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...“and that government ųf 
the people, by the people, for 

the people, shall not periah 

from the earth.”
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KITAS ISLAIPDIKIMAS PACIFĮKO SALOSE
AMERIKIEČIAI PARAŠUTISTAI NUSILEIDO OLANDIJOJE
Liepia Olandams Streikuoti, Sukilti;

Amerikiečiai Žygiuoja j Koelną
' -—:------------------ &

VYRIAUSIAS AEF STABAS, nigs. 17. — Didelė dalis 
sąjungininkų pirmos parašutistų armijos nusileido Olan- 
dijoje. Ryšium su ta orine invazija Gen. Eisenhower per 
radio pranešė Olandijos gyventojams, kad dabar laikas 
jiems sukilti prieš nacius okupantus, ir davė instrukci
jas kaip padėti sąjungininkams.

AMERIKIEČIAI SARVUOČIUO |SS ERŽ£ VOKIETIJON Amerikiečiai Išlipo Anguar Saloje; 
Užėmė Aerodromą Peleliu Saloje

PEARL HARBOR, rūgs. 17. — Amerikos kariai šian
dien išlipo mažoj Anguar saloj, tik šešias mylias į pietas 
nuo Peleliu salos. i

Pranešimas sakė priešo opozicija buvo nedidelė, ir ame
rikiečiai greit užėmė visus numatytus objektus.

LONDONAS, rūgs. 17. r— Nacių radio sakė amerikie
čiai parašutistai nusileido Nijmegen ir Eindhoven apy
linkėse, į pietus nuo Lech ir Reino upių.

Olandijos vyriausybė Londone atsišaukė j krašto gy
ventojus streikuoti ir nedirbti priešo valdomuose fabri
kuose.

PEARL HARBOR, rūgs. 17. — Amerikiečiai marinai, 
užmušę suvirs 1,400 japonų karių ir užėmę Peleliu aerod
romą Palau salose, be perstojimo veržiasi pirmyn prieš 
stiprią japonų opoziciją.

Nepranešta apie amerikie- ■

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 17. — Gen. Ei- 
senhower štabas nieko ne
praneša apie amerikiečius, 
kurie žygiuoja Koelno link. 
Paąįcutinis pranešimas ąakė 
amerikiečiai randasi tik 26 
mylios nuo to miesto.

(Slaptas vokiečių radio 
Atl&ntik sako sąjungininkai 
užėmė Eschweiler, septy
nias mylias į šiaurryčius 
nuo Aachen, ir randasi tik 
21 mylią nuo Koelno.)

(Paryžiaus radio sakė 
trečioji armija užėmė Lune- 
ville,' 15 mylių nuo Nancy, 
ir žygiuoja į Strassburgą.)

Vėliausiomis žiniomis na
cių garnizonas Brest uoste, 
vakaruose, galų gale pasida-

ve. Naciai anksčiau sakė 
ten liko tik mažos nacių 
grupelės, kurios priešinos. 
amerikiečiams.

Amerikiečiai įsiveržė į 
Aachen miestą ir kaujasi 
su ten esančiais naciais gy
nėjais. Atrodo, jog tas mie
stas greit teks amerikie, 
čiams.

Pietuose, septintoji armija 
dasimušė iki pat Belfort 
perėjos ir smarkiai susirė
mė su naciais gynėjais. Sep
tintos armijos kariai tik 20 
mylių nuo Reino.

Trečios armijos kariai 
Thionville užėmė dalį Magi- 
not linijos ir atsuko nacių 
įtaisytas patrankas į vo
kiečių linijas.

Rusų Kariuomenė Artinasi Prie Rygos
LONDONAS, rūgs. 17. — 

Berlyno radio sakė rusų ka
riuomenė, iš suvirš 400,000 
karių, pradėjo smarkiai ver
žtis į Rygos pusę, ir kad 
vienas dalinys, pasivaręs 18 
mylių, randasi tik 20 mylių 
į pietus nuo Latvijos sosti
nės. • ?

Pietuose rusai vakar per
ėjo per Bulgarijos sostinę,

Sofia, ir skubiai žygiuoja į 
Jugoslaviją, 30 mylių atstu
me.

Kitos rusų jėgos apšaudo 
degantį Varšuvos miestą ir 
stato pontoninius tiltus 
skers Visla upės.

Maskvos pranešimai sakė 
rusų patrulės jau įėjo į Var
šuvą ir kaujasi su naciais 
miesto gatvėse.

Sako Hitleris Jau Siūlė Rusijai Taiką
STOKHOLMAS, rūgs. 17. 

— Laikršštis Morgontid- 
ningen, pranešime neva iš 
Berno, rašė, kad Adolfas 
Hitleris nesenai įteikė Ru
sijai taikos pasiūlymą per 
Hiroehi Oshima, Jo ponijos 
ambasadorių Berlyne.

Sakoma pasiūlijimas buvo 
sudarytas kuomet Oshima 
apsilankė pas Hitlerį. Sako
ma vokiečiai siūlė atsbMLky- 
ti visų interesų į rytus nuo 
1939 demarkacijos linijos 
Lenkijoje.

Tas patg laikraštis rašė, 
kad Tokyo prašė rasų tar
pininkauti taikos deryboms

tarpe Japonijos ir Amerikos 
'Anglijos.

Burmoje Ieškoma 
Bėgančių Japonu

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
17. — Britų 14-tos armijos 
daliniai persikėlė per paki
lusią Chindwin upę Burmo
je ir ieško japonų 15-tos ir 
31-os divizijų likučių. Va
kariniam krante rasta keli 
užsilikėfiai ir daug japonų 
lavonų. Manoma persikėlę 
japonai ieško trumpesnių 
kelių.

Sakoma*ši nuotrauka amerikiečių tankų naikintuvo važiuojant per upelę, kuri at
žymi Vokietijos rubežių, yra viena pirmųjų padarytų Vokietijoje. Užpakaly matosi 
sunaikintas vokiečių geležinkelio tiltas. (Sigual Corps nuotrauka; Acme>Draugas.)

Šarvuočių Kautynės 
Netoli Po Klonius

ROMA, nigs. 17. — Bri
tų ir nacių famkaU 
grumiasi tris mylias nuo 
Rimini miesto, prie Adrijos, 
kurios užėmimas duotų bri
tams įsilaužti į Po klonį ir 
apeiti priešo Gotų liniją iš 
užpakalio.

Aštuntos armijos graikai 
kariai rytiniam krante dasl- 
varė iki aerodromo, kuris 
randasi nepilnai tris mylias 
nuo Rimini miesto.

Tankai ir patrankos pra
plečia pozicijas anapus Ma- 
rano upės, į pietvakariu? 
nuo Rimini.

Didelės Kautynės 
Tarp Suomių-Naciu

Lėktuvai Atakuoja 
Vokiečių Transportą

LONDONAS, riigs. 17. — 
Sąjungininkų lėktuvai šeš
tadieny atakavo ■' vokiečių 
traukinius, vagonus, sunk
vežimius h* laivus, kuriais 
naciai vežė karius ir reik
menis Siegfried linijos gel
bėjimui.

Tuo pat metu 150 Ame
rikos bomberių numetė 300 
tonų bombų ant sąsiaurio ir 
užtvankos, kurie jungia Wal- 
oberen salą su Belgija, kad 
neduoti nacių garnizonui 
progos paversti jį į tvirto
vę.

Kongresas Šiandien 
Svarstys Konversiją

WASHINGTON, rūgs. 17. 
— Kongresas pirmadieny 
pradės galutiną svarstymą 
rekonversijos bylių. Mano
ma reikalas bus iki ketvir
tadienio išaiškintas, ir kad 
tuomet bus kalbama apie 
atostogas iki po lapkričio 
mėnesy įvykstančių 
mų.

čių nuostolius, bet pasaky
ta, kad keli priešo tankai 
buvo sunaikinti, ir kad gru
mtynės tęsiasi.

Lėktuvnešių lėktuvai vis 
dar padeda kariams žemėje, 
ir penktadieny atakavo Ba- 
belthuap, didžiausią Palau 
salą, kur sukėlė didelius 
gaisrus.

Toliau į rytus Carolines 
salyne, Liberator lėktuvai 
numetė 72 tonus bombų ant 
Truk, o Mitchell lėktuvai a- 
takavo Ponape.

Laivyno lėktuvai penkta
dieny ir armijos lėktuvai 
antradieny puolė Paramu- 
shiro salą, Kuriliuose.

US. Lakūnai Vartoja Pitoe Aerodromą

rinki-

Popiežius po Karo 
Gal Vyks Amerikon

LONDONAS, rūgs. 17. —' VATIKANAS* rūgs. 16

Kaip Gaus Leidimą
Fordas Pakels Algas
DETROIT, rūgs. 17. — 

Henry Ford pakels savo 
darbininkų algas “kuomet 
tik vyriausybe duos leidi
mą” tai padaryti. Jis aakė 
jis kurį laiką apie tai gal
vojęs.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, rūgs. 17. 
— Amerikiečiai konsoliduo
ja savo pozicijas Morotai 
saloje. Karo laivai plaukio
ja aplink Halmahera, 11 
mylių pietuose, iš kur japo
nai gali bandyti pagelbėti 
savo Morotai garnizonui.

Ten sugautas japonų gar
nizonas daugumoj išbėgiojo 
į kalnus. Amerikiečių pat
rulės bando juos susekti ir 
suimti ar užmušti.

Amerikiečiai inžinieriai

greit baigė ištaisyti nebaig
tą japonų pitoe aerodromą 
ir Amerikos lėktuvai Jau 
vartoja jį. Iš to aerodromo 
amerikiečiai galės pulti ap
linkines japonų bazes, jų 
tarpe Phįiippinus.

Mūsų lėktuvai numetė 125 
tonus bombų ant Lolobata 
ir Hatetabalio aerodromų, 
Halmahera saloje, ir ataka
vo Boela aerodromą Ceram 
saloje, ir Celebes salose 
Mapanget aerodromą.

Kiniečiai Puola Japonus Lungling'e
Suomiai kariai ved? r.enas- 
kelbtą karą prieš vokiečūis. 
Virtinės vežimų eina per 
šiaurinį rubežių, kare nu
vargintiems suomiams 
bandant pabėgti į Švediją 
pirm negu oficialiai bus pas
kelbtas karas prieš Vokieti
ją ir jų kraštas virs kovo 
lauku.

Suomiams dabar tenka 
ginti savo salas Suomijos Į- 
lankoje nuo nacių užpuoli
kų, padėti rusams išvaryti 
nacius iš Suomi i pagal 
paliaubų sutartį, ir tartis 
dėl taikos sutarties su ru
sais.

