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and that govemment of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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rv PUOLA NACIUS KLAIPĖDOJE
1,000 JAV Lėktuvų Atakavo Formosa; 

Ataka Tęsėsi 8 Valandas: Tokvo
SAN FRANCISCO, spaliu 

12-—Tokyo radio perdavė 
japonų aukštos komlandos 
pranešimą, kuris sakė 1,000 
lėktuvų, veikiausiai Ameri
kos, per astuonias valandas 
šiandien atakavo Formosa 
salą, netoli nuo Kinijos piet 
rytinių krantų.

Anot Tokyo, ataka prasi
dėjusi septintą valandą ry
te ir po astuonių valandų 
orinės kovos dar tęsėsi.

Pranešimas sakė lėktuvai 
tuoj pradėjo atakuoti visas 
Takao, Tainen ir Taichu 
apylinkes, kurios yra gele
žinkelių centrai Formosa 
saloje.

Nacių DNB agentūra be
veik tuo pat laiku perdavė 
japonų komunikato turinį.

Formosa sala randasi apie 
100 mylių nuo Kinijos kran
tų ir apie 550 mylių žemiau 
Japonijos pietinių salų.

Sujungus šį pranešimą su 
ankstyvesnėmis žin i o m i s 
apie atakas ant Ryukyu sa
las, atrodo, kad Amerikos 
jėgos ,nori suminkštinti ja
ponų pozicijas arčiau Kin- 
jos krantų.

Iki šiol nebuvo sąjungi
ninkų patvirtinimo šiam ra
portui apie ataką, bet ma
noma lėktuvnešių dalinys 

i galėjęs pradėti tokią ataką.

BAIGIA SUNAIKINTI AACHEN^

Senasis Aachen miestas, geriau žinomas senuoju prancūzišku vardu Aix-la-Chapelle, su
naikinamas amerikiečių artilerijos ir bombų. Vokiečiai atsisakė jį atiduoti. Atvaizdo centre 
matosi istoriškas Rathaus, kuris buvo pastatytas 1353 metais. (Acme-Draugas telephoto).

Kaujasi Prie Rytinės Prūsų Sienos; 
Atnaujino Puolimų Prieš Nacius Rygoj

LONDONAS, spalių 12 — 
Berlyno radio sakė smar
kios kautynės vyksta netoli 
Tilžės, prie rytinės Rytprū
sių sienos. Iš pietų pusės 
rusai smarkiai puola Ryt-! 
prūsius iš Narevo upės apy
linkės.

Vokiečiai taipgi pranešė, 
kad rusai atnaujino savo 
ofensyvą prieš nacius Ry
goje, Latvijos sostinėje, su 
šviežiais kariais. Rusai pa
siekė Rygos pakraščius 
prieš porą savaičių.

Maskvos pranešimas sakė 
rusai jau įsilaužė į Klaipė
dą ir ten kaujasi su na
ciais gynėjais.

Pasak Berlyno, suvirš 
200 rusų tankų pradėjo ata

kuoti Klaipėdą, ir pabrėžė 
tai, kad Klaipėda yra visiš
kai rusų apsupta. Naciai 
sakė jie 98 rusų tankus su
naikino.

Pietuose kiti rusų dali
niai įsilaužė į Debrecen, tre 
čią didžiausį Vengrijos mie
stą, prie Orient geležinke
lių, 116 mylių į rytus nuo 
pavojaus gręsiamam Buda
pešto.

Naciai sakė jų tankai su
laikė rusų šarvuočių verži
mąsi toj apylinkėj, ir atmu
šė rusų pagelbinius dalinius 
iš Oradea, Rumunijoje, ir 
Karcag, Vengrijoje. Nacių 
komunikatas pripažino Tran 
sylvanijos sostinės, Cluj, 
praradimą.

JAV Kariai Užvaldė 11-tą Palau Salą
PEARL HARBOR, spalių 

12.—Amerikos 81-tos pėsti
ninkų divizijos kariai an
tradieny išlipo Bairakaseru 
saloj, 9'/2 mylių į šiaurvaka
rius nuo Peleliu. Tai buvo 
antras išlipimas per tris 
dienas, ir vienuolikta Palau 
sala, kurią amerikiečiai už
valdė.

Tokyo radio pranešė, kad 
apie 100 Liberator ir 30

mažesnių lėktuvų atakavo 
svarbiąją Balikpapan alie
jaus varyklą antradienio 
rytą.

Sąjungininkai kol kas ne
patvirtino to pranešimo, 

į Gen. MacArthur pranešė 
apie keturių valandų ataką 
ant Balikpapan sekmadie
nio naktį. Tai buvo penktas 
puolimas ant to aliejaus 
centro per kelias savaites.

Braziliečiai Italijoj
ROMA, spalių 12.—Bra

ziliečiai kariai šiandien da- 
sivarė iki Gallicano apylin
kės, 29 mylias nuo didžio
sios italų laivyno bazės La 
Spezia.

Kitas dalinys, žygiuoda
mas kita Serchio upės klo
nio puse, pasiekė Barga, 
keturias mylias į rytus nuo 
Gallicano. Jų tikslas yra vi
siškai apeiti aplink La Spe-

KARO BIULETENIAI
—Amerikiečiai Vokietijo

je žygiuoja j Observation 
Hali pusę. Jau užėmė Aache 
no apylinkės skerdyklas.

—Amerikos lėktuvai su
naikino Arnhem tiltą.

—Britų radio sakė Ven
grija prašė sąjungininku 
dėl paliaubų sąlygų.

—Graikai patriotai vald° 
Macedonia-Thrace, nežiūrint 
to, kad ten dar randasi Ver 
grijos karių.

—Alžyro radio sakė rusu 
kariuomenė įsilaužė j Klai
pėdą ir kaujasi su naciais 
to miesto gatvėse.

—Maskva sakė rusai I^en 
bijoję įėjo j Rozan miešti 
Naciai sakė jie juos išmetė.

—Rusų kariuomenė Lat- 
vijoje dasivarė iki pustre
čios mylios nuo Rygos.

Apeina La Spezia
zia.

Centrinėj Italijoj ameri
kiečiai ir britai penktos ar
mijos kariai rado padidėju
sią priešo opoziciją pasku
tiniuose Apeninų kalnuose 
Po klony.

Adrijos fronte aštuntos 
armijos britai užėmė Lon- 
giano, kalnuose į vakarus 
nuo Rimini, ir kaimynini 
Lacrocetta kaimą.

IAPONAI VERŽIASI 
| KWEILIN PUSE

CHUNGKING, spalių 12. 
—Kinijos komanda prane
šė, kad japonų jėgos pradė
jo atakuoti kiniečių pozici
jas 25 mylias į šiaurę nuo 
Kweilin, svarbaus Kwangsi 
provincijos centro.

Japonams gavus paspir
ties 12 mylių į vakarus nuo 
jų užimto Hingan. kovos 
pagal Hunan-Kwangsi gele 
žinkelį vėl suliepsnojo.

Žemiau Kweilin, japonai 
pasivarė pirmyn į Kweiping 
pusę, 70 mylių į pietryčius 
nuo Liuchow, kur vyksta 
smarkios kovos.

Olandam Gręsia Badas
LONDONAS, spalių 12.— 

Aneta, oficiali olandų in
formacijų įstaiga, sakė 
olandams gręsia badas.

ATRODO, KAD NACIAI 
APLEIS OLANDIJA

SU KANADIEČIŲ PIR
MĄJA ARMIJA Olandijoje, 
spalių 12.—Matosi ženklų, 
jog naciai šiuo laiku gal 
ruošiasi partraukti didesnę 
dalį savo kariuomenės iš 
Olandijos į Vokietiją.

Sunaikinę visus svarbiuo
sius įrengimus Rotterdame 
antrą kartą per puspenktus 
metus, naciai dabar trau
kiasi iš Olandijos antro di
džiausio miesto.

JAV 1 aktuvai Puolė
N-zius Prie Bologna
ROMA, spalių 12.—Stipri 

Amerikos lėktuvų jėga šian 
dien atliko vieną didžiausių 
šio karo atakų ant nacių 
barakų, stovyklų, sandėlių 
ir krovinių rate aplink puo
lamą Bologna, Italijoje. Są
jungininkų kariu o m ? n ė £ 
randasi tik 10 mylių nuo 
tos svarbios priešo bazės.

Pranešta, kad ši ataka 
buvo kur kas didesnė už 
koncentruotą ataką ant Cas 
sino, kuri visiškai sugriovė 
tą miestą.

STIMSONĮSPĖJO
REICHO GYVENTOJUS
WASHINGTON, spalių 12. 

—Karo Sekr. Stlmson šian- 
dlen įspėjo Vokietijos žmo
nes, kad jų miestai bus su
naikinti, jeigu jie nepasi
duos sąjungininkų jėgoms.

Albanai Išvarė Nacius 
iš Gįashdle Miesto

ROMA, spalių 12.—Alba
nijos partizanai pavarė na
cius iš Gjashdle, dvi my
lias nuo Sarande uosto skers 
Corfu salos, kurią britų jė
gos užėmė vakar. Toje apy

linkėje suimta suvirš 600 
I nacių belaisvių.

Amerikiečiai įsilaužė Į Aachena; 
Naciai Pripažįsta Didelius Nuostolius Amerika Pasuko Karo Eiga: Stalinas

LONDONAS, spalių 12 — 
i Amerikos pirnyyi armija 
tampriau apsupo degantį 
Aachen šiandien. Berlyno 

j radio pavadino kovas už 
Aachen “ didžiausį susirė
mimą įvykusį vakariniam 
fronte.”

Raportas iš fronto sakė 
fabrikų dalis Aacheno šiaur 
rytiniam krašte buvo apva
lyta nuo nacių. Amerikie
čiai rado tik mažą snaiperių 
opoziciją. Amerikiečių pat- 
rulė vakar įsilaužė į patį Į 
Aachen miestą.

Nacių DNB agentūra sa
kė vokiečių nuostoliai tam 
mieste buvo dideli, ir kad 
amerikiečiai atakuoja jį di
deliais skaičiais lėktuvų, 
tankų ir artilerijos. Vokie
čių pranešimas taipgi sakė,

Sako Naciai Suėmė 
Bankininką Schachf

STOKHOLMAS, spalių 12. 
—Laikraštis Dagens Nyhe- 
ter rašė, kad naciai suareš- 
tavo Dr. Hjalmar Schacht. 
buvusį Reichsbanko virši
ninką ir nacių finansų tvar
kytoją.

Apie tai pranešusi Sigrid 
Schacht, bankininko brol- 
duktė, kuri dirba Vokietijos 
pasiuntinybėje Stokholme.

KALENDORIUS
Spalių 13d.: šv. Eduar

das, ka.^ius; senovės: No
ras ir žeminėlė.

Spalių 14d.: šv. Ralistas; 
senovės: MINDAUGAS ir 
Gendrė.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

PIRKITE KARO BONUS!

kad sąjungininkų tankai su 
liepsnosvydžiais veikia tame 
fronte.

Du priešo daliniai, kurie 
bandė sustiprinti Aacheno 
garnizoną, buvo išsklaidyti 
vakar vakarą. Patrankos 
tuomet pradėjo ir vėl šau
dyti į miestą.

Kiti sąjungininkų dali
niai, į pietus ir šiaurę nuo 
Aachen pralaužimo Sieg- 
fried linijos, sustiprino sa
vo pozicijas.

Lėktuvai vis dar atakuo
ja Aacheną. Vienas grįžęs 
lakūnas sakė tarp 60 ir 80 
nuošimčių visų namų jau 
išdeginta.

Olandijoje sąjungininkų 
lėktuvai bombavo ir apšau
dė priešo pozicijas už pasi
traukimo apylinkės į vaka
rus nuo Arnhem.

MASKVA, spalių 12. — 
Ministras Pirm. Churchill 
vakar vakarą suruošė pie
tus pagerbimui Premjero 
Stalino. Pokilis įvyko An
glijos ambasadoje.

Savo kalboje Stalinas sa
kė Rusija ir Anglija abi su
lošė svarbias roles šiame 
kare, bet dėl Amerikos mil
žiniškos produkcijos karas 
buvo pasuktas laimėjimo 
pusėn.

Churchill prisiminė 1942 
metų tamsiąsias dienas ir 
sakė nuo to laiko sekė visa

eilė sąjungininkų laimėji
mų.

Bankięto metu buvo pra
nešta, kad Bulgarija priėmė 
sąjungininkų reikalą v i m ą 
ištraukti savo kariuomenes 
iš Graikijos ir Jugoslavijos 
pirm spalių 15 d.

Ilgiausią kalbą pasakė 
Stalinas. Pobūvis užsitęsė 
iki beveik vidurnakčio. Tai 
buvo pirmas kartas, kad 
Stalinas aplankė svetimos 
valstybės ambasadą Mas
kvoje.

Britai-Rusai Greit Susitars Dėl Lenkų

Lėktuvai Atakavo 
Fabrikus Bremene

LONDONAS, spalių 12.— 
Apie 750 Amerikos lėktuvų 
dienos metu atakavo lėktu
vų dalinių fabrikus Bremen 
srity, o britų didieji lėktu
vai puolė sintetinio aliejaus 
varyklas prie Wanne-Eick- 
el, Ruhr klony.

Amerikos lėktuvai taip"' 
puolė neišvardintus taiki
nius šiaurvakarinėj Vokie
tijoj. Nacių radio sakė lėk
tuvai iš Italijos dar kartą 
atakavo Austriją.

