
DRAUGAS
» Tlw UthoMha Daily Frieod

PUBLJSKBD BT THE UTHUANIAN 
CATHOUC PRESS SOCIETT 

2334 S. Oakley Ąyę., Chicago, IH,

Tclephope Canal 8010—8011
The tooet lafluentl*! 

I.lthuanUa Daily ln America

V2T-
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that govemment of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 228 3c Chicago, Ulnois, Ketvirtadienis, Rugsėjo (September) 28 d., 1944 Price 3c Vol. XXVIII

IŠGELBĖJO BRITU PARAŠUTISTU LIKUČIUS
SAJUNGIMINKU INVAZIJA ALBANIJOJE
Kariai Išlipo iš Britų Karo Laivų; 

Parašutistai Nusileido iš Lėktuvų
ROMA, rūgs. 27.—Sąjun

gininkai kariai išlipo Alba
nijos krante ir parašutistai 
nusileido tam krašte para- 
šutais.

Ši invazija sekė centrinių 
Dalmatijos salų išlaisvini
mą. Tos salos randasi šiau
rėje, netoli Jugoslavijos 
kranto.

Invazija buvo padaryta

galinga jėga, ne keliais ma
žais daliniais, kaip kad ank 
sčiau buvo daroma suerzinti 
nacius gynėjus ir sunaikinti 
kitas jų pozicijas. Ją atliko 
Adrijos armija, kuri buvo 
įsteigta tik keturi mėnesiai 
atgal.

Britų karo laivai privežė 
karius prie kranto ir tuomet 
saugojo juos, kol jie įsteigė 
savo pozicijas.

2,000 LĖKTUVŲ 
PUOLĖ VOKini J A

LONDONAS, rūgs. 27.— j 
Apie 2.000 Amerikos lėktu
vų šiandien puolė karinius 
fabrikus ir geležinkelius 
Reinlande ir vakarinėj Vo
kietijoj.

Suvirš 1,100 lėktuvų skri
do virš debesų ir numetė 
bombas ant tankų fabrikų 
Kassel mieste, Oppau gele
žinkelių, Ludwigshafeno alie 
jaus ir chemikalų fabrikų, 
ir fabriko Koelne bei ginklų 
sandėlio Mainze.

IŠGELBĖJO BRITŲ PARAŠUTISTUS
****<..♦.

A«er»»oort iįvį.’:-:-:

Daugiau Karių Išlipo Peleliu Saloje
NEW YORKAS, rūgs. 27. Į 

Japonai sakė daugiau Ame-i 
rikos karių pirmadieny išli-1 
po Peleliu rytiniam krante. 
Tokyo taipgi sakė nauji iš- 
laipdinimai buvo įvykdyti 
vakar Peleliu aerp d r o m o 
apylinkėje.

PEARL HARBOR, rūgs. 
27.—Atrodo, kad amerikie
čiai labai greitu laiku baigs 
okupuoti Peleliu salą. Per 
pirmas 10 dienų marinai ir 
kariai užmušė auvirš 7,000 
japonų, o patys nukentėjo 
taip: 686 žuvo, 406 dingo,ir 
4,408 sužeisti.

Amerikiečiai sus p a u d ė 
priešą į dvi kišenes šiauri
niam Peleliu krante, ir per
kirto susisiekimo tarp jų 
priešo jėgų.

Armijos 81-oji divizija, 
kuri greit užėmė Anguar 
salą, tuomet padėjo mari
nams Peleliu saloje.

Laivyno naktiniai patru- 
lės lėktuvai nuskandino ja
ponų pakraščių laivą prie 
Basilan salos, Philippinup- 
se, ir sunaikino 3,000 tonų 
prekinį laivą prie Borneo 
šiaurinio kranto.

Lėktuvai ir vėl atakavo 
priešo pozicijas Moluccas ir 
Celebes salose. Prie Halma- 
hera amerikiečiai nuskandi-

I

no tris nedidelius prekinius 
laivus.

Japonų naminis radio pra 
nešė apie naujas lėktuvų 
atakas ant Truk, Iwo ir Mar 
cus salų.

Naciai Betvarkiai Traukiasi i Rygą
MASKVA, rūgs. 27.—Vo

kiečių pasitraukimas iš šiau 
rinės Latvijos į Rygą virto 
į betvarkį bėgimą kuomet 
rusų šarvuočiai ir kariai pra 
dėjo juos smarkiai spausti.

Į šiaurę ir rytus nuo Ry
gos naciai nė nebando laiky
ti organizuotos linijos, bet

koridorius pagal Baltijos 
krantą į Rytprūsius palai
komas nežiūrint kaip bran
giai tas naciams kainuoja.

Rusų lėktuvai sunaikino 
šimtus sunkvežimių ir de
šimtis traukinių, kuriais na
ciai pasitraukia iš Pabalčio 
šiaurės.

Istorinė Devynių Dienų Kova Baigta; 
Pasitraukė į Pietinį Reino Kranta

PRIEŠ METZ, rūgs 27 - 
Ame rikos trečios armijos 
kariai šiandien užėmė tiltą 
vedantį į Friant tvirtovę, 
svarbią poziciją tvirtovių 
tinkle vakariniam Moselie 
upės krante.

KARO BIULETENIAI
—Nacių lėktuvai numušė 

pusę ar daugiau 40 lėktuvų, 
kurie puolė Kassel.

—Cairo raportas sakė Ven 
g rija ieško taikos, ir kad 
Istanbule tuoj bus užvestos 
derybos.

—Italija paskelbė karą 
Japonijai, dėlto, kad japo
nai žiauriai elgėsi su italais 
diplomatais.

—Britų lėktuvai numetė 
1,700 tonų bombų ant Pas 
de Galais pakrantės.

—Kiti britai gydytojai 
pasiliko su sužeistais para- 
šutistais Olandijoje.

—Iš šios dienos atakų 43 
bomberiai ir vienas naikin
tuvas negrįžo.

NACIAI ĮSIKASĖ PO
VARŠUVOS GATVĖMIS
LONDONAS, rūgs. 27.— 

Lenkijos požemio armijos 
viršininkas, Gen. Tadeusz 
Komorowski (Gen. Bor), 
pranešė iš Varšuvos, kad 
naciai gynėjai veda kovą iš 
naujų perkasų po sostinės 
gatvėmis. Anot komunikato, 
nuostoliai dideli abiem pu
sėm, ir kautynės, tęsiasi 
šiaurinėse ir pietinėse mies
to dalyse.

NEW YORKAS, rūgs. 27. 
—Bulgarija pranešė, kad ji 
nutraukė diplomatinius san
tykius su Vengrija, paskuti
nis nacių šalininke Balka
nuose.

JAPONAI VERŽIASI 
PIRMYN KINIJOJE

CHUNGKING, rūgs. 27.— 
Vienas japonų dalinių, kurie 
bando apeiti strateginį Kwei 
lin miestą pietinėj Kinijoj, 
artinasi prie Kungcheng, 47 
mylias į pietryčius nuo 
Kwangsi sostinės.

Antrasis dalinys perėjo į 
Kwangsi provinciją ir pasie
kė punktą tik 12 mylių nuo 
Kungcheng.

Jeigu japonams pasiseks, 
jie perkirs Hunan-Kwangsi 
geležinkelį į pietus nuo Kwer 
lin ir galės tiesiog pulti tą 
miestą iš šiaurės.

30 B-29 Milžinų
Puolė lwo Jima Salą
LONDONAS, rūgs. 27.— 

Berlyno radio sakė Ameri
kos Superfortress lėktuvai 
pirmadieny atakavo Iwo Ji
ma salą, Bonin salyne. Anot 
nacių, 30 tų lėktuvų ataka
vo ir japonai aštuonis jų su
žalojo.

JAPONŲ LĖKTUVAI 
PUOLĖ B-29 BAZE

U.S. B-29 BAZE Vakari
nėj Kinijoj, rūgs. 27.—Dvy
lika japonų bcmberių vakar 
naktį atakavo šią Superfort 
ress bazę, matomai norėda
mi ‘ 'atkeršyti ’ ’ už ataką ant 
jų Anchan plieno gamybos 
centro.

Ataka tęsėsi dvi valandas, 
bet nebuvo padaryta jokių 
didesnių nuostolių.

I

MILĖS
Emdho*en 40

Britai kariai pirmadienio naktį laivais perkėlė parašu- 
tistus iš šiaurinio į pietinį Reino krantą. Sužeistieji britai 
buvo palikti ir pateko nacių nelaisvėn.

VISI B-29 LĖKTUVAI 
GRIŽO IŠ ATAKOS

WASHINGTON, rūgs. 27. 
—20-tasis Aviacijos Skyrius 
pranešė, kad “didysis B-29 

[lėktuvų dalinys,” kuris va
kar atakavo japonų Anshan 
plieno fabrikų centrą ir Dai- 
ren, Mandžurijoje, taipgi 

* puolė militarinius taikinius 
Loyange ir Kaifenge, oku
puoto j Kinijoj, ir kad visi 
lėktuvai saugiai grįžo.

Atakos ant Dairen, Lo- 
yang ir Kaifeng davusios 
“geras rezultatus.”

Reikės Kainų, Algų 
Kontrolės: Byrnes

WASHINGTON, rūgs. 27. 
—Karo mobilizacijos Direk
torius James F. Byrnes sa
kė vyriausybė turi pratęsti 
kainų ir algų kontrolę ir po 
karo, ‘‘kol praeis inflacijos 
pavojai.”

Nors jis neminėjo Little 
Steel algų užšaldymo formų 
lės vardu, Byrnes sakė bus 
reikalinga stabilizuoti algas 
ir kainas pratęsiant kainų 
ir algų kontrolę kol bus ko
vojama su Japonija.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA 
BAS, rūgs. 27.—Britų “din
gusi*’ divizija — arba kiek 
jos liko po devynių dienų 
kovų išlaikymui pozicijos 
anapus Reino pusės prie 
Arnhem—buvo partraukta į 
pietinį krantą pirmadienio 
naktį.

