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Paskyrė Harriman 
ambasadorių Rusijai

WASHINGTON, spalių 1. 
—Prez. Rooseveltas pasky
rė V. Averell Harriman, 
“lend-lease” administrato
rių Anglijoj, Amerikos am
basadorių Sovietų Rusijai, 
vieton Admirolo William 
H. Standley, kuris nesenai 
grįžo iš Maskvos ir atsista
tydino iš ambasadoriaus 
vietos.

Harriman nominacija šian
dien pasiųsta Senatui pat
virtinimui. Manoma Harri
man dalyvaus greit įvyk
siančioj Amerikos-Anglijos- 
Rusijos užsienių reikalų sek 
retorių konferencijoj.

Harriman yra labai drau
gingas rusams, jau senai 
dirba dėl glaudaus santy
kiavimo tarpe Amerikos ir 
Rusijos karo metu ir po ka
ro, ir vienas grupės pramo
nininkų, kurie nori po karo 
daryti biznį su Rusija.

RUSAI KLABINA 
GOMELIO VARTUS 

NEW YORKAS, spalių

i
VOKIEČIŲ LINIJA NEAPOLIO SR SULAUŽYTA

Amerikos Penktoji Armija, vadovaujama gen. M. Clark, nušlavus nuo lygumos vokiečius, įeina į Neapolį. Visas 
nacių frontas Neapolio srityje paįręs. 
gas Telephoto)

romiečiai vieni pasiduoda nelaisvėn, kiti dar stengiasi pabėgti. (Acme-Drau-

NACIAI APLEIDO DEGANTI MIESTĄ
Sunaikino dauguma Napolio bažnyčių

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, spalių L 
—Gen. CLark vadovaujama amerikiečių penktoji armija 
šiandien galutinai okupavo Napolį, Italijos trečią didžiau
sią miestą, ir vejasi pasitraukiančius nacius į šiaurę, Ro
mos link. Amerikiečiai ir britai kareiviai neberado nė ve- 
no vokiečio kareivio degančiam mieste, kurį per vieną sa
vaitę vokiečiai degino ir naikino, kad nepalikti sąjungi
ninkų kariuomenėms nė vie- į 
no daikto, kuriuo jie galėtų 
naudotis.

Oficialus komunikatas sa
kė tik, kad penktosios ar
mijos kareiviai įėjo Napolin 
ir sakoma mieste nesiranda 
vokiečių.

Sąjungininkai turėjo muš 
te prasimušti per vokiečius 
kalnuose, kad pasiekti Napo 
!į.

Nors sakoma vokiečių 
konvojai traukiasi Romos 
link, manoma sekančios di
džiosios kovos įvyks prie 
Volturno upės, apie 20 my
lių į šiaurę nuo Napolio. 
Anot vieno štabo nario, 
pirm negu sąjungininkai pa- , 
sieks Volturno, jie turės pė
dą po pėdos kovoti vokie
čius kalnų keliuose.

Naudingas uostas.
Užėmus Napolį, sąjungi

ninkai dabar galės naudoti 
jo didelį uostą pristatymui 
Italijon vis daugiau kariuo
menės ir reikmenų. Napolis 
buvo Gen. Eisenhower nu
matytas objektyvas, kuomet 
penktoji armija rugsėjo 9 
buvo išlipdinta Salerno apy
linkėj.

Nepraėjus nė mėnesiui po 
sąjungininkų invazijos Ita- i 
lijoj, jie dabar valdo maž
daug trečdalį Italijos pu- 
siausalio, iš kurio dabar gali

praplėsti savo ofensyvą.
Varantis Napolin, vienas 

amerikiečių dalinys žygiavo 
į rytus ir užėmė Avellino, 
30 mylių į rytus nuo Napo
lio, ir kurį laiką išrodė jog 
jie galės uždaryti naciams 
kelią į Volturno upę.

Britai žygiuoja.
Oficialus pranešimas sa

ko britų aštuntoji armija 
greit žygiuoja iš Foggia ir 
Manfredonia, Adrijat i k o s 
pakrašty, į šiaurę. Sakoma 
britai dabar sutinka didė
jančią opoziciją, kuomet pir
miau beveik visai 
opozicijos.

Gražusis Napolio 
dabar nelabai kaip

Sveicariečiai nušovė 
Amerikos lėktuvą 
BERNAS, spalių 1.—Švei

carijos armijos komunika
tas pranešė, kad šveicarų 
priešlėktuvinės patra n k o s 
nušovė vieną Amerikos 
‘ ‘ skrendančią tvirtovę,’ ’ kuo 
met dalinys tų bomberių 
šiandien kovojo su vokiečių 
mažaisiais lėktuvais virš 
Šveicarijos.

Pranešimas sakė bombos 
krito įvairiose vietose ryti
nėj Šveicarijoj ir pridėjo, 
kad iš priežasties orinių ko
vų tarpe Amerikos bombe
rių ir Vokietijos mažųjų 
lėktuvų, keli lėktuvai kritę 
Šveicarijoj. Iki šiol rapor
tai sako bombos padariusios 
tik mažus materialinius nuo 
stolius.

1. 
—Britų radio šiandien pra
nešė, kad rusų kariuomenės 
jau randasi “prie pat Go
melio vartų.”

MASKVA, spalių 1.—Vo
kiečių kariuomenės smar
kiai kovoja rusus, kurie 
spaudžia nacių pozicijas prie 
Dniepro upės Vitebske, Mo- 
gileve, Gomely ir Kieve.

Užėmus Krichevą, kur su
eina geležinkeliai iš Bryan- 
sko ir Roslavlio į Mogilevą, 
rusai dabar turi stiprų cen
trą tik 58 mylias nuo Mogi- 
levo, kuris yra nacių gyni
mo linijų centras pastoj ąs 
rusams kelią į Lenkiją ir 
Pabalčio valstybes. Rusai 
užėmė Krichevą žygiuose, 
kuriuose jie pasivarė nuo 7 
iki 12 mylių tame sektory 
ir užėmė suvirš 170 kaimų.

Stokholme gautos žinios 
iš Berlyno sakė vokiečių 
aukštosios komandos narys 
pareiškęs jog nacių pasi
traukimas Rusijoj “dabar 
baigtas,” ir kad vokiečiai 
dabar mano laikyti Dniepro 
liniją. Anot tos žinios, rusų 
užimtos teritorijos prieš Kl
evą ir prie Kremenchuįo 
esančios strateginiai bever
tės. Berlynas dar nėra pra- * 
nešęs apie Kremenchugo 
užėmimą.

Tass’o agentūros radio 
pranešimas rusų laikraš
čiams sakė vokiečių laiko ni 
geležinkelių centrai Vitebs
ke, Orahoje, Mogileve irDa- 
hankoi buvo trečiadie iy 
bombuoti. Pranešimas si :ė 
tose priešo bazėse nuo be i- 
bų buvo daug sprogimų r 
kilo dideli gaisrai, ir kad 
visi rusų lėktuvai saugiai 
grįžę.

I

Japonai lakūnai 
apšaudo vienuolius 
MELBOURNE, spalių 1. 

—Šiandien pranešama jog 
25 japonų lėktuvai praeitą 
savaitę bombavo ir apšaudė 
Tėvų Benediktinų misiją, 
vienoj neprieinamiausių vie
tų Kimberley kalnuose. Kun. 
Thomas Gil, misijos rekto
rius, buvo užmuštas. Pasta
tams padaryta maži nuosto
liai.

NACIAI IMA LIETUVOS BERNIUKUS, 
MERGAITES PRIVERSTINAM DARBUI

NEW YORKAS, spalių 1. 
—Anot Office of War In
formation pranešimo, vo
kiečių Transocean žinių 
agentūra pranešė jog naciai 
okupantai Lietuvoje šaukia 
visus 16 ir 17 metų amžiaus 
berniukus įr-mergaites pri
verstiniems darbams. Iš to 
seka, kad naciai Lietuvoje

v •

Torpedo nuskandino 
Kanados desfrojerį 
OTTAWA, spalių 1.—Ka-

Kiniečiai atrėmė, 
kontratakuoja japonus

CHUNGKING, spalių 1.
—Fu upės apylinkėj kinie
čiai kareiviai atrėmė japo- nados destrojeris St. Croix 
nų puolimą ir pradėjo savo 
kontrofensyvą. Dabartiniu 
laiku ten vyksta didelės ko-

ISIAISVINSIME SV. TĘVA - FDR
Nenorima sunaikinti Vatikaną ar Romą
WASHINGTON, spalių 1.| kad nė Gen. Eisenhower ne- 

—Spaudos-radio konferenci- žino, kur dabar naciai stos 
joj Prezidentas Rooseveltas priešintis sąjungininkams, 
šiandien pareiškė, kad są- Anot Prezidento, tiksliai ga- 
jungininkų kariuomenių Ita Įima pasakyti tik tas, kad 
lijoj objektyvas yra Romos,! sąjungininkai varysis pir- 
Vatikano ir šventojo Tėvo myn, ir kad jie deda visas 
išlaisvinimas, tuo pačiu kar-! pastangas išvengti Romos 
tu išvengiant kiek tik gali- ir Vatikano sunaikinimo, 
ma tų vietų naikinimo.

Varysis pirmyn
Rooseveltas pareiškė abe

jonės apie raportus būk vo- i 
kiečiai dabar stos Romos
linijon, ir sakė jis manąs, | lio miestą.

buvo torpeduotas ir nuskan
dintas jam esant konvojaus 
dalimi, kas nurodo, kad vo
kiečių submarinai iš naujo 
pradeda veikti šiauriniam 
Atlantike. Žuvo 146 jo įgu
los nariai.

NE TAS KONCERTAS

Prezidentas taipgi prane
šė, kad tris minutes pirm 
konferencijos jis gavęs žinią 
iš Gen. Eisenhower, kad są
jungininkai ja.u įėję į Napo-

Geltonas bilietas, kuris 
pasirodė tarpe mėlynųjų 
Civic Opera House praei
to sekmadienio popiety 
ten nepriklausė, bet mo
teris, kuri buvo jį įteikusi 
jau buvo savo vietoj atsi
sėdus.

Bilietų ėmėjas nuėjo 
prie jos ir paklausė: “Ar 
Tamsta atvykai išklausyti 
Earl Browder kalbos?”

1.—
na-

Armija ir laivynas 

sulaiko žinias—0WI
I

Naciai suareštavo 
Italijos princesę
LONDONAS, spalių 

Žiniomis iš Šveicarijos,
ciai laiko Italijos karaliaus 
jaunausią dukterį, princesę 
Maria, ir jos vyrą princą 
Louis, po naminiu areštu.

NEW YORKAS, spalių 1. 
—Tokyo radio pranešimas 
sakė Vice Admirolas Tomo- 
ichi Konoye užėmė Vice Ad
mirolo Matsuichi Ma tauki 
vietą kaipo japonų jūrinių 
reikalų viršininkas.

WASHINGTON, spalių 1. 
—OWI suorganizuotas laik
raščių patarėjų komitetas 
šiandien pareiškė, kad Ame 
rikos visuomenei neduoda
ma pakankamai informaci
jų apie 
sakė jei) 
užtektinai susidomėjimo ka
ru, tai nėra dėl stokos pat
riotizmo, bet dėl stokos ži
nių apie karą. Komitetas

“O, ne,” ji atsakė. “Aš 
atėjau išklausyti Anna 
Kaskas ir Rapolo Juškos 
dainavimo.”

ie karą. Pareiškimas 
jeigu žmonės nerodo

Ta dainos mėgėja pas
kubėjo ir nuvyko į Civic 
Opera House vieną savai
tę prieš laiką. Mat, Onos 
Katkauskaitės ir Rapolo 
Juškos koncertas ten 
įvyks ateinantį sekmadie
nį, spalių 3 d., o praeitą 
savaitę ten kalbėjo Ame
rikos komunistų lyderis 
Browderis.

nebeturi kur suktis ir jau 
yra išvežę visus sveikus su
augusius vyrus ir moteris 
darbams arba mobilizavę 
juos savo kariuomenei. Vo
kiečiai Lietuvoje dabar vis
ką daro dekretais, kadangi 
lietuviai į vokiečių įvairius 
atsišaukimus savanoriai ne
atsiliepia.

nebuvo

300 žydu pabėgo nuo 
naciu pogromo Danijoj

STOKHOLMAS, spalių 1. 
—Prasidėjus vykdymui Hit
lerio įsakymo suimti visus 
Danijos žydus, 300 jų ma
žom valtelėm persikėlė per 
siaurą prataką ir pasiekė 
Landskrona ir Halsingborg, 
Švedijoj. Jie sakėsi danai 
jiems padėję pabėgti.

