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RUSAI OKUPAVO ESTIJOS SOSTINE
U.S. Lėktuvai 2-rą Dieną Puola Manilą; 

Nudėjo 205 Priešo Lėktuvus, 40 Laivų
NEW YORKAS, nigs. 22. 

—- Japonų Domei agentūra 
ir jų valdomas Manila radio 
sakė Amerikos lėktuvnešių 
lėktuvai šiandien antrą die
ną iš eilės atakavo Manila 
apylinkę, konoen.tr:,o darni 
bombas ‘ ant uosto įrengimų 
ir aerodromo ”

Anot Domei pranešimo, 
apie 200 lėktuvų keturiomis 
bangomis puolė Manila tarp 
7:30 ir 10 vai. ryto (Philip- 
pinų laiku).

PEARL HARBOR, rūgs. 
22.—Pasėkoje didžiosios A- 
merikos lėktuvų atakos va
kar dięną, svarbūs japonų 
militariniai įrengimai Mani
la įlankos rajone buvo sunai
kinti ar apgadinti. Atakos 
metu sunaikinta 205 japonų 
lėktuvai ir nuskandinta ar 
sužalota 40 priešo laivų.

Dėl “greitos invazijos ga

limybių,” japonų paskirtas 
Philippinų prezidentas pas
kelbė karinį stovį visose sa
lose.

Adm. Nimitz pranešė apie 
ataką ant Philippinų centro 
specialiam komunikate, ku
ris sakė veiksmas buvo “ne
paprastai pasekmingas. ”

Adm. Mare A. Mitscher 
komandos lakūnai, skraidy
dami virš Manila ir Subic 
įlankų ir Nicholas ir Clark 
aerodromų, netoli Manila 
bei Cavite laivyno bazės, nu 
mušė 110 priešo lėktuvų ore 
ir sunaikino 95 jų ant že
mės.

Adm. Nimitz sakė Ameri
kos jėgų nuostoliai buvo ne
paprastai maži, atsižvelgiant 
į veiksmo didumą. Japonų 
lėktuvų opozicija buvo dide
lė. Penkiolika Amerikos lėk
tuvų dingo, bet daug lakūnų 
buvo išgelbėta. Laivai nė 
kiek nenukentėjo.

MIRTIES BAUSME PRANCCZIJOS IŠDAVIKAMS
rr~ - -

Prancūzai kariai paleidžia šūvius ir šeši prancūzai jaunuoliai krenta žemėn. Tie jau
nuoliai buvo nuteisti mirti už savo krašto išdavimą. Vienas karys artinasi prie sušau
dytųjų, kad suteikti jiems “coup de grace” kulką į galvą. (Acme-Draugas Telephoto.)

Nebuvo Žinių Apie Pradėjo Suiminėti Užginčija Parašutistu- 
Pearl Harbor: FDR

Britai Užėmė Rimini, Įėjo į Po Klonį
ROMA, rūgs. 22.—Užėmę 

smarkiai ginamą uostą po 
keturių savaičių ofensyvos 
Adrijos fronte Italijoj, bri
tų aštuntos armijos kariai 
įėjo į Po klonį, kuris yra 
Italijos pramonės centras.

Penktos armijos ameri
kiečiai kariai užėmė Firen- 
zuola, svarbų susisiekimo

JAPONAI UŽĖMĖ 
WUCHOW UOSTA

CHUNGKING, rūgs. 22.— 
Kinijos komandos narys sa
kė japonai užėmė Wuchow, 
svarbų Siang upės uostą ry
tinėj Kwangsi provincijoj.

Wuchow randasi • apie 17C 
mylių į pietryčius nuo Kwei- 
lin. Vėliausi pranešimai sa
kė japonai randasi devynias 
ir pusę mylias nuo Xweilin.

ŽUVO DAR PENKI 
JAPONU ADMIROLAI

NEW YORKAS, rūgs. 22. 
—Tokyo radio pranešė, kad 
dar penki japonai admirolą; 
žuvo kovose. Nepranešta jų 
mirčių aplinkybės.

KALENDORIUS 
Rugsėjo 23d.: Sv. Linas 

ir Sv. Teklė; senovės: Ker
nius ir Baumilė.

Rugsėjo 24d.: 17-tas Sek
madienis po Sekminių; se
novės: Juodis ir Bankmė.

Rugsėjo 25d.; "Sv. Kleopas 
Ir Sv. Vladislovas,* senovės: 
Vien tau tas ir Zelvė. •

ORAS 
Giedra ir vėsu.

centrą nacių Gotų linijos vi 
dury. Iš Rirenzuola vieške
liai eina j, šiaurę ir šiaurry
čius Po klonin.

Tie du laimėjimai grąsina 
nacių Feldmaršalo Kessel- 
ring kariuomenei, kurios iš 
garsintoji Gotų linija suby
ra po sąjungininkų jėga.

B-29 Milžinai Puolė 
Japonu Kyushu Salą

NEW YORKAS, rūgs. 22.l 
'—Berlyno radio sakė Ame
rikos Superfortress lėktu
vai dar kartą atakavo šiau
rinį Kyushu, Japonijos na
minėse salose. Pasak nacių 
pranešimo, 23 Amerikos lėk 
tu vai buvo numušti.

KINIEČIAI UŽGIRIA 
SPAUDOS LAISVE

CHUNGKING, rūgs. 22. 
— Informacijos Ministras 
Liang Shan-chao sakė Kini
jos vyriausybė užgiris lais
vo žinių apsikeitimo tarpe 
tautų principą. Anot jo, da
bartinė cenzūra yra vien tik 
karinei apsaugai, bet ir ta 
jau palengvėjo.

WASHINGTON, rūgs. 22. 
—Savo spaudos konferenci
joje, Prez. Rooseveltas sakė 
jis nieko nežinąs apie rapor
tą, būk Australijos vyriau
sybė iš anksto žinojus apie 
japonų planuojamą puolimą 
ant Peirl Harbor, ir apie tai 
prieš laiką pranešusi Ame
rikos vyriausybei.

Prezidentas sakė bus daug 
tokių žinių pirm lapkričio 
7 dieną.

Kiek vėliau State Depar
tamentas paskelbė Australi
jos ministro Washingtone, 
Sir Owen Dixon, laišką, ku
riame jis užginčija Atstovo 
Church (Rep., UI.) pareiški
mą, būk jis Washingtonui 
pranešęs apie artėjančią ja
ponų ataką.

Marinai Iškrapšto 
Peleliu Japonus

PEARL HARBOR, rūgs. 
22. — Amerikiečiai marinai 
šiandien kaujasi su japonais 
ir bando iškrapštyti priešą 
iš paskutiniųjų jo tvirtovių 
Pepeliu saloje, Palau salyne.

Pacifiko laivyno štabo 
komunikatas sakė amerikie
čiai veržiasi pirmyn, bet ja
ponai vis dsr Biria rk i ai prie
šinasi.

Vokiečius Suomijoje
HELSINGFORS, rūgs. 22. 

—Prisilaikant paliaubų su
tarties sąlygų, suomiai pra
dėjo suiminėti nacius, kurie 
dar yra Suomijoje.

Socialių reikalų ministe- 
ris K. A. Fagąrholm sakė 
sąlygos esančio* “sunkios,” 
bet pareiškė, kad jos bus 
pildomos.

Naciai Traukiaši iš 
Pietinės Graikijos

CAIRO, rūgs. 22.—Patiki
mi raportai sakė vokiečiai 
jau apleido didesnę dalį Pe- 
loponnesus, pietinėj Graiki
joj. Ta sritis, apie šešta da
lis Graikijos, yra beveik sa
la, kurią sąsiauris į vakarus 
nuo Atėnų jungia su pačia 
Graikija.

Lėktuvai Atakavo 
Gelžkelių Centrą

LONDONAS, rūgs. 22.— 
Amerikos didieji lėktuvai 
atakavo industrinius taiki
nius Kassel mieste, užpaka
ly Siegfried linijos.

Kassel, geležinkelių cen
tras, randasi 160 mylių į 
pietryčius nuo Arnhem, O- 
landijoje, kur vyksta kovos 
apeiti Siegfried linijos šiau
rinį galą.

Pasiekė Lenkus Patriotus Varšuvoje; 
Puola Nacius 6 Mylias nuo Rygos

Nauji Išlaipdinimai 
Morotai'je: Tokyo

MELBOURNE, Australija, 
rūgs, 22.—Čia girdėtas To
kyo radio pranešimas sakė 
amerikiečiai įvykdė du nau
jus Lšlaipdinimus Morotai 
aaloje, Halmahera salyne, į 
šiaurę ir pietus nuo origina- 
lės išlaipdirlimo vietos.

Maistas Genda, Bet 
Tarnautojai Streikuoja
CHICAGO, rūgs. 22. — 

Dideli kiekiai maisto genda, 
bet National Tea Co. krau
tuvių manedžeriai antrą die
ną streikuoja. Unijos advo
katas sakė pikietininkai už
darys visas firmos 550 krau 
tuvių Chicagos apylinkėje.

Darbininkai išėjo ant strei 
ko dėl ginčo kaslink priva
lomos narystės jų unijoje. 
Kompanija sakė 248 mane- 
džeriai tarnauja kariuome
nėje, dėlto negali sutikti su 
tuo reikalavimu.

KARO BIULETENIAI
—Suomija nutraukė diplo

matinius ir ekonominius ry
šius su j, poni ja.

—ooU lėktuvų iš Italijos 
atakavo Mk.uČeną, pietinėj 
Vok.ctrv,

—Naciai pasiuntė daugiau 
rezervų kovon prieš JAV 
trečiąją armiją, šešias my 
llas nuo Metz.

—Sąjungininkai puola na
cių pozicijas prie Marechia 
upė*, Italijoje.

— Dabar vyksta lemian
čio* kęvoc prie A - n h e m, 
Olandijoje.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 22.—Gen. Eisen- 
hower štabas šiandien už
ginčijo raportus, kad britų 
■antroji armija jau susijun
gė su nacių apsuptais para- 
šutistų vienetais Arnhem 
srity, Olandijoje.

Nacių propogandos pra
nešimai sakė britai ir para- 
šutistai susijungė pačiam 
Arnhem mieste.

Štabas sakė parašutistų 
padėtis “gan kritiška,” bet 
nėra beviltiška.

7-toji Armija Suėmė 
Kils Naciu Generolą

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 22.—Amerikos 
septintoji armija suėmė na
cių Maj. Gen. D. Rodovvski, 
CLermont Ferrand garnizo
no komandierių. Amerikie
čiai iškrapštė jį iš ūkininko 
namo rūsies.

Tai yra dešimtas nacių 
generolas, kurį septintoji 
armija suėmė arba užmušė.

Amerikiečiai Suėmė
30,000 Naciu Breste
LONDONAS, rūgs. 22 — 

Anglijos laikraščiai rašė, 
kad amerikiečiai kariai, už
ėmę Bresto uostą, Britani
joje, suėmė Lt. Gen. Bern- 
hard Ramcke, Bresto garni
zono komandierių, du majo
rus generolus ir admirolą, 
kuris buvo nacių submarinų 
vien«to viršininkas. Daily 
Telegraph rašė, kad ten su
imta apie 30,000 belaisvių.

JAV Konsulas Žuvo 
Lėktuvo Nelaimėje

RIO DE JANEIRO, rūgs. 
22.—Panair do Brasil linijos 
lėktuvui nukritus ir sudu
žus tuoj po pakilimo, septy
niolika asmenų žuvo, jų t&r- 

ipe John Merley, Amerikos 
, konsulas Recife ir jo žmona.

LONDONAS, r;gs. 22- 
Maršalo Stalino dienos įse 
kymas pranešė, kad rusi 
kariuomenė užėmė Tallinn? 
Estijos sostinę.

Rusų vakar dienos pra.ne 
Šimas' sakė sovietai randas 
45 mylias nuo Tallinno, r 
šio ryto nacių pranešima' 
sakė vokiečiai apleidžia tf 
sostinę.

LONDONAS, rūgs. 22.— 
Rusų patrulės persikėlė pe: 
Vislą ir padarė kontaktą sv 
lenkų patriotais Varšuvoje 
Taip pranešė Lenkijos vy
riausybė, buri sakė taipgi 
kad britų Liberator lėktuvą' 
vakar naktį skrido l,75f 
mylių iš Italijos ir atgal

kad numesti reikmenų lenkų 
uožemio kariuomenei Lenki
jos sostinėje.

Dalis tos medžiagos buvo 
“nacių amunicijos suimta 
Italijos fronte, kuri tiks šau 
tuvams, kuriuos lenkai atė
mė iš nacių.” »

Rusai ir lenkai suėjo Zo- 
liborz ir Mokotovo srityse. 
Gen. Bor pranešė, kad pen
kios nacių divizijos dalyvau
ja Varšuvos kovose. Latvi
joje rusų armija puola na
cių linijas aplink Rygą, tik 
šešias mylias nuo Latvijos 
sostinės.

Kiti rusų daliniai užėmė 
rytinį galą Dūkia perėjos ir 
atakuoja nacių pozicijas 
Karpatų kalnuose, kurios 
saugo kelią į Čekoslovakiją.

Užėmė Stolberg Miestą, Vokietijoje; 
Naciai Sulaikė Pagalbą Parašutistams

N^W YORKAS, r-gs. 22. 
—Vienas radio koresponden 
tas sakė Amerikos pirmoji 
armija užėmė Stolberg mie»- 
tą Vokietijoje.’ Stolbergas 
randasi keturias mylias į 
rytas nuo Aachen ir 32 my
lias nuo Koelno.

Vyriausio štabo1 praneši 
mas šįryt sakė naciai stu
miami iš to miesto namas iš 
namo.