Apie 2,000 jų buvo išgel- 
į beta. Maždaug 6,400 buvo 
palikti. Gydytojai pasiliko 
su sužeistaisiais.

Praradimas tos pozicijoc 
šiauriniam krante, iš kurios 
būtų buvę galima apeiti 
Siegfried linijos šiaurinį ga
lą, yra didžiausias sąjungi
ninkų pralaimėjimas nuo in
vazijos pradžios.

Ta. pozicija buvo paleista

ne dėlto, kad britai nenorė
jo kautis, bet dėlto, kad pa
rašutistai (vadinami “rau
doni velniai”) turėjo vienų 
vieni kautis su stipriu prie
šu, kadangi naciai neprilei
do pagalbos.

Britų jėgos pasistūmėjo 
rytuosna per vidutinę opozi
ciją iki Boxmeer, 13 mylių į 
pietryčius nuo Nijmegen ir 
13 mylių į pietvakarius nuo 
Kleve. Jie stovi prie M.aas 
(Meuse) upės penkių mylių 
plote, tik tris mylias nuo 
pačios Vokietijos.

Apie 30 mylių toliau į pie
tus belgai kariai pasiekė va
karinį upės krantą tarp Wes 
sem ir Dilsen, iš kur mato 
Reichą.

Nacių lėktuvai pradėjo 
smarkiau pulti sąjunginin
kus, bet sąjungininkai laku- » 
nai vakar numušė 44 priešo 
lėktuvus.

Amerikos fronte nuo Aa- 
chen iki Belfort tebevyksta 
aršios kovos.

Smerkia Rusus už Apleidimą Lenkų

GRESIA JAPONŲ 
BAZEI BURMOJE

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
27.—Pranešta, jog sąjungi
ninkų kariai operuoja Fort 
White apylinkėje vakarinėje 
Burmoje, kas nurodo, kad 
jie įsiveržė už japonų Tid- 
dim bazės. Fort White yra 
12 mylių į pietryčius nuo 
Tiddim bazės, iš kurios ja
ponai įėjo į Indiją.

JAV Kariai Gauna 
Žieminius Rūbus

VOKIETIJOJE, rūgs. 27. 
—Amerikiečiai kariai dabar 
gauna žieminius rūbus. Jau 
prasidėjo lietingas oras, ir 
naktys jau šaltesnės.

Kariai daugumoj turi tik 
tuos rūbus ir reikmenis, ku
riuos turėjo išlipdami Pran
cūzijoje birželio 6 d. Dabar 
gauna šiltus apatinius, sto
ruosius paltus ir ekstra lo
vų užklodus.

SAKO REIKĖ 2 METŲ
KOVOTI JAPONUS

WASHINGTON, rūgs. 27. 
—Savo karo žinių sutrauko
je, Office of War Informa
tion sakė, kad po Vokietijos 
nugalėjimo ims dar nuo pus
antrų iki dviejų metų nuga
lėti Japoniją.

KALENDORIUS
Rugsėjo 28d.: šv. Vaclo

vas; senovės: Tautvydas ir 
Visgirde.

Rugsėjo 29d.: Šv. Mykolas 
Arkangelas; senovės: Taut- 
rimas ir Vesula.

ORAS
Apsiniaukusi. Vėsiau. Ry

te gali būti lietaus.

Bruka Politiką Algų 
Klausiman: Murray

WASHINGTON, rūgs. 27. 
—CIO Prezidentas Philip 
Murray pareiškė Karo Dar
bo tarybai, kad “kai kurie 
asmenys nori padaryti poli
tinį futbolą” iš darbininkų 
pastangų, sulaužyti Little 
Steel algų formulę. Murray 
pristatė tarybai paruoštą 
pareiškimą, kuriuo reikalau 
jama greitai išrišti 10 mė
nesių svarstomą CIO unijos 
plieno darbininkų algų pake 
limo prašymą.

Vok'ečiai Atstūmė 
JAV Karius Italijoje

ROMA, rūgs. 27.—Stipri 
nacių kontrataka, kurioje, 
anot oficialaus raporto, na
cių komanda “išlaidžiai nau 
dojo savo karius,” pavarė 
penktos armijos amerikie
čius iš dalies La Fine kalnų, 
į pietus nuo Bologna.

Tuo pat metu britų aštun
toji armija praplečia savo 
pozicijas skers R u b i c o n 
upės, pietrytiniam Po klo- 
nies krašte, ir įsiveržė į 
Bellaria priemiesčius.

LONDONAS, rūgs. 27 — 
Neperstojantis klausi n ė j i- 
mas dėl priežasčių, kam r:v 
sai nesiuntė pagalbos len
kams patriotams Varšuvoje 
anksčiau, privertė užsienių 
sekr. Eden laikinai nutrauk
ti užsienio reikalų debatus, 
kad duoti jam progos “ap
svarstyti siavo atsakymą. ’’

Sir Alfred Knox klausė 
ar tai nėra faktas, kad Ru
sijos vyriausybė, pakartoti
nais atsišaukimais iš Mas
kvos liepos 30 d. ragino 
Lenkijos požemio armiją 
Varšuvoje sukilti ir tuo pa
dėti rusams persikelti per 
Vislą upę. ir kad iki rugsė
jo 14 d., šešias savaites vė

liau, rusai nedavė leidimo 
britų lėktuvams, numetus 
reikmenis Varšuvoje, nusi
leisti Rusijos žemėje, ir tuo 
kenkė lenkų jėgoms Varšu
voje?

Eden davė miglotą atsa
kymą į tai.

Knox toliau tęsė: “Bet 
kodėl Rusijos vyriausybė 
iki rugsėjo 14 d. atsisakė 
duoti tą leidimą?”

Eden sakė: ‘‘Jis klausia 
manęs kodėl viena sąjungi
ninkų vyriausybė nedavė 
pagalbos kitai. Tai yra klau 
simas kuris vertėtų išdisku- 
suoti parlamente ir aš norė
čiau apsvarstyti savo atsa
kymą.”

Suomiai Stumia Nacius iš Laplando
STOKHOLMAS, rūgs. 27. 

—Raportas iš Helsinki sakė 
suomiai kariai, kurie kauja- 
si su naciais okupantais 
Laplande, jau pasiekė Ijo 
upę į šiaurę nuo Oulu.

Manoma, kad šiaurinėj 
Suomijoj yra septynios na
cių divizijos, kurias suo

miai, einant paliaubų su ru
sais sutartimi, turi vieni ar 
su rusų pagalba iškraustyti.

Suomijos laikraščiai rašė, 
kad naciai verčia savo pat
rankas, kitas karo reikme
nis, savo automobilius ir 
sunkvežimius į jūrą prie 
Kemi.

Pasiuntė 114 Milijonų
Svarų Sviesto Rusijon
WASHINGTON, rūgs. 27. 

—WFA iki rugpiūčio 31 d. 
supirko 253,541.000 svarų 
sviesto. Iš to kiekio 114.- 
006,143 svarai pasiųsti Ru
sijon, ir 27,777,410 svarų 
buvo parduota Pietų Ameri
kos valstybėms.

Graikai Patriotai 
Prie Atėnų Miesto

LONDONAS, rūgs. 27 — 
Maskvos radio pranešimas 
sakė graikų patriotų jėgos 
randasi tik trys mylios nuo 
Atėnų. Anot pranešimo, grai 
kų jėga susideda iš 50,000 
karių, ir kitas 50,000 vyrų 
laikoma rezerve.
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15 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
GRAŽIAI PAVYKO 
PIKNIKAS

Detroito Lietuvių Karei
vių Rėmėjai j savo pikniką 
rugsėjo 24 d. sutraukė gau- narslai 
flinfą publiką iš visų" dalių 
miesto. Visi žymesni profe- 
aijoęalai ir biznieriai daly
vavo. Kazimiero Samsono 
garsiakalbis daug pagelbėjo 
publiką supažindinti ir lai
mėjimų knygutes išplatinti.
Teisėjas J. P. Uvickas pa
sakė kalbą, kurioje nurodė 
kaip lengvai bus galima ben
drai dirbant sukelti kapita
lą lietuvių kariant.

E. Paurazienė centro lie
tuvių fondo direktorė pra
nešė, kad pradedama kas 
kart via plačiau kalbėti a- 
pie suorganizavimą bendro 
fondo skyriaus. Dr. J. A.
Peters buvęs pirmininkas D.
L. K. Rėmėjų, gražiai para
gino, kad lietuviai remtų ši 
kareivių fondą, kuris bus 
pavestas po karo lietuviams 
kareiviams.

timesnes gimines. Jis buvo 
pakviestas i pikniką ir per 
garsiakalbį pasakė, kad U. 
S. kariai visuose frontuose 

kariauja. Publika
sveikino seržantą Adams ir 
džiaugės jo Laime.

Pvt. Frank WaUs irgi pa
linkėjo lietuviams sėkmin
gai darbuotis. Piknikui pri
davė daug gyvumo lietuviai 
kariai.
ĮVYKO MISIJOS

Šv. Petro parapijoj per iš
tisą savaitę tėvas Mažukna, 
MIC., vedė misijas, kurios 
pavyko, žmonės gausiai lan
kė. Padėka misijonieriui už 
gražius pamokinimus, o kleb. 
kun. V. Masevičiui už suren
gimą misijų.
MIRfi

ŽYMI LIETUVAITE

5. ' V*S

Laimėjusius U. S. W,ar 
Bonds, naujų narių sąrašą 
ir kas ką aukojo parašysi 
me kitą kartą.

PASIŽYMĖJĘS LIE
TUVIS KARYS

S. Sgt. CyraJ Adams-Ado- 
nsaitis, kuris tarnauja U. S. 
Air Corps, Italijoje, kariau
damas padarė 51 ataką ant 
priešo ir visos buvo sėkmin
gos, už tuos gabumus yra 
apdovanotas atsižymėjimc 
ženklais. Gavo 30 dienų a- 
tostogų, kurias jau baigia 
praleisti pas tėvelius ir ar-

Marijona Yurkūnienė po 
sunkios ligos mirė rugsėjo 
11 d. Atlaikius pamaldas šv. 
Antano bažnyčioj, jos palai
kai išvežti į New Britain, 
Conn., palaidoti, kur jos bro
lis ir kiti giminės gyvena. 
Paliko nuliūdime vyrą Joną 
ir tris sūnus U. S. tarnybo
je, vieną vyriausią sūnų New 
Britaine.

