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PRALAUŽĖ
Rusai Skuba Sugauti Nacius Tallinne PASIDUOKIT, NfiR KITOS IŠ

MASKVA, rūgs. 21.—Ru 
sai Estijoje veda dvišaki 
ofensyvą, kurios tikslas yrs 
sugauti nacius Tallinno uo
ste prie Baltijos jūros, iš
kur naciai gali laivais bar 
dyti pabėgti iš Estijos.

Vienas rusų dalinys, sku
bėdamas į vakarus iš Nar
vos, užėmė Ralka, nepilnai 
65 mylias į rytus nuo Talli
nno. (Londonas spėjo, kad 
šis dalinys randasi mažiau 
negu 50 mylių nuo Tallinno 
iš pietryčių pūsės.)

Numetė 120 Tonų Bombų ant Davao
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rūgs. 
21.— Suvirš 50 Liberator 
lėktuvų dienos metu pirma
dieny atakavo Davao uostą, 
kur numetė 120 tonų bombų 
ant aerodromų, sandėlių ir 
kareivinių.

Amerikos lėktuvai nesuti
ko jokios japonų lėktuvų 
opozicijos.

Tokyo rtadio pranešimai 
nurodo, kad japoąai bijo 
Philippinų invazijos.

Amerikos kariai ir mari
nai šiuo laiku baigia apva
lyti Morotai salą, 250 mylių

Graikai Kariai Dasivarė Arčiau Rimini
ROMA, rūgs. 21.—Aštun

tos armijos graikai kariai 
vakar dasimušė iki 2,000 
jardų nuo Rimini, Italijos 
Adrijos krante.

Didelis lietus sulaikė penk 
tos armijos žygiavimą va
kariniam krante, po to kaip 
amerikiečiai užėmė , kalnus 
aplink Firenzuola. •

Štabo pranešimas sakė

KARO BIULETENIAI įChiang Priėmė Neisim 
Produkcijos Planą—Gen. Eisenhower sakė 

sąjungininkų vajus Prancū
zijoje eina mėnesį anksčiau 
negu buvo planuota.

— Amerikiečiai pradėjo 
naują ofensyvą prieš Sieg
fried lini|ją į pietus nuo Aa- 
chen.

—Paryžiaus radio sakė 
britai kariai susijungė su 
parašutistais prie Amhem.

— Sąjungininkai Italijoje 
randasi tik pusę mylios n”o 
Fu ta perėjos Aptaisų kal
nuose.

KALENDORIUS
Rugsėjo 22d.: 8v. Tomas 

iš Vilanovos ir šv. Kristo
foras; senovės: Vyrmantas 
ir Mantautė.

Rugsėjo 23d.: šv. Linas 
ir Šv. Teklė; senovės: Ker
nius ir Baumilė. ..I,

ORAS
Giedra ir vėsiau.

Rusai per pastarąsias die
nas sunaikino stipriąsias 
priešo pozicijas tarp Peipus 
ežero ir Suomijos įlankos. 
Jie dabar artinasi prie Rak- 
vere ir Tapa miestų.

Latvijoje rusai užėmė dar 
100 kaimų aplink Rygą ir 
vėl atmušė priešo tankų ir 
pėstininkų atakas prieš Jel- 
guvą.

Tarp rusų kariuomenių 
Estijoj ir Latvijoj, kitas 
rusų dalinys bando perkirs
ti nacių frontą prie Estijos- 
Latvijos sienos.

į, pietus nuo Philippinų, ir 
pietines Paku salas.

Adm. Nimitz pranešė iš 
Pearl Harbor, kad marinai 
užmušė 7,045 japonus Pele
liu saloje, ir dabar baigia 
išmušti likusius japonus, 
kurie sugrūsti vienoj kiše
nėj netoli salos vakarinio 
kranto.

Nimitz taipgi pranešė, 
kad amerikiečiai jau valdo 
tris P,alau salas, Anguar, 
Ngarmoked, į pietus nuo 
Peleliu, ir neišvardintą sa
lelę prie Peleliu šiaurrytinio 
kranto.

abiejuose fronto galuose vyk 
sta labai aršios kovos. Na
ciai “desperatiškai laikosi” 
savo pozicijose.

Kanadiečiai pralaužė na 
cių linijas į pietvakarius nuo 
Rimini ir pasistūmėjo iki 
San Lorenzo, nepilnai dvi 
mylias nuo Rimini. Kanadie 
čiai dabar galės apeiti Ri
mini iš vakarų pusės ir tuo 
izoliuoti nacius gynėjus.

CHUNGKING, rūgs. 21.— 
Pranešta, kad Generalissi- 
mo Chiang Kai-shek priėmė 
Donald M. NeLson rekomen
dacijas pavedimui didesnės 
dalies kiniečių pramonės ka
ro pastangoms.

Nelson pranešė, kad jis 
“greitu laiku” grįš į J. A. 
Valstybes, kur jis suteiks 
Prez. Rooseveltui raportą 
ir išdirbs planą Amerikos 
daliai sutartos ekonominės 
programos. ,

- — - . - . -X. _ .

Išrinko Princą Regentu
LONDONAS, rūgs. 21.— 

Pranešimai iš Bruselio sakė 
Belgijos parlamentas vakar 
nubalsavo išrinkti Princą 
Charles Belgijos regentu, 
kol grįš jo brolis, Karalius 
Leopoldas, kuris yra nacių 
nelaisvėje.

Amerikos kariuomenės leitenantas pulkininkas B. i<a-
lisch (kairėj) ir Įeit. pulkininkas J. K. FreiKh (dešinėj) 
diktuoja sąlygas suimtam nacių majorui generolui Err n 
Elster ir jo štabui pasiduoti Loire miestelyje, Prancūzi
joj. Sykiu su šiais aukštais karininkais amerikiečiams į 
nelaisvę pateko 19,000 vokiečių kariuomenės. (S ? ai 
Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas telephoto)

JAPONAI TIK 19
MYLIŲ NUO KWEILIN

NEW YORKAS, rūgs. 21.
—Tokyo radio sakė japonai 
kariai užėmė Lungling ir 
esą tik 19 mylių nuo Kwei- 
lin.

CHUNGKING, rūgs. 21.— 
Japonai padaro tvirtoves iš 
Swatow, Amoy ir kitų punk 
tų 1,200 mylių ilgio pakran
tėje nuo Hainan salos iki 
Šanchajaus, matomai ruoš
damiesi sąjungininkų ofen- 
syvoms.

Japonai steigia naujus 
aerodromus ir +aiso senuo
sius, ypatingai į pietus nuo 
Šanghajaus ir Hongkong- 
Canton srityje.

Puolė Japonų Konvojų,
Nuskandino 6 Laivus

CHUNGKING, rūgs. 21.— 
B-24 Liberator lėktuvai, var 
todami “specialius prietai 
sus,” antradienio naktį nu
skandino šešis japonų laivus 
11 laivų konvojuje prie For- 
moša pratakos. Vienas 2,000 
tonų prekinis laivas pažymė 
tas kaipo gal nuskandintas.

Brazilijos Prezidentas 
Suareštuotas: Naciai

BUENOS AIRES, rūgs. 
21. — Pro-nacių laikraštis 
Momento Argentino rašė, 
kad Berlyno radio prane
šęs, jog Brazilijos Preziden
tas Getulio Vargas buvęs 
Bralilijos fašistų nuverstas 
ir suareštuotas.

PIRKITE KARO BONUS!

Grįžęs Washingtonan 
FDR Ruošia Savo Kalbą

WASHINGT0N, rūgs. 21. 
—Prezidentūra- šiandien pra 
nešė, kad Prez. Rooseveltas 
grįžo iš savo konferencijos 
su Min. Pirm. Chutchill Ka
nadoje, ir pradėjo ruošti sa
vo politinę kalbą, kurią jis 
sakys šeštadienio vakare.

Baltųjų Rūmų Sekr. Ste- 
phen Early sakė Preziden
tas pašvęs didesnę dienos 
dalį, kalbai, kuri bus sakoma 
International Teamsters uni 
jos (A.F. of L.) narių susi
rinkimui Vašingtone.

Kalba bus girdima per vi
sų radio tinklų stotis nuo 
8:30 iki 9 valandos Chica- 
gos laiku.

Churchill Išduos 
Parlamentui Raportą

LONDONAS, rūgs. 21..— 
Čia girdėta pareiškimai, būk 
Min. Pirm. Churchill, grįž
damas iš Quebec konferen
cijos, sustos Maskvoje.

Grįžęs Anglijon, Churchill 
išduos parlamentui raportą 
apie nesenai įvykusią konfe
renciją Quebece.

Lenkijos Vyriausybė 
Dėkojo Prezidentui

LONDONAS, rūgs. 21 — 
Stanislaw Mikąiajczyk, Len
kijos vyriausybės Londone 
premjeras, pasiuntė padė
kos laišką Prez. 'Roosevel
tui, kuriuo lenkai dėkoja 
Amerikai už lėktuvais pris
tatytą pagalbą lenkams par
tizanams, kurie kovojo na
cius Varšuvoje.

ARČIAUSIA BERLYNO
Karo Sekretorius Praneša Apie Naują Pavojų Vokietijai; 

Britų Šarvuočiai Skubėjo Gelbėt Sugautus Parašutistus 
Naciai Iškelia Savo Fabrikus į Rytus, 

kad Nepatektų i Aliantų Rankas
NACIAI SAKO JIE

'LAIMĖS 3-čią KARA'
NEW YORKAS, rūgs. 21. 

—Vokiečių užsienių minis
terija pareiškė, jog Vokieti
ja mano laimėti sekantį ka
rą, ir “atsimins šios ar tos 
neitralės valstybės nusista
tymą šio karo kritiškuoju 
momentu.” Britų radio per
davė tą pareiškimą.

Atakavo Vokiečių 
Aliejaus Varyklą

LONDONAS, rūgs. 21.— 
Amerikos lėktuvai šiandien 
atakavo aliejaus varyklą 
Ludwigssafene, ir Mainz ir 
Coblenz geležinkelių cen
trus, tuo pat metu padėda
mi transportams, kurie pri
stato daugiau karių ir reik
menų Olandijon.

Lėktuvai iš Italijos ata
kavo taikinius Vengrijoje.

SNAIPERIS NUJOVĖ

AMERIKOS GENEROLĄ
PARYŽIUS, rūgs 21..—

Armija šiandien pranešė, 
kad nacis snaiperis rugpjū
čio 12 d. nušovė Biig. Gen.
James E. Wharton, jam be- v . . _____ _____
komandiriuojant pėstininkų Para®ytlstai smarkiai kauja per Waal> didžiausią Reino 
diviziją fronte šaką, *r skubėjo į šiaurę pa

dėti naciu spaudžiamiems
Prancūzijoje Rastas 

Robombų Fabrikos
SU TREČIĄJA JAV AR

MIJA Prancūzijoje, rūgs. 21. 
—Amerikiečiai užėmė didelį 
nacių robotinių bombų fab
riką netoli Liuksemburgo 
sienos.

Tas fabrikas didumu pri
lygsta Fordo Willow Run 
fabrikui, ir buvo įsteigtas 
senose prancūzų geležies ka
syklose.

Spėjama, kad jame dirbo 
apie 15,000 svetimšalių dar
bininkų, kurie galėjo paga
minti iki 500 tokių bombų 
kasdieną. Naciai buvo įtaisę 
šilumą, šviesas ir ventiliaci
ją tame požeminiam, fabri
ke. Visa apylinkė buvo nacių 
saugoma, taip, kad nė pran 
cūzai nežinojo kas ten deda 
si.

Naciai Sako Sušaudė 
Lenkus Parašutistus

LONDONAS, rūgs. 21 — 
Nacių DNB agentūros prane 
Šimas sakė lenkai para Suris
tai, kurie buvo “didelių A- 
merikos-Anglijos lėktuvų da 
linių” išmesti Varšuvon di° 
nos metu, buvo sušaudyti 
pirm negu parašutais nusi
leido ant žemės.

WASHINGTON, nigs. 21. 
—Karo Sekr. Stimson sakė 
sąjungininkų parašutistų in
vazija perkirto nacių linijos 
šiaurvakarinį galą. punkte 
arčiausiai Berlyno.

Pasak jo, į nepilnai pen
kias dienas nacių linijos 
šiaurvakarinis galas buvo 
perkirstas ir sąjungininkų 
jėga buvo staiga išvystyta 
grąžinti kitai dalei Vokieti-
jos sienos. “ šiame punkte salose. Sekretorius džiaugė
mės esame arčiausiai Berly
no ir čia, Siegfried linijos 
pozicijos gali būti ne tokios 
stiprios, kaip kitur.”

Amerikiečiai Išgelbėjo Nijmegen Tiltą
LONDONAS, rigs.

Britų šarvuočiai ir 
kiečiai parašutistai suėmė 
Nijmegen tiltą skers svar
biausią dalį Reino upes O- 
landijoje, išgelbėdami jį nuo 
nacių išsprogdinimo ir ati
darydami sau kelią Vokieti
jon.

Sąjungininkai kariai da
bar žygiuoja per tą tiltą į 
Arnhem pusę, kur apsupti

amen-

Nacių pranešimai sakė
britų antroji armija padėjo Anot raportų, naciai su- 
apsuptiems parašutistams.J stiprintom jėgom puola pa-
Nepatvirtintas priešo- pra- rašutistus ir siunčia rezer- 
nešimas sakė 2,800 britų pa- vus į Reich,swald, didelį miš 
rašutistų buvo paimta ne- ką į pietus nuo Cleve, Sieg- 
laisvėn. fried’ linijos tvirtovės, kad

užkimšti Emmerich spragą 
į šiaurinės Vokietijos lau-

Vokiečių radio sakė Ame
rikos parašutistų divizijos 
štabas į šiaurę nuo Eindho-

Didelė Amer ikiečiuNacių Tankų Kova
ALSACE - LCrf RAINE, 

rūgs. 21.—Hitleris pasiuntė 
didelę dalį savo šarvuočių 
jėgos prieš Amerikos trečią
ją armiją. Jau trečia diena 
kaip vyksta iki šiol didžiau
sios tankų grumtynės.

Amerikiečiai iki šiol su
naikino 105 nacių tankus.

Kovos vyksta šen ir atgal, 
iš vieno miesto į kitą. Va
kar dieną šoviniai iš tankų 
kovų krito vienam Amerikos 
komandos štabe.

Jauni amerikiečiai kovoja 
prieš prityrusius nacių ve
teranus, daugelis kurių ne
senai atvyko iš rytinio fron
to. Pranešimas sakė ameri
kiečiai taipgi nukentėjo, bet 
daug mažiau negu naciai.