Kinijos Generolas Žuvo 
Kovose už Lingling

CHUNGKING, spalių 12. 
—Gen. Wang Cha Fen, 43 
metų Kinijos karininkas, 
žuvo kovose rugsėjo 9 d. 
kovose už Lingling miestų 
Hunan provincijoje.

MASKVA, spalių 12.— 
Lenkijos Premjeras Miko- 
lajczyk šiandien atvyko 
Maskvon, kur tarsis su Mas 
kvos remiamu lenkų išlais
vinimo komitetu.

j

Drauge su Premjeru at
vyko Užsienių Ministras 
Tadeusz Romer, Prof. Ladi- 
slas Grabsky ir Gen. Jabor 
Jie atskrido britų tam tiks
lui paskolintu lėktuvu.

Čia tikimasi, kad Lenki
jos klausimas bus vienaip 
ar kitaip išrištas pirm negu 
Churchill išvažiuos namon. 
Užklaustas apie prospektus,

vienas lenki} delegacijos na
rys sakė: “Mes turime vil
ties. ”

Rusų remiami lenkai iš 
Liublino pasiryžusiai reika
lauja 1935 metų konstituci
jos paneigimo, Lenkijos 
Prezidento galios sumažini
mo, ir Liublino komandie- 
riaus, Pulk. Gen. Rola Zy- 
mierski paskyrimo Lenki
jos militarinių jėgų virši
ninku.

Manoma, jog Mikolajczy- 
kas užims premjero vietą, 
jeigu pasiseks sudaryti ko
alicinę vyriausybę iš tų 
dviejų grupių.

Pergalė Užtikrinta: Eisenhower
PARYŽIUS, spalių 12.— 

Gen. Elsenhower pareiškė.
kad sąjungininkų laimėji
mas Europoje yra užtikrin
tas, bet prieš akis dar stovi 
didelis ir sunkus darbas.

Sąjungininkų jėgų virši
ninkas pabrėžė sunkumus. 
Jis sakė mes stovime pagal 
Vokietijos vakarinę sieną

ir tie. kurie neįkainuoja 
ateities kovų sunkumo nesi
skaito su faktais.

Eisenhovver sakė niekas 
negali pasakyti kada Vokie
tija pasiduos, bet sąjungi
ninkų planas numato žygia
vimą iki pat Berlyno. Anot 
jo, didžiausia problema są>- 
jungininkų kariuomen ė m s 
yra medžiagų pristatymas.
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MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL. rėš progos dalyvauti sau- trumpų kunigų kalbų soda-| Pirkite pas tuos biznierius.

BAZARAS
Bazaras dar neužsibaigė; 

dar bus spalių 15 d. Kle
bonas ir komitetas šaukia 
visus biznierius į pagelbą, 
kad pasiektų keturis tūks
tančius d oi. Sekmadienyj 
bus biznierių diena ir baza- 
ro užbaiga.

Spalių 8 d. LRKSA 137 
kuopa savo susirinkime nu
tarė aukoti $25. Community 
and War Fund. Visi auko
kite per lietuvių skyrių. *

Spalių 8 d. buvo Federa
cijos susirinkimas. Nutar
ta, kad kun. K. Juozaitis 
paskelbtų anglų laikraščiuo 
se, jog Community ana 
War Fund lietuvių skyr. 
atidarytas ir kad aukas 
priims pats klebonas, kol 
bus sudarytas komitetas.

Domeikienė. Pastaroji skai
to “Draugą” ir “Laivą.“ 
Domeikos yra farmeriai; 
turi didelę farmą netoli 
Rockford’o ir mieste kelis 
nuosavus namus. Antanas 
Domeika yra Labd. Są-gos 
amžinas narys. Šiomis die
nomis jis neteko regėjimo, 
bet žmona ir du sūnūs jį 
myli, gerbia. Domeikos ne
atsisako nuo aukų kilniam 
darbui. Šįmet bazarui auko
jo dvi kiaules ir vištų. S?- 
ko, mums Dievas dvigubai 
atsilygina ir laimina ūkinin
kauti.

Spalių 15 d. bus susirin
kimas A. L. Tarybos sky
riaus, mokyklos kambary, 
2 vai. Visi atstovai susi
rinkite, nes daug svarbių 
dalykų yra: Tarybos paren
gimas spalių 22 d. ir išrink
ti atstovai važiuoti į konfe
renciją New Yorkan.

Smagu pranešti, kad kle
bono balsą paklausė para- 
pijonai dėl našlaičių užuo- 
jautos. Tiek privežė, kad 
didžiausį treką sudarė. KLe- 
bonas pranešė, kad iš kitų 
11 parapijų tik tiek tegavo, 
kiek lietuvių viena sudėjo. 
Garbė lietuviams!

Spalių 1 d. Sodalietės ėjo 
prie Šv. Komunijos ir turė
jo bendrus pusryčius bei 
susirinkimą. Nutarta vi
siems lietuviams karo tar
nyboj pasiųsti Kalėdoms 
dovanų. Jos prašo priduoti 
adresus lietuvių rockfordie- 
čių kareivių. Miss. B. Rim-. 
kus, 1706 So. Main St.

JAPONŲ AMUNICIJA IŠĖJUS Į PADANGES

Šiomis dienomis atnauji
na “Draugo“ ir žada būti 
nuolatiniu skaitytoju ir rė
mėju. Juozas Getautis, Vik
toras Grembi ir Marijona

Teko susitikti su Domi- 
niku Varašium. Sakau, nau
ją siūtą pirkęs; turėsi ap-1 
laistyti. “Ką tu kalbi?“ 
Jau 3 metai, kaip nešioju. 
Toks gražus. Sako nunešiau 
pas American Cleaner — 
Naujokus — padarė, kaip 
naują, tik vienas doleris 
kainavo. Tenai dirba graži 
našliuke — Adelė Lukošie
nė, LRKSA 137 kp. narė. Į 
Kaip dėl kavalierių, ji da 
gražiau pataiko. Sako, nu
nešk siūtą valyti Naujo
kams, jie nori “Draugą” 
užsisakyti. Adresas South 
Main, St., šalę Lietuvių Kul
tūros Klubo.

Ačiū už pranešimą.
Korespondentas

1
Užimdami Anguaur salą, už šešių mailių nuo Peleliu 

salyno, amerikiečiai išsprogdino japonų amunicijas san
delį. Vienas Amerikos karių gesina gaisrą, kad neišsiplės- 
tų po salą. (Acme-Draugas telephoto).

INDIANA HARBOR ŽINIOS
PARAPIJOS VAKARIENE

Šį sekmadienį ,spaliui 15 
d. įvyks šaunus balius Šv. 
Pranciškaus parapijos sa
lėje. Salė bus pilnutėlė žmo
nių, Visur skambės muzika 
juokas ir dainos. Tai bus 
mūsų metinė parapijos va 
karienė.

Vakarienės šeimininkės 
Derkintienė, Musteikienė 
“umuliauskienė, Brenciene, 
Kalbienė ir jų pagelbininkėt 
stropiai darbuojasi, kad va
karienė būtų sėkminga. Jot 
žada visus skaniai pavai 
sinti ir užtikrina visus at- 
silankusius smagiu laike 
praleidimu. Programa bus 
žavingiausia; ją išpildyt 
mūsų parapijos choras ir 
mokyklos vaikučio i. Turė
sime daug žymių kalbėtojų,

daug garbingų svečių. Kal
bės A. Daugirdas tema gro
žio palaikymas. Skamba la
bai įdomiai.

Mes kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti šioje vaka
rienėje. Būt malonu susi
laukti svečių iš Čikagos, 
Gary, Hammond, Calumet 
City. Indiana Harbor lietu
viai yra labai vaišingi ir 
malonūs; kas nori tuo tik
rai įsitikinti prašomi daly
vauti su mumis ateinantį 
3ekmadienį 6 vai. vakare. 
PARAPIJOS KOMITETAS

Mūsų parapija turi labai 
darbščius, jaunus ir pavy: 
dingus komitetus, būtent: 
7. Petrauską. J. Masedons- 
tį, Gus Mikalauską, F. Mi
kais, E. Plaskett, P. Gudą, 
J. Merkelį ir B. Judį. Jie vi

suomet darbuojasi parapijos 
parengimuose ir yra pirmie
ji paremti visus reikalus ir 
sumanymus. Klebonas labai 
džiaugiasi turėdami tokius 
gerus pagelbininkus. 
STAMBŪS AUKOTOJAI

Mes tikrai turime labai 
duosnių 3a vo parapijoje 
žmonių, kurių aukos papuo
šia mūsų bažnyčią ir jos 
tarnautojus.

Leonas Mockus aukojo 
$186.00 įtaisymui naujų 
šviesų (nion) visiems trims 
altoriams, širdies Jėzaus ir 
Šv. Pranciškaus stovyloms. 
Mr. & Mrs. B. Judis auko
jo $100.00 įtaisymui lempu
čių Sopulingos Motinos sto- 
vylai su paveikslu. Tik pra
eitą savaitę buvo nupirkta 
nauja alba ir kamža kuni
gams ir 16 kamželių tarnau
jantiems Mišioms berniu
kams. Tai buvo $104.00 au
ka vyresniųjų sodaliečių.

Klebonas kun. Bičkaus

kas savo ir parapijos var
du nuoširdžiai dėkoja vi
siems už tokias dovanas 
bažnyčiai.

ATOSTOGAUJA

Eduradas Guzis, vienas 
, šauniųjų mūsų parapijos 
kareivių, parvyko trumpų 
atostogų pas savo tėvelius. 
Jis gavo atostogų po užbai
gimo nardymosi į gilius 
vąndenis kurso Washing- 
ton, D. C. Eduardas įstojo 
į kariuomenę dar prieš ka
rą ir išbūvo pietiniame Pa- 
cifike 2V2 metų. Skaičiuje 
jam tekusių matyti vietų 
yra Havajai, Bermuda, Tri- j 
nidadas.

i
Jo sesutė, gražioji Juzytė,' 

sako, kad šis aprašymas 
skamba labai romantiškai, 
bet kadangi jo šiuo mo
mentu nėra namuose, tai 
nieko romantiškesnio nega
lime sužinoti. Tačiau yra 
vilties, neg jis dar bus su 
mumis iki spalių 25, ir tu-

nioje parapijos vakarienė
je. Linkime Ed. Guziui sma
giausių atostogų!
PADĖKA

Klebonas kun. Bičkaus
kas dėkoja kun. Švarliui. 
kun. Barauskui, kun. Gau- 
čiui ir kun. Naudžiūnui už 
dvasinę pagelbą per š-’. 
Pranciškaus atlaidus. 

JAUNOSIOS SODALIETĖS
Praeitą sekmadienį mūsų 

jaunos sodalietės 9 vai. ry
te “in corpore” priėmė šv. 
Komuniją ir po to turėjo 
pusryčius ir susirinkimą, f 
pusryčius atsilankė klebo
nas, svečias kun. Naudžiū
nas. Kadangi kun. Naudžiū
nas pusryčių nevalgė kartu 
su mergaitėmis, tai jos at
siuntė jam dvigubą porci
ją į kleboniją.

Pusryčiai buvo skanūs, 
nes juos pataisė dvi Rūte
lės: Mikalauskaitė ir Mau- 
rusytė. Jos yra gabios vai
dintojos. Rūta Mikalauskai
tė. nors gyvena Harbore, 
tačiau lanko Šv. Kazimiero 
Akademiją. Tai sveikinti
nas ir girtinas dalykas.

Po skanių pusryčių ir

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

“Drauge.“

B* dfc ±.
IDARGUTIJ'

9 4MTU8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIKNTNb 
ą RAPIO LAnCRAATTP IflTUIGTAF BAL U. 1953 M

WHFC -1158 kilos
SEKMADIENIAIS — nuo l 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 vai. vakare.
RXTRA PROGRAMAS Penk 

tadlenlats nno 7 Iki R 9. v. ^1
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western A v©.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242 HĮį~r v.-Į =

lietės nutarė turėti “ciub kurie skelbiasi
restaurant“ lapkričio 26 i -----------------
dieną, su gražia programa Į Remkite tuos biznierius, 
ir šokiais. Žaibukas, kurie skelbiasi “Drauge”.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTUI 

"l.h-nn I4ka.- 
Zydukaa”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
Ll Q U O R 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveniu 
arti 47th Street

VaL: ano 9 vaL ryto fld 8 vaL 
pagal astartk

Res. 695» .so. l'aiman Ava 
Bes. Tel GRGvebtU 0617 
Offlcr r»l HFMlocfc 4848

DR. 1. J. JONAITIS .
GYDVTiMAh • H'RUP'JV " 

2423 West Maruuette Road
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIF2IS

DEL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES — IŠRINKITE —

ROOSEVELT
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

GRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rfišiea, $7*45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.2
PETROLEUM COKE (Course).. 
PETROLEUM COKE (Pilė Bun)

. — ■ 0 -*

1 Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tilt viena pora s k i; \ Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
aamlnuotl Jae modernilklausla 
metodą, kurių regBJimo mokslas 
gali sutelkti.
į 86 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetana

Ofiso TeL VIRgtnl* 0036 
Bezldencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartu

TeL YARds 8921 
B«.t KENvoed 8107.