Velionė prigulėjo prie Mo
terų Sąjungos 64 kp., buvo 
veikli narė. Užtat sąjungie- 
tės užprašė šv. Mišias ir 
gausingai dalyvavo šermeny
se ir bažnyčioj. Koresp.

Mirė Bukantienė
Rugsėjo 7 d., mirė Vero

nika Bukantis, po tėvais E- 
siliukė. A. a. Bukantienė bu
vo sulaukus 70 m. amžiaus 
ir paliko didelę šeimą: vy- 
rą, 3 sūnus, 3 dukteris, 3

Miss Anna Stankus (Stan 
kiūtė), gyvenanti 13614 Sto- 
epel Avė., Detroite, ilgus me 
tus dirbo valdžios ofise. 
Prieš kelias savaites buvo 
paskirta Detroit-Windsor tu 
nelio inspektore. Praeitą sa
vaitę valdžia ją išsiuntė į 
Phihdelphia, Pa., Raidžios 
mokyklą dar svarbesniam 
darbui.

Tikybos pamokos
Visose Argentinos mokyk

lose įvestas privalomas re
ligijos mokymas, išimtis da
roma tiems, kurių tėvai pa
reikštų, kad jie to nenori.

žentus, 2 marčias ir net 8 
anūkus.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
Miaemliaės, oulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku-Į 

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45lh Si. Kampas S. Paulina St.j
A. F. C55ESNA, Savininkas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRO. LUMP — Sijoti.. $9.80 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, g y 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Course) <J į 2*50 

PETROLEUM flOKE (Pilė Run)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitare

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Bepresenta^ve

SHOYYROOMS IN 
MERCHANDISE MART
Fov appotntmsnt call — 

REPUBLIC 6051

Philadelphia sutvėrė 
šalpos komitetą

Rugsėjo 12 d. Lietuvių 
muzikalinėj salėj buvo su
šauktas lietuvių organizaci
jų atstovų svarbus susirin
kimas, kuriame nutarta su
daryti Bendrojo Lietuvių 
Pašalpos Komitetą kaip cent 
rinį visai Philadelphij.ai. Tas 
centrinis komitetas rūpinais 
viso miesto ir apylinkės lie
tuvių veikimu.

Komiteto pirmininku iš
rinktas visiems žinomas Phi 
ladelphijos veikėjas J. Kava
liauskas. Jam vadovaujant 
gražiai veikia karo bonų ko
mitetas. Jis pažįsta daug 
Philadelphijos žymių asme
nų, kurie, kaip manoma, su
tiks būti to svarbaus fondo 
garbės rėmėjai ar aktyvūs 
nariai, nors jie būtų ir ne
lietuviai, nes Philadelphija 
turi daug lietuvių prietetių- 
užtarėjų.

Vicepirmininkais išrinkti 
visiems lietuviams žinomi 
nepailstami veikėjai: K. 2a- 
deika, J. Grinius; sekreto
rių Pr. Pūkas, finansų sek
retorium P. G. Ramanaus
kienė ir direktoriais visi lie
tuvių parapijų kunigai kle
bonai, J. Biržietis, A. Ka- 
niušis. Jie jau susitarė dėl 
ateities veikimo plano.

Neužilgo bus kitas susi
rinkimas, kuriame bus pri
imta platesnė veikimo pro
grama ir bus gal jau gauta 
žymių philadelphiečių prita
rimas.

Manoma, kad iš Centrali- 
nio Komiteto veikimas eis į 
Chester, Pa. ir Camden, N. 
J.

įšvęstas į kunigus 
Beflejuje

JERUZALE. — Brendan 
Lawlor, amerikietis karme
litas, buvo įšvęstas į kuni
gus Betlejuje. Kunigystės 
šventinimus jam suteikė Je
ruzalės patriarkas Luigi 
Barlasina. Kunigas Lawlor 
yra gimęs Bellows Falls, Vt. 
Jis yra Our Lady of Holly 
Hill bendruomenės narys. 
Wisconsin.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Didžiausia Lietuvių j 

Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną.

Gyveninio nuoboduliu 
ga tik nuobodūs žmonės. E- 
merson.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted H0
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu sto^A

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDR1KO RADIO VALANDŲ
WCFL, 1000 K., Nedėlios " 
vakare — #:30 P. AL 
WHFO, 1150 K., Ketvego 
vakare — 1:00 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Mano SO metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai-

Velinnė naėio iš Raseinin 80 trumparegystę ir toliregystę. velione paėjo 1S naseimų Prirengia teisingai akinius. Visuo-.
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vale. Seredomįs nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pinus.
4712 South Ashland A v.

/Pboae YARDS 1313

apskričio, Viduklės parapi
jos ir Jukainių kaimo, Lie
tuvoje. A. a. Bukantienė iš
gyveno Amerikoje 46 metus.

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pboae: LAFAYETTE 8617

J?

WOI K STIIIIO
1945 West 35"” Strret

am anced rtiorouiiArm 

I.OHEST POSSIBLE PRI T -

PUOŠ F I. AK n i ITK 2 H »

°'o

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDfiS
RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

1 Būkit Malonūs
SAVO ."KIMS!

Tik viena pora ak i, 'Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
samlnuotl Jas modernlMklausIa 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

ss Metai patyrimo 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMBTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas II-tos 
Telefonas: OANAL 0538, Ohlcago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien |:I0 a. m. Iki 1:80 p. n

Trečiad. Ir fteitad. l:S0 a. m. 
Iki T:00 p. m.

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

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

Nedėliotais pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼ak: ano 9 vai ryto Iki 8 vaL vak. 
Treffertlmį pagal sutarti

Ofise TeL VIRginla 0038 
Rezidencijos 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

TsL YARds SBZl 
Boa.: KENurood 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą wL: ano 1-8; ano 8:304:30 

<8tb 8*4*
Trečiadienio Ir SeStadlenlo vakarais 

Ofisas yra uždarytas.

Res. 6958 So. Talman Ava. 
Res. TeL GROvehUI 0617 
Office Tel. HEMlocb 4848

DR. J. J.
GYDYTOJAS It CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Roaa
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIE21S

NATHAN 
KANTER 

‘Lletuvlikaa 
ftyrinkai”

j

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

35 metų patyrimas
TeLiYarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akto 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dlrbtuvi 
8481 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 0 iki t

4, Sekmadienyje pagal sutartį, jg

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak R<^ 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8W v 
BskmadL, Trečiad. ir šeštadienis 

vakarei* ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURfA

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 1148

DR. V. A. SIMKUS
•IMTOM Ag DK CHIRURGO 
- K AKINIUS PRITATKA 

744 Wcat S5th Stre^ 
VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:38 

ftaaeadiaaiate—2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

'TeLt y-r LIETUVIAI DAKTARAt

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MtNESINIŲ IAMGK.£JLMUt 
Panaudokite Progą Dabartinėms temunu 

Nuošimčio Batonu.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Indėliai
rūpcHt Ingai globojami ir ligi 85,000.00 ap
drausti per Federnl Savings ąnd Loąn In- 
surance Corporntion. Jūsų pinigai bu* greitai 
Išmokami Juras ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETI VIŲ 
FLNANSING įSTAIGA.

— 47 Matai Sėkminga Patarnavimo! —

KEI5TUT0 SAVINGS AND LOAN ASSOŪATION
TEL. —: CALUMĘT 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HĄLSTED ST.

Tel. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
615fi 8o. Kedzie Avenue 

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel.......... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 v«L 
Treflad. Ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

h* Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

5147 S. Halsted St, Chlcage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais <

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MIDvvay 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 
vai. popiet ir nuo J iki 8:30 vaflhl 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Res. Tel. KEPublic 0051%
Jeigu npRtsillfipla —
šauk KEDzie 286K

VALANDOS: A
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 iki 9 vai. val.ir
Trečiadienio vakarai* ir taipgi

______Sekmadieniais pagal nutari

Nebūk vergu, bet viešp 
čiu savo. asmens žemų jėgi 
Tai kiekvienas siekia ir n< 
žiniomis. Tik ne visi pasi< 
kia. — VjdūibUa

i
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

D “D K A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS n

“DRAUGAS” HELP ffANTED 
ADVFRTTSING DFPARTMENT 

117 No. Dearborn Rtrwt 
TiL RANdolota S488-648S

HFFP WANTED — VYRAI

VYRU
Warehouse Pagelb.
Wholes«le Gronornės istaipa arti- 
Tnow Wcst turi darbi, ke
iktai OPnFRTU IŠPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.

ŠIE YRA NUOLATINIAI 
PO KARO DARBAI 

48 vai savaite. Laikas ir pusė virS 
40 vai. Puiki transportacija iki
durų.

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OCiDFN AVĖ.

MR. KERULIS

DŽENITORIU
GERA MOKESTIS, 

VALGIS
Valandos nuo 8 yto iki 4:30 pp.

ROSARY COLLEGE
7900 West Division 

River Forest 
Ar pašaukit 

FOREST 1870

PAKUOTOJU 
VVRIT PAKLOTI 
KIRPTAS GĖLES \

Pntvrimo noroikin. r.fn mokestis. 
Tnikes ir pus?- už vi-51niki. Trečia
dieniais pus® dienos darbni? su pilnos 
dienos mokeočln Tiktai norintieji 
dirbti lai atsišaukia.

F.RIC JOHNSON, INC.
ASO S. WARASH — 2n<l Floor

RAKANDŲ FINISHERS
Gera mokėsis, darbas viduj krau

tuvės. Atsišaukite:
RITTER’S

2839 MII WAL’KEE AVĖ.
AR PAŠAUKIT — CAPITOL 3370.

PAKUOTOJU
Parcel Post — Expr3ss ir Freight. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukit į PERSONNEL DEPT.

UTILITY SUPPLY CO.
307 W. Monroe St.