KALENDORIUS
Rugsėjo 18 d.: ftv. Juoza

pas Kupert.; sėhovis: Ge- 
lutis ir Mangaila. ,

Rugsėjo 19 d.: ftv. Junt
ama ir Konstancija; seno
vė®: Putoveris ir Prsv.rimė.

ORAS 
Giedra ir šilta.

Autoritetingi Vatikano šiuo 
ksniai sakė Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII planuo
ja po karo atlankyti Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Tarptautinio Eucharisti
nio kongreso komitetas* ma
no po karo suruošti antrą 
Eucharistinį kongresą ku
riam nors didesniam Ameri
kos mieste, ir Sv. Tėvas pa
reiškė pageidavimą iame 
dalyvauti.

Danai Darbininkai 
Paskelbė Streiką

STOKHOLMAS, rūgs. 
16. — Danijos laisvės tary
ba paskelbė generalinį strei
ką kaipo protestą prieš pa
siuntimą 200 danų belaisvių

į Vokietiją. Streikas turi 
tęstis 48 valandas.

Danų spaudos biuras sakė 
streikas šaukiamas ir dėl 23 
danų sušaudymo Copenba- 
ganaž

Ei ■, j.1,

KIEK MYLIU 1 BERLYNĄ
1— IŠ vakarinio fronto: 

315 mylių (nuo Stoibergo).
2— Iš rytinio fronto: 312 

mylių (nuo Puitusko).
3— Iš Italijos fronto: 583 

mylios (nuo žemiau Rimini)

KARO BIULETFNI*

CHUNGKING, rūgs. 17.— 
Mūšiai Salween fronte kon
centruojasi Lungling srity, 
iš kur japonai turi būti pa
varyti pirm negu b«s gali
ma įsteigti kelią iš Indijos 
į Kiniją. Japonai užėmė 
svarbią kalnų poziciją, bet 
kiniečiai dabar kontrata
kuoja.

Kiniečiai iš naujo Ltakuo-

ja japonus Hupeh provinci
joje, į šiaurę ir pietus nuo 
Yangtze upės.

Kwangsi provincijoje ja
ponai veržiasi į Kweilin. 
Amerikiečių pranešimas sa
kė visos, išskiriant vieną, 
pakilimo aikštės buvo su
naikintos, kas nurodo, jog 
japonai gręsia Kweilin užė
mimu.

1
— Naciai pranešė, kad 

rasai pralaužė jų linijos 
Bauaka srity, Latvijoje.

— Gen. Bor pranešė, kad 
rasų lėktuvai kasdien nu
meta maisto ir reikmenų 
lenkams patriotams, kurie 
ir vėl pradėjo pulti nacius 
okupantus.

— Britų lėktuvai numetė 
3,500 tonų bombų ant Bou 
logne miesto, Prancūzijoje.

—- Sąjungininkų lėktuvai 
iš Italijos dar kartą ataka 
vo Budapeštą.

— Nacių lėktuvų! sekma
dienio ryte atakavo Romą.

Tokyo Pripažįsta 
Dvi JAV Invazijas

NEW YORKAS, rūgs. 16. 
Japonų štapo praneši

mas pripažino, kad Ameri
kos karinės jėgos pasekmin
gai įvykdė dvi invazijos: 
Peleliu saloje, Palau salyne, 
ir Morotiai saloje, Halmahe- 
raa salyne. Tai buvo pirmas 
pranešimas Japonijos žmo
nėms apie .tuos išlaipdini-
mus arčiau Philippinų.

Anot pranešėjo, abiejose 
salose vyksta smarkios kau
tynės.

Japonai Evakuavo , r 
Civilius iŠ Davao

NEW YORKAS, rūgs. 17. 
— Tokyo radio pranešima? 
sakė Davao miestas, Minda- 
nao saloje Philippinuose, 
buvo visiškai evakuotas pa
siruošimui “priešo invazijai 
Philippinuose.”

Anot pranešimo, gyvento
jų iškėlimas įvykdytas ne
žiūrint “lalai didelio bom
bardavimo,” ir visi gyvento
jai dabar randasi miesto 
pakraščiuose arba netoli
muose kalnuose.
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B GRAND RAPIDS, MICH.
Mokyklba ateMarė. I Princekevicz nuo Hamilton

Musų mieste katalikiškos 1 Av. priimtas į Ccast Guard.
mokyklos pradėjo mokslą 
rūgs. 5 d. Mūs parapijos, SS 
Petro ir Povilo vaikučiai be
goto džiaugias sugrįžę į 
“narają” mokyklą. Mat, per 
vasarą ėjo smarkiai pirmyn 
dažyiąo darbas. Šįmet mo
kykloj veikia tik 8 skyriai. 
Seniau buvo 9 ir 10 skyrių. 
Aukštesnio mokslo siekti 
mokiniai turėjo eiti į Cat- 
hclie Central High School. 
Bet jau ir tenai visi nesutel
pa. Vyskupas Francis H^as 
patvarkė, kad West Side mo 
kiniai eitų į. Šv. Vaitiekaus 
(Adelbert’s) parapijos mo
kyklą, kur veikia ir aukš
tesnio mokslo skyriai, vietoj 
Catholic Central High. Mūs 
parapijai tenka garbe, kad 
vyskupas- dvi mūsų mokyto 
jas seseris praneiėkietes: M 
Gabriella ir M. Joseph pa
skyrė mokytojomis sakomoj 
mokykloj. '

Lapkričio mėnesį, kartu 
su karo bonų vajum, bus 
taipgi ir vajus rinkimo au
kų visose parapijose staty
mui didesnės Catholic Cen
tral High mokyklos, kad vi
si mokiniai galėtų mokytis 
po vienu stogu.

Mūs laisvės gynėjai

Robert C. Prince sūnūs

Iš Board No. 3 rugsėjo 12 
d. buvo iššaukti į karą se
kantieji jaunuoliai lietuviai: 
Raymond Kadish, Eugene C. 
Margis, Joseph L. Krulek. 
Edward J. Sidor (?).

Pvt. Benny Dubinskas, sū
nų® Jono ir Katarinos Du- 
binsisų nuo Dfcvis Av., dabar 
tiniu laiku randasi engine- 
ering mokykloj, Aberdeen 
Ptoving Grounds, Md. Prieš 
kelias savaites gauta žinies 
apie jo brolį S. Sgt. John 
Dubinską, kad dingęs kur 
tai Vokietijoj.

Pfc. Peter Savickui kau
tynėse Prancūzijoj sužeista 
koja. Bet, gavęs linksmą ži
nią, kad jis tapo tėvu duk
relės, sako, net žaizdas už
miršęs. Jis yra sūnus Prano 
ir Alenos Savickų nuo Mus- 
kegon Av. Vedė buvusią Bet- 
ty Maitner, kurios brolis S 
Sgt. Philip Maitner žuvo kau 
tynėse gegužės 8 d.

lst Lt. Claude Meconis 
sugrįžo iš Anglijos poilsio,

Sąjungininkaras išlaisvinus Luksemfeurgą iš nacių oku
pacijos, į sostinę Petance sugrįžo krašto valdovas prin
cas Felix. čia jį matome kareivio šalme ir sveikinamą 
sostinės gyventojų. (Acme-Draugas telephoto) »

nes baigė
,o

suvirs 30 “mis-

Didžiausia Lietuviu 
Jevvetry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
na* ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
1 ir gerą pasi
rinkimą MuaŪmlittų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairią j eitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi., taisome Laikrodžius,
LafierodSllas, žiedu*, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius in- 
strumentus. Pasinaudokite!JOHN A. EASS
»WELBY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 86171

sions’. Pabuvęs čionai ke
lias dienas išvyko į Califor- 
nia su savo žmona, buvusia 
Marijona Salatkaite, vargo
nininke ir parapijos choro 
vedėja. Jis yra sūnus naš
lės Ievos Mečionienės nuo 
Hamilton Av. Jis apdovano
tas DFC ir Air Medai už at- 
sižymėjimus.
Laidotuvės

Rūgs. 8 d. buvo laidotu
vės Agnės čeplevičiūtės, 41 
m. amžiaus, duktės Bert ir 
Petronės čeplevičių nuo 
Quarry Av. Velionei mirė li
goninėj — Caro, Mich. Pa
laidota parapijos kapuose. 
Svečiai

Praeitą savaitę buvo at
vykę iš Cicero, III., svečių, 
būtent Adolfas Mondeika su 
žmona Antanina ir dukre!e. 
Lankėsi pas draugus Barto, 
Naudžius ir kitus. Viešėda
mi dalyvavo taipgi ir gedu
lo (Sept. 9) pamaldose už 
jo draugo Barto sūnaus Lt 
Gerald A. Barto, kuris žuvo 
Prancūzijoj rugp. 9 d. Rūgs 
9, Mondeikai suėjo lygiai 20

m., kaip jis išvyko iš Grand 
Rapids į Cicero. Prieš tai 
jis buvo mūs vargonininkas 
ir parapijos choro vedėjas. 
Kas vasarą jis atvyksta a- 
tostogų ir aplankyt savo- 
draugus, ypač mėgsta žu
vauti ir šiaip laiką praleis
ti prie Crooked Lake.

Praeitą savaitę buvo su
ruošta “bridal shower” Tom 
Gelwicz įr Nell Prueevi’cz, 
kurie* ateinantį mėnesį ža
da apsivesti. Tom yra sūnus 
Antano ir Stephanie Gelwicz, 
o Nell duktė našlės Prūsevi-

Baisas iš Sibiro
(LKFSB) šiomis dienomis 

gautas iš Sibiro laiškas nuo 
Stanislavos Žagūnienės. Ji 
su dviem dukterimis, Vida 
ir Aldona, gyvena Altajaus 
krašte, sovietiniame ūkyje. 
Ji nori surasti savo giminai
čius Petrą Morkevičių ir O- 
ną Klevečkaitę, kurie, jos 
turėtomis žiniomis, gyveno 
Bostone. Minėtieji asmenys 
prašomi kreiptis į ‘‘Draugą”

čienės nuo Broadway Av.
V. M. K.
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MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicaoo
2202 W. CERMAK RD..........................Tirt. CANsl 8887

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visą Prieš-karę Padirbtą Daiktą!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su
■pringeals, 
arba jūsų

Studlo Ooncb

psrdirbtas ir 
padarytas

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELĘY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

WE8T ROOŠEVELT BOAD

.n.Įiim !' ' --- --------;

13 Valandų Įaudė Tėvų Marijonų 
j Dover Pakrantę misijos

FOLKESTONE, Anglija, .
rūgs. 15. — Nacių patran- j Rugsėjo 18 — 24 dd., — 
kas per 13 valandų šaudė j misijos ir keturdešimtė Šv. 
rytinę Anglijos pakrantę ir ! Petro parapijoj, Detroit, 
po trumpos pertraukos dar Mich. Vadovaus kun. A. Mu
dviem atvejais prieš aušrą žukna..
paleido kelis šovinius į Ang
liją Spalių 15 — 22 dd. — ju-

Iš netikslaus šąjįdyme biliejinės misijos Šv. Kazi- 
daroma išvadų, kad naciai miero Parapijoj, Worcester, 
Prancūzijos pakrantėje no- ^ass. Vadovaus kun. A. Ma
rėj o suvartoti visus šovi
nius, kad nepatektų į sąjun
gininkų rankas.

