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RUSAI ĮSIBROVĖ VENGRIJOS ZEMEN
Badas Žiūri j Olandijos Žmonių Akis

| OLANDIJOJE BADAS ŽVELGIA Į 5,000,000 ASMENŲ 
AKIS. DIDŽIAUSIA MAISTO KRIZĖ ISTORIJOJE. 

NACIAI PAGROBĖ ŽMONIŲ LAIVELIUS.

LONDONAS, spalių 6.—Olandijoje maždaug 5,000.000 
piliečių gręsia badas, vienoje iš didžiausioje šalies istori-

| jos krizėje, olandų valdžios pareigūnai pareiškė.
Padėtis pablogėjo paskutinėmis trijomis savaitėmis.

i Turtingas kraštas nublokštas į maisto stokojimą.

Amerikiečiai Atsiėmė Beggendorf
VISUOSE FRONTUOSE VYKSTA ARŠIOS KOVOS. 

DIDELI ARTILERIJOS IR TANKŲ MŪŠIAI.

U.S. PIRMOJI ARMIJA, Prancūzija, spaliu 6.—Ameri
kos tankai ir pėstininkai šį rytąi atnaujino žengimą ry-1 
tuose nuo Beggendorf. Tai buvo penktoji diena atakų, ku-{ 
rios amerikiečius nuvedė už Siegfried Linijos apsigynimu. |

SĄJUNGININKŲ AUKŠČIAUSIAS ŠTABAS, LondonJ 
spalių 6.—Amerikos Pirmosios Armijos tankai šiandien 
smogė rytų linkui prieš vokiečių apsigynimo ašmenį (ri
bą), nuo Cdogne lygumos, šiaurėje nuo Aachen, naujiems 
laimėjimams Vokietijos* kovoje.

Stumiantis per Ubach skylę Siegfried Linijoje, šarvuo
tos jėgos pažengė, netrukus po aušros, per sunkios arti
lerijos ir anti-tankų ugnį. Vėliausi lauko pranešimai pas
tebėjo, kad Amerikos avangardai randasi p<usę mailės už 
Beggendorf, 31 mailę vakaruose nuo didžiulio C'ologne 
industrijos centro Rhine.

AMERIKIEČIAI SUDAUŽĖ GOTIKOS LINIJĄ

Į pietus, kovoje dėl Dri- 
ant tvirtovės, kuri yra Metz 
raktu, išsivystė dideli susi
rėmimai viduje ir lauke, 
tvirtovių apylinkėje, kai vo
kiečių tankai ir pėstininkai 
pradėjo stiprią kontr-ataką, 
padedant vokiečių artileri
jai, prieš amerikiečius. •

Fronto pranešimai sako, 
kad Lt. gen. Patton trečioji 
armija palei visą frontą tu
rėjo pereiti labiausiai su
koncentruotą priešo artile
rijos bombardavimą, kai įsi-

Įvairios-Įdom ios Į

... ŽINIOS
I

VOKIETIJA—U.S. Pirmo
ji Armija laimėjo mailę nau 
jame pasistūmėjime po smar 
kiųir ugningų kontr-atakų.

GRAIKIJA— Sąjunginin
kai paėmė įstiprintą Rion 
uostą, Graikijoje.

PACIFIKO FRONTAS — 
Amerikiečių bombonešiai an 
trą kartą sudavė smūgį, į 
Balik Papan aliejaus lau
kus, keturių dienų laikotar
pyje.

ORO KARAS Didelis 
skaičius U.S. bombonešių 
bombardavo Berlyno fabri
kus ir kitas nacių svarbias 
vietas.

RUSIJA—Raudonieji ap
šaudo nacius Belgrado prie
miesčiuose. Partizanai prisi
jungė, kad išlaisvinus Ju
goslavijos sostinę.

ITALIJA — Amerikiečiai 
Italijoje paėmė svarbų plen
to junginį.

KELIAS Į  BERLYNĄ
1,296 mailės nuo vakari

nio fronto (skaičiuojant iš 
punkto pietryčiuose nuo Nij 
megan).

2. 310 mailių nuo rytinio 
fronto (skaičiuojant nuo 
Praga, Varšuvos priemies
čio).

3. 544 mailės nuo Italijos 
fronto (skaičiuojant nuo 
punkto pietuose nuo Bolog- 
na.

Šiandien giedra ir šal
čiau, su lengvais vėjais.

Price 3c

| laužė į rytinę Prancūziją, 
Metz ir Nancy apylinkėse.* 

Berlyno koresponden t a s  
Stockholme pranešė šian
dien, kad paskutinis civilis 
vokietis buvo išgabentas iš 

I Aachen miesto, kuriam da
bar U.S. kariuomenė grąso 

! iš šiaurinės ir pietinės pu
sės.
VĖL PRASIDĖJO KOVOS

Kovos dėl Dunkerąue fru- 
i vo šiandien vėl atnaujintos. 
Kovos pradėtos po paliau
bų, kurios buvo padarytos, 
kad iškrausčius 19,000 civi
lių gyventojų. Vokiečių ne
patvirtinti pranešimai sako, 
kad “dabar kovos esančios 

| stipresnės, negu buvo prieš 
tai.’’ Paliaubos baigėsi po 52 
valandų, kai iškraustyta 19,- 
000 civilių gyventojų iš 
miesto.

Apie 17,000 vokiečių yra 
Dunkerąue, tai paskutinis 
nacių uostas turimas Pran
cūzijos kanale.

Pranešama, kad priešas 
paleido 600 kanuolių į Dri- 
ant tvirtovę, kad išvarius 
amerikiečius, kurie menkai 
ją laiko po penkių kraujuo
tų kovos dienų.

Baisi ugnis atėjo iš kai
myninių tvirtovių, kurios, 
su Driant, gina didžiąsias 
Metz miesto! tvirtoves.

Vakar buvo artilerijos' 
diena, viršijant pirmąjį pa
saulinį karą.

LONDON, spalių 6.—Vo
kiečių žinių agentūra šian
dien pastebėjo, kad vakarų 
frontas* tampąs rūkų; lietus 
ir šalčio apylinke. Ir prane
šėjas sako, kad blogas oras 
sulaikys sąjungininkus.

Lezey, 21 mailė šiaur-ry- 
čiuose nuo Nancy, buvo vie
nas iš svarbiausių priešo 
taikinių. Atrodo, kad sunkus 
apšaudymas atėjo nuo gele
žinkelio patrankų.

Vakari) Frontas, Pirmoji 
Amerikos armija, spalių 6. 
— Amerikiečiai kariai buvo 
praradę Beggendorf mieste
lį, rytuose nuo Ubach, bet 
šiandien Amerikos kariai I 
vėl atsiėmė Beggendorf iri 
sakoma, kad amerikiečiai I 
dabar tvirtai laiko.

Chicago, Illinois, Šeštadienis, Spalių (October) 7 d., 1944 m.

Amerikos bankai šaudo priešo pozicijas, kai'jie įsilaužė per Gotikos Liniją, Apeni
nų kalnuose, šiaurinėje Italijoje. Jie pastebėjo, kad jų kanuolės yra geriausias gink
las išmušti nacius iš įsistiprinimo linijos. (Draugas-Acme photo).

Didele Nauja Ofensyva 
Lietuvoje: Naciai

LONDON, spalių 6.—Ber
lyno radijas pranešė, kad 
sovietų rusai pradėjo naują 
didelę ofensyvą vakarinėje 
dalyje Lietuvos, kovos vyks
ta apie Šiaulius. Sakoma, 
kad naujoje ofensyvoje da
lyvauja suvirš 120,000 rusų 
kareivių.

PREZIDENTO KALBA
Jungtinių Amerikos vals

tybių prezidentas Roosevelt 
ketvirtadienį per radio pa
sakė antrąją rinkiminę kal
bą, kurioje jis pabrėžė, kad 
republikonai savo taktika 
pakenkę namų ir karo fron
tų moralei. Jis savo kalboje 
taip pat pabrėžė, kad jis ne
ieško paramos iš asmenų ar 
grupių, kurios turi ryšį su 
komunistais, fašistais ar 
kitų kraštų ideologijomis. 
Apie tai skaitykite plačiau 
4 puslapyje vedamąjį straip
snį apie prezidento kalbą.

Antri Kartą 
Bombardavo

PIETŲ PACIFIKAS, spa
lių 6.—Liberator bombone
šiai užpuolė aliejaus įrengi
mus Balikpapane, Borneo, 
su 40 tonų bombų trečiadie
nį, antroje atakoje laike 
penkių dienų. Balikpapan 
yra petroleum centru. Buvo 
nušauta, galimas dalykas 
sunaikinta, 24 japonų kovos 
lėktuvai, netekta septynių 
bombonešių, pranešė šian
dien gen. Douglas MacAr- 
thur.

Paaukojo Deimantus
TOKYO, spalių 6.—Japo

nai pradėjo aliuminium, ge
ležies, plieno, vario ir kitų 
metalų platų vajų. Ta proga 
imperatorius Hirohito paau
kojo balto aukso, deimantų 
ir kitų “imperatoriškų da
lykų.”

Nauji Laimėjimai Atsiekti Graikijoje
PAĖMĖ KITĄ UOSTĄ GRAIKIJOJE. NAUDOJO PRIEŠO 

PAIMTUS GINKLUS PRIEŠ BĖGANTĮ PRIEŠĄ.

ROMA, spalių 6.—Britų invazijos kariai Graikijoje, ko
vodami palei Pelaponnesų šiaurinę pakrantę, nuo paimto 
Patrai, apgalėjo Rion uostą, kuris gina. siaurą įėjimą į 
Korinto įlanką, .pranešė šiandien sąjungininkų štabai.

Kai kurie priešo- apsaugos daliniai pasidavė kitose Grai
kijos vietose, pranešimas pastebi. 1,500 vokiečių belaisvių 
buvo paimta vien tik prie Patrai.

Kai tik buvo paimta Rion 
uostas, septynios mailės pa
krantėje nuo Patrai, britai 
atsukę paimtus priešo gin
klus prieš didelį skaičių ma
žų jėgų, kuriomis vokiečiai 
bandė pabėgti į šiaurę, sker 
sai Korinto įlanką. Oficialus 
pareiškimas sako, kad ap
šaudymas davė gerų pasėkų.

Patrai uosto, kuris prie
šui buvo svarbiu pristatymo 
reikmenų uostu, vakarinėje 
Graikijos pakrantėje, kriti
mas atėjo po to, kai apsau
gos kariuomenė pasidavė 
arti miesto. Rion uoste vo
kiečiai greitai atsitraukė.

Nors buvo pranešta, kad 
keliose Peloponesu vietose 
priešo apsaugos daliniai pa
sidavė, bet dar- nebuvo ofi
cialaus žodžio, kaip toli bri

SVARBIOS .VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Prie Nancy, pietinėje Prancūzijoje, Lt. gen. George S. 

Patton Trečios Armijos vyrai pralaužė vokiečių apsigyni-1 
mo liniĮją 2 mylių plote.

Juozapas Stalinas praneša, kad Tito partizanai kovoja 
Belgrado, Jugoslavijos sostinės, gatvėse.

Generolas* Marshall, Amerikos Armijos Štabo viršinin
kas, atvyko į Paryžiij. Jis atskrido lėktuvu iš Washington | 
per 18 valandų ir 45 minutes. Generolas Marshall atvyko 
dėl vakarų fronto.

Vokiečių transatlantis radijas pranešė, kad amerikie-i 
čiai perėjo Reino upę Olandijoje, ir įsistiprino kitame' 
krante.

Šiandien laidojamas a^u A. Sraith, buvęs New Yorko 
valstijos gubernatorius.

Japonai praneša, kad {jie užėmę Foochovv uostą, piet
rytinėje Kinijoje.

I Pranešama, kad rusai perėjo Vengrijos sieną.
Pranešama, kad vokiečiai pradėjo naudoti greitai judo- 

mąją artileriją. Jie apšaudo sąjungininkų pozicijas ir 
dingsta skubiai.

tai ištęsė savo linijas.
Pietinėje Albanijoje kiti 

britų vienetai, kurie išlipo 
prieš vienuoliką dienų, ir 
trukdo vokiečių susisieki
mą, einantį į mažą Sarande 
uostą, kuris yra reikmenų 
pristatymo baze dėl Corfu 
salos garnizonų.

"Sąjungininkų patran k o s 
keliose Dalmacijos salose 
tęsia šaudymą Jugoslavijos 
pakrantės.

Sako, Kad Atvyko
LONDON, spalių 6.—Pa

ryžiaus radijas šiandien 
pranešė, kad maršalas Tito, 
jugoslavų partizanų vadas, 
atvyko į Maskvą kalbėtis su 
Stalinu.

Kaina 3c

Sakoma, kad penki mili- i 
jonai žmonių Olandijoje šią 
žiemą turės didelių sunke
nybių dėl maisto. Ypač pa
liestas yra Amsterdam, ku- 

! riame esama 900,000 gyven
tojų, Rotterdam, su 650,000, | 
Hague su 500,000 ir Utrecht, I 
175,000.

Olandijos padėtis prieš! 
sąjungininkų atvykimą oru, 
rugsėjo 17 d., nesikyrė nuo 
Belgijos ir Prancūzijos pa
dėties; tik su tuo skirtumu, j 
kad vokiečiai penktą dalį • 
Olandijos geriausios aria- į 
mos žemės užtvindė.

Anglies stoka baisiai pa- > 
blogėjo, kai požeminis judė
jimas izoliavo vienintelį ša
lies anglies šaltinį, Limburg 
provincijoje anglies kasyk
las.
NACIAI PAĖMĖ 
LAIVELIUS

Viduje vandens keliais be
veik negalima naudotis, nes 
naciai paėmė laivelius.

Už Vieną Amerikieti 10 Japonų Žuvo
PELELIU IR ANGAM SALOSE 1,022 U. S. KARIU 

ŽUVO, O JAPONŲ APSKAIČIUOJAMA 11,043

U.S. Laivynas Pacifike, Pearl Harbor, spalių 6.—Dešimt 
japonų buvo užmušta dėl kiekvieno amerikiečio, kurie žu
vo pietinės Palau grupės* invazijoje,— Adm. Chester W. 
Nimitz pareiškė spalių 5 dienos vakare.