REIKIA DABAR!
Patyrusių ir Nepatyrusių

Operatorių
—PRIE—

Hand Screw ir Milling Mašinų; 
Internal ir External Grinders: 
Engine ir Turret Lathes; Drill 
Press ir tt. Taipgi Brazers.

SVARBUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

IRENĄ IR NAKTĮ ŠIITAI
BONAI DIRBANT NAKTIMIS 
IŠTENKAMAI VIRSI, AIRIO

SCULLY - JONĖS & CO
1901 S. Rockwell St.

VYRŲ REIKIA
Scrap iron jarde darbai. Kiek nors 
patyrusių. Mokestis kasdien jsigu 
norima.

SECURITY
IRON & METAL CO. 

3104 W. 49th PL.—PROspect 8500

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINĖ MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS

ATSIŠAUKITE f

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HF.I.r YVANTFI) — MOTERYS

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykaL

IMeaon, vakarais ar

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisas Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Kepykloj Klerkų 
MERGINŲ

MOTERŲ
KIEK NORS PATYRUSIŲ

Pastovūs darbai ir gera mokestis

Dvorak Bakery
8150 S. Ashland 

AR PAŠAUKIT 
STEWART 1773

Patyrusiu Siuvimo 
Mašinoms Operatorių

Pradžioj 65c j vai. Aukšta uždar-, 
bdo proga. Pastovūs darbai dabar 
ir taikos laikais.

MR ALSCHULER 
843 W. ADAMS — 6th Fl.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

VYRAI IR MOTERYS

RADAR - RADIO 
Moterų 
Ir Vyrų

GENERAL OFFICE KLERKŲ 
STENOGRAFISCIŲ 

KICK-PRESS OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

CINCH MFG. CORP
2338 W. VAN BURENs '
TEL. CHESAPEAKE 2000

v

IIFI.P 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 
*OERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITE

Pu.iki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsineškit pilietybės prirodymus
MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D8I svarbių priežasčių parsiduoda 
narna., Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Niitantas, 4636 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte I,AFayette 6098.

PARSIDUODA — 1 kitehen sink. 1 
lavatory sink, 1 day-bed. 1 Blate 
laundry tub ir 1 fuel oil drum (60 
irai. dydžio). Kreipkitčs dėl infor- 
maeijų j ,—
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, UI.

PARSIDUODA — buvusi p. Gudo 
krautuvė. Parsiduoda palankiomis 
sųlygomio, nes dabartiniems savinin
kams turint mažų kūdikį susidaro 
nepatogumu. Atsišaukit adresu—901 
WEST 33rd STREET.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

* ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’g Greafest 

dthnanian Daily Newspaper 

— ESTABUSHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★*¥*****

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS

Katalikiškoji mokykla suteikia žmogui 
pilną mokslą

PAREIŠKĖ KUN. E. BULEVICIUS SAVO KALBOJE, 
PASAKYTOJE SESERŲ PRANCIŠKIECIŲ RĖMĖJŲ 
SEIME, RUGSĖJO 17 D., PITTSBURGH, PA.
Sveikinu visus seimo da- pridedama tikybos ir doros

lyvius, kurie suvažiavo čia 
aptarti svarbius Seselių Pra 
nciškiečių reikalus.

Mes Amerikos lietuviai tu; sav0 vert£ ne tik šiame 
rime džiaugtis Seselių Pran- &yvenime, bet ir amžinybėj, 
ciškiečių nuopelnais, nes Se
selės Pranciškietės yra daug 
gero padariusios ir nusipel
niusios Tautai ir Bažnyčiai, 
tai mums visiems yra gerai 
žinoma. Darhas jau pradė
tas, mes turime tą darbą sa
vo žodžiais ir darbais pa
remti ir toliau.

KATALIKIŠKOJO AUK
LĖJIMO SVARBA

Nors katalikiškos mokyk
los kas metai kainuoja ka
talikams daug pinigų, nors 
ir yra didelės išlaidos už
laikyti šį vienuolyną, visgi
mūsų jaunuoliai, jaunuolės’vienu0>ynas Pratusi
per šias Seseles Pranciškie-1 ir 3° itekmS darytųsi kas- 
tes turi progos gauti gražų [met didesnė.

Prisimindami šiandieną 
Seselių Pranciškiečių dide
lius nuopelnus per tokį trum 
pą laiką, ateina mums į min
tį klausimas: “Kas atvedė 
seseles ant šio Dievo Apvaiz 
dos kalno?” Tai buvo pasi
šventimo dvasia. “Kas atve
dė šimtus ir tūkstančius rė
mėjų joms į pagalbą?” Tai

katalikišką ir lietuvišką auk 
Įėjimą. Vaikus išauklėti ka
talikiškoje dvasioje yra svar 
bu. Neužtenka būti mokytu 
žmogumi, bet reikia būti ge
ru krikščioniu, žinau, kad 
jūs suprantate katalikiško 
auklėjimo svarbą, nes moks
las be tikėjimo mažai ką 
reiškia. Mokslas be tikėjimo
yra tuščias dalykas. Tik ka- buvo pasišventimo dvasia.
talikiška mokykla suteikia 
pilną mokslą, tai yra tą 
mokslą, kuris yra žmogui 
svarbiausias, mokslas, kuris 
parodo kelią į Dievą. Reikia 
mums suprasti, kad ir kiti 
mokslai katalikiškose įstai
gose stovi ant paties aukš
čiausio laipsnio. Bet kada

Tėvų Marijonų 

misijos
Spalių 15 — 22 dd. — ju

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

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

Areštuoja
Okupuotose Lenkijos da

lyje, kaip praneša USA len
kų spauda, bolševikai areš
tuoja lenkų valdžios (esan
čios Londone) atstovus ir 
patrijotiško nusistatymo ka
rininkus.

Dar vis pabėga
Dar vis pasitaiko, kad iš 

Lenkijos į Sibirą išvežti vai
kai, jaunuoliai pabėga ir pa
siekia Indijos žemes.

Kristaus stovyla
Alleppey mieste, Indijoje, 

šiais metais pastatyta Kris
taus Karaliaus stovyla, ir 
tai pačiame vidurmiestyje, 
nukreipta į jūrą.

mokslą, tada toks mokslas 
padaro žmogų pilną, pilnai 
išauklėtu, ir toks mokslas

Seselės Pranciškietės kaip 
tik yra savo gyvenimą pa
šventusios auklėti vaikus k a 
talikiškoj ir lietuviškoj dva
sioj.

ŠVIESOS SPINDULIAI 
SKLEIDŽIASI VISUR

Jei ši įstaiga auga, tai tik 
dėlto, kad yra darbininkų ir 
čia vienuolyne, ir už vienuo
lyno sienų, taipgi daug ge
radarių ne tik šioje apylin
kėj, bet ir tolimoj Čikagoj, 
ir kituose miestuose, kurie 
sielojasi, dirba, renka aukas, 
patys aukoja, kad tik šia

Geras darbas, tai kaip švie
sos spindulis, kuris kelei
viui parodo taką, ir toji sun
ki pradžia tai buvo lyg ma
ža žvakutės šviesa, kuri pra
dėjo leisti savo spindulius 
po visą apylinkę. O šiandie
ną šviečia kaip didelis švy
turys ne tik mūsų krašte, 
bet ir Brazilijoj ir kitose to
limose šalyse. Tai yra nuo
pelnas pasišventimo dvasios. 
Kad ši įstaiga tapo per to
kį trumpą laiką tokia įta
kinga, tai yra aiškus įrody
mas, kad Dievas palaimino 
šio vienuolyno įsteigėjų pas
tangas ir užsimojimus, šian
dieną pradedame naują me
tą. Lai ta senoji pasišven
timo dvasia pasilieka mūsų 
tarpe. Todėl linkiu nuošir
džiausiai visiems, kad jūs ne 
pailstumėte dėti savo pas
tangas į šį šventą ir taip 
reikšmingą darbą.

North Side
— Helen Naujokienė ran

dasi moterų ligoninėje. Po 
sunkios operacijos eina ge
ryn.

— Kun. A. Karužiškis už 
kokios savaitės apleis Šv. 
Juozapo ligoninę, visai pa
sveikęs.

— Marė Kizienė gavo ži
nią, kad jos sūnus Raymond 
Kizis yra sužeistas kovos 
lauke ir randasi- ligoninėje, 
Anglijoj. Pirmiau buvo pra
nešta, kad yra dingęs.

— North Sidėje užviešpa
tavo tyla. Niekas nieko šiuo 
tarpu nesumano ir neveikia. 
Laikas būtų suorganizuoti 
šalpos skyrių. Lietuva ma
rinama, o mes saldžiai mie
game. Keistoka padėtis su

'HOPE WF6ET TUOSE CURISTMAS PiCMGES BEFORE1 
HE GET5 TO 1MMERING AROUNĮ) IN CIRCLE5 ACfllil"

Mirė žymus jaunimo prietelius
MSGR. WYNHOVEN BUVO RAŠYTOJAS, REDAKTO
RIUS IR DAUG DIRBO SU JAUNIMU. DIDELI JO 
NUOPELNAI

Kunigas msgr. Peter M. 
H. Wynhoven, P.A., mirė 
Nahante, Mass., turėdamas 
59 metus amžiaus. Jis yra 
nepaprastų nuopelnų kuni
gas, kuris dirbo nepailsta-

sidarė mūsų kolonijoj. Ga
lime paskolinti kitoms kolo
nijoms veikėjų, organizato
rių, kalbėtojų, kurie svetur 
sužiba dideliu pajėgumu, ta
čiau savo name tylėjimu at
sižymi. Laikas sukrusti ir 
prabilti.

Rašant šiuos žodžius, man 
atėjo galvon mintis apie mū
sų įvairius klubus. Kiekvie
noj net mažiausioj kolonijoj 
gerai gyvuoja vienas, du ir 
net trys klubai, užeigos vie
tos sekmadieniais, o kaip 
kur ir kitais vakarais. Pa- 
prastai įeigas tie klubai tu
ri milžiniškas, tačiau labda
rybės dalykai jiems nerūpi, 
visuomeniški, patrijotiški už 
simojimai jiems yra sveti
mi. Klūbiečiai, kodėl jūs taip 
sumenkėjote. Kas mums ga
lop rūpi?