žukna.

Lapkričio mėnesį dviejų 
savaičių misijos bus Šv. My-

Nebūk vergu, bet viešpa J kol° Prijos bažnyčioj, 
čiu savo asmens žemų jėgų. ^hica^°’ I1L Vadovaus kun. 
Tai kiekvienas siekia ir ne- * Mažakna.
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma-* 
žiausias klaida^. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikime akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1373 *

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydytu

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkžtina tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos au pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenmlnžaiitis

800 N. Clark St, City 
SUPEBIOR 1462.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

%

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
ttea. 6968 So. Talinas Ava. 
iea. TeL GRCvehlB 6617 
Hfiee TeL HEMloek 4848DR. STRIKOL’IS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TęL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1980

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

2423 West Marųuette

TeL YARds 2246

DR. C, VEZEL1S
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL 
Trečiadienį pagal sutartį.

KAZANAUSKAS, Raitininkas

Bdkit Malonūs 
SAVO 5 KIMS!

Tik viena pora. ak ij \tsnm gyveni
mui. Saugokite Jas leladafnl lieg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

S« METAt PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1861 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: GANAU 0523, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. #:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Ofiso Tet VIBgtola 0038 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai. i 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENvoed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8 JO 
756 W«t SStfc Strąet

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

naThan 
KANTER 

‘MetuiIškas 
Žydukai"

't

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

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. d 
1—3 popiet ir 7—8 V. v™ 

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas atdarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66tk Place 

Tel. RKPublic 7868

TeL CANsl 0267
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6699 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 Iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•IVROJAS B CBRURGA*
- B AKINIUS PRITAIKO

744 Weri S5th Street 
: 11-12; 2-4; k 9:30-8:39 
uBeniato—2-4 fa- 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Valandos:

• DEGTINES
• BRANDSS
• RUSTO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

L I Q U O R 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia 
kurią 
mis.

yra toji, 
• ramko-r

LIETUVIAI DAKTARAI

=s=

DR. G. SERNERr
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
"Tel.t Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvš 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
^Sekmadienyje pagal sutartį,

PASKOLOS DAROMOS ANT FIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
AW LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKE.IIMŲ!

Panaudokite I*rogą I)abartlii<'ins žemuma 
Nuošimčio Itatoms.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
CALUMBT 4118 Jo*. M. Mossrls, 8«fy.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mfis,, įstaigoje. JSsq Indčllal 
rtlpestlngat globojami Ir Ilgi fa,000.00 ap
drausti per Federkl Savings and Ix>an In- 
anranee Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

A S SOCIATI ON 
8229 80. HALSTED ST.

Tel. HEMloek 8709
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel......... VIRginta, 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniai*

Ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6,17-9 P. M. , 

5147 8. Halsted St., Chlcsge
^Pirmadieniais, Trečiadienį*!* 

ir šeštadieniais t

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

4729 So. Ashhmd Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rcs. Ted.: MHMvay 3889

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

DR. EMHLY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofl*o TeL LAFayette 3219 
Rem TeL į REPnbHo 0064

Jelga Neatsiliepiama—
BauAte: KEDzie 2868

VALANDOS:
Piritu, Antr., Ketvir. 6 fld 9 vak.;' 

PeaktadL 8:39 Dd 9:30 vak. 
šeštad. 6 VaL 11d 9:30 vak.

Sekmadieniai* pagal auaitarbną.

Tikėjimą* yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogų* praranda 
tikėjimą « Jb

___
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISnG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolDb »488-»48»

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA 
JAUNO VYRO

Kaipo Die moker anistentas prie Die 
easter. Kiek maehine shop patyri
mo pageidaujama. Puiki proga, ge
ra mokestis, pastovus darbas.

Chicago VVhite Metai Pdts.
224 N. Desplaines — CHE 2210

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

Modemiškuose Stockyards 
ofisuose. .

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

“h” iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDfiJĄ 
YARDS 0240 

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY

REIKALINGA SKUDURIŲ Skirs- 
tytojaus. Turi būt patvręs. Aukš
ta mokestis. WEST END PAPER 
STOCK CO., 7336 Fullerton Avė.

Geruose ar blogais laikais. Akinių 
Stiklu Tekintoiao ar Akiniu Dirbė
jas visuomet turi darbą.. Maloniose 
darbo sąlygose, drafto paliuosuotl 
pageidaujami. Gera pradinė mokes
tis. Greitao jsidirbimas. Chicagos 
koseientifiški Optišonai.

THE HOUSE OF VISION 
30 N. MICHIGAN

KARO DARBININKŲ 

DRDEI ŠAMUI REIKALINGA

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLU’

TUOS GINKLUS PAGAMINTI 1

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

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

Seneca

PASILIKITE PRIE DARBO
Pergalė artinasi, bet karas dar neužbaigtas. 

Orlaivių ir laivų, šautuvų ir amunicijos ir visko 
kito kas sėkmingai veikia karo eigoje prieš Naciz
mą dar vis reikalinga dideliais kiekiais paskutiniam 
smūgiui. Amerikos darbininkai, čia gimuaiems ar 
ateivių kilmės, kuriems priklauso didelė dalis atsi- 
žymėjimo pravedime Pergalės, neturi apleisti savo 
darbus dabar. Pasilikite prie savo darbo! Užtik
rinkite Pergalę.

FOREIGN LANGUAGE DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS Į SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL'S
700 N. Michiąan Avė.

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
V AL.: 7 RYTO IKI 8 PP.

AR 3 PP. IKI 11 VAK.
DELTA-ST AR ELECTRIC CO?

2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

HELP WANTED — VYRAI

V—Y—R—Ų

štai Geri Darbai Su Progomis
Ir Geru Mokesčiu.

TURRET LATHE OPFRATORIO 
ENGINE LATHE OPERATORIO 

RANKINIŲ TROKERIŲ 
MASINU DESIGNER 

GEAR HOBBER 
GEAR TOOTH GRINDERS 

ŠLAVĖJU 
STOCK MOVERS 

DRAFTSMEN
MECHANICAL ENGINEER

Išpiešti ir įvykdvti projektus kaip 
tai specialus mašinas, speed redu- 
cers, gauges ir tt.

60 Vai. Darbo Savaitė — 70 Vai. 

Mokestis. 10% Naktimis Bonai.

Puikios Darbo Sąlygos 
Naujos Dirbtuvės ir Įrengimai.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORP. 
5219 S. WESTERN BLVD.

★ ★
* For Sale!
* For Rent I
* For Help I
* For Service 1
* For Resulis I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dtbnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALT AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * *¥ ¥ *

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Platinkite dienraštį “Drau
gu”

WANTED"
HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DININGROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASH3NGTON ST. 
CHICAGO

Moterų ggiko jY įfoifgs pajamas su šuneliu
TVARKYTI PASTA 

IR BAGAŽUS

74c Į VALANDĄ 
Atsišaukit 

Mail ir Baggage 
Employment Ofisan 
166 N. CANAL ST.

CHICAGO & 
NORTHWESTERN 

RAILWAY CO.
ŠEIMININKR — pilno laiko. Kam
barys. Du suaugę. Du high school 
vaikai. Reikia referenoea Tel.: — 
ENGlevvood 1971 tarp 10 ryto iki 10 
vakare._______________________________

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

GIRLS - WOMEN
Light Factory Work 
Permanent Position With 

Post-War Futurs 
Old Established Firm 

48 hour week.
Time and one-half over 40 houra.

• FreeLlfe Insurance
• Low Coat Hospitalization
• Vacation Wlth Pay

James H. Rhodes Co.
157 W. Hubbard St.

SUP. 6383 — Ask for Mr. Lynn.

REIKIA 
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
Svarbūs Karo Darbai 

AMERICAN FEATHER 
PRODUCTS 

2801 S. Halstcd St

TYPISTS
Part time Cashier— 

eveninga.

Gateway City Transfer Co. 
2023 S. Morgan St.

Essential transportation 
induatry needs
TYPISTS

Apply — E. F. McCarthy 
PKNNOYER MERCHANTS 

TRANSFER CO.
742 W, FOI.K ST.

MOTERIS reikalinga apvalyti Den- 
tlgto ofisą kas trečiadieni. Gera 
mokestis. DR. L. M. KOCH, 4816 
W. CF.RMAK RD„ Cicero, Į||.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tol. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ* 

DUOKITE JĮ KITIEMS

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

STEBUKLINGASIS GYDYTOJAS IR LIGONIŲ UŽTA
RYTOJAS. TRUMPAS APRAŠYMAS JO GYVENIMO 
IR DARBŲ.