Dr. J. J. Smetana, Jr.
DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
vuL: no 1-1; amo 6:30-6:61

t OPTOMOTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kamša* lt-toa
Telefonas 1 GANAU 0688, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:10 a m. Iki t:80 p. m.

Trečiad. ir ielt&d. 8:80 a. m. 
----- Iki B* m-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GkOYTOJAB 

18 matų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dtrbtuvl 
6401 80. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki | 

lataaadianyja pagal sutartį.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimai, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOKftJIMŲI

Panaudokite Progų Dabartinėms teminiu. 
Nuošimčio Ratoma.

tapkite finansiniai nepriklausomu

TAUM'KitK mfi«q įstaigoje. .IOsų Indėliai 
rflpesilngal globojami Ir Ilgi 85.000 00 ap
drausti per Fadcrol Kovinga and Ix>an In- 
snrance Corporation. Jfisų pinigai bus greitai 
Itmokaml Jum. ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINft (OTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Trečiadienio Ir SeStadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

GYDYTOJUS IR mil’l »•«. »
2201 W Cennal, R<l 

Valandos 1—3 popiet ir 7 * .
Trečiad tr SeOtadien- 

ofisas aždarytaa
REZIDENCIJA 

5241 YVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
į Rezidencija: 6600 S. Arteeian Avė 
1VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 9 vai. vakare.

Trf. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS <

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

IR CHTBTTRGAJI
Bt AKINTOS PRITAIKO
744 West S5th Street 

TaL: 11-16; 6-4; Ir 6:30-8 » 
nnsMflealaŠB—6-4 fa- 6:30-8:30

Šventadieniais—11-16.

Nieks negali mus paže- 
minti, išskyrius mus pačius. m<M

Skaniausia duona yra toj^| 
,_£* —aji_i------- —ivo rank<^^

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlocb 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDtvay 2880 w

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS ’

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepta —
Šauk KRDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo fi Iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais parai nutarti.

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

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

111:1.1’ WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANAbloh 948H-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ ir VAIKINŲ
Prie Darbų Kaipo:

PAKUOTOJAI 
FOLDING MACIIINE DARB. 

SHIPPING ROOM 
BINDERY

Pastovūs darbai. Taipgi viršlaikio.

The Inland Press, Ine.
• 328 S. Jefferson St.

MODERNIŠKOJ NAUJOJ DTRBTF- 
Y£JE REIKIA DARBININKU

Prie Sekančiu Darlnj :—BUf'FRTU— 
DEŠRŲ SKIRfcJU ir KlNlšEJU 

PAUKŠTINE KOSHUR SAI'SAGE CO. 
3838 W. Roosevelt Ril.
Tel.: VAN Buren 0197.

REIKALINGAS VEDĖJAS TVOJAU
Tvarkyti Grosernės ir Daržovių, de- 
partmentus dideleje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sąlygom. 
Ats’Saukit laišku paduodant savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, Bojc 504.
2334 R. Oal ley Avė. Chicago S. III.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbuit

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

* ★ ★★ ★ ★A’ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

□thuanian Daily Nevvspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

HELP \VANTED — MOTERYS

GRĮŽO Į AMERIKĄ

Staff Sgt. Joe Louis, pasaulinis kumštininkų čempio
nas, geria pieną New York aerodrome po lėktuvu kelio
nės iš Europos, kur buvo suruošęs keletą kumštynių ka
reivių pramogai. (Acme-Dr.augas telephoto)

įdomios žinios iš Amerikos vaistininku 
suvažiavimo

MODERNIŠKAM ANGLIŲ
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS
Dirbti dienomis. Geriausios darbo 

sąlygos,, pastovūs darbai. . .
1815 N. Ashland 

KANE FUEL CO.
TEL. BRUNSVVICK 3500

Naktims Porterių
LENGVI DARBAI

NUOLATINIAI

L O G A N 
DEPARTMENT STORE

Milwaukee ir Diversey Avės. 

ATSIŠAUKIT 3-čiam AUKŠTE

HELP WANTED — MOTERYS

Core Dirbėjų 
Bench Hands 

Inspektorių 
Tyrinėtojų

CRANE CO.
Employment Dept.

4000 S. KEDZIE AVĖ.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

6IUVIM0 MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo
kestis ir bonai. Darbas tiktai die
nomis. Dykai busais patarnavimas. 

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel.: PORtsmouth 6277

PATARNAVIMAI

IŠ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. Žmonių priežodis

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
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.

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 Į

SHOTYYELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as

vou learn or demonstrat* abHlty.
WEST TOWN BU SS ES AND STREET C ARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2100 S. 52n<l AVĖ. CICERO, ILE.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS

NARIŲ DĖMESIUI
West Side Lietuvių Poli

tikos ir Pašelpos Klubas 
rengia šaunų bankietą šeš
tadienio vakare, spalių 14 
d., A. Kazlausko užeigoj, 
1486 Grant St.

Komitetas deda pastan
gų, kad kuodaugiausiai su
traukus publikos; žada at
silankyti daug žymių poli
tikierių, gerų kalbėtojų.

Rinkimai jau čia pat. Tai
gi ir mes, lietuviai, pasiro- 
dykim, kad nesnaudžiam.

Turiu pasakyti, kad ne
tik kad įžangos nebus, bet 
dar užkandžio bus suteikta 
dykai. Taigi, galėsim ir pa
silinksminti, nes bus geras 
orkestras, vadovystei A. D.
MOKYKLOS MOTINŲ 
KLUBAS

P.T.A.DBl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No-1 
rlntlejl pilnesnių informacijų prašo-, onoTfinb-imo 
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją SuHII HlKime 
Nutatitas, 4<13« So. Wood Street, ar 
telefonuokite LAEayette <1098.

RENDUOJASI — 3 kambariai, vie
nam ar porai vyrų. Renda pigi. At
sišaukite sekančiu adresu — 2134 
WEST 2 3rd PLACE.

PARSIDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovą. (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
DBl informacijų kaslink šiij dalykų, 
kreipkitės j —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chlcago, m.

Klubas laikytam 
spalių 5 d., be 

kitko, nutarė surengti kau
liukais lošimo pramogų spa
lių 25 d. Bilietai jau plati
nami visu smarkumu, kad 
vakaras kuogeriausiai pa
vyktų.

Pradžia lošimo 7 vai. va
karo.
ŽUVO w

Daug kas nori steigti iš Petronėlė Lukšienė gavo 
naujo, todėl, kad nemoka pranešimą iš valdžios, kad 
nieko gero daryti. G. Palan

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

Senece

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

jos sūnus Albertas Lukšas 
žuvo kare Francuzijoj, rug
sėjo 10 d., 1944 m.

Šv. Mišios už jo sielą bus 
atlaikytos spalių. 10 d., Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj.
ŽODIS KORES
PONDENTEI

Dienraščio “Draugo” No. 
224 buvo iš Gary pluoštas 
žinučių. Kai kurios žinios 
betgi neatatiko tikrenybei.

Pavyzdžiui, parašyta, kad 
Josephine Aukškalnytės ve
stuvių party iškėlė jos ma
mytė ir mamytės namuose. 
Josephine mamytė jau 25 
metai, kaip ilsisi šv. Kazi
miero kapuose, Chicagoj.

Buvo rašoma apie ligo
nius, būtent serga Valiela. 
Visai tokio žmogaus Gary 
nėra.

Parašyta, kad Kunickie- 
nė pasidavė sunkiai opera
cijai. Kunickienė visai ne
serga, nei operacijos nerei
kalauja.

Parašyta, kad Jonas Pur
vinis serga. Ir tokio žmo
gaus Gary nėra.

Gary žmonės gaude 
“Drauge” žinutes. Bet jos 
turi būti tikros.

Taipat “Draugo” No. 236 
tilpo klaidingų žinučių. Pa
vyzdžiui, iš Mokyklos Mo
tinų Klubo. Parašyta klubo 
vardas ARD., bet tas buvo 
parengimas P. T. A. klubo.

Apie šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos apsaugos 
skyriuj patrol members pa
rašyta, kad kapitonu išrink
tas Charles Maronas. To
kios pavardės mūsų mo
kykloj visai nėra.

Pranešime, kur nurodo
ma registracijos vietos, kai 
kurių ' registracijos vietų 
visai nesiranda nurodytu 
korespondentės adresu.

Netik tuose dviejuose 
numeriuose, bet ir Gary, 
Ind., kai kurios žinutės ne
atatiko tikrenybei.

Rašant žinias reikia ra
šyti atsargiai ir jas gerai 
patikrinti.

Užugirių Tamošius

Amerikos Vaistininkų Są
junga turėjo suvažiavimą 
Cleveland, Ohio.

Tarp kitų nutarimų, nu
tarta šaukti Suvienytose 
Valstijose Tarptautinį, Vais
tininkų Kongresą 1952 me
tais.

Vėliausiu apskaičiavimu, 
Suvienytose Valstijose yra 
5£>,532 vaistinės ir 72,847 
vaistininkai.

Dovana

‘ ‘The American College 
of Apothecaries” paskelbė, 
kad pirmąją metinę dovaną, 
“Leon Lascoff Memorial 
Award”, yra skiriama vie
nuolei M. Jeanette, kuri yra 
vaistininkė Mary Immacu- 
late Hospital, Jamaica. N.

IY.i
J Ši dovana skiriama tam, 
kas metų bėgyje daugiausia 
pasidarbuoja šioj profesi
joj.

Nanlji vaistai

E. A. Queen, viršinipkas 
Food 'and Drug Administra- 
tion Division, praneša, kad 
nuo 1938 metų yra išdavęs 
5,592 leidimus gaminti nau
jiems vaistams, arba kas

PASIŽYMĖJUS
VAISTININKĖ

Sesuo M. Jeanette, O. P., 
vaistininkė Nekalčiausios 
Panelės Šv. ligoninėj, Ja
maica, N. Y., kuriai Ameri
kos Vaistininkų Sąjunga 
pripažino metinę Dr. J. Le
on Lascoff dovaną iš Ame
rican College of Apotheca- 
ries. Tai pirmoji motaeris- 
vienuole apturėjusi tokią 
garbę. (NCWC-Draugas).

Prancūzija Atmokės 
Belgijai $120,000 0 00

PARYŽIUS, spalių 11.—
metai vaistinėse pasirodo Prancūzijos vyriausybė pra-
932
tai.

nauji patentuoti vais-

Vitaminai
Šiandien visi visur kalba 

apie vitaminus, taigi pa
žvelkim, kiek jų parduoda
ma. štai:

1925 metais parduota, už 
$685,108.00.

1931 metais parduota už 
$12,079,014.00.

1939 metais parduata už 
$82,724,960.00.

1943 metais parduota už 
$179,850,000.00.

Iš Bisbee, Ariz., vaisti- į 
ninkas praneša, kad jis par- 1 
davęs vienai moteriai 5000 
vitamin kapsulų už $145.00 ( 
Tai bent “sale”.

Vincukas.

nešė, kad ji atmokės Belgi
jai $120,000,000, kurie buvo 
deponuoti Prancūzijos Ban
ke, ir kuriuos Vichy valdžia 
perdavė naciams.

USED FflT dlHGIC
USED FflT

HELP WAIfTED — MOTERYS

INSPEKTORIŲ
MILUNG MACHINE OPERS.

Valandoms: 7 Ryto Iki 3 PP.
Ar nuo 3 PP. IKI 11 Vak.

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2487 W, FULTON ST. SEELEY 8200

r

JAPONAI TIKISI,
KAD JAV NUVARGS

WASHINGTON, spalių 11 
—Laivyno Sekr. padėjėjas 
Ralph A. Bard sakė japo
nai ištęsia kovą kiek tik 
galėdami, tikėdamiesi, kad 
karo nuovargis užviešpataus 
Amerikoje ir duos japo- 

i nams kompromiso taiką. 
Bard sakė jeigu mes turime 
visiškai sutriuškinti priešą, 
kitaip mūsų vaikai turės 
kitą kartą kariauti.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

■ CONVERTtD INTO CLVCERINE
“1 > CjHgūa

SO£S INTO

RIILITflRY
mEDItlflES

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Mūsų pačių padirbti 
PARLOR SETAI 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas b 
padarytas 
kaip naujas.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

JU10 WEST ROO8EVELT ROAD
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ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
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korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.
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Prez. Roosevelto pareiškimas lenkams
GRIEŽTI KLAUSIMAI PREZIDENTUI /

Spalių men. 11 d. Amerikos lenkų kongreso delega
cija iš astuonių žymių lenkų veikėjų lankėsi pas Pre
zidentą Rooseveltą.

Pranešama, kad delegacija kalbėjosi su Prezidentu 
45 minutes. Delegacijos pirmininkas Charles Rozmarek 
savo kalboj, tarp kitko, Prezidento paklausęs:

“Mes, p. Prezidente, norime žinoti, ar tamsta esi 
pasirengęs panaudoti visas tamstos žinioje esan
čias priemones ginti teisingus Lenkijos nepriklau
somybės principus ir taip pat jos teritorinį inter- 
gritetą, be kurio lenkų tauta negalėtų save išlaiky
ti ir negalėtų nepasilikti nepriklausoma nuo galin
gojo rytų kaimyno.”
Delegacija taip jau prašė, kad Prezidentas stovėtų 

prieš Sovietų užsispyrimą primesti Lenkijai savo vy
riausybę.

Visi lenkų delegacijos pareiškimai Prezidentui bu
vo gana stiprūs, ultimatiški.