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.......................Tel. CANal 888:

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

mai Bažnyčios ir žmonių ge
rovei.

Kunigas Wynhoven buvo 
knygų rašytojas, redakto
rius, labdarybės darbininkas 
ir darbo autoritetas. Jis la
bai daug dirbo ir veikė vai
kų gerovei. Jis įsteigė vai
kams Hope Haven mokyklą, 
kuria visi žavisi. Jis sugal
vojo šią įstaigą vaikams ir 
ją pastatė 1922 metais, vė
liau ši įstaiga buvo paves
ta tvarkyti Saleziečių tė
vams.

, Kun. Wynhoven taip pat 
išugdė daug panašių darbų, 
kaip šv. Vincento viešbutį 
ir laisvo darbo biurą 1911 
m.; katalikių moterų klubą, 
dėl dirbančių mergaičių, 
1918 m.; ir Madonna manor, 
dėl priklausomų jaunuolių ir
mergaičių, 1932 m. .

t * \

Jis buvo vadinamas “dė
dė Petras”. Tai buvo gra
žios sielos, darbštus ir veik
lus kunigas.

Pirkite karo bonus.
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Dar vienas didelis žygis
INVAZIJA ALBANIJON

Sąjungininkų karo jėgos vakar pasijudino dar į vie
ną svarbų ir didelį žygį. Jos įsiveržė į nacių-fašistų 
pavergtą Albaniją. Įsiveržimas padarytas nuleidžiant 
karius ir amuniciją lėktuvais ir iš karo laivų. Pirmieji 
žingsniai pasekmingi.'

Šią invaziją palengvino prieš ketvertą mėnesių išlais- 
vintcs Dalmacijos salos.

Albanija buvo užgrobta Italijos fašistų 1939 m. ba
landžio 7 d. Kai Mussolinis nugriuvo nuo “diktatoriaus 
sosto”, šią mažą valstybę pasigrobė vokiečiai naciai.

Nuo rugsėjo 16 d. Didžiosios Britanijos laivynas ve
dė ofensyvą prieš nacių okupuotas Dalmacijos salas 
Jugoslavijos pakraščiuose. Tas salas išvalius nuo nacių, 
susidarė sąlygos ten įsistiprinti ir, pagaliau, pulti Al
baniją. Šis žygis bus sukoordinuotas su rusų žygiais 
Bulgarijoj ir tuo būdu bus einama prie išlaisvinimo 
ne tik Albanijos, bet Graikijos ir visos nacių domi
nuojamos rytpietinės Europos dalies prie Viduržemių. 

STRATEGINIAI SVARBUS KRAŠTAS

Albanija/yra maža valstybė. Jos teritorija — 49,000 
kvadratinių mailių. Gyventojų — 6,250,000. Valdžios 
forma — apribuota monarchija.

Ši valstybė yra Balkanų pusiausalio pietinėj daly. 
Albanija yra svarbioj strateginėj pozicijoj. Jon įsi
veržimas žymiai, pagreitins Balkanų tautų ir visos Eu
ropos išlaisvinimą.

Reikia žinoti, kad Balkanuose, ypač Jugoslavijoj ir 
Graikijoj slaptas pogrindžio veikimas prieš nacių oku
paciją eina smarkiai ir plačiu mastu. Kai tos pogrin
džių jėgos susijungs su sąjungininkų armijomis, Hit
leriui pasidarys labai karšta.

Jaunimo organizavimo problema
ŽINIOS IŠ VYČIŲ SEIMO

Prieš keletą dienų New Yorke įvykęs L. Vyčių sei
mas, kaip praneša red. Ignas Sakalas, buvęs ir gau
singas ir rimtas. Suvažiavę atstovai ir svečiai rimtai 
svarstė, kaip išlaikyti tą jaunimo organizaciją, kuri 
taip turtinga gražiais darbais lietuvių tautai praeityje 
ir kuri taip dar reikalinga.

Šių laikų jaunimą suorganizuoti, jam vadovauti ir 
jį organizuotą palaikyti nėra lengvas dalykas. Vadams 
yra reikalinga tinkamo pasiruošimo ir, be to, tinkamų 
sąlygų ir priemonių.

Prieš keliolika metų L. Vyčių organizacijos sąsta
tas buvo toks, kad jam pakakdavo susirinkimų su vie
na, kita paskaitėle, vakarinių kursų rašyti, skaityti ir 
kalbėti angliškai pramokti. Gausingesnes kruopas pa
laikė dramos rateliai, knygynėliai.

Šių dienų jaunimo reikalavimai gerokai skiriasi. Ji3 
eina į organizaciją tikėdamasis rasti sąlygas sportui, 
rekreacijai ir tokiam veikimui, kuris tinka jo amžiui, 
jo įsitikinimams, kuriame jis matytų kelią į šviesesnę 
ir geresnę materialinę ir dvasinę ateitį. Tokiam jauni
mui organizuoti ir palaikyti yra reikalingos atitinka
mos patalpos, reikalingos lėšos ir suprantanti šių lai
kų jaunuolių psichologiją vadovybė.

So. Bostone ir kai kur kitur lietuvių veikėjai suge- ' 
bėjo atsakyti į jaunimo reikalavimus, todėl ten Vyčių 
kuopos ne tik išsilaikė, bet jos veikia gana plačiu už
simojimu ir tuo teikia mūsų visuomenei daug džiaugs
mo. Tačiau ne visur tą galima pasiekti be pagalbos ir 
kooperavimo platesnės visuomenės veikėjų.

LRKSA IR VYČIAI

Norėdami atgaivinti lietuvių jaunimo sąjūdį, visai 
rimtai turime ieškoti naujesnių priemonių ir kelių.

Mums patiko Ig. Sakalo pranešta žinia, kad į Vyčių 
seimą buvo atvykęs Vincas Kvetkus-Kvetkauskas, LR 
KSA centro sekretorius. Jei kam, tai šiam vyrui rūpi 
mūsų jaunimo tvirtas suorganizavimas ir jo ateitis. 
Tuo tarpu mums nežinoma, kokia propozicija Vyčių 
seimui buvo pasiūlyta, bet seimo nutarimas prašyti, 
kad ir LRKSA ir L. Vyčių centro valdybos bendrai 
ruoštų planą jaunimui organizuoti, duoda vilčių, kad 
šiuo kartu kas nors rimtesnio šiuo atžvilgiu bus atlikta.

Reikia neužmiršti, kad LRKSA yra nemažai jaunimo. 
Ši organizacija turi apie tris šimtus kuopų. Ji turi 
jaunimo apdraudai moderniškus skyrius. Galimumai 
puikiausi! L. Vyčiai, kaipo specialė jaunimo organi
zacija, turi gražių, vertingų tradicijų, turi veiklos pla
nus, kai kur ir patyrusių veikėjų, vadų. Kodėl, tad, 
nekoordinuoti šių dviejų organizacijų turimas sąlygas 
ir planus jaunimui palaikyti ir jo veiklai praplėsti. Tai 
abiem organizacijom išeitų į naudą. Veiklos koordina
vimas nepakeistų šių paskirų organizacijų tikslo, ka- 
rakterio ir, pagaliau, vardo.

Pagalvokime, pasvarstykime ir padirbėkime.

★
Ar remi Amerikos Lietuvių Tarybos darbus? Ar jau 

esi Bendro Amerikos Lietuvių Šelpimo Fondo narys? 
Jei ne — kodėl? Nejaugi nežinai, kad tamstos broliai 
ir seserys Lietuvoje yra ištroškę laisvės, išalkę, daug 
jų be pastogės... Nejaugi negirdėjai, kad šiomis dieno
mis Lietuva kraujuose ir ašarose yra skandinama...

F

t

Šiame paveiksle matome informuojant pa krančių sargybinį dėl Kalėdų siuntinių. Rei
kia laiku siųsti Kalėdų dovanas į užjūrį. (NCWC-Draugas photo)

Žinios iš Kanados

Iš Toronto lietuvių gyveninio
(Tęsinys)

Petrė Vilkelytė baigė ko
mercijos mokyklą. Yra lan
kiusi lietuvių parap. mokyk
lą. Labai gabi artistė dra
mose ir komedijų vaidini
muose. Gyvendama netoli 
lietuvių bažnyčios, nė vieną 
sekmadienį neapleisdavo šv 
Mišių. Prieš karą Petrė per 
DULR susirašinėdavo su Lie 
tuvos vaikučiais-mokiniais.

Genovaitė Žailaduonytė 
taipogi baigė komercinę mo
kyklą. Yra lankiusi lietuvių 
parap. mokyklą. Labai gabi, 
susipratus ir mandagi lietu
vaitė, nesigėdina kalbėti lie
tuviškai su lietuviais, nors 
ir kitataučių tarpe. Visuo
met lanko lietuvių bažnyčią.

Gailiūtė Frenzelytė ir Re
gina Strazevičiūtė taipogi 
baigė aukštąją mokyklą ir 
jau užima geras vietas val
diškoj įstaigoje, juodvi irgi 
gerai vartoja lietuvių kalbą 
ir yra susipratusios lietuvai
tės.

Aldona Pauliūtė baigė 
aukštąją mokyklą, bet bū
dama gera artistė greitu lai
ku turės apleisti Torontą, 
nes ji yra kviečiama į Holly- 
woodą prie judamų paveiks
lų lošti.

Pirkite karo bonus

Studentas Vaclovas Mieb 
dažis, kuris studijavo Toron
to universitete chemiją yra 
pašauktas į kariuomenę. Vac 
lovas yra doras vyras ir ge
ras katalikas, jis. yra bai
gęs lietuvių kalbos parapi
jinę mokyklą. Visų buvo my
limas, o ypač scenoje bpvo

labai pasižymėjęs kaipo ge
nas artistas.
GAVO DOVANĄ

Adelė Matjošaitytė 
vieną iš garsiausių Kanadoj 
Šv. Mykolo slaugių mokyk
lą. Iš 74 slaugių baigusių, 
vienintelė Adelė gavo geriau 
šią atsižymėjimą ir dovaną 
už (Higbest standing in ob- 
stetrical nursing), kurį įtei
kė pats vyriausias ligoninės 
daktaras D’Arcy Frawley.