LONDONAS, rugsu 22.— 
Britai ir lenkai pa rašų ris
tai, nacių puolami iš visų 
pusių, desperatiškai kauja- 
si, kad išlaikyti strateginį 
perėjimą per aukštąją Rei
no šaką Olandijoje, kad są
jungininkai galėtų per ten 
žygiuoti į šiaurinę Vokieti
ją-

Nacių atakos sustabdė 
britų antros armijos šarvuo
čius, kurie skubėjo ji pagal
bą apsuptiems parašutis
tams, tik dvi mylias į šiaurę 
nuo Nijmegsn it šešias my
lias nuo parašutistų.

Vokiečiai vartoja priešlėk
tuvines patrankas ir daug

:savo turimų lėktuvų bandy
dami sustabdyti tolimesnę 

, lėktuvais pristatomą pagal
bą.

Naciai sakė 4,000 origina- 
lės parašutistų jėgos—gal 
pusę visos jėgos—buvo už
mušta, bet sąjungininkų šta 
bas tos žinios nepatvirtino.

Nacių opozicija* padidėjo 
visam 500 mylių ilgio fron
te. Gen. Patton trečioji ar
mija sutiko šviežias priešo 
šarvuočių jėgas 19 mylių už 
Nancy, Arrancourt srity.

' Jau ketvirta diena iš eilės 
kaip vyksta milžiniškos 

i amerikiečių - vokiečių tankų 
kovos.

Vokiečių pranešimas sakė 
amerikiečiai kariai įsilaužė 
į Remiremont, 50 mylių į 
pietryčius nuo Nancy ir 28 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Belfort, bet po aršių mūšių 
buvę atmušti.

Lt. Gen. Patch septintoji 
armija taipgi buvo privers
ta pasitraukti mylią ar dvi 
už Vermondans, 17 mylių į 
pietvakarius nuo Belfort, 
Pont-De-Ronde srity, iki 
Grand Bois.

3 Kariai Dingo, Įspėja Nedraugauti
PRIE AACHEN, Vokieti

joje, rūgs. 22.—Trim amerj- 
kiečiam kariam pradingus. 
Lt. Gen. Hodges įsakė Ame
rikos pirmos armijos ka
riams nedraugauti su vokie
čiais civiliais.

Netoli Rotgen, į pietus 
nuo Aachen, tų karių “jeep- 
sas” buvo rastas visiškai 
sušaudytas.

Spėjama, kad juos suėmė 
arba nužudė naciai šturm-

truperiai, kurie huvo apsirė
dę civiliais drabužiais.

KIEK MYLIU I BERLYNĄ
1— Iš vakarinio fronto: 

305 mylios (nuo Arnheim, 
Olandijoje).

2— Iš Rusijos fronto: 312 
(nuo -Pulutsko).

3— Iš Italijos fronto: 580 
myl. (nuo žemiau Bologna). 

PLATINKITE “DRAUGĄ"
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HISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Krauliu [!“ 5.T ».
SĖKMINGAS PIKNIKAS .kad knygučių gan daug iš-

at&auktas uždraudimas vai- Sugrįš kitą savaitę. Jo pa
kams viešai rodytis. Visi tė- reigas laikinai eina kun. A. 
vai raginami prižiūrėti, kid ! Bandys, MIC. Kitą savaitę,

Pereitą sekmadienį, rug
sėjo 17 d., šv. Petro para
pijos darže įvyko sėkmingas 
Šv. Benedikto draugijos pik
nikas. Tai buvo paskutinis 
šių metų parapijos piknikas. 
Tą dieną piait&ikius palan
kiam orui, piknikan atsilan
kė parapijonys gan skaitlin
gai. Draugija nuoširdžiai dė
koja visiems atsilankiusiems 
į pikniką ir už jųjų gausią 
paramą.

CHORO SUSIRINKIMAS- ‘• Y
Parapijos choras turės 

svarbų susirinkimą ir prak
tiką pirmadienio vakare, rug 
sėjo 25 d., 7:30 valandą. Su
sirinkimas įvyks parapijos 
mokyklos kambariuose. Vi
si nartai raginami gausin
gai dalyvauti. Visi, kurie 
norėtų prie choro prisirašy
ti taip pat nuoširdžiai kvie
čiami ateiti ir įstoti choran. 

ARTINASI BAZARAS

Parapijos metinis bazaras 
šįmet įvyks parapijos salė
je, spalio 6, 7 ir 8 dienomis 
Vadinasi neliko nė dviejų 
savaičių iki tam laikui, o 
iki šiol mažai laimėjimo kny 
guČių grąžinta. Pereitais me 
tais per bazarą pelne pada
ryta suvirš $2,500, kurio di
desnė dalis atėjo iš laimė-

ėjo, ir daug buvo tokių, ku
rie už knygutę paaukavo po 
$5 ar $10. Būtų labai malo
nu ir džiugu, jei ir šiemet 
atsirastų tokių geraširdžių 
aukotojų.

Šiemet norima pralenkti 
net ir pereitų metų bazaro 
pelną, kad būtų galima ne 
tik baigti mokėti Visą para
pijos skolą, bet ir pradėti 
fondą didesniems parapijos 
darbams ateityje. Bet tas 
bus galima padaryti, jei lai
mėjimo knygutės bus laiku 
grąžinamos. Knygutes gali
ma grąžinti ar klebonijoje 
ar komitetui.

ŠV. TCVO KOLEKTA

Rytoj, rugsėjo 24 d. mū
sų bažnyčioje bus daroma 
“ekstra” kolekta Šv. Tėvui. 
Mes galime gerai suprasti 
kokie skausmai ir rūpestys 
apima mūsų Šv. Tėvo širdį 
šiais karo laikais, kai jis rū
pinasi ir stengiasi paleng
vinti savo dvasios vaikelių 
kentėjimus visame pasauly
je. Iš kiekvieno misijų kam
pelio ir iš visų Šalių bešir
diško priešo užkariautų, pas 
Šv. Tėvą ateina šauksmas, 
lyg paties Kristaus žodžiais, 
“Gelbėk, mes žūstame!”

Šv. Tėvas kreipiasi į mus, 
ne savo naudai, bet pagel
bėti vargstantiems ir ken
čiantiems visose pasaulio 
šalyse. Toks garbingas tiks
las ttirėtų paskatinti visus 
kuo duosnįausiai aukoti 
šiam kilniam reikalui, taip 
kad Šv. Tėvas galėtų toliau

Z/i

MILWAUKEE LIETUVIŲ ŽINIOS
Pamaldos už a. a. kun.
J. Navicką

Rugsėjo 2 d. buvo atgie
dotos egzekvijos ir atlaiky
tos gedulo Mišios šv. už a. 
a. kun. Joną Navicką, šv 
Mišias atlaikė klebonas kun 
A. Mažukna, MIC.

Primicijos

Rugsėjo 23 d. Ignacas C. 
Stankūnas priėmė diskono 
šventimus Šv. Joto katedro
je. Kunigystės Sikramerttą 
priims spalių 28 d. Pirtnos 
iškilmingos šv. Mišios įvyks 
spalių 29 d., Kristaus Kara
liaus šventėje, Šv. Gabrie
liaus lietuvių parapijoje. Tai 
pirmas šios parapijos jau
nuolis atsiekti aukštą kuni
gystės luomą. Tai yra ne
tiktai džiaugsmas Igno Staš- 
kūno tėveliams, bet ir visai 
parapijai. Jo du broliai tar
nauja Dėdės Simo tarnybo
je: jo sesutė Elena vargo
nininkauja šioje parapijoje. 

Prisiminė

Sekmadienyje, rugsėjo 10 
d. visa parapija ypatingai 
atsiminė A. a. fcūh. Antaną 
Balinską savo maldose. Vė

lių 1 d. Maldos Apaštalys
tės draugija ruošia šį vaka
rą ir visas pelnas skiriamas 
parapijai. Tikietų pardavi
mas eina visu smarkumu 
Visi parapijonai prisidėkite 
prie šio parengimo ir įver
tinkite tų pastangas, kurie 
»unki»i darbuojasi. 

Katekizmo pamokos

Katekizmo pamokos pra
sidės tuoj po to, kada bus

jų vaikai dykai savo laiką 
nepraleistų namie. Patys tė
vai privalo savo vaikus taip 
pat mokinti tikėjimo tiesas. 
Juk tai jų pirmaeilė parei
ga.
Klebonas išvykęs 

Klebonas kun. A. Mažuk
na, MIC., išvyko vienos sa
vaitės misijoms į Detroit 

Tel. YARds 4041

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4849 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visą dieną.

rugsėjo 25 d., kun. A. Ban
dys, MIC., pradės studijas 
Marąuette universitete.

Žemaits

Pirkite pas t uos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

Paryžiuje draudžiami| vz V JVI ■
kryžiažodžiai

PARYŽIUS. — Laikraš
čiams griežtai užd rasta 
spausdinti kryžiažodžius 
(crossword puzzles), kadan
gi bijoma, jog jie gali būti 
slaptų agentų naudojami 
perduoti slaptas žinias.

f
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!
PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

DR. VAITU3H, OPT.
LIETUVIS

Didžiausia Lietuviu 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas Ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 

i 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. Dziubak ir Duktė — savininkės

J

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI 
Re*. 6968 So. Tabaan Avė

Negaliu Miegot-*- 

Negaliu Valgyti

Kai Jum. prfktinlm ^įilrihh i 
lcieHjimat ir Jfit įaučitfa wrjimai ir Jfit Jani 
ginti, nėfvkOtj lt Uogoj* nuotaikai* 
ir nuo tą reiilcinių kenčiate — gal. 
vM ilcaudtjimą, jaučiat* nemalonu 
kvap*. vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemiga, neturčjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Petor's daug metų išmėginto Gotnoso. 
Daugiau negu liuosuotojas, jia taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 11 pačios Gamtos gyduolių 
taknų, žiedų ir augmenų. Gemom 
duoda nerangiom žaruotą veikti ir 
pagelbsti jom* (velniai ir sklandžiai 
paialiati užkietėjusias ižmatasį pa
gelbsti praialinti užkietėjimo g 
ir suteiki* skilviui ma
lonų žilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkt 
užraio. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonius pagelboS 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį įsigy
kite Genu*
Šiandien.

Jeigu jūs negalit* tinsipii'lrfl save 
kė), (itjskit prasym* 4(1 arte* "sasl«_ 
mni" pasiūlymo Gomese (r gausite —

nw AI 80c verti*
UI KAI Bandymai Bonkuteg
Dr. prrBR'g olijci lIuimkSt — 
aatUeptikss — karia anteikta greit* ptlėng. 
vintais auo reuaiMiikų Ir neoralgltitų 
tlraiitmtj, ntuskulinio itagirakairtmo, auatln- 
gusia ir skandžių muskulų, patempimų ir 
aikštelėj imu.
bu. PtTClrl MA00L0 — tikslinas — 
palengvina laikinai nekarines skautnūnga* 
skilvio entriktania kai* favyadiiol rkkitias 
neviriklntaiaa Ir rtmuo.

CaAaa,

lynu*
O Tiltu $1.40. Atiiųtkit man 

HtąJl '• * • '
*«L»e»

□ C. Oi D. OMaiOel yridtu.)

1 4o Atiiųtltit nttn Mato* 
uncijoj OnmoM Jr dykį> —- 
M »- tiakdymei beakutu

Virtu-

Palte Ofleel— ,.
N. PETER FAMRNEY & SONS C0.

DepL B71-3CN

LH«*MM*«toa «»<-, CMuvr 11. a. į 
^.*±■51 * • ęmuj

tęsti meilės ir labdarybės ' K°nis daag nuveikė šiai pa- 
darbą, kur tik jis reikdin Į rapijai. Amžiną atilsį duok 

jo sielai, Viešpatie.
Didelis kortų ir šokių 
vakaras

Šis parengimas įvyks spa

vis “ rgas. Rytoj, tat, per 
Mišias bus daroma dvi ko- 
lektos — pirma parapijai 
o antra — šv. Tėvui.

ŽINELES
— Šįryt, rugsėjo 23 d., 

mūsų parapijonų sūnus sub- 
dijakcnas Petras Grabaus- Į 
kas priėmė dijakonato šven
timus Šv. Jono katedroje, 
Milwaukee, Wis. Jis neužil
go baigs teologijos mokslus 
ŠV. Pranciškaus seminarijo
je, St. Francis, Wis.

— Juozas Barodica (Bor- 
den) S2C. šiomis dienomis 
užbaigė šešių mėnesių pra
tybos kursus laivyno stoty
je, Great Lakęs, III. Jis bu
vo parvažiavęs pas tėvus 
kelioms dienoms ant “fur- 
lough”. Dabar toliau moko
si Fort Pierce, Florida.

n Nudulkino" už $20
| CHICAGO.—- George Nea
fus, 6323 S. Cottage Grove 
avė., pranešė policijai, jog 
jam brangiai atsiėjo jo dra
bužių nudulkinimas. Aną
dien prie 63-čios ir Cottage 
Grove, priėjęs patarnauto
jas ėmė šluotuke dulkinti p. 
Neafus drabužius. Bet p. 
Neafus nepastebėjo, kaip 

, “dulkintojas” bedirbdamas 
slapta paėmė jam iš kišenės 
$20, ir mandagiai paeiklo- 
niojęs, dingo už gatvės kam
po. Neafus tik vėliau pasige
do pinigų.

Remklte tuos biznierius, 
kurie skelbiasi ‘ Drauge”.

Mano 20 metų praktikavimas
]asi| garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaiso- 
aass be akinių. Kainos pigina kaip

pirma.
4712 South Ashland A v.

/Phone TAROS 1878

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų aeregėjimo — (color 
bllndnesS), kreipkitės prie mangų
Apsiimu “ ‘

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimų Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muši' 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rąžomas 

, Plunksnas; Ir Muzikalius In- 
! atrumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
FEWELRY — WATCHMAKEB 

— MtTSIČ

... ■ t- r—.- ___ i

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDftS
• MOTO

• GtN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bns Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted Si. 
Phone: YARDS 6054KAJ 

‘Ltatuvttkae 
žydukas”

4218 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Būkit Malonūs 
SAVO '’HMSI '

Tik viena pora ek ,, įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti > Jae modernltklausla 
metodą, kurtą regtjlmo mokslas 
gali Sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle prašali

na vtaą akių (tempimą.