Viena® amerikiečių dali
nys sunaikino 93 tankus. 
454 kitus vežimui, 28 nema

Sekretorius sakė sąjungi
ninkai iki šiol Prancūzijoje 
suėmė 457,000 belaisvių.

Amerikos nuostoliai iki 
rugsėjo 6 d. siekė 337,743, 
kurių 64,468 žuvo, 177,235 
buvo sužeisti, 48,725 yra ka
ro belaisviai ir 47,315 dingo.

Apie Pacifiką, Stimsonas 
sakė Morotai ir Palau salų 
invazijos žada izoliuoti tūk
stančius japonų rytų Indijos

si, kad japonų radio buvo 
priverstas pripažinti, jog 
japonų ofensyvą Indijoje 
baigta.

21.— i ven, Olandijoje, buvo nacių 
užimtas.

Vienas raportas iš fronto 
sakė vokiečiai, prade jo išar
dyti savo fabrikus į vaka
rus nuo Reino ir išvežti ma
šineriją į rytinę Vokietiją, 
kad jie nepatektų į ameri
kiečių rankas.

Nijmegen tiltas, kuris yra 
pusantros mylios ilgio, buvo 
britų šarvuočių užimtas. 
Britai tuomet juo važiavo

nacių
parašutistams Arnheme. 

Anot raportų, naciai

kus.

žas patrankas, ir suėmė su
virš 2,000 belaisvių. Jis 
taipgi užėmė priešo šarvuo
čių divizijos štabą ir suėmė 
110 vežimų.

Robotinės Bombos 
Vėl Aižo Angliją

LONDONAS, rūgs. 21.— 
Robotinės bombos vakar 
ketvirtą naktį iš eilės at
skrido Londonan ir pietinėn 
Anglijon. Nukentėju šiųjų' 
tarpe buvo nesenai į Londo
ną grįžę vaikučiai.

Du asmenys Žuvo ir ketu
ri buvo sužeisti kuomet ro- 
botinė bomba sunaikino ei
lę gyvenamų namų.

Evakuotų asmenų grįži
mas Londonan šiek tiek ap- 

i sistojo. Vyriausybė vis te- 
l beragina juos dar negrįžti.

___________ [h



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Penktadienis, rūgs. 22, 1944

nizaciją, keli šimtai visame — šeštadienio vakarais 
mieste. Daug ‘‘funių”, net mes turime šokius. Smagu! 
ir nekataliksi nori įstoti į ‘ — šitaip džiaugėsi jaunos

Apie dzūkų karalių, smarkų kleboną 
ir kitos istorijos

— JAUNOSIOS MOKSLEIVES. — ALASKOS ŠUO IK 
KAUKAZO BITES. — PENKI SENAI PRIE GINKLO.
— APIE ČEKISTUS IR GESTAPININKUS.

— Klausykite, p&s mus, 
Chicagcje, baisiai teškia lie
tus, nieko, turbūt, nebus, ne
važiuojame..., — telefomvo- 
me mieliems Rockfordo lie
tuviams, bet jie atsiliepė, 
kad pas juos saulutė vnie- 
lai visus glosto, kad visi jie 
traukia į pamiškę, į šaunų 
pikniką, kur bus “ Lietuvių 
Diena.”

Ir suprask žmogus tą o- 
rą! Išvažiavom iš Chicagos 
— saulė, pavažiavom — bel
džiasi lietus į automobilio 
langą. Tėv. Cinikas šauniai 
vairuoja, tik žiūrėdamas, 
kad kur pasklindomis auto
mobilis į griovį neatsidauž- 
tų. Egzaminuojame tėvą A. 
Naudžiūną apie Argentiną, o
jau Andriui Daugirdui, kaip zl°’

ir kraujas. Net šiurpu žiū
rėti, o įspūdį daro didelį.

— Štai šį arnotą iš Kini
jos parsitraukiau, — pasa
koja rodydamas klebonas.

— O aną Kūdikėlio Jėzaur 
stovylėlę dovanojo vienas 
policijos kapitonas iš Chica
gos.

Graži stovylėlė ir prie al
toriaus padėta.

— Mes ir patys didelę dė
žę bažnytinių drabužių iš
siuntėm į Alabamos misijas. 
Ką. smarkūs žmonės gali 
per metufe padaryti

Puiki salė beturima. Iš di- 1 
dėlių, paauksuotų rėmų, di
dingai į tave žiūri Vytautas 
ir Mindaugas, kurių paveiks 
lai čia, maždaug natūralaus

ISTORINE KATEDRA

ją, — pasakojosi jaunos 
moksleivės, būriu apspitu
sios piknike.

— Mes penktadienio nak
tį einame į adoraciją, pa? 
mus Švenčiaus} kaip išstato 
pirmą penktadienį, tai per 
dieną ir per naktį išstaty
tas iki šeštadienio Mišių. Es
ti žmonių.
TeL YABds 4841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS: /
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais visą dieną.

lietuvės drauge su visais po 
pikniką besilinksminančios. 
Bitės ant stogo

Bet grįžkime vėl prie kle
bono — jis jau antri metai 
kartu ir dženitorius. Pila 
anglius į stokerį.

— Už tat kokį džiaugsmą 
aš turiu, — kalba jisai, — 
kai už taip sutaupytus pini
gus galiu savo mokyklos vai 
kams b-angių, brangių kny
gų nupirkti.”

Ant salės stogo — bitės 
įtaisytos, pereitais metais^

(Nukelta į 3 pusi.)
šL

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS! 
Apart suknelių čia rasite taipgi

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo.

ant delno įrodėme, kad jam 
tik dvi išeitys — arba že- 
nytis, arba į vienuolyną, bet 
toliau taip laukti nebegali
ma. Tauškame važiuodami, 
tai nenuobodu.
Rockfordo įdomybės

Pasakysiu, kad švarus 
miestas tas Rockfordis. 
Linksmi, gerai apsirengę 
žmonės, daug medžių.

' Retai galima rasti taip 
energingą žmogų, kaip kun. 
Juozaitis, lietuvių klebonas. 
Apsisiautęs margu švarku 
prakaitą nubraukdamas, 
kaip gyvas sidabras laksto 
čia patvarkydamas, čia pa
dėdamas, čia kuo svečius už
imdamas.

Jauki bažnyčia. Ties šo
niniu altoriumi ypatinga sto- 
vyia — Kristus sumuštas, 
žaizdotas, kad tik mėlynės

— Jaunimas domisi, klau
sia, kas jie. Mes parašus 
padėsime anglų ir lietuvių 
kalbomis, — tegul jaunieji 
pažins lietuvių istoriją, — 
vėl pasakoja klebonas.

Ta graži salė kaštavo 26 
tūkstančius ir juos išmokė
jo per 14 mėn. ir 4 dienas.

Štai ką gali Rockfordo lie
tuviai su mylimu savo va
du!
Jaunųljų karalijoje /

Pamatytumėte jūs švaru
tėles mokyklos klases, kur 
lentynomis sienos nustaty
tos — knygų vis mūsų jau
niesiems.

— Mes su vaikais dary
sime mokyklą. Kas šeši mė
nesiai reikia vis atnaujin
ti.”

Parapijiečiai pratę maty
ti savo kleboną su teptuku 
ar su kastuvu rankoje. Su

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MBS PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIĄN BLINDS. “CASH AND CARBY”.

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4580
Lafanėjtamii pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:30 p.p. ketvir. Iki 9. ŠeStad 9 Iki 12.

PENKIOLIKA (15) METU SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Vtaę PrM-karę Padirbtų Daiktų!

Stndlo Oonob
Misų pačių padirbti gražūs 
PARLOB BETAI — su

jūsų

perdirbtas ir 
padarytas 
kaip nauju-

Ateikite, šiandie 1

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^8310 WB5T ROO8BVBLT ROAD

Prancūzijoj yra daug gražių bažnyčių. Be Notre Dame 
katedros (Paryžiuje) ir Reimso katedros, šioje nuotrau
koj matome da istorinę Amienso katedrą. Amiens mies
tas randasi netoli Belgijos rubežiaus. (NCWC-Draugas)

vyrais jis cementą sumai
šęs grindis, šalygatvius nu
lieja. Na, ir vyras, bijočiau 
su juo galinėtus: kad apka 
bintų geležinėmis rankomis, 
rodos, ne vieną šonkaulį į- 
lenktų.

— Mum3 vienas airis iš 
viešos mokyklos šiuos suo
lus padovanojo, — džiaugia 
si klebonas.

Daug kas padovanoja, bei 
reikia mokėt prieit, mokė* 
paimt.

Pasirodo, kad jų turima 
puikus užvedimas: baigę mo 
kykP mokiniai, stodami i 
katalikišką mokyklą, gauna 
per pusę metų pinigų, kiek 
reikia užsimokėti už moks 
lą. Už tat šiemet jau pa 
siekta to, kad visi jaunieji 
baigę lietuvių mokyklą įsto
jo į katalikišką aukštesnę 
mokyklą. 1 <i JĮ

Jaunosios rockfordietės 
— Mes turime savo dide

lę katalikų moksleivių orga-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai —■ parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Driabak ir Duktė — savininkės

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita jonui pagalba vienos 

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

WEEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVIHE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudaiantis
800 N. Clark St, City 

SUPERIOB 1482.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patam

MONARCH

NATHAN 
KANTER 

“Lieta rtMtas 
žydukas”

rimas

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

AMERIKON LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Bos. 8968 So. Tahnaa Avė.

Turtina dideli 
ir garą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų Ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IKWKLBY — WATČHMAKER 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEOK 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Offlee TeL YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TOL YABds 2248

DR. C, VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: ano 9 vaL ryto fld 8 vaL vak. 
TnftadkinĮ pagal sutartį.

Trrr

Būkit Malonūs 
SAVO ,'KIMSl

Tik viena pora ak ,j Įsam gyveni
mui. Saugokite jau leisdami lleg- 
samtnuotl jas modernUklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

na visų aklų (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu 18-toe
Telefonas: CANAL 0528, Ohlcago

OFISO VALANDOS:
Kasdlea 8:10 a. m. Iki 8:88 p. m. 

Trečiad. ir ŠeStad. 8:80 a. m.
Iki T: 80 p. m.

fc
'DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 

25 metų patyrimas
"TeLi Tardė 1829

‘Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso.
' Ofise Ir Akinių Dlrbtuvi 

8491 SO. HALSTED SI. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki S 
^Sekmadienyje pagal sutartį.

Odas TeL VIRginia 8098 
Beddendjos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

M. YABds 0921 
Bes.: KENtrood 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

vaL: ano 1-2; ano 8:303:39

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytaa

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
BtotybaL Bemratavimol.
ANT liENOVU MĖNESINIŲ IIMOKK.IIMUI 

Progų

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU —— . ... —........... ..

TAUPYKITE mOsų įstaigoje. JOm Indėliai 
rt,H-««ngBi gl<>i,oj.ml Ir Ilgi 85 orto oo *p- 
drauntl per Fedcral ftavlngn and Loan In- 
auranc-e Corporation. Jftmj pinigai bus greitai 
Išmokami Joms ant pareikalavimo.

■KMIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE I.VTAIOA.

— «T Metai Sėkmingo Fatamartmol —

• KfISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Bes. Tel. GBOvehlO 0817 
Offlee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS d CHIRUBGAS i

2423 West Marųuette Koau
OFISO VALANDOS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

ToL CANaJ 8122

DR. BIEŽIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v 
ftakmad, Trečiad. ta- Šeštadieni.

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPublie 7888

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YABds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS s
mmnoiAS n arammG am w 
- ■ AKHOOB PRITAIKO

744 Weet S5th Street 
VaL: 11-12; 2-4; ta- 8:303:90 

Pb-medlentate 2-4 ta- 8:303:90
• trentadieniaia—11-12.

Skaniausia duona yra to 
kurią uždirbama savo rank 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Bez. tel. PROspect 8080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 • ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir aekmad.

Ofiso Td. .... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue -
LIGONIUS PJUDIA:

Kasdien nuo 3:00 Od 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekta, tik susitartai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Ciceru 
Antradieniaia, Ketvirtadieniais 

ta Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M. 

1147 S. Halsted St, Chleage

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDwsy 2880 a

OFISO VALANDOS: 1
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. Tel. REPublie 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2888 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

 Sekmadieniais pagal uutart).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasiek 
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTKD — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
IDVEBTISINO DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street 
TeL RANdoloh ®488-»48»

MERGINŲ — lengviems dirbtuves 
darbams. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandoj. I-alkos Ir pusS vlrfi 40 
valandų.

TABLET A TICKET CO.,
1021 West Adams Street

HELP WANTED — VYRAI

DŽENITORIŲ — dienomis, malonios 
darbo sąlygos. 48 valandos. Talkas 
Ir pu-iS vlrfi 40 vai.

TABLET * TICKF.T CO..
1021 Wcst Adams Street

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
825 W. ADAMS 

Srd floor

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

Moderniškuose Stockyards 
» ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITCJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

“L” iki durų,

PAŠAUKIT OFISO VEDfiJĄ 
YARDS 0240 

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenings.

Gateuav Cltv Transfer Co. 
2023 S. Morran St.

RTENOGRAPHER — pleasant work- 
ing eondltlons — 5 day week. Good 
starting salary.

TABLET & TTOKET CO.,
1021 West Adams Street

SEAT, PRESSMEN ir Pagelblųlnkų. 
Malonios darbo sąlygos. 48 valan
dos. laikas ir pusė vlrfi 40 valandų.

TABLET A TICKET CO.,
1021 West Adams Street

———————————t—————
HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO./ ' • ( 1
1080 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų*,

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar nakttnBmta 
valandomis 
Atettanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANYz
Bmployment Oflaan Moterim* 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

WANTED"
HELP WANTED — MOTERYS

PULLMAN
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia
Abelnas pamokos laikotarpis 

viena savaitė

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

Puiki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atslneškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St

PARDAVIMUI

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ
Dirbti prie paduškų — užlaidų 
(draperies) — ir rakandams ap
dangalų (couch covers). Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

EDSON NOVELTY CO.
1223 S. Wabash Avė.

MERGINŲ
Prie Maehine shop Ir Asaembly dar
bų. Julgykit po karo darbą dabar, 
jei turit mekanifikų gabumų ir Jei 
esat gabios, greitos ir taisyklingos. 
Mes tokių norim. Svari dirbtuve, pui
kios darbo sąlygos, gera mokestis.