(Pabaiga bus)

STASYS LITVVINAS SAKO: 
"DABAR- Tai Geriausias 

REIKMENIS.”
Visokios rcšieS namams

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 127i 

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

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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.

Laisvė išlaisvintai Italijai
Dar ne visa Italija yra išlaisvinta iš nacių ir fašis

tų. Bet, atrodo, kad jau visai netrukus visame krašte 
plevėsuos laisvos italų tautos vėliava.

Išlaisvintose Italijos dalyse ligšiol tvarką palaikė 
sąjungininkų militarinė komisija. Netrukus, Preziden
to Roosevelto ir Premiero ChurchiU susitarimu, patys 
italai laipsniškai perims visą valdžią į savo rankas. 
Neseniai padarytame viršuje paminėtų vyrų pareiški
me yra duodama tokių vilčių.

Rooseveltas ir Churchill tikisi, kad netrukus Itali
joj bus nušluotas paskutinės fašizmo liekanos. Ir kai 
paskutinis vokietys bus išvytas iš italų žemės, nebe
bus reikalo laikyti Italijoj sąjungininkų kariuomenės. 
Pasitikima, kad nebetoli toji diena, kurioj jau galės 
įvykti visame krašte laisvi rinkimai ir kuomet Italija 
vėl galės užimti tinkamą vietą laisvųjų tautų šeimos 
tarpe.

Tos dienos turės susilaukti visos tautos, kurios per 
keletą metų baisias kančias kentė diktatorių kruvino
je priespaudoje. Čia neturės būti padaryta išimtis nė 
Baltijos valstybėms, kurios daugiau nukentėjo nuo dik
tatorių, negu bet kurios kitos tautos. Atlanto Carterio 
dėsniai ir joms garantuoja po šio karo laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

Ar jau esame prisiruošę dirbti ir aukoti Community 
and War Fund vajuje, kuris šiomis dienomis jau pra
sideda

APŽVALGA
"Tėvynės išdaviki! šlamšto neskaitau",..

Taip pasakė senas lietuvis veikėjas ir biznierius Am
braziejus Brooklyn, N. Y.

Progą taip pasakyti, kaip rašo “Vienybė“, davė pas 
jį prieš kiek laiko atsilankęs bolševikų šlamšto “Vil
nies“ redaktorius L. Prūseika. Besilankant Prūseikai 
pas Ambraziejų, pastarajam buvo pasiūlyta skaityti 
“Laisvė“. Ambraziejus griežtai atkirtęs: “aš to tėvy
nės išdavikų šlamšto neskaitau!“ O kai buvusi pasiū
lyti jam “Vilnį“ pasiskaityti, dėdei Ambraziejui visai 
buvę perdaug. Jis tuomet, rašo “V-bė“, sušukęs:

“O kas yra Prūseika? Aš jį pažįstu. Tai Edvardas
Vabalas. Jis išsižadėjo ne tik savo tėvo pavardės, 
bet ir tėvynės. Kai jis (Prūseika) buvo suimtas, tai 
jo tėvas verkė. Bet jeigu dabar tėvas atsikeltų Iš ka
pų, tais jis nenorėtų pažinti tokio sūnaus. Tai pere- 
kulščikas. Tai tėvynės išdavikas. Bolševikai nužudė 
mano brolį, ir aš dar turiu skaityti jų šlamštus.

Po to smarkaus “dėdės“ žodžio Prūseika vis tik 
paraudęs. Dėdė Ambraziejus (jis ir Vabalas yra iš to 
paties krašto Lietuvoje) džiaugęsis turėjęs progos pa
sakyti tiesos žodį tėvynės pardavikui-bolševikuį.

Mūsų manymu, visi geri lietuviai turėtų panašiai 
pasielgti su tėvynės pa r davikais ir jų šlamštus šluoti 
lauk savo. namu. _

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

/VABTOIAMAS NAUJAS PLASTKJ MA- 
TMB1OLAS NATUBALS* «UM , 
■PALVOS PANTI

NAUJOS Velvatone PANTV
riMITOS

$12.50
m •».» D, UEKVIBN*

rt«|1*. Natūrai*.
.M. N.bltnka. TtraJ *»lr tlnamas 4aat, 
•Ia1taa p.rmatomua oryatal olaar plaltaa. 

M) ‘

plaMss IspAostM Ir 
ĮPUtss Mk >» lAlsnluotM dsntlMS

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO. 
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KA1ĄAMP UPTUTISKAI
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PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS A
35% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!^

'-s

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — au 
sprlngsaia,
arba jūsų y * 

senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Studlo Oonch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

* K231« WEST ROOSEVELT RDAD -

-



CHICAGO IR APYLINKĖSE
L. Vyčiu 36 kuopos
draugiškos
išvažiavimas

L. Vyčių 36 kuopos na
riai veteranai ir draugai sek 
madienji, spalių 1 d., važiuo
ja į labdarių ūkį kugelio kep 
ti, Seimininkės: Kazakaus- 
kienė ir Klemienė pagamins 
skanius užkandžius. Kviečia
me ir svečius su mumis da
lyvauti. Su automobiliais ir 
be automobilių. Susirinkite 
prįe bažnyčios — 44-tos ir 
Fairfield Avė., 11:30 vai. 
prieš piet. Visi drauge va
žiuosime į ūkį. Ten puotau
sime, riešutausime ir sene
lių prieglaudą aplankysime.

Išvažiavimo reikalu žinių 
klauskite pas Joną A. Kass- 
Kazakauską, telef. Laf. 8617, 
adresas — 4216 Archer A v. 
(jewelry krautuvė).

Kviečia Komisija

Kviečiame į 
ARD pikniką

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų centras rengia pasku
tinį šiais metais pikniką spa
lių 1 d., Vytauto parke. Prie 
gardaus kugelio, pyragaičių, 
šalto alučio ir kitų gardu
mynų, bus dar ir daug bran
gių dovanų, kaip tai Wąr 
Bonds ir dešimts kitų gra
žių dovanų. Kurie turite pa
ėmę laimėjimų bilietus, ma
lonėkite grąžinti bilietų ga
liukus “atubs” tai rėmėjai, 
iš kurios paėmėte, nes pik
nike bus priimti “stubs” tik 
su pinigais, be pinigų nebus 
“galiukai” priimti.

"Trys į vienuII

Bridgeport. — ‘ 'Trys į 
vieną” bankieto tikietai plin 
ta sparčiai. Bet dar galima 
gauti sekančiose vietose: Ja
navičių krautuvėj, 901 W. 
33rd St,, K. Kakta, 3317 U- 
nion Avė., S. Punkauskas, 
818 W. 33rd PI., P. Jančaus- 
kaitė, 840 W. 33rd St., J. 
Šliogeris, 917 W. 34th PI., 
V. Balanda, 3249 So, Mor
gan St. ir pas visus parapi
jos komiteto narius.

Visi įsigykime tikietus iš 
anksto, kad šeimininkės ga
lėtų žinoti ir visiems tinka
mai patarnauti. Raporte ris

Pranešimas
Bridgeport. — šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, rugsėjo 29 
d., 7:30 vai., parapijos ma
žoje salėje, antrame aukšte. 
Rėmė j oš malonėkite atsilan
kyti, turime prisirengti bū
simajai vajaus vakarienei, 
spalių 15 d., Šv. Jurgio par. 
svetainėje.

Tikimės susilaukti daug 
garbingų svečių, kaip teisė
ją J. T. Zūrį, policijos lei
tenantą Paulių, kurie jau 
gausiai prisidėjo prie šio 
pikniko, ir da’ig kitų, kurie 
kas met aukoja dėl ARD pik 
niko.

Kviečiame visus atvažiuo., 
ti, kviečiame ir jaunimą, nes 
bus smagi orkestrą. i

E. Andreliūnas

Platinkite “Draugą”

1
t

MARY KEISKIS
(po tėvais Genotus)

Mirė rugBėjo 26d., 1944m,
9:^0 vai. vak, sulaukiu 45 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Kretingos apskr., Kulių purap., 
Eudetkių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Antanų; dukterį Agnės; 
sūnų Antanų: aiuerį Grace Bu- 
kaveckas ir jos vyrų Willtam; 
2 brolius Adomų ir Jonų ir Jo 
šeimų: pusbrolį Konstantinų
Tilvikų; atuera dukterį Nancy 
Zalmin8ky ir Jos šeimų, ir bro
lio. dukterį Mary I aiu bert ir 
jos šeimų: pusseserę Oną Mil- 
kinienę ir Jos šeimų: ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žintam ų. Lietuvoje paliko 2 
seseris Jievų ir Onų.

Velionė priklausė prie šv. 
Onos ir Tretininkų draugijų.

Kūnas randasi pašarvotas P. 
J. Ridiko koplyčioje, 71(1 W. 
18th St. LaldotuvCu įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 30d. Iš ko
plyčios 8:30 vėl. ryto bus atly
dėta į Dievo Apveizuos parap. 
bažnyčių, kurioj*; įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės Mie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Se
suo, Broliai, Pus liromis, Pusse
serė Ir visos kitus Giminės.

laidotuvių direktorius — P. 
J. Ridikas, tel. YAttd. 1419.

Adv. Olio padėkos
žodis

Sekmadienį, rūgs. 10, įvy
ko nepaprastai pasekmingas 
Olis for'Judge piknikas. Dė
ka Olis for Judge organiza
cijos intensyviam pasidar
bavimui, suvirs 6000 pikni
ko tikietų buvo iš anksto 
parduota.

galbos ir kooperacijos nega
lima būtų už jokius pinigus 
nupirkti. Tai buvo tikras 
pasiaukojimas mūsų bend
ram tikslui. Aš visiems ir 
visoms, kurie bent kokiu bū
du prisidėjo prie šio pikni
kai, širdingai dėkoju. Dėka 
šioms pastangoms, atsilan

kiusi publika buvo puikiii 
pavaišinta ir palinksminta, 
dėka šioms ppstangoms liko 
gražaus pelno — virš $2000 
sumoje, su kuriais bus gali

ma dar plačiau išgarsinti, 
svetimtaučių tarpe, mūsų 
troškimas išrinkti dar vieną 
lietuvį teisėją Chicagoje.