Jis pranešė, kad 1,022 ma-1 
rinai ir kareiviai buvo už
mušti Peleliu ir Anguar sa
lose, o japonų 11,043 buvo 
užmušta.

Bombardavo Berlyną 
12,000 Lėktuvų

LONDON, spalių 6. — 
Pranešama, kad šiandien 
1,200 amerikiečių lėktuvų Į 
bombardavo Berlyną ir ki- i 
tus miestus. Oras buvo ge
ras.

Saarbrucken buvo bom
barduotas anglų ir ameri-1 
kiečių lėktuvų.

Pranešama, Kad po tuo I 
Pačiu Stogu

NEW YORK, spalių 6. — 
Brazzaville radijas, pacituo
damas vokiečių: agentūros 
žinias, pasakė šiandien, kad 
Pierre Lavai “gyvena po tuo 
pačiu stogu su maršalu Pe- 
tain, tame pačiame neuž- 
vardytame mieste, pietinėje 
Vokietijoje.”

Vok xxvm

Visuotinas geležin k e l i ų  
streikas buvo paskelbtas, 
kai sąjungininkų kariuome
nė buvo išlaipinta Olandijo
je. Tai buvo požeminio vei
kimo planas, sąjungininkų 
vyriausias štabas tam pri
tarė. Tai padaryta, kad su
davus smūgį vokiečiams pa
lei Arnhem ir Nijmegen. Ir 
prieš tai olandų geležinkelio 
darbininkai streikavo, vokie
čiams naudojant geležinke
lius kariškiems tikslams.

Dabar naciai sulaiko mai
sto pristatymą, pasiremiant' 
streiko pretekstu.

Įspėta, kad gali būti baisi 
padėtis dėl anglies žiemos 
metu. Vokiečiai žada anglies 
iš Vokietijos, jei streikas 
bus pašalintas.

Olandų valdžia pasitarusi 
su požeminiu veikimu Olan
dijoje, įtikino, kad streikas 
būtų tęsiamas. Štabai pri
tarė.

Vėliausios' nuostolių skai
tlinės rodo, kad U.S.. jėgos 
turėjo 7,417 asmenų nuken
tėjusių skaičiuje, paimant 
strategines pietų Pacifiko 
pozicijas, šioje skaitlinėje 
įskaitoma 1,022 žuvę (mi
rę), 6,115 sužeisti, ir 280 
dingę.

Įsistiprino
ROMA, spalių 6.—Prane

šama, kad britai galutinai 
įsistiprino Peloponnesų pu- 
siausalyje.

Gabena Lėktuvais
Graikijos frontas, spa

lių 6.—Pranešama, kad na
ciai savo kariuomenę iš Bal
kanų gabena lėktuvais, kai 
buvo užimtas Rion uostas.

KALENDORIUS
Spalių 7d.: Šv. Sergijus; 

senovės: Berčius ir Perkū- 
natėlė.

Spalių 8d.: 19-tas Sekma
dienis po Sekminių, > Šv. Bri
gita; senovės: Daugis ?r 

I Lindeika.
Spalių 9d.: šv. Dionyzas: 

senovės: Krivytis ir Gedėta
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
DĖKINGAS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos klebonas kun. Juozapas 
Čužauskas labai dėkingas 
už tokį pagerbimą jo kuni
gystės sidabrinio jubiliejaus 
proga. Dėkingas visai para
pijai; visiems kunigams, ku
rie buvo atsilankę; dėkingas 
komisijai it darbininkams 
už surengimą bankieto, už 
didelį pasidarbavimą. Sako. 
visus dažnai atsimins šv. 
Mišiose.

Per dienraštį “Draugą” 
nori padėkoti visiems, ku
rie prisiuntė sveikinimus su 
dovanomis, būtent, prelatui 
M. Krušui, prelatui J. Mi
liauskui, kun. D. Mozeriui, 
•kun. J. J. Shlikui, kun. A. 
Kazlauskui, kun. S. Rakaus
kui, kun. R. Matulėnui, kun. 
F. Shea. seserims vienuo
lėms: Motinai M. Juozapai. 
M. Franciškai, M. Vincentai. 
Marijai Magdalenai, M. 
Hyecintai, M. Rūtai, M. Bri
gitai, M. Ignacijai, M. Adol
finai, M. Aloyzai, vietos Šv. 
Kazimiero seserims, bene
diktinėms seserims iš Mo- 
ther of God parapijos; Ne
kalto Prasidėjimo ‘parapijos 
seserims; klebono seserims; 
Mrs. Mary Mikutis, Mr. and 
Mrs. Chas. Mikutis, Mr. and 

■\Mrs- Jos. Pinkoski. Mrs. 
Estelle Russell, Mr. & Mrs.

Cajetan Kanalickis, Mr. Al- 
phonse Kanalickas. Mr. and 
Mrs. S. Vaicekauskas; drau
gijoms: šv. Baltramiejaus, 
Šv. Juozapo, šv. Antano, Šv. 
Vardo, Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Onos, Gyvojo Rožan
čiaus, Šv. Teresės Altoriaus 
Puošimo; šeimoms ir pavie
niams: Marytei Frank Wal- 
lin, dr. ir Mrs. John Zekas, 
Lt. Ray Petrošius, Miss Lt.
L. Petrošius, Antanui Gel-

|budui iš South Pacific; Mrs.
A. Devenas, Mr. and Mrs.
M. Gust, Mr. and Mrs. T. 
Karasauskas, Mrs. M. June
vičius, Mr. and Mrs. Sutkus, 
Mr. and Mrs. Thos. Decker,

,Mr. and Mrs. C. Panilonis,
Mr. and Mrs. J. Gilbert. Mr. 
and Mrs. P. Nevardauskas, 
Miss. Emily Kachinskas, Mr. 
and Mrs. S. Mesec, Mr. Be- 

I nedict, Bernicei Maculis. šv. 
Baltramiejaus mokyklos vai
kučiams, Mrs. V. Petruška, 
Mr. and Mrs. E. Whitten- 
berg,.Mr. and Mrs. S. Austi- 
nas, Mr. and Mrs. F. Rūmas, 
Miss Therese Andrulis, Mr. 
and Mrs. J. Petroškius, Mr. 
and Mrs. V. Rajūnas, Mr. 
and Mrs. A. Gelbudas, Mr. 

! and Mrs. F. Drassler, Mr. 
I and Mrs. A. Jankauskas,
I Mr. and Mrs. F. Šeštokas. 
Mr. and Mrs. B. Kancevi- 
čius, Mr. C. Yusem, Muenck 
Kreuzer Co.

SUNAIKINTAS JAPONŲ LIZDAS, IŠGELBĖTI 
SUŽEISTIEJI

. Vienas marinų sunaikintoj japonų pozicijoj Peleliiu sa
loje stovi prie sužeistųjų ir laukia pirmosios pagelbos. 
Amerikiečiai čia buvo puolami iš slapto japonų lizdo,, ku
ris visgi liko sunaikintas. (Marine Corps photo; Acme- 
draugas telephoto).

tuvių Auditorijoj. Veikale 
dalyvaus ir svečias lošėjas 
iš Chicagos. Kiekvienas at
silankęs nesigailės pamatęs 
šį veikalą. Tikietų galima 
gauti pas choristus.

norėdamos ką paaukoti ba 
zarui, auką gali priduoti Ve- 
ronikai Ivinskaitei, Ievai 
Spakienei arba į svetainę ba- 
ząran atnešti.
SERGA

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI

Kai jusu prikimba reiluminia db 
kietėjim as i r  Jūs jaučitėa nuv*r» 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoj* 
i r  nuo  tų  reiškinių kenčiate  —  gal
vos skaudėjim ų, jauč ia te  nem alonų 
kvapą, vidurių  suirim ą, nevirški
n im ą, nem igą, ne tu rėjim ą apetito  ir  
jū s  skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir  išpūtim o —  įsigykite D r. 
Peter’s daug  m etų  išm ėginto G om ozo. 
D augiąu negu liuosuotojas, jis  taip
gi y ra  vidurių  stiprin to jas, sudarytas 
iš 18 pačios Gam tos gyduolių 
šaknų , žiedų ir augm enų. Gomozo 
duoda nerangiom  žarnom  veikti ir 
pagelbsti jom s švelniai i r  sklandžiai 
pašalin ti užkietėjusias išm atas; pa
gelbsti p rašalin ti užkietėjim o gezus, 
i r  su teik ia  skilviui m a
lonų šilum os jausm ą.
V arto k it tik ra i kaip  nu 
rodom a a n t bonkutės 
užrašo . Je i jū s  
vė l no rite  jau sti 
džiaugsm ą m a
lonios pagelbos 
n u o  užkietėji
mo varg in im ų 
i r  tuo  p a t laiku 
pa lengv in ti jū 
sų  skilvį, įsigy
kite G om ozo  
šiandien .

Jeigu ifis negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašyme dėl mūsų ‘‘susipažink 
tnui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

TlVITAI verl̂ s
JLz I IvAI Bandym ui Bonkutės 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinime nuo reumatišku ir neura laiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S. MAGOLO —  alkalinąs —* 
palengvina laikinai nekurtuos 'skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit «j “ Special Pasiū- I
| lym o”  Kuponų —  D abar |
I □  įdėtas $1.00.. Atsiųskit man apmo- I 

kėtė 11 uncijų Gomozo ir dykai — ‘ 
vertės — bandymui bonkutės I

Olcjo ir Magolo.
I □  C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

I Vardas___________________________ .  I
|  Adresas,-.,..-.-... , , J

■ Pašto Ofisas— __- ;........ - ___ —  i
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. J 

Dopl. 0 7 1 -1 V

L2501 V/ashinglon Blvd., Chlcago 12, DL j 
258 Stanley SL, Winnlpeg, Man., Can. Į

40 V AL. ATLAIDAI
Per 40 valandų atlaidus 

daug žmonių ėjo prie Šv. 
Sakramentų. Atlaiduose da
lyvavo daug dvasiškuos, ku
rie sakė turiningus pamoks
lus. Klebonas dėkoja chorui, 
kuris kas vakarą mišparus 
giedojo; seselėms už papuo
šimą altorių, prirengimą 
vaikučių procesijai, visoms 
draugijoms už aukas gėlė- 

[ mis, visiems parapijonams 
už gausias aukas.
DVASINĖ PUOTA

Šv. Vardo Draugystė spa
lių 8 dieną “in corpore” iš
klausys Šv. Mišių 9 valandą 
ir eis prie Komunijos. Visi 
nariai prašomi ateiti tą die
ną. Tuojau po Mišių bus 
pusryčiai Lietuvių Svetai
nėje, į kuriuos yra pakvies
ti svečiai iš Knights of Co- 

| lumhus.
“SIBIRO ŽVAIGŽDĖ”

Šv. Baltramiejaus choras, 
| vadovystėj Stanislovo Zy- 
liaus, darbuojasi, kad gerai 

! prisirengus prie veikalo “Si- 
! biro Žvaigždė”, kuris bus at- 
vaizduotas spalių 15 d.. L:e-

BAZARAS
Šv. Baltramiejaus parapi

jos metinis bazaras prasidės 
lapkričio 5 d. ir tęsis per 4 
nedėldienius.

Klebonas ir komitetas bei 
visos . draugijoj darbuojasi, 
kad bazaras būtų vienas 
sėkmingiausių. Šv. Onos 
Draugija bazare žada turėti 
ką nors nepaprasto. Narės,

Martha Adamski, 1426 
Dugdale Rd., buvo suskiai 
susirgus ir nuvežta į Šv. Te
resės ligoninę, kur išgulėjo 
savaitę. Dabar jau grįžo na
mo, bet dar silpnos sveika
tos. Martha visuomet dar
buojasi parengimuose, ypa
tingai parapijos arba drau- 

I gijų; Yra narė Šv. Onos1 
I Draugijos.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas j 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. H a ls ted  St. 
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

--------A—
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

MIRĖ
Mirė adv. Tarno Pajūno 

motina Ona Mikalaitienė, su
laukus 76 metų. Gyveno 814 
Cumingo avė. Buvo nuvežta 
į Šv. Theresės ligoninę ir 
ten rugsėjo 28 dieną mirė.

Virš 50 m. išgyveno Wau- 
kegane. Buvo pavyzdinga 
parapijonka, priklausė prie 
Tretininkų, šv. Pranciškaus, 
Amžino Rožančiaus ir Apaš-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir  Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS J U M S  
KAINAS!

Turime didelį 
h gerą pasi
rinkim ą Muzikališkų Instrum en
tų , Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių k itų  muzi
kalių daiktų.

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

JO H N  A. KASS
IEW ELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai, vakare, 
Žeštądieniais visa  diena.__

Bukite M alonus 
SA V O  AKIMS!

Tik' vien* pora akių \lsam  gyveni
m u i. Saugokite jas leisdami 18eg- 
zam lnuotl Jas moderniSklausla 
Į metodą,- kurią  regėjim o mokslas 
gali sutelkti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkim e akinių, kurie  prašall- 
| ' na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
D r.J. J. Smetana, Jr.

P A- OPTOME7TRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-to a
Telefonas: OANAL 0523, Chlcago 
► OFISO VALANDOS:
K asdien 9:80 a, m. Iki 8:80 p. m. 
^Trečiad. Ir BeStad. 9:80 a. m.

P. m..

DR. G . SERNER
LIET

tttAyBi.es įviaiuos uraugijų.• minusą .rajūną (UmcagOJJ 
Kasdien dalyvavo Šv. Mišio-1 ir, Oną Tąmulienę (Los An- 
se ir ėjo prie Komunijos. | gėlės). Visi buvo atvykę i

Velionė užaugino gražią mylimos mamytės laidotu- 
šeimyną: adv. Tarną, Joną ves, kurios įvyko spalio 4 
ir Alexandrą (Vasilienę) gy- dieną iš šv. Baltramiejaus 
vėnančius Waukegane; Do- bažnyčios. M. Z.

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINĖS
•  BRANDĖS
•  RUM’O

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOM IS
P irm am  A tė ju s  P irm a s P a ta rn a v im a s

M O N A R C H  
L  I Q  U  O  R  

S T O R E
3529 So. H a ls ted  St. 
P h o n e: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal su tartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR.C.YEZELIS .
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenn® 
a rti 47th Street 

W L : ano 9 vaL ry te  Iki 8  vaL vak. 
TreSatfienį pagal Rztartį,

Ofiso TeL VlRgiula 0G36 
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 su tartį

TeL YARds 6921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O das vaL: ano 1-3; ano 6 :30-8^0 
m  W«t SStti S teH

, Trečiadienio ir  šeštadienio vakara is 
Ofisas y ra  uždarytas.