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

OPTOMETMSTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lS-toa 
Tilrfunesi OANAL 0&28, Gbtoago

OFISO VALANDOS!
Kasdien 9:S0 a, m. Iki 1:10 p. m.

Trečlad. Ir ieStad. (:S0 a. m.
Iki T:>0 p. m.

DĖ. G. SFRNER
LO7TUVU AKIV ufoYTOJAS 

88 metų patyrimas
'TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas AHa 

litais©.
Oflse Ir Akinių Dirbtuvė 
M91 BO. HAL6TED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 8 Ud 8

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tek YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenno 
arti 47th Street 

Vak: mm 9 vak ryte fld 8 vak vak. 
Trefitaufleai pagal sutarti

Oflse TeL VIRginto 0036 
BeiMeacljae Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarty

Tek YARds 8021
8167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

Oflio vak: ano 1-8; ano 6:30-8 JO

( Sekmadieny je pagal sutartu

Bes. Tel. GBOvehfl) M17 
Office TeL HEMIenk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS A 

2423 West Marųuette Roa<W
OFISO VALANDOS 

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

Trečiadienio Ir SeStadienlo vakarai* 
Oflsae yra uždaryta*.

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

Nieks negali mus paže- 
| minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG AS1 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v » 

Trečiad. ir šeėtadienir
vakarais ofisas uždaryta*, 

i REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPnbllc 7868

TeL CANaI 0257
Rea. Tel.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS <
GYDYTOJAS IR CHUICKG \S

1621 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vaL vakare.

tek YARds 8146

DR. V. A SIMKUS t
ntmuM m ohvrurgas" 

- nt AKINTUS PRITAIKO
744 S5th Rtrv-i 

Vak: 11-12; 9-1. U 6 SO a *
to 6 V* *

Šventadieniais 11 12

Skaniausia duona 
kurių uždirbama -

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700 
Bet. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, žaok SEEley 0484!

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne
—' VALANDOS:

| nuo 2—4 Ir nuo T—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir nekmad.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS- ū ""dr™AL. RACKUS™8
Statybai, Remontavtmnl. Refinansavimui— 
ANT LENGVU MINEH1NIV UlMOKf.IlMVI

Fragų Dabartinėm* CctnoMa 
Nnoilmčio Ramina

TAPKITB FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

JSrų IndNIal 
•a, ooo.i

TAUPYKITE rnftm, įstaigoje. 
rttpcHtingal globojami ir ligi gft,000.00 ap- 

Fedcral Savinga and tjnan In- 
JAoą pinigai tona greitai 

»l Jtama ant pareikalavimo.

» k" SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
fiaansins JHTAKJA.

— 47 Motai Sėkmingo Patarnavimo! —ii ę^1**** Pbi

KfISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALtJMET 4118 Joseph M. Moteris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

(JUONIUS PRIIMA:
fcandlea ma 2:00 M 8:00 vak 
Trečiad. Ir Sekm. tik ousitariua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Oenrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniala 

Ir Penktadleniaia 
Vai.: 10-li ryte, 2-6, 7-9 P. M.

8147 S. Halsted St, Chlcage 
Plrmadlenlaia, TrečladianMIs

.Ir

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CIITRTTRGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

OflM Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
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 IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Reti. Tel. REPnbllc 0054

Jeigu ncatalllcpla —
Sauk REDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir Jiuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal outartj.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi p;taie^
kia. — Vydūnas
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DHCNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, IH2NOI3

CLASSIFIED AND "HELP WANTED

"D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS HELP MANTUI) — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERT1STNG DEPARTMENT 

127 No. l>«*rborn Street 
TeL RANdolsh 0488-0480

MERGINU — lengviems dirbtuves 
darbams. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandos. Laikas ir pusė virš 40 
valandą.

TABLET & TICKF.T CO.,
1021 West Adams Street

HELP WANTF.D — VYRAI OPERATORIŲ
RŽENTTORTŲ — dienomis, malonios 
darbo sąlygos. 48 valandos. I .ai kas 
ir puoš virš 40 vai.

TABLET X- TICKET CO„
1021 West Adams Street

PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC 
325 W. ADAMS

Srd floor

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

Moderniškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

“L” iki durą.

PAŠAUKIT OFISO VEDfiJĄ 
YARDS 0240

8 RYTO IKI 4:30 PP.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ
Patyrusių single ir double needle 
operatorių. Sl.SO } vai. 48 vai. savai
tė. Dienos šviesa dirbtuvėje. Apmo
kamos atostogos, apdrauda.

RORRRT MFG. CO.
710 W. įlaz'kson — 4tli floor

RTENOGRAPHER — pleasant work- 
ing conditions —- 6 day week. Good 
starting salary.

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street

D2ENITORKŲ

Valymo Darbui
LIBBY, McNEILL & LIBBY
SEAL PRESSMEN ir Pagelbininkų. 
Malonios darbo sąlygos. 48 valan
dos. Tvaikas ir pusė virš 40 valandų. 

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street

SASH MAKERS 
CABINET MAKERS 

PAPR. DARBININKŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai.

MORGAN SASH & DOOR CO. 
2237 S. Blue Island

AR JUS ŽIŪRIT 
Į ATEITĮ?

Jei taip, tai mes turim nuo
latinių darbų didelėje south 
side kepykloje. Vyrų reikia 
kaipo Orderių Išpildyto jų, 
Duonos Vynioto jų, Klerkų 
ir Kepėjams pagelbininkų. 
Patyrimo nereikia. Neapri
boto amžiaus. Mokestis nuo 
70c iki $1.02 į vai. Laikas 
ir pusė vįrš 40 vai. Atsišau
kite asmeniškai i

5450 S. Halsted St.
SEKM. TARP 9 RYTO IKI 1 PP.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

Barbe valandos —• nno 5:80 

vakare Iki 12:00 valandos naktĮ. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsHanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

Atsineškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St

T-0 ar.rkln, «.«Oaad i

-fyow l0arn Jfeįi

d ot cost, 
obtes you 
le ability.
-. M • '■tfoOF

not experiencedwe wHi

-

DANĮ V MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 Slllllll 52nd AVI SIU ■ CICERO, ILLINOIS

CHICA&O IR APYLINKĖSE

MERGINŲ
Prie Machine shop ir Asaembly dar
bų. Įuigykit po karo darbą dabar, 
jei turit mekaniškų gabumų ir jei 
esat gabios, greitos ir taisyklingos. 
Mes tokių norim, švari dirbtuve, pui
kios darbo sąlygos, gera mokestis.

Mclntosh Electric Corp. 
223-33 N. CALIPORNIA

West Side Merginų
Jaunų Moterų
$34.80 Į SAVAITĘ

Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. Arti namų. Ateikite 
prisirengusios prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4334 W. Fifth Avė.

MERGINU IR MOTERŲ .
17 iki 55 Metų Amžiaus
ŠVARUS DIRBTUVES DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA. PRADINE MOKESTIS 60c J 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.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1080 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir. Laivyno Oficieriama 

uniformų.

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PARDAVIMUI

RRK parengimas
Cicero. — Raudonos Ro

žės klubo parengimas šia
me sekmadieny, po pietų, 
Liuosybės svetainėj. Prie to 
parengimo rengtasi per pen
kis mėnesius. Kiekvienas 
klubo narys turėjo išplatin
ti 50 tikietų, arba pats nu
pirkti. Teko nugirsti, kad 
yra keletas narių, kurie iš
platino po kelis šimtus ti
kietų. -v

Iš pirmesnių patyrimo at
rodo, jog Ben. Tumavičius 
viršys visus tikietų parda
vime. Tegul bus ir taip.

Šįmet klubo 30 metų ju
biliejus. Tą sukaktį reikia

Išnešė Mirties Bausmę 
Policijos Viršininkui

ROMA, rūgs. 22.—Pietro 
Caruso, buvęs fašistinės po
licijos viršininkas Romoje, 
buvo pririštas prie rėdės ir 
sušaudytas.

Caruso buvo italų teismo 
nuteistas už suėmimą 50 

i italų įkaitų, kuriuos naciai 
sušaudė Ardeatina urve, ne
toli nuo Romos. Jis taipgi 
buvo kaltinamas suareštuo- 
vimu italų pabėgėlių Šv. Po 
vilo bažnyčioje, kas pažeidė 
Vatikano neliečiamybę.

PARSIDUODA NAMAS
DB1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai |:— Stefaniją 
N u tau tas, 4838 Ro. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette 8008.

PARSIDUODA — 1 kltchen sink, 1 
lavatory sink, 1 day-bed. 1 alate 
laundry tuh ir 1 fuel oil drum (80 
gal. dydžio). Kreipkitės dšl infor
macijų } —
“DRAUGAS”, 2334 8o. Oakley Avė., 
Chicago, Dl.

PATARNAVIMAI

★ For Sale!
★ For Rentl
★ For Help!
★ For Service I
★ For Resultsi 

ADVERTISE
tai America’# (ireatest 

Llthuanian Daily Newspaper 

— BBTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488
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šauniai atžymėti.
Po to parengimo seka ki

tas bankietas. Vieta ir die
na dar nenustatyta. Penki 
komisijos nariai jau seniai 
suka galvas, kaip čia pada
rius, kad visi būtų paten
kinti ir klubui liktų pelno.

Raudonos Rožės klubas vi- 1 
suomet atsižymi gerais dar-1 
bais. Ir nuo šio parengimo 
dalis pelno eis Raudonajam 
Kryžiui ir ŪSO.
, Prašau visų atsilankyti ir 
pasiimti savo dovaną. Bus 
išdalinta trys šimtai ir pu
sė dolerių į 12 dalių. Vadi- j 
naši, ne vienas teks, o 12, 
asmenų. D.

Budriko radio 
programa

Šį sekmadienį, rūgs. 24 
dieną nuolatinė Budriko ra
dio programa bus girdima 
per didžiąją WCFL-1000-k. 
radio stotį, 9:30 valandą va
kare. Dainuos pirmaeiliai 
artistai-dainininkai, kaip O- 
na Juozaitienė ir Antanas 
Chapas. Bus gražių daine
lių, solo, duetų ir puikios 
muzikos Budriko didžiulio 
orkestro. Šie programai lan
ko jūsų namelius pastango
mis lietuvio biznierio Juozo 
Budriko, gerų rakandų, auk
sinių daiktų, muzikos ir re
kordų krautuvės, adresu 
3241 S. Halsted St., Bridge- 
porte. Kitas nuolatinis Bud
riko radio programas yra 
leidžiamas iš Cicero stoties 
WHFC-1400-k. kas ketvirta
dienio vakarą 7 valandą.

Pranešėja

DAINUOS BANKIETE I

Ona Juozaitienė, žinoma 
scenos ir radio dainininkė, 
sekmadienį, rūgs. 24 d., A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Chicago skyriaus valdybos 
įvesdinimo bankiete išpildys 
meninę-vokalinę programą.

Demokratę klubo 
piknikas

į Siu am i pranešu Marąuette 
Pa£k "kolonijos lietuviams, 
kad sekmadienį, rugsėjo 24 
d., 13-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubas rengia pik
niką Liberty Grove, prie 83- 
čios ir Willow Springs kelio.

Klubo pirmininkas J. Jac- 
ka ir rengimo komitetas pa
siruošę šauniai pavaišinti vi
sus atsilankusius — narius 
ir pašaliečius. Dalyvaus taip 
pat ir Demokratų Lygos pir
mininkas Al. Kumskis, gar
bės narys teisėjas J. Zūris. 

Bus gera muzika. 
Prašoma visų gausiai at

silankyti į, pikniką. S. G.

Chicagos biznieriai 
ir profesionalai

Chicagos Lietuvių Taryba 
ypatingai kviečia visus ge
rus lietuvius, ypač biznie
rius ir profesionalus, daly
vauti puotoj, kuri įvyks E- 
vergreen Golf klube, sekma
dienį, rugsėjo 24 d., 5 vai. 
P- P-

Tą vakarą bus suteikta 
proga visiems dalyvaujan
tiems susipažinti su Lietu
vos ateitim ir padėtim. Biz
nieriams ir profesionalams 
rupi tėvynės padėtis, taip 
kaip ir visiems geriems lie
tuviams. Visą tarybos veik
lą išaiškins redaktoriai ir 
dabartinis egzękutyvis ko
mitetas: Leonardas šimutis, 
pirmininkas; dr. Pijus Gri
gaitis, sekretorius; Mikas 
Vaidyla, iždininkas. Kalbės 
ir kons. Daužvardis. Daly
vaus ir teisėjas J. T, Zūris. 
kuris yra Chicagos Tarybois 
garbės narys. E. Mikužis
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Radio ne žaidimui
Albert Fisher, 6312 N. 

Artesian Avė., mėgsta apie 
namus vis kuo nors užsiimi
nėti. Neradęs ko kito veikti, 
ėmė -ardyti savo sugedusį 
radio. Tik netyčia palietė 
pliką vielą ir neteko žado. 
Atvykusi pirmosios pagel
tos talka jį atgaivino, bet 
persergėjo, jog radio yra 
tam, kad žmonės jo klausy
tųsi, o ne kad juo žaistų.

ir išsiuntimo. Visi savo at
liekamus rūbus išvalę, pra
šome sunešti į paskirtą vie
tą. Komitetas

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

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 3200

TAISOME
Skalbiame# Maginas, Refrl- 
geratorin#, Dulkių Valytu

vais ir Motoras 
TeL YARDS 1880. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per aukis j imą. — Kan
tas.