Adv. Antanas Olis

IBARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Susitiko duobėj
LOS ANGELES, Cal. — 

Marinas Lt. M. Overholt, Jr., 
Guam’o saloje važiuodamas 
keliu mažame kariuomenės 
vežime (jeep) kaip tik įva
žiavo į artilerijos ugnį. Pali
kęs vežimą, Lt. Overholt šo
ko į pirmą pasitaikiusią la
pių duobę ( foxhole). Kaip 
tyčia ten rado begulintį seną 
savo jaunų dienų draugą Lt. 
P, Dorsey. Abu draugai se
nai kai buvo matęsi, ir ne
žinojo nė vienas, jog kitas 
marinuose

Gerai padarė
Naujoje Britų kariuome

nės apmokymo programoje 
yra įvestos religijos pamo
kos.

Diena pasitaikė stebėtinai 
graži ir, kada didžioji lietu
viška minia suplaukė į dar
žą, ir prie trijų didelių ba
rų, kartu su dūdų benais ir 
orkestromis, pradėj o balia- 
voti, susidarė toks nuošir
dus ir puikus žmonių ūpas, 
kad nenorėjo iki beveik vi
durnakčio skirstytis. '

Aš niekados neužmiršiu 
visų šio pikniko komisijų 
pasidarbavimo. West Side- su 
Roseland ir Marquette Park 
turėjo vieną barą, North 
Side turėjo savo atskirą ba
rą. Jaunosios Lietuvos or
ganizacija dar trečią barą. 
Prie vartų buvo visa eilė 
darbininkų, restoranui ir 
valgiams buvo speciali mo
terų komisija, o pikniko 
tvarkai buvo net trys gas- 
padoriai. Aš sakau, aš nie
kados neužmiršiu, kaip vi- 
si šių komisijų nariai ir dar
bininkai atsidavusiai, nuo
širdžiai ir sunkiai per išti
są dieną dirbo. Tokios pa

MARIJONA LAURINAITIS 
(Lawrenoe)

(po tėvais Juškaitė)
Mirė rūgs. 26d., 1944m, 4

vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Raseinių apsk, Jurbarko par., 
Kuturių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliiidime: 

3 dukteris — Marie O’Brien ir 
žentų Joseph, Josephine Zolp 
ir žentų John, ir Anna; 4 sū 
nuu — Joseph ir marčių Ceci- 
lia, Anthony ir marčių Anna, 
Frank ir William; 3 anukus 
ir 2 anūkes; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Sus. 
Brolių ir Seserų dr-jos, Apaš- 
talystėo Maldos ir prie Šv. 
Onos draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas 
dukters namuose: 6627 South 
Richmond Street. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 30d. 
Iš najnų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo švenčiausios 
Panelės Marijos parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamldų bua nulydėt į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Sūnai, 
Žentui, Mait’-ios, Anūkai ir vi
sos kitos Gimines.

Laidotuvių direktorius: I. J. 
Zolp, tel. YARda 0781.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE K0MI8IN0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACOEWICH, Prus. and Mgr.

5™

PACHAHKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

mauzolejai
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
fii Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERflONAUZBD MaMOniALJ Ąf NO ADdDmONĄL COTPI 
PARTICTTLAR FEOPUE PUSTUS PAGSAVKia PBODCOT1ON8 

BOTKIBUTORS OF THB FJlMOUS ••aNTBLLO BRAMITB 
Mo* Beeattfal^afos* Rita*— la Wortd.

BŪT U. 8, WAR BONDS WITH THB SAVINGS

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN- 

Member of the ĮJthuaoiaa Chaaabar of

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDĖNCUA:
4585 W. Wasbington Bivd. 5919 South Troy Street

TeL ESTebrook 8645 Tek REPobUe 4298
VALANDOS: Kaadiea 9-0 v. vak: Šeštai, ir Sekm. 9-6 vai.

fe •

KREIPK1TES PRIE M CS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI!’ AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKL___________________________ -V
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Musų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų pataniununų

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grašių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS (Mtann tr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

GABT. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
PHONE 9000

patarnavimas — Moteris patarnauja.
1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANOE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chioagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 11d 8 v. v.

WHFC -1450 kilos.

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

Telefonas — GROvehill 2242

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną b ^akt|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miasta 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. / Phone LAF. 3578

P. J. RIDIKAS
8354 SO. BALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tetophons YARDS 1419

i L I. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ Phone YARDS 1133—83

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10760 S. mCUIGAN AVA.

Pilonas: CANAL 2616 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661



dietoastis muuoAs, įtomm

Gydytojai pareiškia, z

Grįžtantiems kariams svarbu ne tiek 
pensijos, kiek dvasinis atsinaujinimas
JŲ NEIŠGYDYSIME VIEN PINIGAIS. — REIK ES SKIE

PYTI NAUJO PASITIKĖJIMO, DRĄSOS, NORO GY
VENTI, NORO DIRBTI...

Gydytojai perspėja mūsų 
šalį, kad grįžtančių karių 
reikalu nepadarytume dide
lės klaidos, manydami, kad 
po šio karo atmokėjus ser
gantiems kariams pensijas 
ar suteikus kitokį kokį me
džiaginį aprūpinimą, viskas 
bus tvarkoje.

Po šio karo bus daug grį
žusių karių, kurie bus susir
gę nervų ir proto ligomis. 
Dėl to gydytojai pareiškia 
ir perspėja, jog vien tik pi
niginis atlyginimas nepagy- 
dys šių ligų. šiuose kariuo
se reikės ypač skiepyti pasi
tikėjimo savimi, noro gydy
tis ir bus reikailngas medi
cinos aprūpinimas ir bend
ras užjautimas ir pagelba iš 
šeimynos, visuomenės ir 
industrijos.
NORO PAGYTI

Gydytojai pareiškia, jog 
po šio karo bus didelė už
duotis rūpintis daugeliu grį
žusių karių, kurie bus pa
veikti proto atžvilgiu. Pir
miausia tat juose reikės 
įdiegti norą pagyti. Štai ką 
sako tuo reikalu Lt. Col. M. 
J. Farrell, kuris vadovauja 
šiam gydymo darbui:

“Šiems ligoniam turime 
pirmiausia priduoti pasiti
kėjimo savimi ir pasiryži
mo, noro išsigydyti. O jie 
niekad nepagys, jei mes 
jiems mokėsime, kad jie vi
sad sirgtų. Jie gali būti 
daug laimingesni ir naudin
gesni visuomenei, jei jiems 
bus duodama reikalinga me- 
dikalė priežiūra.”

Lt. Col. Farrel, nors per
spėjo, jog šis darbas bus ne
lengvas, bet jis gali būti 
daug lengvesnis, jei dabar

iš karto šeimynos ir visa vi
suomenė susiprastų, jog jai 
išpuola pareiga prisidėti 
prie šios užduoties. Dėl to, 
Lt. Col. Farrell duoda šiuos 
pasiūylmus kas reikėtų da
ryti, kad sergančių karių 
gydymo darbas būtų bend
rai sėkmingesnis: .

1. Šeimynos ir visa visuome
nė turėtų suprasti, jog sirg
ti kokia nors proto liga ar 
nervų sugedimu nėra gėda 
ir nėra ženklas, kad žmogus 
yra bailus arba nepagydo
mas.

2. Nervų ir proto ligomis 
sergančius aprūpinti tokiais 
darbais, kurie grąžintų ligo
niams pasitikėjimą, duotų 
užsiėmimą, kad dėl nudirb
to darbo turėtų šiokio tokio 
pasitenkinimo.

3. Reikalinga ruošti dau
giau žmonių, kurie užsiimtų 
psichinių ligų gydymu. Šiuo 
laiku turimas tokių žmonių 
nuošimtis daug per mažas 
aprūpinti visus darbus ir li
gonius, kurie pasitaikys po 
šio karo.

4. Steigti daugiau nervi
nių ir protinių ligų gydymui 
ir poilsiui vietų, ruošti dau
giau žmonių socialiniems 
darbams..

Po kiekvienam karui net 
ir patys žmonės, kurie kovo
je nedalyvauja, jaučia šiokį 
tokį nervų suirimą ir proti
nį nuovargį. Tas juo labiau 
ir juo lengviau pasitaiko ka
rių tarpe, ypač kuriems ten
ka pergyventi baisesnes ir 
triukšmingesnes kovas. Čia 
yra bendras darbas ir dėl to 
kiekvienas užjautimas ir vi
sokia pagelba daug prisidės 
prie šios svarbios užduoties 
pasekmingo atlikimo.

LIGDNAS LIKIMAS

Kai FFI karys riša jo rankas, šis jaunuolis svarsto 
savo likimą, kai jis1 ir kiti penki prancūzai jaunuoliai 
Grenoblyje buvo rasti kalti išdavystėje, ir pasmerkti 
mirti sušaudant.

Svarbu moterims

Mėlyni ženkleliai (tokens) nebus 
vartojami po rūgs. 30 d.

Karo kainų administraci
ja praneša, jog po rūgs. 30 
d. mėlyni ženkleliai-guzikiu- 
kai (tokens) nebeturės 
punktų vertės, kadangi po 
tos dienos jie daugiau nebus 
vartojami.
Kainų administracijos vir

šininkai taipgi praneša, jog 
spalio 9-ta yra paskutinė 
diena valgomųjų daiktų 
krautuvių savininkams šiuos 
mėlynus ženklus sunešti 
bankose, jei nori, kad už 
juos priskaitytų punktų 
vertę.

Pirkite tose krautuvės^,J
kurios skelbiasi “Drauge”. >,

BECK'S DEPARTMENT STORE
Specialis IŠPARDAVIMAS Korfinų 

Beck's Dept. Krautuvėje

Megstiniai Kortinai - VERANKOS
Pasinaudokite šia gera proga 

ir įsigykite gerą rinkinį.