Mclntosh Electric Corp. 
223-33 N. CALIPORNIA

PARSIDUODA NAMAS
Del svarbių^ priežasčių parsiduoda 
namas Town of Take kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prafio- 
ml kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nntautan. 1«3« So. Wood Street, ar 
telefonuokttc LAFayette (1008.

PARSIDUODA — 1 kitehen gink, 1 
lavatory 3tnk, 1 day-bed, 1 alate 
laundry tub ir 1 fuel oil drum (G0 
gal. dydžio). Kreipkitės dėl infor
macijų j —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chleago, 111.

MERGINU IR MOTERŲ
17 iki 55 Metų Amžiaus
ŠVARUS DIRBTUVĖS DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA. PRADINE MOKESTIS 60c I VAL.
' SU 5 CENTŲ PAKĖLIMU PABAIGOJE 6 SAVAIČIŲ.

5 CENTAI PREMIJOS BONAI ANTRAM ŠIFTE
GEROS DARBO SĄLYGOS — APMOKAMI POILSIO LAIKAI. 
DYKAI LIGONINES PRIEŽIŪRA IR GYVYBES APDRAUDA 
ATSIŠAUKIT EMPLAYMENT OFISAN 8 RYTO IKI 4:30 PP.

CASPERS TIN PLATE CO. 4100 W. 42 PL.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

V-Y-R-Ų
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom* Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINĖ MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS

ATSIŠAUKITE Į

■ SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
VAL.: 7 RYTO IKI 3 PP. ’

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

DELTA-ST AR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON St. ’ SEELEY 8200

**★★★★ ★Ir ★ ★

★ For Sale!
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Qthuanian DaDy Neurspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

ČADU AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LlTHUANIAN 

ADVERTISINO MEDIUM

★ ★ 4* * *¥ * *

žmogus gali tapti Žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

I1ANIV MACIUM SPECIALIUS, INC.
2100 ŠOU 1H 52ii(l \VIMI| • CICERO. ILLINOIS

Apie dzūkų karalių
(Atkelta iš 2 pusi.)

jos davė 5,000 svarų me
daus.

Ir šunį turi piktą, Alas- 
kos veislės. Jis kaip puslau
kinis, sako, per aštuoneris 
metus jau 55 kartus žmones 
įkando, bet apie tą galėtų 
pasakyti geriau tie, kam 
blauzdos skauda. Mano sens
tančios mėsos jisai nebandė 
ragauti.

— Valgykit, vyrai, savo 
telyčią nudobėme, — ragino 
klebonas.

Jis ir karvių ir kitokių 
gyvulių turi. Iš jo viskas — 
meisteris, dženitorius, pui
kus solistas, kompozitorius. 
Jo sukurta skambia daina 
negalėjome atsigerėti.

— Žinai, Tamsta, girdė
jau, kad mūsų kleboną kiti 
kunigai vadina “Cowboy”, 
— patylomis pasakė vienas 
vietinis lietuvis.

Bet klebonas iš 75 tūksU 
skolos jau numažino iki 30 
tūkstančių ir tiek naujų da
lykų pastatė, įvedė. Jį žmo
nės myli, kaip tikrą tėvą. 
Apie šiaurės auksą

Ant mokyklos sienas — 
Lietuvos žemėlapis.

— Va .iš čia mano tėvai 
atvyko, rodo jisai žemėla
pyje. — Aš ir pats į Lietu
vą ruoštis pasiryžęs, reikės 
ten pasidarbuoti. Apie Lie
tuvą knygai ir medžiagą rin
kau. Būčiau pavadinęs: “Že
mėje šiaurinio Aukso” (gin
taro).
Dzūkų karalius

— Susipažinki, va, su Dzū 
kų karaliumi, — privedė ma
ne prie smagaus vyruko,, 
dzūkelio, kurį, dėl linksmy-' 
bės karaliumi vadina.

— O kur tavo karalienė, 
dar neišsirinkai?! — juokau 
ja kiti.

Smagūs Rockfordo lietu
siai, myli Lietuvą:

— Su “Draugu”, tai kol 
gyvi būsim, nesiskirsim, — 
kalba viena moterėlė.

— Negaliu skaityt tų bai
sių žinių apie Lietuvą, tik 
ašaroms apsipili.

— Galvą mes už Lietuvą 
padėtume, — šitokie balsai 
iš jų girdėjosi.

Su dėmėsiu klausėsi kal
bų apie Lietuvą ir noriai 
stengėsi įsigyti atvežtų kny
gelių.
15-kos vaikų motina

Salėje dailus plakatas tė
vo lietuvio, kurio penki sū- 
nai kariuomenėje. Garbė lie
tuviams.

Man įspūdį darė ir senutė 
Navickienė, turinti daugiau 
70 metų, penkiolikos vaikų 
motina. Ji ryto dirba fabri
ke, parėjusi pavakariais 
tvarko namus ir kleboniją 
aptvarko, vakare uždaro baž 
nyčią, o ryto anksti, prieš 
penktą vėl atidaro ir dar 
pasimeldžia valandėlę. Ga
jūs tie Lietuvos laukų au
ginti žmonės!

Smagūs Rockfordo lietu
vi? i, myli Lietuvą ir nori 
dėl jos dirbti. Jei visi tokie 
išeiviai Lietuviai bus, mes 
susilauksime, kad išsipildys 
žodžiai minėti “Lietuvių die
noje” vieno kalbėtojo:

— Ateis laikas, kad Lie
tuvoje nešeimininkaus nei 
rudieji gestapininkai, nei 
raudonieji čekistai; nesuks 
lizdų tenai nei nacizmo, nei 
komunizmo vanagai...

J. Pr.

Mirga-maiga iš 
Rockford, III.
Razaras

Parapijos baza-as prasi
dės rugsėjo 24 d. Bazaras 
eis trečiadienių ir šeštadie
nių vakarais, o sekmadie
niais bus šokiai. Pasamdy
ta geras orkestras. Bazaras 
tęsis dvi savaites.

J. Prunskis. Kalbėjo labai 
nuosekliai šių dienų aktua
liais klausimais. Be to, dar 
kalbėjo atvykę iš Chicago 
svečiai: kun. P. P. Cinikas, 
MIC., “Draugo” (administra
torius; J. Dimša, senas Chi- 
cagos veikėjas; A. Daugir
das, generalinis dienr. ‘Drau 
go’ atstovas; ir kun. Nau
džiūnas, MIC.; pastarasis 
parvežė ir rockfordiečiams 
perdavė sveikinimus buvusių 
Rockfordo klebonų — kun. 
A. Andriušiaus ir kun. Vit
kaus. Be šių, matėsi dar vie
nas svečias iš Chicago — R. 
Baliauskas. Jis čia gyveno 
prieš 30 metų ir po tokio il
go nesimatymo vaišinos su 
savo senais draugais ir nau
jas pažintis mezgė. Klausy
kit, ką sako A. Puidokas. 
Sako, Chicago svečiai, tai 
bent svečiai. Ne aš juos vai
šinau, bet jie mane tiek jau 
privaišino, kad ant rytojaus 
sunku buvo net dirbti. Sa
ko, nieko nesigailiu, bile tik 
teko susipažinti su tokiais 
kilniais svečiais. Ypatingai 
džiaugias susipažinęs su 
dienraščio administratorium 

Į kun. P. P. Ciniku, MIC.
Kleb. kun. K. Juozaitis 

dėkoja visiems svečiams už 
atsilankymą ir kalbas, vi
siems darbininkams ir vi
siems, kurie tik kokiu bū
du prisidėjo prie pasisekimo 
tos dienos.

Rugsėjo 14 d. buvo vestu
vės Martin L. McCoy su So- 
phie D. Razum. Šliūbą da
vė kun. Juozaitis.

biuo metu derga Jonas 
Zubinas, S. Petrauskas ir A. 
Petrauskienė. Visi ligoniai

Rugsėjo 24 d. bus susirin
kimas Lietuvių Piliečių klu
bo. Klubo susirinkimas bus 
2 vai. popiet, o Liet. Tary
bos skyriaus 3 valandą po
piet. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą.

Rugsėjo 17 d. parapijos 
piknikas ir Lietuvių Diena 
pasisekė. Programą atidarė 
vietos kleb. kun. K. Juozai
tis. Svarbiausią kalbą pasa
kė svečias iš Chicago kun.

Tėvų Marijonų 

misijos
Spalių 15 — 22 dd. — ju

biliejinės misijos Šv. Kazi
miero parapijoj, Worcester, 
Mass. Vadovaus kun. A. Ma
žukna.

i Lapkričio mėnesį dviejų 
savaičių misijos bus šv. My
kolo parapijos bažnyčioj, 
Chicago, III. Vadovaus kun. 
A. Mažukna.

randasi ligoninėj. Gi Ma
kauskienė ir A. Walis gy
dosi savo namuose.

Mirė Kotrina Vasilienė, 
53 m. amžiaus. Palaidota 
Šv. Kalvarijos kapinėse.

Bronis Stankus, seniau 
gyvenęs Sisovo, su visa šei
ma, dabar persikėlė j) Rock 
fordą. Sveikinam naujus p»- 
rapijonus. Korespondentas

— Uragvajaus valstybinio 
teatro pirmoji balerina Pau
lą Jarmalavičiūtė yra lietu
vaitė. Ji net turi savo moki
nių grupę ir vietinė spauda 
aukštai vertina, kaip jos pa
čios choreografinius (šokio) 
gabumus, taip ir jos suge
bėjimus išlavinti naujas pa
jėgas. Ta lietuvaitė baleri
na mielaį lankosi ir po ki
tas lietuvių kolonijas su pro
gramomis.

— Uragvajaus sostinėje, 
Montevideo mieste, Antanas 
Dambrauskas turi pianų fa
briką ir parduotuvę. Preky
bos reikalais jisai lankosi 
ir kitose kaimyninėse valsty
bėse.

fpASKOLOS 

DAROMOS
ant Pirmų Morųičių

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savin# and Loan Assn. of Chicago
2202 W. GERMAK RD...................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaAttetnku
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Vyčių seimo svarba
Šios savaitės pabaigoje, 

rugsėjo 23 ir 24 dd.,' Hotel 
Lexington, New Yorke, į- 
vyksta visuotinis Lietuvos 
Vyčių seimas.

Imant dėmesin ir šio ka

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

1$ Prancūzų kalbos išverti
JUOZAS POVILONIS

L. Vyčiu seimo proga

rų, užgrūdinta ir užartuota, šiandie yra vienatinė Ame
rikos lietuvių katalikų centralinė organizacija. Visi ban
dymai steigti naujas organizacijas nedavė rezultatų.
Gyvenimas tai rodo. Lietuvos Vyčiai, kaip seniau, taip 
ir dabar, buvo ir yra vienatinė organizacija, kuri at
stovauja Amerikos lietuvių katalikiškąjį jaunimą ir 
dėlto klausimas apie jos rėmimą ir ugdymą palieka 
be ginčų. Kad didelių ramsčių mūs organizacija ir da
bar turi, ypatingai išeivijos vadų —tdvasiškijos tarpe,
liudija eilė pastarųjų “Vyties” numerų. Jei jie stambias ro iššauktus įvairius apsun- 
aukas deda organizacijai palaikyti, reiškia, kad orga- kinimus, ypač keliavimą iš 
nizacija yra reikalinga ir ji nėra nustojus vaidinti tolimesnių vietų į seimą, ir 
rolę Amerikos lietuvių tautinėje-katalikiškoje dirvoje, į valdžios pareikštus pagei- 
Tokių rėmėjų turima ir daugiau, tiktai iki šiol dar davimus karo metu susilai- 
nespėjom jų pasidairyti. Jie žino, kad doro, lietuviško, kyti nuo šaukimo seimų, Lie 
religinio, veiklaus, mandagaus ir patikimo jaunimo te- tuvos Vyčių centro valdyba 
galima rasti tik tokioje organizacijoj, kuri gyvena ir priėjo išvados, jog organiza- 
dirba obalsiu Dievas ir Tėvynė. O tokį obalsį nuo pat ei jos gerovė reikalauja ,ne-
įsisteigimo laiko iškėlus Lietuvos Vyčių organizacija.” bei t įdėlioti ilgesniam laikui

Kiekvienas sąmoningas lietuvis, kuriam rūpi mūsų 
tautos ateitis, aišku, linki, kad L. Vyčiai ne vien pra
eities atsiminimais gyventų, bet imtųs visų galimų 
priemonių rišti dabartines mūsų jaunimo organizavi
mo ir palaikymo problemas, kurios, tiesa, yra sunkios, 
bet svarbias ir reikalingos išrišti. Praeities darbai te
būnie nuolatinių skatintojų ateities veiklai.

visuotino seimo šaukimą. 
Reikia manyti, jog ne vien 
tik vyčiai, bet mūsų visuo
menė ir ypatingai mūsų va
dai tai supranta ir, kuriems 
tik aplinkybės leis, dalyvaus 
šiame seime.

Rugsėjo 23 ir 24 dd., Hotel Lexington, New Yorke 
įvyksta Lietuvos Vyčių 31-masis seimas.

Pavartę šios organizacijos organo “Vyties” 9-tąjį 
numerį, pastebime, kad L. Vyčių vadovybė prie seimo 
labai rūpestingai ruošėsi. Dienotvarkėj visa eilė aktua
lių klausimų, liečiančių mūsų jaunimo organizavimo 
reikalus. Seimas bus pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis. Nebus apsieita ir be gražių pramogų bei padorių 
pasilinksminimų.

Seimo rengėjus reikia pakomplemenfeuoti, kad jie pa
kvietė keletą prelegentų su naudingomis paskaitomis 
apie — 1) jaunimo organizavimo metodus, 2) šeimą 
ir organizacijas, 3) Lietuvos spaudą, knygnešius ir mū
sų spaudą Amerikoje. ‘'

Reikia manyti, kad seimas bus gausingas ir kad jis 
atliks viską, kas lietuviško, katalikiško jaunimo orga
nizacijos veikėjams šiais laikais reikia atlikti.
KAS TIE VYČIAI?

Prieš kelioliką metų Vyties vardas buvo populiarus. 
Kodėl? Į šį klausimą teisingai atsako vienas senesnės 
kartos vyčių veikėjas “Vyties” devintame numeryje. 
Jis rašo, kad L. Vyčių organizacija per daugelį metų 
buvo labai veikli. Ji daug gražių darbų nudirbo “tiek 
senosios tėvynės — Lietuvos labui, tiek pačių Ameri
kos lietuvių tautinėje, religinėje ir kultūrinėje dirvo
je.”