Ne į viską Prezidentas atsakė iškart. Jis delegaci
jai pažadėjo duoti savo pareiškimą Lenkijos klausimu 
vėliau. Pareiškimas buvo paskelbtas porą valandų vė
liau po pasikalbėjimo su Prezidentu.
PREZIDENTO PAREIŠKIMAS

Prez. Rooseveltas lenkams davė tokį atsakymą, ku
riuo lenkai, aišku, nebus patenkinti.

Tiesa, Prezidentas pasakė, kad Lenkija, be jokio 
abejojimo, turės būti atsteigta, kaipo stipri valstybė, 
tačiau jis lyg ir sąlygą pastatė. Lenkijos valstybė tu
rės būti reprezentatyvė ir taiką mylinti.

Iš šio Prezidento pareiškimo reikia padaryti tokią 
išvadą: prieškarinė Lenkija turėjo nežmonių valdžią, 
bet (Pilsudskio) diktatūrą; ji nebuvo taiką mylinti, 
nes turėjo pasigrobusi teritorijas, kurios jai nepriklau
sė (Vilniaus kraštą, Ukrainos dalį ir tt.).

Nors lenkams toks pareiškimas galėjo ir nepatikti, 
tačiau ir jie patys negalės užginčyti, kad Prezidentas 
šiuo žvilgsniu klaidos nepadarė.

Kai lenkų delegacija pastatė kategorišką klausimą, 
ar Prezidentas stovės už prieškarines Lenkijos sienas, 
Prezidentas į šį klausimą visai neatsakė.
KODĖL PREZIDENTAS NUTYLĖJO DĖL 
LENKIJOS SIENŲ?

Prezidento nutylėjimas Lenkijos sienų klausimu, 
yra reikšmingas. Nors tokia tyla Prezidentui gali kai
nuoti nemažai balsų rinkimų dieną .tačiau jis, laiky
damos teisingumo ir, pagaliau, Atlanto Carterio dės
nių, negalėjo pasisakyti už Lenkijos imperialistinius 
siekinius. 4

Lenkai, kaip mums gerai žinoma, ir vėl savinasi 
Vilniaus kraštą, Baltgudiją, Ukrainos dalį ir net (ne
patvirtintomis žiniomis) norėtų visą Lietuvą paimti 
į savo globą. Vadinas, lenkai, reikalaudami, kad jiems 
būtų taikomas Atlanto Cartcris, patys jo netaiko savo 
kaimynams.

Mes savo laiku esame rašę ,kad lenkų tauta būtų 
palengvinusi savo politinę kovą tarptautinėj arenoj ir 
būtų isktusi pasaulio akyse, kaipo teisinga, jei jos va
dai (jų, vyriausybė Londone ir jų organizacijos Ame
rikoj) būttjĮ viešai ir drąsiai p&sisakį

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
=s

už Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltgudijos lais
vę ir nepriklausomybę.

Be to, lenkų lyderiams reikėjo atsisakyti nuo ne
pagrįstų pretenzijų į Lietuvos sostinę Vilnių ir kitas 
teritorijas, kurias jie prieš karą, tiesa, valdė, bet ku
rios jiems nepriklausė.
DAR NEPASIGYDĖ

Jie tokių pareiškimų nepadarė, nes vis dar tebe- 
sirgo senoviška, lenkiška puikybe ir imperializmu. 
Mums taip atrodė, kad šis karas lenkus iš tos ligos tu
rėjo pagydyti. Tauta, kuri tiek iškentė, kuriai tiek 
daug kraujo nuliejo ir vienas ir kitas okupantas, be
rods .turėjo išmokinti vertinti ir kitų tautų vargus 
ir nebeieškoti daryti skriaudų savo kaimynams.
BE REIKALO SUABEJOJO

Reikia pasakyti, kad Prezidentas gal būt be reikalo 
suabejojo dėl padėties Lenkijoj. Jis pasakęs delegaci
jai, kad ligšiol nieks šiame krašte neturi tikrų žinių, 
kas šiuo momentu dedasi Lenkijos viduje. Net pasku
tinieji įvykiai Varšuvoje nesą patikrinti. Todėl tenką 
laukti naujų informacijų, kad turėti aiškesnį vaizdą a- 
pie visą Lenkijos būklę.

Kas liečia Lenkijos žmonių siekimus ir kovas ir net 
Varšuvos įvykius, abejonių negali būti. Lenkijos gy
ventojai yra nusistatę ir prieš nacių ir prieš bolševikų 
viešpatavimą ir kovoja dėl atsteigimo visiškai laisvos 
ir nepriklausomos Lenkijos. Ką plepa Maskva ir jos 
pasamdyta Wanda Wasilewska ir visa jos kampanija, 
tai yra gryniausia komunistų propaganda, tai yra me
las, tai yra pateisinimas rusiškojo bolševizmo impe
rialistinių tikslų.

LENKIJOS KLAUSIMAS RINKIMŲ KAMPANIJOJ
Lenkų Amerikoj gyvena virš penki milijonai. Jie tu

ri nemažai draugų ir simpatizatorių nuo karo nuken
tėjusiai Lenkijai. Jų veikla vedama gana plačiu mas
tu. Gerai yra sutvarkyta agitacija ir informacija apie 
lenkų tautos aspiracijas. Todėl mūsų didžiausioms po
litinėms partijoms, šiuo metu vedančioms didelę rin
kimų kampaniją, parūpo panaudoti opų ir vis labiau 
susikomplikuojantį Lenkijos klausimą.
RESPUBLIKONAI IR LENKAI

Praėjusį sekmadienį gub. Dewey, respublikonų kan
didatas į prezidentus, kalbėdamas dideliame mitinge, 
kritikavo Prezidento Rooseyelto politinę liniją Lenki
jos klausimu. Tą^fe&usimą jau pradeda Raudoti poli
tinei aigtacijai respublikonų kandidatai į senatorius ir 
kongresmenus. Mat, opozicijai yra lengva daugiau ža
dėti ir kritikuoti pozicijos nusistatymą, nes tuo tarpu 
(kol nepereina į poziciją) neima jokios-Atsakomybės 
dėl sprendimo Lenkijos ar kitų tautų klausimo.

Toks respublikonų “palankumas’’ Lenkijai, aišku, 
ir demokratus verčia vienaip ar kitaip, tačiau aiškiau 
pasisakyti dėl Lenkijos ir kitų tautų ateities klausimo. 

★
Nauji įvykiai Europoj

Bulgarija galutinai jau priėmė Rusijos, Amerikos 
ir Anglijos taikos sąlygas.

Tarp kitų dalykų, Bulgarijai buvo pastatyta sąly
ga tuojau evakuoti tas teritorijas, kurias bulgarai bu
vo paėmę (su nacių pritarimu) iš Graikijos ir Jugos
lavijos. Iš tų vietų bulgarų kariuomenė jau yra iš
traukiama.

Tarp rusų, anglų ir amerikiečių buvo ginčų dėl tai
kos sąlygų bulgarams. Todėl dėl* jų susitarta tik tuo
met, kuomet šiomis dienomis Churchill ir Eden nu
vyko į Maskvos konferenciją, kur yra svarstoma visų 
Balkanų valstybių, Lenkijos ir kitų klausimas.

Be to, vakar pranešta reikšminga žinia ,kad atsis
tatydino Vengrijos kabinetas, kurį kontroliavo Vokie
tijos naciai.

Tai yra ženklas, kad ir Vengrija tuoj paprašys są
jungininkų nustatyti jai taikos sąlygas. Tuo būdu na
ciai Balkanuose neteks savo paskutinės talkininkės.

Balkanų valstybių traukimasis nuo nacių, labai aiš
kiai kalba, kad Vokietija karą pralošė ir kad Hitlerio 
baisiam, kruvinam siautėjimui dienos jau yra suskai
tytos.

★
Prof. K. Pakštas dirba BALE

Ketvertą mėnesių LAIC dirbęs prof. Kazys Pakštas 
nuo spalių mėn. 1 d. persikėlė dirbti į United Lithua- 
nian Relief of America (į BALF).

“Lithuanian Bulletin” redagavimas vis tik pasi
lieka prof. Pakšto žinioje. Šio biuletenio sekantis nu
meris netrukus bus išsiuntinėtas skaitytojams.

Naujoje tarnybos vietoje linkime prof. Pakštui ge
riausio pasisekimo.

★
Prieš keletą dienų šioje vietoje buvo įdėta pastaba 

apie laikinąją Estijos vyriąusybę, apie kurią žinios 
gauta ne iš estų konsulato, bet iš privačių gerai pain
formuotu eattj šaltiuiiį. TaijJ uiuuu gnuiršft LAIC.

Juodą ir kruviną tautos 
nelaisvės naktį mes dairo
mės šviesių šulų, kurie ro
dytų mums kelią į naują tau 
tos atsigaivinimą. Vienu iš 
tokių neužmirštamų vyrų 
buvo dr. Domininkas Bukan
tas. šiemet sueina 25 m. nuo 
jo mirties, taigi tuo dides
nė pareiga atsiminti jo nuos
tabų pasišventimą dėl Lie
tuvos liaudies. Jei baisioji 
šiltinė nebūtų jo gyvybės 
siūlo nukirtusi 1919 metais, 

gali jis ir dabar tebegyven
tų ir būtų senelis, beturįs 
71 metus. Gimė jisai 1873 
metais, Kegrių vienkiemyje, 
netoli Viekšnių. Jau eida
mas aukštuosius mokslūs 
Petrapilyje, o vėliau Char
kove, svajojo darbuotis dėl 
Lietuvos žmonių, priklausė 
prie lietuvių studentų drau
gijėlės. Apie tą jo gyveni
mo laikotarpį rašytojas Tu
mas-Vaižgantas atsiliepia:

— Kai atmeni jaunas jo 
dienas, vis tau rodos jis bu
vęs vienas tų retų jaunikai
čių, kurie ir blozneliai tebe
būdami, nėra padarę klaidų 
ir išsišokimų... Iš pat ma
žens buvo tikrai žemaitiškai 
dievotai motinėlės išauklė
tas, toks paliko, nė per vie
ną savo gyvenimo laikotar
pį nenustojęs savo religin 
gurno...”
Lietuvos liaudies 
tarnyboje

Baigęs medicinos mokslus 
savo darbą pradėjo Duse
tose. Sėkmingu gydymu ir 
maloniu apsėjimu su žmo
nėmis jis čia įsigijo didelį 
pasitikėjimą. Matydamas, 
kaip Lietuvos žmonės ken
čia nuo trachomos, ėmėsi 
dar giliau studijuoti akių 
gydymo būdus. Rusų-japonų 
karo metu buvo mobilizuo-f
tas ir buvo pasiekęs net to
limąjį Charbiną, o kai po 
dvejų metų sugrįžo, apsigy
veno lietuviškoje Kuršo da
lyje — Alukštoje. Čia jis su
sipažino su dideliu lietuvy
bės šulu Gabr. Landsbergiu, 
su lietuviais Jasienskiais. 
Gabi ir taurios sielos Ja- 
sienskių Vanda buvo silp
nos sveikatos. Begydydamas 
daktaras pamilo savo paci
entę, o jau Vanda jį matė:

— Aukštos doros, gryną, 
kaip ašara, dirbantį Tėvy- 
nei-Lietuvai ne dėl pelno, ne 
dėl karjeros...” Meilė juodu 
atvedė prie altoriaus, bet 
jau metinėse vestuvių su
kaktuvėse ligonė jo žmona, 
nežiūrint visų gydytojo pas
tangų, mirė.

Vigą amžių Bukantas kas
dien už ją meldėsi. Jo mie
gamajame ant stalelio buvo 
kryželis ir rožančius, ir jie 
buvo vartojami, bučiuojami, 
o jis buvo mokslo žmogus, 
išėjęs du fakultetu — gam
tos ir medicinos. Apskritai, 
mokslas jam buvo labai prie 
širdies. Jisai vis svajojo a- 
pie atgaivinimą Vilniaus u- 
uversiteto ir uet t£ khuei-
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Daktaras, kurs Zarasų ubagėlei nupir
ko ožkelę

— APIE JO “BLOZNYSTĖS” METUS. — KAI GYDY
TOJAS ĮSIMYLI PACIENTŲ. — ROŽANČIUS DAK
TARO MIEGAMAJAME. — APKASUOSE, PIRMOSE 
LINIJOSE. — KĄ DR. BUKANTAS SURADO IŠTYRĘS 
1,000 ZARASIŠKIŲ. — KOKIA PASLAPTIS ATSI
SKLEIDĖ ATIDARIUS JO TESTAMENTĄ.

mą referavo Lietuvių Seime 
Petrapilyje.
“Šiaučius, kalvis ir Bu
kantas — tai jūsų Lietuva ’.

Dr. D. Bukantas tikriau
siai džiaugėsi gavęs progos 
atsikelti dar arčiau Lietu
vos žmonių — į Zarasus. Čiay- 
tame aplenkintame kampe
lyje, jisai buvo pirmasis lie
tuvybės pradėtojas. Apie jį 
spietėsi čia esą negausūs su
sipratę lietuviai: šaltkalvis
J. Mažeika, kurpius A. Bal- 
bata su savo šeima, kurį lai
ką su jais darhavosi ir kun.
K. Macius, talentingas rašy
tojas, Zarasuose miręs džio
va. Taigi šviesios sielos dr. 
Bukantas mokėjo gražiai 
darbuotis su liaudies žmonė
mis, su darbininkais, už tat 
iš vietos sulenkėjusių susi
laukė pašaipos:

— Szewc, kovai, Bukont- 
oto i cala wasza Litwa! —

sakydavo jie (lietuviškai — 
“Ratsiuvis, kalvis ir Bukan
tas, tai ir visa jūsų Lietu
va“).

