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GEN. MACARTHUR JAU JAPONIJOJE
Prezidentas Truman Kaltina Visą Šalį 

Už Pearl Harbor Užpuolimą
seniau mėgino kongresą jti-

J.V KARO PRIE JAPONIJOS

WASHINGTON, rugp. 30.
— Prezidentas Truman’as 
šiandien pareiškė, jog armi
jos ir laivyno raportai dė1. 
Pearl Harbor užpuolimo, pa
rodo, kad užpuolimo nelai
mė pagrindiniai įvyko “dėl 
nusistatymo kuriuo visas 
kraštas ėjo 1941 m. Tai bu
vo nepasiruošimo nusista
tymas.”

Prezidentas pareiškė sa
vo pažiūras laike spaudos 
konferencijos. Truman’as. 
kaip vakar gynė Gen,. Mar
shall dėl jam raporte pri
metamų kaltinimų, taip jis
— Truman — gina buvusį 
Valstybės Sekretorių Hull.

Prezidentas toliau pareiš
kė, jog prez. Roosevelt’as mano

kinti, jog reikia šį kraštą 
labiau apginti, visam kam 
labiau pasiruošti, tačiau jo 
—Roosevelt’o— pasi^ymai 
buvo kiekvieną kartą atmes 
ti, ir jis pats—Roosevelt’as 
—buvo žmonių visaip pra
vardžiuotas. Ir dėl to nepa
siruošimo, teigia Truman. 
šį kraštą ištiko Pearl Har
bor nelaimė.

Truman pranešė, jog kol 
kas pats nemano sušaukti 
teismo dėl kaltinamų karo 
vadų, bet jis taipgi nors pa
sisakė, jog jis nėra tokiam 
teismui priešingas. Kariuo
menė ir Laivynas irgi ne- 

teis.mo pareikalauti.

Garsus Fuji Yama kalnas aiškiai matosi už Jungtinių Valstijų destrojerio plau
kiančio į Sagami įlanką MacArthur’ui okupuojant Japoniją. Paveikslas nutrauktas 
nuo laivo USS Lanier ir radio perduotas iš Guam. (Acme-Draugas Telephoto)

Kanada Jėgos Pacifike 
Partrauktos Namo

Amerikiečiai Išlipo 18 Mylių nuo Tokyo;
Paėmė Laivyno Bazę ir Airdromą

ATSUGI ORO BAZE, rugp. 30.—Generolas MacArthur 
šiandien atvyko Japonijon ir kaipo Nippono militarinis 
valdovas, įsteigė savo štabo centrą. Yokohama mieste. 
Tai pirmą kartą Japonijos istorijoje, kad svetimšalių ka
rinės jėgos okupuoja jų salas.

Oro dalinio parašutistai ir rinktini marynai ir jūrei
viai nenutraukiama eile išlaipdinami. Pirmieji išlipę už- 
ėmė Atsugi aerodromą, tik 18 mylių nuo Tokyo, ir iškėlė 
Amerikos vėliavą virš Yokosaka, antro didžiausio Japo
nijos uosto ir laivyno bazės.

PIRMYN Į TOKYO
Paratruperiai sunkvežimiais pasistūmė pirmyn ir už

ėmė Yokohama, 5 mylias arčiau Tokyo negu Yokosuka. 
Visą išlaipdinimo eigą stropiai saugoja Amerikos laivy
nas iš Tokyo j’ankos ir patruliuojantieji orlaiviai viršuje. 
Paskutinėmis žiniomis keletas korespondentų ir kitų 
Amerikiečių įvažiavo net į patį Tokyo miestą. Visose 
operacijose nebuvo jokio pasipriešinimo iš japonų pusės,

PIRMOS PASĖKOS

Komunistai Pradėjo Naują Taktiką
NEW YORK, rugp. 30.— 

Su griausmingais benais ir 
šėlstančiais prieš kapitalis
tus kalbėtojais, šiandien į- 
sisiūbavo nauja Komunistu 
Partijos klasių kovos poli
tika kuri spėjama atsilieps 
visoje Amerikoje.

CIO raudonųjų kcntro- 
liuojamos Unijos ir Komu
nistų dominuojamos AFL 
lokalės unijos apturėjo įsa

Prancūzai Žiūri į Ameriką Pageltos
PARYŽIUS, rugp. 30. — 

Prancūzijos ūkininkai mais
to atžvilgiu žiūri į Ameriką 
kaipo į vienintelį savo išga
nymą.

Naciai Prancūzijos žemę 
taip apiplėšė ar sunaikino, 
kad prancūzams, ypač kai
muose, gręsia sunki metai 
ir sunki žiema. Vietomis ū- 
kininkai sako bus labai ge
rai jei susilauks kad ir pu
sės paprasto derliaus. Žmo
nės taipgi abejotinai žiūri į 
valdžios pranešimą, jog po 
lapkr. 1 d. duona nebebus 
racijonuojama.

Kainos už ūkio produktus 
neapsakomai aukštos. Maši-

UŽDARYS DIRBTUVES
CHICAGO, rugp. 30. — 

Chicagos dvi lėktuvų dirb
tuvės—Chrysler Dodge ir 
Dcuglas dirbtuvė (netoli 
Park Ridge), bus visiškai 
uždarytos. Šiose dviejose 
dirbtuvėse dirbo apie 45,000 
darbininkų. Dodge dirbtuvė j 
kainavo apie 120 mil. dole
rių, o Dengias, 33 mil. Kol 
kas nepranešta, kas bus da 
romą su dirbtuvėm.

ORAS
Giedra ir šilta.

kymų pradėti laikinai ati
dėtą Stalino taktiką ruošti 
klasių nesantaiką ir darbi
ninkų nepasitenkinimą ruo
šiant darbo sąskrydžius vi
suose Amerikos didžmies- 
čiuose.

Komunistų pianas buvo 
paskelbtas 80,000 partijos 
nariams ir vadams raudo
nųjų vadovaujamoms CIO 
unijoms su 1,000.000 pase
kėjų.

nerijos ūkio darbams dar 
beveik negalima gauti. To
dėl nebent prancūzai gaus 
iš Amerikos pagelbės mais
to—ir drabužių—atžvilgiu, 
Prancūzijos žmonėms grę
sia labai prasti metai.

Belgijos Karalius
Įleistas į Šveicariją

BERNAS, rugp. 30. — 
Šveicarų Federalė Taryba 
Belgijos karaliui, Leopoldui 
ir jo palydovams davė lei
dimą vykti Šveicarijon.

$10 už Kiekvieną
Pagautą Vaiką

ELDORA. Iowa, rugp. 30. 
—Iš 175 pabėgusių vaikų iš 
Iosva Valstybės pataisos 
mokyklos, dar nesugauta 96. 
Paskirta $10 už kiekvieną 
sugautą vaiką, ūkininkai iš 
apielinkės gelbsti pabėgusių 
vaikų gaudyti.

Vaikai pabėgo laike riau
šių kurios kilo valgomaja
me. Sakoma, kad namuose 
vyravo nesantaikos dvasia, 
ir mokyklos prižiūrėtojai 
gali būti kalti už griežtą 
su vaikais discipliną. Daly
kai,kol kas tyrinėjami.

0TTAWA, rugp. 30.—Ka
nados Ministras Mackenzie 
King šiandien pranešė, kad 
Kanados kariuomenė ir oro 
jėgos Pacifike atleidžiamos 
iš tarnybos ir, kad Kanada 
nedalyvaus Japonijos oku
pacijoje. Kanadiečių jėgos 
Pacifike sudarė maždaug 
53,000 vyrų.

Paleis iš Vokietijos
Ant "Furlough"

FRANKFURT, Vokietija, 
rugp. 30.—Kad kareivių tar
pe palaikyti gerą ūpą ir di
desnį pasitenkinimą, planai 
daromi iš okupuotų Euro
pos kraštų kasmet paleisti 
po 1,000 kareivių 30-čiai 
dienų atostogoms. Tas bus 
daroma su sąlyga, kad ka
riai grįš atgal į okupuotas 
dalis.

Dėl kitų priežasčių, pav. 
ligos, pinigiškų sunkenybių, 
mirties, ar pan., leidimą va
žiuoti namo daug lengviau 
gauti kaip pirma.

Nori Atlyginimo
LONDONAS, rugp. 30.— 

Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris Trygve Lie čia 
šiandien pranešė, jog jo ša
lis pareikalaus 3 bilijonų 
dolerių atlyginimo už karo 
nuostolius Norvegijoje. Di
desnė dalis bus reikalauja
ma iš Vokietijos už nuosto
lius šiaurinėje Norvegijoje.