Bes. bo. JCaiman Ava.
Bes. Tel. GROvehflJ 0617 
Office T a t HEMlocb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS F t  CHIRURGAS’

2423 West Ma^uette Road
OFISO VALANDOS 

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

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

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet i r  7—8 v. v. 
BekmeA, Trečiad. i r  Šeštadienis

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artcsian Avė 
VALANDOS: 11 v. ry to  iki 3p.p

6 iki 9 v a i  vakare.

TeL YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUJ
f ln m O IA S  B  OHBTRGAfl 
-  B  A K IN IB I PRITAIKO

744 West S5th Street 
VaL: 11-12; 2 4 ;  i r  6:S0-8:30 

PtrauufienialB—2-4 ir  6:30-8:30
ŠventadieniaisM11-12..

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

-X“— -

KOJOS
G reita jom s pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva j DEVINES OINT
MENT sum inkština tuos kor- 
—"O ir  i-r AP-'’*
džiaugsitės patogum u ir Ha 
skausm o vaikščiojim u. Parduo
damos SU pinigų grąžinimo ga- 1 
rancija pas jūsų  v ietos vaiatį- Į 
ninką arba pas —

n  u L b u b U ia -b U L U B L A II

DEVINE OINTMENT
N esutepantis — Nenuriažantls

800 N. Clark St., City
SUPERIOR 1462.

BUDRIKO RADIO VALANDOS;
WOPL, 1000 K., Nedėlios 
vakaro —  9:30 P . M.
W HFC, 1450 K., Kctveco 
vakare  —  1 :00 P. M.

CUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
15 metų patyrim as

TeLi&Yard* 1829
'Pritaiko Akinius, 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street • 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

S k an iau sia  duona y ra  toji. 
k u rią  uždirbam a sa v o  r a n k o  

I m ia.

L I E T U V I A I  D A K T A R A I
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS;

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS M U S -
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT- LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ! 

Panaudokite  P ro g ą  D abartinėm s Žemoms 
Nuošimčio Rūtoms.

TA PK ITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOM U

TA U PY K ITE m ūsų įstaigoje. .Tusų Indėliai 
rūpestingai globojam i ir  Ilgi $5,000.00 a p 
d rausti per F ederal Savlngs and Loan In 
surance Corporation. Jū sų  pinigai bus greitai 
Išm okam i jum s a n t  pareikalavim o.

SENIAUSIA IR  ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE ĮSTAIGA. ,

— 47 Metai Sėkmingo P atarnavim o! —

KEISLUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

O fiso  T el. . . . .  VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 M  8:00 vaL 
TreSad. I r  Sekm. tik  susitariua,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir  Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted Sk, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  Šeštadieniais

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—- 
Bes. TcL: »HDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. L A F ayette  3210 

Kės. Tel. REPublic 0054 
Je igu  n ea tsiliep ia  ' —
Šaule KEDzie 2868 

VALANDOS:
K asdien nuo 1-3 vai. popiet

i r  nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio v ak a ra is  Ir taipgi

Sekm adieniais pagal su ta rtį. 

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

tttAyBi.es
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CLASSIFIED AND "HELP W ANTED f /

1 “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTAFENT

127 No. Deorbom Street • 
Tel. RANdolph 9488-9189

HELP WANTED — VYRAI

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
D arb in inkų  prie m ašinų. 

PAŠAUKIT 
PROSPECT 2310

---------- į----------------------
LATRE OPERATORIŲ 

MONITOR 
—IR—

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

PATYRIMO NEREIKIA

KAINER & CO. 
761 w. lexingt6n

REIKALINGAS VED&TAS TUOJAU 
Tvarkyti GrosernS3 ir Daržovių de- 
partmentus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišauki t laišku - paduodant savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, B6x 504.
2334 S. Oal-ley Avė. Chicago 8. III.

MODERNIŠKAM ANGLIŲ 
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS 
Dirbti dienomis. Geriausios darbo 
. .  sąlygos., pastovūs darbai. ..  

1815 N. Ashland 
KANE FUEL CO.

TEL. BRUNSWICK 3500

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi, švarūs bindery darbai. Gera 
mokestis, malonios darbo sąlygom. 
Gera transportacija. Darbas arti jū
sų namų.

S. K. SMITH CO.
2857 N. Western Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ 
16 IKI 40

Lengvi dirbtuves darbai, nuolatiniai. 
Patyrimo nereikia. Pulki transporta- 
eija. 65c’ j vai. pradedant, 70c j vai. 
po 2 savaičių jei kvalifikuosit. Atsi
gaukit tarp 8 ryto iki 4 pp. Pirma
dieni ar Antradienį.

LaSalle Hotel
FRANKIA N 0700 Room 341

MERGINŲ
Pilnam  a r  daliniam 'la iku i. Taipgi 
High School merginų po mokyklos 
valandomis. Pastovūs darbai dabar 
ir  po Pergalės.

ARROW MATCH CORP. 
3001-33 W. Grand Avė.

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY 
GRINNELL CO.

4425 S. Western Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

PLATINKITE “DRAUGĄ” ‘ Pirkite karo bonus.

V - Y - R - U
PRIE S V A R B IŲ  D A R B Ų  

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

* ATSIŠAUKITE Į

S H O T W E L L  M FG . CO.
3501 W .  P O T O M A C  A V Ė .

VYRAI IR MOTERYS
HELP AVANTED —  MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
D A N L Y  N E E D S

MACHINE OPERATORS
---- -and-----

ARC WELDERS
IF  NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top vvorking conditions. Good food served at cost. W L B 
approved Merit Rating plan tha t enables you to advance as

you leam or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ELE.

. G E N E R A L  O F F IC E
S T E N O G R A P H E R  

★ ★ ★ 
PERMANENT POSITION — GOOD PAY 
EXCELLENT POST WAR OPPORTUNITY

C H I C A G O  M E T A L  M F G .  C O
3724 S. Rockwell Street

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

IŠ GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO ]N A M V  frontas
Parapijos vakarienė

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakaro Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

M E R G I N Ų
Dirbti Stock ir

Inspection Kambary
PATYRIMO NEREIKIA 

Nuolatiniai lengvi darbai. Po 
karo apsauga užtikrinta prie 
įstaigos pagarsėjusios p o 
visą šąli1..
Apmokamos atostogos. Vel
tui apdrauda. Caf eteri jos 
privilegijos.

O 'Bryan Bros.
4220 Belmont Avė.

AR PAŠAUKIT 
PENSACOLA 2400

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

Srd floor

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

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

S IU V IM O
M A Š IN O M S

O P E R A T O R IŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
. Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. B O R N  &  CO .
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

MERGINŲ
—IR—

MOTERŲ
Corrugated Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaukit

Maxwell Bros.
22nd IR MORGAN

VYRAI IR  MOTERYS

V Y R Ų  I R

M O T E R Ų
ŠVARUS LENGVI 

DIRBTUVĖS DARBAI 
PASTOVUS DARBAI

Gera mokestis ir Bonai

SELLSTROM MFG. CO,
615 N. Aberdeen St.

V Y R Ų
I R  M O T E R Ų

R eikia gerai žinomam kliūbe įvai
riuose darbuose. P astovūs darbai, 
g e ra  m okestis. A pm okam os a to s
togos. V iršlaikis. Apm okam a ap 
drauda.

CHICAGO ATHLETIC 
ĄSSOCIATION 

12 S. Michigan Avė.
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS 
D61 svarbių priežasčių parsiduoda 
nam as Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių inform acijų prašo
m i k reip tis asm eniškai į:— Stefaniją 
N utautas, 4036 So. Woo<l Street, a r 
teiefonuokite LAPayette 0008.

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

Seneca

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

Kadangi karo metas ir vi
si žmonės .užimti darbais, 
todėl sunku ne tik draugi
joms, bet ir parapijai šįrtą 
surengti.

Šv. Kazimiero parapija šį 
met nėra surengus nei pik
nikų, nei kitokių pramogų. 
Bet atsižiūrint į parapijos 
reikalus ir skolas, dabar
ruošiama pirmutinė parapi-j SESELES DĖKOJA 
jos vakarienė, kuri įvyks 
spalių 15 d. 6 vai. vakare.
Klebonas kun. J. Martis pa
sitiki visuomenės parama.
Vakarienė tikimos sutrauks
daug žmonių, ir žymių sve
čių. Kadangi artinasi rinki- Seselės reiškia dėkingu- Borestrom Tremai, vakarienėj visi turės mo visiems už dovanas ir atliekamo popierių yra su-j Mr. w Mrs. Borgstrom, 
progos išgirsti kalbas gerų pasidarbavimą.
kalbėtojų.

Lietuviai turėtų šios ša
lies reikalais atlikti savo 
pilietiškas pareigas. 
UŽSIREGISTRUOK!

Štai, jau baigias užsire
gistravimo laikas. Kurie y-127 d
ra persikėlę į kitas vietas 
arba pakeitę pavardes, pri
valo registruotis, jeigu no
ri balsuoti. Dar galima už
siregistruoti spalių 7 d. nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
County Clerk’s Office, 4th 
and Broadway: First State Mergaičių viršininkė yra 
Savings & Loan, 3808 p roa(i" Į Katherine Eli. Narių yra:
fice ’ Broadway and^Grand, 10 berniuklI ir 6 mergaitės, j menys, pristatę vidutiniškai 
East Chicago; County Clerk’s Mokykloj vaikučių randasi | apie 1,000 svarų, ar daugiau, 
office, 4525 Indianapolis, 1123. K oresp ao n d en t. j g.aus ženklelius.

Mergaitės skautės irgi pla 
nuoja kampaniją, bet tik dar 
nėra nustačiusios laikotar-WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

RACIKE
Į VISUS RACINIEČIUS
Įdomios prakalbos su pri

taikinta programa ir šokiai 
su baliumi. Ta vakarą ruo
šia spalių 15 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Skyrius, 
parapijos svetainėj, 815

★ ★ ★★ ★ ★A' ★ ★
*  For Sale I
*  For RentI
*  For H elpI
*  For Service 1
*  For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Nevvspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALD AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ * * ¥ * * * * ¥

„  , _ . 1 , , SUSTIPRINS "PASLĖPTO ( sėjo 3 dienos pradedant per
Hammon : oun y er s P0PIERIAUS« RINKIMĄ j dvi savaites kiekvienas A- 
office, CourtHouse, Crown . . . . .  . I
Point; Armory, 1443 119th, War Production Board, a - ,1516 °s . eS13ono 
Whiting, City Clerk’s of-| tidengdamas metodus, kuJ ^ u s  visuotiname ‘ Honotf 
fice, a t 4525 Madianapo- riaig p0pįerį0 rinkimas šią
lis, East Chicago; City 
Clerk’s office City Hali, 
Hobart; City Clerk’s office. 
5925 Calumet, Hammond.

Pirmadienis, spalių 9 die
ną yra paskutinė registra
vimosi diena šiose vietose. 

Registruokis ir balsuok.

Mokyklos Motinų Klubas 
ARD skyrius ir mokyklos 
vaikučiai buvo surengę se
selėms vaisių ir daržovių 
pramogą.

MOKYKLOS APSAUGOS 
NARIAI

Prie šv. Kazimiero para
pijos mokyklos vaikų tapo 
suorganizuota Shoras P,at- 
rol Members. Ta proga buvo 
surengta programa rugsėjo

•Padainuota, pasakyta kal
bų ir priimta, priesaika (ple- 
dge) pareigose.

Chalis Maronas yra kapi
tonas, Kazimieras Baltru
šaitis — leitenantas, Stan
ley Elias leitenantas.

Park Avė. Pradžia 3 valan
dą popiet. Įžanga dykai.

Atvažiuos iš Chicago žy
mūs prakalbininkai, būtent 
“Draugo” redaktorius L. 
Šimutis ir kun. Barauskas. 
Jų kalbos labai įdomios ir 
verta kiekvienam vietos lie
tuviai išgirsti.

Trauksime ir laimės tikinė
tus. Susirinkę pamatys, kas 
laimės dovanas.

Širdingai kviečiu lietu
vius ateiti spalio 15 dieną 
į parapijos svetainę. Juk 
mes esame geri lietuviai ne mins Mary Kraujalis ir Sa
vien iš vardo, bet ir rėme-1 lome Zaleckas. S. j
jai darbų, kad Lietuva po I-------------------------------------- -
šio karo vėl būtų nepriklau-1 Ss
soma valstybė. Mūs yra 
šventa pareiga dalyvauti 
tame parengime. Išgirsime 
ugningų kalbų, linksmai pa
buvosime ir suteiksime pa
ramą vedimui darbo dėl iš- 
liuosavimo Lietuvos nuo 
priešų vergijos.

PI. Kasparaitis.

Kenosha
ŠV. PETRO PARAPIJOS 

SODALBETĖS
Praeitą nedėlią ėjo prie 

Šv. Komunijos “in corp-ore”. 
Po Mišių turėjo pusryčius 
ir susirinkimą. Daug mer
gaičių dalyvavo. Gerus pus
ryčius pagamino Helen Ali
šauskas ir Helen Dešris.

Mūsų klebonas taipgi da
lyvavo susirinkime ir labai 
reikšmingą kalbą pasakė.