Už kiekvieną, tik............ $1.39
Viso Vilno

BLANKETAI 
Kiekvienas po . . $7.98

5% Dubeltavi
BLANKETAI 

Kiekvienas po .. $2.98

Puikios Margosette 
VERANKOS

44 colių platumo ir 21/2 jardų 
ilgumo — geros išdirbystės. 

Už vieną, specialiai... $1.69

Didis Pasirinkimas 
KAURŲ (RŪGS)

Visokių Spalvų ir Didumo.
n»o 51.39 iki $12.98.

DABAR TAI LAIKAS PADIRBIMUI JUMS 
PATALŲ. — MES PAIIMSIME JOSŲ SENAS 
PLUNKSNAS, — TIK PASAUKITE MUS 2E- I 
MAI NURODYTU TELEFONO

Maisto

KALENDORIUS
CUKRUS

Cukraus stampos nr. 30, 
31, 32 ir 33 geros 5-iems 
svarams cukraus neapribo
tam laikui. Stampa nr. 40 
gera 5-iems svarams cuk
raus kenavimo reikalams iki 
1945 m. vasario 28 d.
MĖSA

Raudoni ženklai A8 iki Z8 
ir A5 iki G5 geri neapribo
tam laikui.

PROCESUOTI VAISIAI, 
DARŽOVES

Mėlynos stampos A8 iki 
Z8 ir A5 iki L5 geros neap
ribotam laikui. Po rugsėjo 
30 d. mėlyni ženklai-guzikiu- 
kai (tokens) neturės vertės 
ir nebus vartojami. 

GAZOLINAS

17 rytinių valstijų dalyje 
A-ll kuponai geri iki lap
kričio 8 d. Kitur A-13 kupo
nai, kurių kiękvienas vertas 
4-ių galonų, geri iki gruo
džio 21 d.

ALIEJUS k
4-to ir 5-to perijodo ku

ponai geri visus metus. 1-jo 
periodo kuponai irgi geri vi
siems metams, kada reika
linga šiluma.
BATAI

j Stampos nr. 1 ir 2 (su 
lėktuvu), trečioje knygoje, 
geros neapribotam laikui.

O NUMERIU.
"«BI>Ua»l'enHieMi • M*

BECK’S DEPT. STORE
3323-25 So. Halsted St. Tel. YARds 4778

Spellman Romoje
ROMA. — New Yorko ar

kivyskupas Francis Spell
man ką tik vėl čia sugrįžo, 
aplankęs kareivius po pla
čiai išmėtytus karo frontus 
ir stovyklas.

Klostavo čekius
J. C. Cooney, 35 m., 6535 

Woodlawn avė., buvo teisė
jo C. Harrrington sprendi
mu nubaustas 6-ių mėnesių 
kalėjiman už $85 vertės če
kių klastavimą.- * * ♦

Konduktorium 48 m.
Frank Greenvvay, 48 me

tus išdirbęs kaipo kondukto
rius Chicago ir Northwest- 
ern geležinkelio linijoje atsi
statydins nuo darbo atei
nantį šeštadienį po paskuti
nės kelionės City of Denver 
traukiniu.

♦ * *

Vaikas išgelbėjo
Ralph Petersen, 14 m., 

anądien grįždamas namo iš 
mokyklos, pastebėjo auto
mobilyje ant rato pasvirusį 
žmogų. Pribėgęs arčiau pa
matė, jog automobilio langai 
uždaryti, o iš lauko įleistas 
guminis vamzdis, per kurį 
vidun ėjo nuodingos dujos. 
Ralph tuoj pašaukė policiją, 
o pats tuo tarpu tuoj ėmė 
nepažįstamą vyrą atgaivin
ti. Ir vežant policijos ambu- 
lansu Ralph toliau mėgino 
užtroškusiam žmogui grą
žinti pilną kvėpavimą, ir 
pavyko pirm negu pasiekė 
ligoninę. Policija dėl to tvir
tina, jog vaikas išgelbėjęs 
ano žmogaus gyvybę. Už
troškęs žmogus pasirodė 
esąs Arthur Hansen, 34 m., 
1503 N. Tripp st., kuris vė
liau pareiškęs, jog dvi dieni 
prieš tai atsiskyręs nuo žmo
nos. *

♦ * *

Tyčia padegti 
gaisrai

Keturi gaisrai beveik tuo 
pačiu laiku įvyko vakar ry
tą Hyde Park apylinkėje, 
apie 4700 ir Woodlawn avė. 
Keli šimtai gyventojų buvo 
priversti bėgti iš namų, o 
nuostolio padaryta apie 
$5,500. Policija ir gaisrinin
kai tvirtina, jog gaisrai bu
vo kieno nors tyčia padegti.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Ruoškitės žiemai!
Visokios rūšies kuro atei

nančią žiemą bus mažai. Pa
sirūpinkite jau dabar, tuo
jau, kad nesušaltumėte. Pri
sidėkite dabar kiek reikia 
tokio kuro, kokio išvežioto- 
jai dabar turi. Idant šiluma 
nebūtų bereikalingai eikvo
jama, o kuo daugiausia tau
poma, įsitaisykite namuo
se insuliaciją, žieminius 
(storm) langus ir duris, už
kaišiokite apie duris ir lan
gus plyšius. Gerai išvalyki
te krosnis, pečius ir žiūrėki
te, kad jie kaip reikiant 
veiktų.

Daugiau gazolino
WASHINGTONAS. — Se

natorius Reed, republikonas 
iš Kansas valstijos, tvirtina, 
jog šioj šalyj yra užtektinai 
gazolino ir dėl to valdžia tu
rėtų žmonėms daugiau jo 
duoti. Reed įrodo, jog gazo
lino atsargos šiuo laiku sie
kia tiek, kiek jos buvo prieš 
karą, ir dėl to nėra reikalo 
gazolino vartojimą varžyti, 
kaip kad dabar daroma.

Laisniai dykai
SHARON, Pa. — Alex 

Elliot, apskrities iždininkas, 
parnešė, jog visiems šunims, 
kurie tarnavo kariuomenėje, 
o. vėliau paleisti, bus išduo
dami laisniai dykai. Elliot 
pasiūlė pats už tuos laisnius 
užmokėti.

94 chicagiečiai sužeis
ti kovose

Karo departamentas ką 
tik išleido sąrašą įvairiuose 
karo frontuose sužeistų ka
rių, kurių 94 kilę iš Chica- 
gos. Tame skaičiuje randasi 
Pfc. Antanas Garuckas, ku
rio motina Mrs. V. Garuckas 
gyvena adresu 4607 S. Pau
lina st.; ir Pfc. Petras Ran
čius, kurio žmona Mrs. Es- 
telle Kančius, gyvena 3317 
S. Union avė.

Sužeistųjų tarpe pažymė
tas ir Pvt. J. Kadis, iš Grand 
Rapids, Mich.

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gą99

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės maaažavimu ra DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva J DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
akausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų gražinimo ga- 
rancija pas Jūsų vietos vaiati-

WIEBOLDT8-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
NnentepantU —

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR IMS.

Ketvirtadienis rūgs. 28, 1044

/mus

PIETŲ PACIFIKAS. — 
25-tos pėstininkų divizijos 
kareiviai laisvu noru paau
kojo apie $2,500 dėl atsta
tymo misijų bažnyčių Pietų 
Pacifike.

X Mrs. Klimiene, K. Rač- 
kuvienės sesuo, ir jos duk
relė Cecilija yra nusikėlu- 
sios gyventi į Willow 
Springs, kur gražūs miškai 
ir slėniai. Cecilija menadže- 
riauja vienoj didelėj miesto 
krautuvėj. >-

X Charles Kriščiūnas, biz 
nierius, 4501 So. Ashland 
Avė., aukojo Amerikos Lie
tuvių Tarybai (Lietuvos Tais 
vinimo reikalams) $100.00. 
Ta proga paminėtina, kad jo 
veikli ir graži dukrelė Kris
tina išteka už Kazio Aukš- 
kalnio iš Gary, Ind. šliūbas 
kitą sekmadienį šv. Kry
žiaus bažnyčioj, o vestuvių 
puota Dariaus-Girėno salėj.

X Pr. Maskolaitis, buvęs 
northaaidietis, o dabar mar- 
ketparkietis, randasi Wesle£ 
Memorial Hospital, po ad
resu 251 E. Superior Street. 
Room 812. Svarbi operacija 
buvo padaryta praeitą sa
vaitę.

X Ig- Sakalas, “Draugo” 
redakcijos narys, vakar pra 
nešė, kad L. Vyčių seimas, 
New Yorke, buvo gausingas 
ir praėjo gražioje nuotaiko
je. Ignas pakeliui iš New 
Yorko sustojo Clevelande, O.

X A. Daugirdas, ‘ ‘Drau
go” agentas, išvyko į St. Lo- 
uis dienraščio ‘‘Draugo” rei
kalais. St. Louis klebonau
ja kun. dr. A. Deksnys, di
delis spaudos prietelius.

X Aušros Vartų parapijos 
choras pirmą kartą savo gy
venime rengia pikniką, sek
madienį, spalių 1 d., Rūtos 
darže. Bus daug įvairumų. 
Visi choristai uoliai rengia
si priimti svečius.

X Antanina Vaišviliene, 
iš Bridgeporto, prisidėjo prie 
“Draugo” ofiso remonto su 
penkine. Žmonės vis dar ža
visi ofiso pertvarkymu.

X L. Vyčiui seime, įvyku
siame New Yorke, išrinkta 
toji pati valdyba.

X Polyna Stoškiūtė, ope
ros žvaigždė, lapkričio 26 
dieną dainuos “Draugo” kon 
certe, Orchestra Hali, 216 
So. Michigan Avė., Chicago. 
Jau bilietai galima gauti. 
Visi dalyvaukite šiame įdo
miame koncerte.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

f1
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

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

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių —
'vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

I^bai Keros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzlabek Ir Duktė — savininkės £
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