Jie tikisi, jog atlyginimas 
bus atmokėtas laivais, ma
šinerija, žaliava ir plienu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—šiandien vidurnaktyje Jungtinės Valstybės atnauji

na diplomatinius santykius su Suomija.
—27 Britų karo laivų plaukia ties Hong Kong rengian

tis tą uostą užimti.
—Meksika pripažino naujai sutvertą Ispanų Republi- 

konų valdžią ištrėmime.
—Gen. Chas. de Gaulle lėktuvu grįžo Paryžiun iš Ka

nados.

SAN FRANCISCO, rugp. 
Arthur’o kalbos, kurią 
Amerikos kareiviams:

“Iš Melbourne į Tokyo 
buvo ilgas kelias. Tai buvo 
ilgas, sunkus kelias. Bet 
pasirodo, kad mūs užmokes- 
nis jau čia pat. Pasidavimo 
planai eina 'Sklandžiai ir 
pilnai pagal susitarimą. Vi
suose tolimesniuose karo 
frontuose šaudymasis be
veik visiškai sustojęs, ir 
visi plotai ruošiasi derėtis 
ir pasiduoti.

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Prezidentas Truman’as 
šiandien prašė Kongreso, 
kad 42 bilijonų dolerių “ku
riuos Jungtinės Valstijos 
praleido alijantams, “Lend- 
Lease’’ reikalams, būtų “iš
braukta iš knygų.”

Trvman’o pasakymu, Ad
ministracija įsitikinusi, jog 
Jungtinės Valstijos jau ga
vusios tris dalykus, kurie

Reicho Okupacijai - 400,000 U.S. Karių
BERLYNAS, rugp. 30.— 

Gen. Eisenhower pranešė, 
jog iš dviejų ir pusės mili
jonų okupacijos kareivių 
kurie dabar laikomi Vokie
tijoje, prieš žiemes pabaigą 
jų bus palikta tik apie 400,- 
000.

Prie to, jei kareivių grą
žinimas iš Europos Ameri
kon būtų pagreitintas, Gen.

30— štai tekstas Gen. Mac- 
jis išlipęs Atsugi airdrome pasakė

“Šioje vietoje prieš sa
vaitę priešas turėjo apie 
300,000 kareivių, šiems gin
klai jau atimti ir jie demo
bilizuoti. Atrodo, kad japo
nai duoda mums pilną pa
sitikėjimą, ir yra viltis, kad 
šios derybos pilnai pasiseks 
ir, kad jos tęsis be užgau
liojimų ir be kraujo lieji- 
mo.

brangesni kaip pinigiškas 
atlyginimas, t.y.:

1. Pergalėjo Vokietiją ir 
Japoniją;

2. Gavo daugiau kaip 5 ir 
> pusę milijono dolerių per
pasimainvmą su kitom vals
tijom per Lend-Lease;

3. Lend-Lease gaunančios 
valstijos pažadėjo po karui 
prisidėti prie tarptautinės 
pramonės pagerinimo.

Eisenhower sako, kad ir šie 
400,000 gal bus vėliau su
mažinti.

Padvigubėjo (eigos

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Jung. Valstybėse karo 
metu pasidvigubino įeigos. 
Prekybos departa m e n t a s 
praneša, kad kur 1940 as
meninės įeigos siekė $575 
asmeniui, o 1944 m. kiekvie
nam įplaukė $1,117, tai 
reiškia 94% padidėjimą.

Prie to prisidėjo karopra 
monės darbai, ir gyventojų 
kilnoj imąsis ten kur randa
si darbai. Tyrinėjimas rodo, 
kad pietinėse ir vakarinėse 
valstybėse įeigos pasidarė 
lygesnės su rytinių ir cen- - 
tralinių valstybių įeigomis.

Koordinuotas gailestingumo darbas jau pradėtas ir 
36,000 karo belaisvių jau laipdinami į 4 laivus evakuaci
jai. Kartu 134 Superfortress orlaiviai parašutais nuleido 
536 tonų visokių reikmenų toms stovykloms, kurias oku
puojančios jėgos dar negreit pasieks.

DAR DAUGIAU IŠLIPS
Šiame pirmame išlaipdinime, randasi 18,500 ginkluotų 

Amerikonų ir Anglų. Juos seks stambiosios okupacijos 
jėgos—šešta ir Aštunta Kariuomenė. ,

Gen. MacArthur, pilnai patenkintas išlaipdinimais, pa
sakė, kad kelias nuo Melbourne i Tokyo buvo ilgas, ir da
bar sulaukiame užmokesnio.

Admirolas Nimitz, kurs stebėjo operacijas nuo karo 
laivo Tckyo įlankoje, irgi pastebėjo okupacijos incidentų 
nesudrumstą eigą ir sakė, kad jo manymu, tai įvyko dėl 
Imperatoriaus pastangų.

UŽĖMĖ RADIO
SAN FRANCISCO, rugp. 

30.—Amerikos radijo kores
pondentai šiandien 7 vai. 
ryte Chicagos laiku pradė
jo vartoti Radio Tokyc. “ši 
stotis dabar J. V. kariuome
nės operuojama,” taip pir
masis korespondentas pra
dėjo savo pranešimą.

Sudegė Laivai
PORTLAND, Ore., rugp. 

30. — Didelis gaisras čia 
šiandien ištiko Oregon Ship- 
building Corp. ir sunaikino 
keletą naujai statomų laivų. 
Nuostolių padaryta už ke'is 
milijonus dolerių. Vienas 
darbininkas šokdamas į van 
denį, prigėrė, o kitas nesu
randamas.

Siūlo Sujungti Armiją ir Laivyną
WASHINGTON. rugp. 30. 

—Pearl Harbor paskelbtas 
raportas atnaujino Kongre
se sumanymus sujungti ka
riuomenę ir laivyną po vie
na galva. Tų sumanymų rė
mėjai sako, kad raportas 
aiškiausiai įrodo, jog trūko 
koordinacijos tarp kariuo
menės ir laivyno vadų kuo
met japonai iš pasalų už
puolė, ir jie priduria, kad

Nė Vienas Neima
SYDNEY, rugp. 30. — 

Amerikos Liberty laivas 
James K. Paulding jau penk 
tas mėnuo kai vežioja $2,- 
000.000 vertės prekių, kurių 
niekas nenori. Kapt. E. Er- 
ieson, kuriam jau nusibodo 
šias prekes vežioti iš vietos 
i vietą pasakė, kad kaip ty
čia, kur tiek jie važiavo, 
rado kad taika atėjo.

Dalykas tame, kad laivas 
veža 6,000 gerų bombų. Ar 
stebėtina, kad niekas šio 
turto nenori.

BOSTON, rugp. 30.—Lai
vynas pranešė, jog šio karo 
metu Naujos Anglijos van
denyse, vokiečių submarinai 
nuskandino 10 laivų, o tris 
kitus apgadino.

tas nebūtu įvykę, jeigu abi 
tarnybos būtų veikusios po 
viena galva.

Jie tvirtina, kad panašių 
nelaimių bus išvengta jei 
bus sudaryta nacijcnalis 
apsaugos departamentas.

KALENDORIUS
Rugp. 31 d.: Šv. Raimun

das; senovės: Uolkertis ir 
Vilmė.
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Rugsėjo l dieną Bus Pagerbtas Žymus 
Lietuvis Beisbolininkas Pete Gray

Pete Gray
Sekmadienis rugsėjo 2 d.,' 

Chicagos ir apylinkės lietu
viai ir šiaip jau publika su
važiuos pagerbti žymų spor
tininką beisbdininką Pete 
Gray, kuris lesia su St. 
Louis Browns profesijonalų 
komanda.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA
Home Calls m Indiana — 

Phone YARds 4641

PHYSIO THERAPY

4649 So. Ashland Avė.

A. A. Juozą Brazaitį . 
Prisiminus

Užgeso šviesi žvaigždė, 
Juozo Brazaičio asmenyje, 
kuri švietė lietuvybės idė
jai.

Užges: ji, bet jo vardas, 
kaip žymaus ir gabaus mu
ziko ir menininko gyvuos 
mūsų tarpe.

Ilgametis Aušros Vartų 
parapijos vargonininkas žy
mų vaidmenį vaidinęs Var
gonininkų Sąjungoje, varg. 
provincijos sekretorius Chi
cagoje ir Varg. Sasnausko 
vyrų chore uolus narys, jis 
mirė rugpiūčio 28 d. 9 vai.

Daugelis kartais klausia, 
kaip turėdamas vieną ran
ką su ta pačia gali sviedinį 
pagauti ir paskui jį mesti.

Jam tas lengva. Jis pirš
tinę nešioja labai liuosai. 
Pagavęs sviedinį, jį meta 
trupučiuką į orą, tuo pačiu 
laiku mesdamas pirštinę į 
šalį. Tuo tarpu sviedinį vėl 
pagauna ir paskui jį meta 
kur reikia. Ir jam neima 
daugiau laiko kaip kad ki
tam kuris turi dvi ranki.