Reta kuri lietuviais apgyventa apylinkė apsiėjo be 
Vyčių kuopos. “Vyčiai buvo aktingiausia, energingiau
sia ir duosniausia Lietuvos išeivijos dalis” — rašo 
tas pats autorius. “Kovose už Dievą ir Tėvynę fronte 
vyčiai laikė pirmąsias pozicijas.”

Pasakyta visai teisingai. Ir kol Vyčiai laikė tas pir
mąsias pozicijas, tol jų Organizacija buvo gausinga ir 
gyva. Bet kai papūtė truputį kitokie vėjai, kai veiki
mas pradėta sukti kita kryptimi, Vyčiai pradėjo silp
nėti. Ir kai — “sunkiu keliu einančią organizaciją už
klupo dabartinis karas, uždavė tokį smūgį, kad pasi
juto bestovinti ant kranto visiško sudužimo.”

Ir jei organizacija atsilaikė, reikia dėkoti jos praei
ties nuopelnams, gražiai tradicijai ir jos gyvybės šal
tiniui — “Vyčiui”. Kitaip — ir vyčiai būtų išnykę 
taip, kaip jau yra išnykę daugelis kitų Amerikos lie^ 
tuvių jaunimo draugijų, draugijėlių ir klūbų.
NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT

Visų organizacijų gyvenimas šiais laikais nėra leng
vas. Jaunimo organizacijoms jis yra sunkus. Sunku ir 
Vyčiams. Tačiau Vyčių vadai sako: “kas gyvena Die
vu, dirba Bažnyčiai, myli savo tautą ir savo kraštą, 
to nepalaužia jokie pikti vėjai.” Beieškant “naujų ke
lių”. Vyčių laikraštis pasisako:.

“Kiek&enam seimui visuomet priseidavo pasidairyti 
naujų kelių sekmingesniam organizacijos vystymuisi. 
To tikimasi ir iš šių metų seimo.

“Senam stebėtojui organizacijos augimo ir kritimo 
žemyn atrodo, kad visi senieji keliai ir būdai organi
zacijai ugdyti yra geri, tiktai reikia juos pataisyti, pra
platinti, duobes išlyginti ir statyti nauji tiltai. Ypatin
gai reikia pastarųjų į visas kolonijas, kuriose yra vy
čių, bet nėra kuopų.

“Noroms nenoroms visi turi pripažinti, kad L. Vyčių 
organiaacija, pergyvenus tiek metiį, atlaikius tiek aud-

Prezidentas Rooseveltas šiomis dienomis paskyrė Art- 
hur Bliss Lane Jungtinių Valstybių ambasadorftim prie 
Lenkijos vyriausybės užsieny (Londone).

Šis Prezidento žygis sukėlė spaudoje ir, apskritai, 
politiniuose rateliuose įvairių spėliojimų.

Mat, Lenkijos padėtis šiuo metu yra komplikuota 
ir skaudi. Maskva, kaip žinoma, Lenkijos valdžios už
sienyje (in-exile) nepripažįsta. Ji turi savo “valdžią” 
Lenkijai ir nori priversti Londoną ir Vašingtoną, kad 
ją, bet ne londoniškę pripažintų arba kad prispirtų 
Mikolajcziką pašalinti iš savo kabineto Maskvai nepa
tinkančius žmones ir jų vieton priimtų Stalino nuro
dytus komunistus. Dėl to buvo vedamos derybos, bet 
niekas iš to neišėjo.

Akreditavimas p. Lane prie londoniškės lenkų vy
riausybės Amerikos atstovu reiškia,

kad Jungtinių Valstybių vyriausybės nusistatymas
Lenkijos ateities atžvilgiu yra aiškus — /ji neremia
Maskvos palaikomų lenkų kvizlingų, bet palaiko Mi
kola jeziko vyriausybę’ir griežtai stovi už laisvą, ne
priklausomą ir demokratinę Lenkiją.

Taip ir turi būti. Pačios Lenkijos žmonių reikalas 
yra apsispręsti ir sau valdžią susidaryti. Maskva te
žiūri savo krašto reikalų. Ne jos biznis yra kištis į 
kaimyninių tautų vidaus dalykus.

Prezidento padarytas aktas Lenkijos atžvilgiu reiš
kia ir tą, kad atstatant pokarinę Europą, mūsų kraš
to vyriausybė laikysis Atlanto Carterio dėsnių.

Kas ką rašo
Ukrainiečių laikraštis “Svoboda”, kaip paduoda LK 

FSB, platokai aprašo-Liet. Inform. Centro išleistą nau
ją knygelę — dokumentus iš Sovietų okupacijos Lie
tuvoje.

— KAP pranešimu, prieš apleisdami Vilnių, vokie
čiai ten buvo įrengę daug krematorijų, kuriose sudegi
no anksčiau jų nužudytųjų žmonių lavonus, kad paslėp
tų savo kriminalinius darbus.

— “Gwiazda Polama”, savo skiltyse dėdama istori
nį kalendorių, mini, kad 1812 m. liepos 1 d. Napoleonas 
Vilniuje buvo sudaręs Lietuvos vyriausybę.

— “The New World” platokai ir labai palankiai ap
rašydamas Šv. Kazimiero Seserų vedamą akademiją 
Chicagoje, pažymi, kad, tarp kitų mokslo dalykų, šie
met bus dėstomas pradinis aeronautikos (skraidymo 
lėktuvais) kursas. Šiais metais akademijoje dėstys ti
kybą net trys kapelionai: kun. Urba, kun. Gaučias ir 
kun. Valuckas.

★
Sekmadienį, rugsėjo 24 d. Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius Chicagoje rengia bankietą Evergreen Count- 
ry klube. Kam rūpi Amerikos pergalė ir Lietuvos iš
laisvinimas, šiame bankiete tikrai dalyvaus. Kankina
mi ir žudomi Lietuvos žmonės iš mūsų šiandien reika
lauja ne vien užuojautos ir tuščių žodžių, bet skubios 
paramos ir vieningų darbų.

★
AJ vakarą Daricus-Girėno salėj, Chicago j, turime da

lyvauti visi, kuriems rūpi Amerikos karo pastangos, 
nuo karo nukentėjusių šelpimas ir pagalba kraujuose 
Ir ašarose skystančiai Lietuvai.

Dabartinis karas nepapras 
tai daug pakenkė vyčių or
ganizacijai ir apslopino jos 
veikimą. Didelė organizaci
jos narių dauguma pašauk
ta karo tarnybon, gi dauge
liui kitų karo sudarytos ap
linkybės privertė pasitrauk
ti ■ iš aktyvios organizacijoj 
veiklos, kas nepaprastai su
silpnino veikimą kuopose, o 
nekurios kuopos turėjo ir 
visai nustoti veikusios.

Seime bus svarstoma ne 
tik organizacijai svarbū3 
reikalai bei rišama proble
mos, bet ypatingas dėmesis 
bus atkreipta į sekančius 
klausimus:

a. palaikymas artimų ry
šių su vyčių nariais kariš
koj tarnyboj.

b. narių, ^grąžintų iš ka
riškos tarnybos priėmimas 
ir įtraukimas aktyvion vy
čių veiklon.

c. naujų narių organizavi
mas ir kuopų veiklos pagy
vinimas.

d. jaunamečių skyrių or
ganizavimas.

e. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas bei šal
pos reikalai.

f. “Vyties” palaikymas, 
spaustuvės reikalai ir t.t.

Virš suminėti ir daugelis 
kitų gyvai svarbių reikalų 
parodo šio vyčių seimo svar
bą. Tad reikia manyti, jog 
visi, kuriems tik aplinky
bės leis, skaitlingai tame vy
čių seime dalyvaus.

A. J. Mažeika

Daugėja konservavimo 
centru skaičius

žemės Ūkio Departamen
tas, savo “Food Fights for 
Freedom ” programoje, pa
brėždamas konservą v i m o 
(kenavimo) svarbą, pareiš
kia, kad įvairių apylinkių 
konservavimo centrų, ku
riuose konservuojamos dar
žovės ir vaisiai namų ir 
mokyklų naudojipiui, skai
čius šiais metais padidėjo 
apie 35 nuoš. ir dabar tų 
centrų yra beveik penki tūks 
tančiai 46-se valstybėse.

Ryšium eu ta programa, 
daugelyje apylinkių pataisy
ti nenaudojami namai, per
sodinti augalai, kad duotų 
geresnį derlių, išplėsti pa
lengvinimai ir steigiami kur
sai konservavimo vedėjams 
paruošti.

'PLATINKITE “DRAUGĄ”

(Tęsinys)
Kai šitaip ji kalbėjo, ne

rimastis, baisi nerimastis 
pasirodė Danieliaus ir En
guerrando veiduose.

Danielius atsikėlė ir nu
slinko užpakalin nelaimin
gosios, kuri vis dar kliedė
jo... Jis buvo lyg beprotis... 
Kaip? šita moteris... jo mo
tina! Jis pradėjo konvulsy- 
viai drebėti... Ir nežiūrint 
nelaimės, kuri viešpatavo 
šitame vargingame guolyje, 
jis jautė kylant iš jo paties 
gilybių nesulaikomo pykčio 
bangą, nešančią su savimi 
visas kančias, kurias jam 
suteikė gyvenimas.

Nusikaltėlė buvo čia. Jis 
kitados buvo norėjęs ją pa
žinti, kad nužudytų; ji čia, 
sulinkusi po Dievo ranka, 
kuris ją nubaudė

Štai kodėl jis jos slaptai 
nekentė; štai kodėl jis ne
galėjo pakęsti jos buvimo 
prie jo. Slaptas nujautimas 
jį įspėjo, kad bendra paslap
tis yra juos abu apsupusi, 
kad jis turi jos vengti...

Ligonė toliau kliedėjo, bet 
sunkiai buvę galima supras 
ti jos žodžius. Ji nesąmo
ningai .nekreipė akis į kam
bario duris, lyg bijodama 
kažko ateinant.

Ir Danielius turėjo keistą 
norą nueiti ir pasižiūrėti už 
šitų durų, kur visą laiką 
liko nukreiptas nelaimingo
sios žvilgsnis.

Jo akys susitiko Enguer- 
rando akis... Ir jis suprato 
... kad šis galvojo apie jį...

Prakaitas apipylė Enguer 
rando veidą, jis taip pat tu
rėjo stipriai kovoti. Visas 
jo gyvenimas jam atrodė iš 
karto palaužtas, nelyginant 
pagrinde papuvęs, o jo gar
bės tradicijos, garbingumas 
parblokštas žemėn. Kurčiam 
pykčiui užtvinus, jis pakėlė 
ranką, lyg norėdamas sunai
kinti tą, kur save kaltino.

Bet prieš šituos du žmo
nes, susisiekiančius tik savo 
žvilgsniais, stojosi švelnutė 
Teresė.

Netarė ji nė žodžio, bet

tokia-jėga kilo iš šito kūdi
kio, jog Enguerrando ranka 
nukrito, ir Danielius nulei
do akis.

Tuo tarpu, kai pavargusi 
ligonė nukrito ant savo pa
galvio, kalbėdama, kartoda
ma beprasmius sakinius, Te
resė atsistojo ir tarė:

— P. Enguerrand, šita 
moteris kliedėdama kaltina 
save, bet ji kaltina tuo ir 
kitą! Tas, kuris yra be nuo
dėmės, tegu meta pirmas į 
ją akmenį! Ar jūs verčiate 
mane parašyti grindyse šitą 
baisią išdidumo nuodėmę, 
kuria esate nusikaltę? Jūs 
pašalinote Dievą, nenorėda
mas pažinti, kad mūsų varg 
šė žmogiškoji prigimtis yra 
reikalinga jo pagalbos. Ir 
jūs savo paties rankomis 
atidarėte nelaimei duris. 
Bet kiek vieniam nusidėjėliui 
yra pasiagilėjimas. Vėliau 
leido Dievas jūsų žmonai 
sugrįžti prie jo. Ir jūs ją 
keiksite ? P. Enguerrand, 
pasigailėkite tų, kuriems 
Dievas dovanojo.

Mergaitei kalbant, En- 
guerrandas pamažu nurimo, 
paskui, žiūrėdamas į savo 
žmonos liūdną, skausmų iš
vagotą veidą, Danieliui tarė:

—Atsiprašau, atsiprašau 
abiejų; taip, nusikaltėlis... 
aš.

Teresė tarė:
—Taigi, pone Enguerrand, 

pakelkite akis į Dievą ir 
baikite!

—Ne, neprašykite manęs 
tuojau... aš dar negaliu... 
mano širdis yra dar labai 
sunki nuo skausmo, kurį 
kenčia!

Ligonė vėl pradėjo kla
joti...

—Ak! Vagystė... Tracy... 
ak! Kaip aš ten kentėjau... 
Bejausmė... aš galvojau jį 
galėsianti paimti prie gavęs 
... ar tu matei šituos nedrau 
giškus žvilgsnius, kuriuos 
jis man siuntė Paryžiuje... 
aš viską bandžiau... neagli- 
ma buvo... Maksas jo neap
kentė... Ne, ne, kad jis nea
teitų...

(Pabaiga bus)

0
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
ZZ AUKLĖJIMAS . ★

★ * VIRTUVĖ *
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IR MADOS

Sv. Bernadetos tėviškėje
Viešpatie, kur aš šiandien 

einu?... Ko akys įsivilko į 
vandeninius rūbus, kam šir
dis susi vystė į balčiausią 
drobę, ir kam visas sielos 
pasaulėlis išsipuošė pagar
bos vainikais, ir aš einu...

Einu...' ieškau grabo... ieš
kau jo tarp mūrų, tarp pi
liorių, tarp altorių ir žva
kių, tarp uolų ir kriptų. 
Klaupiasi širdis tai vienur, 
tai kitur besižvalgydama. 
beieškodama Tos, Kurią sie
la pamilo, Kuri liko misteri
jų misterija, įnešusi pasau
liui brangiausio kraičio ri
timus, — tai kukli prancū
zų tautos mergelė, šventoji 
Bernadeta.

Einu, randu Jos šventų 
pėdų pėdsakus Liurdo gat
velėse, besisukančio malūno 
šešėliuose; paskum skur
džioj, menkoj lušnytėj: šal
toj, alkanoj, vargų pelėsiais 
grįstoj, ašaromis, aimano
mis, alkiu ir nedatekliais 
kaišyto j.

Čia randu tik prisimini
mus... Tik buvusias šventas 
Akis, žvelgusias į šias skur
džias sienas, langus, į daž
nai ašarotą savo motiną, } 
viso paprasto skurdo aplin
kumą.