Veiklūs žmonės
Bridgeporte viskas grei

tai atliekama. Rūgs. 17 iš 
girdus iš sakyklos apie dra
bužių rinkimą, jau pirma
dienio vakare, rugsėjo 18 d., 
buvo įsteigtas veiklus tam. 
darbui komitetas ir pradėjo 
darbą. Jau yra paimta Sta
nevičių, 856 W. 33rd St. rui
mingos patalpos, kur bus at
liekamas visas darbas, kaip 
antai: sortavimo, pakavimo
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PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

ai pigesni nnošbntj — be komtftino 
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savinys and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ....................................................................................... $7.00
Pusei metų ................................................ ............... ... 4.00
Trims mėnesiams  .... .............   2.00
Dviem mėnesiams ,..............................................................   1.50

, Vienam mėnesiui .............. ................................................... , .75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago Je:

Metams ...................................................................................... $6.00
Pusei metų   3.50
Trims mėnesiams .................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................................„...v................. .75

Utsieniuose:
Metams ......................................... ........................ $8.00
Pusei metų .................................. ........... •................... 4.50
Trims mėnesiams ..............................'...................................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir nepiisįlunčiama tam .tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypad 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.*

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

Spaudos laisvės rezoliucija
Jungtinių Valstybių Kongresas priėmė rezoliuciją, 

kuria reikalaujama laisvės viso pasaulio spaudai. Tuo 
tarpu neturime po ranka tos rezoliucijos teksto, bet 
jį paskelbsime kita proga.

Siekiama atsteigti pasaulyje teisingą ir pastovią tai
ką. Spauda, aišku, čia galės ir turės suvaidinti vieną 
svarbiausią vaidmenį. Todėl ji turi turėti laisvę ne
trukdomai informuoti savo skaitytojus taikos ir kito
kiais klausimais.

Ligšiol tik Jungtinėse Valstybėse ir Didžiojoj Bri
tanijoj tesinaudojama spaudos laisve.

Kad tos laisvės neturi spauda nacių ir fašistų val
domuose kraštuose, tai visiems geni yra žinoma. Toji 
laisvė ten bus galima atstatyti tik tuomet, kuomet 
Hitlerio ir Ko. militarmė mašina bus sudaužyta. 

SPAUDA IR BOLŠEVIKAI

Bet kaip bus su Sovietų Rusija, kuri yra mūsų są
jungininkė šiame kire, tačiau ten ne tik spaudos, bet 
ir visų kitų laisvių, reikalingų žmonių gerovei, nėra. 
šiandien Rusijoj tik komunistų partijai teleidžiama 
spausdinti laikraščius ir knygas. Net kitų kraštų ko
respondentai. ten negali laisvai veikti ir savo laikraš
čius informuoti apie Rusijos vidaus gyvenimą. Jie 
griežčiausiu būdu yra cenzūruojami.

Tuo būdu turime aiškią nelygybę. Kuomet Rusijos 
korespondentai ir, apskritai, komunistų spaudos agen
tai pas mus, Amerikoj, turi pilniausią laisvę rašyti 
ką jie nori ir Rusijos spaudą informuoti apie Ameri
ką kaip tik jie išmano,, mūsų korespondentai Rusijoj 
ir pasijudinti negalį.

Reikia dėl to laukti, kad mūsų kongreso rezoliucija 
tarptautinės spaudos laisvės reikalu daug prisidės prie 
atstatymo spaudos laisvės visuose pasaulio kraštuose, 
neišskiriant nė Sovietų Rusijos.

Geros žinios iš Pacifiko ' •
Amerikos visuomenę gerokai pradžiugino paskuti 

nieji amerikiečių karo žygiai Pacifike. Tie žygiai ga
na įtikinančiai kalba,.kad gen. MacArthur netuščiai 
kalbėjo pažymėdamas, jog šių metų Kalėdų pietus ji
sai valgys Filipinų sostinėj Maniloj.

Sekdami paskutiniųjų dienų karo eigą Pacifike, ga
lime lyg ir nujausti, kad mūsų narsūs vyrai visai ne
trukus gaji į Filipinų salas įsiveržti. Pirmieji “balan
džiai” jau keletą kartų ten lankėsi, siekdami prirengti 
kelią amerikiečių grįžimui.

šaunūs amerikiečių lakūnai per keletą dienų bom
bardavo Manilą, šie žygiai tiek buvo sėkmingi, kad 
sudaužyta šimtai japonų lėktuvų, dešimtys laivų, iš
ardyti priešų kariški įrengirAai to miesto uostuose. Net 
Tokio pripažįsta, kad amerikiečių lakūnai padare ja
ponams sunkiai papildomų nuostolių.

Tad, ne tik Europos, bet ir Pacifiko fronte mūsų 
vyrai narsiai ir sėkmingai kariauja.

★
* Patriotingieji Chicago* lietuviai, susirūpinę savo tė
vų krašto Ubai skaudžiu, likimu, rytoj dalyvaus baa- 
klete, įvykstančiame Evergreen (tauntry Club. Iiklai’ 
sysim c svarbių pranešimų, pasitarsime kas šiuo me
mentu mums skubiausiai yra reikalinga* atlikti, kad 
pagelbėti kenčiantiems ir už savo teises į Laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą kovojantiems Lietuvos žmonėms.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, rūgs. 23, 1944

Šios dienos jubiliatas
KUN. J. ČUŽAUSKĄ PAGERBIANT

Waukegan, III., lietuviai rytoj iškilmingai pagerbs 
savo kleboną kun. Juozapą Čužauską, minintį sidabrinį 
kunigystės jubiliejų.

Jubiliatas tos pagarbos pelnė, nes per daug metų 
energingai ir sėkmingai vadovauja šv. Baltramiejaus 
parapijai. Jo darbo ir vadovavimo pasekmės — pa- > 
statyta nauja, graži bažnyčia, atremontuota mokykla, 
atmokėta didelė skola. Šitokius darbus atlikti nebuvo 
lengva. Reikėjo organizuoti, lankyti, raginti, dirbti.

Gražų savo klebonavimo rekordą jubiliatas paliko ir 
Šv. Kazimiero parapijoj Chicago Heights, III. Darbo 
sąlygos čia nebuvo lengvos, tačiau kantrus ir ryžtin
gas žemaitis ne tik, kaip sakoma, poziciją atlaikė, bet 
ir pagerinimų įvedė.

Dievo Apvaizdos ir šv. Kryžiaus parapijų, (Chica
go je) žmonės, kur kun. Juozapas vikariavo, taip ja^ 
turi malonių atsiminimų iš uolaus kunigo darbų jų 
dvasinei gerovei. / -- .

Lietuvos ir Amerikos lietuvių katalikų įstaigos bei 
vienuolijos yra susilaukusios gana stambios kun. Cu- 
žausko paramos. Lietuvai ir vietiniems svarbiems rei
kalams aukojo ne tik dešimkėmis, bet ir šimtinėmis. 

‘PER VISĄ GYVENIMĄ BfiGTE BftGAU”...

Jubiliatas mūsų laikraščiams daug rašė straipsnių 
ir korespondencijų. Pirmas jo rašinys buvo įdėtas 1913 
m. “Katalike”. Daugiausiai yra rašęs dienraščiui “Drau
gui” (jam yra davęs šimtus įvairaus turinio raštų ir 
korespondencijų). Bendradarbiavo ir kitiems laikraš
čiams. Jis pasirašydavo įvairiais slapyvardžiais, bet 
dažniausiai “Bėglias”. Dėl šio slapyvardžio jis pats 
viename rašte gana karakteringai pasisako:

“Bėglias’ nuo žodžio bėgti. Aš per visą savo gyveni
mą bėgte bėgau. Manęs niekas negalėjo sustabdyti, su
laikyti. Priespauda, vargas, skurdas manęs nenugalėjo 
ir nesulaikė nuo ėjimo pirmyn. Mano geroji motinėlė 
dažnai turėjo praeiti pro kalnelį, apaugusį aukštais 
beržais, vardu Bėglias. Kuomet tiktai rašiausi Bėglias, 
visuomet priminė mano gerąją motinėlę ir mano pa
ties kūdikystės ir jaunystės dienas.”
SUNKIAIS KELIAIS į ŠVIESIĄ ATEITĮ

Jubiliatas iš Lietuvos į Škotiją išvyko 1903 m. Iš 
čia netrukus atkeliavo į Ameriką. Pirmiausiai apsigy
veno Scranton, Pa., kur dirbo sunkų angliakasio dar
bą. Vėliau atvykęs į "Chicagą gavo darbą skerdyklose. 
Užsidirbęs šiek tiek pinigų, nuvyko į Valparaiso mo
kytis. Išėjęs vidurinius mokslus, įstojo į šv. Bonaven
tūros seminariją ir, ją baigus, 1919 m. rugsėjo 20 d. 
įšventintas kunigu, šio tikslo pasiekė savo nepaprastu 
darbštumu ir žemaitišku ryžtingumu.

Kun. čužauskas gimė 1883 m. Gerčalių kaime, Kal
tinėnų parapijoj.

Jubiliatui linkime sveikatos ir ištvermės ir toliau 
sėkmingai darbuotis Bažnyčiai ir žmonių dvasinei ge
rovei.

Vis tik pasikarščiuojama
Busimųjų prezidento rinkimų kampanija smarkiai įsi

siūbuoja. Ligšiol daugiausiai agituoja ir daugiau kal
bų sako respublikonų partijos kandidatai — guberna
toriai Dawey ir Bricker. Prezidentas Rooseveltas dar 
nė vienos politinės kalbos ligšiol nepasakė. Bet jis pra
bils šį vakarą. Kalba, be abejonės, bus įdomi. Jos daug 
kas klausys, nes Lauks, kad jis atremtų jam ir jo vy
riausybei respublikonų daromus priekaištus. Bet ar 
jis leisis su jais į ginčus, ar ne, tuo tarpu neaišku. 
Daugiau pasiektų, jei kalbėtų konkrečiai, liečiant vy
riausybės atliktus ir dirbamus darbus ir aiškinant da
bartinės ir netolimos ateities pasaulines ir šio krašto 
vidujines problemas, kurios yra milžiniško didumo. 
Partijų vadai, vesdami agitaciją, vis tik gana dažnai 
įsikarščiuoja. Besikarščiuodami, įvelia karo eigos rei
kalus. Tai nėra sveika. Net pavojinga. Norint susi
laukti greitesnės pergalės, karo eigos reikalus reiktų 
visai skirti nuo politinės agitacijos.

Kas k? rašo

Rimties
VALANDĖLEI...

Komunistėlis visa gerkle 
rėkė, kad reikia visur įves
ti lygybę, brolišką meilę. 
Prakaitas jam per veidus 
upeliais tekėjo, jis gi nesi
liovė kalbėjęs. Galop pailso 
bešaukdamas. Tada vienas 
iš tos minios garsiai paklau 
sė: “kodsl tu nenešioji apa
tinių marškinių, kaip visi ki
ti vyrai?”

Tokio netikėtų klausimo 
pagautas, komunistėlis ne
greit susiprato atsikirsti. 
Žmonės nusikvatojo, nuėjo 
sau. Jis vienas pasiliko be
stovįs ant dėžės, jo pedes- 
taio. Už dyką tas vargas, 
prakaitas. Vienas žmogelis 
durnu klausimu viską suga
dino. z
' Gyvenimas labai skaudžiai 
mus pamoko. Prie geriausių 
norų bei pastangų, netikėta 
aplinkybė pakeičia laukia
mas pasėkas. Vieton liūde
sio gaunasi juokas, vieton 
meilės pasireiškia neapykan
ta.

Taikos taktikos matyt lai
kėsi pariziejai ir rašto žino
vai. Kristus minioms kalbė
jo jau ne pirmą kartą. At
sirado tačiau vienas toks 
gudragalvis tartum nieko 
nežinąs. Jis klausia; “Koks 
didžiausias įstatymas” nors 
visą laiką girdėjo Kristų 
kalbant apie Dievo ir arti
mo meilę.

Kristus, žinodamas pari- 
ziejų mintis, tuojau pritai
kė painesnį galvosūkį paim
tą iš Dovydo psalmių, kur 
neaiškiai pažymima šv. Tre
jybės paslaptis. Rašto žino
vai greit pasijuto, kad ištik
tųjų jie nesupranta Švento 
Rašto, tuo tarpu jie save 
visą laiką skaitė ekspertais.

Piktoji dvasia, kiti žmo
gaus neprieteliai, vartoja vi
sas galimas priemones, kad 
tik daugiau patektų praga
ran. Jie garsiai šankia, kad 
po mirties nėr ko bijotis, 
tad kam čia žemėje varžy
tis, vengti neleistinų malo
numų.

Būtų laikas mums pagal
voti — jeigu pragaro ištik- 
rųjų nėra, sulig bedievių tei
gimo, kam jie taip sielojasi, 
kad kas tam tikį. Antra ver
tus, jeigu jie sakytų kad 
pragaras nėr baisus, kam 
jiems verkšlenti, kad geri 
katalikai nenori patirti tų 
nepaprastų pragaro gerumų: 
ten jiems bus daugiau vie
tos. Mūsų neprieteliai var
toja visas galimas priemo
nes mūsų pražūčiai — lai
kas mums atkreipti jų rū
šies ginklus prieš juos.

AB.C.J.

KARO VAIZDAS

Viršuje paveikslo parodoma, kad sąjungininkų kariai 
vyksta’į Brest gatvę kovon. Paveikslo apačioje parodoma, 
kad mūsų kariai grįžta ta pačia gatve su nacių belaisviais.

— Lenkų savaitraštis “Straž”, vedamajame rašyda
mas apie 5 m. karo sukaktį, pažymi lietuvių nusista
tymą taikiu keliu spręsti ginčijamus klausimus, rašy
damas, kad Lietuva nepuolė Vilniaus, kada Vokietija 
ir Rusija baigė parceliuoti Lenkiją.