Pete Gray yra visur po
puliarus. Kur tik St. Louis. ryto po sunkios operacijos 
Browns lošia, žmonės skait
lingai renkasi jį pamatyti 
žaidžiant.

I

l

Dėmesio Rimtam Pagalba Nuo Karo 
Darbui Nukankintiems

BALF Chicago apskrities I mfiivjamę 
komisija posėdžiauja, taria- ** 
si ir žada surengti tikrai Nuo karo nukentėjusiems 
nepaprastą vakarą baigiant į benamiams lietuviams rei- 
drabužių rinkimo vajų 
pradedant Community and 
War Fund vajų.’ Vakaras į- 
vvks rugsėjo 30 d. 6 vai. 
vakare, Dariaus-Girėno sa
lėj. Programa bus įdomi.

PAGERBIMAS

Pranešimas
Lietuvių Keistučio Pašal

pos Klubo mėnesinis susi-, 
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., 1 vai. popiet. 
Hollywood svetainėj, 2419 
W. 43rd St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti.

Lucille S. Dagis, rašt.

. I
ir kia visko. Jie neteko namų, 

| neteko turto, neteko rūbų, 
neteko avalinės, pusbadžiai 

J šaukiasi pagalbos į mus, a- 
merikiečius. Jie turi — kiek 
galėjo išsinešti, viskas ki- 

Kas ją pildys, bus pranešta tas prarytas karo baisūno! 
trumpu laiku. Prašome kad Nelaimingųjų 
skyriai išrinktų po keletą nintėlė viltis 
darbininkų tam vakarui. Gi šios žiemos 
visuomenė kad kreiptų rim- pareiga nelaiminguosius ap- 
to dėmesio, atidėtų j šalį rengti ir apauti. Kuo grei- 
kitus parengimus ir paliktų 
tą dieną svarbiausiam rei-I 
kalui — sušelpimui Lietu- 

įvos nelaimingų benamių 
pabėgėlių, tremtinių sveti
muose kraštuose kenčiančių.

E. S.

i

lietuvių vie- 
— mes. Prieš 
šalčius mūsų

HOURS: Daily 6—8 P. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Ofiso tel.; BIWnswlck 6640

Dr. A. Warchalowski
OPTOMETRISTAS

i i i

Akis Egzamlnnoja. Akinius Pritaiko 
NORTH WEST T0WER BLDG.

1608 Milwaukee Avenue
(prie North ir Damen Avenues) 

Valandos: 11 iki 4:30 ir 6 iki 9. 
subatoms 11 iki 6, trečiadieniais ir 

sekmadieniai pagal susitarimą.

SKELBKITES “DRAUGE”

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

I
Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

ORIOM ET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

čiausiai siųskite drabužius, 
avalinę ar patalinę į United 
Lithuanian Relief Fund of 
America. Ine., VVarehouse, 
101 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Telef. Evergreen

; 8-6203.
I
1

Tel—YARDS 2148

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

p.a-
20
su

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) | 

Chicago, III.Rugsėjo 2 d. St. Louis 
žais du žaidimu su Chicago 
White Sox Comiskey Parke, 
prie 35 ir Shields Avė. Po 
pirmo žaidimo, pertrauk c s 
metu. Lietuvių Vaizbos Bu
tas, Chicagos lietuvių var
du Pete Gray pagerbs 
$500 vertės karo bonu.

Vakare gi, pradedant 7 
vai. vakare, Evergreen Golf į 
Klube, prie 93 ir Western, 
Illinois Lietuvių Vaizbos Bu 
tas turės bankietą, kuriame 
taipgi dalyvaus Pete Gray.

VISI BŪKIME!

NEPAPRASTAS VYRAS
Pete Gray yra nepapras

tas lošėjas. Nepaprastas tuo 
mi. jog nežiūrint to, kad jis 
teturi vieną ranką, jis yra 
prasimušęs kaipo vienas žy
miausių beisbolo žaidikų.

Pete Gray tikra pavardė 
yra Wyshner (išeitų grei
čiausia Vaišnoras), yra 28 
m. amžiaus ir pareina iš 
Hanover, Pa. Pavardė Gray 
jis pasisavina nuo savo bro
lio, kuris buvo kumštinin
kas.

Būdamas 6 m. amžiaus, 
jis prarado savo dešinę ran
ką automobilio nelaimėje. 
Bet tas Petruko nesulaikė. 
Jis užsimanė tapti garsiu 
beisbolininku. Pasikvietė ke
letą savo draugų, kurie jam 
prirankiojo akmenėlius. Pet
rukas gi paėjęs kur į nuo
šalią vietą, kasdien prati
nosi tucs akmenėlius su. laz
da mušti. Po kiek laiko jis 
jau žaidė su rinktinėm ko
mandom Hanover miestely
je, paskui Kanadoje, Mem- 
phis, Brooklyn ir kitur. Ku
rį laiką jis geriausia pasi
žymėjo visoje Southern As- 
sociation lygoje. Dabar jis t 
lošia su St. Louis Browns 
profesijonalų komanda.

Hines (karo veteran;) ligo
ninėje.

Velionis Aušros Vartų 
rapijoje ištarnavo virš 
metų. Daug darbavosi
chorais — pilnamečių ir jau- 
namečių. Jo triūsu surengta 
daug vaidinimų ir koncertų. 
Beveik kiekvieną metą ren
giant Spalių 9-tos gedulą ir 
Vasario 16-tos paminėjimus, 
muz. Juozas Brazaitis su sa
vo chorais ir solistais pa
puošdavo pregramus patrio- 

! tiškais vaizdeliais dainomis 
ir muzika.

A. a. Juozas Brazaitis il
gus metus jiems tarnavo, 
mokino, keldamas jų kultū
rinį gyvenimą.

Velionis yra parašęs ne- 
Todėl visi lietuviai būki- mažai kompozicijų 

me Comiskey Parke sekma- mėms, dainoms ir 
dienį ir parodykime kitiems, kiems kūriniams, 
kad mes gerbiame ir įver- Amerikoje paliko 
tiname savo žmogų. Paskui čius sūnų, karo tarnyboje, 
gi dalyvaukime taipgi ir ir gražiabalsę dukrelę, Šv. 
bankiete. |
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KAIP JIS META
Nors jis su viena ranka. 

Pcte Gray sviedinį gerai pa
gauna, meta ir gerai muša.

Žaibas užmušė
14 karvių / «

Bclvidere, III. — Žaibas 
užmušė keturioliką karvių, 
iš 44 holstein karvių Kiek
viena karvė kainuoja $200. 
Žaibas karves užmušė pra

eitą trečiad'enį. Nelaimė į- 
vyko ūkyje, kuris randasi 
viena mylia šiaurėje nuo 
Belvidere.. III

I

Į Lietuviai Pagrąžinki! Į
i■
I
Ie
I

savo namus su mūsų 
Gražiausiomis

VENETIAN BLINDS
(Uždangomis)

Padirbtomis iš plieno ar
★ ★ ★

LANGAMS UŽDANGOS 
rūšios. padirbamos pagal 
mus namams, ofisams 
tuvėms.

★ ★ ★
DRAPERY UX»RNI< ES i 
padirbami, kad pritiktų 
gams. Goriausi 

Mes turime 
llų ir Dravvrr 

į padarytų pagal

★

MES VALOM
BLINDS — SIIADES ir
Ateikit ar palaukit 

Dykai Apkainavimas

New City Shade

medžio

i
I

i 
i

v juokios 
užs;iky- 

ir krau-

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i c I
I 
I
I 
I

( kampai) 
jūsų lan- 

Chicagoje.
Kortinėms I-azde- 

I^azdelių (Rods) 
užsakymų.

★ ★

VENETIAN
tt.

Works

i

Dirbtuvė ir Ofisas 

3108 ARCHER A VU 
Chicago, UI. 

Tel.:—LAFayettc 8,713 
įsteigta 25 motai atgul

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaroLegijonieriai Užtaria ; 

Mažesnius Kraštus 
IŠNEŠĖ SVARBIĄ 
REZOLIUCIJĄ

Baltimore, Md. — Rug
piūčio 23, 24 ir 25 dienomis 
Amerikos Legijono Marylan 
do Departamentas čia lai
kė savo 27-tą metinę kon
venciją. Bėgyje trijų dienų 
svarstė bėgančius reikalus 
ir priėmė rezoliuciją mažes
nių šalių klausimu:

Šią rezoliuciją prirengė 
Amerikos Legijono Lietuvių 
Posto, 154, Marylando De
partamento nariai, adv. Na- 
das Rastenis ir dr. Adelber- 
tas Želvis. ši rezoliucija bus 
svarstoma Legijono Nacio- 
nalėj Konvencijoj, lapkričio 
18. 19 ir 20 dienomis. Chi
cagoje.