J

miestas 
išrodo. 

Dauguma jo 300 bažnyčių 
sunaikinta arba apgriauta 
sąjungininkų bombų arba 
vokiečių sprogdinimų. Na
ciai pradėjo tą miestą nai
kinti kaip tik Gen. Clark 
davė įsakymą į jį žygiuoti, 
matomai žinodami, kad jie 
negalės jį išlaikyti.

Trylikoj aerodromų Fog- 
gia apylinkėj sąjungininkai 
rado didelius kiekius reik
menų, jų tarpe šimtus su
pakuotų parašutų ir daug 
lėktuvų motorų. Vokiečiai 

i matomai išskrido su tinkan
čiais lėktuvais, o padegė ki
tus, kurių griuvėsiai rasti 
aerodromuose.

Japonai apleidžia KolombangaraJ
Australiečiai visai arti Finschhafeno

U.S. ŠTABAS pietų Paci
fike, spalių 1.—čia reiškia
ma mintis, kad japonai šiuo 
laiku gal bando evakuoti 
Kolombangara salą, pasku
tinę stiprią jų poziciją cen- 
traliniuose Solomonuose. Vis 
didėjantis kareivinių laivų 
judėjimas naktimis, kuomet 
nėra mėnulio lyg nurodo, 
kad japonai iš ten ištraukia 
savo kariuomenę. Jeigu iš- 
tikro taip būtų, tai japonai 
veikiausiai veža savo karei
vius į Choiseul salą, 50 my
lių į šiaurę, ir iš ten į Bou- 
gainville.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 1.—Raportai iš Nau
jos Gvinėjos fronto linijų 
sako vienas dalinys austra
liečių randasi tik pusę my
lios nuo japonų laikomo 
Finschhafen uosto. Japonai, 
pavaryti iš savo pozicijų 
kalnuose aplink tą miestą,

dabar priešinasi australie- 
čiams iš pozicijų pakraš
čiuose, vietom tik kelis met
rus nuo australiečių linijų. 

Atmušė kontratakas
Sąjungininkų artilerija iš 

pakraščio vis dar apšaudo 
japonų pozicijas tame mies
te. Kelias mylias virš Fins
chhafeno, kitas australie
čių dalinys kovoja su japo
nais apie dvi mylias į rytus 
nuo Sattelbergo. Jie čionai 
atmušė tris dideles japonų 
kontratakas pirmadieny ir 
antradieny.

Markham slėny, 74 mylias 
nuo Lae, australiečiai užė
mė Wankon kaimą, apie 60 
mylių į pietus nuo jų objek
tyvo, Madango, japonų pak
raščio bazės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ITALIJOS — Sąjungi

ninkų lėktuvai nuolat ata
kuoja iš Napolio pasitrau
kiančius nacius.

IŠ JUGOSLAVIJOS. — 
Jugoslavai partizanai savo 
artilerija apšaudo nacių po
zicijas Fiume mieste, Itali
joj.

IŠ CORSICA — Prancūzų 
ir amerikiečių kareivių spau 
džiami, naciai dar likę Cor- 
sica saloj randasi despera
tiškoj  ̂padėty, ir dabar trau
kiasi iš visų anksčiau laiko
mų pozicijų.

IŠ AFRIKOS — Pirmą 
kart šio karo metu Ameri
kos didieji bomberiai iš 
šiaurvakarinės Afrikos skri
do per Alpius ir bombavo 
pietinę Vokietiją.

IŠ KANADOS — Sąjun
gininkų konvojus pakeliui į 
Kanadą dešimts dienų kovo
jo nacių submarinus. Torpe
dai iš submarinų nuskandi- 

------------------------------------- ! no dešimts sąjungininkų lai- 
Plrkite Karo Bonus. vų.

ORAS
Vėsiau. Gal bus lietaus.
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Duok Dieve visiems pa
sveikti.Mirga-marga iš 

Rockford, III.
Bazaras labai gerai pra

sidėjo. Pirmą dieną buvo įi- 
plaukų virš $300.00. Biznie-i 
riai pradėjo aukoti dideles 
dovanas. Adolfas ir Petro
nėlė Puidokai aukojo karo 
boną $25.00. Atrodo, kad ir 
kiti nepasiliks.

LRKSA 137 kp. narys Lil
lian Sautel žada sumainyti 
žiedus su Albertu Lakuns- 
kiu.

Lauksime vestuvių dienos. 
Bus graži pora. Koresp.

Rugsėjo 26 d. Gr-cc sa
lėj buvo minimos sidabrinės 
vestuvės Martyno ir Onos 
Sinkevičių. Daug draugų su
sirinko. Dalyvavo ir kun. K. 
Juozaitis. Jubiliatams daug 
linkėjimų ir dovanų sudėta. 
Jie to užsipelnė per 25 me
tus.

i Rockfordo farmeriai, Bal
čytis Ir Škėma, paaukojo 
dabar vykstančiam parapi
jos hazarui po kiaulę. Taigi 
be jau esančių bazare be
konų, parapijiečiai dar turi 
galimybę laimėti ir visą kiau 
lę be jokių “pointų”.

I

Rockfordo lietuviai prade 
jo vieningai veikt). Nebeuž- 
sipuldinėja viens ant kito, 
kai seniau būdavo. Dabar, 
po Pittsburgho suvažiavimo 
delegatai išdavę raportus,' 
turbūt, pradės didesnį vei
kimą — pirkti daugiau bo
nų ir surašyti, kiek kas pir
ko; pradės labiau veikti Lie
tuvai gelbėti.

Rockfordo komunistai da
bar labai nusiminę. Jiems 
ne kas biznis, nebesiseka • 
vaikščioja galvas nuleidę jie 
sako, kodėl katalikai su tau
tiečiais ir cicilistais susidė
jo. Net jų šlamštų niekas 
nebeima. Kurie skaitė, ir tie 
atsako pačtoriui, kad dau
giau nebeneštų.

Rockfordo apylinkėje yra 
daug gražių miškelių, kurie 
gausūs yra grybais. Jusevi
elai (Kapitonai), Kaspučiai 
ir Kulvinskai jau anksčiau 
apsirūpino grybais. Pereitą 
sekmadienį ir Misiūnai, kar
tu su “dzūkų karalium“ Jo 
kubu Jeziukevičium buvo iš
važiavę grybauti net į kitą 
valstybę (Beloit, Wis.) 
gana apsčiai jų rado.

ir

Rockfordiečiai ne tik 
liai dalyvauja savo parapi
jos bazare, bet taip pat nuo
širdžiai rūpinasi katalikiš
ka spauda. Kurie buvo anks
čiau užsisakę “Draugą“ tik 
susipažinimui dabar pratę
sė ilgesniam laikui.

uo-

Rugsėjo 26 d. Lietuvių. Pi
liečių klubas pirko karo bo
nų už $200.00.

Naujai su 
norėjo draugauti Victor Gre- 
mba, Joe Grigg ir Frank 
Micklo.

i

Serga Aleksas Petraus
kas. Buvo daug metų buce- 
riu. Ir anksčiau minėti vis: 
tebeserga.

MĖTOJ KUPRANUGARIO, AMERIKONIŠKAS JEEP

Nuotrauka padaryta Cairo miesto aerodrome. Egipto i 
karalius Parouk I sudarė partiją, kad nuvykus į Aleksan
driją ir iš lėktuvo pasigrožėjus pasidavusiu Italijos karo 
laivynu. Šalę karaliaus (kairėj) Maj. Gen. Ralph Royce, 
vyriausias komendantas Amerikos kariuomenės Vidur- 
Rytuose: Aiexander Kirk, U. S. ambasadorius Egiptui; 
Lt. Gen. Ibrihim Atalian Pacha (dešinėj) ir Egipto ka
riuomenės štato aukštieji karininkai. (Acme-Draugas Te
lephoto)

dentų, būtent M. Zaveckie- 
nė ilsisi ligoninėj ir džiau
giasi, kaip ir jos vyras, nau
ju, sveiku piliečiu. Aišku, 
gyvenime atsirado naujų rū
pesčių, naujų reikalų ir, be 
abejonės, teks palaukti, kol 
ji vėl pradės rašyti “Drau
gui“. Bet kur dingo mūs 
mielas, gerbiamas Enrikas? 
Į kariuomenę pašauktas? 
Kiek tenka patirti, ne. Pa
vargo? Neatrodo, nes dar 
pačiam gyvume ir judrume. 
Taigi, Enrikai, prašome im
tis padėtos į šalį plunksnos 
ir vėl prabilti į mus naujie
nomis, kas girdėt Waukega- 
ne. Tegul mūs lietuvių var
das nuolatos skamba “Drau
ge. ” “ Draugo” skaitytoja

. ___________
Pirkite U. S. Karo Bonus

Krikštynos
Zaveckių namuose, 731 S. 

Jackson St., šeštadienio, spi 
lio 3 d., namuose bus ypa
tingai šviesu ir linksma, nes 
bus jų sūnelio krikštynų 
puota. Kūmais bus dr. Jo
nas Žekas, Jr., populer.us 
Waukegano gydytojas, sū
nus pavyzdingų tėvynainių 
J. ir S. Žekų, o kūma — Za- 
veckienės sesuo Grasilda 
Lutviniūtė.

M. Zaveckienė yri “Drau
go” korespondentė W-auke- 
gane.

Naujam katalikui linkime

sveikam augti ir pasekti sa
vo tėvų pėdomis. Koresp.

Bukit Malonūs 
Į SAVO AKIMS!
I
i‘ i
i
I

Tik vįena pora aklu visam 
vanltnul Saufoklts Jas. leisdami 
1-iecsamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti
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Dr. J. J. Smetana. Jr 

o PTOMEl RISTAI
1801 So. Ashland Avenų*
‘vModm: CA»AL 0511 Oicar 

OFISO VALANDOS: 
*<aBdl?a >:!• a m Iki S-SS p. m 

T’-srta/t ’r •eltad tris a m.
___iki a m

[į

l

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Pasigendame žinių 
iš Waukegano

Iki šiol kas šeštadienio 
“Draugo’ ’ numeryje mes, 
vaukeganiečiai, gėrėjomės 
plačia Waukegano‘ lietuvių 
kronika. Seniau ilgą laiką 
rašė Enrikas. Tai buvo nuo
latinis

“Draugu” pa- dentas.
laukėm 
dentės, 
taruoju laiku
gausi žiniomis is mūsų ko-

Paul Petrėnas, kuris pats lonijos ..Dr,ug0-. skaityto. 
jų Waukegane randasi ne
mažai. Taigi, kiekvienam y- 
ra labai malonu laikrašty 
skaityti įvairias žinias iš

“Draugo” korespon- 
Laikui bėgant susi 
ir kitos korespon- 

kuri ypatingai pas- 
buvo labai

yra patyręs spaustuvininkas 
pripažįsta “Draugo“ pažan
gą ir davė keletą praktiškų 
nurodymų jo patobulinimui,, 
kuriuos stengsimės įgyven
dinti.

įfr" ' ' —N:
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Labai geros

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

savo miesto ir lietuvių vei 
kimo.

Pastaruoju laiku pora šeš
tadienių “Draugas’’ atėjo 
pas mus be Waukegan žinių. 
“Kodėl taip? Kodėl taip?” 
— klausinėjo vienas kito 
skaitytojai. Kur dingo mūs 
korespondentai ? Vėliau su
žinota, kad viena korespon-

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvebill 0617 
Office 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 Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

PimARGiJTkf
1 VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. | 

titiįšu WHFC- 1450 kilos.| 
SEKMADIENIAIS - nuo 1 j 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo Į 

šjĮgftMl 9:30 vai. vakare. |
▼ EXTRA PROG RAMAS Penk- (

tadieniais uuo 7 iki 8 v. v. j
MARGUČIO ofiso adresas:

Chicago, III. j 
_____GROvehill 2242 |

i

Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- i 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Pri. engia teisingai akinius. Visuo- : 
>e atsitikimuose egzaminavimas da- 
■omas su elektra oarodančia 
ūausias kl<* das Specialė atyda 

mokvklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daagely atsitikimų akys afltiiss 
mos be akinių. Kainos pigias kalų 

pirma. 
4712 South Ashland At.

Office seL YABds 4787 
PBOspect įasf*

YABds 2246

OR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
kiti 47th Street

vaL: j»uo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seiedoj pagal sutartį.

ma-
av

Phone YAKDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyr5, š priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

I

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN- 
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTA’ts 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

A

6755 S. Western Ave.,
Telefonas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

▼ak.