Rašo lcun. A. Briška

: Čia prabuvęs trejetą metų 
išvyko į kitus Italijos mies
tus ta pačia misija — liga 
nių gydyti. Kur tik šv. Ro
kas pasirodė, visur liovėsi 
siautęs maras. Savo stebuk
lingoje kelionėje jis aplan
kė sekančius didesnius mies
tus: Mantuą, Purmą, Mode- 
ną ir daugelį kitų. Visur vi
si jo laukdavo, kaip didžiau
sios brangenybės. Ant galo 
išgirdęs, kad ir mieste Pian- 
cenza maras apsireiškė vi
soje savo baisenybėj, sku
biai nuvyko į tą miestą ir 
užsidarė ligoninėje su ligo
niais. Jis jiems patarnavo 
ir visus stebuklingu būdu 
išgydė. Šv. Rokas dėkojo 
Dievui už suteiktą jam ma
lonę ligonių gydyme. Maty
dami žmonės Roko stebuk
lus, pradėjo jį labai gerbti 
ir mylėti. Bet jis negeidė 
jokios pasaulinės garbės. Jei 
būtų troškęs pasaulio gar
bės, tai būtų tėvo vietoje 
ėjęs gubernatoriaus parei
gas. Jau jis manė pasitrauk
ti nuo tos žmonių garbės ir 
grįžti atgal į savo tėvynę. 
Bet kada Piancezos miesto 
ligoninėje visi pasveiko, ta
da maro liga susirgo pats 
stebuklingas gydytojas Ro
kas.
Šy. Roko sapnas

Šv. Rokas išvyko iš savo
tėviškės jaunikaitis pilnoje, 
tvirtoje sveikatoje, bet dėl 
nuolatinio darbo artimo mei
lei ir Dievo garbei pavargo. 
Sykį būdamas pavargęs li
goninėj užmigo ir sapnyje 
išgirdo balsą iš dangaus:' 
“Rokai iki šiol daug vargai, 
bet dabar reikia kad dar dau 
giau nukentėtum dėl ma-

(Pabaiga.).
Baisioji maro liga neap

lenkė nei Romos, čia toji 
liga pasirodė visu savo bai
sumu. Buvo paliesti visi luo
mai. Be kitų, kryžiaus ženk
lų išgydė ir kardinolą Bri- 
taniką, kurs po to prašė 
šventojo) pasilikti su juomi.

HELP WAXTfTD — MOTERYS

PULLMAN
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia
i Ateinąs pamokos laikotarpis 

viena savaitė

*100% KARO DARBAI 
*6ERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITE

Puiki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atslneškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MBS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.
PARDAVTMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių paralduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prato, 
ml kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
N u tau tas, 4886 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayctte AOflR.

Pirkite karo bonus.

nęs
šv. Rokas nenusiminė ir 

neišsigando. Jis buvo pasi
rengęs dėl Dievo viską pas
kelti, kad ir sunkiausius kry 
želius nešti. Jis matė iš Die
vo malonės pagijusius ligo
nius, bet pats pasijuto ser
gąs maro liga.

M

Gydytojai ir ligoninės va
dovybė matydami jį sergan
tį ir bijodami, kad iš naujo 
neužkrėstų išgijusių ligonių, 
pašalino jį iš ligoninės. Ne
turėdamas kur prisiglausti 
šventasis nuėjo už miesto 
į mišką. Bet taip buvo pa
vargęs ir ligos suimtas, kad 
krito ant žemės ir ėmė šauk
tis Dievo pagalbos.

Visuose šv. Roko paveiks
luose matome ir šunelį, ku
ris buvo didelė pagalba šv. 
Roko ligoje. Kada be jokios 
žmogiškos pagalbos, netekęs 
jėgų miško gilumoje sirgo. 
Dievas jo neapleido. Tas šu
nelis kasdien jam atnešda
vo duonos kepalėlį.

Toje apylinkėje gyveno 
turtingas žmogus vardu Go- 
dardas, kuris laikė keliolika 
šunų. Turtuolis pastebėjo, 
kad vienas šunų kasdien pa
griebęs kepalėlį duonos ding 
davo. Godardas pradėjo įdo
mauti ir sumanė pasekti šu
nį. Tokiu būdu jis rado šven
tąjį;. šis stebuklas taip pa
veikė Godardą, kad jis pats 
pradėjo rūpintis visais šv. 
Roko reikalais, — pagalbos 
ir pats miške apsigyveno, 
kaipo tyruolis. Kadangi šv. 
Rokas sunkiai sirgo, Godar
das, atsižadėjęs savo turto, 
elgetavo, išmaitinti šv. Ro
ką ir save. Bet elgetavimas 
labai nesisekė. Vietoj išmal
dos, jam teko prisiklausyti 
visokių kalbų ir išmetinėji
mui. Bet šv. Rokas mokino 

j Godardą, kad dėl Dievo ir 
artimo meilės reikia viso- 
kiug vargus, kentėjimus ir 
nesmagumus pakelti.

Pagijęs šventasis išgirdo, 
kad Piancenzos mieste vėl 
atsikartojo maras. Nepaisy
damas pipnesnio to miesto 
žmonių nedėkingumo, jis g’rj 
žo į miestą ir stebuklingu 
būdu, kaip ir pirmiau, pra
šalino marą. Po to jis vėl 
grįžo į savo lūšną miške. 
Balsas iŠ aukštybių

Grįžęs į lūšną jis išgirdo 
balsą iš dangaus: “Rokai, 
išgydžiau tave, dabar grįžk 
į savo tėvynę, daryk atgai
lą, kad taptum dangaus da
lininku.’ ’

Atsisveikinęs su savo ge
radariu Godardu grįžo į sa
vo gimtąjį miestą, Montpe-

lier. Nieks čia jo nebepaži
no. Tuo laiku krašte ėjo na
minis karas. Nematytas žmo 
gus — elgeta palaikytas šni
pu ir įmestas į kalėjimą. 
Penki metai kalėjime

Kalėjime išbuvo penkeris 
metus. Pabaigoje penktų me 
tų šv. Rokui Dievas apreiš
kė, kad bus paimtas į dan
gų. Šventasis apimtas 
džiaugsmoi prašė kalėjimo 
sargo, kad pakviestų kuni
gą. Atvykęs kunigas pama
tė tamsų kalėjimo kambarį 
apšviestą dangiška šviesa. 
Po išpažinties ir šv. Komu
nijos šventasis sapne turė
jo regėjimą ir išgirdo Išga- 
nytojaus balsą: “Mielas Ro
kai, prašyk manęs dar ko 
nori,, o duosius tau.” Šven
tasis meldė nuodėmių atlei
dimo, būti vertas dangaus, 
taip jau kad apsaugotų žmo
nes nuo maro arba gelbėtų 
nuo ligų tuos, kurie kreipsis 
prie Dievo per jo užtarymą.

Dievo valia sutiko šv. Ro
ko troškimais. Po sunkių 
kentėjimų šventasis, gulėda
mas ant kalėjimo grindų pa
kėlęs akis į dangų atidavė 
Dievui sielą. Mirties valan
doje kalėjimas nušvito gra
žiausių spalvų dangiškomis 
šviesomis. Šviesa nustebi! 
tas kalėjimo sargas, atra- 
kinęs duris didžiausiame nu
sistebėjime pamatė šventojo 
liūną apšviestą nematyta 
šviesa. Prie jo kūno buvo 
maža iškaba su tokiu para
šu: “Kurie užsikrėtę maro 
liga šauksis šv. Roko užta
rymo, bus išgydyti.” Išsi
gandęs kalėjimo sargas pra
nešė kalėjimo viršininkui a- 
pie šnipo mirtį ir šviesą ka
lėjime. Gandas pasklido po 
visą apylinkę. Rinkos val
dininkai ir minios žmonių. 
Kalėjimas buvo apgultas no
rinčių pamatyti keistą elge
tą. Bet didžiausias visų bu
vo nusistebėjimas, kada prie 
kūno atrado asmens liudiji
mus ir prigimtą žymę — ra,u 
doną kryžių ant krūtinės. 
Rinkosi visi taip jau ir šv. 
Roko giminės. Jo dėdės, mie
sto ir apylinkės gubernato
riaus, rūpesčiu šventasis pa
laidotas didžiausiomis iškil-<

(Nukelta į 5 pusi.) -1



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS •
THE L1THUANIAN BAILY FRIENIĮ '

2334 South Oakley Avė. • Chicago, Tilta el«
Published Daily, except Sundays,

g .a h- .by the 
V- .LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

A member of the Catholic Press Association 
36.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.
.t Advertising in “Draugas” brings best reaulta.

• . .DRAUGAS
, f ' Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Į . Prenumeratos kaina Chicagoje Ir pilto-
Metams *................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................ „............. . 4.00
Trinas mėnesiams . ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ..'.......................................................... 1.50

t Vienam mėnesiui ............................................................... .75 '
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ..........................................................  $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3,50
Trims mėnesiams ....................................................  1.75

.Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
.Vienam mėnesiui ..........................................   .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitu negražiname, Jei neprašo- 
Ina tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Claas Matter March 31, 1016 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

<» >

Suomija ir taika
Vokiečiai galutinai kraustosi iš Suomijos. Ji baigė 

karą su Sovietų Rusija. Besitraukdami vokiečiai suo
miams dar daugiau skriaudų pridarė. Be to, jie užpuo
lė Hcgland (Suursaari) salą, todėl suomiams tenka su 
vokiečiais kariauti.

Taika tarp Suomijos ir Sovietų Rusijos, tiesa, įyyko. 
Tačiau ar kas įsivaizduoja sau', kokias taikos sąlygas 
.Suomija yra verčiama priimti. Tos sąlygos labai aš
trios.

Reikia neužmiršti, kad prieš kiek laiko Suomijos vy
riausybė atsisakė priimti rusų taikos sąlygas, nes jos 
buvo per sunkios. Už tą atsisakymą, aišku, suomiai da
bar dar brangiau turės užsimokėti. Jie turės mokėti 
n'ttms savo teritorija ir pinigais. Yra nemažai baimės, 
kai Suomijai bus užrioglinta ir Sovietų dominacija.

Kalbant apie rusų-suomių taiką, reikia turėti gal
voj, kad pasaulio opinija yra su suomiais. Juo aštres
nėj sąlygas rusai pastatys Suomijai, juo daugiau sim
patijos pasaulis rodys suomių tautai.

Suomija niekam nėra nusikaltusi. Ji pateko tarp kū
jo ir priekalo, į didįjį šių laikų konfliktą, nes norėjo iš
laikyti savo laisvę ir nepriklausomybę ir jai priklau
sančias žemes, kurios buvo užpultos, apginti.

Šią suomių tautos padėtį pasaulis supranta ir verti
na. Todėl, nežiūrint kas ką sakytų ar rašytų prieš suo
mius, pasaulio neįtikins, kad jie neturėjo teisės ginti 
savo teises ir suverenitetą.

Jungtinės Tautos turėtų paveikti Sovietų Rusiją, kad 
būtų garantuota Suomijai pilniausia laisvė ir nepri
kiš uaomybė ir kad būtų duota jai 'proga atsistatyti iš 
po baisaus karo griūvėsiu. Į karo ugnį ji ne iš aavo 
kaltės pateko. Kiti ją puolė ir ji buvo priversta gintis.

Atstatant teisingą taiką, ko siekia Atlanto Carteris, 
tei ungumo dėsnys ir Suomijai reikia taikinti.