I Nuo minėto Lietuvių Pos
to delegatais į konvenciją 

: buvo, Charles Ozel, dabar- 
'-tinis vadas Vincas Kvede- 
ras, adjutantas, ir dr. A. 
Želvis, buvęs posto vadas.

Amerikos vietiniai laik-

Lietuvis Kareivis
Stebuklingai 
Išsigelbėjo

iš

I
9

LIETUVIAI DAKTARAI

.j /Kazimiero Akademijos auk
lėtinę.

Liūdi Amerikos lietuviai 
muzikai, ypač Chicago Pro
vincijos vargonininkai.

Amžiną atilsį suteik 
sielai, Viešpatie!

Vaikučiams ir jo artimie
siems reiškiame giliausią 
užuojautą!

Justas Kudirka

jc
!

Stiprus žmogus ir van- 
denpuolis išvagoja sau ke
lią. Milton.

3Ei 1 ; » " 1

STASYS LITWINAS SAKO:
Tai Geriausias Laikas Pirkti 

-l/adaii — VISOKIOS RŪŠIES namams 
REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
SLogams Reikmenys — Insutaotų Plytą Išvaizdos sy- 
Cings — Langą — Durą — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjoc Matericdo — Aturmo Langą 
— Kombinacijos Durą — Wallboard — Plasta Board— 
Vamzdžių ir tt

1

I

APROBAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA. DYKAI! 
ETASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3*039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-to« v&L ryto iki 5:30 vai pp.

3AA J

rI 
I 
I 
I 
; 
i 
i 
i 
i 
i 
ii
I
I 
Į 

->

4

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

MUTUALFEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...............TEL.: CANaI 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

Ofiso Tel. 
j

Chicago. — Neseniai 
Vokietijos grįžęs karys An- 

' tanas Jasinskas, tarnavęs I- 
oje Armijoje, pasakoja kaip 
stebuklingai išliko gyvas.

Jo būriui žygiuojant pir
myn, jis pats pajuto kojos 
skaudėjimą, ir sustojęs pa
tikrinti, kas tai galėjo bū
ti, atsiliko nue kitų. Jis la
bai nustebo radęs bate kry
želį, nutrukusį nuo kaklo ir 
nusmukusį žemyn.

Jo draugai kariai ėjusieji 
pirmyn užėjo ant vokiečių 
minos ir visi žuvo. Motinos 
dovanotas kryželis išlaikė 
Antaną gyvą ir sveiką. Jo 
tėvai Feliksas ir Juozefa Ja- 

’ sinskai gyvena 2233 West 
23rd PI.

4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienic vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

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.

raščiai gražiai atsiliepė a- 
pie šią rezoliuciją. Karys

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
West Tovvn Statė Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

i

Garantuotas Persiuntimas j Lietuvą
Mes priimam jūsų pinigus ir garantuojam pasiuntimą 

jūsų giminėms ar draugams už žemą kainą.
Jūs gausite sugrąžintą kvitą su parašu to kuriam 

siuntėt, kitaip pinigai bus jums sugrąžinti.

LIETUVIS ATSTOVAS OFISE—KREIPKITĖS PRIE 
V. GAPSEVICIUS

SECURITY FOREIGN EXCHANGE
UNDER STATĖ SUPERVISION

804 N. Ashland Avė., at Chicago Avė. 
Telephone — HAYmarket 6050

Jūsų patogumui mūsų ofisas atdaras iki 6 Vakaro.
Ketvirtad. ir šeštad. iki 8 Vakaro.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

l

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ *
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARCUS=L
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15^^7

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Ją Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

k; 4A

Res. 6958 So. T aiman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4615 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu TeL: PULLMAN 8277
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HELP WANTED MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD, ILL
{“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — MOTERYS

JAPONŲ ATSTOVAS

“DRAUGAS" HKLP WA5TED 
ADVERTISING DEPARTMENT

137 No. Dearborn Street
TeL RANdolpk S488-MM

HELP WANTED — VYRAI

DŽENITORKŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 
Galite stoti prie darbo tuojaus. !
Geros darbo sąlygos. Arti prie 
visokios transportacijos.

. MEN AND BOYS
For general factory work. 

Opportunity to learn a trade. 
FR.VNKLIN BINDERY 
732 W. Van Buren St.

PITTSFIELD BLDG

KAREIVIŲ MOTINŲ 
PAGERBIMAS

K R I A U C I A U S
Prie senų ir naujų darbų. 

Pastovus darbas.—Gera mokestis.
THOMAS STIET
8 S. Ausfn Blv.l. 

. Arti Madison St.
TEL.—EUCI.ID 5836

55 E. VVASHINGTON BLVD.

SUPERINTENDENT’S OFISAN
Room 1350

Dženitorkų
VALYMO DARBAI DĖL

Mums Reikia
VYRU

TAIKOS LAIKŲ DARBAMS
PLIENO SANDĖLYJE

Galima pasirinkti vieną 
iš dviejų šiftų.

REIKIA

Shear ir Slitter Opers 
ir Pagelbininkų 

Aukšta Mokestis

CENTRAL
STEEL & WIRE CO.

2924 W. 51st St.
ATSIŠAUKIT 9 RYTO IKI 9 VAK. 
Klauskit J. LONG ar G. STEVVART

IVAREHOISF, VYRŲ 
IR UŽSAKYMŲ IŠPII.DYTOJŲ 

Gera mokestis.
Pašaukit — HAYnevket 6774 

AMERICAN BULB CO. 
1335 W. Randolph St.

MAŠINOMIS AR RANKOMIS 
ODOS PIOVEJŲ

Heavy Duty Odos
Siuvimo Mašinoms Operatorių 

* Heavy Duty Canvas 
Siuvimo Mašinom-; Operatorių 
SARGO — DŽENITORIAUS

Dirbti prie pokarini." produktų. 
Geros valandos. — Gera mokestis. 
Nauja Dirbtuvė arti Transportacijos.

RED HEAD BRAND CO. 
4311 W. Belmont Avė.

PLATERS PADĖJĖJŲ 
IR PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
Dieną ar Naktį šiftams

PASTOVUS DARBAI 
AUKŠTA MOKESTIS

Dykai Ligoninės Priežiūra

UTAH RADIO PRODUCTS 
COMPANY

820 N. Orleans St-

PASTOVUS DARBAI 
Bendro Dirbtuvės Darbininkams 

48 VAL. MINIMUM DABAR 
ALLOY CRAFT CO.

4429 W. CORTLAND ST.

VYRAI IR .MOTERYS

V E I T E R K Ų
Nuo 5 pp. iki 2 ryto. 
PASTOVUS DARBAI

TAIPGI DIŠIŲ PLOVEVEJŲ
Toms pačioms Valandoms. 

Klauskit Miss Angel, Miss Sandy or 
Mi.ss Grace.

FAUBEL’S RESTAURANT
8043 S. ASHLAND RAD. 2600

FOR SALE — RE AL ESTATE:

PARSIDUODA — Rez'derc’ja taip 
kaip yra 6 kambarių namas ir lo
tas. Randasi 2312 S. Leavitt St. Par
duoda už pigių kaina. Atsišaukit 
ad-e-u — 2308 S. LEAVITT ST.. 
(pirmam aukšte užpakalyje) tarp 
5 ir 7 vakare.

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.
★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

i

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Siūti pokarinius drobinius 
produktus. Geros valandos, 
kestis. Nauja dirbtuvė arti 
tavi jos.

RED HEAD BRAND
4311 W. Belmont Avė.

(canvas) 
gera mo- 
transpor-.

CO.

A-l ALTERATION (Pertaisymui) 
Mergina reikalinga.
Kreipkitės — 4722 SHERIDAN RD.

Tel.—Edgewater 6680.

REIKIA
Operatorių

Patyrusių
Prie Power Siuvimo Mašinų 

ir Rankomis Siutimo. 
PASTOVUS DARBAI

PAGEIDAUJAM KATALIKŲ

Atsišaukite

27 N. Franklin St,
MERGINŲ

Dirbti Dietary departamente. 
Gera mokestis. — Pastovus Darbas.

Kreipkitės prie Superintendent
TEL.—LAKE FOREST 1700 
LAKE FOREST HOSPITAL 

Lake Forest, III.

nely- 
vištai 
subė- 
dabar 
ir di-

Rockford, III. — Lietuva 
— tai magiškas žodis pas 
mus. Tik paminėk Lietuvos 
vardą Rockforde, tai 
ginant tie vištukai, 
sukvaksėjus, tuoj visi 
ga į krūvą. Lietuva 
yra dideliam pavojuj
deliam varge, ji šaukiasi mū 
sų pagalbos. Argi mes atsi
sakysime ir neištiesime sa
vo dešinę? O, ne! Mes ne
būsime tokie išgamos, ir jos 
neapleisime. Už tai, sekm., 
rugsėjo 2 d., ALT Rockfor- 
do skyrius ir rengia labai 
nepaprastą vakarą. Čia bus 
karo pabaiga, kareivių mo
tinų pagerbimo ir Lietuvos 
gelbėjimo vakaras. Prcgra- 
mas bus labai įvairus: bus 
dainų, kalbų ir žaidimų. Dai
nas išpildys pasižymėję ar
tistai, o Lietuvos reikalais 
kalbės dr. P. Grigaitis, ALT 
sekretorius.