*

K

I

Jaunavedžiams Syrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė. 

rtLSles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsldnoda 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

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

and SONS
Far tory Repreeentative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

ALESAUSKAS

OOaas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

I

Ofiao tel. VIBgima 0036 
Reaidendjoa teL: BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir •—a:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. »
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

JĘęL REPublic 7868

TeL CANaI 0267
Bei. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteliai: Are
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

8 Ud 9 vakare

EXTRA1 EXTRAl

I

»

<i

Permainytas 
vardas lr 
adresas

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2EMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

PLla LIBERAL LARHIHGS

Y<w
Caa

Sun 
of.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YM1AU8IA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozerte, Sw'y. S2M 80. HALSTED 81.

TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYT0JA8 IB CHIRURGA8 

LR 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 — 11-19.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtad i ar>i ai.
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais. Trečiadieniai.
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 poniet

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJA8 IB CHIRURGĄ?

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Dl
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irto, duo 2 iki S 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:3f) vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki t2 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
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.

Telefonai:
Ofiso — HEMIock 5849 
Rezid. — HEMIock 2324

DR. PETER L BRAZIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDO8:

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

__________ nagai aptarti_______

Ofiso TeL................VlRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGA8

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai I
Irečiad, ir Sekm, tik miaiUriuA . hegsnį kad graži.

Išmintis yra Širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės

i
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šeštadienis, spalių 2, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELTNOIS

REIKIA
Commonwealfh Prieš

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

karo Gamyba Dabar 
Po Karo Ateitis

“DRAUGAS” HELP IVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

SPRAYERS
Nereikia Pritaikyti

H EI J? \VAXTED — VYRAI
Spalvų

v
Water Curtain—Stationery Booth.

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

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

FREIGHT
HANDLERS

100% KARO DARBAI

NUOLATINIAM DARBUI
SVARBIAUSI KARO DARBAI 

Vidur-Vakarinėse Valstijose

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD

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

Bonai dirbantiems naktimis. 
Darbai arti jūsų namų.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PL

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
•f Svarbi proga pagelbėti laimėji

me karo atliekant svarbų darbą
Atsišaukit

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

PO KARO ATEITIS
MATYKIT MR. HEALY,

9:30 ryto iki pietų ar 2:30
5:30 pp. bet kurią dieną išskiriant 
Sekmadienį.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAU PROMONEI

CABINET MAKERS — SAtVYERS 
ir ASSĘMBLY VYRŲ. 49 vai. sa- 

i vaitėj, laikas ir pusė virš 40 vai. 
iki Geros darbo sąlygos.

I

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

PARKHOLME DISPLAY CO.
606 S. Independence Blvd.

PIRKITE KARO BONUS!

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WaUace

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIU — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite į

OSCAR W. HEDSTROM CORP.

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ

100% KARO DARBAI
56 VAL. SAVAITĖJE

PLANERT MFG. CORP.
2256 W. Walnut

2nd Floor.
PLATER’S HELPERS 

KARO GAMYBAI
Lengvi, švarūs Darbai 

VIRŠLAIKIS
PATYRIMO NEREIKIA 

Arti North Sidės
Dieną ir Naktį šiftai

OAK MFG. CO.
550 Scott St.

(Blokas j šiaurę nuo Division St. 
550 West)

2742 W. 36th PLACE
MERGINŲ AR MOTERŲ

Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėj. Švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir Illinois 
Centrai R.R.
viršlaikiu.

KIDD &
2249

Illinois
Gera mokestis su

COMPANY
Calumet

TARNAIČIŲ
IR -VALYMUI MOTERŲ. Jei jūs 
domėtės nuolatinės vietos dirbant su 
draugiškais aukštesnio tipo žmonė
mis. pilną ar dalinį laiką—atsišau
kite prie Housekeeper.

GEORGIAN HOTEL
422 Davts St. Evanston. Hl.

Greenleaf 4100.

HELP WANTED MOTERYS

4836 W. DIVISION

PO PERGALĖS
Ar jūs Vėl ieškote darbo? Mes norim nuolatinių darbininkų darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbi) berniukams 

suaugusiems i-yrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis Laike Mokinimo.
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAREHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACIJA

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

Netoli Northwestern ir Union stočių.

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

KLAUSKITE MR. VIAL

ir

St.

•- y

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

X

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS
Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARĄS:

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

SHOTWELL CANDY CO 
3501 Potomac

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. 1060 W. ADAMS

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA

MERGINŲ — MOTERŲ
Dieną ir naktimmis. Patyrimo ne
reikia. Mes išmokinsim jumis prie 
mašinos ir bench darbų.

BOXAR TOOL & MFG. CO.
2240 W. Ogden Avė.

REIKIA TUO J AUS
TROKAMg MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

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

M. BORN & CO. 1060 W. Adams

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRU

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

BRASS ir ALUMINUM 
FOUNDRĖ
Reikalauja

BENCH, SQUEEZE IR 
FLOOR MOLDE'RIŲ 

COREMAKERS 
GRINDERS IR 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Taipgi nekuriu pripratusių prie 

“Tabor Rollover Machines.”

DELTA STAR
ELECTRIC CO.

FOUNDRY DIVISION

2701 W. FULTON
LENGVI PORTER DARBAI

40 vai. j savaitę. Valandos nuo 4 
popiet iki 12 vidurnakčio. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. už viršlaikj. Klaus-

l kitę Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

FOUNTAIN PORTERIŲ 
IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis—geros valandos.
KESSEN DRUGS

901 Wilson Avė.
Tel. ARDmore 1900.

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWEFER’S BAKERY
939 Armitage

Matykite Pullman Foreman.

NICKEL^LATE 

COACH YARDS
93rd & Blackstone Avė.

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų 
TARNAITĖMS

$80.00 į Mėnesį.
• X < /■

Atsišaukite į 
PERSONNEL DEPT.

ROOM 200

I

80c | VAL.
Mokama

CASING SELECTORS
Taipgi

CASING STRIPPERS
Mokama truputį mažiau

MEAT INDUSTRIES 
SUPPLIERS, INC.

4432 S. Ashland

REIKIA
Naktiniam Šiftam

134 N. LASALLE ST.'
RADIO

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitj. 100% karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po __
pramoga. Užsidirbkit kol lšsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

girtas

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 ryto. 

ASSEMBLERS 
SEWING MACHINE 

OPERATORIŲ 
INSPEKTORKŲ

Pastovūs darbai su gera mokesčia 
ir proga jsidirbimo. 100 nuoš. karo 
dahbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transporta- 
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių. 
Geriausis valgis ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje.

Johnson & Johnson
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Malonėkit atsinešti gimimo prirody

mus ir sočiai security kortą.

VYRAI IR MOTERYS

SEWTNG MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJU su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir clvilinlems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
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

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5

nuo 8:30 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

iki

i

I
WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- ; 
ttng room Woolen Klerkų. Nuola- . 
tintai darbai. Klauskite Bolas W. j 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams 1

ar 
iki

ryto

popiet.

CHICAGO 
4200 S.

j Employment Ofisą nuo 9 
12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

X

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302 |

nuo 8:30 ryto Iki

CARTOJi CO. 
Pulaski Rd.

HKLp WĄ>TED - '..„TRY; . Lietuvaitės ffl0l(y
tojos Argentinoj

Buenos Aires. — 
penketą metų dar nebuvo 
nė vienos lietuvaitės, baigu
sios pedagogijos mokslą Ar
gentinoje. Studijuojančių pe 
dagogijos mokslą lietuvai
čių Argentinoje dabar turi
me arti pusės šimto, bet 
jau yra keletas tikrų mo
kytojų, baigusių mokslą Ar
gentinoje.

Buenos Aires mieste mo
kytojos mokslą pirmiausia 
baigė p-lė Turskaitė. Ji da
bar turi gerą tarnybą, tik 
dar ne savo šakoj. P-lė Mi
kėnaitė iš Comodoro Riva- 
davia taipgi baigė prieš me
tus laiko. P-lė Rimavičiūtė 
iš Berisso taipgi yra 
tra, kaip ir kitos čia 
dintos lietuvaitės.

Iš visų Argentinos 
vaičių, tik viena mokytoja 
jau mokytojauja Argentinos 
valstybinėj mokykloj. Tai p- 
lė Kemešytė iš Berisso. Mok
slą ji baigė pernai La Pla- 

j toj, kur dabar tebestudijuo- 
ja jos jaunesnioji sesute, 
taipgi būsianti pedagogė.

Mokytoja Esther Keme
šytė yra gimusi Lietuvoj, 
Salmininkų kaime, Anykš
čių valsčiuje, Ukmergės. Jos 
tėvelis, Juozas Kemėšius, 
dirba frigorifike, o motina, 
Teklė Miškeliūnaitė-Keme- 
šienė, jau 8 metai dirba Ar
gentinos valstybinėje mo
kykloje Berisse, kaipo ūk
vedė (encargada). Rimtą 
motiną ir pavyzdingas duk
teris pažįsta švietimo De
partamento aukštesnės val
dininkės, tat nepaisant, l*.d 
daugelis mokytojų negali 
gauti valdiškose mokyklose 
vietų, ši mūsų tautietė Moks 
lo Departamento tapo pa
skirta užimti išėjusios pen
sijon mokytojos vietą mo
kykloje Nr. 2, miestelyje 
Magdalena, Bs. Aires pro
vincijoj, kur jau trečias mė- 

ekstra lavatorija pirmam2 karam medžio garadžius. neSIS HlOkj tOJRUJR.

Sveikiname pirmutinę lie
tuvaitę, mokytojau ji a n č i ą 
valstybinėje Argentinoj mo
kykloje.

Sužavėta Draugė (B.)

Edison Company

NEEDS WOMEN
for

EMPLOYE CAFETERIA

5-day week
4 to 514 hours

in the middle of 
the day
Meals and Uniforms 
furnished free

Apply 
Employment Office

Room 1800
72 West Adams Street
Monday through Friday
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ 

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais šiftais. 
60c Į VALANDA 

PASTOVUS DARBAI

Centrai Envelope & 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

PARDAVIMUI
i

maes- 
išvar-

lietu-

PARSIDUODA MARQUETTE PARK 
—5 fletų mūrinis namas. 4 po 3 ir 
1 f lėtas beismente 4 kambarių. 2 
karam mūrinis garadžius. Atsišaukit 
prie SAVININKO: 6842 S. TALMAN 
AVĖ. (ant 2-tro aukšto užpakaly).

PARSIDUODA
Du lotai. No. 7216-18. ant .rytinio 
krašto S. California Avė. Padarykit 
pasiūlijimą.

E. HENWOOD. North Webster. Ind.

PARSIDUODA — DVIEJŲ FLETŲ 
medinis namas, 6 ir 6 kambarių, 
geras pamatas. pečiu apšildomas. 
Turi būt parduotas. Kaina tik —- 
$6.200. Pašaukite SAVININKĄ — 
LAFayette 5477.

TIKRAS BARGENAS!
DIDELIS 2 AUKŠČIŲ 9 kambarių 
medinis namas, geroj padėtyje par
siduoda. Karšto vandens šiluma, sto- 
kerls. moderniška maudynė antram 
aukšte, 
aukšte.
Arti Katalikų bažnyčios ir mokyklos. 
Netoli 55th ir LaKalle St. Savinin
kas parduot^ už tiktai -$5.000. Są
lygomis galima susitarti. Pašaukite 
pasitarimui

JOHN R. O’CONNOR CORP.
2145 E. 79th St.

Tol.; South Sborc 7300.

TARNAIČIŲ
House Vyrų ir 
Vacuum Vyrų.

Aukščiausia mokestis, malonios 
darbo sąlygos, pilno laiko darbai, mūrinis namas 2 fletų.

MATYKIT MISS F AUT 
HOUSEKEEPING DEPT.

SENECA HOTEL
200 E. Chestnut St.

____
Ne tas vyrs, kurs prade

da, bet kurs pabaigia.
Koks paukštis, toks ir liz

das.

MOTERŲ - MERGINU
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 mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBĖS

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.

— PARSIDUODA —
4 ir 2 

kambarių. Karšto vandens šiluma. 
Arti vienuolyno. Kaina $5.500.
45 AKRŲ ūkis, arti Chicagos. 8 
kambarių namas. Be gyvulių. Kaina 
$7.500.
5 FLETŲ mūrinis namas. karšto 
vandens šiluma. Kaina $17,000.

Kreipkitės prie

J. VILKISIUS
4038 ARCHER AVENUE

Tel.: Republic 6548.

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★

RENDUOJASI ★

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -RENDUOJASI — Furnished kamba
rys privatiniuose namuose vyrui.. 
Lietuvis katalikas pageidaujamas. 
Reikia references. Yra ir garadžius. 
Atsišaukite: HEMLOCK 6510

WASHTENAW AVĖ.