Tarytum matau • tūnantį 
išvargusį* siluetėlį .susirūpi
nusį, žvelgiantį į išblėsusį 
lūšnos židinį be ugnies ir be 
malkų. Rodos matau, kaip 
smulkutės rankelės ima vir
velę iš sušalusių motinos 
rankų, aunasi į medines 
klumpeles, ir bėga, bėga j 
kalnus, kad pririnkti ir par
nešti žagarų, kuriais sušil 
džius vargo lūšnelę.

Masabielio uola ir Meri a 
so upė _ užtveria kelią pa
prastos mergaitės kūneliui 
ir perneša Jos sielą į šven
tosios pasaulį. Pasauli) Ant
gamtinį. Išrinktųjų išrink
tiesiems skiriamą, į kurį 
Dangus pasikviečia ir kuk
lutę piemenaitę — šventą 
Bernadetą.

Bebėgant Jai malkučių, 
pastoja kelią Merlaso upė. 
Ji nori perbristi. “ Basiau - 
nant vieną kojinę staiga su
ūžė aplinkui lyg staigus vė

duryje pasirodė moteriškė 
ir truputį linktelėjo galvą, 
tartum sveikindama Berna
detą.

“Apsireiškusioji buvo vi
dutinio ųgio, jaunutė, neap
sakomai graži, meilinga. Bu
vo apsivilkusi ilgu baltu rū
bu, o per vidurį persijuosu- 
si mėlynu kaspinu. Visame 
Jos veide spindėjo neregė
tas gražumas. Ant smulkios 
galvos buvo baltas didelis 
nuometas. Jis krito gražiais 
stulpeliais nuo galvos ant 
pečių, o paskui užpakaliu 
leidosi žemyn, apdengdamas 
visą stuomenį ligi kojų.

“Bernadeta žiūrėjo ji Ap- 
sireiškusiąją ir atsigėrėti ne
galėjo: veido nekaltumas,
meilingiausios motinos ge
rumas, akyse spindėjo visų 
žemės amžių ir dangaus iš
mintis. Bernadeta, žiūrėda
ma jai į veidą, užmiršo žie
mą, šaltį ir drėgnumą. Jai 
buvo linksma lyg rojui.”

Sonja Piplr&itė

VAKARE
Leidžias saulė toli tenai, 
Nudažė dingų kruvinai, 
Lyg kenčiančios širdies krau

ju.
Ko taip sunku, ko taip ilgu?

Leidžias saulė taip kruvinai. 
Toli paliko mieli namai — 
Už jūrių marių, už mėlynų... 
Ko taip sunku, ko taip ilgu?

Kankini sielą nežinia — 
Nejaugi užmiršai mane? 
Kas ranką man varge išties? 
Baugu ateinančios nakties.

Nusviro saulė už ežerų.
Aš nematau už asirų.
Į saulę lėktum toli, toli — 
Pakilt nuo žemės negali...

Mes ir artistės 
Stoškiūtės koncertas

Netenka abejoti, kad Chi
cagos lietuvaitės susidomė-t
sime operos žvaigždės Po-

BRANGI ATMINTIS

lynos Stoškiūtės koncertu, 
Ji grįžta iš kalnų ne tik kuris bus lapkričio 26 d. Or-

Šį specialiai atspausdintą ir paties Šv. Tėvo Pijaus XII! 
autografuotą paveiksią gavo dovanų majoras generolas i 
Harry H. Johnson, buvęs militaris Romos gubernatorius, i 
už pavyzdingą tarnybą Amžiname Mieste. Brangindamas; 
dovaną, generolas ją parsiuntė namo. Pats generolas nė-*

su žagarėlių mšulėliu, bet chestra Hali. Reikia Tnany-, ra katalikas, bet jo. žmona, duktė (kurias matom šioje 
ir su Dangaus aukščiausia ti, kad ne tik tuščiai susido- i nuotraukoj) ir dar trys vaikai yra katalikai. Gyvena La-
dovana. Ne tik krosnelį ga 
lės pakurti, bet užkurti vi
są pasaulį nauja ugnimi —
Švenčiausios Marijos garbe 
ir malonėmis.

Nesupranta Jos tėvai, gi- 
Įhiinės, kaimynai; nesuprato 
žmonės. Jie suprato, kad ža- 
garėliais galima pakurti
krosnį, bet kad sielas užkur- t Girdėjome, kad be artis- 
ti aukštais Antgamtiniais i- Į ^es Stoškiūtės koncerto da-

mėsime, bet ir nuoširdžiai* rėdo, Texas. (NCWC-Draugas) 
pasidarbuosime, kad koncer
tas pavyktų, kad pagarsėju
siai gabiai lietuvaitei duoti 
paskatinimą dar aukščiau 
iškilti dainos meno pasau
lyje ir dar plačiau pagar
sinti mūsų brangios tautos 
vardą.

Lietuviiį Seimininkių Raud. Kryžiaus 
vienetas*. t • —

Pirmoji moterų grupė įsteigus Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo skyriųv

dealais ir jų dovanomis Ji 
galės, — nieks netikėjo. O 
vienok įvyko tai, kuo daug 
kas netikėjo, kuo daug kas 
abejojo. Iš prastos lūšnelės 
kilo Šventoji, katalikų pa
saulio pažiba, dangaus gy
ventoja, Marijos garbės sklei 
deja, stebuklų tarpininkė.

Bernadetai Švenčiausioji 
Marija apsireiškė net 18 kar 
tų. Su ja kalbėjosi, per ją 
įdavė pasauliui daug stebuk* 
lingu malonių, kuriomis ir 
dabar neretas pasinaudoja.

• * e

Šias visas aukščiau minė
tas mintis iššaukė bei patie
kė isterinė knyga “Švč. P. i 
Marijos Apsireiškimai Liur- 
de”, kurią parašė Jo Eksce-

lyviai turės vieną malonų 
surpryzą, kuris taip pat lie
čia mus, lietuvaites. Vienu 
žodžiu, visi keliai mus ve
da į tą gražų darbą, kad 
lapkričio 26 dienos koncer
tas būtų istoriškas visais 
atžvilgiais.

Kaip tyčia, koncertas ir 
yra surištas su svarbiu is
torišku lietuvių gyvenime į- 
vykiu. Jis yra rengiamas są
ryšyje su “Draugo” 35 me
tų gyvavimo sukaktimi. Dnr. 
“Draugas” gi mūsų mote
rų ir mergaičių organizaci
joms, draugijoms, vienuoli
joms ir įstaigoms daug pa
dėjo praeity, padeda ir atei-

Per pastaruosius tris me
tus dažnai skaitėm, girdė
jom ir matėm itin pagirtinus

ręs vieną šimtą dolerių (da
lis vieno jo parengimo pel
no) tokiai šalpai. Reiškia,

darbus, kuriuos atliko tos šios moterys jau seniai pra- 
mūsų Chicagos lietuvės, ku- dėjo rūpintis, kaip ir kuo sū
rios sudaro Lietuvių šeimi- šelpti karo nuvargintus lie- 
ninkių Raudonojo Kryžiaus ; tuvius
vienetą, Sophie Barčus va 
dovaujamą. Nekalbant jau 
apie tūkstančius ir tūkstan
čius valandų, kurias šios ge
ros valios moterys pašven
tė R. K. produkcijos sky
riui, ir tuos tūkstančius do-

Todėl ir atsilankius vie
neto darbavietėn praeitą ant 
radienį ir perstačius susi
rinkusioms Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fon
do tikslą ir reikalą steigti 
skyrius, susirinkimas vien-

tyje padės. L-tė h

lerių, kuriuos jos surink - balsiai nutarė tokį 
metinių R. K. vajų būvyje, 
jos yri ėmusios iniciatyvą 
ir atlikusios eiles kitų žmo
nijai nešančių darbų,’ ku
riuos žmonės gerai įvertina

UZlV CA£SA AA«M M* O -
jas, netikėtai pakilęs. Bet-[rencija vyskupą. Petras Bū- 
nadeta pakėhsi galvą, ap- įyt MIC „ ..Darbininkas.. 
sidairė, bet jovarų Sakos nė isleido 3.{ią ir labai bu_ 
kiek nejudėjo. Mergaitė ma- lintą laidą
nė, kad tai taip kažin kas j Knyga auaideda i5 gl0
ir ketino baigti nusiauti ko- puslapių, su apie 50 ilius-_ „ . . • v _• _ _jas. Tik staiga vėl kad f u- traciju ir išgijusių žmonių4---  - - —
ūžė! Piemenaitė nusigando 
bet nelabai. Atsistojusi ap
sidairė į visas puses, bet 
nieko ypatingo nematė. Me
džiai stovėjo sau ramiu, tik
tai anapus Merlaso, kur uo
los įdubime augo krūmai, 
ten judėjo jų viršūnės ir 
siūbavo ilga plika virkščia 
laukinio erškėčio, augančio 
viršutinėje oloje, ir nusitie
susi per plikus akmens šo
nus.

“Bernadetai pradėjus ste
bėti to erškėčio siūbavimą, 
urvo gilumoje sužibo aiški.

paveikslų. Gerai sakoma, 
kad vienas paveikslas — iš
kalba daugiau, negu 1000 
žodžių. Taip ir šios knygos 
paveikslai, jau nekalbant a- 
pie autoriaus plunksnos ge
nialumą, — užpildo skaity
tojo abejones ir iškriba tūks 
tančiais žodžių misteriškiau- 
sius Antgamtinius atsitiki
mus.

Autorius gi, kaipo aukšto 
mokslo autoritetas, puikus 
psichologas, tarytum pasi
ima skaitytoją už rankos ir 
širdies, rodos gyvai vadžio-

tėviškę, po visą Liurdą, ir 
taip sugyvendina jį su skai
tytojo siela, kad lieka {įsi
rašęs širdy ir Liurdas, ir 
autorius, ir Šventoji, ir tie 
kalnai, upės ir šaltiniai, vi
sa Liurdo valdžios ir visuo
menės psichologija, charak
teristika, dvasinių ir pasau
linių koVų istorinė grumty- 
nė, kuri prieina prie aukš
čiausių Antgamtinių laimė
jimų, ir pagaliau įduoda 
skaitytoją į pačios Herojės

lir neužmiršta.
Imant domėn, kad didelė 

dalis šio vieneto narių yra 
taip sakant nebe pirmoj jau 
nystėj moterys, turinčios iš
augintas šeimas ir sūnus 
bei dukteris Dėdės Šamo tar 
nyboj, reikia atiduoti joms 
kreditą už jų nuolatinį ir per 
eiles metų pasišventimą da
lyvauti šioj humanitarinėj 
veikloj.
Pirmasis B ALF moterų 
skyrius

At j ausdamas padėtį mū
rankas, į Švenčiausios Ma-!sų Banelių broiiUi Be«erų ir 
rijos meilės gl^bį.^ . [vaikučių nuo šio baisaus ka-

maloni šviesa, šviesoo . vi- jasi po visą šv. Bernadetos

l ’
fiią vyskupo BūČio knygą 

skaitant, veikia jausmai ir 
protas. Bet, jausmai palydi 
protą į Aukštesnio Pasaulio 
gyvenimą, ir ten jį palieka 
dar giliau susimąstyti, siek 
ti, ilgėtis.

(Daugiau bus)

ro nukentėjusių, šis vienetas 
jau prieš metus laiko pra
dėjo rinkti ir tvarkyti dra 
bužius, kad prisirengus tam 
laikui, kada buB galima to
kią pagalbą teikti anoj pu
sėj jūrės lietuviams. Be dra
bužių, vienetas turi pasky- Įmet apie 50 vieneto moterų

steigti. Viso susirašė virš 
keturiasdešimts moterų ir 
buvo išrinkta sekama val
dyba:

Garbės pirmininkė Sophie 
Barčus, pirmininkė Gert- 
rude Benešiūnas, 1-ma vice 
pirm. Anna Balman, 2-tra 
vice pirm. Julia šnapštis, 
3-čia vice pirm. Paulina Sta
naitis, 4-ta vice pirm. Eli- 
zabeMi Strazdas, sekretorė 
Sophie Simonaitis; iždinin
kė Elizabeth Mitchell.

Drabužių rinkimo komite 
tas: pirmininkė Ona Gau
sas, narės: Kardina Rim
kus, Matilda Barniškis, Ag 
nes Vaiček, Elizabeth Jasai 
tis, Eva Bennett. Ruth Bay- 
er.

Kalbant apie šio vieneto 
pasižymėjimą, reikia nepa
miršti, kad jis turi savo cho
rą, kurį mokina muzikas 
Antanas S. Pocius. Jis pri
taria ir šiaip vieneto dar
bams. Pavyzdžiui, neužmir
šiu, kaip buvo įdomu, kuo-

TĖVYNĖS UŽGROBIKUI
Aplinkui patrankos... Kapų gretų, gretos...
Kiek akys užmato vis apkasai platūs...
Kapeliai be kryžių, tik lentos ir smilgas,
Gretoms išrikiuotos — amžių pilys ilgos.

Grobike! Kam drįsti minti žemę šventą?!
Naikinti, ropoti, kaip žalingas angis!
Juk tu žmogus, žmogau! Atmink, amžių krantą!
O jo neišvengsi, nors skrysi padange.

Tad, palik tą žemę — mano bočių kaulus.
Nes sujudės pilys ir sudrebins kalnus!...
Palik laukus, kur tiek verkiančių berželių,
Kur žėri plotai — nekaltų melsvų linelių.

Ne tau čia nuklota žiedais pušynai ir šilai,
Kam kanuolėms mano tėvų žemę apsodinai!!
Išeik! Kurs svetimoj dirvoj kardą iškėlęs!
Nes mano brolių krūtinėj išsities keršto gėlės.
Tu jų nusigąsi! Jos juodų rožių metalais prasižios, 
Ir tave į amžinus tyrus giltinių žirgais išjos.

Žinau, kad paneigsi mano jautrią lyrą,
Bet šiandien mūs išeivių širdy visi žiedai byra!
Ne tam, kad tavo žiauri žiema laisvę surakino,
Bet tam, kad išaugtų nauji ūgiai Dasiryžimo.

Mes visi kaip vienas petis surakinsim,
Prieš tave išeisim ir amžiais nemirsim!
Tad išeik! Kurs mūs žemėj kardą iškėlęs,
Nubildėk, su vėjais — iš kur atsivėlęs.