Taigi, visi ir visos šios 
progos nepraleiskite, patys 
ateikite ir kitiems pasaky
kite, kad bus: parapijos sve
tainėje, rūgs. 2 d., 3 vai. 
popiet, įžanga visiems vel
tui.

O visit kareivių motinų 
paveikslai bus nutraukti ir 
laikraščiuose patalpinti.

Visos kareivių motinos 
žada dalyvauti jų pagerbi
mo dienoje, kuris įvyks rug
sėjo 2 d. šv. Petro ir Po
vilo parapijos salėje, 1540 
So. West Str.

DĖL PARALYŽIAUS 
LIGOS NEDALYVAVO

Rockfordo “jaunikaičiai 
buvo pasižadėję dalyvauti 
skaitlingai Waukegano lie-1 
tuvių dienoje, bet dėl išsi-i 
p! ė tusi o paralyžiaus Rock
forde, nenorėjo tos ligos ba
cilų nuvežti į Waukeganą, 
todėl niekas nei nevyko. Ko
respondentas pasižada ki-

Kapit. Y. Takasaki, japo-

Keistas atsitikimas

Lapė šoko per moters petį
LAPĖ ŠOKO PER MOTERS PETĮ, KAI JI ĖJO Į BASE- 

MENTĄ SU KENUOTAIS KORNAIS

VVabash, Ind. — Mrs. Ho- 
ward K. Sundheimer, pašti
ninko žmona, ėjo į basemen- 
tą su 13 kvortų kenuotų 
kornų, kai kas tai šoko virš 
jos peties.

Jinai suriko, išmetė ker
nus ir greitai bėgo į viršų 
Sundheimer pašaukė kaimy- 
ną William Dunn, kuris at-

Lįa\Yn0 VlrŠ“ngas; lipa I ėjo su šautuvu. Dunn pašte- 
USS Missoun karo laivan , - - . . ., ... , ,... . , . hejo, jog įsibrovėlis buvo la-tartis su Amerikos laivyno; 
vyresnybe pirm negu Ame
rikos laivynas įplaukė į Sa- 
gami įlanką. (Acme-Drau-L _

tais metais su kaupu atly- ,°as teiphoto)

P®, jis i ją taikė, užmušė

lapę ir sužalojo 30 kenų 
maisto.

Fondui. Vajaus viršininkai 
primena žmonėms, jog nors 
baigėsi karas, reikalinga 
didelė pašalpas pageiba. 
Chicagai šio vajaus proga 
paskirta surinkti $13,040,- 
000.

PARDAVIMUT HOTETTS. 2 aukštą 
mūrinis narna“. K ar-to vandens ši- • 
luma. stokeris. Garrdžus. 20 fur- 
nišiuoti kamba-iai. Tivhuos jren- 
plmai Metiniu 'nlati' v už hotelj 
$4 500.00. Įnešti $5.000. Kaina $«S- 
5.00. Per t-is m'tus pelnas 
kės orlsrina’j in'estm^ntn. HOTNF 
HOTEL. 2058 W. 21 t ST.

Pradės Vajų
CHICAGO, rugp. 30. — 

Su spalio 1 d., apie 4.000 
moterų pradės vaikščioti 
po Chicagos namus rinkti 
aukas Community ir War

ginti šių metų apsileidimą.

PAVYKO MOTERŲ 
SĄJUNGOS PIKNIKAS

Rugpiūčio 26 d. Moterų 
Sąjungos piknikas Gricos 
darže, gerai pasisekė. Būtų 
buvę dar geresni rezultatai, 
jeigu visos sąjungietės bū
tų vieningai dalyvavę. Ko
respondentas ateityje žada 
sesutes, kurios nedalyvauja 
savo parengimuose smarkiai 
išbarti, nes vien tik valdy
ba negali viena nudirbti 
sų darbų.

PARALYŽIAUS LIGA
■ DAR NESUSTOJO 
PLITUSI

RAUDONŲJŲ “APAŠ
TALAS” PABĖGO

VI

Waukegano panelių pa
kvietimas Rockfcrdo “jau
nikaičių'’ dalyvaujant Wau- 
kegano Lietuvių ’ Dienoje, 
buvo labai gražus, tik be 
pasekmių; mat mūsų “jau
nikaičiai” tai tariant kun. 
Tumo žodžiais: jie norėtų 
nuveikti didelius darbus, jie 
šoktų, bėgti} — tik kulnai 
nebesikilnoja: jie šauktų di
džiu balsu — tik plaučių ne
bėra. Bet kantrybės, kant
rybės mergužėlės! Kaip tik 
mokslinčiai ištobulins ato- sirgo Andriukaičių duktė 15 
minę bombą, taip mes grei
tai, su jos pagalba, pasių
sime jums pustuzinį “jau-

Per pusantro mėnesio 
užregistructa 221 susirgi
mas paralyžiaus liga. Gydy
tojai ir miesto valdyba de
da visas pastangas, kad šios 
ligos plitimą sulaikyti ir 
prašo tuo reikalu gyvento-

jau

Rugp. 25 d. šeštad. .atsi
rado Rockforde raudonųjų 
apaštalas, kuris verkdamas 
šmeižė Grigaitį, ir Šimutį,■ 
kad “užstoja” už kapitalis
tus ir nenorį bolševikų “ro
jaus“. Atsirado drąsus rock 
fordietis lietuvis Jokūbas 
Jezukevičius, kuris pasakė 
tiesos žodį “apaštalui“: l 
“Mes nenorime taip gyven
ti kaip komunistai, kurie 

J maitinasi iš išmatų dėžių 
(garbage cans), dumpose 
nakvoja, ir iš žmonių nuo
savybes atima”. Mes nori
me gyventi taip kaip Gri
gaitis ir šimutis, kurie dar
buojasi už pavergtų tautų derniškus rūmus labai gra- 
išlaisvinimą ir už visų žmo
nių gerovę. “Še pasiskaityk 
“Draugą", gal gausi ir dau- 

_ , - giau proto“. Po tokio tiesos
jų pagalbos Prašo tėvus.-raudonasis- dar 
fcad vaikus laikytų namuo- u dęs ab6g0
se. Is lietuvių nedaug ser- _ 
ga šia liga. Rugp. 26 d. su- GRĄŽINA NAMUS

IR KRAUTUVES 
metų. Duok Dieve, kad pa- Bronius Garšva pertaisė 
sveiktų. savo krautuvę, kur buvo ap-

Kai sprogo....
St. Louis, Mo. — Vienas 

vyras buvo užmuštas ir kiti 
penki sužeisti, kai įvyko 
sprogimas Metais Disinte- 
grat:ng kompanijos fabrike, 
Shrewsbury priemiestyje. 
Nelaimė įvyko rugpiūčio 29: 
dieną.

Lundheimer pasiuntė savo 
sūnų Davė į auditoriaus ofi
są, kad gauti už lapę tris 
dolerius, bet jis mano, jog 
vistek dar turi nuostolių.

degę, ir gerai darbuojasi sa
vo bučernėje. Jo sūnus Bro
nius taip pat gerai varo ta
verno biznį. B. Garšva, ku
ris yra nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas ne tik pats at
naujina prenumeratą, 
taip pat ragina ir 
“Draugą” užsirašyti.

Juozas ir Antanina
kis, 717 Island Avė.- pertai
sė savo “bungalow” į mo-

bet 
kitus

Blaš-

nikaičių” ir jų tarpe bus ir' 
“dzūkų karalius”. I 

II 
I

Tik ką gavau telegramą 
iš Raudondvario, kad taip’, 
visų zombių mylimas, Rau-i 
donasaį Bimbalas į Rock- 
fordą negali atvažiuoti, nes 
gavęs “gumbo judėjimą”, o 
savo vieton pasiunčia komi- 
sarką Puncienę, kuri kalbės 
temoje “Vaikų tvirkinimas 
ir kaip geriausiai tą darbą 
atlikti.”