Daug dalykų buvo susi* 
Įrinkimee svarstoma apife ba- 
zarą, kuris prasidėjo penk
tadienį, ir bus šeštadienį ir 
sekmadienį. Sodaliečių dar-

vėlyvą vasarą ir rudenį bus 
suintensyvintas, p r  a n e š 
kad Amerikos namai ir in
dustrinės įstaigos turi pa
kankamai popierio užpildy
ti 8,000,000 .tonų kvotą, ku
ri nustatyta 1944 metams. 
WPB Salvage Division tyri
nėjimai parodo, kad 62 nuoš. 
nereikalingo popierio ilsisi 
Amerikos industrinių įstai
gų archyvuose ir sandėliuo
se. Likusieji 38 nuoš. yra 
gyventojų butuose ir ūkiuo
se. WPB mano, kad daugiau

krauta priemiesčių ir kaimų j mon >̂ Utah, prašymą ir ypa- 
butuose, nei miesto reziden- leidimu iš tarnybos
c į joge į jiems paleido sūnų Pfc. Boyd

Entuziastingiausi popierio I Borgstrom. Mr. ir Mrs.
rinkėjai iki šiol buvo mūsų

Tikimasi, -kad kai netek° tri^ ‘ SUM»’ ° ketvir- 
tas nesurandamas.

vaikai
rudenį atsidarys mokyklos, 
vaikai viršys visus pasiek
tus iki šiol laimėjimus. Nuo 
rugpiūčio 1 dienos atidary
ta dviejų mėnesių laikotar
piui popieriaus rinkimo kam 
panija tarpe 1,500,000 .mūsų 
berniukų skautų. Grupės, ku 
rios pristatys- vidutiniškai 
1,000 svarų nuo berniuko, 
gaus iš WPB pirmininko Do- 
nald M. Nelsono specialius 
pažymėjimus. Pavieniai as-

pio pagyvintam popieriaus 
rinkimui. Nuo. šių metų rug-

bams vadovaus: Ann Moc
kus, Mary Beitas, Stella 
Stulgaitis, Mary Kraujalis, 
Helen Dešris ir Helen Ali
šauskas.

Sesuo M. Veronika patie
kė daug naujų minčių ba- 
zarui. Kas vakaras bus kas 
nors nauja, kad darbas ge
rai pasisektų ir daug pelno 
būtų padaryta parapijai.

Kitą mėnesi pusryčius ga-

PENKIOLIKA ( 1 5 )  METŲ SUKAKTUVIŲ

I Š P A R D A V I M A S
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtą Daiktų!

Studio Couch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
F U R NIT U R E C O M P A N Y

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Roll’’ popierio rinkime.

Prekybos Departamento 
apžvalga rodo, kad tarp  gy
ventojų yra pakankamai po
pieriaus “paslėpta” ,, kurio 
užtektų patenkinti visus rei
kalavimus. WPB praneša, 
kad pasiekimui 8,000,000 to
nų tikslo, mėnesiniai surin
kimai turėtų sudaryti vidu
tiniškai 667,000 tonas.

Išklausė prašymą
WASHINGTONAS.— Ma

rinų viršininkai paklausė

Borgstrom šiame kare jau

Ghandi 75 m.
SEVAGRAM. — Indijos 

garsiam nacijonalistų vadui, 
Mahatma Ghandi, švenčiant 
75 m. amžiaus sukaktį, jam, 
jo mirusios žmonos - atmini
mui, Indijos tautinis fondas 
įteikė $2,580,000.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

FFLietuviu Kalbos 
GRAMATIKAFF

“Lietuviu Kalbos Gramatika”
kainuoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuviu Kalbos Gra-

matilca” yra  skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik  supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metą 
dėstyti Lietuviu kalbą kolegis- 
tams Marianapolis Gollege, ku- 
randasi Thompson, Gonn.
Siuskit užsakymus sekančiai:

D R A U G  A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
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Prezidentas Rooseveltas ir komunistai
Mes savo laiku Amerikos komunistus su Browderiu 

ir dalinai su Hillmanu priešakyje pavadinome “nepra
šytais svečiais” demokratų pąptijon. Ta pačia proga 
mes buvome išreiškę pageidavimą, kad demokratų par
tijos vadovybė tuo reikalu padarytų pareiškimą, pažy
mint, kad ji nėra prašiusi komunistų eiti į demokratų 
tarpą ir dirbti už Prezidentą Rcosevelto kandidatūrą 
ketvirtam terminui. Mums atrodė, kad komunistų talka 
šiam tikslui, tai meškos patarnavimas. Ji p. Roosevel
tui nepadės ,bet gali pakenkti.

, Smagu konstatuoti, kad dėl komunistų talkos pats 
Prezidentas Rooseveltas pasisakė. Kalbėdamas per ra
diją praėjusį penktadienį Prez. Rooseveltas pažymėjo:

“Aš niekuomet neieškojau; ir nesiekiu paramos iš 
bet kokio asmens ar grupės, turinčių ryšių su komu 
nizmu ar fašizmu' arba kita svetima ideologija, ku
ri griauti) Amerikos demokratinės valdžios sistemą, 
palaikančią, laisvas, kompeticines įmones* ir priva
tinę nuosavybę.”

ŠIO PAREIŠKIMO SVARBA

Šis Prezidento pareiškimas yra svarbus. Jis išblaš
ko gana daug abejonių. Dabartinės vyriausybės opozi
cija naudojosi ligšioline demokratų partijos vadovybės 
tyla ir įtikinėjo, kad Prezidentas Rooseveltas ir demo
kratų viršūnės eina ranka rankon su komunistu Brow- 
deriu, kuris siekia sugriauti demokratinę santvarką ir 
jos vieton įvesti ateistiško komunizmo diktatūrą. Da
bar aišku, kad komunistai nebuvo kviesti demokratams 
talkininkauti ir kad jų .talka Prezidentui Rooseveltui ne
pageidaujama.

Komunistai, norėdami pagelbėti Prezidentui, turė
tų susidėti su jo opozicija.
MŪSŲ IR RUSŲ EKONOMINĖ SISTEMA

Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas apie santykius 
su užsienių tautomis, pažymėjo, kad jo nusistatymas 
Amerikos komunistų link neliečia Amerikos sąjunginin
ką kare — Sovietų Rusiją. Kokia ekonominė sistema 
tinka Rusijos žmonėms, tai esąs jų dalykas. Gal būt? 
Bet nieks negalės užginčyti to fakto, kad dabartinę po
litinę ir ekonominę sistemą Rusijoj pasirinko ne patys 
žmonės, bet ją  primetė jiems komunistiškoji diktatūra 
su ginklo pagalba. Bet tiek dėl to.

Svarbu vis tik, kad prezidentas aiškiai pabrėžia tą 
faktą, kad skirtumas tarp šiandieninės Ėusijos ir Ame
rikos ekonominės sistemos yra griežtas ir didelis. To
dėl ne vienam šio krašto padoriam piliečiui, mylinčiam 
demokratinę santvarką ir norinčiam gyventi laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu, nėra pakeliui su Browderiais 
ir kitais, kurie čia agituoja už rusiškojo komunizmo 
diktatūros įvedimą.
PLANUOJAMOJI TAIKA IR STALINAS

Prez. Roosevėitas pagiria rusus, gerai kovojančius 
prieš nacius. Jis tikisi, kad, kaip kare, taip ir tiesimui 
pasaulio taikai pagrindų Rusijos žmonės kooperuos su 
Amerika.

Mes neabejojame, kad Rusijos žmonės norėtų koo
peruoti, jei jie galėtų ir laisvę turėtų. Bet kaip bus su 
Stalinu, kuris ligšiol nėra parodęs jokio noro koope
ruoti pastovios ir teisingos taikos atstatyme ir palai-

Šitokiam tvirtinimui paremti užtenka suminėti tik 
keletą pavyzdžių.

Amerika pripažino ir tebepripažįsta Baltijos vals
tybių nepriklausomybę, nes jos turi tokia pat teisę 
būti laisvomis ir nepriklausomomis, kaip pati Rusija ar 
net ir Amerika. Tačiau Stalinas tų teisių joms nepri
pažįsta. ęL940 m. .net ginklus panaudojo, kad Lietuvos 
Latvijos ir Estijos laisvę pasmaugti. Ir dabar Stalinas 
teberodo pretenzijas į tuos kraštus, nesiskaito su Ame
rikos nusistatymu, mindžioja ne vieną kurį, bet visus 
Atlanto čarterio dėsnius.
LAUKSIME DAR KITO ŽODŽIO

Todėl, kai Prezidentas sakys kitą kalbą, diktatorių 
prispaustos ir kankintos tautos, jų tarpe ir Baltijos 
krašto tautos, lauks aiškaus žodžio dėl pokarinio pa
saulio atstatymo. Jos lauks*, lauksime ir mes visi, kad 
Prezidentas visu griežtumu pasisakytų už Atlanto Čar
terio įgyvendinimą ir už tokią taiką, kuri būtų pastovi 
ir teisinga; už tokią pokarinę pasaulio santvarką, ku
rioj nė viena tauta, kaipo tauta nebevergautų nei Vo
kietijai, nei Rusijai, nei kitoms, bet būtų laisvomis ir 
nepriklausomomis. Ir iš viso — niekur, nė vienoje tau
toje vergų nebeturėtų būti. Visur keturios laisvės (net 
ir Rusijoj) turi būti pritaikintos ir įgyvendintos. Jei to 
nebus, taika nebus teisinga. Jei ji nebus teisinga, nebus 
nė pastovi.

Tad, Ponas Prezidente, karo 'nukamuotas ir taikos 
teisingos ir pastovios taikos ištroškęs pasaulis laukia 
tamstos stipraus ir garbingo žodžio.
VISI ESAME IMIGRANTŲ VAIKAI...

Gerai, kad Prezidentas padarė pastabą tiems, kurie 
lyg ir ndrėtų* tautinę neapykantą skleisti šioj rinkimų 
kampanijoj. Jis teisingai pasakė, kad: “Jie užmiršta-, 
kad mes visi Jungtinėse Valstybėse esame ateivių kil
mės (visi, išskyrus indi jonus); ir nėra geresnio šio fak
to įrodymo, kaip heroiški vardai žuvusiųjų) kare sąra
še.” ę

Pasakyta teisingai ir gerai.

Liet Katalikų Federacijos suvažiavimas
Vaduodamasis A.L.K. Federacijos Konstitucijos 

skyriaus “Federacijos Taryba” 4 ir 8 skirsniais*, Fede
racijos Tarybos suvažiavimą šaukiu1 1944 m. spalių 19 
d., 10 vai. ryte McAlpin viešbutyje, New York, N. Y.

Suvažiaviman kviečiami u Federacijos Centro Val
dyba, Federacijos ^apskričių pirmininkai ir sekretoriai, 
katalikų laikraščiu) redaktoriai ir centrinių organizaci
jų centrų pirmininkai ir sekretoriai. Bus maloniai lau
kiami ir kiti mūsų organizacijų vadai ir vekėjai.

Visus Tarybos narius nuoširdžiai prašiau surasti 
galimumo dalyvauti šiame suvažiavime. Gyvenamasis 
laikotarpis yra nepaprastai svarbus. Supraskime savo 
pareigas ir tinkamai jas atlikime.

Juozas B. Laiučka
A.L.R.K. Federacijos Pirmininkas

APŽVALGA 1
-----------  #

Sektinas pavyzdys
Chicago Times aną dieną įdėjo p. John C. Dawson 

laišką, kuriame ginama Baltijos valstybių teisės į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Laiško .autorius džiaugiasi, kad Times savo laiku 
parašė editorialą apie tai, kad visos Jungtinės Tautos, 
kiek didelės, tiek mažos, yra susitarusios, kad nė vie
na valstybė nebus reikalaujama išsižadėti tautinio su
vereniteto.

John D,awso.n sako, kad tai puikiai skamba ir, kas 
liečia demokratines jėgas, yra teisybė. Tačiau dikta
torių nusistatymas yra visai kitoks. Jis* teisingai nu
rodo, kad, pavyzdžiui, Estija, Latvija ir Lietuva, ku
rios yra suversnės ir taiką mylinčios tautos, tačiau ir 
Hitleris ir Stalinas* nori jas sau prisijungti, nepaisant 
to fakto, kad estai, latviai ir lietuviai trokšta ir turi 
pilniausią teisę būti laisvi ir neprklausomi.

Būtų gera ir naudinga, jei ir daugiau panašių laiš
kų, ginančių Baltijos valstybių teises, laikraščiuose pa
sirodytų.
★

la fv ija  ir Rusija
Latvijos pasiuntinybė Vašingtone išleido gražią kny

gelę apie Latvijos ir Sovietų Rusijos santykius. Joj ra
šoma apie latvių-rusų sutartis, kurias Maskva sulaužė 
ir 1940 m. rusų ginkluotos jėgos Latvijon įsiveržė. Kny
gelė užbaigiama šiais žodžiais: “ Latvių tauta jau 1917 
m. pasirinko kelią įeiti į pasaulio demokratinių tautų 
šeimą ir trokšta gyventi laisva nuo Uranijos — nacių 
ir bolševikų. Latvių tauta trokšta atsteigti savo suve
renitetą, ir nepriklausomybę.”

Šis latvių leidinys šiuo metu bus labai vertingas ir
naudingas.

R imties
VALANDĖLEI...

Nepaprastos drąsos turė
jo būti tas žmogus, apie ku
rį skaitoma rytdienos evan
gelijoje. Visi vestuvių sve
čiai atvyko pokylin atatin
kamais rūbais pasipuošę. 
Jis to papročio nepaisė. Už
teko to, kad buvo kviečia
mas. Įsibrovė apsirėdęs taip 
kaip jam patogiau.

Gyvenime nesunku atras
ti tokių asmenų, kurie ne
paiso kitų jausmų ar įsiti
kinimų, jeigu jiems pato
giau vienaip ar kitaip elg
tis. Kai kurios tautos, ra
sės*, pasižymi šiuo netvar
kingumu. Nežiūrint kiek 
bandoma, sunku išrauti ši 
nelemta yda.

Nėr reikalo slėpti visiems 
tiesos, kad geresni, turtin
gesni gyventojai, nebenori 
įsileisti žydų ar juodukų sa
vo tarpan, nes ten su jais 
greit atsiranda nepaisymas 
švaros ir bendrų gyvenimo 
taisyklių. Negalima t-uomi 
pasmerkti visus tos rūšies 
žmones. Išimčių gan daug 
randasi.

Anglijos pirmas ministe- 
ris, Amerikos vyriausias va
das, kalbėdavo, gyrėsi, kaip 
bus galima apšukoti brolį 
Juozą laike pasitarimo Per
sijoje. Bet šis, nepaisyda
mas anų pramatytų planų, 
visai kaimietiškai suvarė 
abu ragan. Žinoma, dabar 
sarmata viešai papasakoti, 
kaip jie liko apgauti išmai
nydami savo gerus auksi
nius pinigus ant popierinių 
bumaškų.