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

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

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
7" THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

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

56h0 per year outside of Chicago; 57.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

mingai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe. Ji savo 
mokyklomis, spauda ir misijomis kalia lietuvių kultū
rinio ir dvasinio gyvenimo ūgį.

Todėl ir šiuo atžvilgiu ryt dienos koncertas turi di
delės reikšmės.

Metams .......................   57.00
Pusei metų ...............................      4j00

Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ....................   1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ;.................................................................................56.00
Pusei metų ....................................\.................................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

Užsieniuose:
Metams .......................................   58.00
Pusei metų ...................v............................ •..................... 4.50
Trims mėnesiams ........................................... *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Mūsų kultūrinio gyvenimo ūgis
AMERIKOS LIETUVIAI

Lietuyos išeivija Amerikon, palyginti, tebėra jauna. 
Jau čia gimusios trečiosios kartos lietuvių dar nedaug 
turime. Gausingiausia yra antroji karta.

Ko pasiekė Amerikos lietuviai, ką jie sau įsisteigė 
ir įsigijo, ką davė Amerikai įr Lietuvai — sunku būtų 
viename rašinyje atpasakoti. Ne to mes šiuo rašiniu 
ir siekiame. Visi gerai žinome, kad yra nudirbta daug 
ir garbingų darbų, kurie kai kuriais atžvilgiais pri
lygsta kitoms daug gausingesnių ir seniau čia apsigy
venusių tautinių grupių darbams. Kai kuriose srityse 
mes esame jas ir pralenkę.

ANNA KASKAS IR JUŠKA

Kadangi rytoj Chioago Civic Opera House įvyksta 
lietuvių koncertas, todėl ta proga norime pasidžiaugti 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo ūgiu. Koncerte 
dainuos Anna Kaskas-Katkauskaitė, dainavusi Lietuvos 
valstybinėj operoj ir dabar garsioj New Yorko Metro
politan operoj, kurios artistu-dainininku būti trokšta 
kiekvienas tam menui pasiruošęs ne tik Amerikos, bet 
Europos ir kitų kontinentų dainininkas. Dėl to ne be 
įaikalo mes didžiuojamės Katkauskaite, nes ji yra ver
tinga Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo ir sąjū
džio atstovė dainos ir muzikos meno viršūnėje — Metro
politan operoje.

Šalia artistės Katkauskaitės ryt dainuos ir Rapolas 
Juška, apie kurį jau nemažai girdėjome. Tai irgi stam
bi pajėga, jau turėjusi progos stipriai pasireikšti ir 
koncertų salėse ir net operoje. Svarbiausia — daininin- 
lias Juška vis dar žengia į priekį, savo išsilavinimu ir 
gabumais norėdamas dar labiau pasitarnauti lietuvių 
\ ardui kelti ir mūsų kultūros lobyną turtinti.
VERTINGI ATSTOVAI

Katkauskaite ir Juška atstovauja tą mūsų, Ameri
kos lietuvių antrosios kartos dalį,, kuri kopia į kultū
rinio gyvenimo viršūnes ir savo gražiu pavyzdžiu ska
tina mūsų jaunimą pakilti aukščiau kasdieninio mate
rialinio gyvenimo ir siekti dvasinio, kultūrinio gyve
nimo aukštumų.

Pažymėtina, kad abu dainininkai savo šauniai kar
jerai pagrindą gavo prie mūsų parapijų, prie bažnyčių. 
Katkauskaite nuo mažens dainavo lietuvių parapijos 
chore, Juška yra vargonininko sūnus ir pats dabar 
vargonininkauja. Tai aiškiai kalba, kaip svarbų vaid
menį yra suvaidinę ir tebevaidina mūsų parapijų cho
rai ir jų vedėjai.

RYT DIENOS KONCERTO TIKSLAS
Mes džiaugiamės ne tik ryt dienos koncerto žvaigž

dėmis, bet ir tuo, kad jie aukojasi labai kilniam tiks
lui. Kaip žinome, koncertas yra rengiamas įamžinti 
a. a. kun. dr. Jono Navicko, MIC., didžiojo išeivijos 
švietėjo, rašytojo ir visuomenininko, vardą, kurs stei
gė lietuvių kolegiją, mokė, auklėjo, švietė, kad mūsų 
vaikai išaugtų šviesūs, kultūringi ir neštų savo tau
tai garbę ir pasididžiavimą.

Neapolį užimant
Jungtinių Valstybių kariuomenė jau Neapoly. Tai 

yra vienas iš svarbesnių sąjungininkų laimėjimų. Nea
polis yra trečiuoju (savo didumu) miestu Italijoj. Jis 
yra stambus pramonės ir prekybos centras. Bet - karo 
metu pats svarbiausias miestas strateginiu ir, apskri
tai, karo operacijos vesti punktas. Sąjungininkai da
bar turės uostą, per kurį plauks visokia amunicija 
karui prieš nacius. Užvaldžius visą Neapolį, sąjungi
ninkų ofensyva prieš nacius žymiai padidės. Dabar ne 
vienas, bet keli keliai ves jungtinių tautų karo jėgas 
į Romą, kur naciai yra įsistiprinę ir kur stengiasi dar 
šiaip taip atgaivinti parblokštų fašistų sąjūdį.

Spauda skelbia, kad naciai iš Neapolio pasitraukė. 
Bet nemanykime, kad jie geruoju, savo Laisva valia pa
sitraukė. Jie jokiu būdu būtų nesitraukę iš to labai 
svarbaus miesto, jei būtų pajėgę atsilaikyti. Sąjupgini- 
kų nuolatinis, stiprus bombardavimas, vietos gyvento
jų — italų sukilimas nacius privertė kuo greičiausiai 
nešti savo kudašių iš Neapolio.
NACIŲ BARBARIŠKUMAS

A
Neapolį, kaip pranešama, naciai veik visą sunaikino, 

sudegino, išgriovė. Miesto ir apylinkių gyventojai tu
rėjo progos patirti, ką reiškia nacių žiaurumas ir jų 
pragariškas siautėjimas. Jie ne tik namus degino ir 
griovė, bet atiminėjo iš žmoiių paskutinį ducnos kąsnį. 
Kas tam pasipriešino, tą nužudė. Šio baisaus vokiečių 
siautėjimo Neapoly liekana — griuvėsiai, degėsiai, iš
žudytųjų žmonių lavonai ir ligos.

Dabar italai dar geriau supranta su kokiu partneriu 
buvo susidėję fašistai ir už ką kariauti juos vertė Mus- 
solinis. jj **

Neapolio sugriovimas aiškiai nurodo ir kitą jungti
nių tautų tikslą. Pirmoje vietoje joms reikia išlaisvin
ti žmones 'iš žiauraus, kruvino nacių jungo ir būti pil
nai prisirengusiais tuoj aprūpinti žmones pastoge, mais
tu ir medikamentais. Reikia džiaugtis, kad ir vieno ir 
kito tikslo yra siekiama sėkmingai ir planingai. Ki
tais žodžiais kalbant, sąjungininkai gerai kariauja, tau
tas laisvina ir tikrai krikščioniškai rūpinasi karo su
vargintais ir išbadėjusiais žmonėmis.

" SPAUDOS APŽVAlGi ]
--------- ------------- ------

Lietuva turi būti ir bus nepriklausoma
MINISTRO KALBA

“The Evening Star’’, Vašingtono dienraštis, rugsėjo 
14 d. įdėjo Lietuvos ministro P. žadeikio kalbą, kurią 
jis pasakė nacionalizme moterų demokračių klube. Jis 
kalbėjo apie laisvę nuo baimės.

Ministras Žadeikis teisingai pasakė, kad pokarinia
me pasaulyje tautos tik tuomet bus laisvos nuo bai
mės, kuomet bus atstatyta jų tautinė nepriklausomy
bė, nes laisvė nuo baimės reiškia nesikišimą vienos 
bet kurios tautos į kitos tautos vidaus reikalus.

Tarp kitko, p. žadeikis pažymėjo, kad Lietuva am
žiais palaikė nepriklausomybės savybes, nepaisant di
delių tautų veržimąsi jon daugiau kai per tūkstantį 
metų. Dabar Lietuvos žmonės yra sudėję savo viltis 
į Atlanto Čartery paskelbtus idealus, kurie užtikrina, 
kad Lietuva ir vėl sugrįš į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

NEPRIKLAUSOMYBE YRA TAUTOS GYVYBĖ

Ministras neabejoja, kad Lietuva bus išlaisvinta iš 
nacių jungo. Tačiau jis pabrėžia, kad jei bet kuri kita 
stipresnė valstybė savo patogumui ir malonumui rei
kalautų Lietuvos aneksavimo, tuomet “teisingos taikos 
galimumai būtų žymiai susmulkinti.”

“Baltijos Jūra neturi būti leista padaryti vokiečių 
ar rusų ežeru’’... “Lietuvai reikia kraujo transfuzijos 
nepriklausomybės atstatymo formoje”... “Svetima do- 
minacija yra mirtis, tautinė nepriklausomybė yra gy
vybė”... Tai p. ministro žodžiai, kurie yra labai tei
singi. Todėl tie žodžiai klausytojuose surado nuošir
daus pritarimo ir karšto troškimo, kad Lietuva ir vėl 
būtų atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe.

“English Catholic Nevvsletter’’, Londone leidžiamas 
biuletenis, įdėjo ilgą straipsnį apie Lietuvos žmonių 
skaudžią ir liūdną būklę. Ypač plačiai aprašo apie, di
delius Lietuvos katalikų vargus ir jų kovą su okupan
tais naciais.

A. a. kun. J. Navickas buvo Tėvų Marijonų kongre- Anna Kaskas ir Rapolo Juškos koncertas Chicagoj 
gacijos garbingas narys. Tai kongregacijai šiomis die- (spalių mėn. 3 d.) tai bus retas ir svarbus įvykis. Kas 
nomis sueina trisdešimts metų, kai įsisteigė ir sek- iš čilfi&giečių šiame koncerte nedalyvaus, ilgai gailėsis.

Argentinos lietuvis 
išrado $100,000 
vertės mašiną

(LKFSB) Argentinos lie
tuvių spauda praneša, kad 
Pietų Amerikos lietuvis Jo
nas Liutkus išrado ypatin
gą mašiną linų apdirbimui. 
Į tą mašiną leidžiami tik ką 
nurauti linai, nekloti, nemar- 
kyti, nepaisant kuriuo galu 
ar šonu, o per trumpą lai
ką išeina iš mašinos iššutin
tas, išdžiovintas ir išbrauk
tas |inų pluoštas. Mašina 
gali kasdien pagaminti pus
trečio tūkstančio kilogramų 
(kilogramas truputį daugiau 
kaip du svaru) linų pluošto 
nuo 70c iki $1.50 vertės kas 
kilogramas, žiūrint rūšies. 
Mašina kaštuojanti $100,- 
000.00. Kad mašina galėtų 
dirbti pilnu tempu, reikia 
šimto darbininkų, kurie, su 
trimis sunkvežimiais suimtų 
nuo lauko linus ir juos leis
tų stačiai ton naujojon ma
šinon. Tuo išradimu esanti 
susidomėjusi Argentinos Že
mės Ūkio ministerija ir j?.u 
ke’etą kartų buvusi atsiun
tusi inžinierių ir agronomų 
komisiją patikrinti to nau-

Lietuvis - Argentinos 
inžinierių suvažiavime

(LKFSB) Šią vasarą Bue
nos Aires mieste įvyko Ar
gentinos inžinierių suvažia
vimas, kuriame dalyvavo ir 
lietuvis inž. P. Krapavickas. 
Tai esąs pirmas atsitikimas, 
kad toj kolonijoje moksli
ninkų suvažiavime oficialiai 
dalyvautų lietuvis. Ir kitas 
lietuvis — inž. agr. Juozas 
Bukevičius gavo pakvietimą 
dalyvauti antrame Argenti
nos inžinierių-agronomų su
važiavime.

Į Lietuvą vis atvyksta 
naują vokiečių

(LKFSB) Praneša mums 
iš Londono, kad daug vokie
čių civilinių gyventojų iš 
savo miestų bėga į Lietuvą. 
Ten esą jiems saugesnė vie
ta. Į Lenkiją atvežtieji kai 
kurie paslapčia pasišalina, 
nes lenkai atvirai vokie
čiams sako, jog Fiureriui žu
vus, pirmoj eilėj nukentės 
tie vokiečiai, kurie buę už
klupti Lenkijoje.
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Po svietą pasidairius
Balšavikai dažnai liežu

vauja, kad lygybė pas juos 
yra šventas daiktas, kad ant 
lygybės pamato subudavota 
ir visa balšavikiška kriepas- 
tis. Bet, ar ištikrųjų taip . 
yra? štai jums priklodas.