GRIŽO KINIJON '
VVASHINGTON, rugp. 30. x 

—Mme. Chiang Kai-shek 
apleido Ameriką ir grįžta 
atgal Kinijon penkias die
nas anksčiau negu buvo ti-1 
kėjusi. Ji pareiškė, jog jo
sios vyras Generalissimo 
Chiang Kai-shek prašęs kad 

tuoj grįžtų namo.ji

30.—
Phil-

BERLYNAS, rugp. 
Pirmą kartą Berlyno 
harmonic Orkestros istori
joje, juodukas bus dirigen
tu būsimiems koncertams, 
vokiečiams civiliniams ir 
alijantų kareiviams. Jo yra 
vardas Rudolf Dunbar, 37 
m. kempozitorius ir diri- 

Igentas iš Londono.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL.. 1600 kil., nedSlios vak.-9:S»
WHFC, 1450 k., Ketvergo vak..-7:00
--------------------------------------------------------------------------------------------

%

žiai ir žada kelti įkurtuves, 
apie kurias bus pranešta vė
liau. Blaškiai yra seni dnr. 
“Draugo“ skaitytojai ir rė
mėjai. Korespondentas

I 111
z

I
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Didžiausia Lietuviu 
Krautuvė

*

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas 

ir įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališku instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordų ir kitji Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus. Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Formas

AB

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Agnieškutės Švogeris

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

IOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

&
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SAVO NAMO

oo

PATAIS YKIT
STOGĄ EB UŽDEKIT

MŪRINIUS SIDINGUS
ROLL ROOFTNG—

lb.—2nd Roll ........ $1.60
Brick Siding—Roll $2.15
Heavy Brick Siding .............. $6.95

KetvirtainS pėda.

TURIM PILNĄ PASI RINKIMĄ 
A-l

rūšies stako—Lentų Ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį karpenterj
ALBERT LUMBER & SUPPLY 

COMPANY
8800 SO. WESTERN AVE.

Tel. LAFAYETTE 2101

rARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS —, nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

---- ----- 4------------<-■

KVIEcIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ
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drAugąs. •
•y- THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
t334 South Oakley .Avė. Chicago, URnols

Publishod Daily, except Sundays,
. by the

t LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

^6.00 per year uutside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
ęicero; 3c per’copy.
. Advertising in ‘Draugas” brings best results.

.DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
* $7.00

4.00 
2.00
1.50 
.75

Ketams
Pusei metų ....... 
Trims mėnesiams •. 
Dviem mėnesiams . 

i Vienam mėnesiui ..
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .................................................................................
Pusei metų ..........................................................................
Trims mėnesiams ................................................................
Dviem mėnesiams .............................................................
Vienam mėnesiui ............................................s..................

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

MacArthur Įžengus Į Tokyo
SAVO DUOTA ŽODĮ IŠPILDĖ
Generolas MacArthur jau Japonijoj. Jisai perima 

jos valdžią. Japonų laivynas ir armija nuginkluoja
ma. Tiesą pasakyti, po pergalės patys japonai sava
noriai pradėjo nusiginkluoti. Įžengiant į Japonijos te
ritoriją Amerikos karo vyrams, ligšiol nė vienas šūvis 
neišautas, jokių k. žūčių nesutikta. Visur kooperuoja
ma su okupacinėmis jėgomis.

Visas demokratinis pasaulis džiaugiasi Japonijos nu
galėjimu. Ypač džiaugiasi šių dienų Įvykiais. Bet, aiš
ku, laimingiausias žmogus pasaulyje šiandien yra vy
riausias karo vadas Pacifike gen. MacArthur.

Tamsiausiomis karo dienomis, kuomet japonų mili- 
taristai vis daugiau ir daugiau teritorijų užgrobė, gen. 
MacArthur (1942 m. kovo mėn.) pasakė:

•‘Nė valandėlei neabejoju, kad mes laimėsime. Fak- 
tinai, aš čia (Australijoj — “Dr. ” red.) ir dabar aš 
kviečiu jus vykti j Tokyo su manim. Aš kalbu rim
tai. Pasilikite su manim ir mes drauge keliausime j 
Tokyo''...

Garbingasis karo vadas savo duotą žodį geriau iš
pildo. negu kas galėjo įsivaizduoti. Jis jau japonų sos
tinėj Tokyo, iš kur duoda patvarkymus okupacinei ar
mijai ir pačiam Japonijos imperatoriui!

ILGAS IR SUNKUS KELIAS
Japonijos imperialistai Perlų Uostą (Pearl Harbor) 

pasalingai užpuolė 1941 m. gruodžio 7 d. Amerika bu
vo užklupta netikėtai, neprisirengusi. Dėl to karo pra
džia buvo sunki, skausminga ir nūostolinga. Bet japo
nų baisus, smurtiškas žygis tiek sukrėtė visą kraštą, 
kad žaibo greitumu įvyko visų galimų jėgų, visų iš
teklių sumobilizavimas. Visa tauta stojo savo karo 
vyrams į talką visu tuo, ką ji turėjo. To pasekmės: 
sutriuškinti Italijos fašistai, Vokietijos naciai ir Ja
ponijos imperialistai. Nors tai buvo ilgas kelias, ne
lygus ir sunkus kelias į Tokyo, bet mūsų karo vyrai 
su gen. MacArthur priešakyje jau ten!

ATIDUOKIME JIEMS PAGARBĄ IR PADĖKĄ
Kai jau pasiekta didžioji pergalė, daug kas sau dau

giau kredito norėtų pasisavinti. Ir rusai, išėję j karą 
tik kelios dienos prieš Japonijos pasidavimą, ir kiti, 
lyg ta musė sėdėjusi ant jaučio rago, traukusio plūgą 
visą dieną, sako — ‘‘ir mes arėm”. Kai kas mane, 
kad be atominės bombos tos garbingos pergalės nebū
tume sulaukę. Taip ir japonai sako ir teisinasi.

Tačiau nieks negali užginčyti fakto, kad perga'ę nu
lėmė karo laivynas, oro jėgos ir mūšiai sausžemyje, 
kur mūsų'vyrai lyg liūtai kovėsi su piktu pasalingu 
priešu, kur jie savo kraują liejo ir galvas guldė. Jiems 
šiandien turime atiduoti didžiausią kreditą, didžiau
sią pagarbą ir nuoširdžiausią padėką. Tik atsiminki
me kruvinuosius mūšius Guadalcanal, Peleliu, Iwo Ji- 
ma. Okinawa ir kitose salose; atsiminkime laivyno žy
gius ir šauniuosius lakūnus. Mes namų fronte dirbu
sieji pristatėme karo vyrams visokius pabūklus, amu
niciją, o jie tai šauniai panaudojo pergalei, savo gy
vybes statydami į pavojų. Didžiausia jiems garbė!

Užsienių Ministru Tarybai Susirenkant
SVARBŪS POSĖDŽIAI

\
Šiomis dienomis pasaulio dėmesis yra atkreiptas į, 

Japonijos okupacijos procedūrą. Paviršutinškai imant, 
daug kam atrodo, kad pokarinės Europos pertvarky
mo reikalai yra nustumti į antrą vietą. Tačiau taip 
nėra. Šis darbas yra vedamas lygiagrečiai su Japoni
jos okupavimu.

Pranešimai sako, kad valstybės sekretorius Byrnes 
busimąją savaitę išvyksta į Londoną, kur prasidės Už
sienių Ministrų Tarybos labai svarbūs posėdžiai. Tai 
reiškia, kad Europos reikalai nėra nustumti į antrą 
vietą. Reikia žinoti, kad Europos padėties stabiliza
vimo klausimas yra nepaprastai svarbus ir labai kom
plikuotas.

PASAULIO TAIKOS ARKITEKTAI
Galimas dalykas, kad šiuose Užsienių Ministrų Ta

rybos posėdžiuose galutinai bus paruošti planai poka
rinei Europai. Nėra abejonės, kad ir Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių klausimas bus iškeltas visu rimtu
mu. Ir dėl to labai gerai, kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas rugpiūčio 22 ir 23 die
nomis lankėsi Vašingtone, matėsi su aukštais atitin
kamų departamentų pareigūnais ir Lietuvos reikalais 
įteikė keletą gerai paruoštų memorandumų, į kuriuos, 
neabejojame, bus atkreipta rimto dėmesio.

Užsienių Ministrų Tarybos paruošti pokarinei Euro
pai planai, tai bus rekomendacija Taikos Konferenci
jai, kurios žodis bus galutinas. Todėl svarbu, kad dar 
prieš šią konferenciją (o gal jau jos metu) įvyktų 
Amerikos Lietuvių Visuotinas Kongresas. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas tokį kongresą 
sušaukti yra numatęs šių metų lapkričio mėnesį. Tai 
duos progos visų patriotingųjų Amerikos lietuvių var
du tarti vieningą žodį ir stipriai užstoti už Lietuvos 
žmonių šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

SEKRETORIAUS PAVADUOTOJAS
Pranešama, kad drauge su sekretorium Byrnes į Lon

doną vyksta vienas iš jo žymių asistentų p. James 
Dunn, kuris būsiąs nuolatinis p. Byrnes pavaduotojas 
Užsienių Ministrų Taryboje.