— Ukrainiečių “Amerika” pabrėžia, kad senovės 
Prūsai buvo viena iš lietuvių tautos dalių, bet juos 
užkariavo vokiškas ordanas, dalį išžudė, kitą dalį prie
varta suliejo su savaisiais ir beliko tik vardas, ku
riuo imta vadinti Ha atėjūnai.

— “Gwiazda Polarna”, viename prieraše prie lenko 
laiško, vėl prasitaria, kad Vilnius yra istoriniu Lietu
vos miestu ir kitados yra buvęs Lietuvos sostine. Kar
toja kito lenko žodžius, pasakiusio, kad: “Vilnių gali
ma atiduoti lietuviams.”

(Tęsinys)
—Bet kodėl norite, kad 

Danielius neateitų? Jis jus 
myli!

—Ar manai?
—Jūs nenorite jo matyti. 

Bet jis jug nori... Jūs neno
rėjote jo pabučiuoti, bet jis 
jus pabučiuos...

Ponia, konvulsyviai spau
sdama Teresės ranką, pa
klausė :

—Ar tu tiki... kad jis 
ateis?

—Taip, bet reikia manęs 
klausyti ir tikėti, ką aš sa
kau. Užmerkite akis ir ilsė
kitės.

Staiga nutilusi ligonė iš
sitiesė.

Ir Teresė, atsisukdama į 
Danielių, pusbalsiu tarė:

—Ar supratai?
—Negaliu!
—Aš to noriu, tai yra ta

vo atgailojanti motina. Pri
valai ją gelbėti!

Ir šis, paveiktas, paklau
sė:

—Kas reikia daryti?
—Išeik į koridorių, pas

kui aš ją švelniai pažadin
siu, pranešdama, kad tu 
ateini; tu ją pabučiuosi ir 
tuomet ’ galėsi pasitraukti.

Po penkių minučių klie
dėjimas prasidėjo, ( viskas 
maišėsi išvargintoje galvo
je, bet svarbiausia kalba 
sukosi vis apie Danielių. 
Teresė ją žadina:

— Nusiraminkite, Danie
lius man pasakė ateisiąs; 
laikykitės, pasukite galvą, 
štai jie...

Tarp durų pasirodė Da
nielius, slėpdamas didelį ru- 
sijaudinimą, kuris jį vertė 
drebėti. Ligonės kliedėjimas 
jį veikė...

—Taip... Teresė man sakė 
... kad tu ateisi. Bet... kodėl 
tu toks išbalęs?... Ak, taip, 
tu taip pat žuvai... ne, ne, 
nežiūrėk į mane tokiu žiau
riu žvilgsniu...

Teresė sušuko:
—Danieliau!
Ir Danielius, priverstas,

pasikeitė, pasirodė šypsena 
šypsena, kurioje buvo pasi
gailėjimas ir liūdesys, kuris 
jį taip kankino... Ir jo mo
tina ištiesė jam rankas. Jis 
pasilenkė ir pabučiavo jos 
nuo prakaito drėgną kaktą. 
Tas pabučiavimas sugėrė 
viso gyvenimo prakaitą.

Ligonė neturi sąmonės, 
taip, be abejo, ir šis Danie
lius, kurį ji spaudžia savo 
glėbyje, yra išsapnuotasis 
Danielius, bet argi ne gra
žus sapnas, kuriame dvasia 
randa savo skausmų nura
minimą? Jos galva švelniai 
nukrito ant pagalvio, ji už
merkė akis, ir atrodė, kad 
ją apsupo ramybė.

* * *
Nuo tos dienos liga pra

dėjo eiti silpnyn. Ir Enguer- 
randas galėjo ateiti pas 
Danielių.

Pasikalbėjimas Enguer- 
rando su jo buvusiuoju au
gintiniu, dalyvaujant Tere
sei, buvo įspūdingas:

—Danieliau, aš netekau 
sūnaus, ar nenorėtum man 
jį atstoti?

—Negaliu! Kunigas Dar- 
mont buvo davęs man atlik
ti misiją, aš ją atlikau—ir 
užtenka. Atsiminkite mane. 
Likti pas jus, p. Enguer- 
rand, būtų kiekvieną minutė 
priminti jums praeitį, kurią 
turite pamiršti. Reikia jums 
ramybės pabaigti likusiajam 
gyvenimo keliui. Mano di
džiausias mitinai n i m a s, 
kad Apvaizda, užmiršdama, 
kad aš iš pykčio pasirinkau 
jūsų vardą, man leido prieš 
jus atstatyti jo garbingu
mą. Aš daugiau nenoriu.
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Trumpai apie jubiliatą kun. Cužauską
Kun. Juozas čužauskas gi t ant kalėdojimo bei ligonių

męs ir augęs Lietuvoje, at- 
va&avęs jaunas į Ameriką 
rengėsi į ateitį. Radęs čia

aprūpinimo sakramentais. 
Šv. Kryžiaus parapijoj vi

karaudamas agitavo mar-
gerą progą, susirado sau ir ketparkiečius lietuvius tver- 
galimybės eiti į mokyklą, ti parapiją Marųuette Par- 
Yra sakoma: “Where there ' ke. Ir pats daug dėjosi prie 
is a wlll .there is a way”.
Nekitaip buvo ir su kun.
Juoku. Dienomis fabrike dir 
bo, o vakarais lankė mokyk
lą. '
Aukštesnėse mokyklose

tvėrimo parapijos.
Atmoka didelę skolą

4 Klebonaudamas šv. Kazi
miero parapijoje, Chicago 
Heights, III., per keturis me 
tus išmokėjo $30,000 para
pijos skolos. Parapijonų te
buvo apie šimtas. Sekmadie-

Vakarinę mųkyklą lanky
damas kun. čužau.sk&s pa
tyrė, kad Amerikos mokyk- niais kolekta būdavo apie
lų durys yra jam atdaros.
Šiitą saulėtą dieną atsirado 
studentų būryje, Valparaiso,
Ind. Šioj mokykloj mokino
si per penkeris metus. O tu
rėdamas tvirtą pašaukimą gijęs pažįstamų, 
eiti į kunigus, iŠ Valparaiso ] Dabartinj ■ vleto, 
išvažiavo į St. Bonaventūre’s

$26.00. Vienok, Dievui lai
minant, netikėtų dalykų ga
lima padaryti. Per trumpą 
laiką buvo daug pasidarba
vęs, daug nusipelnęs ir įsi-

kolegiją, Allegheny, New 
York. Čia kolegiją baigė B. 
A. laipsniu. Tuomi pats at
sidarė sau duris eiti aukš
tesnius mokslus, net stoti į 
universitetą. Tai buvo dide
lis laimėjimas, kurs nulėmė 
ateitį; tada galėjo pasirink
ti bile kursą. Pasirinko teo
logijos kursą. Pilnai teolo
gijos mokslus teko baigti 
Vilią St. Mary of the Bake, 
kuri tebuvo užuomazga da-

Liepos 30, 1931 metais, iš 
Šv. Kazimiero parapijos at
vykus į šv. Baltramiejaus 
parapiją, Waukegan, Illinois, 
eiti klebono pareigas, čia 
laukė didelis darbas. Para
pija buvo paskendusi skolo
je. 1933 m. bažnyčią aplan
kė ugn^s. Parapijos padėtis 
Laukė energingo žmogaus, 
kad ją pastačius ant kojų. 
Neėmė ilgai patirti, koks en
tuziazmas degė naujo para-

ŠVENČIA SIDABRINI JUBILIEJŲ

Kun. Juozapas Čužauskas, Šv. Baltramiejaus parapijos, 
Waukegan, III., klebonas, kuris sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
švęs kunigystes sidabrinį jubiliejų. Ta proga rytą bažny
čioje bus spalvingos iškilmės, o penktą valandą vakar;1 
bankietas Lietuvių Auditorijoj.

Sveikiname Mūsų Mylimą Kleboną

Didž. Gerb. Kun. Juozapą Cužauską
25 Metų Kunigystės Sukaktuvėse

Rugsėjo 24, 1944
Šv. Baltramiejaus Parap. Parapijonai

Lietuvių Dienos 
atgarsiai

bartinės St. Mary of thejpijos vedėjo sieloje. Ar tai 
Lake Seminary, Mundelsin. Į šv. Mišias giedant, ar Die-
Illinois.
Atsiekia tikslą

1919 metais kun. čužaus- 
kas baigė teologijos moks
lus ir sėkmingai išlaikė kvo
timus. Seminarijos laikinoje 
koplyčioje priėmė tonsurą, 
keturis mažesnius šventi
mus, subdiakonatą ir diako- 
natą, o rugsėjo mėn. 20 die
ną, 1919 metais, Chicagoje. 
Šv. Vardo katedroje, priė
mė Kunigystės Sakramentą.

Į kunigus įšventino buvęs 
kardinolas Jurgis Mundelein. 
Sekmadienio rytą atlaikė 
pirmas iškilmingas šv. Mi
šias Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, Chicago, Illinois.

Dievo Apvaizdos parapijoj

Vikarauti vyskupo siun
čiamas pradėjo Dievo Ap
vaizdos parapijoj, Chicago, 
IH. Po dviejų metų ištikimo 
pareigų ėjimo, vyskupas per
kėlė į Šv. Kryžiaus parapi
ją. Po šešių metų vyskupas 
paskyrė klebonu į Šv. Ka
zimiero parapiją, Chicago 
Heights, UI. Toj mažutėj pa-

vo žodį skelbiant bažnyčio
je, jo stiprus, skambus bal
sas, kaip ir kasdien atlikti 
darbai, liudijo klausytojams, 
kad Viešpats apdovanojo 
juos tvirtos valios ir kil
nios širdies klebonu.

Skaičiai didelių darbų 
liūdytojai

Dievui laiminant, šv. Ba'- 
tramiejaus parapijoj su $15,- 
000 paskola reikėjo pasta
tyti modernišką mūre baž-

Rengiasi jubiliejui
Iškilmės bažnyčioj 

Šv. Baltramiejaus parapi-

’ pastangų įdėjęs, kad viskas 
kuo puikiausiai išeitų. 
Bankietas

Penktą valandą vakare
ja rengiasi prie kunigo Juo-! prasidėę bankietas. Mano-
zo Čužausko sidabrinio ju
biliejaus, kuris įvyks rug
sėjo 24 dieną.

Iškilmės prasidės iškilmin 
gomis Mišicmis 10 valandą 
ryto. Asistuos kunigai mari
jonai iš Hinsdale, o pamoks
lą sakys misijonierius Sil- 
vius Sakus, C.P. Mokyklos 
vaikučiai procesijoj pasitiks 
kleboną prie klebonijos ir 
atlydės į bažnyčią. Šv. Bal
tramiejaus chpras tą dieną

nyčią. Jog pastatymas ir j-|giedo3 nauja3 miSla3 (Ma33
rengimas kainavo $73,000. 
Reikėjo iš savo parapijonų 
per trumpą laiką priprašyti 
net $60,000. Vis tiek klebo
nai turėjo didelę viltį Die- 
vuje ir iš visos jėgos ren
gėsi prie didelio darbo — 
statyti naują bažnyčią. Jis 
pasiryžo visus parapijonus 
aplankyti asmenis i ir kvies
ti visus į talką darbu ir au
komis. Daug dėl to nuken
tėjo, buvo daug tamsių va
landų, bet geraširdžiai para
pijonai nenusigrįžo nuo pra
šymo ir dabar turime gra
žią, modernišką naują mūro 

rapijoj darbavosi keturis me ! bažnyčią, kurioj didysis mar 
tus. Pagalisu kardinolas iš- muro altorius pargabentas 
kėlė į šv. Baltramiejaus po- net iš Italijos prieš karą.

in E Fiat by Barthalcmew), 
o per Offertorium solo gie-

ma, kad bus labai daug žmo 
nių ir svečių atsilankys pa
gerbti mūsų mylimą klebo
ną.

Komisija darbuojasi, kad 
viskas būtų prirengta kuo 
puikiausiai. Ne tik komisi
ja, bet ir seselės rengia vai
kučius programai. Kiekvie
nas atėjęs į šį bankietą ne
sigailės.

Beje Šv. Baltramiejaus 
choras bankiete dalyvaus ra 
dainomis. Bus ir solo. Vienu 
žodžiu, viskas bus atlikta 
kuo puikiausiai. Bus ir žy-

dos Florence Butkiūtė. Gie-jmių kalbėtojų. Kun.-B. Ur-
doa “O Sacrum Convivium” 
by Perosi. Choras, vadovys 
tėj S. Žyli aus yra labai daug

ba ves programą.
Visi prašomi nesivėluoti;

penktą valandą popiet atei
ti į Lietuvių Auditoriją.

M. Z.

Moters nuoširdumas, o ne

Surengimui panašios die
nos ima laiko ir nemažai 
darbo. Nors visos vietos 
draugijos ima dalyvumą, bet 

^visvien ant keno nors vieno 
ar kito pečių krinta našta. 
Taip ir dabar. Tiesa, diena 
visais tatžvilgiais pasisekė, 
numatoma virš $1,000.00 pel 
no ir už tai reikia padėką 
išreikšti už nenuilstantį, rū
pestingą prirengimą admi- 
nistratyvei valdybai: pirm. 
Pr. Bujanauskui, draugijų 
nariams ir visiems, kurie 
prisidėjo.

Moterys ir mergaitės irgi 
nemažai prisidėjo, prie die
nos pasisekimo. Jos turėjo 
užeigą (virtuvę, ice cream ir 
popj. Verta paminėti kaip 
S. Bakšienė, S. Petraitienė 
A. Kaminskienė, J. Laurai 
tienė, H. Grikšienė, Stasė 
Butkiūtė, M. žičkienė, H. 
Marcinkienė, E. žvažienė, A 
Biliauskienė, P. Navardaus- 
kienė, Jarušaitienė, L. Iva
nauskienė, Ona Bukantienė, 
M. Bujanauskienė, A. Rum- 
šienė, E. Špokienė, H. Pet
raitis, C. Palbicki, C. Rau
donis, M. Ašmis, S. Norkus. 
F. Sutkus, D. Žigas, Helen 
Urbonas.