*

Buvusio komunisto knyga apie Rusiją
V. A. Kravčenko buvo komunistų partijos narys nuo 

1929 m. iki 1944 m. Jis buvo Raudonosios Armijos na
rys ir sovietų inžinierius. Kaipo toks jisai buvo pri
siųstas į Jungtines Valstybes su užpirkimo komisija. 
Tačiau atvykęs į šį kraštą, V. Kravčenko nusprendė 
atskleisti visą tą priespaudą, kurią turi pakelti žmo
nės, sukaustyti bolševikų režimo. Anot LKFSB prane
šimo, jisai yra parašęs knygą: “The Truth Afcout So- 
viet Rusai a”, kuri būsianti išspausdinta HJinois val
stybėje.
. Žurnalo “Cosmopolitan” š. m. rugsėjo numeryje tilpo 
pabaiga jo straipsnių, pavadintų: “I Broke With Sta
lių’? Russia’’. Čia jisai prisimena tą didelę riziką, ko
kios jisai imasi atskleisdamas bolševizmo sukaustytų 
tautų vergijos kančias. Jisai prisimena paslaptingas 
mirtis generolo Krivitakio, apie paslaptingą nužudymą 
studento Shekdon Harte, kurs buvo Trockio sekreto
riumi, apie nužudymą Trockio ir Carlo Tresca, kuriai 
buvo žinomas prieškomunistinis veikėjas, radikalas. 
Kravčenko pasakoja, kaip stropiai žmonės yra sekami, 
šnipinėjami bolševizmo tėvynėje. Jis pabrėžia, kad Ko- 
minterno panaikinimas yra tik akių dūmimas. Jis pa
skelbia turįs žinių, kad Stalino įpėdiniu esąs ruošiamas 
Molotovas.

Palygindamas gyvenimą Rusijos su USA jisai pa
brėžia, kad iš 175,000,000 Rusijos gyventojų gal tik 
100,000 asmenų, ir tai tik prieš dabartinį karą, buvo 
kuriu gyvenimo sąlygos jatlyginimast prilygo ar pra

šoko vidutiniško Amerikos darbininko gyvenimo sąly
gas, ir tie šimtas tūkstančių Rusijos laimingesniųjų 
buvo biurokratai (bolševikų valdininkai, komisarai). 
Toliau, Kravčenko, iškeldamas bolševikiškos sistemos 
netinkamumą, stato tokius klausimus:

— Kodėl kapitalistinėje Amerikoje darbininkai yra 
gerai apsirengę, gerai maitinasi, kai Rusijoje, kuri ‘‘nu
sikratė kapitalistų”, po tiek metų įtempto darbo, vis- 
tiek darbininkai tebėra skarmaluose, bloguose butuose 
ir alkani?

AMERIKOJ LAISVE — RUSIJOJ PRIESPAUDA

Kodėl streikuojantieji darbininkai Amerikoje nėra 
nei šaudomi, nei į kalėjimus dedami, o Rusijoje taip 
daroma?

Amerikos darbininkai, kurie pavėlavo į| darbą 21 mi
nutę nėra sodinami kalėjime nei ištremiami į priver
čiamuosius darbus, o Rusijoje jie tik to susilaukia.

Kodėl Amerikoje piliečiai gali kritikuoti savo vy
riausybę ir jie nė kiek nesibijo nustoti savo darbo ar 
būti ištremtais?

“Ką pamačiau Amerikoje, — rašo Knavčenko, — tas 
mane įtikino, kad ta asmens ir politinė laisvė, kuria 
džiaugiasi amerikiečiai, tas nebuvimas baimės, prie
vartos ir tokių šališkų neteisybių, o taipgi ta medžia
ginė gerovė kalba už Amerikos demokratiją ir prieš 
Sovietų režimą.

Aš niekada nebūčiau nukirtęs ryšių su Stalino vy
riausybe, jei aš būčiau pajutęs nors mažiausį Krem
liaus diktatorių norą suteikti socialistinės valstybės 
žmonėms tas keturias laisves, kurių jie taip despera
tiškai reikalingi.”

Biiiliti apie Italijos padėtį

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų kalbos išvertė ' Tgr

JUOZAS POVILONIS
(Tęsinys)

—Ar tu nori būti šiuo ge
ruoju latru savo gailestimi, 
savo tikėjimu, savo viltimi?

—Taip, visa savo širdim.
—Tuomet eik į Jį su pa

sitikėjimu, kada tave ištiks 
mirties, valanda. Iš mūsų 
neliks nė vieno. Kada mu- 
nicija išsibaigs ir paskutinė 
hanga versis ant mūsų...

—Tu išsprogdinsi fortą!
—Taip, įspėjai!
Maksas rodėsi pasikeitęs:
—Ak, taip mirti, kokia 

laimė! Deja! Aš norėčiau, 
kad tėvai namuose žinotų...

—Leisk Apvaizdai pasi
rūpinti jiems pranešti.

dą mes beviltiškai kovojo 
me. Aš mačiau Maksą du 
kartu krintant sužeistą, bet 
vėl atsikeliant su laukine 
drąsa; jis tęsė kovą. Paga
liau atėjo aukščiausios au
kos laikas. Aš jam daviau 
ženklą; aš mačiau jį šliau
žiant visą kruviną į tą vie
tą, kur buvo paruošta mina, 
jis dar ištarė man paskuti
nį iki pasimatymo...

Apie penktą valandą, kaip 
tik Abd-el-Krimo vyrai pa
sirodė forte, mes jį susprog
dinome.

Apvaizda norėjo, kad aš 
išgelbėčiau savo gyvybę,

Pirmadienis, rūgs. 18, 1944
--------

nui, garbė tau per amžius...
Enguerrandae sudrebėjo: 

Dievas... švenč. Panelė! Jie 
jautėsi nugalėtas... Užklupo 
jį netikėta baimė: ir jei tai 
tiesa! Kažką atsiminęs, jis 
priėjo prie Danieliaus:

(Daugiau bus)

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

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

A. t A.

kad, be abejo, galėčiau nu- 
—Ir tavo mažoji Teresė? raminti jo tėvą ir motiną, 
—Pavedu ją Dievo malo- kad jų sūnus mirtimi atitai

sė savo garbę. Kai dėl ma
nęs, Teresė visuomet teigė, 
kad aš nemirsiu, švenč. Pa-

nei!
Ir, rodydamas jam savo 

medalikėįį:
—Ji taip pat nusiramins, nelė patvirtino jos tikėjimą, 

jausdama, kad jos Danie- Po šito skaitymo pirmiau 
liūs atrado Tą, kuriai jinai šia sekė pamaldi tyla. 
jį pavedė.

William C. Bullitt yra apsukrus ir gabus Jungtinių 
Valstybių diplomatas. Keletą metų jis buvo ambasa
dorium Maskvoje ir taip pat gana ilgai Paryžiuje. Ru
sų ir prancūzų padėtį jis gerai pažino. Susipažino jis 
ir su Italijos padėtim, nes dabar gyvena Romoj. Žur
nale “Life” buvo įdėtas p. Bullitt straipsnis, kurio su
trauką paduoda Darbininkas. Jame tarp kitko pasa-. , > -i‘. , ,
kyta:

Italai jaučiasi esą pačioj blogiausioj padėty. Sumuš
ti, susikompromitavę, privesti prie galutinio bankrūto. 
jie kol kas minta iš Alijantų malonės ir drebančiomis 
širdimis laukia to liūdno momento, kada amerikiečių 
ir angių armijos apleis jų kraštą. Tuomet prasidės aša
rų gadynė, t. y. vidujinė su komunistais kova už lais
vę ir tikybą. Kol kas eina tik priruošiamoji kova — 
propaganda, kurią bolševikams lengva vesti, nes turi 
daug pinigų. Sugrįžus iš Maskvos komunistų agentui 
Togliatti (Ercole), nežinia iš kur atsirado Neapolio 
banke 24 milijonai lirų, skiriamų komunistinei propa
gandai. Gi kitos italų partijos — Liberalų, Demokratų 
Darbininkų, Krikščionių Demokratų, Aktyvistų — vi
sai neturi lėšų komunistų melams ir šmeižtams atsi
spirti. O kai sužinota, kad Amerika skiria 10 bilijonų
dol. pokarinei Rusijai atsistatyti, tai visus apėmė pa- karščio, kada tu mane iš 
sibaisėjimas, nes neabejojama, kad tie milžiniški pini- laisvinai, aš puoliausi prie 
gai bus naudojami pasaulinei bolševikų propagandai. savo butelio. Bet pagalvo- 

Medžiaginiu atžvilgiu kova bus labai nelygi: bruta- jau apie tai> ką dabar tau 
line bolševikų jėga ir neišmatuojamas kapitalas prieš pa gali imV
suskurdusias ir karo nukamuotas Europos tautas. Bet piĮk viską ant mano kak- 
džiugaujantiems bedieviams teks susidurt su dvasinė- tofl kad mano
mis atgimstančių tautų jėgomis. “Italija — sako p. ^1^.’ prie šito
Bullitt — yra grynai katalikiška šalis, ir beveik vi- vandens
siems italams Popiežius yra tikrajai šv. Tėvas, Kris
taus Įpėdinis.’ Ir nežiūrint visos iš Maskvos plaukian
čios komunistų propagandos, italai žino, kad Sovietų 
vyriausybė žudė ir persekiojo kunigus ir kitų įvairių 
tikėjimų dvasiškius, kaip nė viena kad ir pusiau civi
lizuota valstybė nėra žudžius ir persekiojus. Italai ži
no, kad jei komunistai valdys Italiją, tai Maskvos ran
ka pasieks ir patį Popiežių. Kristaus įpėdinis būtų iš 
Romos išgabentas, nes jis nesutiks būti Sovietų vergo
padėty. Jei tik komunutai bus prieiną prie valdiio., Mak8M atrodg aujaudin. 
iškils Italijoj tarai koks smarkus dvasinis viesulas, ir 
italai, kuriems jau nedaug bus belikę dėl ko gyvent,
bet bus už ką numirt, sukils apginti šv. Tėvą, kaip ki- —Darnėliau, aš tave pra-
tados Kryžiaus karžygiai žygiavo į kovą su šūkiu: padaryk man paskuti-
“Krikščionys turi tiesą”! • nę nialonę... Aš pats norė-

“Svarbiausiąs šių dienų pasaulio uždavinys tai išrišt čiau išsprogdinti fortą, kai 
klausimą tarp žmogaus kaipo Dievo sutvėirimo, turin- tu duosi ženklą, jei šituo 
čio nemirtingą sielą* ir žmogaus, kaipo chemijos pa- metu aš dar būsiu gyvas. 