Amerika ir Sov. Rusija 
kariauja prieš vieną neprie
telių — Ašį. Amerika, bend
rai imant, kariauja dviejuo
se frontuose — Pacifiko ir 
Atlanto, o Sov. Rusija — 
viename fronte, dargi ir ta
me fronte Amerika Rusijai 
daugiau negu per pus pade
da.

Tai kur čia. tavorščiai, 
balšavikiška lygybė?

a

“Labą. Maskva!” — šau
kia iš džiaugsmo Čikagos 
lietuviški balšavikai. Jie 
džiaugiasi, kad Illinois Bell 
Telephone Co. įvedė tesiogi- 
nį telefonu susisiekimą 
su Maskva. Pasikalbėjimas 
$23.25 už 3 minutes.

Jau girdėt šnekos, kad 
balševikai steigsią naują 
fondą aukoms rinkti pasi
kalbėjimams Browdėr’io su 
Stalinu.

Clevelando laisvamanių 
gaziėta giriasi “palaikanti 
geriausius santykius su rim
tais patriotais kunigais”.

Vienas tos gazietos ta- 
vorščių — patriotų kunigų 
Kubilius So. Bostone patapo 
metodistų nezaliešninku.

Toks tokį pasižino ir pa
triotais pasivadino.

Apie ką dabar gazietos 
daugiausiai rašo?
Balšavikų apie antrą fron

tą, o Clevelando laisvamanių 
gazieta — apie Pittsburgho 
konferenciją.

Pas Jonienę užbėgo jos 
kaiminka “vienai minutei”. 
Toji minutė tačiau pasirodė 
labai ilga. Jau trys valandos 
prabėgo, o Jonienė su kai
minka dar kalba apie “svar
bius reikalus”.

Jonienės sūnelis Stasiukas 
sėdi kedėje ir nerimsta. Jis 
norėtų gauti žaislų ir šio-to, 
bet mama “bizi”. Vaikas 
pradeda labiau nerimti. Pa
stebi tai kaiminka ir klau
sia:

—Stenli, dėlko tu toks ne
ramus?

—Dėlto, kad negaliu tau 
šluotos paimti ir namo išva
ryti, — atsakė vaikas.

Gromatoj svarbiausia

Čikagietė Ona Ošekienė 
rašo gromatą savo pažįsta
mai, gyvenančiai kitam mie
ste.
žinia, kad susirgo vyras. Be
rašydama staiga susilaiko, 
pakyla, prieina prie sergan
čio vyro lovos ir klausia:

—Džian, rašau laišką sa
vo pažįstamai ir pranešu, 
kad tu sergi. Pasakyk man, 
ar tikrai 
vės kad 
rašyti.

bus tavo 
kitą syk

laidotu- 
nereiktų 
L - Ji.

Jonui 
varduvių 
laikrodį. Už kelių dienų vie
nas draugų suėjęs Burbalą 
paklausė:

—Na, Džian, patenkintas 
dovana? Kaip eina laikro
dis? Gerai?

—Labai gerai, — atsakė 
Burbalas. — Eina, kaip au
tomobilius.

—Kaip tai? -
—Valandą padaro į 60 mi- 

nutų, — paaiškino Burbalas.

Burbalui 
proga

draugai 
nupirko

Vincas Peteliškė nori su
rasti senai matytą pažįsta
mą. Ieško namo ir negali su
rasti. Pasimaišo žmogus.

—Lietuvis?
—Taip...
—.Pasakyk man, kur čia 

gyvena Jonas Tarškus?
—Gi šalę Igno Rukštuko, 

— rodydamas pirštu toliau 
sako žmogus.

—O kur gyvena tas Ignas 
Rukštukas?

—Gi šalę Jono Tarškaus...
—Na, tai pasakyk man. 

kur jiedu abu gyvena?
—Gi vienas šalę kito...

AMERIKIEČIAI UŽIMA DA R VIENĄ PACIFIKE SALĄ

Vienas Amerikos marynų dalinys išlaipinamas į Nanumea salą, Ellice grupėje. To
lumoje matosi karo laivas, kurio apsaugoje iškeliami iš laivo tankai, kanuolės ir kiti 
karo reikmenys. (Acme-Draugas Telephotp^
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Sv Pranciškaus Asyžiečio misija 
dvidešimtame amžiuje

(Šv. Pranciškaus šventės proga 
spalių 4 d.)

£ Pranciškonas tėvas Au
gustinas Gemelli, pasaulinio 
masto mokslininkas ir da
bartinis Milano Švenč. Jė
zaus Širdies universiteto re
ktorius ir jo įkūrėjas, prieš 
savo įstojimą į Pranciško
nų vienuolyną, buvo veiklus 
socialistas. Pamilęs šv. Pran 

^ciškų, jis atsivertė, tapo ka
taliku ir įstojo į Pranciško
nų Ordiną. Iš fanatiko so
cialisto kovotojo, Gemelli ta
po užsidegusiu Kristaus ko
votoju. Iš meilės šv. Pran
ciškui, tėvas A. Gėmelli pa
rašė įdomią knygą apie di
dįjį Asyžiaus Atgailotoją ir 
jo dvasią. Ši knyga šiandien
yra išversta beveik į visas ciškaus meilės formos kilo 
kalbas. Yra tos knygos ver- ir jo savotiška malda, šv.

Girnas ir anglų kalba. Jos Pranciškaus malda visų pir- 
pavadinimas “The Francis- ma buvo garbinimo ir pa- 
can Massage to the World”. dėkos malda. Artistiška šv. 
Kiekvienas, kuris nori žino
ti, kokios didelės reikšmės 
XX amžiui turi Asyžietis, 
turėtų būtinai šią knygą per 
skaityti. Čia šiame straips
nelyje paduodame tik trum
pą šios knygos santrauką 
ir kai kurias ištraukas.

jis turįs tam didžiajam Val
dovui tarnauti. Šv. Pranciš
kaus apsisprendime ir savo 
tarnybos supratime, žymu 
kilnios riteriškos dvasios 
bruožu. Šis luomas buvo j 
veiklumo luomas. Pranciškus

I 
norėjo būti šio luomo žy- j 
mus ir kilnus atstovas. Šv.; 
Pranciškus, pažinęs Valdo- Į 
vo didybę, klausia:

— Ką turiu daryti? Evan
gelija jam atsako:

— Kas myli, tas laikosi , 
įsakymų.

Šiuo atsakymu pasidarė 
aiškus Pranciškui jo veiki
mo planas ir plotis.

Iš tos savotiškos šv. Pran

Pranciškaus vaizduotė visas 
maldas pakeisdavo į gies
mes ir himnus. Asyžietis i 
nuolat garbino Dievą ir Jam 
visa širdimi dėkojo. Tėvas 
Gemelli rašo:

PRANCIŠKONIZMO 
REIKŠMĖ

Dar ir šiandien — rašo 
^tėv. A. Gemelli — mūsų pa

sauliui pranciškonizmas ga
li tarti šviesos, jėgos ir iš
ganymo žodį. Pranciškoniz- 
mo istorinė misija ir tuo 
pačiu jo aktualumas mūsų 
laikams randasi jo savotiš
koje krikščionybės interpre
tacijoje — nušvietime. Mo
dernusis pasaulis ir moder
niojo žmogaus dvasia savai
me ilgši pranciškoniško gy
venimo supratimo ir jame 
randa savo sielos patenki
nimą. Modernusis žmogus 

^turi tam tikru būdu supran- 
^ciškonėti, turi pasisavinti ir 

sutapti su ta gyvenimo, pa
saulio ir krikščionybės in
terpretacija — nušvietimu, 
kuri duoda jai šv. Pranciš
kaus dvasia, gyvenanti Jo 
įkurtuose trijuose Ordinuo
se.
TEOKOSMINĖ ŠV. PRAN- Į 
CIŠKAUS DVASIA

(Dievas — pasaulio 
^ras).

Meilė iš esmės yra
jusi su šventumu. Šventu
mas yra ne kas kita, kaip 
heroiška Dievo, o per Die
vą ir artinjo meilė, šventie
ji skiriasi vienas nuo kito 
savo mylėjimo būdu. Šv. 
Pranciškus mylėjo Dievą ir 
artimą serafiška meile. Tai 
yra jo savotiškas nepakar
tojamas mylėjimo būdas. Šis 
jo mylėjimo būdas apsireiš
kia tuo, kad Asyžiečio mei- 

0 lė įgyja konkretinę (apčiuo
piamą) atsižadėjimo formą 
ir virsta veiklumu ir netur
tu.

Nuo to laiko, kai Spolėto 
grotoje Didysis Karalius pa
žadino šv. Pranciškuje su
pratimą, kad Jis esąs pasau
lio Valdovas, šv. Pranciškus
nė valandėlės neabejojo, kad kryžiuotas su Kristumi, bet,

susi-

— Nieko neprašydamas. 
Pranciškus giedojo kaip vy
turys saulėj, nuolat karto
damas tik vieną aukštą na
tą: Dievas yra meilė. Die
vas yra išmintis, Dievas yra 
laisvė.

— Šv. Pranciškus myli 
maldą, bet jos nepririšo 
prie vienos apibrėžtos vie
tos, nors ši vieta ir būtų 
bažnyčia. Kai jam ateidavo 
maldos-horų kalbėjimo lai
kas ,tai vistiek, kur ši va
landa Pranciškų užkaupda
vo. grotoje ar miške, gat
vėje ar pievoje, saulėje ar 
lietuje, jis kalbėdavo mal
das nieko nepaisydamas ir 
nieku nesivaržydamas. Tuo 
savo būdu jis panašus į at
siskyrėlius, bet skyrėsi nuo 
jų tuo, kad jis nesižeęnojo, 
nesimušė į krūtinę, neužsi- 
kimšo ausų, kai išgirsdavo 
žiogą ar lakštutę giedant 
sykiu su juo. Iš jų Pranciš
kus sudarydavo chorą, nes 
jis jautėsi laimingas galįs 
įprasminti ir _ sujungti pa
saulio balsus ir iš jų sukur
ti dievybei himną.

■ Iš Šv. Pranciškaus 
tiško mylėjimo būdo,
ir jo savotiškas nusistaty
mas pasaulio atžvilgiu. Tą 
savotišką nusistatymą gali
ma pavaizduoti himno žo
džiais: Pilnas yra dangus ir 
žemė Tavo garbės. Visas 
pasaulis, žemė, dangps. vi
sa gamta, visas 
gyvenimas, šv. ] 
buvo ne kas kita, kaip vie- per meilę, kuri įprasmintų 
n? s 
las. 
vas 
lio, 
in nobis et super nos.

Pasaulio sutvėrimai Šv. 
Pranciškui nebuvo nei pa- 
,vojus, nei žaislas, nei die
vaičiai. bet gyvojo Dievo 
liudytojai, laiptai į Jį. šv. 
Pranciškus mylėjo gamtą, 
kaip Amžinojo Dievo išraiš
ką. šv. Pranciškus buvo nu-

SKĘSTANTIS VOKIEČIŲ SUBMAKINAS

i

į

I
1

Viršutiniam atvaizde parodoma, kaip Amerikos lakūno Robert P. Williams sutorpe 
duotas skęsta vokiečių submarinas Atlante. Žemiau sužeistas submarino kapitonas pa 
imamas į Amerikos laivą — lėktuvnešį. (Acme-Draugas Telephoto)
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neniekino pasaulio. Ir juo 
labiau Šv. Pranciškus tobu
lėjo Dievo meilėje, juo la
biau jis mylėjo gamtą. Tai 
liudija jo prieš mirtį sukur
toji Saulės giesmė-Himnas 
žemei.

»

t

Šv. Prancįškąus santykia 
vime su gamta atsinaujino 
prarastojo rojaus santykiai.

Šiuo savo savotišku pa
saulio pergyvenimo ir mylė
jimo būdu, šv. Pranciškus 
labai yra artimas mūsų lai
kams. Mūsų amžius, kuris 
labiau negu kuris kitas am
žius yra pergyvenęs Dievo 
nuo pasaulio ir nuo žmogaus 
atsiskyrimo tragedija, yra 
pasiilgęs tokios gyvenimo in- 

j terpretacijos — nušvietimo, 
kuri jam vėl nurodytų Die- 
yo žmogaus — pasaulio vie
nybes ir taikos gaires, šian
dien pasaulio gaivalai pa
vergė žmogų, žmogus tapo 
technikos vergų. Gamta pi- 
bėgo nuo žmogaus ir žmo
gus atsitraukė nuo gamtos.