Marija Aukštaitė

MŪSŲ VIRTUVĖ
Jautienos šutinys

Reikia nupirkti du svaru 
ir pusę pigios jautienos —

ir prof. Pocius nuvyko į Rau 
donejo Kryžiaus Kraujo 
Banką duoti savo kraują 
prieš metus laiko. Tuomet 
Illinois valstijos gubernato
riaus žmona, Dwight Green, 
kuri Raudonajam Kryžiui 
patarnavo, ir mūsų grupę 
priėmė, buvo taip imponuo
ta, mūsų grupe, kad atmin
čiai to įvykio, kartu nusifo
tografavo.

Dabar, BALF skyriaus 
steigime, prof. Pocius irgi 
neatsiliko. Jis prisirašė kai
po narys. Reiškia, kartu dai
nuojame, kartu ir dirbame.

Tikiuosi, kad ši nebus vie
nintelė moterų grupė įstoti 
į BALF skyrių skaičių. Bū
tų labai pageidaujama, rei
kalinga ir naudinga, kad to
kių grupių susidarytų viso
se lietuvių apgyventose ko
lonijose.

Kas bus sekanti? Lauk
sime. " Nora Gugi*

f

geriausia kaklo ir peties 
(neck and shaulder). J Jeigu 
mėsa per riebi, nupiauk da
lį taukų. Nuplauk mėsą ir 
sudėk į diktoką puodą. Už
pilk dvi kvortas ar daugiau 
verdančio vandens. Pridėk 
du smulkiai supiaustytu ci
buliu, ir dvi ar tris gana 
dideles morkas, supiausty- 
tas į mažus šmotelius. Pri
dėk druskos ir pipirų pagal 
skonį. Virink apie 3 ir puse 
valandas ant nelabai karš
tos ugnies. Paskutinį virimo 
pusvalandį pridėk 3 ar 4 di
deles bulves, supiausttytas 
gana smulkiai. Šutinys tu
rėtų būti gana tirštas ir 
tamsiai rudos spalvos, kuo
met jau gatavas valgyti.

Mahanoy City, Pa, — Ne- 
| seniai buvo pagerbtos pasi- 
| žymėjusios Pacifiko karo 
fronte slaugės-norsės. Jų 
tarpe apdovanota garbės 
ženklu ir lietuvaitė, kuri y- 
ra kilusi iš šio miesto. Jos 
vardas — leitenante Matilda 
D. Grinevičiūtė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą Ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro® 0808
■», ■ ,
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INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
Melskimės už Lietuvą

Kun. K. Bičkauskas ragi
na, ir prašo, visų melstis už 
Lietuvą dabar, kada baisios 
ir skaudžios žinios ateina 
iš mūsų tėvynės.

Brangus lietuvi, lietuvei 
žinome, kad esi nuvargęs po 
sunkių dienos darbų, bet ta
vo ir tavo tėvų žemė yra 
naikinama, plėšiama viso 
mis jėgomis dviejų priešų 
tad tu paaukoki nors valan 
dėlę maldai už tą kraštą ir 
kenčiančius brolius. Tik vie 
nas Dievas gali pagelbėti 
mūsų tėvynei, tad maldau
kime Jį. Ateikite visi į no- 
venos pamaldas, siųskite sa 
vo karštas maldas Motina1 
Marijai, kad Ji padėtų Lie 
tuvai jos varguose. Taip pat 
prašykime Taikos Karalie
nės, kad Ji suteiktų pasau
liui taiką ir sugrąžintų mū
sų mylimuosius į namus.
Mes mylime savo 
kareivius

Pereitą sekmadienį mūsr 
parapijos Raudonojo Kry 
žiaus skyrius surengė vaka
rienę, kurios pelnas bus ski 
riamas suteikimui Ka'ėdv 
dovanų Šv. Pranciškaus pa
rapijos kareiviams. Harbo- 
riečiai parodė, kad jie my
li ir gerbia savo kareivius 
gausiai dalyvaudami šioje 
vakarienėje.

Programą išpildė Mrs. 
Bartkienės choras iš Chica- 
go, vedamus prof. Pociaus 
Vakarienės šeimininkės ir 
visi dalyvavusieji širdingai

valdžios buvo siunčiamus i 
Jungtines Valstybes gydy
tis. Kelyje mirė.

Paliko giliame nuliūdime 
tėvus, tris seseris, du bro
lius, kurių vienas yra Paci- 
fike. Visi šv. Pranciškaus 
parapijos lietuviai reiškia 
jiems giliausią užuojautą 
šioje skaudžioje gyvenimo 
valandoje.
Sodaliečių susirinkimas•

Šį penktadienį po nover.os 
namaldų bus labai svarbus 
susirinkimas vyresniųjų so- 
ialiečių. Prašome visas da
lyvauti.
Choro susirinkimas

Pereitą sekmadienį choras 
turėjo susirinkimą, kuriame 
kun. Bičkauskas paragino 
choristus dalyvauti visos? 
choro praktikose ir kad 
kiekvienas choro narys at
sivestų su savim naują na
rį. Dabar turime labai ma
lonią ir darbščią vargoni
ninkę seselę, kuri išmokys 
gražiai giedoti ir dainuoti 
tik choristai lankykitės » 
choro praktikas. Žaibukas

Prekybos laivyno
invazijai

v VVashington. — Karo Siun 
tinių Administracija pareiš 
ke, kad Ameriko3 prekybos 
laivynas su savo civiline į- 
gula labai daug prisideda 
sėkmingam Europos konti
nento puolimui ypač dabar
tiniu metu, kai alijantų ga-

dėkoja prof. Pociui ir cho- lybė liejama per pietinius 
ristėms už palinksminimą ' Prancūzijos krantus.
mūsų gražiomis lietuvių liau i *. . . . .. ,° ** i šimtai Amerikos kroviniųdies dainomis.

Vakarienės pirmininkės: 
Derkintis ir Kolbas, ir jų 
padėjėjos širdingai dėkot?

laivų (freiterių), kurių 95 
nuoš. sudarė Libertys, buvo 
tarpe 641 laivo, ant kurių, 
Laivyno pranešimu, plėvės a-

visiems už atsilankymą ir « vo Amerikos vėliava, ku-
riais buvo gabenami invazi
jos kariai ir jų pabūklai į 
pietinį krantą Hitlerio Eu
ropos.

Amerikos prekybos laivy
no civilinė savanorių įgula, 
iškrovinėjo savo krovinius 
priešui smarkiai apšaudyti, 
ji, nebodama pavojaus, dir
bo ilgas valandas didžiau
siame pavojuje gyvybei, kad

sų bažnyčios buvo palaido- galėtų pristatyti karinėms 
tas kareivis Juozas S' an- j pajėgoms reikalingus pabūk 
ciauskas. Jis buvo Pacifike, į kis sėkmingai invazijai at- 
užsikrėtė malarija ir •karo i likti.

prisidėjimą prie šio kilnaus 
tikslo, o mes dėkojame joms 
už jų darbštumą ir rūpes
tingumą, nes žinome, kad 
tos dovanėlės pradžiugins' 
mūsų mylimus kareivėlius ir 
primins jiems Kalėdas na
muose.

*
Juozo Slanciausko mirtis 

Pereitą trečiadienį iš mū

; i

AVIACIJOS ISTORIJA PIEŠINIUOSE SVARBIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BUS PRANEŠTOS A. L. T. CHICAGOS SKYRIAUS 
BANKIETE

Šiuo metu, kada iš mūsų sakyti, nes visos vietos tu- 
tėvynės Lietuvos ateina ne- ri būti rezervuotos tuojau..
paprastai skaudžios žinios, 
su baime statome klausimu 
— ar bepakeis ji tas kan
čias, ar beišliks ten gyvų 
žmonių ?

A. L. T. Chicagos skyriaus 
bankiete rugsėjo 24 d. bus 
patiekta mums vėliausios ži
nios apie dabartinę Lietu
vos padėtį, ką šiuo metu 
galime ir ką turime daryti 
ir kas jau yra daroma. Tad 
kuriems rūpi Lietuvos pa
dėtis ir kurie dar neturi bi- 
lieto, prašome tuojau užsi-

Bilietai sulyg šių laikų ne
brangūs $2.50. Jų galima 
gaut' “Draugo”, “Naujie
nų” ir “Sandaros” redakci
jose ir pas tarybos narius 
Be skanios vakarienės, bus 
meninė programos dalis ir 
tarybos įkurtuvės šu kurio
mis ji pradės savo darbus. 
Svarbiausia tai nušvietimas 
Lietuvos padėties ir bėga
mų tautos reikalų. Tad su
eikime, pasitarkime ir pa 
remkime darbus vž tauto? 
gyvastį. E. i-

Pvt. Flcrian A. Durzynski iš Chicago, artista^pisšėjas, kareivių stovykloj, Rich- 
mond, Va., nupiešė penkiolika sienos paveikslų (mūrais). Šis paveikslas vaizduoja a- 
viacijos istoriją. Viršui artistas ir išradėjas Leonardo da Vinci prie savo eksperimento, 
tai yra prietaiso bandymui oru skraidyti. Apačioj vaizduoja pirmą baliūną, kurį pa- 
eido mokslininkai broliai Montgolfier (1783 metais). Kaip Leonardo da Vinci, broliai 
Montgolfier, taip ir Pvt. F. A. Durzynski —visi katalikai. (NCWC-Draugas.)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Dėkui! Dievo palaima 
tebūnie su Jumis!

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-ja nenuilstamai 
darbuojasi mūsų vienuolyno 
naudai. Jos narės visa šir
dimi užjaučia seseles para
pijose ir motiniškame name. 
Bet jų darbštumui to nepa
kanka. Joms rūpi ir seselės- 
misijonierės Argentinoje.

Prieš kelias savaites Bri- 
dgeport ir Brighton Park 
skyriai buvo surengę pikni
kus, kurių visą pelną skyrė 

į seselėms Argentinoj. N::o- 
J širdžiausiai tariame ačiū rė
mėjoms ir visiems parėmu- 
siems piknikus.

Šia proga norime ypatin
gą padėką pareikšti antram 
skyriui ir bridgeportiečiams 
Jie padarė mums didelį sur- 
pryzą. Per S. Giržaitienę bu
vo mums įduota speciali au
ka, kurią sudėjo duosnūs au
kotojai. Jų visų vardu seselių 
Argentinoj būsimoje koply- 
tė'ėje bus įtaisytas stacijos 
ir kielikas. Tegul Visagalis 
Viešpats tinkamai atlygina 
už šiomis aukomis parody
tą seselėms gailestingumą. 
Jūsų aukomis, ar tai bus pa
statyti namai, ar įrengti rei
kalingi daiktai vienuolyne ar 
koplyčioje, bus įamžintas 
liudijimas jūsų duosnumo ir 
gerumo. Seselės ten labai 
vargsta ir jūsų aukos yra 
vienintelė joms parama ir 
padrąsinimas uoliai darbuo
tis.. Seselių maldos už jus 
ir jūsų brangiuosius kasdien 
yra siunčiamos prie Aukš
čiausiojo. Jų darbai neša 
garbę Dievui ir pelno Jam 
sie'as,- o iš to darbo yra 
nuopelnų ir jums, brangūs 
aukotojai. Jūsų visų inten
cija yra užprašytos devv 
nerios šv. Mišios, kurios ne
užilgo bus atlaikytos.

Ačiū Labai ačiū visiems 
ir visoms, kurie aukojo ir 
parėmė mūs brangias sese- 
les-misijonieres. Mes, jų var 
du ir savo, reiškiame jums 
gilų dėkingumą ir įvertini
mą. Dėkingomis širdimis 
maldaujame Viešpatį teikti 
jums gausių malonių. Die
vas, kurs jūsų geraširdin-

Visi darbininkai ir 
kandidatai

Ccmmunity and War Fund 
vajui būkite Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 So. Western av. 
šio penktadienio, 22 d. rug
sėjo vakare — 7:30 vai. Busi 
fondo viršininkai, suteiks j 
kristalizuotos medžiagos rin 
kliavos reikalu.

Jeigu kas kam neaišku a- 
pie Community and War 
Fund, ar apie Bendrą Ame
rikos Lietuvių Šelpimo Fon
dą, tai būsite pilnai ten pa
informuoti.

Pasiruoškime darbui, ku-N .
ris yra ir amerikoniškas, ir 
lietuviškas, ir žmoniškas.

atlyginsgumu džiaugiasi, 
jums šimteriopai.

Šv. Kazimiero Seserys

Marąuette Pk. Lietuviu 
Demokratu piknikas

13-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubas rengia me
tinį pikniką ir Lietuvių De
mokratų Dieną • sekmadienį, 
rūgs. 24 d., Liberty Grove. 
63rd St. ir Willow Springs, 
Rd.

Pirm. Jonas Jacka skel
bia turiningą programą su
sidedančią iš chorų daina
vimo, šokių, žaidimų ir pat- 
ri j oriškos ceremonijos pager 
biančios Marąuette Parko 
Community narius dabar 
tarnaujančius šalies gink
luotose eilėse,

Al. G. Kumskis, pirm. Lie
tuvių Demokratų Lygos, ir 
teisėjas Jonas T. Zūris kal
bės remdami demokratų kan 
didatus būsimiems lapkr. 7 
rinkimams.

Labdariu Sąjungos 
susirinkimas

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro valdybos, 
direktorių, visų kuopų atsto
vų ir veikėjų svarbus mėne
sinis susirinkimas bus tre
čiadienį, rugsėjo 27 d., 7:30 
vai. vakare, šv. Kryžiaus 
par. salėj.

Šiame susirinkime rudeni
nio pikniko komisija ir kuo-

me susirinkime reiks pada
ryti seimo planus ir išrink
ti seimo rengimo komisiją.

Yra ir daugiau svarbių 
reikalų. Jų tarp — senelių 
prieglaudos statyba, kuri vi
siems rūpi.

Todėl neužmirškite gau
singai susirinkti. Valdyba

Atstovai Priėmė 
Konversijos Byliu

pos išduos savo raportą. Tuo 
būdu sužinosime, kokias tu
rėjome pasekmes.

WASHINGTON, rūgs. 20. 
—Atstovų rūmai šiandien 
priėmė taip vadinamą Geor- 

Kitas svarbus reikalas mii ge konversijos bylių ir pa
sų laukia — tai metinis sei- siuntė jį prezidentūrai.
mas, kuris, kaip paprastai,--------------- -----------------------
įvyksta lapkričio mėn. Šia-1 SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Jr

Į pikniką atsilankyti pa* 
Jkviesti majoras Ed. Kelly, 

Motina. M. Juozapa senatorius Scott Lucas, Tho- 
mas Courtney kandidatas 
gubernatorio vietai, John 
Touhy statės attorney ir ki
ti demokratų kandidatai.