Laimėtojai

$50.00 U. S. boną laimėjo 
Jonas Buitkus; $25.00 U. S. 
boną laimėjo A. Spelman; 
$10.00 U. S. štampoms lai
mėjo D. Laurell; $5.00 U. S. 
stampoms laimėjo J. Ter- 
lapp; $5.00 U. S. stampoms 
laimėjo Jonas Skruzdis; $5 
U. S. stampoms laimėjo F 
Melander. .

Kultūrinis bendravimas 
su Kanados lietuviais

(LKFSB) Lietuvai esant 
laisvai jau buvo beišplečia- 
mi kultūriniai ryšiai su lie
tuviais išeiviais. Dabar ši 
svarbi pareiga daugiausia 
krinta ant stipriausios lie
tuvių išeivių dalies — USA 
lietuvių, štai, - pivyzdžiui, 
Kanadoje yra Montrealy, To
ronto mieste ir kitur gana 
daug ir labai simpatingų, 
lietuviško nusistatymo žmo
nių, bet dauguma jų dirba 
fabrikuose, dirbtuvėse, trūk
sta inteligentinių pajėgų, e- 
santieji yra perdaug darbu 
apkrauti už tat labai būtų 
svarbu, kad Jungt. Ameri-

ikos Valstybėse gyvenantieji 
lietuviškos visuomenės vadai 
dažniau juos su paskaitomis 
laiškais lankytų, parašytų 
straipsnių į jų laikraštį 
(•‘Nepriklausoma Lietuva”, 
6642 Third Avė., Rosemount, 
Montreal 36, Que, Canada).

— “Neprikl. Lietuvos” re
daktorių J. Ylą, brolį žino
mo rašytojo kun. Ylos (na
cių Lietuvoje areštuoto), iš
tiko nelaimė — buvo sužeis
tas automobilio, smarkiai už 
gautos abi rankos.

— Kanados lietuviai Ma
tuliai gavo žinią, kad Pran
cūzijos fronte sužeistas jų 
sūnus Stanislovas.

Tėvų Marijonų 
misijos

Spalių 15 — 22 dd. — ju
biliejinės misijos Šv. Kazi
miero parapijoj, Worcester, 
Mass. Vadovaus kun. A. Ma- 

j žukna.

Lapkričio mėnesį dviejų 
| savaičių misijos bus Šv. My
kolo parapijos bažnyčioj,

Į Chicago, III. Vadovaus kun 
j A. Ma žukna.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. ketvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.- - *
PENKIOLIRA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

StiHllo Ooiich
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PAKLOK SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

kyklos vaikučiai sveikina 
mylimą kleboną kun. Juozą- 
p, Cužauską 25 metų kuni- vejdo Q 
gyatės jubiliejaus proga ir J Wm8s meilę _
linki ištvermės savo pasi
šventime. Shakespeare

Nuoširdus ačiū
Visiems ir visoms rengi

mo komisija dėkoja už triū
są ir kokiu nors būdu pri 
sidėjimą prie sėkmingos Lie

Telefonas SEELEY 8760
Lai Dievą g laimina Jus a- 

teityje! Ilgiausių metų!
Pirkite pas t uos biznierius,, tuvių Dienos. Lauksime ki-

kurie skelbiasi “Drauge.” J tos. Enrikas

rapiją, Waukegan, III., eiti 
klebono pareigas.
Uoluc 5UVO pareigose

Kun. Juozapas kaip moks
le ėjo su pirmaisiais moki
niais, ką byloja B. A. laips
nis, taip uolus yra ir kuni
go pareigose. Nėra pavėla
vęs atsikelti, ateiti į pamo
kas, į bažnyčią, valgyti, su 
Mišiomis bei su pamaldomis 
sekmadieniais, nei darbo die 
nomis. Per 25 metų kunigavi 
mą, nėra turėjęs atostogų.

Vikaraudamas ėjo parei
gas klebono esama tvarka 
ir noru. Vikaraudamas ir 
klebonaudamas retai net pas 
savo seseris atsilankydavo* 
o pas parapijonus ar pažįs
tamus — niekados, nešk a i-

Dabar galime didžiuotis, kad 
ir. parapijos skola yra pil
nai atmokėta. Ačiū klebonui 
už jo pastangas.

Jau šešti metai, kai v»u- 
keganiečiai gėrisi save nau
ja bažnyčia. Baigus šventą 
ir didelį darbą, kun. čužaus
kas gali lengvai ir ramiai, 
su dideliu dži-ugsmu švęsti 
25 metų kunigavimo jubilie
jų.

Iš t ikrų jų, turi kuomi 
džiaugtis ir už ką būti Die
vui dėkingas. Be abejo už 
tai jisai ras užmokestį pa<? 
Aukščiausiąjį.

Kun. Albinas Klškflnas, vi 
karas, parapijonai, draugi 
jos, chorai, seselės ir mo-

GRAŽIOJI WAUKEGAN LIETUVIŲ ŠVENTOVE

Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijos. V.’aukegan, III., bažnyčia ir klebonija. Šią baž
nyčią, vietoj sudegusios medinės, pastatė kun. J. čužauskas, kurio kunigystės sid h- 
rinį jubiliejų parapija švęs šį sekmadn'U. šalę bažnyčios (kairėje) randasi taip put 
graži mūro pradžios mokykla. Jubiliat.:-, klebonas užsimojęs šįmet atmokėti visą pa
rapijos skolą.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Mia WEST KOOSEVELT BOAD

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. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

IE0 NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
EHELiMP B E E R S
Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.' Tel. Monroe 0808
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15 GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
VYSKUPAS IR
SUTVIRTINIMAS

Lietuvių bažnyčioje dirm? 
vonė turėjo būti 15 rugsėjo 
7 vai. vakare. Viskas buvc 
prirengta, bet gauta žinia 
kad Jo Ekscelencija vysku
pas Noll nebus, nes staiga 
susirgo. Kitas laikas nėra 
paskirtas kol vyskupo svei
kata pagerės. Norintieji pri
imti Sutvirtinimo Sakramen 
tą, privalo užsiregistruoti 
prie klebono kun. J. S. Mir- 
čio arba seselių Kazimierie- 
čių. Tam tikslui yra pamo
kos trečiadieniais ir šešta
dieniais 9 vai. mokyklos sv< 
tainėje. Neužsire.gi s t r a v ę 
prie Sutvirtinimo Sakramen
to nebus prileisti. Rengian
tis prie Sutvirtinimo Sikra-

šė seselėms dovanų. Įnešt' 
r svarstyta daug nauding’ 
kausimų, šis klubas yra nu 
istatęs gražiai pasidarbuo 
i mokyklos naudai.

VESTUVIŲ SHOWER 
PARTY

šeštidienį, 16 rugsėjo Pe 
ronėlės Aukš kaimenės na 

muose įvyko vestuvių išv? 
’carėse surprise shower par 
-y, jos dukteriai Jo=ephin« 
Aukškalniūtei. Seserys Ele 
įa, Mary ir Dorsthy supra 
’;ė būrį artimų draugių, ka 
sužinojo, kad jų sesutė trur 
oam laikui parvyksta iš In 
dianapolio. Josephine jau kr 
lėtas metų darbuojasi vai 
džios įstaigose. Indianapo- 
lis; rugsėjo 27 dieną įvyks

Vestuvių pusta bus Dariaus 
Girėno svetainėje. Jaunoji 
yra gabi inteligentė mergai
tė, dainavus šaltimiero pro
gramose. Yra žymių biznie
rių duktė. Jaunasis yra fil
mų rodytojas, gabus Joaki- 
nao Aukškalnio, “Draugo” 
agento, sūnus.

Geriausios laimės jauna
vedžiams.
MIRŠTA DAUG
LIETUVIŲ

Šiais metais mūsų mies
tely mirtis lankosi labai daž 
nai ir jau daug lietuvių nu
skynė mirties angelas. Rug
sėjo 18 d. palaidojome a. a 
Joną Navicką, kuris staiga 
sukniubo bedirbdamas apie 
savo namus ir mirė pakely
je į ligoninę. Paliko našlę 
Antaniną žmoną ir šeimą.

CICERO, ILLINOIS

VESTUVIŲ VARPAI JAU 
NEUŽILGO SUSKAMBĖS 

JAUNAI VYČIŲ PORELEI

Berlyno pranešimai davė suprasti, kad parašutistai prie 
Arnheim buvo išgelbėti amerikiečių ir britų jėgų, kurios 
perėjo per Reiną Nijmegen kelio tiltą paėmus, vykstant 
kovoms olandų miesto gatvėse. Olandų miestas yra stra
teginio pobūdžio, tai yra vartai į šiaurvakarinę Vokietiją. 
Vilyčios rodo, kur naciai priešinasi.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WLEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenu<1ažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOB 1462.

mento turi žinoti tikėjimo Į jos vestuvės su Paul W. Po gedulingų pamaldų r.u-
tiesas.

MUSŲ MOKYKLA

da rk S. K. D 4c. of Indiana- 
polis karo pareigūnu. Jose
phine buvo apdovanota gra-

JL

Gražiai ir darniai darbuojasi
Iron>, Mich. — šiame ma-Į Toks solidarumas tikrai 

žame miestelyje randasi Šv. j girtinas. Ne vien išsilaiko 
Bernardo bažnyčia, kuriai 1 stipri parapija katalikišku

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

GANTŲ PLElIi.lydėtas į Kalvarijos vietos 
kapus. Velionis priklausė 
prie katalikiškų draugijų,

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTI0 MA- 
TBK1OLA9 NATŪRALUS UUM 
SPALVOS DANTU rLMITOMS.

vadovauja kun. V.aišnoraitis.žiomis dovanomis, tarp ki- . todėl buvo kalbamas rožan , .
tų atsilankiusių buvo dvi čius ir daug susilaukė gyvu 1 rU ®Zia/ i111**13
viešnios iš Chicagos: Krir- j ir dvasinių bukietų. Buvo Šv. ’ en ir vau e S.v^ 

. .. ----- ..... i„ . . nori-i bas. Bet nors žmones įssi-seles Kazimierietes tam dar- tina Kriščiūnaite ir jos se- Kazimiera parapijos naru. ............., . . _ , -d, . skirstę, randasi didelis šutui gerai pasiruošė. Jos taip ;sute Eleanora. Mamyte Auks . ? . .r , . ... ., 1 LIGONIAI gyvenimas ir vienumas, kaipat prirengs tuos, kurie no- kaimene įskėlė skanius įski'-, • - , , ,
ri dirmavotis. Penkios sese- mingus pietus. Sesutės taip! ^uo metu daug randasi 1SPU^ a o s nor3 parapijos 
lės darbuojasi mūsų tarpe: | pat suteikė brangias dova-!^on^4 Valie’a sunkiai ser-ina j ai P-»r'-ngima-3- 
3 mokykloje dirba, viena‘ nas. • ga Jau dauSiau metai. Pasi- į Neseniai įvykęs parapijos

Šiais metais mūsų mokyk
loje mokslas prasidėj 3 su 
115 vaikučių. Mokytojos sė

ir tautišku atžvilgiu, bet got 
sinamas lietuvių vardas ki
tataučių tarpe. Lake Countj; 
Star savo skiltyse patalpi
no ilgoką straipsnį, pirmame 
puslapyje, sveikindamas kle
boną kun. Vaišnoraitį ir jo 
pa rapi jonus. - NAUJOS

BVSUH Velvatone DANTU
PLUTOS

vargonininkauja ir viena vi
rėja.

MOKYKLOS MOTINŲ 
KLUBAS

SUSIŽIEDAVUSI

Reporteriui teko sužinoti,

davė operacijai Kūnickienė 1 bankietas paliko parapijai
vienoje Chicagos ligoninėje. 
Riešutauckiui Antanui pa
daryta operacija, išimta vie-kad Kristina Kriščiūnaite y- L , . _. „. ;na akis, guli Brazauskų narą susižiedavus eu garieciu; , « . . .v T ,me; serga Jonas Purvinis irsusi- Kazimieru Aukskalniu ir Jo-,^.^.

rinkimą praeitą savaitę dėl sephine broliu. Jų vestuvės!
seserų pantry (shower) par-i įvyks spalių 1 d., Šv. Kry-I Ligoniams linkime sveika- 
ty. Vaikučių motinos sune-jžiaus bažnyčioje, Chicagoje. I tos. Korespondentė

Klubas turėjo aav;

BE

$750.00 pelno. Žmonių buvo 
susirinkę virš 600 ir po ke
lias eiles stalai buvo aptar
naujami. Kad sudarytų visą 
tūkstantinę, Lietuvių Prie 
telių dr-ja paaukavo $250.00.

Lietuvių Prietelių dr-ja 
susitvėrusi šelpti lietuvius 
ir jiems padėti ne vien ne
laimėse, bet ir leidžiant links-S. i /
mesnes valandas.

P-lė Francine Olbikaitė

Sekmadienį, spalio 8d., Šv. 
Antano parapijos bažnyčioj, 
Ciceroje, per iškilmingas šv. 
Mišias 10:30 vai. ryto, amži
nus meilės prižadus pateiks 
viens kitam p-lė Francine 
Olbikaitė, duktė Mr. ir Mrs. 
Ant. Olbikas, ilgamečių Ci
cero gyventojų ir Kazimie
ras Gudgalis, kuris yra po- 
pularus ir gerai žinomas jau

nikaitis, a. a. gerb. kun. J. 
Vaičiūno auklėtinis.