. daro ir visagalės valstybės įrankio. Tas klausimas gal Aš išmesiu savo kūną į dan- 
Italijoj bus rišamas. Net šiandie Romoje pro liūdesį gų. skirdamas jį atailygini- 
šviėčia fiv. Dvasios pajėga. Ta dvasia spindi akyse mui. Aš jį paaukosiu Die- 
tūkstančių kareivių visokių tautų, kurie kasdieną ap- vul, kurio aš nepažinojau, 
lanko šv. Tėvą ir su juo kalbasi; akyse pilnų pagarbos visiems tiems, kuriuos aš 
Amerikos kareivių, kurie trokšta grįžt namo, nes žino, blogai pažinau ir priverčiau 
kad namus teturi; giliuose lenkų, kareivių žvilgiuose: kentėti, savo tėvui... kuris 
— jie žino, kad gali numirt už gimtąją šalį ir niekad taię skelbė garbę! Šitą gar- 
jos laisvai neregėt; akyse Prancūzijos kareivių, kurie bę aš grąžinsiu jam Dievo 
veržte veržiasi kovot, kad galėtų sugrįžti į Joannos vardu!...
d’Ark tėvynę — Prancūziją. Aš jį pabučiavau ir da-

Jie visi laimės kovą prieš vokiečius. Ar jie taip pat viau paskutinius nurodymus, 
laimės kovą prieš tą blogį, į kurį ne vien tįk naciai Buvo jau laikas. Užpuolikų 
įsikūnijo? Taį jau mūsų visų dalykas į tai atsakyti”, K. jėgos stiprėjo. Ištisu valan-

Keletą minučių tęsėsi ty
la. Paskui Maksas man stai
giai suspaudė ranką:

—Danieliau, ar nereikia 
būti pakrikštytam?*., šią 
naktį, kada mano siela re
gėjo raminančią tiesą, aš 
norėjau būti pakrikštytas...

—Maksai, šito troškimo 
užtektų, jei mirtis tave pa
imtų šiuo tarpu. Bet, kadan
gi priešas leidžia mums dar 
kelias minutes poilsio, aš 
pats galiu taVė^jvešti į di
delį Dievo vaikų būrį!. Tiktai 
ar surasime truputį van
dens mūsų ąsočiuose?...

— Neieškok, Danieliau, 
draugai nieko daugiau ne
turi. Bet aš turiu, ko reikia. 
Tuojau po mano nakties

Tuo tarpiu prasidėjo puo
limas. Viena kulka peršovė 
butelį, kurį laikiau viršum 
Makso galvos. Vanduo išsi
liejo ant jo kaktos. Netikin
tysis, Dievui taip norint, pa 
dėjo man suteikti šitą krikš 
tą, kuris buvo pradžia krau-

Paskui ponia Enguerrand 
pakėlusi akis į dangų, pus
balsiu pradėjo melstis:

—Motina gailestingoji, Nu 
liūdusiųjų Paguoda, kuri 
parodei; kelią motinai ir sū-

ALENA
SAMO6KIENE

po tėvais Antuk&uskaitė
Gyveno 5018 S. Kedvale Avė. 

Tel. LAF. 7539 
Mirė rugsėjo 16. 1944. 11:30

vai. ryte. sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje, Jurbarko

mieste.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Antanina Petrowski, 
žentą Mykolą, 18 anūkų, proa
nūky, ir labai daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos Draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė. '

-Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
rugsėjo 20 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto buo atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pane
lės Marijos parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Duktė, Žentas, Anūkai ir 
Proanūkai.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefonai 
YARds 1138—1139.
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PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

ĮJNPEB U. g. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

____________________ ___ OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWIGH, Pree. and Mgr.

---------a«

I

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS

10546 S. Artesion, CED. 1739

RA

STASYS LITWINAS SAKO:
Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VKROKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

JDAAIacį Faaoealo Įregi KKo LoviZkL/A _—— &t\ll rRW

— g**—'Jj™ Durų — Wallbaaxd — Plaster Board— 
Roilmioiiys Plytų Išvahtdos &y-

dings — Langą — Būrų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — EnameUo — Geležinių Namams Reik
menų (Hardarare) — Pleisterio — Cemeato — Srutų
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVINAS, Vedėjas.

CARB MOODY LUMBER CO.
M3» g. 1IALSTED ST. TEL VICTOBY 1272 

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

■



npirmadienis, rūgs. 18, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Sveikiname 4-to skyr. vai
dybą, rėmėjas ir viens biz
nierius, kurie gausiai parė
mė. Ypatinga pradėka B. Su- 
cillienei, K. Šalkauskienei. 
V. Radavičienei. Viešnia

Moterų Sąjungos Chicago, Nekalto Prasidėjimo parap. 
apskrities eilinis susirinki- salėj, Brighton Parke. Kuč
mas įvyks šį trečiadieny pų išrinktos delegatės pra- 
rūgs. 20 d., 7:30 vai. vak.lšomos atsilankyti. Pirm-kė

veikia kaipo pirm. Šv. Pran- mui. Pasirūpinkim savais 
c iš k aus Vienuolyno Rėmėjų reikalais. Šiais laikais visi 
Draugijoj. Jos duktė yra vie yra apsnūdę. Veik visos mū- 
nuolė pranciškietė (seselė sų organizacijos. Turėtumėm 
Matilda), o sūnus tarnauja susirūpinti nors mūsų bend- 
kariuomenėje. r.ais darbais, o nepalikti vie

Gyvuok ilgus metelius mū nai valdybai. Kiti mūsų dar- 
sų veikėja! Rap. bų neatliks. A. Valančius

Bendras Lietuvos 
Šelpimo Fondo 
skyrius tvarkoj

West Pu 11 man. — Rūgs 
10 d. parapijos salėj įvyko 
pirmoji Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Dr-jos 4 
skyr. pramoga.

Be vietos rėmėjų, atsilan
kė taipgi viešnių iš šv. Kry
žiaus parap. (3 skyr.) ir iš 
Brighton Parko (2 skyr.).

Laikas smagiai praleistas 
mėginant giliukį. Nuostabu 
buvo matyti, kad parapijos 
ir įvairių draugijų veikėja 
B. Sucitta ir K. šalkauskie- 
nėsugebėjo ant greitųjų taip 
puikiai visa surengti ir, te
ko nugirsti, kad labai gra
žaus pelno padarė.

Minėtos moterys yra nau
jai steigto 4 skyr. valdyboj: 
B. Sucilla pirm., o K. Šal
kauskienė rašt. Joms pagel
bėjo,: V. Radaviėienė, Puč- 
korienė ir kitos rėmėjos.

Komisija dėkoja kleb. ku
nigui M. švarinai ir kun. J. 
Miakardi už ypatingą para
mą.

Malonu buvo dalyvauti ir 
paremti mūsų katalikišką 
lietuvišką įstaigą — seselių 
Pranciškiečių vienuolyną.

IBARGUT1J'Minėjo varduves
Brldgepert. — Rug. 10 d. 

būrys veikėjų atsilankė į M. 
Ambutienės namą, 3750 So 
Emerald Avė., kad pasvei
kinus vardo dienos proga.

Susirinkusios patyrė nuo 
širdumą ir draugiškumą na
mo savininkės. Malonu bu
vo susipažinti su veikėjomis 
ir pasišnekučiuoti įvairiais 
klausimais.

Per vakarienę linkėjimus 
ir dovanas Ambutienei įtei 
kė: A. Leščinskienė, R. Ma- 
zeliauskienė, A. Juškienė, J. 
Pukelienė, Gihenė, M. Kun- 
drotienė, B. Cicėnienė, E. šii 
vinskienė, E. Gedvilienė, S. 
Jucienė, A. Snarskienė ,ir ki
tos.

Ant galo M. Ambutienė 
dėkojo visoms, kad jos ne
pamiršo aplankyti varduvių 
proga.

Marijęna yra veikėja ir 
garbės narė įvairių katali
kiškų įstaigų. Priklauso prie 
daugelio draugijų ir joms

Cicero. — Užpraeitą penk 
tadienį parapijos svetainėj 
susirinko draugijų atstovai. 
Kun. Albavičius ir K. De
veikis plačiai nušvietė fon
do tikslą ir jo kūrimąsi. Po 
išsamių diskusijų vienbal
siai nutarta turėti vieną sky 
rių. Jau prieš keletą mėne
sių buvo padaryta pradžia, 
sudaryta valdyba, nors ne 
pilna, ir sudėta aukų apie 
keturiasdešimtis dolerių, 
taipgi ir drabužių sunešta. 
Tik dabar iš centro gautas 
numerisld, vadinasi, Cice- 
ros Lietuvos šelpimo Fondo 
skyriaus No. 14.

Sudaryton valdybon įpina: 
garbės pirmininkas kun. I. 
Albavičius, pirmininkas Al. 
Zakaras, trys jo pagelbiuir/ 
kai: K. Sriubienė, K. Leu- 
danckas, A. Tumavičia, sek
retorius Julius Zaura, iždi
ninkė Ona Antanaitienė, pu
blikacijos sekretorius K. P. 
peveikis, drabužių tvarky
mo komitetas: A. Stulgins- 
kas, Shukienė, Davidonienė, 
Ona Račinskienė, Simonas 
Šileikis.

Lietuvos šelpimas — svar 
bus uždavinys ir nuo mūsų, 
amerikiečių, daug priklauso 
Su pradžia sekančio mėne
sio, t. y. spalio 2 d., dienos 
prasideda Community and 
War Fund vajus po visą ša
lį. Mūsų rajonui nustatyta 
kvota netoli trylika milijo
nų. Iš tos sumos gera dalis 
teks ir mums, kaipo tautai. 
Tad visi su gera valia au
kokime. Dirbantieji teskiria 
nors vienos dienos uždarbį, 
o biznieriai tai visuomet sa
vo dalį atlieka.

štai, B. Pallulienė, 2320 S 
Cicero Avė., tik per vienus 
pietus surinko $30.00; auko
tojai didžiuma buvo svetim
taučiai. Visi atjaučia, nes 
aišku, ką reiškia karo aud
ra, gi Lietuva, toji mūsų 
senoji gimtinė, perėjo iš ran 
kų į rankas žiaurių tironų. 
Atsidarys keliai, užgirsimc 
atsišaukimus. Būkime prisi
rengę. Sekite spaudą, lanky
kite susirinkimus. KoŽiw 
vienas tapkite nariais Lie-

VIENINTBLIS Amnuvos LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M.