Keistutis išvyko teatran 
pasižiūrėti krutamu jų pa
veikslų. Atsinešė teatran 
smirdančio Olandiško sūrio, 
kurį išsitraukęs su pasigar
džiavimu kirto su sausai
niais. Žmonės traukėsi nuo 
Keistučio ir nuo sūrio smar
vės, Kai tik buvo rodoma 
graudus vaizdas, Keistutis 
garsiai juokėsi ir plojo. Kai 
savininkas norėjo išvaryti 
Keistutį laukan iš teatro, 
jis priešinosi, sakęsi turįs 
•teisę taip daryti, nes užsi
mokėjęs už tikietą.

Piktoji dvasia ne menkas 
priešas; drąsesnio niekur 
nerasi. Ji dažnai taip. pata
ria: “nesibijok, bus viskas 
gęrai. Tave pakrikštijo, tai
gi esi katalikas, kuriam už
tikrinta amžina laimė” . Ne
drąsus žmogelis paklauso 
piktos dvasios patarimo ir 
būva išmestas1 laukan iš 
dangaus. Tiesa, visi esame 
kviečiami Amžinai Laimei, 
bet turime suprasti, kad rei
kia prisiderinti prie Dan
gaus savininko reikalauja
mų sąlygų — šventai, dorai 
gyventi, o ne kaip tau pato
giau. A.B.C.J.

Ieško darbininkų
Chicagos Pašto Ofisas da

bar ieško vyrų ir berniukų, 
16 m. ir aukščiau, pagelbėti 
prie Kalėdoms1 užjūrin siun
čiamo pašto darbų ir vieti
nio pašto skirstymo ir išve- 
žiejimo. Norintieji tokį dar
bą dirbti, kreipkitės adresu 
Room 425, Main Post Office, 
433 W. Vau Buren st.

P a s v irę s  B o k š ta s
Italijoj dabar mūšiai ei

na  garsiose vietose ir  mies
tuose. Čia duodam aprašy
mą, kaip miesto meno pa
minklai atrodė taikos metu.

Red.

Į Galilėjaus tėvišką Pizą 
atvažiavau vakare. Oras bu
vo, niūrus, o siaurai Viktoro 
Emanuelio gatvė — pilna 
žmonių. Tai buvo pasivaikš
čiojimas, pietiečio pamėgi
mas rodytis gatvėje, eiti jos 
viduriu, nesibijant reto tram 
vajaus ar automobilio. To
liau ten jau ramios gatvės. 
Jos veda vis tolyn ir tolyn 
nuo miesto centro, kol atsi
dursi beveik laukų pakran
tėje. Iš tikrųjų, peržengęs 
tas storas mūrines sienas, 
kurios senovėj saugojo ir, 
gynė Pizos gyventojus, iš
eitum į pievas ir į tąsias ly
gumas1, kurios nuo Toskani- 
jos Apeninų traukias* ligi jū
ros, daiktais nuogos ir vie
nodos, daiktais apžėlusios 
medžių kuokštais. Ir žiūrė
damas į tuos sutemose dunk
sančius kalnus, kurių viršū
nėse ir šlaituose draikosi že
mi debesys, kažin ar pagal
vosi: kadaise ir čia būta di
delės praeities. Miestas turė
jo savo šlovę, turėjo galybę 
mariose ir žemyne, kovojo, 
su priešais ir juos nuveikė, 
kcl atėjo ir jam eilė. Šita 
stipri respublika, kuri mušė 
saracėnus, kuri į savo ran
kas buvo suėmusi Korsiką, 
Sardiniją ir savo įtaką plėtė 
Rytuose, (atėjus valandai, su 
kniubo prieš Genują, paskui 
visiškai pasidavė Florenci
jai, Raudonosios Lelijos 
miestui.

Jei dabar keleivis užsuka 
į šį septyniasdešimt tūkstan
čių gyventojų miestą, tai 
kaip tik dėl tos praeities, 
kuri italų žemėj dvelkia 
kiekvienam žingsny ir  šio 
laiko žmogui duoda paspir
ties ilgų amžių patirtimi. 
Tas keleivis* vyksta į kated
ros aikštę, atsistoja kertėje 
ir prieš savo akis turi ne
paprasto darnumo vaizdą, 
kurį sudaro krikštyk.la, baž
nyčia ir bokštas. Šie šaunūs 
žmogaus kūrėjo darbai by
loja ne tik patys iš savęs, 
bet jiems* padeda ir pati ap
linkuma. Čia, miesto pakran
tėje, jauti ramybę ir tylą. 
Niekas įkyriu triukšmu-tau

nestelbia ir nedrasko įspū
džio. Ir tie du vaikai, kurie 
linksmai vartosi aikštės žo
lėje, tarsi dar įneša daugiau 
jaukumo ir idilijos. Praeina 
pro šalį moteris, pravažiuo
ja  tramvajus, ir vėl liekiesi 
vienas su savimi ir su šiais 
kūriniais. Jie tau pristato 
kaip kažkas viena ir vienin
ga. Senų laikų žmonės šiuos 
tris paminklus mokėjo su
vesti į sintezę ir juos erd
vėje sutalpinti taip, kaip 
vienos šeimos* vaikus prie 
stalo. I

Arčiausiai, iš šios kertės 
žiūrint, yra krikštykla, di
delė ir  kupli, tvirtai įsirė
musi į žemę ir  kolonomis 
ramiai bekylanti į viršų. Ir 
bažnyčios ir krikštyklos ko
lonose atsimuša baili, mėnu
lio šviesa, ir  iš"tamsaus* fo
no jos baltuoja paslaptingai 
ir skleidžia nenugalimą ža
vesį. Juodi langų, durų* ir 
nišų protarpiai, kaip kont
rastas, žaidžia su tomis 
balkšvomis kolonomis, ir  jų 
susiderinimas' savyje turi 
kažką muzikalaus. Tą‘muzi
kalumo įspūdį ypač žadina 
bažnyčios fasadas, kurio ei
lė kolonų, siaurėdamos į vir
šų baigiasi darniu sąskam
biu, tarsi paskutinis1 simfo
nijos atodūsis, šitos roma
nų stiliaus katedros turi sa
vyje kažką ir žmogiško, — 
bent ta  prasme, kad jos la
bai artimos tavo dvasiai. Jos* 
nedrasko žmogaus, jį mesda
mos į aukštybes, kaip goti
kos staigūs bokštai, jos ta 
vęs, įėjusio į vidų, nepaver
čia menka> dulke, kuri turi 
susigūžti tarp nuogų ir rūs
čių piliorių eilės, jaustis ne
verta ir  bejėgė dalele, tarsi 
paklydusia šioj tuščioj že
mėj. Romanų stiliaus kated
ra remiasi į tą  žemę giedri 
ir balta, ir be triukšmo, be 
patetiškumo, ji kyla aukš
tyn, pasitikėdama savimi ir 
nepriblokšdama žmogaus sa
vo ūmu įsibėgėjimu į padan
ges. Ji nėra kariauninkas, 
kuris skuba į svetimas ša
lis .užimti daugiau pasaulių 
Dievo karalystei. Ji nėra 
kryžiaus karų skelbėja ir 
Kristaus grabo ieškotoja:

(Daugiau bus) 

MELSKITĖS UŽ T ATKĄ!
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Visi turime dalyvauti rinkimuose
BEPARTYVĖS SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS DEL 
RINKIMU LAPKRIČIO 7-TOS DIENOS 
Henry Kaiser, Bepartyvės I lėtų būti išbrauktas rinki- 

Są jungos Balsuotojams La-|mų dieną, kad tuo būtų iš- 
vinti pirmininkas, svetimų1 vengta sukčiavimo. Svetur 
kalbų spaudai išleido ši tok j 1 gimę piliečiai privalo atsi- 
atsišaukimą: nešti pilietybės dokumentus.

“Šiais metais, nors ir ka- Pats balsavimas yra tiek 
nui siaučiant, Amerikos žmo- paprastas, kaip uždėjimas 
nes vėl balsuos; tai bus vie- ženklo pieštuku ar paspau- 
ni iš nedaugelio pasaulio dimas mašinos mygtuko. Šei 
laisvų rinkimų. Amerikos mos ir kaimynai gali kar- 
žmonės įrodys demokratijos tu registruotis ir balsuoti 
stiprybę. Balsavimo būdeles
maloniai priims visus bal
suotojus, .ar jie bus seni 
piliečiai, ar jauni, visi bus 
vienodai laukiami ir svar
būs.
SVARBU BALSUOTI

nes šis paprastas kaimyniš
kas veiksmas yra laisvas ir 
žmonių valdžios pagrindas.

Jauni ir seni, vyrai ir mo
terys, visų yra aukščiausia 
pareiga balsuoti. Tik visi 
balsuodami galime išlaikyti 

I laisvės žibintą pasauliui, ko-1
Paskutiniuoju laiku atsi- vejančiam dėl teisybes. Už- 

rado balsuotojų skaičiaus Į siregistruokite dabar, o lar 
nukritimo pavojus, nes la-.kričio septintąją dalyvauki - 
b=ai daug mūsų sūnų ir bro- | te balsavime, kad įrodytu- j 
lių išėjo į karą, o kiti esą- mėtė, jog žmonių valdžia ga- 
me daugiau susirūpinę karu L  būti šauni ir stipri.”
nei politika. Bet tikrum oje_____________________ __
karas ir mūsų laisvė ir bran- . i v| I
giausios teisės šioje šalyje j U8ll§13ll iSSKIj K6M10"
yra glaudžiai susiję su bal- fUm r vaidam ?  sa.vimu. Todėl, kad visos ValSl2mS
nuomonės , būtų atstovauja- WASHINGTON — Kainų 
mos, visi balsuotojai yra rei-1 Reguliavimo Įstaigos admi- 
kalingi, kad būtų tikra, jog
ši šalis yra valdoma visų j 
žmonių.

Lietuvoje mirusieji ir

Šv. Vardo Draugijos na
riai Amerikos kariuomenėj 
Romoje buvo suruošę bend
rą puotą, ir pusryčius, ku
riuose dalyvavo daug žymių 
asmenų. Viršuj iš dešinės į 
kairę: kun. M. Gilligan, Šv. 
Vardo Draugijos, Romoj dv. 
vadas; prelatas F. Brennan 
iš Phila., Pa.; kun. Garde,
O. P.; kun. Gillet, dominin
konų vyresnysis; kun. J. 
McGecuhg iš New York. 
Stovi draugijos valdyba ir 
dvasinės puotos rengėjai-ka- |į ' |  
rininkai. (NCWC-Draugas).

nįštratorius, Chester Bow-
les, dėl smarkiai pakilusios L Matas Jurkynas, 35 m. I vilas Balčiūnas; 20. Veroni- 
perkamosios taškų vertės, mjrg Aukšt. Panemunėj, pa-jka Legaciauskaitė-Navickie- 
nuėmus racijonavimą nuo laidotas Vilkavišky. Jis yra
daugelio prekių, paskelbė, buvęs Pavardžių Atlietuvi- 

neša ypatingą atsakomybę. ikad bus padidinta taškų nima Komisijos narys, “Gim- 
Jie iš patyrimo žino, ką reiš- vertė dar teberacijonuoja- tosios Kalbos” bendradar- 
kia neturėjimas teisės bal-/miems gaminiams. bis, “Liet. žemės Vardyno’
suotį ir kaip tai veda į prie- Naujoji taškų vertė bus redaktorius Prie Liet- Mok_ jnas Butkevičius, Pajūrio 
spaudą, vergiją ar mirtį. Jis taikoma konservuotiems sl° Akademijos, buv. moky- vienuolyne; 23. dr. Jonas

Šioje balsavimo pareigoje, 
mūsų svetimgimiai piliečiai

nė, A. Panemunėj; 20. Ste
fanija Paulavičienė-Mosin- 
skaitė, Kaune; 21. Juozas 
Vasiliauskas, Kaune; 22. 
Pranciškonas Tėvas Anta-

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

★ ĮDOM IOS ŽIN IO S ap ie  
p e n k tą ją  žem es kam uolio  dalį, 
jo s  gyven to jus, g y v ū n i j ą ,  
augm enis ir ta ip  to liau . . . . . .

įvertina savo Amerikos pi
lietybę. Skaičiai rodo, kad 
mūsų naujieji piliečiai nau
dojasi balsavimo teise la
biau už mūsų senesniuosius 
piliečius ir yra tikresni a- 
merikiečiai savo pasišventi
mu laisvam balsavimui. 
MOTERŲ BALSAI

Balsavimuose dalyvaus ne 
vien tik vyrai, bet ir mote
rys. Motinos, išleidusios sū
nus įi karines pajėgas ir duk
teris į WAVES ir WACS, 
privalo balsuoti iš pareigos 
savo vaikams. Seserys ir 
žmonos privalo registruotis

| (kenuotiems) vaisiams ii 
vaisiams buteliuose, ketu
rių rūšių vaisių ir daržovių 
Į sunkoms, konservuotiems 
pomidorams (tomeitėms). 
catsupui ir chili sos.ui.

Chester Eowles paaiškino, 
kad taškų vertės pakilimas 
įvyko ne dėl kokių nors 
permainų atsargose, bet nu
ėmus racionavimą nuo be
veik visų daržovių, specia
liųjų ir visų vaisinių svies
tų, kas įsigaliojo rugsėjo 17 
dieną.

Raudonųjų taškų vertė

to jas; 2. Stasys Kriksciu- 
nas; 3. Stankevičienė, Anta
no Stankevičiaus motina; 4. 
Veronika Adomavičienė-Va-

Sivickas, Pasvalyje; 24. An
tanas Pacevįčius, Garliavo
je; 25. Ignas Vencius, atsar
gos leitenantas, Kretingoje;

levičiutė, šešuolyse; 5. Ve-Į 26. Mikalojus Katkus, auš- 
ronika Didžiokaitė, mokyto- rininkas, Kėdainių apskrity- 
ja, Utenoje; 6. Mikalojus |je>. 27. Sofija-Birutė Lisau-
Rudzys, Pienocentro inžinie- 
rius-mechanikas, Ylakiuose;
7. Kazimieras Aukštikalnis;
8. Adolfina švabinskienė;

I Kaune; 9. Kazys Čeponis,
| Kazlų Rudos stoties parei
gūnas; 10. kun. Juozas Bal
čiūnas, 64 m.; 11. Marija 
Grebliauskaitė - Tamulevi- 
čienė, Šančiuose; 12. kun.

mėsai, sviestui, margarinui, gtanislovas žadeikis, buv. 
ir balsuoti. Moterų balsai | sūriui, kondensuotam Pie"! kapelionas ir direktorius,

seimos ir nui ir konservuotoms žu
vims pasilieka ta pati.