Abu jaunieji, Francine ir 
Kazimieras, yra nariai Lie
tuvos Vyčių, Cicero 14-tos 

I kuopos.Pageidaujama, kąd atsiras
tų korespondentas, kurs pla- Į. P° vestuvių, jauna porelė
,7 - . ,. . _  žada apsigyventi ' Ciceroje.čiau aprašytų lietuvių gy- r J
venimą šios veiklios pampi- I “ 'T_ „ Pirkite pas ,'taos biznierius,jos. Kun. Vaisnoraitis rupi- . , .f. . ,... .. kurie skelbiasi Drauge.”nsąi re tik parapijos reika- _________________ s
lais, bet taip pat stengiasi, MELSKITĖS UŽ TAIKĄ! 
kad parapijonai uoliai skai
tytų katalikišką spaudą. Jo 
pastangomis “Draugo” skai
tytojų šeima jo parapijos ri
bose labai žymiai padidėjo.

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neatalduoda. Be akrai.. Natūralia apal- 
raa Neblanka VlaaJ taly ilnamaa dantų 
sleltea Permatomea cryatai clear plettoa

Plnakanoa saak'uma, aanltarda, Patea- 
klnlmae uaruntnataa. Matertolaa labai pa- 

I ramtlat Tlaaaa dlaaaa tatsyaas
rainu.

Darome plettas (spaustas Ir Į 
gautas ttk Ii lAlvnl uotų dantistu I

3E

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POI.VNA STOSKItTfcS. Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su šv. Kazimiero Akademi jos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chicago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS. 2334 So. Oakley Avė.

39

i'

EYE-GLASSES C0.aa
155/ M!LWAUKfE AVĖ.

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

AKINIAI JĮ
16—DIENŲ IŠBANDYMUI P 

vhijausiu madų su Pinigų Grąžinimo Garancija 
KIIBDITAS, JEIGU Jei jum. nereikia ūkinių niūwų patyrė 
KEIKIA STIKLUS OptoiųetrljoH Daktarai taip jum* pasakys 

PATAISOM MATYKIT MUS
RĖMUS PATAISOM ŠIANDIEN t

GREITAI PATAISOME L 
---------------------------- DYKAI!

SCENTIPIftKAS 
Matymo Tyrinta* 
Per KeKintraotiiii

_____________________________________ 19447S. HiltM St.
SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOS *Opt

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - _ Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Komliinacijos Durų — Waliboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — įrangų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelin — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. 60RCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

A

IVIJLK STUDIO
1945 VVest 35"' Street

/St or/eA-

ADV \NCED PHOTOGKAPHY 

I.OUEST POSSIBI.E PKICES

PIIONE I.AFAYKTTE 2313
%

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1794 ■. Ashland tad FI Ron 9261

Atdara nua • Iki S. SatlaS. ana • iki A 
KUBAMS LIETUVIŠKAI

•945 W 26tli St. 2nd Fl. Lan 9909 
>0 N. Dearboru Rm. 809, Ste 9649 

Vldurmteeėlo vai. *—«. Aatradi.,.| tr 
»«< rirtadtaat ... » UU »

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDč INDEMNITY COMPANY

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

IJNDER IJ. 8. GOVERNMENT ŠUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
I/OAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKlE WiCH, Pres. and Mgr.



šeštadienis, rūgs. 23, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASITARIME SU RESPUB LIKONŲ KANDIDATU Uoliai remsime

Commiinify War Fund vaju
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

Lietuvis kandidatas į teisėjus Antanas 
Grish turėjo pasitarimą su gubernatorium 
Valst. vice prezidentus ir su gubernatorium 
tymo link Lietuvos nepriklausomybės. Pasi 
American Legion Convention. šioj nuotrau 
nistrator John T. Dempsey, kandidatas į 
bernatorius Green, adv. Antanas Olis ir As

Olis ir Assistant Attorney General Juozas 
Bricker, respublikonų kandidatu į Suv.
Green, dėl respublikonų partijos nusista- 

tarimas įvyko rugsėjo 18 d. Chicagoje, per 
koj iš kairės į dešinę: Illinois Public Admi- 
States Attorney; gubernatorius Bricker, gu- 
s’t Atty General Juozas Grish.

Chicagos Lietuvių Taryba kviečia Susirinkimai
Chicagos lietuviai biznie

riai ir profesionalai neturi 
laiko dalyvauti paprastuose 
parengimuose ir konferenci
jose. Todėl Chicagos Lietu
vių Taryba rengia bankietą 
sekmadienį, rugsėjo 24 die
ną, 1944 m., Evergreen Golf 
Club, prie Western ir 91- 
mos gatvės, kaip 5:00 vai. 
po pietų, į kurį) specialiai 
kviečia kiekvieną lietuvį pro 
fesionalą ir biznierių.

Chicagos Lietuvių Tary
ba, kuri susideda iš visų 
grupių, kovojančių už nepri- 
klausomop Jūetuvos atsteį-. 
girną, žino, kad Chicagos 
lietuviai profesionalai ir biz
nieriai yra patriotingi ir lau
kia progos sueiti ir pareikš
ti savo pritarimą lietuvių 
tautos troškimams.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦
Marųuette Purk. — Bend

ro Amer. Lietuvių Fondo Ša
tas skyrius laikys susirin
kimą antradienį, rūgs. 26 d., 
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėje. Apie svarbą šių su
sirinkimų, manau, nereik 
nei aiškinti; tik svarbu, kad 
laikas mūs neužpultų nepa
siruošusių.

Tad^i, kviečiami visi, jau
ni ir seni, vyrai ir moterys, 
skaitlingai atsilankyti.

F. J. Cižauskas

Brighton Park. — ARD 6 
skyr. susirinkimas įvyks sek 
madienį, rugsėjo 24 d., 3 v. 
p. p., mokyklos kambaryje. 
Prašome nares skaitlingai 
susirinkti, nes reik prisiruoš 
ti prie centro rudeninio pik
niko, kuris įvyks spalių 1 
d., Vytauto parke. Pirm.

žagariečių klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 24 d., 1 vai. 
popiet, Hollywood Inn sa
lėj, 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite laiku atvykti, nes y- 
ra daug svarbių reikalų ap
tarti. J, Keturakis, rast.

Neabejojame, kad daly
vausite bankiete. Prašome 
pranešti ūmai, kiek vietų 
tamšlai rezervuoti. Telefo- 
nuokite vakarais BRUns- 
wick 4887, sekretorei.

Kun. I. Albavičius, pirm.
Euphrosine Mikužis, sekr.

Bridgeport. — Labdarių 
Sąjungos 5 kuopos susirin
kimas bus sekm., rūgs. 24 d. 
2 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Prašome 
kaip narius, taip ir garbės 
narius atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių da'ykų 
pranešti kas link baigimo 
senelių prieglaudos namo.

Valdyba

Cicero. — Motinų ir Mo
terų Kareivių klūbo narės 
šį sekmadienį, rugsėjo 24 
dieną, eis in corpore prie 
šv. Komunijos, 7:30 vai. Pra 
soma susirinkti parapijos 
svetainėje 7:10 vai. Po Mi
šių bus svetainėje pusryčiai.

Valdyba

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gu”.

Visas Jėgas dekite, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Vienuolikos Metų Mirties

PACHANKlS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANT 

(įsteigta 1889 m.)
Sukaktuvės

PKTRONftLfi LUft&IENft
Jau sukako vienuolika metų, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą mo
terį ir motinėlę — Petronėlę 
Lukšienę.

Netekome savo mylimos rug
sėjo 24d., l!)23m. ir ji tapo
palaidota rugufjo 27 d.

Paėjo iš Lietuvos, Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parap., Vi- 
duklių kaimo

Nors laikas tęsiasi, mes jco 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestinga'.,! Dievas su
telkia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą Iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingro SV. Mi
šias už Jo ssielą — sekmadienį, 
rugsėjo 24d., 1944m., Gimimo
ftvenčtaulo Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčioje, i0:45 Vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines Ir 
draugus, kaimynus Ir patinta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis psnimelsti 
už a. a. Petronėlės sielą.

I’o pamaldų kviečiame J 
švogerkos — Petronėlės Du- 
binsklenės namu.-, adresu — 
6605 Ho. Pairfleid Are.

Nuliūdę lieka: VyrĮM Jonas, 
Dukterys Ir Žentai Kaz'nilera 
Ir James l’lcier, Ir liroMsiata 
ir Waller Hloik, Sūnus Ed- 
mtiiMiaN. Anūkai, štogerkA Ir 
visos kitos (.iminės.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo

' Rekordas:
61 Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PBRSONALIZ8D KSMORUtA aT NO ADD1TIOMAL COOTt 
P4RTTCCTJUI PnOPTiB FRITKR PAOHANKM FBODUOTIONH 

nnrmnmTona ov m vamotts honteu-o orjjttth 
Mm* Bemrtlful—Muat BMnrtg-SU—Best la TM World. 

BŪT U. S. WAR BOND8 WTTH THE SAVINOS 
rjucipkitss ntnc —

JOHN W. PACHANKlS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Metaber of the Uthuaniaa Chambar otf OoauMree

MODERNI Uvidtai PARODA: RMOnENGUA:
4585 W. Washingtoa Blvd. 5910 South Troy Street

Tel. ESTebrook S645 Tel. REPnbUc 4298
VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.: Seitad. Ir Sekm. 9-6 vai.

Community and War Fund 
rinkliava prasidės spalių 
mėnesį ir tęsis iki lapkričio
mėn. ,

Mes, lietuviai, esame lai
mingi, kad gavome progos 
įeiti į Community and War 
Fund, nes iš to fondo bu- 
sušelpti ištremtieji lietuviai 
ir nuo karo nukentėjusieji 
Lietuvoj.

Dėlto mes privalome dirb
ti, kad padėjus tame vajuj. 
Reikia kuo daugiausia aukų 
rinkėjų. Registruokitės tam 
darbui. Aukų rinkėjai kiek
vienas gaus savo apylinkėj 
paskirtą bloką.

Nėra kilnesnio darbo, kaip 
šelpimas vargo suspaustųjų 
Mes čia, laisvės šaly, gyve
name pertekliuje. Atminkiro 
badaujančius Europoj. Tuo 
pačiu kartu gelbėkime ir A- 
merikai laimėti karą, kad 
ir mus neištiktų tas tragiš 
kas likimas, laisvės netekti 
Mūsų vienintelė šalis taip 
laiminga, į kurią viso pa 
šaulio kariaujančių šalių, ba 
do suspausti žmonės kruvi
nomis ašaromis akyse, iš
tiestomis rankomis šaukiasi 
maldaudami pasigailėti.

Tad, per Community and 
War Fund vajų parodykime

gailestingumą vieni aukoda
mi stambesnes aukas, kiti 
pasišvęsdami rinkimui aukų. 
Juo daugiau pašvęsim, tuo 
greičiau priirtinsime pašau 
liui taiką. Taip pat daug 
prisidėsime ir prie savo tė
vynės — Lietuvos išvadavi
mo iš vergijos.

>. O. Aleliūnienė

A.

PADfiKONfi

+
POVILAS GUDAS

kuris mirt Rugoėjo 14 d. 1944 
ir tapo palaidotas Rugsėjo 18 
d., o dabar.ilsia Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
dalydamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutln) pa
tarnavimą. ir palydėjo jj į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami Jo prasišalinimą Iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvariš
kiems tėveliams kun. kleb. J. 
Paškauekui, kun. St. Petraus

kui ir kun. Vi, Urbai kurie at
laikė įspūdingas pamaldar už 
jo oielą ir kun, kleb. J. Paš- 
kauskui, kuris pasakė pritai
kintą pamokslą.

Dėkojame, šv. Mišių ir gėlių 
aukotojam«3. ,

Dėkojame laidot. direktoriui 
Antanui B. Petkui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
nast}, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojam grabnešiam-s nariamo 
Baltos' žvaigždės kliūbo ir vi
siems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mylimas broli ir dėde, lai 
Visagalis Dievao suteikia amži
ną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Sesuo, Stoge
lis, Jų Simai. Sesers Duktė ir 
Gimines.

GART. INDIANA I.ABDOTFVIU ĮSTATO*

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Štai Uvienas 
paw>inlrHnlU

DEDTHS Ofl

KREIPKITE* PRIE MUb 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMIKĄ

SUVIRS 20U PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matenoto u Darbo

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pn 
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą

Didyste Ofisas ir Dirbta v*:

VENETIAN 
MONUMENT CO._ — “S

luktų.
Ir Dirbtuve: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

Netoli Gra&d Avė.)

gražių

(Natai
PHONE SKELBT 6108

Remkite ir platinkite "Draugų", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

HE

ITIARGUTIJ'
=■>«]

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 
KABIO LAIKRAA'i'l'- ĮSTEIGTAI- ll 1933 M

SEKMADIENIAIS - ano I 
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS au«» 
9:3n vai. vakare.

EXTKA PROGRAMAS Penh 
tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

_______ Telefonas — GROvehill 2242
t&į.-. —......---------------------------y-,“', -./g -

WHFC HM kilos

*X5

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
b

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonus CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
, LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną Ir NaktĮ

Mes Tarime 
Koplyčias 

Vlaoec Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVĖ.___________Phone TAROS 4006

J. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFOBN1A AVĖ. Fhoae LAF. 8578

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HAJLSTED ST. ~ 710 W. 18ta STREET 

_____________Telephoae TARPS 1411

L
i«4« WES1 46ta SI. Phone TARUS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TARDS

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 MEST 28rd PLACE 
10756 S. MOBIGAN AVR.