Bet Bukantas mokėjo la
bai taktiškai veikti dėl Lie
tuvos, taip, kad net ir len
kuojančiuose netrūko jį ger
biančių žmonių. Rašytojui 
Vaižgantui vienas senelis len 
kas po Bukanto mirties pa
sakė:

— Mes nesutikome princi
puose, vis dėlto niekados ne- 
susigynėme ir jis, man mir
tinai sunegalavus, sugrąži
no gyvybę... Amžiną jam at
ilsį...”

Bukantas rašinėjo į lietu
viškus laikraščius, net buvo 
išrinktas, bekuriant “Viltį” 
perimti lietuviško laikraš
čio leidimą iš Vileišio.

Bukantas buvo artimu 
draugu Pečkauskių šeimos 
ir rašytoja M. Pečkauskaitė 
Šatrijos Ragana — savo <a- 
pysakoje “Viktutė” nevieną 
d r. Bukanto bruožą yra į- 
amžinusi sav-o aprašomaja
me idealaus daktaro tipe.
Organizuoja gimnaziją 
ir savivaldybes

Didžiojo Karo metu Bu
kantas vėl buvo mobilizuo
tas. Savo gyvasties nepaisy
damas jisai gelbėjo sužeistus

f
PASKOLOS

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių 

—1»
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

E5'::

WHOLESALE
FURNITURE

6ROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBLIO 6051

*

i

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdr&udą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Art.sian, CED. 1739

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN 1
MES PADAROME LANGAM U2DANGALUS SULYG JCSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR 1J2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, Havininksa Telefoną* LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampai!

VA.L.: — nuo 8 ryto iki B:8o p p. ketvlr. iki 9. Seštad 9 iki 13.
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AUKLĖJIMAS
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

VIRTUVĖ IR MADOS

Sonja Pipiraitė

PASISKUNDIMAS KOKS KRAŠTAS, KOKIE LAIKAI, 
TOKS IR GROŽIO SUPRATIMAS

Rūstusis vėjas nutraukė paskutinę stygą. 
Išblėso mintys, lyg žarijos vandeniu užlietos. 
Diegelis žalias šalnos pakąstas neišdygo.
O prieš akis tik kelias kietas ir duobėtas.

Sudiev, mielasis, sudiev. Rytai jau švyti. 
Lakštingalos pavargo begiedodamos per naktį. 
O aš viena, kaip Eglė Karalienė pas Divytį 
Ištiesusi šakas audroms ir vėjams plakti.

Sudiev, mielasis mano. Būk laimingas, 
šešėliai ir tamsa pabūgo naujo ryto.
Tiktai dangus toks žiauriai debesingas. 
Svajonė mano grabe juodajam paguldyta.

Ir sunkų dangtį taip kietai kietai užvožiau. 
Neatsikelsi, ne, linksmoj dienoj Velykų.
Ant juodo grabo padėjau baltą skausmo rožę. 
Kad nepabustų — nuėjau iš tyko, taip iš tyko.

BALF 18-TAS SKYRIUS CHICAGOJE
PIRMASIS MOTERŲ SKYRIUS RENGIA PRAMOGĄ. — 

PELNAS EIS COMMUNITY AND WAR FUND
PRADEDA DAR VIENĄ 
KILNŲ DARBĄ

Pasirodo, kad dar nevisai 
prieš mėnesį Chicagoj 
įsteigtas BALF 18-tas sky
rius nemano ramiai sėdėti 
ir laukti, kol kas ką veiks. 
Šis skyrius, kurį iki šiol su
daro išimtinai Lietuvių šei
mininkių Raudonojo » Kry
žiaus Vieneto narės ir jo 
garbes pirmininkė, Sophie 
Barčus, tuojau ėmėsi darbo.

Juk dabar eina Commu- 
nity and War Fund vajus, 
kuriam kiekviena auka, ma
ža ar didelė, yra' reikalin
ga. Todėl BALF 18-tas sky
rius ir nutarė rengti vakarą 
su įvairia programa, šokiais 
ir vaišėms, ir skiria visą 
jo pelną Community and 
War Fondui.

vargstančius žmones, viską

Grožis yra toks dalykis, 
kurį kiekvienas savaip su
pranta. Ar daiktas gražus, 
ar ne, dažnai pasiginčijama. 
Tai priklauso nuo įpročių, 
nuo skonio.

Labai skirtingas ir savo
tiškas atskirų tautų galvo
jimas apie moterų grožį. Pa 
sitaiko tautų, kurios gra
žiomis laiko tas moteris, iš 
kurių mes šypsomės. Mes 
negalime suprasti jų sko
nio, bet jie nesupranta mū
sų.

Viena keliautoja Kurdis
tane buvo pakviesta pas se
ną kunigaikštį pietų. Kuni
gaikštis ilgomis kasomis ir 
mėlynais skritulėliais išda
žytu veidu pareiškė keliau
tojai, kad ji galinti už jo 
ištekėti ir tapti 30 tautelių 
valdove. — Tačiau — pa
stebėjo kunigaikštis, — tu 
neesi graži. Kad būtum gra-

pražudžiusius, savųjų nete- ži, tu už manęs ištekėjusi
kusius, patylėliais raudo- privalėsi du menesius nieko
jančius.... neveikti ir sėdėti nejudėda

ma. .kad nutuktum.
Taip, šie du vaizdai, —

LUPOS KAI LfiKšT&S
Daugely Afrikos vietų 

apie moters grožį yra spren
džiama iš lūpų didumo. Mo
tinos dar mažiems vaikams 
įpiauna lūpas ir į žaizdą 
įdeda 5 colių didumo me
džio gabalėlį, kad lūpa at- 
sikištų pirmyn. Metai iš me
tų į lūpa s būna dedami vis 
didesni medžio gabalėliai ir 
galų gale lūpa pasidaro taip 
ištempta, kad styro atsiki
šusi pirmyn, lyg lėkštė.

Japonų moterys nepasi
žymi stambumu, tačiau vi
sos nori būti apvalios. Tuo 
tikslu jos apsivelka net po 
dešimtį kimono (japoniškas 
apdaras).

‘ BALTIEJI VELNIAI ’

Kinai europietes vadina 
“baltaisiais velniais", nie
kaip negalėdami suprasti, 
kodėl tokie išblyškę sutvė
rimai yra laikomi gražiais. 
Kinas apie moteries grožį 
sprendžia iš kojų letenų. 
Kuo mažesnė’ koja, tuo mo
teris gražesnė. Norėdamos 
būti gražios, moterys ten 
kojas jau iš mažens varžo 
medinėmis klumpėmis, kad 
per daug neaugtų.

Moters grožio supratimas 
keičiasi ir laikui bėgant. 
Nors ir pas mus: dar ne
seniai ilgos kasos, rausvi, 
sveikata trykštą skruostai 
buvo didžiausias mergaitės 
moters papuošalas. O dabar 
be pasigailėjimo kerpamos 

kasos ir rausvi veidai bal-

MŪSŲ VIRTUVĖ
Kaip virti šutinius

Visokios rūšys šutinių rei-, 
kia virti maždaug tokiu pat 
būdu.

Supiaustya mėsą į mažus Į 
šmotelius ir kepink su cibu-J 
liu taukuose ftupiaustytuo- 
se nuo mėses. Pridėk draską 
ir. pipirus, lapelius (arba 
pet miškas ir t.t.), 2 kvortas 
vandens ir tada ryžius arba! 
kokius kitus javus jeigu no
ri. Virink apie valandą, ta
da pridėk visas daržoves iš
skyrus bulves. Virink šutinį 
pusvalandį, tada pridėk su- 
piaustytas bulves, virink dar

tinami pudromis. Taipgi 
plaukai imama dažyti mė
lynai, žaliai, raudonai ir t.t.

pusvalandį ir padėk ant sta
lo.

-Galima vartoti be ugnies 
virtuvą “fireless cooker”, į- 
dėdama mėsą ir daržoves 
tuo pat laiku.

Likusieji daiktai ir iš blė- 
tų daržovės reikia tik per- 
šildyti. Pridėk juos 15 mi- 
nutų prieš padėjimą ant sta
lo.

Sausi žirniai arba šabel- 
bonai turi būti pamerkti per 
naktį ir virinti 3 valandas 
pirm negu pridedi prie šuti
nio; arba, geriau, virink juos 
per naktį be ugnies virtuve.

Aukodami Community & 
War Fondui, aukojame Lie
tuvos žmonėms nukentėju- 
siems nuo karo sušelpti.

WhereTime Doesn’t
mūsų šioj laisvoj ir laimių 
kupinoj Amerikos šalyje 
gyvenančių, — ir tų, kurie 
turi pernešti ilgo karo bai
senybes, yra neapsakomai 
skirtingi.®

KUR REDIUSINIMAS“ 
NEPOPULIARUS

Ir iš viso, artimų Rytų 
pasauly į moteris, kurios 
sveria mažiau kaip 250 sva
rų, ne daug yra krei
piama dėmesio. Arabai gra
žiomis moterimis laiko tikTodėl mažiausiai, ką mes

galime padaryti, tai yra, , . x .. ,. ..... ... , , tas, kurios turi storą spran-prisidėti pinigais ir darbu, j ’ _ . .
kad kaip nors galėtumėme 
parodyti žmoniškumo jaus
mą ir prisidėti prie tos vi
sokeriopos ir taip jiems rei
kalingos pagalbos.
BALF SVARBA

Tam tikslui ir buvo įsteig-
v. tas Bendras Amerikos Lie-Niekas negali sius mote-1 tuvjų ga|pos Fondas gjB 

ris, taip sakant, peikt, už Fondas yra Uu
tokį pavyzdingą darbą, bet
gali tiktai paremti jį, kar
tu ir tą tikslą, kuriam ren
giamas, atsilankydami į va
karą.

Pramoga įvyks sekmadie 
nį, spalių 15 d., Chicago:
Lietuvių Auditorijoj, 3131 
South Halsted Street. Pra 
džia 4:30 valandą popiet 
Įžanga visai maža, tiktai 65 
centai išviso.
MAINOS RŪBAI 
MARGO SVIETO...

Jau atėjo rudenė’is, die 
nos sutrumpėjo, kiekviena: 
pradedam atjausti gamto? 
liudėsį skiriantis su vasa- 
ros grožybėms, jos šiluma.

Kartu turime atjausti 
tuos milijonus žmonių, ku
rių gyvenimas per visus 
tuos ilgus karo metus buvo, 
yra ir dar ilgai bus tiktai 
tamsi naktis ir šalta žiema. 
Jeigu danguje žvaigždutės 
ir mirgėjo, ir jos buvo ma
tomos pro kanuolių dūmus, 
tai šie nelaimingieji žmonės 
per savo ašaras nematė 
jų....

Vietoj gamtes grožybių,

sinės organizacijos, žinomos 
kaipo National War Fund. 
kurio tikslas, kaip jau vi
si, be abejo, gerai žinote, 
/ra sukelti Fondus ir teik- 
i pagalbą nuo karo nuken- 

tėjusiems žmonėms visur.
Savo atsilankymu parem 

Jami BALF 18-to skyriaus 
sekmadienio par engimą 
kiekvienas parems ir Com- 
nunity and War Fund va 
ų, nes visas šio vakaro pel 
įas eis kalbamam Comm;’ 
lity and War Fondui 
NEPAMIRŠKITE 

BALF Chicagos 18-t<

dą ir liemenį ir kojas, pa 
našias į dramblio. Bečnano 
kunigaikštis vienintėle gra
žuole laikė vieno anglo žmo
ną, kur buvo taip stora, kad 
vos ne vos galėjo įeiti į va
goną. — Pripildykite savo 
kailį, apkraukit savo kau
lus mėsa, nes kitaip ne
kreips į jas dėmesio nė vie
nas vyras, — patarė arabas 
būreliui moterų europiečių, 
kurios Europoje buvo laiko
mos gražuolėmis.

JUODAI DAŽYTI 
DANTYS

Siamiečių moterų grožio 
idealas yra vikrumas. lank
stumas. Jau mažos mergai
tės ten atlenkia rankos pirš
tus atgal Vgi riešo, o susi
raityti gali kaip gyvatės. 
Tuo siamietė lankstesnė, juo 
ji gražesnė. 1

Jemeno moterys išpešio
ja savo antakius, o nuo no
sies ligi ausies nubrėžia sto
rus juodus brūkšnius. Be to,

skyriaus vakaras su gražia jos ištekėdamos pradeda 
programa įvyks sekmadie- juodai dažyti dantis. Tai ne- 
įj, spalių 15 d. paprasto elegantiškumo po-

Chicagos Lietuvių Audi- žymis.
torijoj, 3133 So. Halsted St. Į Tolimoje Burmoje di- 

Prasidės 4:30 valandą po
piet.

Įžanga viso tiktai 05 cen
tai.

Pelnas skiriamas Com- 
munity and War Fund.