Nubaudė
Federalinis teisėjas Phi

lip L. Sullivan praeitą penk
tadienį nuteisė Henry F. 
Kwak, 19 metų, negarbiai 
paleistą iš navy, dviem ir pu
sę metų kalėjiman už pavo
gimą automobilio ir važiavi
mą su juo iš vienos valsti
jos į kitą.

sekmadieniais ~ nno 1 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nno 
vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 ild 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Cicero. — Svarbus susi
rinkimas Šv. Antano Para
pijos Namų Savininkų klubo 
bus 20 d. rugsėjo 7:30 va 
kare, parapijos svetainė] 
Visus klūbo narius kviečia
me į tą svarbų susirinkimą

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VIS4 DARB JJONAS REIKAUSKAS 

(REIKAS)
Mirė rugsėjo 16d., 1944m., 2:02 valandą ryte, sulaukęs 

pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Taišių apskr., Lūkės parap., 
Kailių kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; moterį,Oną (po tėvaia Jonu
tytė); du sūnus — Kun. Kapelioną Juozapą, U. S. Navy, ir 
Joną ir jo žmoną Ameba ir jų vaikučius Joną ir Teresę; švo- 
gerką Oną Murauskienę; švogerį Povilą Jonutį; o Lietuvoje 
paliko tris' brolius ir tris seseris ir kitas gimines, draugus 
ir pažįstamus.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Pibečių draugijų.

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 1226 S. 49th Avė., 
Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadieny, rugsėjo 20d. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marti, Anūkai, švogerka, Švo- 
gerip ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas 
Cicero 2109.

Tiesiog Ten, Kur Basas 
Sustoja

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitūra

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSALC.MUEN
(Alešauskas) KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westėrn Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

RKFUBLIO 6051

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matertolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

GABK INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZtN FUNERAL HOME
MUMMŪBf pMUnAvlmas — Moteris patarnauja. 

IONE 9009 1117 ROOSEVELT STRE:

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų,
DIDYSIS OftaM Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NakųNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.) Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

DalyaaLAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
maumįųejai 

ŽENKLAI John F. Eudeikis ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUAN1CA AVĖ. Pilone VAUŠV. ROKAS •

(Atkelta iŠ 3 pusi.) 
mėmis. Vėliau šv. Roko gar 
bei Montpelier misste pastt- 
tė puikiausią bažnyčią.

Šv. Rokas mirė 1327 na. 
Nuo to laiko pradėjo aklin
ti jam garbė po visą krastali- 
kišltą pasaulį. Jo užtarymu 
visoje šalyje įvyko stebuk
lų. 1414 . m. Constance mies
te vėl pradėjo siausti mau
ras. Gydytojai matei ką reiš 
kė. Atsiminę šventojo ste- 
buklus, žmonės kreipėsi į 
šv. Roką. Jų prašymas bu
vo išgirstas — maras nūs, 
stojo siautęs.

1485 m. šv. Roko palaikai 
%uvo perkelti į Veneciją gra
žioje šventovėje iki ‘šių die
nų yra lankomi ir garbina
mi tikinčiųjų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ J. LIULEVICIUS

4848 80. CAUFOKNIA AVĖ. PI
Mat Jftunte
Pasitikėjimo

Rekordas:
Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
8854 SD. HALSTED ST.

Telephoue YARDS 1419

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Phone YARDS 0781eaKUosAijaRD tfUMonnis af no jaorrmuaz. coert
PAHTKJ1II.AR FljOFl.IC PRBFEH PACIIANRI8 PftODCerioNH 

DirTBIBUTORB OF Tau VAMOU8 MONTKUjO oraUtth 
mom Bmoiufttf Mdm rimini au Bn«imt nri ia The Korta.

MAŽEIKA
8819 IJTIJAJįICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

uue* tom*, mmamabiu ■ — —eyen ijumi aaa
BUY U. S. WAE BONDS WTTH THE SAVINGS 

KMumpMe tam —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Uthuaalan Chneūer of Commeree

LACHAWICZ IR SUNAI
8814 WEST 28rd PLACE Phones: CANAL 2618
167*6 H. MKEDGAN AVĖ. OOMMODOttE 5761
, PULLMAN 1876

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. VPmhfagton Blvd. 5619 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPubUe 4298
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. veš.; fettad. ir Sekm. 0-6 vaL

Radlo PtUgramai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MCHIOAN AVĖ. Pbooe PCLLMA.N 8801



Ką rašo žymus politikas

Italai nenori komunistų ir bijo
Maskvos komunistų agentų

BUVĘS AMERIKOS AMBASADORIUS PRANCCZIJOJE 
IK RUSIJOJE PARAŠE ĮDOMŲ STRAIPSNĮ. ITA
LAI EIS GINTI ŠV. TĖVO.

William C. Bullitt, buvęs 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius Prancūzi
joje ir Rusijoje parašė įdo
mų straipsnį, kuris buvo pa
talpintas “Life” žurnale. Mi
nimas straipsnis užvardin
tas: “The World from 
Rome”. Straipsnis patraukė 
visų dėmesį, nes jis yra la
bai įdomus ir plačiai infor
muojantis apie dabartinę 
padėtį Europoje. 
KOMUNISTAMS 
NEPATIKO

Konstantin Demidov. ru
sų rašytojas, parašė straips
nį “Pravda”, komunistų
laikraštyje, kuris išeina Ma
skvoje. Ir tame straipsnyje 
Demidov piktai užsipuola 
Bullitt už pareiškimą, kad 
“italus apėmė baimė, jog 
karo pasėka gali būti toji, 
kad Europa gali būti pa
jungta Maskvai, vietoje Ber
lyno.”

ITALAI ŽIURI SU BAIME 
Į POKARINES DIENAS

Italijos žmonės žiūri į po
karines dienas su maža vil
timi ir didele baime, — Bul
litt pasakė. Kodėl italai žiū
ri su baime į ateitį? Italai 
mano, kad ištraukus Ame
rikos ir britų jėgas iš kon
tinento, jie busią palikti So
vietų Rusijos pasigailėjimui, 
malonei. Jie sprendžia koks 
tas bus pasigailėjimas Iš 
rusų elgesio su lenkais, — 
pastebi Bullitt.

Jie buvo smarkiai sukrės
ti, kai Sovietų Rusija pri
pažino taip vadinamą “lenkų 
išlaisvinimo komitetą”, kai
po administratyvinį autori
tetą Lenkijoje, nes tas ko
mitetas, pagal italų nuomo
ne, neatstovauja nė vieno 
lenko, išskyrus sovietų val
džią.
ITALAI GERAI ŽINO

Bullitt pareiškė, kad ita
lai žino, jog lenkų valdžia 
Londone, kuri yra pripažin
ta Didžiosios Britanijos ir 
Jungt. Amerikos Valstybių, 
turi beveik visų lenkų para
mą Lenkijoje.

Italijos žmonės žino, kad 
Lenkijos požeminė armija 
padėjo Rusijai kovoti prieš 
vokiečius, ir lenkų požemi
nės armijos štabo nariai bu
vo sovietų rusų areštuoti. 
Italia taip pat žino, kad len
kų patriotai, iš rusų oku
puotų apylinkių, dabar de
portuojami (vežami) į Sibi
rą, kur beveik 2,000,000 len
kų buvo ištremta nuo 1939 
metų.

Italai mano, kad jiems ne
teks vėl pergyventi nacių .te
roro, bet jie bijo, kad Italija 
gali būti pačiupta Maskvos 
komunistų agentų.

DIDELIS POPIEŽIAUS 
AUTORITETAS

Bullitt rašo, kad popiežius 
turi didelį autoritetą visoje 
Italijoje. Dar niekada neger
bė italai taip popiežiaus (Šv. 
Tėvo) kaip dabar. Popiežius

yra jų mintyse ir širdyse, ir 
vyrų ir moterų.

Italai įsitikinę, kad popie
žius Pijus XII išgelbėjo Ro
mą nuo sunaikinimo.

Italija yra giliai katali
kiška šalis. Italai yra visi 
katalikai, išskyrus mažą 
skaičių, jie popiežių laiko 
tikrai šventu Tėvu, Kris
taus vietininku. Ir jei komu
nistai taptų stipri jėga, ita
lai pakiltų ir eitų apginti 
šv. Tėvą. Taip mano Bullitt, 
buvęs ambasadorius, žymus 
politikas.

Vatikanas neturi nei armi
jos, nei laivyno, nei oro jė
gų, kurios tarnautų šventa
jam Sostui, šv. Sosto (po
piežiaus) ginklai yra: tikė
jimas, viltis ir meilė.

Mes taip pat nuolat Dievo 
maldaukime, kad ir Lietuva 
būtų išvaduota ne tik iš na
cių, bet taip pat ir komunis
tų priespaudos. Lietuva turi 
būti laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

bplozija
HASTINGS, Neb. — Trys 

vyrai tapo užmušti ir ma
žiausia 53 asmenys buvo su
žeisti, kai įvyko Hastings 
Navai stotyje explozija 
(sprogimas). Navy apie tai 
pranešė.

IŠKEISKITE savo nevartojamus 
elektros dalykus į Karo Štampas

Dirbdama prie karo darbų 
Jai rūpi apie namų darbą...

Jai reikalingas dulkių valytuvas, 
Bet negali niekur rasti!

Mrs. Smith yra
«

nusiminusi

Mrs. Smith ir kitoms, užimtos su karo darbais Ir namų 
tvarka, yra reikalinga elektros įtaisymai, kad sutau
pius latiko namuose... Bet ii priežasties karo, iių 
patogumų yra stoka.

Kad gavus tokių įtaisymų šioms moterims, jūsų 
elektros krautuvininkas IŠKEIS Karo įtampomis jūsų 
elektros įtaisymus, kurių jau nevartojate. Jis taipgi

uodą Štampų už pagedusius, kuriuos gali pataisyti, 
štai keletas elektros reikmenų reikalą juna: dulkių

valytuvų, prosų, skalbyklų, prosijimo mažinu, keptu
vų ir refrige ra torių.

Ką sakote? Ar sutelksi! paeglbos ranką karo dar
bininkei ISKEIČIANT nevartojamus elektros įtaisymus 
į Karo Štampas?

**ASTABA: Commonwealth Edison kompani
ja neperka vartotų Jrenffimų vėl pardavimui, 
bet maloniai pagelbsti Chlcagos krautuvinin
kams Siame patriotiniam likelttmo Plane.