Pagal šv. Pranciškų, šių 
i žmogcus dienų žmogus ga'i tapti gam 
Pranciškui tos valdovu ne jėga, bet tik

savo-
kiLo

I

nuostabus Dievo veika- yišą taip gudriai išvystytą 
Jis suprato, kad Die- techniką ir sykiu padarytų 
gyvena ne tik už pašau- gąmtą žmogaus draugu, 
bet ir pasaulyje. Deus Pranciškonizmas yra gam- 

į tos meilės ir draugiškumo 
filosofija. Paregėti Dievą 
pasaulio visatoj, mylint Die-] 
vą, sykiu mylėti ir visatą, 
kaipo Dievo didybes ir gar
bės apsireiškimą — štai šv. 
Pranciškaus dvasios pirmu
tinis bruožas ir sykiu mūsų 
amžiaus pasiilgimas. Mūsų 
laiko dvasios supranciškonė-'

Iš SSSR išlaisvinti tremtiniai, kilę iš 
Lietuvos

(Tęsinys)
Bazi.uk Danutė, 1933. Ra- 

džiuliai (Vilnius) — Tehe
ranas.

Baziuk Zenonas, 1928, Ra- 
dziuliai (Vilnius) — Tehe
ranas.

Bednarski Tadas, 1930, 
Kaltinėnai — Teheranas.

čechovič Antanas, 1876, 
Kukatiškiai — Teheranas.

čechovič Marija, 1886, Kė
dainiai — Teheranas.

čertovič Antanas, 1904, 
Vileika — Teheranas.

Červinska Stefa, 1901, Dis
na — Teheranas.

Červinski Simas, 1895, Di-j
sna — Teheranas.

Čaikowska Marija. 
Lyda — Teheranas.

Čaikovski Vladas, 
Lyda — Teheranas.

Čarnovski Viktoras,
Vilnius — Teheranas.

Česnievski Albertas, 1925,
Vileika — Teheranas.

čohanska Zofija, 1930,
Vilnius — Teheranas.

česler Sara, 1928, ir Sta
sė 1929, Vilnius, dabar Te
herane.

/

1865,

1880,

1889,

Senelis nusišyp- 
nieko tuo kartu

i

tas senelis nesi-
I

Vieno‘ i

1930,

išmetė ir tiek kartų vėl ras
davo atneštą ant lango, tai
gi įsidėjo jį kišenįun ir už
miršo.

Sirgdamas, pats vienas 
tuščiame name gyvendamas, 
neturėjo jėgų net kaimyno 
paąišaukti. Pamatęs prie lan 
go burkuojantį balandį pri
siminė dukters žodžius, “kai 
man ko labai reikia, rožan
čiaus pagalba išprašiau Die
vo Motinos.’’ Senelis kito 
negalėdamas daryti, stvėrė
si šio įrankio, prašydamas 
Marijos pagalbas. Štai, pra
džia geresnio gyvenimo.

Kaimynas netikėtai atsi
lankęs pas ligonį, jį aprūpi
no, žmogelis pasveiko. Sene
lis už taigi pasinaudoja kiek 
viena proga atsilyginti ba-

RIMTIES VALANDĖLEI
*

Žilas senukas sėdėjo jme8" 
to sode. Dėžutėje atsinešęs 
grūdų ir duonos trupinėlių, 
numesdavo maisto atlėku
siems balandžiams. Paukš
čiai apsiprato su juo, ląuk- 
davo seno geradario, kuriam 
su pasitikėjimu nutūpdavo 
ant rankų, galvos, leido pa
glostyti.

Vienas to senelio geras 
pažįstamas prasitarė: “Kas 
iš to, kad lesini miesto kar
velius — jie tau ačiū nepa
sakys. Kad bent gražiai pa- 
čiulbėtų, būtų prasmės juos 
maitinti.’ ’ 
sojo, bet 
nesakė.

Kurgi
džiaugs balandžiais, 
balandėlio dėka jis dar liko] 
kataliku. Negalėjo užmiršti, landžiams nors miesto sode, 
kad iš namų išvarė dukterį, Balandėlis jam teikė progos 
kuri panorėjo tapti vienuo-] pasinaudoti rožančiaus pa
le, keliauti į tolimas žemes, galba, o gal tikriau, dukters 

* maldos stiprino tėvą nelai
mėje patekusį.

Jau prasidėjo rožančiaus 
mėnuo. Marijos garbei pina- 

; mas maldų vainikas. Kaip 
tes maldos jai malonios liu
dija pati tautų istorija, įvai
rus gyvenimo įvykiai. Rožm 
čiaus maldos taip lengvos, 
kad stebėtina kodėl 
dažniau nesinaudoja ta pro
ga teikti pagarbą Marijai 
ir kartu prašyti jos galingo 
užtarymo gyvenimo varguo
se ir sunkenybėse. A.RŲ.J.

I

kad ten padėtų gyventojams 
Dievą pažinti ir jį my^ti. 
Duktė varoma, išėjo, bet 
užsiliko jos mažytėlis rožan
čius. Tėvas dar buvo piktes
nis, kada rožančių užtiko.

Rožančius, žinoma, buvo 
pro langą išmestas, bet kaip 
jam nu-ostabu, kad dukters 
jaukus balandėlis, radęs ro
žančių pievoje jam atnešė 
ir padėjo ant lango. Senu
kas keletą kartų rožančių

1912,

žmonės

1884

1905

Radio Programai leidžiami 
Rudriko Krautuvas per 14 metų: 
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą. T "
IV'HFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

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

Rudrlko Moderniika Krautuvę

Davidaitis Katrė, 1918, 
Teheranas.

Dedeško -. Wiercinski A- 
leks., 1899, Vilnius — Tehe
ranas.

Dmochovska Halina, 
Kaunas — Teheranas.

Dmochovska Elena, 
Kaunas — Teheranas.

Dobrzycka Emilija, 
Druja — Teheranas.

Dremo Ona, 1922, Varėna 
— Teheranas. /

Dudek Irena, 1914, Vil
nius — Teheranas.

Dziekievič Ona, 1893, Dis
na — Teheranas.

Dziakievič Julius, 1926. 
Disna — Teheranas

Dubinski Jonas-Mar., 1938. 
Vilnius — Teheranas.

Drozdovski Kaz.-Zigmt., 
1926, Vilnius — Teheranas.

Dvtkievič Mečys, 1936, 
Vilnius — Teheranas.

Doliniec 
Pastoviai 
ranas.

Filomek
Glebokie
nas.

Firka
mena —

Fuks Irena, 1925, Lyda — 
Teheranas.

Faryna Jadvyga, 1897, 
Vileika — Teheranas.

(Bus daugiau)

Į

I

Teheranas.

Teheranas.

Antanas, 1922
(Viln.) — Tehe-

Norbertas, 1879,
(Viln.) — Tehera-

Į
Vanda, 1926, Aš 
Teheranas.

jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted Si,
TH- Calumet 7237—4591

* .

i '
i j imas yra vienintelis išsigel- 
| bėjimas iš to visuotinio su- 
j maginėj imo ir kartu vienin- 
tėlis būdas grąžinti žmogui 

| taip labai jo ieškomą ir iš- 
| siilgtą viešpatavimą visame 

visatos gyvenime.
(Bus daugiau)

Dr, A. Maceina- t

Chvoinicki Jonas, 1926,
N. Vileika — Teheranas.

Cibulkin Leonas, 1902. 
Varėna — Teheranas.

Drezinų šeima: Irena 1925, 
Jonas 1932, Janina 1927, Ka
zys 1939, Algirdas 1933, Te
resė 1936, Vladas 1926, Vil
nius, dabar Afrikoje.

Dadej Aleksandra, 
Vilnius — Afrika.

Dziemeško Viktorija, Į929, 
Disna — Afrika.

Dziemeško Kazys. 1932, 
Zujai (Disna) — Teheranas.

Dziemeško Mikas, 1927, 
Disna — Afrika.

Dušynska Eugenija, 1910, 
Vilnius — Teheranas.

Dziemimieško Freda, 1924, 
Vilnius

Dinces Oną, 1929, Vilnius 
— Teheranas.

Dinces Salomon, 1889, Vil
nius

Dlužnievska Eu g e n i j a, 
1893, Vilnius — Teheranas.

Dombrovskis Ignas. 1893, 
Švenčionys — Teheranas.

Dovgiallo Ona, 1899. Daį- 
lydai, Lyda — Teheranas.

Dubis Jonas. 1898, Kros
na — Teheranas.

Dybčak Andrius, 
Vilnius — Teheranas,

Dybčak Leokadija, 
Vilnius — Teheranas.

Dzięs Elena, 1896, 
iiai — Teheranas.

Danilov Ona, 1934,
tašinė) Švenčionys — Tehe 
ranas.

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštine j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkite* viriminėtu 

antraiu.

1939,

1908.

Avi

(Pa

KLAUSYKITE- '
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAJNŲ 1 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS PROGRAMA j
Iš Radio Stoties z>

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles Į
KAS RYTMuo 8:45 iki 9:15, » '

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKU PROGRAMO, VAIDINANT : 

“TAČKCNŲ“ ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vaje ,
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X Kun. S. Jonelis, šv. Kry 
žiaus parapijos vikaras, a- 
tostogauja Hot Springs, Co- 
lorado.

X Labdarių Sąjunga gry
bavimo pikniką nutarė ren
gti spalių 17 d. savam ūky
je. Ta proga bus pagerbti 
ir pavaišinti rudeninio pik
niko darbininkai.

X J. P. Varkala and Co., 
Public Accountantš and Tax 
Specialists, persikėlė į nau
jas patalpas adresu 4148 Ar- 
cher Avė., prie kampo Rich- 
mond Avė.

BURMIEČIŲ PIRMOJI PAGALBA AMERIKOS LAKŪNUI

/

Sgt. W. Oswalt iš Ansonia, Ohio, Burmoje nusileisdamas parašutu nusilaužė koją. 
Burmiečiai neša jį į artimiausią karo lauko ligoninę. (Acme-Draugas Telephoto)

t

Susirinkimai
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų Chicago apskri
tis turės susirinkimą šį va
karą, spalių 2 d., 8 vai. ži
nomų veikėjų Cicienų name, 
4945 So. Halsted St. Skyrių 
atstovai ir seserų Pranciš- 
kiečių bičiuliai kviečiami at
silankyti.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, spalio 3 d., para
pijos mokyklos kambary, 1 
vai. popiet, punktualiai. Na
rės prašomos skaitlingai su
sirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų svarstyti.

Valdybe

I

piet parapijos mokyklos 
kambary. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Laurinaviche, našt.

So. Chicago. — šv. Tere
sės Sodalicija, minėdama sa
vo globėjos švenlę, sekma
dienį, spalių 3 d. 7:30 vai. 
Mišiose šv. eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Po visam i 
parapijos salėj bus bendri i 
pusryčiai ir pasidalinimas 
minčių. Gi ant rytojaus, spa
lių 4 d. vakare, 7:30 vai., pa
rapijos salėj bus susirinki
mas. Valdyba

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders
A

X Ciceriečiai smarkiai ruo 
šiasi prie metinio parapijos 
bazaro, kuris prasidės spa
lių 10 d. popiet. Skaitlingos 
Cicero draugijos klebonui 
žada didelės talkos bazare.

I

Prasideda pilietybės Brangūs rėmėjai,
■pamokos

Šiuo pranešu Bridgeporto 
lietuviams, kad Amerikos 
pilietybės pamokos prasidės 
spalių 6 d., 7 vai. vakare, 
Sandaros svetainėje, 840 W. 
33rd St.

Visi, kurie dar neturite 
pilnų Amerikos pilietybės po 
pierų, turite progos ateiti 
ir pasimokyti apie Ameri
kos valdžios sąstatą, kaip; 
valdžia išrenkama, kaip ji 
veikia, ir 1.1.

Juk yra žinomas faktas, 
kad tik tie tegauna Ameri
kos pilietybės popieras, ku- 
rie gerai yra susipažinę su 
Amerikos valdžios forma ir 

' kaip jinai žmonėms tamau- 
i ja.

X Šv. Kazimiero vienuo-; 
lyno “Victory Garden” bu
vo taip pat pavyzdingai tvar 
komas, kad kontestuose lai
mėjo pirmą vietą ir už pa
vyzdingumą bei patrauklu
mą seserys gavo ne vieną 
dovaną.