(OWI).

pagelbės vaikų, 
namų. gerovei.

Balsavusieji žino, kad nie
ko nėra lengvesnio už bal
savimą. Reikalinga yra tik Moters nuoširdumas, o ne 
užsiregistruoti registracijos jos veido grožio išraiška te
metu, kad balsuotojo vardas j laimės mano meilę. — 
įeitų į rinkikų sąrašą ir ga- Shakespeare

%

N am ų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. B0RCHERTA5

10546 S. A rtesian, CED

skienė-GindviLaitė, Kaune; 
28. Henrikas Jacevičius; 29. 
Zofija Plekaitienė; 30. kun. 
Vincentas Seminavičius, il
gametis Skirsnemunės kle
bonas; 31. Domas Urbas, 
Kaune; 32. Domininkas
Striaukas; 33. Stanislovas 
Ova ras, buvęs Žemės Tvar
kymo Departamento mati
ninkas, Seirijuose; 34. Juo
zas Sabaliauskas, Jurbarke; 
35. Kapitonas Juozas Au-.I 
gustas; 36. Algirdas Niau-j 
na, futbolininkas.

Tragiškai žuvo šie: 1. 
Bronius Ruonis; 2. Vincas 
Sabutis; 3. Kazys Stasys; 4. 
Kazys Kvederis; 5. Mecisla-1 
vas ir 6. Ksaveras Balčiu-1 
nai; 7. Stefanija Kasin.au-

Kuziuose; 13. Jurgis Kara
lius, Kaune; 14. Žilvinas Ka- 
deckis; 15. Juozas Lelešius, 
mokytojas, palaidotas Ma- 
riampolėjc; 16. prof. Šim
kus, buv. pirmasis Lietuvos 
Universiteto rektorius, Mai- 

I ronišky; 17. Alfonsas Kni- 
delis; 18. Antanina Urbaity-
tė-Purtuliene, Kaune; 18. Į skienė, A. Panemunėje; 8.
Julijonas Savickas; 19. Po-1 Vaclovas Račkauskas; 9. Jo-

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MĘS 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IPu MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARBY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 IVest 47th Street — arti VVood Street 

S. J. Vondrąk, savininkas Telefonas LĄFayette 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.

N E L A U K I T E -
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

O'HALLEY and McKAY, Ine.
222 W. A dam s St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI šlū Kompanijų:

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

nas Pranckevičius; 10. Vin
cas Grumblys; 11. Antanas 
Vosylius; 12. Jaun. leitenan
tas Gediminas Skardis- 
Skardinskiis; 13. Matas Škė
ma; 14. Kostas Mikutis; 15. 
Jonas Žukauskas, ats. leite
nantas; 16. Jonas Mockus; I 
17. Bronius Grigaliūnas; 18. 
Bronius Meškauskas; 19.
Pranas Poška; 20. P. Nau-'i 
nikas; 21. Petras Putra; 22. ' 
Zigmas Bukauskas; 23. Juo
zas KimaviČius; 24. Petras 
Ravelis; 25. Antanas Lau- 
nikonis.

NULLARBOR DYKYNĖ

Nėra lengva žmogui įsi
vaizduoti apie tokius daly
kus, kurių jis nėra matęs.

Čia trumpai skaitytojais'
.supažindinsiu su didžiąją'
Australijos dykyne, vadina
mi; Nullarbor.

Pažvelgus į Australijos 
j žemėlapį, viduryje matome 
didelį plotą pažyųiėtą tyr
laukiu. Taip vadinami tie 
plotai žemės, kurie yra berg 
ždi, neišduoda jokio vai
siaus ir jame jokis gyvas 
sutvėrimas negyvena.

Nullarbor dykynė užima 
didelį plotą Australijos. Ji 
atrodo taip tuščia, kaip mė
nulis. Dykynės paviršį den
gia akmenynai, užgesę ug- 
nekalniai, skrajojantis smė
lis. Randasi ir didžiausios 
duobės, tai buvusieji kadai
se ežerai, kurių dugne bal
tuoja senovės žvėrių kaulai.
Vietomis gipso sluoksnis 
blizga, kaip veidrodis. Vie
tomis iš po žemės plutos- iš 
po keturių tūkstančių pėdu j 
gilumos prasiveržia verdan- I 
čia vandens garai. Vėjas su
kėlęs smėlį sudaro didelius 
dulkių debesis ir neša su 
dideliu Sinarkumu per tuš- I 
čius plotus. Nelaimė žmogui, Į 
arba gyvūnui, pakliuvus į
tokį smėlio debesį. . m.V&liausias tyrinėtojas Ti- 

1912 m. buvo pradėta ties- I etkins suteikė, šiokių-tokių
ti per tą dykynę gelžkelis. žinių. J is . surado tyro duo- 
Iki to laiko, ten jokis žmo- ' bėse milžiniškų žuvų kau- 
gus nebuvo kojos įkėlęs. Su liūs. Iš to, ką jis matė, su- 
didžiausiu sunkumu buvo iš- Į daryta nuomone, kad tuose 
vesta keletas šimtų mylių plotuose prieš tūkstančius 
gelžkelio. 1917 m. buvo pa- metų buvo jūra, kuri dalino 
leistas pirmutinis traukinys. Australiją į  dvi dalis. 
Važiuojant tuo traukiniu I (Daugiau bus)

žmogus jaučiasi prislėgta
me ūpe. Per šimtus mylių 
nematyti jokio medelio, jo
kio krūmokšnio, jokios žo
lės. Jokis paukštis nepasiro- 
iė ore, nes jų  ten nėra. Jo
kio žmogaus nematyti. Jei 
kas, išdrįsdavo toliau nuklys 
ti, iš ten niekuomet nebe
grįždavo. Tokis drąsuolis 
dažniausiai mirdavo iš troš
kulio arba išgąsčio.

Žmogaus žingeidumui bet 
gi nėra galo. Buvo atsiradę 
tokių, kurie norėja ištirti 
nors pakraščius dykynės. 
Pirmuoju tokiu Nullarbor 
dykynės pakraščių tyrinėto
ju buvo Eyre. Jis 1841 m. 
išjojo su keletu arklių pa
kraščiais. Pasiėmė su. savim 
maisto ir vandens. Bet pa
siekė pakraščius, išsibaigė 
jo maistas ir vanduo,. Atsi
vėrė prieš jo .akis milžiniš- 
kab plotas dykumos. Baisiai 
suvargęs, nusikamavęs, ligu
istas grįža atgal nieko ne
pasiekęs, neištyręs.

Į tą  dykynę nedrįsta eiti 
ne tik baltieji žmonės, bet 
ir pradiniai gyventojai. Jų 
pasakojimu, toje dykynėje 
gyvena baisus žaltis, kuris 
ryja žmones.

1866 m. pamėgino tyrinė
ti Delisser. I r  jis grįžo be 
jokių pasekmių.

Maištai
LONDONAS. — Čia per 

Bern, Šveicariją, gauta ži- 
nių, jog Viennoje, Austrijo
je, ir kitur gyventojai pa
kėlė maištą už tai, kad na
ciai paskelbė numušią mais
to kiekį. Kai kuriose vieto
se žmonės, streikuoja ir fab
rikuose atlieka sabotažą.
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONB 

DANTŲ PLKITŲ

’VABTOJAMAH NAUJAS PLA8TI0 MA- 
TKRIOLAS MATUKAJLAS OVM 
SPALVOS DANTŲ PUOTOMS.

NAUJOS
BUSIMAYelvafone DANTŲ

PUUTOS

$12.50
IKI $89.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatalduodeu Be akenle. Natur&lSe e*al- 
▼ee. Neblvnka. VlaeJ Saly llaem ee Aaats 
Sleltea Permatomee oryetal olear pleltea

Plaakraos aankume, eanlfarAe, Patea- 
klnlmae ganuitoetae. Materlelae labai pa- 
a a iu  |  raaatlaį- Vleaee dleaae laleraaa 
pataraarlmaa. A*ekaUUaTtaaaa raitai.

Darome pleltss (spaostM Ir 
gautas tik Ii lalanluotų dantistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

!Tt4 B. Ashland tad  Fl. Uon. »251

Atdara ana •  lld S. SeltaA. ana •  Ud A 
KALBAMJS U  B T U V UBAI

8 9 4 5  W . 2 0 th  S t. 2 n d  F L  L a w . 2908  
8 0  N . De& rborn R m . 8 0 6 , S ta  9642  
Vldurmlaafilo vai. t—t. AatradleoJ Ir 

katvlrta41aa| aaa I  Ud f .

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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
B 'E E R S

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

2259 W. Cerm ak Rd. Tel. M onroe 0808

JEI ĮCAM REIKALINGI PINIGAI
D U O D A M  P A S K O LA S  

A n t Pirmų M o rg ič ių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — B E KOAUSINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
F E D E R A L

|S A V I N G S
25 AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. V irginia 1141
JUSTEN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

■f l .

<1
ša
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Mąrąuette Park žinut

Pastarasis parapijor 
piknikas Vytauto parke da
vė pelno $1,101.60. Nors ii 
lijo visą dieną, bet vaka
rop parapijonai ir jų drau
gai atvyko į vakarienę. Val
gykloje darbavosi Mokyklo' 
Motinų Draugijos narės 
Vera Paukštis, Brone "Ra 
kūnas, Ona Lawrence, Ber 
tha King, Ona Vish, Bronį 
Valis, Emily Šimkus, Ona 
Riauba ir Jos. Malec. Prv 
baro ir prie įvairių laimė
jimų vietų dirbo Šv. Varde 
Draugijos nariai.

HM nes gruodžio 5. Komisijom 
Įėjo: Bronė Ambrose, Este- 
lle Vaišnoras, Mary Mc i 
Grath, Mrs. Kreigler, Anna 
Klauba, Jean Barnes, Emily l 
Šimkus, Violet Valentine, j 
Harriett Peters, Eleanore 
Tagmin, E. GriŠius, Cathe-1 
rine Simonaitis ir Donna į 
Kaminskas.

Pelnas vakarienės skiria- 
nas nupirkimui mokyklai 
lidelės statulos Saldžiausios 
Širdies Jėzaus, kurios paš
ventinimas ir mokyklos kon 
sekrecija įvyks Kristaus 
Karaliaus šventėje,
39 d.

LITHUANIANS OPEN DEMOKBATIC 
HEADQUARTEBS FOR ROOSEVELT

of

šv. Vardo Draugijos va) 
dyba ir nariai reiškia gilią 
užuojautą savo vice pirm. 
Antanui Lawrencs-Laurynai 
ciui liūdesio valandoj nete
kus motinos.

Shown at the official opening Sunday, October lst 
the Lithuanian Democratic League Headąuarters for the 

spalių, City wide Campaingn for Roosevelt — Truman — bucas 
'Į — Courtnsy at 2422 W. Mąrąuette Rd. are left to right 

Vincent Stulpinas Secretary of the League and Director 
of Publicity. State Repr. llth . for re-eleetion Michael 
Hannigan, John Conroy candidate for re-eleetion for 
derk of Circuit Court, Judge John T. Zuris and Al. G.

Susirinkime dalyvavo mo- Kumskis President of the League.
kyklos vedėja sesuo M. i 
Evangelistą ir sesuo M. In- 
nocenta.

Susirinkime rugsėjo 25, 
Įsirašė astuonios naujos na
rės. Draugija vis didėja.

Šįmet mokykloje vaikučių 
skaičius žymiai padidėjo, 
taipgi ir seserų-mokytojų. 
Mokyklos viršininkė sesuo 
M. Evangelistą nemokyte- 
jauja ,bet vien rūpinasi vai
kučių reikalais. Jos vietą 
mokinime užima sesuo M. 
Dovydą. Sesuo M. Paulissa 
užsiima vien mokinimu mu
zikos ir vedimu orkestro. 
Mokykla moderniška, švari, 
tvarki. Vaikučiai mandagūs. 
Tai sėkmės sesučių nenuils
tančio darbštumo.

Sąjungietės kviečia
West Side. — šį sekma -

kūnas rodė “movies” narių 
ir seserų įvykusio pikniko 
Palos Woods. Po to vaišės.

Dovydo Motina

Apgavo nacius
St. Sgt. C. Johnson, 3520 

S. Rockwell St., karo fronte 
sykį paėjės ieškojo medžių
ugniai sukurti, kai jį užtiko smagūs ir parapijiečiai juos

ruoštas kugelis ir skanūs 
virtiniai visus pasotins. Į 
talką Klikūnienei stoja E. 

dienį, spalių, 8 d., M. S. 55'Zauriengj M Jasnauskienė. 
kp. sąjungietes parapijos jM Aitutienė. O. Rudokienė, 
Rūtos darže rengia piknike- | E j urkštieng, M Dabrovol- 
lį, kurio puse~ pelno skirs'akieng ir kįtos
parapijai ir iš savo pusės i
pelno taipgi skirs auką Com Kartu primename ,visos 
niunity Fund. | sąjunigetls prašomos kaip

paprastai atnešti dovanų 
dėl “bingo” ir pačios būti-

I na i dalyvauti.
Jei kartais būsu' sekma- 

John-įnoriai lanko, taipgi ir šį dienį Qrag nepalankus tuo. 
kartą neabejojame, visi su- met ši pramoga įvyks para.

pi jos salėj. Ta Pati.

West Sidės Rūtos darže

Iš BALF. susirinkimo
Mąrąuette Park. — Bend

ro Amer. Lietuvių Fondo 
5 skyr. susirinkimas įvyko 
rūgs. 26 d., parapijos salėj. 
Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Čižauskas, kuris, nors už
siėmęs kitų organizacijų 
reikalais, visa širdimi dar
buojasi BALF 5 skyriui. 
Raštininkė K. Simonaitienė 
perskaitė protokolą, kuris 
buvo priimtas.

Kadangi dar nebuvo iš
rinkta rinkėjos drabužių 
Lietuvos žmonėms, šiame 
sus-me išrinktos sekančios: 
M. Varkalienė, M. Dargelie- 
nė, J. Dubakienė, M. Pet
rauskienė.