C0MMWWEALTH EDISON COMPANY

KAI KURIOS VALSTIJOS LABAI NUKENTEJO NUO 
AUDROS. 1,000.000 BUŠELIŲ OBOLIŲ SUNAIKINTA

BOSTON. — Rytinėse vai- Į Tvirtinama, kad Massa- 
chusetts valstija turi iki

/ mus

Brigados generolas Charles S. Kilhurn iš Camp Cooke 
įteikia Los Angeles, Calif., arki vysk. John J. Cantwell al
bumą nuotraukų iš trijų dienų rekolekcijų, kuriose daly
vavo virš 1,000 kareivių. Ši dvasinė puota kareiviams bu
vo suruošta padedant Nacionalei Katalikų Bendruomenės 
Tarnybai. (NCWC-Draugas)

Misijų reikalas namie

Reikia pasišventusių apaštalų
DIDELI PLOTAI MISIJOMS. KRAŠTUI REIKIA 10,000 

KUNIGŲ IR 20,000 SESELIŲ '

Kad “išgelbėti Amerikos 
sielą”, kunigas Raphael 
Sourd, iš Glendale, Ohio, 
praeitą trečiadienį (rugsėjo 
13 d.) prašė 10,000 jaunų 
vyrų ir 20,000 jaunų moterų 
savanorių.

Kunigas Sourd kalbėjo 
National Catholic Evidence 
konferencijoje, kuri įvyko 
Šv. Vardo Katedros salėje, 
29 E. Chicago avė. Jis pa
reiškė, kad sergančiai tau
tos sielai reikia Kristaus 
mokslo.

Jis pasakė, kad Amerika

yra didelė šalis pasaulyje, 
bet taip pat yra nepaprastai 
dideli laukai tnisijoms.

Kun. Sourd nurodė, kad 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse esą didelis skaičius 
atšalusių nuo tikėjimo, pa
gonių ir agnostikų, čia yra 
7,020 kaunČių, kurios neturi 
kunigų. Jis pareiškė, kad A- 
merikoje esą fo.000,000 ne
tikinčiųjų, pagonių ir agno
stikų.

Kun. Sourd savo kalboje 
pareiškė:

“Mūsų draugija, Home 
Missioners of America, buvo 
įsteigta prieš penkis metus, 
tikslu atversti Ameriką. Mes 
esame visi amerikiečiai šio
je draugijoje ir mes pilnai 
pašventėm savo gyvenimą 
šiam darbui. Mes turime tik 
10 kunigų dabar ir 15 stu
dentų. Mums reikia 10,000 
kunigų ir 20 000 seselių dar
bui čia, namie, apylinkėse, 
kur nėra kunigų.”

Mes turime būti kiekvie
nas apaštalu, kad žmonės 
ateitų prie Kristaus, kuris 
neša išganymą žmogui ir 
tautai!

Keista!
NEW YORK. — Mrs. De- 

bora Folbaum, 25 metų, už
simušė rugsėjo 15 dieną, kai 
ji iškrito ar iššoko iš to pa
ties penktojo aukšto, nuo 
ugnies pabėgimo, iš kurio 
jos sūnus Sam, 60 metų, iš
šoko ar iškrito rugsėjo 5 
dieną.

Visas jėgas dėkite, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lomj Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
w. viro. lump — sijoti...........<g gg
STOKER COAL, AuMtos rfiftles, 57 45
2 syk plautos, Cfiemlftkal prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................JĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Conrse).. JĮ2 50 
PETROLEUM COKE (PHe Boa) £ĮQ’giį

stybėse siautė didžiulė aud
ra, kuri sukėlė didelius nuo
stolius. Mažiausia 25 asme
nis užmušė ir keletą šimtų 
asmenų sužeidė. Sakoma, 
kad audra sukėlė apie $40,- 
000,000 nuostolių. Rugsėjo 
15 dienos vakare audra nu
siautė šiaurės Atlantikan.

Audra nusiautė į jūrą, 
prie Weymouth. Mass., anks
ti rugsėjo 15 dieną, bet vė
liau grįžo į pakrantės liniją 
padaužyti rytinę Maine, 
New Brunswick ir Nova 
Scotia, pirm negu nusikraus
tė tiesiai į atvirą okeaną.

Didžiulė audra daužė ir 
užtvjndė miestus, tarp jų 
buvo ir Atlantic City, kur 
buvo s smarkiai - jaučiama 
audra.

Greitai buvo valomi ke
liai ir geležinkeliai nuo aud
ros pasėkų.

Sakoma, kad Atlantic 
City, N. J. audra sukėlė 
$4,000,000, bet pietrytinė 
Massachusetts valstija, į- 
skaitant Cape Cod, taip pat 
smarkiai buvo paliesta.

New Bedford, žuvavimo ir 
tekstilės miestas, daugiau 
kaip $1,000,000 nuostolių tu
ri nuo audros.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

Užrakino

Iš Lyle McCampion, auto
mobilių taisymo šapos savi
ninko, 1123 Catalpa avė., tlephoto) 
negras atėmė $30. Negras jį 
buvo užrakinęs. Šapos savi
ninkas išspyręs duris — iš
silaisvino.

* •> *

Pavogė $255

Mrs. Marie Carp, 2813 So. 
Troy str., pasidėjo savo ran
kinuką ant suolo, kai ji dir
bo Barrett-Cravens kompa
nijoje, 3255 W. 30th str. 
Rankinukas, kuriame buvo 
$255 ir čekis už $31, buvo 
pavogtas.

Veda tyrinėjimą
Parko policininkas Ed- 

ward Neis, 47 metų, praei
tą penktadienį buvo pa
trauktas teisman ryšiumi 
su Mrs. Andrey McLaughlin 
Hooke, 37 metų, 231 E. Su- 
perior str., mirtimi. Mini
ma moteris rasta nušauta 
su policininko tarnybos re
volveriu. Neis paneigia, kad 
jis nušovė moteriškę, bet 
sako, kad ji papildė savižu- 
dystę. Šį dalyką turės ištir
ti jury komisija.

$20,000,000 nuostolių. Louis 
A. Webster, valstijos žemės 
komisijonierius, pareiškė, 
kad 1,000,000 bušelių obe
lių, už $1,500,000 vertės, bu
vo sunaikinta.

Sakoma, kad Connecticut 
valstijoje dėl pasėlių yra už j 
$2,250,000 nuostolių. Taip 
pat daug nuosavybės suža
lota. 1 «

VIESULO DARBAS

(K f

Pastaromis dienomis pra
ūžęs viesulas Rytinėse val
stybėse padarė didelių nuos
tolių. šioj nuotraukoj mato
me ant vieno New York dan
goraižio radio anteną, 85 pė
dų aukščio, kuri po viesulo 
paliko pakrypus taip, kaip 
garsus bokštas Piza mieste, 
It ai i j o j. (Acme-Dr,a ug.a s te-

Bingo! bingo!
JOHNSTOWN, Pa.— Mrs. 

Joseph Hammers, 26 metų, 
nuėjo į salę vakare lošti 
bingo. Ir ji ten gavo didelę 
dovaną. Mat, Mrs. Hammers 
ten pagimdė dukterį, kuri 
sveria penkis svarus. Jos 
uošvė ir kita moteris tarna
vo prie gimdymo.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL. 

TeL CALumet 7237 

-------- A--------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name'. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą yįršnuro- 
dytų dalykų — už prfel- 
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOK IT

BVDRIKO RADIO VAIiANDOS:
WCFTj, 1OOO R., Nedėlios 
vakare — S:»O P. M.
WHFO, 14BO K.. Ketveco 
vakare — 7:00 P. M.

X “Draugo“ ofiso remon
tui sekantieji po penkinę pa
aukojo iš Melrose Parko: A. 
Švilpauskienė, K. Kantautas, 
A. Jančius, Agota Mažeikai
tė, M. Janušauskienė ir P. 
Šakėnas; K. Misevičiūtė au
kojo $2.00. Visiems ir vi
soms administracija taria 
nuoširdų padėkos žodį.

X Pataisymas klaidos, šeš 
tadienio “Draugo“ numery
je buvo pažymėta, kad E. 
Lankauskienė, sav. Eliza- 
beth Lingerie Shop, Cicero, 
III., paaukojo penkinę ofiso 
rempntui, o turėjo būti de
šimkę. Labai atsiprašome už 
klaidą.

X Domia Kaminskienė, 
“Draugo” korespondentė, ir 
žmona žinomo dainininko A. 
Kaminsko, praeitą savaitę 
laimėjo pirmą dovaną, už 
kenuotas tomeites South- 
west Summer Festivale. Pa
sirodo, ji yra ne tik gabi ko
respondentė, sumani visuo
menės veikėja, bet ir gera 
šeimininkė.

X Community and War 
Fund Lietuvių Skyriaus 
priešvajinis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 22 d., Darius- 
Girėnas salėj. Visų veikėjų 
draugijų ir organizacijų vai 
dybų prašoma .nepamiršti to 
svarbaus susirinkimo.

X Marijona Jocienė, 2053 
W. Coulter St., per “Drau
go“ Labor Day pikniką, Vy
tauto parke yra pametus 
brangius gintaro karolius. 
Radusiam ir grąžinusiam sa
vininkei, bus atlyginta.

X Sgt. Ed. Adomavičius 
yra, bene vienatinis Chicago 
lietuvis, kuris kariuomenėj 
yra narys bataliono ypatin
gų pareigų — gelbėti karo 
lakūnus, kurie su lėktuvais 
nukrinta į jūrą. Rašo “very 
thrilling and exiting work“.

X P. Pavilionis, žinomas 
Roselando jaunimo veikėjas, 
yra įsigijęs biznį (Grocery 
and Meat Market) adresu 
10742 Michigan Avė. Lietu
viai prašomi paremti saviš
kį, kuris su lietuviais vei
kia ir lietuvius remia.

X Moterų Są-gos 20 kuo
pos, Brighton Park, susirin
kime dešimts narių pasiža
dėjo aukų rinkimui Commu- 
nity and War Fund vajuje, 
o E. Statkienė ir O. Paura- 
zienė apsiėmė būti kapito
nais.

X S. Mažeika, žinomas 
laidotuvių direktorius, Com- 
munity and War Fund Bri- 
dgeport distrikto vadas, lau
kia to fondo pradžios. Jo 
distrikto darbuotojai orga
nizuojasi ir ruošias aplan
kyti kiekvieną tos kolonijos 
biznierių.

X Muz. Vladas Daukša po 
ilgokos ligos vėl aktyvus 
vargonininkų tarpe ir vėl 
pilnas gyvumo bei jumoro. 
Varg. Sąjungos Chicago pro 
vincija džiaugias, ‘ kad jų 
patriarkas nugalėjo rimtą