PLEASE!

džiausiu grožio pažymiu yra 
laikoma kaklo ilgumos. Mo
terys gražinasi, kaklus ap- 
vyniodamos metai i n ė m i s 
rinkėmis. Moteris ten laiko
ma vidutinio gražumo, jei 
įstengia per metus užvynio-

— NORA GIJGI8. ti ant kaklo vieną rinkę. Ta
čiau jei per metus būna pri
dedamos dvi naujos rinkės, 
tai apie tokios moteries gro-

Ne reikalauk, bet PRA- 
paukščių čiulbesio, jie ma-įšYK aukas Community and 
tė vien griuvėsius, girdėjo nVar Fund aukų vajuje. žį kalba visas kraštas.

N

March On. f.' A
' J'

... untess you stop in now to help incn in German prison 
catnps fight that deadly "barbed wire” boredotn

The clock has a hundred hours 
on its dial and each hour has 600 
minutes whcn you’re pcnncd bchind 

barbed wire.
Nothing to scc būt that wirc, the bar- 

rack’s wall, and a sentry’s back. Nothing 
to hear būt the tramp of his fcet, the 
beeis of your comradcfc

Bo you go si o v ly, grimly, and sdltte* 
tfmes not-4o-quietly, progrcsslvely 
towards the “barbed vvire disease’’ 
unlcss ., ,

Unlcss you’re lucky cnough to have

the folks back home get bchind the War 
Prisoners’ Aid (one of the 19 participat- 
ing agcncics of the National VVar Fund ) 
and provide the moncy to provide the 
things to fecd the hunger of your hcart 
and soul and mind,

llooks and bascballs and tennis 
rackete. T<xtbooks and technical equip- 
ment so you can contfnue studiet the 
war interrupted. Greasc paint and play» 
Scripts for your ovvn camp shows. Gamės 
of every sort. Anything and cverything 
it’s humanly possible to provide to start

Time marching on again.
This is just one of the many vital |obs 

your contribution hclps to take care of 
—when you support the National War 
Fund by giving to your local Com-> 
munity War Fund. Your dollars go to 
work on six continents and in ninety-one 
countrics—indu din g tour own, because 
this united campaign covcrs the big 
home-front necds too.

And don’t just give a “token“ cnn- 
tribution. The job is too big for that. 
Give—rcally give I Remember that no 
matter how much any of u< gives in 
moncy it’s štili littlc compared to what 
the peoplc you’ll help have been giving 
in “blood, svveat, and tears.’*

GIVE GENEROUSLY TO YOUR

Community &War Fund



a DIENRAŠTIS DRAUGAS, OTUAČO, tuįTOOtB r eniiilr.. i S.3, S~. > Ji-J i n

Daktaras, kurs Zarasų ubagėlei 
nupirko ožkelę

(Atkelta iš 4 pusi.) — Žmonija pagrimzdo! ma
kareivius, už tai gaudamas ^a^_zme egoizme, ji ne- 
net kelis atsižymSjimo ženk- j be?a]eg,a anksčiau pakelti
lus-kryžius. Nekartą jis 
Šliaužiojo po apkasus, pir-

nei savo galvos, nei akių, 
nei minčių. Kad idealizmas

moaiose linijose, tikrinda- i ,imtų ?iršl) Jonijoje, tai 
kareivių sveikatų. Kar- kar0 visai. “būtų... Tad reimas

tą šalymais sprogusi grana 
ta vos jo paties į kapus ne 
nuvarė, turėjo ligoninėj pa
gulėti pritrenktas. Grįžda-

kia naujais pamatais išauk
lėti žmoniją, kad jinai tap
tų geros valios pasaulio šei- ! 
mininkė... Svarbiausias jos

mas iš kariuomenes pats už
ėjo į ‘‘Rygos Garso” — Lat-

pagrindas — altruizmas (ar
timo meilė). Bet altruistais

vijoje ėjusios lietuviSko laik'egali bQti ta žmonijos du-
raSėio redakcijų, teirauda- Įlia' kuri Jlu atradu?i ir 
mosis, ar kuo negalėtų, pa- W™tusi absoliute laukė- 
gelbėti lietuviams ir jų laik- ciauBl’> wrtyb?. tai yra - 
rašėiui. Dabar jisai dažnai, tlk8Jima < Diev!b 
tai straipsnelį atnešdavo, tai! Slt?kį meiles ,r Pasisven' 
lietuvių draugijose dirbol tjmo testamentą jisai paliko 
Nuo Rygos lietuvių jisai įr | bet JvLams.
buvo išrinktas atstovu į Pet-| Paskutinis jo žodis

Dr. Bukantas buvo nepa
laužiamas idealistas. Savo 
straipsnyje “Kaip nuo karo 

Bukantas labai mėgo moks

BRITŲ MINISTRŲ PIRMININKAS MASKVOJE atrakcijos, savo laiške mo-1 
kyklų viršininkams šitaip) 
rašė:

“Mes pageidaujame, kad 
mokyklos imtųsi visų pa
stangų atnešti greitai per
galei mūsų kovojantiems 
kariams ir šia proga aš no
rėčiau paraginti tuoj po 
mokslo metų atidarymo 
pradėti skardinių dėžučių 
surinkimą visose mokyklo
se ir tęsti iki cinas nebe
bus svarbus karo pramo- 

įnei.” (OWI)

Susirinkimai
BRIDGEPORT. — T. T. 

Marijonų Bendradarbių 10- 
to skyriaus susirinkimas 
įvyks šv. Jurgio parap. mo
kyklos, kambary, penkta
dieny, spalių 13 d., po pa
maldų, 8 vai. vak.

Visi nariai-ės malonėkite 
dalyvauti.

Valdyba.

rapilio seimą. Seime jo lini
ja aiški — Lietuvai laisvė; 
lietuviai nesidės nei su Ru
sija, nei su Vokietija, jei

Britų ministrų pirm. W. Churchill nufotografuotas jam išlipus iš lėktuvo Maskvos 
aerodrome. Su juo britų užsienių reikalų ministras Eden, bolševikų vice komisaras 
I. M. Maisky ir komisaras V. Molotov. (Radio photo; Acme-Draugas telephoto)

te — paliko lietuvių švieti- Jie jau surinko 37,000,000 į rius, skardinių dėžučių rin-
mo reikalams, čia randame j dėžučių per šešis mėnesius, 
punktą, kuriuo jisai savo j Kiekvienas moks 1 e i v i s
žmonos Vandos Jasienskie- Pennsylvanijoje, vienintelė-

..__ . ,. i „ . i nšs Bukantienės atminimui I je valstybėje, kurioje mojau reikėtų ieškoti pro.ek- u Nežiūrint gausaus savo ... . . .... . . . a „v * ; , v- . pagerbti paskyrė stipendn.a kyklos yra pilnai mobilizuo-torato, tai geriau Anglijos, j tiesioginio darbo, nežiūrint _ 1 / , -, & . Lietuvių Dailės Draugijos tos skardinių dėžučių nn-Paga’iau Bukantas vėl ga- jo veikimo Lietuvos labui, ....... i .& 7 IJ . . _. i dailininkui lietuviui, kurs kime valstybiniu mastu, vi-lėjo atsikelti į Zarasus. At- dar rado laiko ištyrinėti . . ! . . • i nn i „ j-/ »• . . . .. .. „ . kasdieniams gyvenime var- etatiniai surinko 90 skardi-gimstančioj Lietuvoj čia ji- 1,000 žmonių, norėdamas su
sai suorganizavo lietuvių į rasti būdingiausius bruožus 
gimnaziją; nežiūrint truk- Zarasui apylinkės lietuvių, 
dymų ir iš bolševikuojančių, l Savo tuos mokslinius tyri- 
ir iš lenkuojančių, Bukan- riejimas jisai paskelbė “Lie
tas, draugų, padedamas, su-j tuvių Tautos'’I knygoje, pa
darė valstybiškai

toja lietuvių kalbą, kad ji-1 nių per šešis mėnesius, bai
sai imtųsi tyrinėti lietuvių gįant gegužės 31 dieną, šį
tautos dailę; savo testamen
tu jis paskyrė prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos stipendi-! 

j ją katalikų kunigui lietuviui 
(kasdieniam gyvenime var-

radenį, mokykloms atsida-

kimas bus vėl atnaujintas.
Dr. Emery W. Balduf, 

Karo Gamybos Vadybos Su
rinkimo Skyriaus Mokyklų 
ir Kolegijų Vieneto virši
ninkas, pagyrė Pennsylva
nijos vaikus už jų puikias 
pastangas.

Francis B. Haas, iš Har- 
risburgo, valstybės supe
rintendentas Viešosios In-

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
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 stogu.

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

REIKALE PASINAIJDOKIT

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 

lr Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
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
’ IEWET.RV — VVATCHMARER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: I.AFAYETTE 8617

1

nusista- žymėdamas, kad zarasiečiai
Siusią apskrities tarybą. Vie lietuviai esą daugiau švie-1 ™"kalbą) 
natinis užmokė s nis iri sesnio tipo, mėlynakiai, daU- 
džiaugsmas buvo, kad visgi gįau geltonplaukiai, penkta 
jisai sulaukė Lietuvos lais- dalis jų turi silpnoką kūno

STASYS LITWINAS SAKO:/r

vės paskelbimo. Mirė 1919 
metais siaučiant šiltinės e- 
pidemijai užsikrėtęs ta liga.
Tauraus lietuvio
testamentas

sudėjimą ir esą brachycep- 
halai (žodis galvos kaulų 
struktūrai pažymėti).

Įdomu pastebėti, kad net-

“kurs imtųsi studijuoti pe
dagogikos (vaikų auklėji
mo), visuomenės doros moks 
lūs ir remdamasis pamatu, 
jog žmogaus siela tėra jo 
vienintelė absoliutinė (aukš
čiausia, tikriausia) vertybė.

A R A R Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— visokios rūšies namams

REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:

gi Zarasų žydų labai remi- įm^ųSį tardyti lietuvių auk- 
mas Bukantas buvo p3nnk-

Bukantas buvo didelis lie- tas kandidatu į Valstybės 
tuviškos liaudies prietelis. Dūmą ir tikriausia būtų bu- 
Žinomas atsitikimas, kada vęs išrinktas, jei jisai iš 
Zarasuose suradęs labai ne-Į anksto nuo tos garbingos ir 
turtingą šeimą, elgetų šei-) pelningos pareigos nebūtų 
mą, negaišdamas suteikti ki- atsisakęs. Kai vėliau žydai 
tos nuolatinės pagalbos,. ji- apniko išmėtinėdami, kam 
sai nupirko jiems ožkelę, į jisai užvylęs jų pasitikėji- 
kad nors pieno nuolat ture- mą, Bukantas pareiškė: 
tų iš lengvai išlaikomo gy- — Mieli piliečiai! Šitas 

užvylis lengviau yra pakęs-

lėjimo normą (tyrinėti lietu
vių auklėjimo tikrąjį ke-

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (IIardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

vulio.
Tai buvo taurios sielos ir ti, negu paskui^ nuolatini 

gilaus tikėjimo žmogus. Jo'užvylis. Tas būtų buvęs

Jei žmogus tik save myli. į 
su mirtimi jisai išnyksta iš 
pasaulio ir iš žmonių atmin
ties; tas gi, kurs gyvena 
žmonijai, tautai ir aukštie
siems idealams — ir miręs 
pasilieka gyvu žmonių šir
dyse. šitokiu buvo dr. D.
Bukantas. K. J. Prunskis

RUDRIKO KABIO VALANDOS:
WCFL, IOOO K., Nedėlios 
vakare — •:SO P. M.
WHI C, 1450 K., Ketveeo 
vakare — 7:0O P. M.

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiuije

?«r. <«• :

įvyksta Siancli
ten

---- <ž>

straipsniuose skaitome:
— Žmogus pradeda savo

gyvenimą gyvuliu. Siela jo | Nei pasiruošęs 
neveikia; tik su tikėjimo pa- kęs ’, 
galba ji pradeda vystytis...

skaudesnis, Aš jaučiuosi ne- ■ ,, ,
tesįs dirbti politikos darbą. i P^llSyIVaillJOS VdlKd! 

nei palinyg^ygyjj

WASHINGTON. — KaroNors Bukantas rasdavo 
Jeigu sielos vystymasis su- lėšų ir vargšui sušelpti, ir Gamybos Vadybos praneši 
stoja pasiaukelėje ir krikš- lietuvybės reikalui paremti, mu, Pennsylvanijos mokyk 
čioniškoji civilizacija nebe- ir laikraščiui paaukoti buvo linio amžiaus vaikai vado 
turi įtakos, tada ir praded? įsigijęs šiokią tokią nuosa- vauja visiems Jungtinių 
gylioli neraliuotas gyvulis- vybę, bet ir tą paskutinia- Valstybių gyventojams 
kūmas.“ me savo, žodyje — testamen skardinių dėžučių rinkime

CENTRAS SMARKIŲ KOVŲ

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

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.

LCO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines jr kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

7 • /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių. 

KAINA — $3.50 

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

w 5B«K

8
K

$i

1

-----------A ,1. ..

Bendras vaizdas Olandijos miesto Nijmegen ir toliau per Rhine upę tiltas, už kurį 
ėjo dideli mūšiai. Miestas ir visa apielinkė labai nukentėjo nuo smarkaus bombarda
vimo iš vokiečių ir sąjungininkų pusės. (Siganal Corpa photo; Acme-Draugas teleph.) )

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė* 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kito* 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Seimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias

Jrlubas, mfinas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai- 
iua, pajun ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 

paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiftkinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai .. ................$1.25
"D R A U G A S"

. 2334 South Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Bankietas, muzika 
ir daina

Bridgeport. šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų

tos už fundatorius maldos 
nesiliauja, o ir seselės vi
suomet atsimins savo mal
dose.