James Dunn yra vienas iš tų diplomatų ir politikų, 
kuriam detaliai yra žinoma tarptautinė Europos situa
cija. Pažymėtina, kad šių metų vasario mėnesį, netru
kus po Jaltos konferencijos, stipri Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija lankėsi valstybės departamente ir 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su p. James Dunn Lietuvos 
reikalais. Ta pačia proga jam buvo įteiktas ir memo
randumas. Jisai, p. Dunn, ir San Francisco konferen
cijoj buvo vienas iš vyriausiųjų Jungtinių Valstybių 
delegacijos patarėjų.

BUDĖKIME IR VIENINGAI DIRBKIME
šiuomi mes norime pasakyti, kad rišant Lietuvos 

bylą, Europos ateities statytojai nebus be žinių, be do
kumentų ir be žmonių, kurie yra informuoti apie Lie
tuvos žmonių teises, jų nusistatymą; jų troškimus ir 
dabartinę jų būklę. Bet vis dar negalime pasitenkinti 
tuo, kas jau ligšiol padaryta ir neprivalome nurimti 
to!, kol Lietuva nebus išlaisvinta iš “raudonojo fa
šizmo” — rusų bolševikų. Prieš mūs akis dar stovi 
daug svarbių darbų, kuriuos turime atlikti dirbdami 
rimtai, tiksliai ir vieningai.

Tuo tarpu į Užsienių Ministrų Tarybos suvažiavimą 
Londone kreipkime labai rimto dėmesio.

★

DINGĘS

Laivyno kapelionas T. 
Comvay, iš Buffalo, N. Y. 
diecezijos, kuris skaitomas 
dingęs sutorpedavus Ameri
kos karo laivą USS Indiana- 
polis liepas 30 d. (NCWC- 
Draugas)

Rašo: A. J. M.
ATOMŲ BOMBA IR 
NUODĖMĖ

Atominė bomba, apie ku
rią paskutiniu laiku tiek 
daug girdime, nors palygi
namai maža, bet turi savy
je neapsakomai- daug jėgos. 
Ji 30.000 syk galingesnė už 
dinamitą.

Mokslas kur pirmiau mo
kė, kad medžiaga savyje y- 
ra neveikli, dabar surado, 
jog priešingai medžiaga tu
rinti savyje tam tikras ypa
tybes, kurių dėlei negyvoji 
medžiaga pasidaro neišpa
sakytai galinga jėga.

★ ★ ★
Nuodėmė dvasinėj srityj 

yra kas atominė bomba fi
zinėje. Viena pirmųjų tėvų 
nuodėmė padarė pasaulyje 
daugiau žalos kaip kad ta 
atomų bomba, kuri krisda
ma ant Hiroshyma miesto 
užmušė 160,000 žmonių ir 
sunaikino miesto keturias 
kvadratines mylias aplink. 
Kaip sako Šv. Raštas: “Per 
vieną žmogų nuodėmė atėjo 
pasaulin, ir per nuodėmę 
mirtis, ir mirtis perėjo ant 
visų žmonių.” Viena nuodė
mė dėl to yra sunaikinusi 
bilijonus gyvybių.

★ ★ ★

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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VAIDILUTĖS SHSšSBES ROMANAS'

mTEVISKEb■
ANTROJI DALIS

;Įl a b o r e m u s
& - HG^

(Tęsinys)

išėjo per kiemą, pro kloji
mą į laukus. Žolėmis apžė
lusiu taku brido į sodybos 
ribų galą, iš kur nesimatė 
nei Nemuno, nei Bijūnų dva
ro silueto, nei kaimyninių 
sodybų.

Nejaukios, šiurpios min
tys slėgė jo širdį. Štai jis 
vėl tarp savo mylimos tė
viškės laukų, dirvų ir pa
kalnių, kur sruvena amži
nai gyvi upeliukai, bėgdami 
į, vieškelį. į pievas ir Nemu
ną, anapus sodybos kalnų. 
Kiek čia atminimų, kiek at
sitikimų iš vaikystės dienų, 
kada jie visi čia linksmai 
žaisdami bėgiojo; bet jau 
ir anuomet, iš pat mažų die
nų, kaip ugnies bijojo pik
tų tėvo riksmų, dažnai keiks 
mų ir skaudžių smūgių. Jau 
ir anuomet bėgdavo nuo jo 
į tą vieną motinos glėbį, 
kur išnykdavo baimė, kur 
nudžiūdavo ašaros ir vėl pa
busdavo juokas.

Dirvas apsukęs ir ežia 
grįždamas, įėjo į pušynėlį 
antrame sodybos kalno ga
le. Čia, šitame pušyne, prieš 
pusantrų metų pamatė pir
mą kartą Jeronimo ir nūn 
savo brolienės Viktutės slap 
tą susitikimą: čia išgirdo 
nedrąsius vargingos mergi
nos skundus ir drąsius bro
lio sumanymų planus. Tame 
pušyne stovėdamas, visa 
aiškiai atsiminė: tokį pat 
anų metų, sugrįžimą į tė
viškę ir iš pirmo vakaro 
pastebėtus, nugirstus ir tar
tus skundus. Karčiai nusi
šypsojo, prisiminę Jovitos 

.žodžius: — Tėviškė mums 

pražudytų jo sielos. Judas 
ją blogai pavartojo kaip ir 
daugelis kitų, kurie tarnau
ja nuodėmei. Kaip atominė 
bomba, nors maža, bet tu
rinti neapsakomos jėgos, 
taip ir malonė savo laiku 
gali pajudinti ir kalnus.

ne namai, bet sląstai.
Ko norėjo šiandien iš jo 

tėvas, prikišdamas jam uni
versiteto diplomą, pašiepda
mas jam brangų darbą tė
vynės labui? Ar tie sląstai, 
tie pančiai, kuriuose susi
painiojo Jovita, nuo kurių į 
užmarių kraštą turėjo pa
bėgti Jeronimas... ar jie ne
taikomi ir jam kaip nelem
ta arkano kilpa?... Tačiau 
kodėl ir kam? Ir meilė tė
vynei, ir visi jo svajojimai 
dėl mylimos tėviškės kaip 
Rasų sodybų ribų ratas ap- 
sipina apie jo ateitį, ten, ant 
ano kalno viršūnės, kur vie
nišai auga jo vyšnelė, kur 
po jos šaknimis tebėra ola, 
iš kurios iš tamsos į šviesą 
išėjo pirmosios lietuvių li
teratūros knygos.

Veik brėško naujos dienos 
aušra, kada Klemensas su
grįžo. į sodybą ir, įėjęs į 
klėtį-, atsigulė.

Sekančią dieną nesimatė 
su tėvu, kurs visą laiką pra
leido su darbininkais lau
kuose. Tik per pavakarius 
išgirdo jo balsą paliai klo
jimą ir pro plačiai atidaras 
iš abiejų pusių duris pama
tė jį patį aslos viduryje, 
tarp samdininkų, kurie kil
nojo javų pėdus.

Su motina ir neteko ilgiau 
pabūti, nes senutė triūsė vi
są laiką čia užkaminėje, čia 
šeimyngalyje arba kieme. 
Jovita dirbo laukuose kar
tu su samdininkais, ir jis 
matė ją tiktai iš tolo, vaikš
čiodamas tarp daržų ir ei
damas takeliu į pakalnę ir 
Nemuną.

Į Bijūnus žiūrėdamas, vi
sai ramiai prisiminė Regi
ną, lyg kažin ką tolima, sve
tima ir amžinai išnykusį.

(Daugiau bus)

SU DARBU, MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

įvyksta
Draugiečiams, jų bendradarbiams, rėmėjams ir prie- 

teliams Darbo Dieną (rugsėjo 3 d.) bus ir Pergalės 
Diena. Suvažiavę tą dieną į Vytauto daržą džiaugsi
mės Amerikos pergale ir kalbėsimės apie teisingos ir 
pastovios taikos atsteigimą. Tuo būdu šių metų “Drau
go” piknikas bus nepaprastas.

★

Azorų Bazių Klausimas
Azorų salos strateginiu atžvilgiu yra labai svarbios. 

Sąjungininkai karo metu gavo leidimą ten įsisteigti 
reikalingas bazes. Jas įrengė Jungtinės Amerikos Val
stybės. Bazės išnuomuotos trumpam laikui.

Dabar su tomis bazėmis darosi problematinis klau
simas. Sakoma, kad Jungtinių Valstybių ir Didžiosios 
Britanijos politiniuose rateliuose yra šiek tiek senti
mento ar tendencijos prašyti, kad Portugalija Azorų 
bazes pavestų jungtinių tautų organizacijai, kai ji jau 
pradės veikti. Gal tai ir būtų geriausia išeitis, jei Por
tugalija duetų savo pritarimą.