X Lt. J^orbert Tumavich, 
cicerietis, praleidęs dvylika 
dienų namie, vėl išvyko pris 
savo pareigų Califomia val
stybėm Sykiu išsivežė ir sa 
vo žmoną. Išleidusi sūnų mo
tina išvyko savaitei poilsio 
— nusiraminimui j Spring 
Valley, UI.

X Aplink mus buvo pa
skelbta, kad kun. M. Jod- 
kai, MIC., vardadienio pro
ga suruošto vakaro pelnas 
paskirtas parapijos naudai. 
Parapijos naudai jo vardu 
buvo suruoštas piknikėlis 
praeitą sekmadienį, o 
ras buvo asmeninio 
džio ir rengėjai visą 
paskyrė jo asmens 
lams.

visuomenė pritaria rėmė
joms ir jų ruošiamoms pra-

rėmėjos ir visuomene! mogoms savo kiltaširdingj> 
/ Šv. Kazimiero Akademi- mis s'Akomis ir ypatingai

X Cicero vis Cicero. Anna 
Kaskas ir Rapolo Juškos 
koncerte ciceriečiai lietuviai, 
kiek tenka sužinoti, skait- 
lingiau dalyvaus, negu iš bet 
kurios kitos lietuvių kolo
nijos. Cicero visuomet pasi
žymi pirmenybe.

X Dain. Genovaitė 
vickaitė iš Kenosha, 
labai gražiai dainavo 
eitą ketvirtadienį iš
stoties WGES P. šaltimiero 
radio programoj. Ypatingai 
gražiai skambėjo “Aš lauk
siu tavęs”, arija iš operetės 
“Bittersweet”.

Kle-
Wis., 
pra- 

radio

vaka- 
pobū- 
naudą 
reika-

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų centro pikni
ke, rugsėjo mėnesio 26 die
ną, laimingieji buvo: pirmą 
dovaną — karo boną — lai
mėjo Nr. 13815, P. Trum- 
pickienė iš Chicago Heights; 
antrą dovaną gražią ranko
mis megztą staltiesę, kurią 
dovanojo ir pati savo ran
komis numezgė E. Ogentie- 
nė — laimėjo Nr. 9157, C. 
Engstrom iš Indiana Har- 
bor; trečią dovaną — gra
žų šviečiamą kryžių, kurį 
dovanojo Ona Vilimienė, lai
mėjo Nr. 5628 S. Poliakas 
iš Brighton Park.

Be to, gavę Amerikos pi
lietybės popieras galės gau
ti geresnį darbą ir, sulaukę 
65 metų turės progos gauti 
valdžios pensiją. O kurie A- 
merikos pilietybės popierų 
neturės, tai kad ir labai bus 
reikalingi, senatvės pensijos 
negaus.

Visi norintieji susipažinti 
su Amerikos pilietybės klau
simais, dabar turite progos 
tai padaryti. Pamokos tęsis 
per visą žiemą kas trečia
dienis.

Vincas M. Stulpinas, 
Pilietybės pamokų ved.

Oro biuro pranešimais, 
pietiniam Amerikos konti
nente du syk dažniau užei
na audros ir smarkūs lietūs, 
negu šiauriniam.

jos Rėmėjų centro piknikas i 
praėjo gražiausiu pasiseki
mu.
kad 
rai, 
bas 
visuomenės palankumas.

Nuoširdžiai dėkojame di
džiai gerbiamiems 
nams ir kunigams 
tams už parėmimą 
lankymą į pikniką.

Mūs brangios 
jums tariame giliausią 
nuoširdžiausią dėkui už jū
sų nenuilstamą pasiaukoji
mą mūsų labui. Didelis ir 
nusistebėjimo vertas jūsų 
uolumas! Dievu pasitikėda
mos ir tik iš Jo laukdamos 
atlyginimo, kiekviename lai
ke esate pasiryžusios paduo
ti pagalbos ranką. Iš tikro, 
labai labai ačiū pikniko ko
misijai ir visoms darbinin
kėms ir darbininkams už 
visą jūsų vargingą bet nuo
pelningą darbą.

Gilų dėkingumą reiškia
me visiems dovanų aukoto
joms, laimėjimo dovanų ti- 
kietų platintojams, lietuviš
kų radio programų leidė
jams už pikniko garsinimą, 
dienraščiui “Draugui’ ’ už 
skelbimą; taipgi dėkojame 
visiems, kurie trokais ar 
automobiliais nuvežė daik
tus į Vytauto daržą.

Pagaliau, gėrėtis reikia, 
kaip brangioji lietuviškoji

dalyvaudami pra m o g o s e. 
Tad gi, ačiū visiems ir vi-

Town of Lake. — šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėji 
dr-jos 1 skyriaus susirinki
mas įvyks sekmadienį, spa
lio 3 d., Šv. Kryžiaus para 
pi jos mokyklos kambaryje 
1:30 vai. popiet. Narės pra
šomos susirinktu nes bu' 
raportas iš pikniko. Valdybe

—
Brighton Park. — ARD 

6-tas skyrius laikys mėnesi-i 
nį susirinkimą spalių 3 d.. 
3 vai. p.p., mokyklos kam
baryje. Prašome nares skait 
lingai susirinkti. J. R.

O visa tai įvyko, dėlto, soms! Mes įvertindamos jū- 
buvo įdėta geriausi no-i 
pastangos, sunkus dar-, 
ir nuoširdus lietuviškos

klebo- 
asisten- 
ir atsi-

I

rėmėjos, 
ir

sų meilų ir malonų mums 
palankumą bei jūsų paramą 
ir pagalbą, melšime Aukš
čiausiąjį, kad Jis meilingiau 
siu būdu .užsiimtų visais jū
sų reikalais ir palengvintų 
jums visuose jūsų rūpesčiuo-' 
se ir kasdieninio gyvenimo 
reikaluose. Spalio mėnesį y- 
patingu būdu prisiminsime 
Rožančiaus pamaldose visus 
mūsų geradarius, taip pat 
jūsų sūnus ir dukteris kraš
to tarnyboje, kad Marija, 
Rožančiaus Karalienė, visus 
globotų ir visame saugotų.

Šv. Kazimiero Sesery s i

Uteniškių kiūto mėn. su
sirinkimas įvyks nedėlioj 
spalių 3 d., 2 vai. popiet, Ver 
geliausko svet., 4500 S. Tal- 
man Avė. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir naujų at- 

| sivesti. Bus renkami darbi
ninkai baliui. Garteris Ute
niškių klubui jau gautas.

Valdyba

"Telšiai" Argentinoje
(LKFSB) Pietų Amerikos 

lietuviai vis dar nepamirš
ta ryšio su savo tėvyne. Ar
gentinoje, Buenos Aires mie
ste, yra, vadinamas “Klaipė
diečių viešbutis”, kitoje vie
toje yra restoranas “Tel
šiai ’ ’. Lietuviškame Argen
tinos laikraštyje taipgi gar
sinasi “Pirma Lietuviška šo 
ferių Akademija” ir “Didelė 
Lietuvių Poliklinika”, res
toranas “Alytus”.

i
i

COUGHS
Due To Colds or Bronchial Irritation
z Hore’s good news for the people of the U. S. A. 
Canada s greatest cough medtc>ne is now berng 
made and sold right here, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley's CANADIOL Mixture. You won’t be disap- 
pointed —ifs different from anything else you ever 
used—one Iittle sip and you get instant action. Only 
45c— all druggists. Satisfacticn or money back.

QUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the first si(jn of the Dionne Quin- 
tuplets catchinsr cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made especially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have aiways had eipert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST produet made 
when you ūse Musterole. It’s more 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Beirular and Extra 
Strength for yrown-ups who prefer 
• stronger produet. Ali drugstores.

*•*

If you’re past 40, the chances are 
that your breath tvill be offensN-e 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition. 
Tvhich. you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation—s 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth jinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, No.

Be f ore Any Date U*e

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sueeter •

Draugijos Šv. Petronėlės 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 3 d. 1 vai. po-

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------KAD SUTAUPYTUMĖT KURĄ!

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
650 POLK ST. GARY, IND. TEL.. GARY 2-8767 

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------  3 METAI IŠMOKĖJIMUI

J
NATURALĖ IŠVAIZDA

Naujų VELVATONE
DANTŲ FLEITŲ

I

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

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas rarantuota*. Materiolas labai pa
našus j gamtinį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TERIOLAS NATUKAI.ES GUM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

-:rVelvatone“X
$12.50-

IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

------ ----------------------------------

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Darome p’eitas {spaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dentistų I
HEJNA BROS

DENTAL PLATE CO.
1724 S. Ashlan;! 2nJ Fl, Mon. 9251

Atdara nuo » Iki g. ft^Mad. nuo 9 iki 4.
KALBAME LIETUVIŠKAI

31145 W 2«th St. 2nd Fl. Inw. 2908 
30 N. Dearborn R«n. 806. St*. 9649 
Vidurmlesčto vai. 9—6. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 9 iki 7.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (whole8ale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cennak Rd. T ei. Monroe 0808i

Telefonas SEELEY 8760

231t WEST ROOSEVELT ROAD 3

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

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

AUKŠ
ČIAU

ŠMOTŲ 
Kainos

f'

Ji

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Split by PDF Splitter

NATUKAI.ES
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pasižvalgius po Chicagą

Va kokie Įvykiai pasitaiko
Seife buvo $1.500 vertės 

cash pinigų ir brangenybių, 
kai jaunas plėšikas su gink
lu įsakė Alexander’ui Yas- 
sen’ui, 70 metų amžiaus, ati
daryti seifą, jis sunko. Plė
šikas pabėgo iš brangenybių 
krautuvės, 8837 Commercial 
ave.

* * *

metų 
Ford, 
duktė

Lou 
str., 
motorman’o,

amžiaus 
6331, N.
Surface 

, buvo

Devynių
Donna
Clark 
Lines
dingusi iš namų ir Hoyt 
mokyklos per trisdešimt va
landų.
gaitę, 
movie 
ave.

Motina jauną mer- 
savo dukrą. rado 

namuose, 1550 Devon

* * *

Du banditai įsibrovė į Lin- 
coln Park Arms viešbutį ir 
pačiupo iš klerko McFeggan 
šimtą dolerių.

♦ * *

Vagys panoro cigariečių. 
Jie pagrobė už $11.850 ver
tės cigariečių iš Union News

• _
Co. sandėlio, 900 So. Clinton 
str. Vagys paėmė 50 siutų 
iš Weinstein Brcs. rūbų 
krautuvės, 1220 S. Jeffer- 
son.

NAUJA GYVYBĖ MIRTIES TRIUMFE

gauti 
Biasco

Karo metu sunku 
accordionų. Davld 
vedėjas Chicago Accordion 
Center, 754 N. Damcu ave., 
nusiminęs, nes vagys išmušė 
langą ir paėmė šešis gerus 
accordionus

*
Albin F. Meisgeier, 56 me

tų amžiaus, kepyklos savi
ninkas, 5530 So. Ashland 
ave., iškrito iš lango Na
tional Republic Building, 
134 S. La Šalie str. Po šio 
įvykio jo lavone buvo ras
tas raštelis, ten parašyta: 
“aš dirbau persunkia! — il
gas valandas kepykloje, ir 
aš pavargau.” Jo našlė pasa
kė, jog vyras bandė parduo
ti kepyklą prieš išvykstant 
į farmą.

♦ * *

A A
KATRINA 

JUSEVIČICTE
2624 S. Montgomery 
Virg. 3973.

■ Rūgs. 30 d.. 1943 m.. 
vai. ryte, sulaukus 29 

amžiaus.

Harrisburgh. lllinois. 
dideliame; nuliūdime: 
Kotriną (po tėvais 

ir tėvą Juozapą; 
. . - i

ir jų šeimą, Pranciškų 
seserį -Moniką t.'ernik 
Joną ir jų šeimą, ir 

giminių, draugų ir

Gyveno 
Ave., tel.

Mirė 
10:45 
metų :

Gimė
Paliko 

motiną 
Banševičaitė) 
tris brolius Juozapą jo moterį 
Eleną 
ir Joną: 
jos vyrą 
daug kitų 
pažįstam ų.

Velionė 
S.L.K.K.A.

Kūnas pašarvotas J. ) 
vičiaus koplyčioje, 4348 
California Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Spalio 4 d. 1943 m. Iš koply
čios 
dėta 
l’an. 
rioje 
•dos 
maldų bus nulydėta į 
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Motina. Broliai. 
Brolienė, Sesuo, švogcris ir 
Gimit.vs.
’ Laidotuvių direktorius — J. 
Liulevičius. Tel. Lafayette 3572

priklausė prie -— 
160-tos kuopos.

Liule-
1 So.