Sus-me įsirašė dešimts 
naujų narių — visos veik
lios Mąrąuette Park mote
rys.

Atsilankius J. Daužvar- 
dienė .nors vėlokai, nes tu 
rėjo kalbėti kitame susirin
kime apie Community and 
War Fund vajų, kuris pra 
sidiėjo šį mėn., taipgi įsira
šė įj 5 skyrių. Malonu turėt 
Juzę Daužvardienę mūsų 
tarpe.

Aukokime gausiai Com
munity and War Fund, nes 
tai darydami šelpiame ir 
Lietuvos žmones.

Paremkite kilnu tikslą
Town of Lake. — Nekar

tą jau buvo atsikreipta į 
mūsų parapiją įvairiais rei
kalais, rinkliavomis, pra
šant paramos katalikiškoms 
įstaigoms.

Štai, ir šį kartą mes, kaip 
kas met, leidžiant kleb. kun. 
A. Linkui, daroma rinklia
va Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolynui, paremti. P ra
eitą sekmadienį bažnyčioje 
buvo išdalinti vokeliai. Pra
šome parapijonų ir gerada
rių grąžinti vokelius su au
ka. Nežiūrint kokia bus au
ka — didelė ar maža, — bus 
labai įvertinta, o seselių 
malda bus padėka visiems 
kas tik prisidės prie šios
rinkliavos.

Batų

Rap.

vagis
Samuel Goldstein, 

krautuvės savininkas. 17 N. 
Cicero avė., pranešė polici
jai, jog nežinomas vagis aną 
savaitę pavogęs iš jo krau
tuvės 500 porų batų. Gold
stein tik dabar sužinojo apie 
vagystę, kadangi vagis len
tynose buvo labai atsargiai 
ir tvarkingai sudėjęs tuščias 
batų dėžes.

batų

R A D I O
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS,

Nuolatinė Budriko nedėli- 
nė programa bus girdima šį 
sekmadienį, kaip 9:30 valan
dą vakaro, per didžiąją 
WCFL-1000 k. radio stotį. 
Išgirsite gražių duetų, solo 
ir smagios muzikos Budri
ko didžiulio radio orkestro. 
Dainuos geri dainininkai.

Šios programos lanko jū 
sų namelius jau virš 15 me
tų lėšomis Juozo Budriko 
gerų valandų, auksinių daik
tų, radijų ir muzikos krau
tuvės, adresu 3241 S. Halsted 
St.

Kitas Budriko programas 
lyra leidžiamas kas ketvirta
dienio vakarą, kaip 7 valan
dą, per Cicero radio stotį 
WHFC, 1400 k. Budriko 

| krautuvėj dabar vyksta di
delis rudeninis rakandų iš- 

' pardavimas. —Pranešėjas.

D

trys nacių kareiviai.
|son liepė jiems iškelti ran- 
Ikas. Tik po to, kai Johnson 
nacius nuginklavo, pasirodė, 

Mokyklos Motinų Draugi- jog pats Johnson neturėjo
ja po vasaros karščių vėl i ginklo. Po to naciai buvo nu
dirba. Rengias prie vakarie- į varyti stovyklon.

sirinks smagiai laiką pra
leisti, palošti “bingo,” na! 
ir svarbiausia mūsų gabių i 
šeimininkių, pirmininkau
jant Juzei Klikūnienei pa-

Lapkričio mėnesį prasidės 
drabužių rinkimo vajus. Vi 
sų prašoma nereikalingus 
drabužius sutvarkyti ir pa
laikyti iki l,apkr. mėn.

E!. Andreliunas, rašt.

Paieškomas

SI

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOŠKIUTĖS, Operos žvaigždės

K O N C E R T A S
Su Šv. Kazimiero Akademijos 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  g au ti visose kolonijose ir  "D raugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

E3SE

VVOWK S T U  D  IO
1345  W est;35*S treĮt

PIRKITE KARO BONUS! j SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DĖL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS — IŠRINKITE —

0  R O O S E V E L T
Lietuviai, Balsuokite [x] DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą̂d-|

Giminės Europoje prašo 
paieškoti p. John Wingilis. 
Jei kas nors žino kur šis as
muo randasi, prašomi apie 
tai pranešti: Foreign Serv
ice Department of the Ame
rican Red Cross, 616 South 
Michigan avė., Chicago, III. 
phone Harrison 5910.

Laidotuves
Šiandien, šeštadienį, iš 

Šv. Ignaco bažnyčios, 1076 
W. Roosevelt rd., laidoja
mas prieš keletą dienų mi
ręs žymus mokslininkas ir 
buvęs Mundelein seminari
jos mokytojas, kun. James 
Kelly, S. J., 69 m.

£'.2;3K
I  <?>

įvyksta Sianoti 
.Stebu-hiu, ?

■ !

ten
K

Dirbam pleltns. kuriu is- 
luidlinni gauti tik  nuo 

laisniuotų dentistų.
’ATOGIOS 
VIETOS

io u .ouO P jtten k iiilu  K o s tu in c r lų  N egali 
ARČIAUSIA VIETA — 6447

K lysti.

S. HALSTED

Ii

Tai sužinosi perskaitęs 
P ro f. D r. V yskupo B učio g a rs ią  k n y g ą :

KDENTALlABORATORIESunc.
1555 MILVVAUKEE AVENUE

SVENČ. P. M ARIJO S  
A P SIR E IŠK IM A I LIU RD E

Šia k n y g a  sus idom ėjo  v isi 
A m erikos L ie tu v ia i.

Jų  skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga 

G ausiai paveiksluo ta , g raž ia i 
k ie ta is  v irše lia is  įr iš ta , 

v irš  500 puslapių .

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line oi

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faotory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment call — 

REPUBLIO 6051

KAINA —-$3.50 . 

K reip k itės  su  užsakym u:

"  D R A.U G A S  "
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti,' 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

šioj knygoj y ra  nurodymai, kaip pagam inti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir  pyragai
čius, pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagam inti vyną ir  
midų; ir daug kitų naudingu paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai . . . . . . . .

"D R A U G A S"
2334 South O akley A venue

Chicago 8, Illinois

$ 1 .2 5
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Pagerbimas žuvusio 
kareivio J. Dėsknio

Marqrette Park. — Sek
madienį, spalių 8 d., 3:15 
vai. po piet įvyks dedika
cija medal jono (plaque) at
minimui a. a. Jono Dėksnio, 
atvirame ore, prie 70tos 
gatves ir Artesian Avė. ,

Jonas Dėksnis, buvo pasi
žymėjęs sportininką s-golfi- 
ninkas, savo laiku profesi- 
jonalas Cog Hill Kliube. 
Laimėjo Illinois Valstybės 
Herald-American Golfo čem 
pi joną tą 1941 m.

Mūšyje su japonais, Jo
nas paaukojo ir savo jau
nystę ir šviesią ateitį ir sa
vo gyvybę, žūdamas sausio 
3 d., 1943 m.. Guadalcanale, 
Pietų Pacifike. Tai tur būt 
pirmutinis lietuvis kareivis, 
kurio pagerbimui dedikuo 
jama Chicagoje bliokas pa
vadintas jo vardu.

Kun. A. Zakarauskas at
kalbės invokacijos maldą, o 
Civilian Defense Boardo 
paskirtas kalbėtojas pasa
kys dedikacijai pritaikintą 
Kalbą. Draugai ir giminės ir 
bendrai lietuvių visuomenė 
kviečiama. savo gausiu atsi
lankymu pagražinti ceremo-

MILŽIN1ŠKA BRITŲ KANUOLĖ
a.

m jas

Pranešimai
KVIEČIAME
PASISVEČIUOTI

Vargdienių Seserų Gildos 
bunco party įvyks spalių 8 
d., Dariaus-Girėno salėje, 
4416 S. Western avė., 2 vai. 
popiet.

Tikimės labai daug svečių 
net ir iš toliau. Visus kvie
čia rengimo komisija.

Dovanų bus užtektinai, 
nes komisija pasistengė, 
kad užtektų visiems, kas tik 
atsilankys.

Bus net paršiukas laimėji
mui

Kurie pirkote tikietus, ti- 
kėkitės būti laimingi.

Rengimo Komisija

BRIDGEPORT. — L. R. 
K. S. A. 15-tos kuopos labai 
svarbus mėnesinis susirinki
mas bus spalių 8 d. Visi na
riai turi atsilankyti, nes bus 
svarstoma labai svarbūs da-

JULIJONA GRIKŠIENfi
(po pirm u vyru Vučicnū—  
po tėvais l\vasiicv ieiu ie)

Gyveno 4508 So. Paulina St. 
M irė Spalio b ,d. 1U4« m., 4:3u 
vai. ryte, su laukus cenatvčs.

Gim ė Lietuvoje..

A m erikoje  išgyveno 40 metų.
P alik o  dideliaine nuliūdim e: 

dUKterj Stanislavų Bagdonienę, 
žem ų i-raneisiių; sūnų Juozapų 
lu č ių  ir m arčių Veronikų; au
gin tinę  dukterj M arijonų Amot- 
anuer ir jo s  vyrų i/n u ic išk ų ; 5 
anuitus; g im inaičius Petrų, Via 
dailovų ir u o lesiovų  N oroutus. 
Jonų K am inskų ir jų  šeim as, ir 
daug Kitų ignunių, draugų ir  
pažjstanių.

K ūnas pašarvotas John F. 
Budelkio koplyčioje, JC05 So. 
U erm itage Avė.

JLaidotuvča įvyks antradienį, 
Spalių to  d. 1944 m- 16 kop ly
čių} 9:00 vai. ryto bud atlyd ėta  
1 šv . K ryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos  
pam aldos už vellonča sielų- Po  
pam aldų buu nu lydėta į  šv. 
K azim iero kapines

K uolirdžlai kviečiam e visus: 
gim ines, draugus ir pažįstam us 
dalyvauti Aitue laidotuvėse.

N uliūdę: Duktė, Sūnūs, Žen
tas, .Marti, A ugintine, Aliukui, 
G im inaičiai ir Gim ines.

L aidot. direktorius John F. 
.Eudeikis. T elef. Yards 1741,

1 l&JS*

Bus ir raportas 
party. —S. B.

iš bunco

CICERO. — Visų šventų 
i Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj. spalių 
8 d., 1 vai. p. p. —Rast.

E. W. Mikutis

Pirmam pasauliniam kare vokiečiai buvo pagarsėję 
milžiniškomis kanuplėmis, vadinamomis Berta. Čia ma
tome naują britų kanuolę, kuri sveria 10 tonų, iššauna 
200 svarų šovinį, kuris lekia 16,000 jardų. Kanuolei nus
tatyti į taikinį vartojama tam tikros mašinos; kareivių 
rankos persilpnos. (Acme-Draugas telephoto).

lykai. Raštininkas
Peter Naujokas

BRIDGEPORT. — Dr-tės 
Šv. Onos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 8 d., pa
rapijos mažojoje salėje, 1 
valandą. Narės malonėkite 
atsilankyti. —Valdyba. *

i Vargdienių Seserų Gildos 
(susirinkimas įvyks spalių 10 
į d., Aušros Vartų parapijos 
'salėj, tuoj po rožančiaus pa
maldų.

Visi nariai, ir norintieji 
tapti nariais, kviečiami at- 
Isilankyti. Yra labai daug 
’ svarbių reikalų svarstymui.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

BRIGHTON P ARK. — 
Draugystė Gvardijos Pirma 
Div. Šv. Kazimiero Karalai-1 
čio laikys susirinkimą sek
madienį, spalių 8 d. parapi
jos svetainėje, 2-rą valandą 
popiet. Visi nariai kviečia
mi laiku susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarsty
mui. —Valdyba.

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, spalių 8 d., mokyklos 
kambary, tuojau po 12 Šv. 
Mišių. Visos sąjungietės 
j prašomos susirinkti.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-jos 1 skyriaus su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį j spalių 8 d., parapijos mo
kyklos kambary, 1:30 po- 
Ipiet. Visos rėmėjos prašo
mos atsilankyti, nes po su
sirinkimo eisime pas seseles 
į “pentry party”.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-jos 1 skyriaus 
“Pentry Party” vietos sese
lių naudai bus sekmadienį, 
spalių 8 d., 2 vai. po pietų, 
seselių name, 4541 S. Wood.

Kviečiame visus seselių 
prietelius atsilankyti ir at
nešti ką nors iš valgomųjų

MARIJONA 
KRISCHIUNIENfi 

(po tėvais Sereikaitė) 
Gyv. 2502 W. 45th Place. 
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalių 6 d., 1944, 1:59 
po pietų, sulaukus pusės am- 
ius, gimus Kauno mieste. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Paliko dideliame nuliūdi

me mylimus Anthony ir a- 
nūkę Dorothy, sūnų John 
U. S. Army; seserį Oną Ru- 
bin ir jos šeimą ir  daug ki
tų  giminių ir  draugų.

Priklausė organizacijose: 
A paštalystės Maldos ir  Tre
tininkų draugijos.

Kūnas pašarvotas randa
si J. Liulevičiaus kopi. 4348 
So. California Avė.

Laidotuvės įvyks spalių 9 
d., 8:30 v. iš kopi. bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo 
Švč. Panelės parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos gi
minės, draugai ir pažįstami 
nuošrdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse i r  suteikti 
ja i paskutinį patarnavim ą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnai, 
Anūkė, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direktorius J. Liu- 
levičius, Tel. Lafr 3572.

AHA
JUOZAPAS KOVARSKAS

Jau*sukako dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir  tėvelį, Juozapą Kovarską.

Netekome savo mylimo Spalio 9d., 1942m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

mirštį. Lai gailestingas Dievas suteikia jam  amžiną atįlsį.
Mes, atmindami tą  j.o liūdną prasišalinimą iš mūsų ta r

po, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą pirmadienį, Spalio 9d., 1944m., Gimimo Švenčiausios Pa
nelės Marijos parapijos bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose i r  kartu  su mumis pasimelsti už a. a . . 
Juozapo sielą. Po pamaldų kviečiame į namus, po adresu: 
6919 South Artesian Avenue.