Be to, sekmadieni, spalių 
15 d. per visas šv. Mišias

Dr-jos 1 skyriaus vajaus prie šv. Jurgio bažnyčios 
bankietas įvyks sekmadienį, j bus renkamos aukos tam 
spalių 15 d., parap. salėj, pačiam tikslui, tai yra nau-

Vakarienė prasidės 6 vai. įjos koplyčios statybai. Pra- 
vakare. Po vakarienės seks į šome nepagailėti aukos kil- 
įdomi programa, kurią ruo- niam tikslui.
šia komp. A. Pocius. Prog
ramoj išgirsime vestsidietę 
diainininkę Ireną Aitutis, 
smuikininkes: Loretą Zaly
tę, Marytę Balandaitę, Joa
ną Lenckus, Lilę Žilvytis ir 
Moterų Chorą. Kalbas pa
sakys Keistuto “spulkos’' 
pirm. T. Janulis, dr. A. Stul
ga, laid. direktorius A. Phi
llips, Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Dr-jos Chi-

Žemaitijos Rožė

oi go apskr. pirm. A. Snar 
sktoė ir k. Bus taipgi dr- J<» ,vlet“ 
jų atstovų-ių sveikinimai.
Vakaro vedėju bis mūsmy

Gražūs draugijos 
darbai

BRIDGEPORT. — ARD 
2-ro skyriaus susirinkime, 
spalių 6 d., dalyvavo daug 
narių. Atsilankęs kun. Lu
košius trumpai pakalbėjo.

Nutarta šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Draugi-

MOS LAIVYNAS TIK UŽ 200 MYLIŲ NUO 
JAPONIJOS

MARCUS IS

T««A lorct ttrikci 
Merrui Itlandi

Oceon

r bombtri fosfcl X .Į .MAMIANAS IS.

PACIFIC
FRCNT

400

ryta speciali komisija iš šių 
asmenų: St. Cibulskio, J.
Brazausko, B. Nenartonio, 
K. Sriubienės ir A. Jaspa- 
rienės.

Praėjusiame labdarių su
sirinkime atlikta ir daugiau 
reikalų.

Išklausyta iš labdarių 
kuopų raportai, kurie paro
dė, kad mūsų sąjungoje, ne
paisant šiokių ir tokių kliū
čių, veikimas eini gana gy
vai. Šiame susirinkime vi
sos kuopos, išskyrus antro
sios, buvo atstovaujamos.

Išvažiavimo į labdarių 
ūkį komisija raportavo, kad 
rudeninis išvažiavimas arba 
piknikas, buvęs rugsėjo 3

Žemėlapyje matome Ryukyu salas, kurios nuo Japoni- d- labdari4 ūky vlsais žvilg- 
jos randasi tiktai už 200 mylių. Amerikos lėktuvams už- sniais navyko‘ Jis davė Su
puolus tas salas, nuskandinta, arba sužalota, 58 japonų no
laivai ir 89 lėktuvai. Šios salos yra vartai į pačią Japo- 
niJ4- (Acme-Draugas telephoto)

limas kunigėlis S. Gaučias.
Vakarienės rengėjos nuo

širdžiai kviečia visus lietu
vius atsilankyti į šį ban- 
kietą, nes visas jo pelnas
skiriamas seserų naujos 
koplyčios statybos fondui, narni. 
Būti bažnyčios fundatorių 
yra didelė laimė, nes skir-

mą bankietą pasveikinti su 
auka. Bankietas bus spalių 
15 d. •

Nutarta bendrai dalyvau- 
1 ti ARD centro ruošiamam 
bankiete jubiliejui baigti ir 
amžiniems nariams pagerb
ti. Tikietai smarkiai plati-

Susirinkimui pranešta, 
kad tuo metu sirgo keli na
riai: Juška, Petraitis, Gri
cienė, Paulionienė. Susirin
kimas palinkėjo jiems greit 
pa p veikti.

O. Kazlauskaitė išdavė 
raportą iš pikniko. Susirin
kimas nutarė viešai padė
koti O. Sekleckienei ir Bu- 
drevičienei už paruošimą 
skanių užkandžių, visiems 
aukotojams ir darbinin
kams.

Susirinkime įsirašė nau- 
1 jais nariais sekantieji: A

90 metų amžiaus M- philliPs- a. zyzus, m«-
Eli Gregaire, buvęs kar-ikini®n8’ ,J'. f„eP'lli<enį J' 

Kazlauskiene, Mrs. A. Boun- 
man, K. Adomaitienė, Buių- 
blienė ir A. Linauskienė.

Nutarta kitam susirinki
me suruošti arbatėlę.

Valdyba.

Mirtis kelyje
Theodore Dorn, 65 metų, 

Lena, Wisc.. buvo užmuštas 
praeitą trečiadienį, kai Chi- 
cago ir North Western ge
ležinkelio traukinys jį su
trenkė netoli First str., De 
Kalb. Manoma, kad ji| dir
bo Larson kompanijoje, 
Green Bay, Wisc., kaipo par
davėjas.

penteris, mirė turėdamas 90 
metų amžiaus. Jis mirė Chi 
cagoje, praeitą trečiadienį.

Už $500 laikrodis
Dr. Sol B. Kositzchek pra

nešė praeitą ketvirtadienį, 
kad buvo pavogtas laikrodis, 
už $500 vertės, iš jo namo, 
3740 Lake Shore dr.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”
PIRKiTE KARO BONUS!

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

ka,na°ja...........$1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
ftioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika" yra skiriama vieš tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus
kaip tik supranta Amerikiečius,*
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegls- 
tams Marianapolb Gollege, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Platinkite “Draugą”

000000 T. fl RD fl R YRP oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DENIN. 
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinoia 

-ęoo-

Labdarybė
Labdarių Sąjungos seimai 

gruodžio 10 d.

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos susirinkimas, bu
vęs praėjusio mėnesio pas
kutinį trečiadienį šv. Kry
žiaus par. salėj, šių metų 
seimą nutarė šaukti gruo
džio 10 d. Šv. Antano par. 
salėj, Cicero, III. Seimas 
įvyks sena tvarka: iškilmin
gos pamaldos 10 vai. rytą, 
po pamaldų bendri atstovų 
ir svečių pietūs, 2 vai. pra- į 
sideda pirmoji seimo sesija. •

Šių metų Labdarių Sąjun
gos seimas bus sukaktuvi
nis: šiemet sueina 30 metų 
kai mūsų organizacija įsi
steigė. Be to, šiemet laiky
sime iš eilės 25-tą seimą.

Reiškia, mūsų organiza
cija jau laikys 25-tą seimą 
ir ji jau veikia, reikia pa
sakyti, naudingai ir vaisin
gai, per trisdešimts metų.

Tuo būdu 25-tasis labda
rių seimas bus ne eilinis- 
metinis seimas, bet sukak
tuvinis.

Kad šį seimą geriau ir

Girdėjome pranešimus iš 
prieglaudos statybos komi 
sijog ir direktorių. Staty 
bos reikalais kai kurie ko
misijos nariai lankėsi pas 
J. E. Arkivyskupą Samuel 
A. Stritch, kuris pageida
vęs, kad visi labdariai, siek
dami kiek galint greičiau 
įtaisyti seneliams prieglau 
dą, darbuotųs sutartinai ir 
vieningai.

A. Jasparienė, rast. 
4538 S. Washtenaw Avė

Gyvenimo nuoboduliu 3er 
ga tik nuobodūs žmonės. E-

sėkmingiau suruošti, suda-| merson.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PA8 MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė

VENETIAN
fitai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSĘVELT STREET

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

raiupoNarjrsnD mbicoriaia aT no iDDmoMU, cooti 
raBTIOVIAB FKOPIdB PRBPHR PA0HANK1B PBOntJOriOMS 

DISTRIBUTOR1 Of THU VAMOUS IflONTEUjO B RAKI TU

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINOS 
a rkikk rrca rara —

JOHN W. PACHANKIS
— THB LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member at the IAthuanlan Chamber of Commeroe

MODERNI Ilvidinč PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tei. REPuhllc 4298
VALANDOS: Kasdien ▼. vak.: Aeitad. ir Rekm. 0-6 vai

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUTERVISION

3S8

STANDARD 
FEDERAL 

ĮhSAVINGS
™ AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

į . 4. —jį. —■ . 4. 

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARB4

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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 Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

t įsose- Miesto 
Dalyse

P. J. RIDIKAS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4364 SO. HALSTED ST. 710 W. JL8th 8TREE1
_____________ Telephone YARDS i Alk

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th MI. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LiTUANlUA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—«

LACHAWICZ m SUNA1
2314 ĮVEST 23rd PLACE 
10766 8. M10H1UAN AVR.

Phones: C ANAU 2516 
GOMMODORE 6766 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICIIIGAN AVĖ. Phone PDLLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LJTIJANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 867S
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Iš Lietuvių Vaizbos Buto susirinkimo

JŪS GALITE PAMATYTI CHICAGOJE LIETUVAITE, KURI 
ŽAVĖJO KARIUS DAINOMIS PACIFIKE

GAUSINGAS IR GYVAS LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO (LITHUANIAN CHAMBER OF 
COMMERCE) SUSIRINKIMAS. — ATVYKITE PASIKLAUSYT POLYNOS STOŠ- 
KIUTES GRAŽAUS IR ŠAUNAUS DAINAVIMO, KURIS BUS IŠPILDYTAS PER 
“DRAUGO” KONCERTĄ, LAPKRIČIO 26 D., CHICAGOJE, ORCHESTRA HALL.

Trečiadienį, spalių 11 d., 
įvykusiame rudens susirin
kime dalyvavo apie šimtas 
asmenų. Organizacija turė
dama tik virš šimto narių, 
rodo labai didelį gyvumą, 
kad savo susirinkimuose tu
ri beveik visus savo narius.
PARODĖ ĮDOMIAS 
FILMAS

Prieš pradėsiant posė
džiauti, inž. A. J. Rudys su
sirinkusiems parodė tris 
trumpas filmas, kurias da
lyviai sekė su įdomumu. Pir
ma filmą buvo iš Dariaus ir 
Girėno posto iškilmių prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
(spalvuota), antra — labai 
aktualiai pavaizduojanti bū
tiną reikalą duosniai aukoti 
War ir Community fondui, 
kad pagelbėjus kenčiantiems 
ir kovojantiems kariams. 
Trečia filmą davė labai gy
vą vaizdą, koks yra glaudus 
sąryšis tarp kovojančių ka
rių ir darbininkų, dirbančių 
karo darbus namų fronte.

Po filmų vaizdų buvo pra
dėtas susirinkimas. Pirm. 
Al. Kumskis pranešė darbų 
tvarką. Vienam iš dalyvių 
pasiūlius, pereito susirinki
mo protokolas nebuvo skai
tomas. kad daugiau laiko 
liktų aptarti aktualiems rei
kalams. Iždin. J. P. Varkala 
pranešė iždo stovį, o Dr. K. 
Drangelis pranešė, kad į 
draugiją nori įstoti naujas 
narys. Ta proga pirm. Al. 
Kumskis paragino susirin
kusius, kad visi pasirūpintų 
prirašyti į dr-ją daugiau na
rių, kad skaičius pasiektų 
200.
KODĖL TURIME GAUSIAI 
AUKOTI KARO FONDUI

lingas pagalbos. Juos visus 
aprūpins War ir Community 
fondas, bet tik tuo atveju, 
jeigu bus surinkta reikalin
ga suma. Labai gyvai atpa
sakojo vaizdą iš Pacifiko, 
kaip ten esantieji kariai yra 
pasiilgę geros muzikos, dai
nų ir kitų pramogų, kurias 
jiems suteikia ŪSO. Tuos 
įspūdžius, kaip jie (kariai) 
yra pasiilgę gerų pramogų, 
papasakojo Mrs. J. Daužvar- 
dienei lietuvaitė, kuri šią va
sarą lankėsi Pacifiko salo
se. Taip pat pranešė, kad su 
ta lietuvaite turės progos vi
si pasimatyti š. m. lapkričio 
mėn. 26 d. Čikagoje. Anks
čiau minėta lietuvaitė, kuri 
taip pasekmingai lankė Pa
cifiko salas, yra Polynn. 
Sto&ka (yra iš Worcesterio, 
kaip ir Mrs. J. Daužvardis), 
kuri dainuos ‘ Draugo” kon
certe Orchestra Hali, pami
nėjimui 35 metų “Draugo” 
gyvavimo.

Po šio supažindinimo su 
War ir Community fondo 
atliekamais milžiniškais dar
bais, kiekvienas klausytojas, 
kuris buvo jau anksčiau nu
sistatęs aukoti tam fondui, 
aukojimo sumą tikrai padvi
gubins.
KALBĖJO ŽYMUS 
PROFESORIUS BIZNIO 
REIKALAIS

Po šios taip įdomios Mrs. 
Daužvardienės kalbos, Stan
ley Balzekas, susirinkusiems 
perstatė svarbiausią šio su
sirinkimo kalbėtoją — pro
fesorių W H. Spencer, ku
ris yra Chicagos Universite
to profesorium ir Karo Vyrų 
pajėgų (War Manpower) di
rektoriumi šeštame regijo-

kalais. Jeigu susirinkusieji 
jau ir nebegalės tęsti tų stu
dijų, tai bent pasistengs, kad 
jų vaikai būtų apsiginklavę 
reikalingomis žiniomis, ku
rios biznio srityje yra būti
nos,
KONSULAS DŽIAUGĖS 
DRAUGIJOS GYVUMU *

Garbės pirm. Dr. P. Dauž
vardis. Lietuvos konsulas, 
pasidžiaugė tokiu organiza
cijos gyvumu ir palinkėjo, 
kad ji būtų pavyzdžiu ki
toms lietuvių organizaci
joms, kad ir jos taip gausin
gai surinktų savo narius į 
susirinkimus, tuomet visas 
lietuvių veikimas būtų daug 
gyvesnis ir pasekmingesnis.