Nuoširdumas yra toji auk 
ainė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe 
the. PIRKIT e KARf ROMUS

STASYS LITVVINAS SAKO:
D fl D Tai Geriausias Laikas Pirkti

-M.fVD.rVn VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.”'
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų —— VVallboard —- Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA

Rugsėjo 14, 15 ir 16dd. 
įvyko Didysis Atidarymas, 
t. y. Grand Opening —

lohnny's Food
Market»

1543 South 50th Avenue, 

Cicero, Illinois.

Labai gausiai buvo atsilan
kę Lietuviai ne tik iš Cice
ro, bet taip pat ir iš įvairių 
Chicagos kolonijų.

x Savininkas, negalėdamas asmeniškai visiems padėkoti 
už tokį gausų atsilankymą ir parėmimą šios naujos Cicero 
įmonės, tą nuoširdžią padėką reiškia per šios dienraščio 
skiltis ir primena visiems, kad visuomet jo krautuvėje bus 
galima gauti įvairių rūšių šviežią mėsą, gyvus paukščius ir 
kitus maisto produktus, kurių didelė dalis gaunama tiesiog 
iš taimerių.

JONAS MASILIŪNAS

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

ilIUIJUb AND.
LOAN A8SOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

i APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 I 

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

j

I



Penktadienis, rūgs. 22, 1944

Viešas susirinkimas 
visti lietuviu

CICERO — SJ penktad., 
rugsėjo 22 d., 8 valandą, pa
rapijos svetainėj, 49th Ct. 
ir 15 gatvės, bus susirinki
mas tikslu pilnai susipažin
ti su Bendru Am. Lietuvių 
Fondu.

Kaip jau žinote, čia turim 
to fondo skyrių. Draugijų 
ir klubų atstovai sudaro val
dybą. Ji informuoja savas 
draugijas. Bet yra žmonių, 
kurie nelanko susirinkimų 
ir nepilnai seka lietuvių spau 
dą. Dėl jų ir visų kitų, ruo
šiamas susirinkimas. Bus 
geri kalbėtojai, kurie pra
neš vėliausius nuotikius, 
kaip tinkamiausiai prisireng 
ti prie sušelpimo savo seno
sios gimtinės ir suvargusių 
brolių ir seserų. Visi kraš
tai karo prispausti, visos 
tautos rūpinasi savais žmo 
nėmis. Mes taip pat netu
rim atsilikti. Savo gerais 
darbais įrodysime, jog esa
me verti kitų paramos. Svar 
blausiai patys turim vienin
gai, sutartinai veikti laikan
tis seno ohalsio “Vienas už 
visus, visi už vieną’ ’. Eik 
pats, vesk kitą geram tiks
lui. Poros valandų nesigai
lėk. Penktadienio vakaras 
liuosas. Visus kviečia Bend
ro Am. Lietuvių Fondo 14

Tėvų Marijonų 
Rėmėju pramoga

Cicero. — Tėvų Marijonų
Bendradarbių 21 skyr. ren
gia pramogą — pikniką rug-

s

- DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš Amerikos Lietuvių 
PiliečiŲ klubo veiklos

Brighton Park. — Klūhas 
laikė mėnesinį sus-mą sek
madienį, 17 d. rūgs., Holly

sėjo 24 d., Šv. Antano para- wood salėje. Dienotvarkėje
pijos svetainėj. Pradžia 3 v. 
popiet.

Kadangi oras jau šaltes
nis ir dažnai lyja, tad ko
misija nutarė surengti pasi
linksminimą svetainėj. Bus 
gera muzika; kas norės, ga
lės pažaisti bunco ir pakor- 
tuoti. Bus ir kitokių pamir- 
ginimų. Bus skanaus valgio 
ir gėrimų, žodžiu, komisija 
rengiasi visus atsilankusius 
patenkinti. Pelnas eis' įtai
symui Šv. Antano bažnyčioj 

1 spalvuoto lango. Nuoširdžia 
kviečiam visus dalyvauti.

Komisija

skyriaus valdyba. D.

Prakalbos su 
programa

Judamieji paveikslai (mo- 
vies); angliškos ir lietuviš
kos kalbos; dainos; Dariaus- 
Girėno postas. Prašomi visi.

Ateinantį penktadienį (22 
d. rugsėjo), 7:30 vai. vaka
re, Dariaus-Girėno salėje, 
4416 S. Wester.n Avė., įvyks
ta reikšmingos prakalbos su 
gražiu priedu . Kalbės Com-

ARD piknikas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos centro rude
ninis piknikas įvyks nedė- 
lioj, spalio 1 d., Vytauto par 
ke.

Širdingai kviečiame bran
gią visuomenę atvažiuoti ir 
su rėmėjomis maloniai pra
leisti dieną, o tuo pačiu lai
ku paremsite Šv. Kazimiero 
vienuolyną.

Jūs gerai žinote, brangie 
ji, kad be jūsų paramos ne
bus nei gražių pasekmių. 
Bet žinome, kad seselės ka- 
zimierietės turi daug prie- 
telių ir tu, brangis skaity
tojau, esi vienas iš tų gera 
širdžių prietelių. Tad ir tiki
mės jus pamatyti spalių i 
d., Vytauto parke.

Atvažiavę visko rasite 
skanių valgių, šaltų ir šiltų 
gėrimų ir smagią muziką.

Elz. Andreliflnas

Gali Duoti Bonusus
CHICAGO, rūgs. 20. —

buvo skaitytas laiškas iš 
Community and War Fund. 
Laiškas priimtas ir pirm. 
N. Klimui paaiškinus apie 
būsimą vajų, kokiais pama
tais yra rengiamas, to fon
do tikslą, kaip ir kam bus 
panaudoti tie pinigai, bū
tent šelpimui vietos organi
zacijų ir tam tikrų įstaigų 
— ŪSO, kuri visur karei
viams ruošia įvairias pra
mogas, toliau šelpimui tau
tų nuo karo nukentėjusių 
kurių tarpan yra įskaitoma 
ir mūsų tėvynė Lietuva. Jis 
sakė: Visi žinome, kad da 
bar yra reikalinga, pašalpa 
be atidėliojimo. Susirinku
sieji entuziastiškai pritarė 
tam darbui ir pažadėjo pa
agituoti sekančiame susirin
kime.

Taipgi Klimas kvietė vi
sus prisidėti prie darbo: vy
rus ir moteris, kaipo aukų 
rinkėjus. Be to, kvietė visus 
atsilankyti į susirinkimą 22 
d. ru,gs., penktadienio vaka
re, Dariaus-Girėno salėje. 
Labai svarbu būti ten vi
siems lietuviams. Daug ką 
naujo ir naudingo išgirsite. 
Tad, visi į susirinkimą. Pn- 
pildykime svetainę.

N. K., korespondentas

SKAITYKITE “DRAUGĄ” 
PIRKITE KARO BONUS!

Pranešimai
Marųuette Park. — Lab

darių Sąjungos 23-čia kuo
pa laikys susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 24 d., pa
rapijos svetainėje, 2 vai. po 
pietų. Visi kuopos nariai, 
narės ir labdarybės darbuo
tojai kviečiami laiku nusi
rinkti , nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui.

Valdyba

North Side. ,— Bendro A 
merikos Lietuvių Fondo 4 
skyriaus susirinkimas bus 
parapijos salėje, sekmadie
nį, rugsėjo 24 d., po sumos, 
11:30 vai. ryto. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui 
Bus priimami ir nauji na 
riai. Taipgi bus išduota ra
portas, kiek narių yra pri
sirašę. Kiekvieno dalyvavi
mas yra būtinai reikalingas.

Bronius Tūbelis, sekr.

Britu Karo Laivai 
Bombardavo Crete

ROMA, rūgs. 21.—Oficia
lus sąjungininkų pranešimas 
sakė britų karo laivai borr 
bardavo Herakleion uostą 
ir aerodromą Crete saloje 
o sąjungininkų lėktuvai ata
kavo Rhodes ir Ko? salas.

Skelbkitės “Drauge”.

ėsAiiy . i u...

šešto karo darbo tarybos 
munity and W ar Fund at- rajono pirmininkas Edgar
stovai, Lietuvos konsulas P 
Daužvardis, teisėjas J. T. 
Zūris, adv. A. A. Olis, N. 
Gugienė, redaktoriai ir kiti. 
Dainuos O. Biežienė. Dariaus 
Girėno postas atliks atitin
kamas iškilmės ceremonijas, 
inž. Ant. Rudis parodys į- 
domiug karo paveikslus. Į- 
žangos ir kolektos nebus.

L, Warren vakar pranešė, 
kad WLB pataisė įstatymą 
dėl Kalėdinių bonusų darbi
ninkams. Darbdaviai dabar 
gali duoti iki $25 bonusą be 
specialaus leidimo.

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

AUGUSTAS MASALSKIS
Gyv.: 11136 8. Trunibull Avė,
Mirė rūgs. 29d., 1944m., 7:- 

40 vai. vak., sulaukęs 61 me
tų amžiam.

Gimęa LILetuvoje. Kilo iš 
Kėdainių apakr., Butkiškės pa
rapijos, Baukių kaimo. Ameri
koje Išgyveno 44 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Lonisc (po tėvais Dran- 
sei kaitė); uūnų Cpl. William 
(IT. 8. Army); seserį Heien ir 
Avoger, Kazimierą M (kuokus; 
brolienę Oną Maaal«š<ienę: du 
pusbroliui Aleksandrą ir bro
lienę Juzefą Masalskius ir Be
nediktą Masalski; Avogerką' Ve
roniką ir švogerį Juozapą Jen- 
čauskb’i; 'yimlnalčlus Petronė
lę Ir Joną Bony ir Jų šeimą; 
Ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūną:-, randasi pašarvotas: 
Antano M. Phillips koplyčioj, 
3307 Ho. Lituanica Avė. įvi
liotu vės (vyku šeštai)., rūgs. 
23il. Iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Hat n t 
Ch rištine par. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos parnal- 
dco už velionio sielą. Po pa- 
mald bus nulydėtas p8v. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažadamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
suo, Pusbroliai, Švogertal, Bro
lienes, švogerka Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — A n- i 
tanas M. Phillips, tel. YAftde
4908.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigto 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Dos Pačios Šeimos 

Rankose!

raRSONAUZBD MB1CORIALA AT NO ADDmONAL CCMTTl 
PARnCUTiAR rnOPUB PKUPKR PAOHANKIB F’HOnronOTTS 

DnrrRTBtrroRji ov m pamovs Moimubo ORAjrrra

BUY U. & WAR BONDS WITH THE SAVINOS

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the LtthuanJan Chambar of
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Waehington Blvd. 5919 South Troy Street

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: fteitad. ir Sekm. 9-6 vaL

INDĖNU DIVIZIJA 
VEJASI JAPONUS

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
20.—Penktoji indėnų divizi
ja, vydama pasitraukiančius 
japonus gilyn į Burmą, pa
siekė Tongzang priemies
čius, apie 15 mylių į šiaurę 
nuo Tiddim.

Kiti sąjungininkų daliniai 
persikelia per Manipur upę, 
kad sutvirtinti jėgas, kurios 
žygiuoja į Tiddim..

JOSEPHINE (TROY) — 
TBAINAUSKlENfi 

(po tėvais Janutaitė)
Gyv : 521 W. 28th Street. 
Mirė rūgs. 21d., 1944m„ 8:- 

45 v. ryte, sulaukus S6 m. amž. 
Gimuu Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Karolj; 3 sūnus Walter, 
William ir Clements: dukterį 
Stella; tėvelius Klemensą ir 
Kazimierą Jasučius; brolį Juo
zapą (U. S. Navy); ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnco randasi pašarvotas — 
Mažeikos koplyčioje,, 3219 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks pirmad., lugs, 2 5d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Jurgio parap bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulinos pa
maldos už vfelionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečkiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šicoe laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė, Tėveliai, Brolis, Giminės.

Laiidot. direkt. — Mažeika ir 
Evanauskas, tel. YAR. 1138-39.

GARI. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MU» 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matertolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gralių MONUMEN T CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflaee Ir Dirbtuvė: 527 N. YVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis. ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

[TIARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1033 M-

WHFC - 1430 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

11d 2 vai. popiet
J KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonai — GROvehiU 2242

«■ !JT

•«>.' m 'M.4

fe •’ -m

N I •>, ' *

NULIŪDIMO

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

• J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone UI. 8571

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. JL8to BKRERI

Teiephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST «6to 81. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1186-81

LACHAWICZ IR SUNAI
8314 WEST 23rd PLACB 
10756 B. MGH1GAN AVR.

CANAL 8515 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIOAN AVĖ. PhoM PULLMAN DM1



s

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
SZ už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Gavo paaukštinimą
Petras Dobilas yra gimęs 

Royalton, III., 1918 m., ba
landžio 18 dieną. Tame pat 
miestelyje baigė pradžios 
mokyklą ir vėliau aukštes
niąją mokyklą. Čikagoje jau 
dirbdamas lankė specialią 
inžinerijos mokyklą Diesel 
motorų.

LT. PETRAS DOBILAS
IR JO ŽMONA«

Petras dirbo įvairiose 
dirbtuvėse, o 1942 met. bir
želio mėn. įstojo savanoriu 
į Air Corps. Kaipo gerai su
sipažinusį su motorais, jį pa
skyrė į Aviacijos mokyklą, 
kurią baigė 1943 m. vasario 
mėn., ir gavęs sparnus buvo 
pakeltas į leitenanto laips
nį. . ,

Dirbdamas kartu vienoje 
dirbtuvėje su Ona Ruzaite, 
su ja ilgą laiką draugavo ir 
prieš išvykdamas į kariuo
menę, 1942 m. kovo mėn. su 
ja susižiedavo. 1942 m. rug- 
piūčio 6 d. “Draugo” Nr.

I

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 viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIK O RADIO VALANDOS:
WCFU, 1000 K., Nedėlios 
vakaro — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Kctvrgo 
vakare — 7:00 P. M.

K

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line oi 

Fnrnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Repreflentatire

SHOWROOM8 IN
MERCHANDISE MART

n

kun. J. Prunskis buvo apra
šęs kaip P. Dobilas ir O. Ru- 
zaitė pavyzdingai tesėjo sa
vo susitarimą: kasdien ra
šyti vienas kitam po laišką. 
Bet rašymo laiškų nebeužte
ko jų vienas kito pasiilgimui 
nuraminti. Sėkmingai užbai
gęs aviacijos mokyklą, Pet
ras gavo atostogas ir gegu
žės mėn. 12 d. 1943 vedė Oną 
Ruzaitę. Dabar jiedu kartu 
gyvena New Mexico valsti
joje, kur Lt. Petras vienoje 
aviacijos kempėje jau gavo 
paaukštinimą ir yra Flight 
Leader.