8:30 vai. ryto bus atly- 
j Nekalto l’rasidėjinio Šv. 
parapijos bažnyčią, ku- 
jvyks gedulingos pamal- 

už velionės sielą. Po pa- 
šv. Ka-

M

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

Mediniame bliude buvo pi
nigų. Tas bliudas su pinigais 
buvo Mrs. Margaret Chris- 
tensen delicatėsų krautuvė
je. 1151 E. 82-toji gatvė. 
Jaunuolis atėjo su pistoletu, 
pareikalavo bliudo ir iš ten 
pasiėmė $18.

Tie dalykai įvyko šiomis 
dienomis Chicagos padangė
je.

lietuvis poetas 
Prancūzijoje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

MI

i

f

NULIUDIMO

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALIZED ME.MORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICVLAR PEOPLE PKEFEK PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber oi Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

KAIP NUVAŽIUOTI
1 KONCERTĄ

Važiuokite į Madison St
(nežiūrint iš kokios miesto 
dalies važiuosite) ir važiuo-i 
kitę iki Wacker Drive. čia 
pat ir Civic Opera House.

10 kareiviško loviį
Investuok $75 į karo bo

nus, nupirksi 10 medinių ka
reiviškų lovų.

Nežiūrint mirties triutnfo ir šiurpulingo išnaikinimą 
Italijoj, ateina pasaulin ir naujos gyvybės. Amerikos ka
ro lauko ligoninėn, šalę Paestum miestelio, atgabentu ita
lė Teresė Russo, kuri buvo sprogusio kulkosvaidžio šrap
nelio sužeista,. Už poros dienų ji pagimdė kūdikį — mer
gaitę, kuriai duota motinos vardas, o ligoninės persona
las ją praminė kitu vardu — “K-ration”. čia matome mo
tiną kūdikio ir kariuomenės slaugę lt. Doris Bale. (Acme- 
Draugas Telephoto)

Arkivyskupas Stritch 
ragina remti fondus

I

Community ir War Fund 
spalių 3 dieną paskyrė kaipo 
Karo Fondo Sekmadienį. Se
kančią dieną, spalių (Octo- 
ber) 4 dieną bus renkamos 
aukos Chicagoje dėl Com
munity Fund ir dėl United 
War Relief Activities.

(LKFSB) Iš Portugalijos 
mums praneša, kad žinomas 
lietuvis poetas J. Aleksan
dravičius, kurio eilėraščių 
rinkinys netaip seniai buvo 
išleistas Amerikoje, tebėra 
Prancūzijoje ir gyveni Gre
noblio mieste. Jam buvę ne
mažo džiaugsmo, kai per 
Portugaliją gavo vieną dnr. į 
“Draugo” numerį. Seniau 
gaudavęs lietuviškos spau
dos iš Šveicarijos, o dabar 
visas susisiekimas nutrauk
tas.

Chicago arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch informuoja, 
jog Jungtinių Amerikos Val
stybių vyskupai National Į 
Catholic Welfare konferen
cijoje paskyrė, kad ši orga
nizacija teiktų pagalbą nu-

jkentėjusiems kare. Taigi da- 
!lį tų surinktų pinigų gaus 
tie kraštai, kurie nukentėjo 1 
nuo karo. f

Arkivyskupas Stritch ra-

t

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

gina remti Karo fondo ir 
Bendruomenės (community) 
fondo vajų.

Perkūnsargis
Perkūnsargis išrastas 1757 

metais.

1846 metais Have’o išrado 
siuvamą mašiną.

PRANCIŠKUS BERGOLA
Mirė spalio 1 d., 1943 m., 

9:50 vai. lyte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Kražių par., 
Adomaičių kaimo. Ameriko

je išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Eleną (po tėvais Stan- 
kauskaitė): seserį Juzefą
Grikšienę ir švogerj Liudviką 
ir šeimą; pusbrolį Stan slovą 
Norgailą ir jo moterį ir jų 
šeimą; ir daug kitų giminių, 

.draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko seserį Oną ir bro
lį Joną ir šeimas.

Kūnas pašarvctas namuose: 
6545 S Ta'man Ava. Laidotu
vės įvyks antrad.. spalio 5 d. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimi Pan lės Šv. 
parap. bažnvč ą. ku k j ; įvyks 
gedu ingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laid'tuvės'v

Nuliūdę -— toris, Sesuo,
štogeiis, Pusbrolis ir Giminės.

Laid. direktorius J. 
deikis, tel. YARds 1741.

Rudos sfampos
Spalių (October) 30 dieną 

baigiasi data dėl C, D E ir F 
rudųjų štampų.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

Šautuvas
Padėk $75 į karo bonus, 

Duosi- Amerikos kareiviui 
— vieną M-l šautuvą.
-a

Gilus ežeras

19 4 3 
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

P. KEWN 
ir Iždininkas

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunk*. 
na3 ir kitus 
visokius suk
simus daiktus 
už PRLENA- 
M I A U S I AS • 
KAINAS.
Turine didelį 

p a s > r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi- 
kahškų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

Superior ežeras vietomis 
yra 600 pėdų gilumo.
' - — _ - —

Pirkite Karo Bonus.

PETRAS
Sekrėtorius

D AB ARTINS 
DIVTDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinarnaA

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: h
VENETIAN | 

MONUMENT CO. I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39

x

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

GARY, nrblANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FU N E RA L HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Dirfektorių 
Asociacijos.

4g
į' ’
L? ■1■SF

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

------------ ------------
fl T? A "R 'ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

VADA1I Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— M U SIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8617

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! •

STANLEY LTTWINAS, 
General Manager.

ČARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandoj ryto lkl 5:20 valandos popiet

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dien* Ir

4896-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimleru.

I. LIULEVICIUS
Phone LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

1.1. ZOLP
1616 MEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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ŠiandienPer du mėnesius
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Jeigu oras nebus palankus,

piknikas įvyks salėje.

Kun. Juozas Dambrauskas ir Rengiamoji Komisija 
___Kviečia Jus

-I-

AUŠROS VARTŲ RUDENINĮ PIKNIKĄ 
Sekmadienį, Spalio (Oct.) 3 d., 1943 

Aušros Vartų Parapijos Rūtų Darže
2327 West 23rd Place

PIKNIKAS PRASIDĖS 4 VAL. PO PIETŲ IR TĘSIS IKI VĖLUMOS

Bus įvairių svečių,

kurių norėsite pamatyti

LIETUVIAMS RADIO KLAUSYTOJAMS ATYDA
Budriko WCFL Radio Valanda Nauju Laiku 

NAUJAS LAIKAS NUO 9:30 IKI 10 VAL. 
SEKMADIENIO VAKARAIS

Pildant patvarkymą Radio stoties Budriko Lietuvių Radio Prog
ramai pradedant su rytojaus programų, prasidės 9:30 vai. vak. 
vieton 9 vai. kaip buvo pirmiau.

Rytojaus programe dalyvaus garsioji Budriko Radio Orkestrą 
ir žymūs dainininkai, kurie išpildys nepaprastai gražų ir įdo
mų programą.

PRAŠOM PASIKLAUSYTI—WCFL 1000 KIL.

Pirmadienį uždaro 
parkų maudykles

Blackhawk, Independence. 
Portage, La Follette ir 
Ridge parkuose vidujinės 
maudyklos bus uždarytos 
pirmad. neapribotam laikui, 
kad sutaupus kuro aliejaus.

Per liepos ir rugpiūčio 
mėnesius Pullman miega
mieji traukiniai vežė 1,634,- 
000 kareivių. - Apie tai pra
nešė pereitą ketvirtadienį 
kompanijos traukinių distri- 
bution department.

Šiandien baigiasi galio j i- 
, mas X( Y ir Z raudonųjų 
j štampų ir A ir B rudųjų 
I štampų, trečioje racionavi- 
mo knygelėje, galiojimas.

r

1499 metais Kanada at
rasta.

Lietuviai kariai kovoje už U. S.| 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimui 

i u — u— o — . — n —n — n— —n— T U — — n — — n — n _ — ; —

Lietuvis parašiutistas Alb. S. Strockis 
dalyvavo kovose, užimant Lae salą

Pageidauja stiprių

KONCERTAS
ANNA KASKAS - ONOS KATKAUSKAITĖS

Garsios Metropolitan Operos Artistės 
IR

RAPOLO JUŠKOS
Žymaus Basso

*

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

Albertas S. Strockis gimė 
Čikagoje gegužės mėn. 2 d. 
1921 metais. Pabaigęs Kelly 
High School, jau taikos me
tu, įstojo National Guard, 
kuri yra kariška organizaci
ja.

1941 metais kovo mėn. 
įstojo savanoriu į armiją, ir 
tarnavo seržanto laipsnyje. 
Po pusantrų metų tarnybos 
armijoje, perėjo į parašiuti
ninkų grupę, kurioje ir da
bar tebėra.

Čikagoje išeiną anglų kal
ba laikraščiai aprašė, su ko
kiu entuziazmu ir pasišven
timu čikagiečiai parašiuti
ninkai kovojo užimant LAE 
salą Pacifike. Buvo įdėta fo
to Alberto Strockio ir kitų 
vyrų, kurie dalyvavo salos 
paėmime.

Alberto tėvai: Ben ir Ele

Albert S. Strockis

na Strockiai gyvena Čikago
je 2446 W. Pershing Road, 
ir džiaugiasi, kad jų sūnus 
taip uoliai kovoja už Ame
rikos ir Lietuvos laisvę. Al
berto trys broliai: Aleksand
ras, Antanas ir Richardas 
gyvena Čikagoje. Taip pat 
ir abi sesutės Bronice ir 
Emilija, kurios yra ištekė
jusios irgi gyvena Čikagoje,

RYTOJ!

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

ANNA KASKAS

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

RAPOLAS JUŠKA

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 jau galima gauti ir Teatro Kasoje (Civic Opera House) 20 No. Wacker Dr. 
Tel. RANDOLPH 9229. Kuriems yra patogiau, galite tiesioginiai kreiptis į "Draugo" įstaigą 
2334 So. Oakley Avė. Telefonu kreipkitės šiais telefonų Nr.: CANAL 8010, 8011 ir CANAL 6102

Iš gemblerių gyvenimo

Atidengė žmogžudystės paslaptį
Pereitą penktadienį Chi

cagoj atidengta nepaprastas 
dalykas. James Egan, 30 me
tų amžiaus, 1156 W. 59th, 
gemblinimo namų darbinin
kas, pripažino, jog Martin 
Quirk (Sonny Boy) užmušė 
Stanton, buvusį South Side 
gemblinimo bosą.

Rugsėjo 18 dieną buvo nu
šautas Quirk Southmoor 
viešbučio užpakalyje, South 
Side.

De Lordo davė pilną pa
reiškimą. Sakoma, kad 
jo pareiškimas paantrina 
Egan’o pasakymą dėl Quirk 
nužudymo.

Nužudymo sąmoksle iš
vardinti ir kiti gembleriai, 
kaipo to įvykio planuotojai 
ir dalyviai.

*

James Egan prisipažino, 
kad jis dalyvavo sąmoksle 
ir buvo ten. kai Quirk buvo 
užmuštas.

Pagal Egan pasakymo 
Anthony De Lordo paleido 
ugnį iš .38 caliber pistoleto. 
Kulkos buvo rastos Quirk’o 
lavone iš tokios pat rūšies 
ginklo. Egan pasakė, kad 
James (Red) Forsythe pa
leido ugnį iš .45 caliber gink-

Jaunuolis žuvo 
bevalant šautuvų

Jerome Felkins, 13 metų, 
711 W. 65th str., buvo neti
kėtai peršautas per širdį ir 
žuvo pereitą ketvirtadienį, 
kai jis ir du kiti jaunuoliai 
valė šautuvą.

Jerome su Earl House, 14 
metų. 637 W. 63rd str., ir 
William White, 13 metų, 
6310 Lowe avė., šluostė tris 
.22 caliber šautuvus House 
gyvenamame name, po to, 
kai iššovė basemente. Be- 
šluostant šautuvus įvyko ne
laimė.

Ryloj
Rytoj yra pirmoji galio

janti data dėl rudos stam- 
pos D, trečioje racionavimo 

200 iki 250 svarų. Tos mo- knygelėje, 
terys norima gauti kaipo są
šlavų trokų vairuotojos ir 
podėjėjos. Mokestis už dar
bą $8.50 ir $8 per dieną.

moteriį
Suburban Scavengers As

sociation pageidauja stiprių 
moterų, kurios sveria nuo

Spalių (October) 20 dieną 
baigiasi data dėl U, V, W 

[mėlynųjų štampų.

(
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