Dar kalbėjo teisėjas J. T. 
Zuris, kuris susirinkusius 
pakvietė prie vaišių, kurias 
parūpino St. Balzekas, o pa
ruošė Dariaus ir Girėno pos
to šeimininkės: J. Pumpu
tienė ir kt. St. Balzekas ap
lankydamas visus stalus vis 
ragino vaišintis dar daugiau 
lietuviškais valgiais: kuge
liu, košeliena ir kitais ska
numynais. Susirinkime daly
vavo net iš Evanstono Mrs. 
Miler su dukrele. Taip pat į 
susirinkimą buvo atvykęs 
D. Kuraitis, kuris neperse
niai sugrįžo iš South Dako- 
tos po sėkmingos medžiok
lės. —A. D.

ŠIMTMETIS TARP DANGORAIŽIŲ

Šv. Pranciškaus iš Assisi bažnyčia, New York’e, kuriai spalių 8 d. suėjo šimtas 
metų. Jubiliejaus iškilmės tęsės keturias dienas. Dešinėje Erie, Pa., vysk. John 
Mark Gannon procisijoj lydimas į bažnyčią laikyti pontifikalių šv. Mišių jubiliejaus 
paskutinę dieną. Bažnyčią administruoja tėvai pranciškonai. (NCWC-Draugas)

ne. Jo paskaitos tema buvo 
Mrs. J. Daužvardis, Lie-1 labai aktuali ir buvo klauso- 

tuvos konsulo žmona, labai Į ma 8U dideliu atydumu. Ji- 
vaizdžiai perdavė klausyto
jams vaizdus, kodėl mes tu
rime aukoti gausiai War ir 
Community fondui: pirma— 
pagelbėti kenčiantiems Lie
tuvoje ir esantiems kitose 
šalyse lietuviams, 2-ra kovo
jantiems kariams Pacifike ir 
kitose vietose ir 3-čia savo

sai kalbėjo apie reikalą pa
siruošti moksliškai bizniui 
arba pramonei, nes po karo 
bus statomi labai aukšti rei
kalavimai kaip biznieriams, 
taip ir pramoninkams. Rei
kia labai padėkoti St. Balze- 
kui, kad jisai pakvietė pa
skaitininką, kuris supažindi-L *--- --------”--- —

kaimynui, kuris yra reika-į no su aktualiais biznio rei-

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.

Labai geros rfiSies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘ploth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziuhak ir DnktA — savininkes

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

NELAIMES...
Užduso lovoje

WADENA, Minn. — Miss
Bendina Schwert, 39 metų, 
telefono operatorė, netikėtai 
užduso savo sulankstamoje 
lovoje. Jos gydytojas prane
šė spalių 12 dieną.

Sužeidė
Rose Richman, 9 metų, 

buvo sužeista, kai ji tapo pa
liesta automobilio, netoli jos 
namų, 1329 So. Central Park 
avė., praeitą trečiadienį.

Traukinys užmušė 
moteriškę

Praeito trečiadienio ryt
metyje buvo užmušta mote
ris, apie 30 metų amžiaus, 
kai jinai buvo sutrenkta į 
pietus einančio elektrinio 
priemiesčio traukinio, Illi
nois Central geležinkelyje, 
užpakalyje 4821 Lake Park 
avė. Traukinio vairuotojas 
pareiškė, kad moteris šoko 
į traukinio priešakį, kai 
traukinys greitai ėjo. Mo
ters asmenybė dar nebuvo 
atpažinta.

Žuvo susidūrime
Du trokai praeitą trečia- 

' dienį susidūrė prie Grand 
avė., Skokie plačiame kely
je, Lake kauntėje. Vieno tro- 
ko vairuotojas tapo užmuš
tas, kitas liko nesužeistas.

Iš šeimos gyvenimo

Žmona, kuri buvo pabėgusi, susitiko 
su aklu vyru ir susitaikė

VYRAS MYLI ŽMONĄ. — JIS JAI ATLEIDO IR 
GRĮŽO KARTU NAMO

Jauna žmona praeitą sa- Jas rado policininkė Fay 
vaitę pabėgo nuo aklo vyro, į Adler, kuri stebėjo keletą 
su kuriuo buvo vedusi prieš valandų.
mėnesį. Bet jauna žmona 
praeito trečiądieųio vakare 
sužinojo kaip gražus daly
kas yra atleidimas ir tikro
ji meilė.

Praeito ketvirtadienio ry
te atvyko į Detroitą jauna 
žmona, jos duktė, pustrečių 
metų, iš pirmykštės mote
rystės, jos vyras ir jo paly
dovas šuo. Žmona ir vyras 
susitaikė, nes policininkė 
moteris suprato 
mą.

Jauna žmona,
naši Mrs. Agnės Van Vyck,
23 metų. ir jos duktė Dean- 
na, buvo ryto metu rastos 
Union autobusų stotyje,
Roosevelt r d. ir Wabash a v.

žmonišku-

kuri vadi-

Policija ėmės žygio po 
to, kai Gilbert Van Vyck, 
24 metų, aklas Detroit pirk
lys, šunies vedamas atvyko 
į policiją ir paprašė, kad 
Agnės būtų surasta. Jis pa
sakė, kad ji paliko praeitą 
penktadienį namus po mažo 
ginčo. Praeitą trečiadienį 
(spalių 11 dieną), — jis pa
sakė, — ji telefonavo jam 
dėl pinigų ir pareiškė, kad' 
nori grįžti namo.

Kai susitiko. Mrs. Van 
Vyck prisipažino, kad ji at
vyko į Chicagą su jos gerbė
ju. Jinai savo gerbėją atpa
žino kaipo “Mike” ir užsire

gistravo su juo ir Deanna 
Dalton viešbutyje, 1234 So. 
Wabash avė. “Mike”, — ji 
pasakė, pabėgo nuo jos ir 
paėmė jos vedybinį ir sužie
duotuvių žiedą, kuriuos da
vė Gilbert. “Mike” pabėgo,
kai jos pinigai pasibaigė.

* * *
Van Vyck buvo įžeistas ir 

jo širdyje buvo pykčio dėl 
žmonos pasielgimo Mrs. Ad
ler kalbėjos su abiem. Paga
liau aklas vyras meiliai ap
kabino savo žmoną ir pasa
kė:
“Aš myliu Agnietę. Aš ma

nau, kad ji tik pakvailiojo. 
Aš jai atleidžiu ir noriu, kad 
ji ir Deanna grįžtų atgal į 
namus su manim”. •

Praeitą trečiadienį (spa
lių 11 d.) vėlai vakare šei
ma paėmė autobusą ir išvy
ko į Detroit.

įvairios ~ įdomios

....ŽINIOS

Iš teismo salės

Kaiminystėje kilo ginčas dėl vištų
DĖL VIŠTŲ DVI MOTERYS NUĖJO Į TEISMĄ. 

ABI SUSITAIKĖ
Aną dieną Chicagos teis- bonsą, 

me buvo nagrinėjama byla kinta, 
dėl vištų. Dvi moterys susi
ginčijo dėl vištų ir abi atsi
dūrė teisme. Abi moterys 
mėgsta taiką, bet viena mo
teris buvo nepatenkinta, kad 
kaimynės vištos lenda į jos 
daržą ir nuknabina daržo
ves.

Viena moteris apskundė 
kitą moterį kaimynę teisme, 
kad ji užmušė jos vištą. Bet 
kaimynė pareiškė, kad ji 
tik pabaidė vištą iš savo 
daržo ir višta apsvaigusi 
įlindo į tvorą. Kaimynė pa
reiškė, kad ji mėgstanti viš
tas. Ir girdi aną vakarą tu
rėjusi vakarienei vištienos.

Teiesėjas pareiškė, kad
jis irgi mėgsta vištas, bet Per šį mėnesį ypač mels- 
nemėgsta ginčo. Teisėjas lie-! kim^s prie Šv. Panelės, kad 
pė moterims susitaikinti, i Lietuva vėl atgautų laisvę 
Abi moterys pasirašė taikos ir nepriklausomybę.

ir byla buvo panai-

Teisėjas liepė vienai mo
teriškei vištas uždaryti, o 
kitai liepė aukštesnę tvorą 
pastatyti.

MARYKNOLL, N. Y. — 
Keturiolika amerikiečių Ma- 
ryknoll seserų, iš Kaying 
apylinkės, pietų Kinijoje, 
buvo priverstos pasitraukti 
iš misijų namo, laike pasta
rųjų japonų bandymų užim
ti Hankow—Canton geležin
kelį. Jos susirinko į jų vie
nuolyną, Tungshek’e. ir tę
sia misijų darbą palei Fu- 
kien ir Kiangsi rubežių.

ši žinia gauta iš vyskupo 
James E. Walsh, Maryknoll 
generalio viršininko, kuris 
dabar yra Kinijoje ir lanko 
misijų vietas.

Žuvo lietuvis
karo fronte

't1

Mr. ir Mrs. Glazeris, gy
venantieji Brighton Park 
kolonijoje, gavo žinią sek
madienį, kad jų sūnus Sgt. 
Raymond Glazeris žuvo Eu
ropos karo fronte, rugsėjo 
22 dieną.

Kanados dominikonai 
Brazilijoje

MONTREAL. — Domini
konų ordeno, Kanados pro
vincija įsteigė misiją Belo 
Horizonte, Minas Geraez 
valstijos sostinėje, Brazilijo
je. • Kunigas Marcele-Marie 
Desmarais, O. P., kalbėtojas 
per radio, prancūzų sekma
dienio valandoje, ir autorius 
kelių žymių knygų, greitai 
išvyksta užimti pareigas, 
kaipo misijų viršininkas.

‘ X. Irena Aituti», vestsi- 
dietė, žinoma dainininkė, 
dalyvaus programoj šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 1 skyr. ruošia
mo bankieto, spalių 15 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

X Šv. Kryžiaus parapijo- 
nai pasiryžę ateinančioms 
Kalėdoms įdėti bažnyčios 
suoluose minkštus klauptu- 
kus. Dabar tam tikslui ren
kamos aukos ir parapijie
čiai pasirodo duosnūs.

X Kun. K. Barauskas, 
‘‘Draugo’’ redakcijos narys, 
ateinantį sekmadienį vyks
ta į Racine, Wis., kur Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus rengiamam vakare 
pasakys kalbą aktualiais 
Lietuvos ir mūs pačių rei
kalais.

X R. Maziliauskienė, pir
mininkė šv. Petronėlės Dr- 
jos ,ir keturios narės: C. 
Wizgird, A. Vaicekauskie
nė, E. Jucienė ir M. Banie
nė pasižadėjo Community 
and War Fund vajuje rink
ti aukas po joms paskirtus 
namus.

X 13-to Ward Demokra
tų Klubas Marąuette Park 
ne vien paskyrė rauką Com
munity and War Fund, bet 
dar davė šešis aukų rinkė
jus, būtent apsiėmė: Ieva 
Dubaker, M. Varkalienė, O. 
Andrikienė, J. Zalanda, C. 
Stasiūnas ir M. Petrauskie
nė.

X Dale Vaikutis iš Brigh
ton Park yra nauja prefek
te Sodaiicijos Chicago ap
skrities. Vice prefekte yra 
M. Šiaučiūnas iš Marąuette 
Park, sekr. Helen Gedvilai
tė iš Roseland, Lillian Alex- 
ander iš Cicero — kores- 
pondencinė sekr. ir Dolores 
Lazutka iš Marąuette Park 
— iždininkė.

X Sofija Mickūnas, Ele
na Gedvilas ir Stefanija 
Bartkus sudaro drabužių 
rinkimo komisiją Town of 
Lake kolonijoj. Drabužių 
rinkimas nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvos žmo
nėms tęsis per visą lapkri
čio mėnesį. Visų prašomi iš 
anksto skiriamus aukoti 
drabužius išvalyti, kad bū
tų švarūs.

X D. Dovidauskienė, R. 
Baliausikienė, K. Jakubkie- 
nė, A. Kuzmickienė, P. Ki- 
rauskienė, M. Gomuliauskie- 
nė, P. Savickienė ir S. Ša,- 
gamogienė — visos iš skir
tingų Chicago lietuvių kolo
nijų, bet visos įstojo į Com
munity and War Fund au
kų rinkėj ar

X Simonavičiy, Brigton 
Park veikėjų, namuose, 44- 
37 S. Talman Avė., daug 
džiaugsmo, nes jų sūnus Jo
nas, išbuvęs veik tris me
tus Pacifike, turėjęs įvai
rių pergyvenimų ir laimin
gai išėjęs iš didelių pavo
jų, parvyko pas tėvus pa
viešėti. Džiaugias visi, bet 
motinos džiaugsmo, turbūt, 
niekas nesupras ir neišma-