Ona Ruzaitė yra baigusi 
Šv. Jurgio parapijos pradi
nę mokyklą ir St. Mary auk
štesniąją mokyklą. Jos tė
veliai pavyzdingi parapijie
čiai gyvena 3410 So. Litua- 
nica avė., kartu su dviem 
dukrelėm, Joana, kuri dirba 
General Electric Co. prie 
X-Ray, ir Birute, kuri kaip 
ir jos sesutė Ona lanko St. 
Mary aukštesniąją mokyklą. 
Sophia Ruzaitė yra ištekė
jusi \ už Sauko ir gyvena 
Marąuette Parko kolonijoje.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

rugsėjo 20 dieną pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty- iki Z8 ir nuo A5 iki L5 (ket
bių jūrininkų sąrašą, kuria
me pažymėta, kad 148 jūri
ninkai mirė, 218 sužeista ir 
63 dingę.

Nelaimė kelionėje
Andrew Suprenant, 42 

metų, iš Bourbonnais, troko 
vairuotojas, mirė praeitą 
trečiadienį St. Mary’s ligo
ninėje, Kankakee, nuo žaiz
dų, kurias gavo antradienį, 
kai trokas buvo paliestas 
Illinois Central traukinio.

Pirmas susirgimas
Dr. Edward- A. Piszczek, 

Cook kauntės sveikatos di
rektorius, pranešė praeitą 
trečiadienį, kad 13 metų am
žiaus vaikai s’’sirgo paraly
žiaus liga Oak Parke. Tai 
pirmas susirgimas Oak Par
ke paralyžiaus liga.

IR SUŽINOJO.

Tūkstančiai New York laikraščių skaitytojų norėjo ži
noti, kas per viena toji SPAR, dideliu atjautimu laikiu-i 
glėbyje vaiką, kurio koją buvo pagavę vienos New York 
subvės sukamieji vartai. Norėta žinoti, kad suteikus jai 
citaciją. Kreiptasi į pakraščių sargybos viršininkus. Pa
galios ji surasta jau net San Francisco, Calif. Tai Helen 
J. Merill, radioman 3-c, iš Portland, Ore. Čia ji nufoto
grafuota su tilpusiu laikraštyje paveikslu, kuris sukėlė 
žmonėse jai tiek pagarbos. (Acme-Draugas telephoto)

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti!
KELETAS ŽINIŲ APIE RAUDONAS IR MĖLYNAS 
ŠTAMPAS IR KITUS RACIONAVIMO DALYKUS

Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki G5 
(ketvirtoje knygelėje) geros 
neribotam laikui (10 punktų 
kiekviena).

* jp, *
PROCESUOTAS MAISTAS

Mėlynos stampos nuo A8

virtoje knygelėje) geros ne
ribotam laikui (10 punktų 
kiekviena).

Mėlyni pinigėliai (tokens)
baigiasi rugsėjo 30 dieną.

* * *
KURO ALIEJUS 

Kuponai 4 ir 5 (1943-44
periodo) geri iki rugpiūčio 
31 d., 1945 m. Kuponai 1 
(1944-45 periodo) galioja 
iki rugpiūčio 31 d., 1945 m. 
Kuponai 2 ir 3 galioja nuo 
gruodžio 18 d. iki rugpiūčio 
31 d., 1945 m.

* * *
GAZOLINAS

B3, B4, C3 ir C4 kuponai

Atsargiau su nepažįstamuI,

Susitiko, patiko; o paskui - ašaros!
MERGAITĖ SUSITIKO VYRIŠKĮ KARIŠKOJE UNIFOR

MOJE, KURIS JĄ SUMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ. JIS NU
DAVĖ “ORO JĖGŲ HEROJUMI”

Patricia Reib,. 20 metų, 
atvyko Chicagon iš Salt 
Lake City, Utah. Anksti 
praeitą antradienį (rugsėjo 
20 d.) minima mergaitė su

kiko vyrą, kuris buvo armi
jos oro jėgų unifom je, 
Randolph ir Dearborn gat
vėse. Jai padarė įspūdį vy
riškio kariška uniforma ir 
pasakojimai apie oro kovas 
užjūryje, kaipo gunner ser
žanto.

Jis pasiūlė nuvežti ją į 
Elmwood parką, kur ji buvo 
sustojusi, jei ji pirmiausia 
važiuos su juo paimti jo se
sers automobilio. Mergaitė 
priėmė pasiūlymą.

Grand avė. ir Paulina gat-
agjvfije, jis įsuko į gatvelę, pre

DIBNKA8TIS DRAUGAS, CfflUAGO, TCClNOia

Europos karo fronte

2,355 amerikiečiai kariai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA PVT ČER

KAUSKAS, IŠ CHICAGOS, IR KITI CHICAGIEČIAI

geri penkiems galonams 
kiekvienas trijų mėnesių pe
riode, nuo išdavimo datos.

* * *

BATAI

Airolane stampos 1 ir 2 
(trečioje knygelėje), kiek
viena gera vienai porai ba
tų, neribotam laikui.

* #

CUKRUS

Stampos 30, 31, 32 ir 33 
(4 knygelėje), kiekviena ge
ra penkiems svarams, neri
botam laikui. Cukraus štam
pą 40 gera penkiems sva
rams, kenavimo reikalui, 
baigiasi vasario 28 d., 1945 
m. Extra 20 svarų (tik 10 
svarų, jei toks skaičius buvo 
gauta pirm rugpiūčio 1 d.) 
dėl kenavimo galima gauti 
su spare stamp 37, reikia 
kreiptis į vietos racionavimo 
boardą. .

tekstu paiiriti trumpesnį ke
lią. Ten jis mergaitę per- 
trenkė iki besąmonės. Kaun
tės ligoninėje, kur ji buvo 
nugabenta, mergaitė paste
bėjo, kad jos palydovas pa
grobė jos $25 ir tris po $5 
kelionės čekius. Manoma, 
kad mergaitei žandas liko 
sulaužytas.

Atsargiau su nepažįstamu 
vyriškiu, nors jis ir labai 
įkristų į širdelę!

Karo departamentas rug
sėjo 20 dieną pranešė dar 
2,355 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie buvo sužeisti Eu
ropos apylinkės karo fronte.

Sužeistųjų karo fronte 
karių skaičiuje 126 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, iš 
jų 68 yra iš Chicagos ar jos 
apylinkės.

Sužeistųjų .karių skaičiuje 
yra pvt. Ted. W. čerkaus- 
kas, jo žmona Mrs. Kathryn 
Čerkauskas gyvena 1135 E. 
44th str *ĮW

Chicagietis kareivis 
paėmė 4 nelaisvėn

Pvt. Edward J. Cole, 4923 
Winthrop avė., kuris randa
si Italijos fronte, sučiupo 
keturis vokiečių kareivius, 
įskaitant sergeant major.

Chicagietis kareivis ketu
ris kartus nešė pranešimą. 
Kai penktą kartą ėjo su pra
nešimu, jis sutiko vokiečių 
seržantą. Chicagietis ir vo
kietis šypsojos, ir chicagie
tis Cole paėmė vokietį ne
laisvėn. Beklausinėjant vo
kiečių seržantą, paaiškėjo, 
kad netoli yra dar trys vo
kiečiai. Chicagietis kareivis 
nuėjo ir paėmė taip pat ir 
JUOS.

* * *

Kalbės Dewey
r

Gubernatorius Dewey Chi- 
cago Stadiume kalbės spa
lių 25 dieną. Apie tai pra
nešė Werner W. Schroeder, 
Illinois National Committee- 
man. ,

* * *

Pasižymėję
Karo departamentas pra

nešė praeitą trečiadienį, kad 
bronzinės žvaigždės medaliu 
buvo apdovanoti trys pėsti
ninkai vyrai iš Chicagos ir 
vienas iš Elgin. Jie apdova
noti medaliu už pasižymėji
mą karo frontuose.

Išėjo su žiedais
Mrs. Alden L. Thomas, 

8255 Maryland avė., prane
šė policijai, kad dingo negrė 
patarnautoja praeitą trečia
dienį. Kartu su patarnauto
ja dingo $22, du deimanto 
žiedai ir perlo karoliai, už 
$207 vertės.

Visas jėgas dėkitę, kad 
Lietuva vėl atgautųi laisvę ir 
nepriklausomybę.

Išmušė langą
Vagis išmušė likerių krau

tuvės, 2440 North avė., lan
gą, ir pabėgo su 32 buteliais 
whiskey, už $119 vertės.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje taip pat yra pvt. Leo- 
nard W. Bylina, jo tėvas Mr. 
Anton Bylina gyvena 4403 
So. Honore str., ir Sgt. Leo 
D. Diksas, jo žmona Mrs. 
Gennie L. Diksas gyvena 
943 W. 34th str.

VAGYSTES
- Pabėgo vagis
Mrs. Lucy Radoff, 720 

Waveland avė., pranešė po
licijai praeitą trečiadienį, 
kad ji rado vyrą, kuris var
tė jos rankinuką, kuris bu
vo virtuvėje ant stalo ir jis 
pabėgo. Vėliau Mrs. Radoff 
pastebėjo, kad iš jos namo 
dingo už $131 vertės brang
akmenių ir $24.

Pavogė pinigus, kai 
nusipirko gerti

Du jauni vyrai įėjo 1 Vor- 
tex Oil Company stotį, 10423 
Indianapolis avė., ir paprašė 
minkštų gėrimų. Kai stoties 
prižiūrėtojas buvo lauke, du 
jauni vyrukai paėmė $155.62, 
čekių už $177, ir 1,748 A, B, 
C ir T. gazolino kuponų.

Apie tai buvo pranešta 
policijai praeitą trečiadienį.

4,000 laišku» -'
Vagys įsilaužė į pašto 

atsarginę dėžę, prie 61-os ir 
Rockvvell str., praeitą tre
čiadienį, ir paėmė apie 4,000 
laiškų, kurie buvo adresuoti 
asmenims Chicago Lawn 
distrikto.

NELAIMES...
Nekrisk į vandenį!
Mrs. Sallie Saunders, 25 

metų, 6344 Harper avė., pra
eitą antradienį brido į eže
riuko vandenį. Jackson par
ke, ir parko policija ją paė
mė iš varidens. Policija ją 
įtarė, kad ji norėjusi murk
telėti į vandenį ir nueiti ne 
laiku į kitą pasaulį.

Teisėjas Frank E. Do- 
noghue moterų teisme, pra
eitą trečiadienį, nutarė, kad 
Mrs. Saunders protinis sto
vis būtų ištirtas. Byla nu
tęsta iki spalių 2 d.

Mirė ofise
Arthur W. Ehrich, 55 me

tų, 1612 Grandville avė., mi
rė nuo širdies atakos ofise, 
216 W. Monroe str., kur jis 
tarnavo 38 metus kaipo pir
kėjas. :

CHANE COAL COMPANY 
So. Long Avenue

— PORT8MOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... jg gg
STOKER COAL, Aokftton rflllM, $7 4 5 
2 nyk planto*. Chemiškai prirengto*
BLAęK BAND LUMP................] 25
PETROLEUM OOKE •-$Į2 50
PETROLEUM OOKE (Ple Ron) g 10 05 
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Penktadienis, rūgs. 22, 1944

/ mus
X Community and Wai 

Fund rėmėjai ruošia ypatin
gą programą rugsėjo 22 d. 
vakare, Dariaus-Girėno sa
lėj, 4416 S. Western Avė. 
Bus rodomi judamieji pa
veikslai, aiškinami karo ir 
kiti reikalai, kurie kiekvie
nam lietuviui patriotui la
bai svarbūs ir reikalingi ži
noti. Ypatingai raginami da
lyvauti kariškųjų jėgų tė
vai, žmonos ir giminės.

X Kun. J. Prunskis Chi
cago palieka spalių 2 d. Iš
vyksta į Katalikų Univer
sitetą, Washingtone, studi
joms. Praeitą trečiadienį Fe
deracijų sChioago apskr. su
sirinkime davė įdomią pas
kaitą apie gręsiančius ko
munizmo antplūdžius ir ko- 

i kia turi būti mūs akcija, 
kad tuos antplūdžius atmu- 
šus.

X Lalu Raben-Micevičie- 
nė ir dain. Ona Juozaitienė 
išpildys meninę programą 
Amer. Lietuvių Tarybos Chi
cago skyriaus valdybos in
staliacijos bankiete, sekma
dienį* rugsėjo 24 d., Ever- 
green Golf Club, prie 91 ir 
Western Avė. Visi kviečia
mi dalyvauti.

X ‘ Lietuva nacių ir bol
ševikų vergijoj”. Tokiu ant- 
galviu Federacijos spaudos 
sekcija šiomis dienomis iš
leido 51 puslapių knygutę, 
kurioje sudėti slaptieji Sta
lino dokumentai lietuvių tau 
tai išnaikinti. Šiurpas kūną 
krečia skaitant. Knygutės 
kaina,' imant 100 egz. 15 c. 
Pavieniai perkant 25c. Ga
lima gauti “Drauge“.

X Dr. Emily V. K rūkas, 
kuri darbuojasi prie Illinois 
Valstybės 'Sveikatos Depar
tamento, ir mediciną prak
tikuoja savo ofise, sveika
tos ir kitais reikalais porai 
savaičių buvo išvykus iš Chi 
oago. Dahar jau grįžo ir 
priiminėja pacientus valan
domis, kaip pažymėta skel
bime.

X Cicero L. Vyčių 14 kp. 
delegacija: A. šleinytė, E. 
Vaitiekaitė, Florencija Jura- 
vičiūtė ir L. V. Chicago aps
krities delegatė Stella Bro- 
zas vakar jau išvyko į L. 
Vyčių organizacijos seimą 
New Yorkc,

X Moterų Sąjungos Chi
cago apskritis praeitą tre
čiadienį susirinkime, išklau
sęs J. Daužvardienės prane
šimą apie buvimą Commu
nity and War Fund vajų a- 
teinantį mėnesį, nutarė tam 
fondui paaukoti $25.

X Kun. dr. Gečys, šiomis 
dienomis atvykęs darbuotis 
Šv. Antano parapijoj, Cice
ro, praeitą trečiadienį daly
vavo Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkime. Nau
ją veikime pajėgą susirinki
mas nuoširdžiai pasveikino.

X Pranas Juška, žinomas 
Bridgeport veikėjas, ir nuo
latinis dienr. “Draugo” ko
respondentas (DKK narys), 
praeitą antradienį turėjo o- 
peraciją.