Phonea: CANAL 2515 
OOMMODOBE 5768 

PULLMAN 1271

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0061
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Didelės iškilmės šiandien

Dariaus-Girėno Posto Nauja Vaidyba
DARIAUS-GIRĖNO POSTAS KVIEČIA DALYVAUTI 

DIDELESE IŠKILMĖSE

DUJNRABTTS DRAUGAS, CHICAGO, IULINOIS Šeštadienis, rūgs. 23, 1944

švento juozapo parapijos piknikas 

įvyks rytoj, Vytauto darže, visus šir

dingai kviečia kun. černauskas ir para

pijos komitetas. z *

Savotiška kalba

Savo vyro kelnėmis signaluodavo 
kitam savo mylimajam

šeštadienį, rugsėjo 23 d., 
7 valandą vakare, savo na
muose 4416 S. Western avė., 
Dariau-Girėno Legijonierių 
Postas No. 271 įvesdins nau
jas valdybas ateinantiems 
metams savo įvairiuose sky
riuose: vyrų legijonierių, 
moterų Auxiliary, legijonie
rių sūnų skyriuje ir mergai
čių Auxiliary.
NAUJAS POSTO 
KOMANDERIS

Naujai išrinktas Posto 
Komanderis yra Juozas Ra
chus, k’irg gimė lapkričio 23 
d., 1896 m. Švėkšnos mieste
lyje, iš Antano ir Monikos 
Rachauskų. Pradinę mokyk
lą lankė Švėkšnoje. Ameri
kon atvyko geg. mėnesį 1913 
m. ir apsigyveno Chicagoje, 
Town of Lake kolonijoje.
Vasario 1917 m. įstojo U. S. Moterų Auxiliary pirminin-
kariuomenėn. Karo laike 
tarnavo Prancūzijoje ir iški
lo į seržanto laipsnį.

Buvo paliuosuotas iš ka
riuomenės 1920 m. i/ sekan
čiais metais stojo darban 
Amerikos Legijono postuo
se. Labai daug prisidėjo prie
suorganizavimo lietuvių le- kviečia visus lietuvius vyrus 
gijono posto 1932 m., o 1938 ir moteris, tarnaujančius ar
m. persikėlė į Dariaus-Girė
no Postą, kur per pereitus 
kelerius metus ėjo direkto
riaus pareigas.

1922 m. Juozas Rachus 
vedė Rozaliją Ališauskaitę 
ir dabar augina sūnų Rober
tą, kuris tarnauja U. S. Ar- 
my Air Corps, ir dukrelę 
Joaną. Lietuvoje turi du 
broliu: vienas Jonas protė

Didžiuma 501 National 
Tea Co. krautuvių Chicagoje 

soriavo gimnazijoje, o Pra- ir apylinkėse šiandien užda- 
nas karininkas. Ten randasi rY^a kai unijos įsakymu su- 
irgi viena sesuo Justina. ,streikavo krautuvių mene

džeriai. Dėl streiko genda 
tonai maisto, sukrauto krau
tuvėse ir sandėliuose. Pikie- 

Lygiai 7-tą vai. šeštadie- tieriai apstatyta apie 51 
nį prasidės įvesdinimo cere- krautuvę, kurios nežiūrint 
monijos vadovybėje Paul streiko, buvo atidarytos.

IŠKILMES ŠEŠTADIENIO 
VAKARE

Lynd, 4-to Distrikto Koman- 
dieriaus, maršalkos vietą už
imant Antanui Kasper. Sve
čias kapelionas pakviestas 
iškilmėm. Į naują valdybą 
įeina: Kom Juozas Rachus, 
Sr.; vice-kom. Adam Maca
ms, Jr.; vice-kom. J. Judic
kas; adjutantu Antanas A. 
Olis, kuris kandidatuoja į 
teisėjus iš Republikonų par
tijos; kasieriumi J. Pankus; 
fin. sekretorium A. Yusken; 
teisėju advokatu teisėjas Jo
nas Zuris; kapelionu K. Ki- 
bart; istoriku A. Macarus; 
maršalka F. Krasauskas; 
padėjėju M. Massey. Pereitų 
metų komandierium buvo 
Jonas Mason.

Į Legijonierių Sūnų Sky
riaus kapitonus išrinktas J. 
Mc Hugh, kuris užima pasi- 
trsukančio F. Gausho vietą.

ke išrinkta Antoinette Ezer- 
ski, kuri užima vietą Mortos 
Masonienės. Į mergaičių 
skyriaus vedėjas išrinkta 
Joan Vodar, kuri užims vie
tą Frances Marks. I

Dariaus-Girėno Postas

jau paliuosuotus iš Ameri
kos kariškos tarnybos, atsi
lankyti į šias iškilmes. Po 
iškilmių įvyks draugiškas 
pasisvečiavimas. Įžanga ne
mokamai.

Krautuvėse streikas

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Fverythlng In the Hm of 

Furnlture

UI. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fuetovy Repreeentuttve

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT

For appolntment coli — 
RKPUBUC 6061

ŠVENČIA SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Rugsėjo 24 dieną sueina 25 metai, kaip 
ence, kuri rūpinasi katalikų veiklumu Jung 
esamus ir buvusius katalikų vadus, vadova 
nei. Kairėje pusėje matome kardinolą Dou 
esančius gyvus iš pirmojo administratyvini 
tome mirusį arkivyskupą Edward J. Hanna, 
generalinį komiteto sekretorių, kuris išbuvo

įsteigta National Catholic Welfare Confer- 
tinėse Amerikos Valstybėse, čia matome 
ujančius ir vadovavusius katalikų visuome- 
gherty, Philadelphia, ir arkivysk. Schrembs, 
o N. C. W. C. komiteto. Dešinėje pusėje ma-

San Francisco, ir monsignor John J. Burke, 
tose pareigose iki mirties, 1936 metų.

Iš karo frontų
' ' ų (j; i' '.-s

81 chicagietis karys žuvęs
Karo departamentas pa

skelbė pavardes 81 Chicagos 
ir apylinkių kareivio žuvu
sio Europos karo frontuose. 
Jų tarpe randasi Pfc. Matas 
Dubas, kurio motina, Mrs. 
Mary Dubas, gyvena adresu 
2058 W. Huron St., ir CpL 
Edvardas Pučkorius, kurio 
tėvas gyvena adresu 10049 
Perry Avė.

Bomba namuose
Užvakar naktį pamesta 

bomba išgriovė Chicagos 
mokyklų viršininko William 
Johnson namus. 1228 Far- 
wel avė. Nuostolio padaryta 
už $1500. Johnson’ų 8 metų 
dukrelė, Valeria, pranešama, 
nukentėjo nuo smarkaus su
krėtimo. Policiia spėlioja, 
iog bomba greičiausia pa
mesta ne su tikslu užmušti, 
bet nugąsdinti. Jau kelios 
savaitės eina ginčai ir byla 
tarp Johnson’o ir kai kurių 
tėvu už tai, kad Johnson’as 
uždraudęs vaikams persikel
ti iš vienom mokyklos kiton. 
Galimas daiktas, kad bomba 
k’eno nors pamesta keršto 
sumetimais.

Nerado tėvo ;
Pasveikęs nuo sužeid'mo. 

lst Lt Lerov Susalla. 22 
m.. 5458 Cornell avė. kelioms j 
dienoms parvažiavo anlan- 
kyti tėvelius. Pabučiavęs 
motiną paklausė kur tėvas, 
Jam pasakyta, jog nežiūrė
damas savo 45 m. amžiaus, 
pats įstojo laivynan ir da
bar randasi kur nors Pacifi- 
ko salose.

Sužeistųjų sąraše randasi 
Pfc. Frank Petrauski, kurio 
motina, Mrs. Constance Pet
rauski, gyvfena 5348 S. Union 
avė.

Susitiko Italijoje
Pfc. Victor Novak ir jo 

sesuo Cpl, Loretta turėjo va
žiuoti net į Italiją, kad su
sitiktų. Tik, žinoma, jų susi
tikimas buvo visai netikė
tas. Abu yra kariuomenėje 
ir netyčia suėjo Italijoj, kur 
Victor jau senai yra, o Lo
retta prieš kelias dienas at
vykusi iš Afrikos. Novak 
šeimyna turį dar tris sūnus 
tarnyboje.

Įjos. rbudrik,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO. 8, ILE. 

Tel. CALumet 7237

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.

REIKAI.E PASINAUPOKIT

BUDRI KO RADIO VALANDOS:
WOFL. 1000 K., NedSUo* 
vakare — 9:80 P. M.
WHFC, 1400 K., Ketveco 
vakare — 7:00 P. M.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

Muzika—vaistas
Dr Mitchell Corbett, ku

ris su pagelbininkais priima 
kasdien tarp 300 ir 400 ligo
nių, pastebėjo, jog daugelis 
jo pacijentų būdavo labai 
nervuoti ir susikrimtę dėl il
go laukimo kol prieidavo jų 
eilė. Jis laukiamame kamba
ryje įsitaisė, kad girdėtųsi 
muzika. Dabar, jis pareiškia, 
pacijentai daug malonesni 
ir linksmesni ir linksmiau 
nusiteikę, taip kad lengviau 
juos gydyti.

Muzikalinis vagis
Evanstonp policija ieško 

vagiliaus, kuris nežinia ar 
muzikos ar kitokiais sume
timais pavogė 150 vargonų 
triūbelių iš Scott Hali, 
Northwestern universiteto 
'patalpose. Triūbelės buvo 
sudėtos užpakalyje vargonų 
sykiu su kitom mašinom, 
kurios vargonus varo.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų©

Telefonu* — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.............<9.80

8TOKEB COAL, Ankšto* rflgles. $7 4 5 
2 syk plauto*. ChemMkul prirengto*
BLACK BAND LUMP.................... Į 25
PETROLEUM CORK (Covrae). $Į2^50 
PETROLEUM COKE (PI* Boa) $ĮQ*95

NEW YORK. — Anądien 
Anthony Dentini, 43 m., bu
vo teisman patrauktas už 
tai, kad šautuvu badęs Ni- 
cholui Manieri pašonėn ir 
grąsinęs jį nušauti.

Teismo eigoje paaiškėjo, 
jog Anthony Dentini ir jo 
žmona turėdavo vaidų ir ne 
labai kaip sugyvendavę. Lai
kui bėgant Dentini žmona 
įsimylėjo su Nicholas Ma
nieri, bet dėl baimės savo 
vyro, žmona turėjo slapto
mis su juo draugauti.

Tik nelaimei, Dentini kaž
kaip užuodė pakastą šunį ir 
po kiek laiko įtarinėjo Ma- 
nierį turint santykių su jo 
žmona. Dėl to pamanė, jog 
kitaip nebus galima Manierį 
pamokyti ir atgrąsinti nuo 
savo žmonos kaip tik jį pa
gąsdinti šautuvu, nors visai 
nemanęs ji pašauti.

Teisme Dentini pareiškęs, 
jog jo žmona jo kelnėmis 
duodavo Manieriui signalą. 
Štai jo paties žodžiai :

“Šitas vyras, apgaudinė
damas mane. turėjo santy
kių su mano žmona. Juodu 
tarp savęs turėjo signalus. 
Jei aš namie, tai ji iškabina 
mano kelnes stačiai; jei ma
nęs nėra namie, ji kelnes iš
kabina atvirkščiai, t. y. vir
šutine puse žemyn.”

Rasti be sąmonės
Penki asmenys, du sailo- 

rai, marinas ir dvi mergai
tės, buvo rasti be sąmonės 
anksti praeitą ketvirtadienį 
sudaužytame jų automobily
je, ir netoli jų automobilio, 
83-čiame kelyje, netoli Le
ment, III. Nukentėję buvo 
nugabenti į Little Company 
of Mary ligoninę. Kauntės 
plačių kelių policija mano, 
kad automobilis susidaužė į 
medį. Iš sudaužyto automo
bilio buvo išmestas pro lan
gą vienas iš sailorų.

Už $550 .
Mrs. Sara h Etshokin pra

nešė policijai, kad kailiniai 
už $550 vertės buvo vagių 
paimti iš jos namo, 4901 
Drexel blvd.

X Baisūs slapti Rusijos 
bolševikui planai lietuvių iš
vežimui į Sibirą yra jau ati
dengti ir atspausdinti tik 
ką išėjusioje iš spaudos 51 
puslapio knygutėje “Lietu
va nacių ir bolševikų vergi- • _ • ••

X Ignas Sakalas, mūs die
nraščio redakcijos narys, ir 
einąs “Vyties” redaktoriaus 
pareigas, vakar išvyko į L. 
Vyčių seimą, New Yorkan. 
Po seimo žada, paviešėti pas 
savo dukrelę Aldoną (Deal, 
N. J.), o grįždamas dar su
stoti pas gimines Cleveland, 
OJ|io- “Drauge” nebus visą 
savaitę.

X Konstantinas Ignotavi- 
čius, marketparkietis, šiomis 
dienomis rimtai sunegalėjo. 
Randasi dr. J. P. Poškos 
priežiūroj. Ignotąvičiai bu
vo seni No. Side Šv. Mykolo 
parapijos parapijonai.

X šv. Teresės draugija, 
Marąuette Park, išklausius 
J. Daužvardienės pranešimo, 
nutarė ne tik aukoti per 
Community and War Fund 
vajų, bet ir pasidarbuoti ta
me vajuje. Sekančios užsi
registravo: O. Vizbarienė,
H. Phillips, B. Patrick, L. 
Krikščiūnienė, A. Vileikie- 
nė, M. Aleksiūnienė, Julia 
Urba, A. Vainauskas, Am- 
brozienė, J. Zolpienė.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos “bunco party” pramo
ga spalių 8 d., Dariaus-Gi
rėno salėj, 4416 S. Westem 
Avė., 2 vai. popiet, iš anks
to galima tikėtis, bus sėk
minga. Komisijos narės — 
M. Petkienė, A. Balsienė, J. 
Pumputienė, M. Navickienė, 
Salomėja Balsis ir kitos 
smarkiai darbuojasi platin- 
damos tikietus ir rinkdamos 
dovanas.

X Amilija MffUinauskienė, 
4222 S. Rockwell St., pas
taromis dienomis buvo rim
ui susirgus. Dabar jau 
sveiksta. Malinauskai yra 
nuoširdūs “Draugo” skaity
to ja i ir rėmėjai.

Gyvenimo nuoboduliu ser
ga tik nuobodūs žmonės. E- 
merson.

Skelbkitės "Drauge**.

lAuMraBb*.'*.