Nuliūdę lieka:— Moteris Paulina, Duktė Petronėlė ir 
Žentas George Strode, Anūkas Lawrence (U. S. Navy) ir 
visos kitos mūsų giminės.

KREIPKITĖS PRIE MUB 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 P A M I N K L Ų  
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKEMUL

Geriausio Materlolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

D idysis O fisas ir  D irb tuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas Ir D libtavS: 627 N. VVESTEKN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

C

daiktų, kurie ilgiau pašilai-: einant pragyvenimas pa
ko. O jei būtų sunku dėl I brango, o seselės gauna tą 
pointų, tai galima aukoti; pačią algą, kaip ir prieš ka- 
pinigais. Seselės pointų turi,, rą. Taigi lauksime visų Be
tiktai trūksta pinigų. Karui! sėlių rėmėjų. 1 Skyr. Pirm.

n

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

M F C  -1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTKA PROGRAMAS Penk- 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
~ MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. W estem  A vė.. C hicago , III.
Telefonas — GROvehill 2242

3 3

p a c h m  M F
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PB R SO N A U Z E D  MHMORIALS AT NO ADDITIONAL COflTl 
PARTICnULAB PEOPIdE P R E F E R  PACHANKIS PBODUOTION8 

DI8TRIBUTORS OF THBJ FAMOU8 MONTELLO GRANITE  
M osi B cautlfn l—M ost E ndoring— fitrongest— B est La The VForlčL 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KREEPKJTCS P R IE  —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member oi the Llthuanlan Chamber of Commarce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: KnadUn 0-9 v. vak.; šeštad- ir Sekm. 9-6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PR UZIN  FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 5. Hermifage 
Avenue

Y a r d s  1741-2

4330-34 S. C alifornia 
A venue 

L afayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.
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PASIBAIGUS KARUI, PRAVARTU PIRMA DIEVUI 
PADĖKOTI IR UŽ KARIUS PASIMELSTI. — PRA
ŠO VISU IŠVENGTI BETIKSLAUS TRIUKŠMAVI- 
MO IR NEPRIDERANČIO APSIĖJIMO.

Kun. A. Briška ir Visi B rightonparkiečiai Nuoširdžiai 
Kviečia Skaitlingą Lietuvių V isuom enę į -

NEKALTO PRASID PARAP. RUDENINĮ PIKNIKĄ
GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE 

Rytoj, Sekm adienį, Spalio (October) 8-tą dieną, 1944 m.
Rudens sezonas piknikams priduoda daug malonumo ir ypatingo links

mumo — tad, ir šiame mūsų rudeniniame piknike visa tai rasite. Bus gražus 
programas, skanių valgių ir gėrimų, muzika šokiams ir t. t. Lauksime visų!

4*

’ Tai dūmu!

Nėra abtejonės, jog kaip 
tik bus paskelbta žinia, jog 
karas baigtas ir mūsų ka
riuomenės laimėjo, visoj ša
lyj užviešpataus neapsako
mas džiūgavimas. O kadan
gi ta valanda turi būti skai
toma šventa ir rimta, ir dar 
atsimenant kaip praeitam 
pasaulio karui užsibaigus 
žmonės iš to džiaugsmo dau- 
gelyj atvejų visai nepride- 

’ rančiai apsiėjo. Chicagos ar
kivyskupas Samuel A. 
Stritch šiomis dienomis iš
leido laišką, kuriame ragina 
pergalės dieną padaryti mal
dos diena.

Arkivyskupas savo para
ginime nurodo, jog Bažny
čia turi visiems parodyti 
kaip reikia atšvęsti dieną. 
Gavus žinią apie karo už
baigimą, pravartu pirmiau
sia padėkoti už tai Dievui, o 
paskui pasimelsti už visus 
karius, gyvus ir mirusius, 
kurie laimėjimą iškovojo. Ir 
dėl to tokioj šventoj valan
doj žmonėms reikėtų prisi
laikyti nuo viso, kas tokiam 
svarbiam momentui ir to
kiam šventam atminimui ne- 
pirtinka.

Štai to laiško kelios iš
traukos :

“Nuo pat karo pradžios 
mes meldėmės, kad mūsų 
pergalė pasauliui atneštų 
pastovią taiką. Daugelis 
mūsų jaunuolių ir vyrų yra 
išvykę iš mūsų tarpo, ir dau
gelis visai nebegrįš. Dėl ka

ro teko visiems pergyventi 
neapsakomų sunkenybių. Ka
da ateis pergalė, mes turime 
pirmiausia Dievui už ją pa
dėkoti ir Jo prašyti, kad 
duotu mums kaip reikiant 
pakelti visa atsakomybę, ku
rią taika uždeda.”

PAMALDOS BAŽNYČIOSE
Arkivyskupas toliau pra

šo. kad atėius žinioms, kad 
užsibaigė karas visose baž- 
nvčiose ir koplyčiose būtų 
atgiedama “Te Leum” ir kal
bamos maldos už visus, ku
rie ta pergale atnešė — su
žeistuosius karius ir tuos, 
kurie paguldė savo gyvybes 
kovo? laukuose.

Kadangi gali nebūti laiko 
žmonėms paskutine valan
da apie tai pranešti, arki
vyskupas dabar ragina kle
bonus jau ruošti pergalės 
dienai atitinkamas bažnyti
nes pamaldas.

šv. Vardo katedroje per
galės diena bus iškilmingai 
atgiedota “Te Deum” ir kal
bamos tam tikros maldos 
prie Švč. Sakramento, ku
ris bus viėšai išstatytas vi
są dieną. Arkivyskupas prie 
to dar ragina visus pasi
melsti už pastovią pokarinę 
taiką.

Čia buvo skirtingas įvy
kis. Pennsylvania vyras už
mušė nuodingą gyvatę ir ją  
sukapojo į tris  dalis. Kai jis 
paėmė gyvatės galvą, ji jam 
įkando.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VBRG. LUMP — Sijoti. . . . . .  jg  gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, g  y  
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP. . . . . . . . . . < jj |Į  2 5
PETROLEUM COKE (Course). J i  9 * 5 0  

PETROLEUM COKE (Pilė Run)

-4"

P A S K O L O S  
D A R O M O S  

ant Pirm ų Morgičių
s i  pfgeeraį nuošimtį —  be komUttM 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. . . . . . . . . . .  Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NAUJAS BOSTON’O ARKIVYSKUPAS

J. E. vyskupas Richard James Cushing, Boston’o arki- 
diecezijos sufraganas, šiomis dienomis Šv. Tėvo Pijaus 
XII pakeltas į arkivyskupus toj diecezijoj. (NCWC-Drau- 
gas).

Svarbus patarim as 
rrn -

Ar žinai, kad į 10 metų 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose surūkomų cigartų 
kiekis padvigubė j o ?

1934 metais šioj šalyj bu
vo suvartojama maždaug 
apie 125 bilijonai, 617 mili
jonai cigaretų, o pernai, 
1943 m., tas kiekis pakilo 
iki 257 bilijonų, 741 mili
jonų. O šiais metais tas 
skaičius, spėjama, būsiąs 
dar didesnis

Pernai metais vien tik 
kareivių naudojimui išpirk
ta 33 bilijonai cigaretų, o 
laivynui 7 bilijonai. Dabar 
kariuomenei ir laivynui ski
riama apie 15 nuoš. visų dir
bamų cigaretų.

Dėl to sakoma, cigaretų 
padėtis per ateinančius tris 
mėnesius bus dar prastesnė. 
Nežiūrint to, nebūsią reikalo 
cigaretų skirstyti.

Kiek Amerikoje vartojama cigaretų? I
PER 10 METŲ PADVIGUBĖJO. — VIEN TIK KARIUO

MENEI 33 BILIJONAI, LAIVYNUI 7 BILIJONAI

Būkite moterys!" -  arkivyskupas 
ragina

ARK. CUSHING RAGINA ALUMNIETES NEMĖGDŽIO- 
TI VYRŲ, BET PALAIKYTI MOTERS GARBĘ PA
SAULYJE.

Šių dienų moterys praran-1 
da savo garbingumą ir ne
tenka gražiųjų savo ypaty
bių kai' tik jos pradeda pa
mėgdžioti vyrus, pabrėžė 
naujai paskirtas Bostono 
arkivyskupas Richard Cu
shing, kalbėdamas kolegiją 
baigiančių mergaičių gru- 
iPei.

Moterys gali būti gyveni
me pasekmingos ir nenume- 
tusios vėjams visa, kas jose 
garbinga ir kilnu. Jūsų yra

pareiga pasaulį dvasiniai 
atgaivinti ir jį grąžinti Die
vui,

“Medžiaginė gerovė tai 
tik mažas jųjų išsiauklėjimo 
ir išsimokslinimo vaisius.

“Šių dienų industrija, žiū
rėdama savo naudos, nepai
so moters vertės, ir dėl to 
moterys šiandien pamėgdžio- 
damos vyrus, yra praradu
sios kilniausias moters ypa
tybes.”

Î =
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

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

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

!a=

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 S treet Tel. Y ards 2588

Mi s. K. P. Dziubak ir Duktė —  savininkės

V A I R I O
D O M I O

j  Ž I N I O j Į  
••

JAV dirbti įrankiai 
nacių sandelyje

FLORANGE, Prancūzija. 
— Amerikiečiai kareiviai 
Čia užėjo didžiulį nacių ar
senalą, kurį vokiečiai pradė
jo statyti jau 1928 m. Na
ciai čia dirbdinę didžiausias 
savo kanuoles ir šautuvus. 
Arsenalas apima 10 akerių 
plotą ir jame sudėta naujau
sios mados įtaisymai, kurių 
daugelis padirbta čia Jung
tinėse Valstijose.

Pristato kraujų į 
4 dienas

PARYŽIUS. — Sužeistų
jų karių skaičiui padidėjus, 
kraujas iš Amerikos prista
tomas Siegfried linijos fron
te jau 4 dienas po to, kai jį 
Jungtinėse Valstijose pa
aukoja kraujo davėjai. Gy
dytojai tvirtina, jog toks 
kraujas karo reikalams ge
resnis nei tas, kuris paver
čiamas į plasmą.

Užfeks kavas
WASHINGTONAS. — Šio

mis dienomis visur ėjo gan
dai būk valdžia ims vėl skir
styti kavą. Bet Karo Mobili- 
i zacijos direktorius, James 
F. Byrnes, tik grįžo iš Wa- 
shingtono po pasitarimų su 
aukštais valdžios viršinin

kais, ir pranešė, jog šiam 
tarpui kavos yra užtektinai 
ir nereikėsią jos skirstyti. 
Kavos kiekis šiuo metu ge
rokai pakilęs, kadangi daug 
kavos čia atvežama iš Bra
zilijos.

Kų —  indijonai?
VENICE, Calif. — Iš kar

to Charles R. Minore pama
nė, kad indijonai vėl pasiro
dė ir ims vėl dažytais vei-, 
dais, sukaudami, terioti 
žmones. Aną dieną išėjęs 
lauk, pamatė, kad namo 
priešakyje, duryse lyg strė
lė buvo įsmeigta, vadinama 
“bazooka” strėlinė bomba. 
Pasirodė, jog netoli vyko 
kariuomenės pratybos ir  vie- j 
na bombų, greičiausiai krei
vai iššauta, pataikė į nam ą.'

Belaisviai Amerikoje
WASHINGTONAS.— Ka

ro departamento pranešimu, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose šiuo metu randasi apie 
300,382 karo belaisviai-. Ta
me skaičiuje yra 248,205 vo
kiečių; 51,035 italų; 1,143 
japonų.

STASYS LITWINAS SAKO:
H P  S  P  Tai Geriausias Laikas Pirkti

J J / r D / r r l  — visokios rūšies namams
R EIK M EN IS.” GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO. v

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

X Kun.. Pranas Juškevi
čius, Šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas, vardadienio pro
ga turėjo daug svečių, ku
rie buvo atsilankę palinkė
ti ilgiausių metų.

X Petrui Tamošiūnui ir  
Helen Laufinskaitei šiandie, 
spalių 7 d., suskambės ves
tuvių varpai. Šliūbas bus 3 
vai. popiet, Nekalto Prasi
dėjimo Švč. Panelės bažny
čioje.

X Pranui čižinskui, ži
nomam mūsų veikėjui prane
šame. kad ši vakarą ‘gengė’ 
draugų .atsilankys vardadie 
nio proga surpryzą padary
ti, pasveikinti ir  palinkėti 
ilgiausių metų.

X Kas1 nori susipažinti 
su bolševiku planais tau
toms likviduoti, patariame 
įsigyti nesenai išleistą kny
gute vardu “ Lietuva mažių 
ir bolševikų vergijoj.” Kai
na 25c.

Šią knvgutę galima įsigyti 
“Draugo” ofise.

X Stasys žylius, šv. Bal
tramiejaus parapijos, Wau- 
kegan, III., vargonininkas, 
yra “Sibiro žvaigždės” rė
žis orius. Ši jaudinanti dra
ma i š . Sibirai ištrem tų lie
tuvių gyvenimo bus atvai
dinta Chicagoj gruodžio 3 
d. Tai bus nepaprastas va
karas.

X Ateitininku Draugo
vės šokėjų grupės mergai
tės ateinantį sekmadienį 
vyks į E. St. Louis-, III., kur 
išpildys lietuviškų dainų ir 
šokių programą Bohemian 
salėje, 1100 N. l l t h  St. Tam 
mieste lietuvių parapijoj 
klebonauja čikagiečiams pa
žįstamas kun. dr. A. Deks- 
nys.

X Ant. Bacevičius, Lab
darių Sąjungos ūkio užvaiz
dą, padedamas veikėjos M. 
Sudeikienės ir A. Uronienės, 
sekmadieni, spaliu 8. ūkyje 
rengia grybų pikniką. At
vykusieji ne tik  bus vaiši
nami .bet sykiu pasigerės 

j rudeniška gražia gamta.

X N. Gugienė. Bendro 
Amer. Lietuvių Fondo sek
retorė, praneša, kad per 
klaidą buvo duota “Drau
go” skyriui No. 22. Turėjo 
būt No. 27. Šia proga ten
ka pažymėti, kad prie B A 
LF “Draugo” skyriaus pri
sirašė nariais Ed. Pavis, dr. 
Al. M. Račkus ir  žurnalis
tas S. Pieža — visi artimi 
dienraščio bendradarbiai.

o