/isi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę

Nėra tokio išradimo, kad 
atitaisytų atomų žalą; bet 
Dievas — ir Jis vienas te
gali tai padaryti — paliko 
būdą panaikinti nuodėmę, 
per malonę, kurią mums 
Savo kančia ir mirtimi pel- 
nijo Dievo Sūnus.

Nuodėmė pasaulin atnešė 
visa kas bloga ir nedora. 
Ji atnešė mirtį, kentėjimą, 
karą, neapykantą, kerštą. 
Malonė pasaulin atnešė vi
sa kas gera ir dora; ji nuo
dėmingą žmogų padaro Die
vo vaikeliu ir duoda jam 
teisės amžinai džiaugtis ne- 
perstojančia laime.

★ ★ ★
Atominę bombą žmogui 

reikia išmokti kaip vartoti, 
kad ji kartais kitiems neat
neštų nelaimės.

Taip pat ir malonę žmo
gus turi tinkamai vartoti, 
kad ji kartais amžinai ne-

MINI KAPELIONŲ KORPUSO SUKAKTĮ

Amerikos kariuomenės kapelionų korpuso 170 m. gy
vavimo sukaktį minint, kapelionai tarnaują šiaurinėj 
Afrikoj turėjo trijų dienų konferenciją. Ta proga buvo 
padėtas vainikas prie kapo kun. C. Falter. C.P.P.S., iš 
Delphos, Ohio, pirmutinis kapelionas, kuris žuvo 1942 
m. Šiaurės Afrikos invazijoje. (NCWC-Draugas)
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
VIRTUVĖ *** IR MADOS

Marija Aukštaitė

Ji Mirė Ant Savo Žemės
Kalneliai, kaip ir kiekvie

nas Lietuvos kaimas ken- : 
tėjo baisią bolševikų okupa
ciją. Išardytos ir įbaugin
tos šeimos, nedegdavo žibu
rių; tūnodavo baimėje ir bai 
šiame lūkesy; gal sudundės 
sunkvežimis prie vartų, įsi- 
verž pusiau į žvėris pana
šūs žmonės; plaks, kankins, 
tardys, suriš, suvers į gy
vulinius sunkvežimius, ir iš- 
vež... išvež tik už tą, kad 
lietuvis, kad ištikimas Die
vui ir tėvynei.

Kalnelių kaimas medžia
giniai jau buvo apiplėštas. 
Drobės, mezginiai, rūbai, ja
vai ir geresni gyvuliai, su 
pirmais bolševikų antplū
džiais — išvažiavo. Dabar 
tęsėsi žmonių medžioklė: 
kas naktį tai vieni, tai kiti 
namai ištuštėdavo, ir kai
mas darėsi niūresnis ir liūd
nesnis.

Vieną naktį, kai skendė
jo didžiausia tamsa, pasibel
dė į Rasaičių namus leng
vutis bildesys.

Rasaitienė šoko iš patalo, 
ir kaip visuomet pirmutinė 
eidavo už savo šeimą į vi
sokiausius pavojus, taip ir 
šį kartą nesitikėdama nie
ko gero — pribėgo prie du
rų ir jas atidarė.

— Ar čia gyvena Rasai
čių šeima? — paklausė švel
nutis ba'selis, ir kai Rasai
tienė patvirtino, keleivė įsi
prašė valandėlei į vidų.

— Taip, aš esu Rasaitie
nė... — įsivedė viešnią so 
baime ir abejone; drebėda
ma uždegė kaip galint ma
žiausią šviesą — ploną žva
kelę.

— Vienuolė! Viešpatie! — 
atsigrįžus su žvake nustebo 
ir susijaudino Rasaitienė 
pro ašaras ištiesė savo pla 
tų glėbį.

— Apsieitume be švie
sos.., — tarė vienuolė. — 
šiuo laiku ji pavojinga, be' 
aš esu tamstoms nepažįst? 
m a sesuo kristina, prasa 
pasitikėti...

Rasaitienė apžvc’gė kry 
že’į ir vienuolišką rūbą, vie
nuolė pradėjo kalbėti:

— Jūs turite sūnų kuni
gą.’

— Taip.
— Ar jis namie?.. — Ra

oaitienė susimaišė... tą pas- 
i tebėjus vienuolė, pradėjo at- 
I viriau:

— Suprantu, ir užjaučiu 
jus kaipo motiną, bet žino
te, gręsia pavojus... esu vys
kupo siųsta jums pranešti, 
kad kuo greičiausiai kuni
gas X bėgtų... Yra tikrų ži
nių. kad bolševikai jį pas
merkė sugauti ir nužudyti. 
Keliasdešimtis kil o m e t r ų 
skubėjau... štai, jūsų sūnui- 
kunigėliui vyskupėlio raštas.

Paėmė Rasaitienė gelsvą 
voką su leko antspauda, šir
dis sudrebėjo, mintis suklas- 

, tė:
— Vis geriau, negu gra

bas!
— Norėčiau raštelio pa

tvirtinimui, kad kunigė:is šį 
dokumentą priėmė, — pa
reiškė seselė Kristina, bet 
Rasaitienė papliupo verks
mu, ir sukrito į vienuolės 
glėbį.

— Neverkite, kaupkitės 
, maldoje... Sutikime su Die
vo valia. Prašykime, kad 
mus visus išvestų iš pavo
jų... Raminkitės, turime sku
biai veikti, pavojus...

— Tuoj, sesele, tuoj... — 
susivaldžius išbėgo į kiemą 
beveik parklupdama, nubė
go į svirną, ir pabučiavus 
miegančio sūnaus kaktą, jį 
pažadino:

— Kelkitės, kunigėli, čia 
koks raštelis... Jums reikia 
pasirašyti...

Kunigas suprato. Perskai
tė Vyskupo raštą, beveik į- 
oakymą, kad kuo greičiau
siu laiku pasineštų į užsie
nį. nes gręsia mirtis, o jau
nų, talentingų, gabių dva
sininkų jėgos, ir gyvastys, 
— privalo būti išsaugotos.

Apkabinęs motiną pabu
čiavo. Priglaudė daug ma
gesnę už save, ir nors patį 
apėmė nerimas, vienok ją 
-amino:

— Mamute, aš visur su

I 
į
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ACTRESS-VVRITER —Cornelia 
Otis Skinner, actress-author, co- 
stars with Roland Young in the 
dramatic spot on NBC's new 
•‘johnny Presents" show begin- 
ning Tuesday, Sept. 11.

Dar Šis Tas Iš Moterų 
Sąjungos Seimo
GRAŽUS BANKIETAS.
NAUJI RINKIMAI

Trečiadienį, rugp. 22 
trečia seimo diena prasidė
jo su šv. Mišiomis, kurios 
buvo atlaikytos už sąjungie- 
čių vyras, brolius, sūnus, 
dukteris bei gimines karius, 
kurie yra tarnavę ar dar 
tarnauja šiame kare.

Iš ryto seimo posėdžiai 
buvo laikom? Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje. Popiet 
delegatės posėdžius laikė pa
rapijos 
riucse, 
karienės komisijai 
paruošti stalus to 
bankietui.

A DATE —It’s a date for millions’ 
of service men and you—Thurs- 
day, Sept. 6, when ever-popular 
Dinah Shore returns to her 
“Dinah Shore Show” on NBC.

kė kandidatūrą priimti. Ir 
Marijona Vaičiūnienė, pasiū 
lyta vėl kandidate į centro 
raštininkes, tačiau ir ji at
sisakė. Po rinkimų nauja 
centro pirmininke išrinkta 
dvejus metus buvusi vieti
nės kuopos raštininkė Albi
na Driža. Nauja centro raš
tininke išrinkta Albina Poš
kienė iš Chicago, III. Pažy
mėtina, kad M. Vaičiūnienė 
25 m. atgal Grand Rapids 
seimo išrinkta centro rašti
ninke, o dabar Grand Ra
pids seime baigė tas parei
gas eiti.

i
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PABĖGĖLĖ
Lenkia audra medį, 
Priglausk, mane tu. 
Mirsiu, ar gyvensiu — 
Bet būsim kartu.

siūbuoja girios, 
siūbuoja jos;

mokyklos kamba- 
kad duoti seimo va- 

progos 
vakaro

BANKIETAS
Seimo iškilmingo 

to metu svečiais buvo Grand 
Rapids miesto m a y o r a s 
George Walsh ir vienas pir
mo wardo komisijonierių 
John Foley. Bankiete taipgi 
dalyvavo svečiai kun. Ange
laitis iš Cleveland, Ohio ir 
adv. J. Grišius iš Chicagos. 
Vakaro vedėju buvo parapi
jos vikaras kun. B. Marčiu
lionis.

bankie-

Bankieto programas buvo 
labai įvairus. Muzika'inę 
programa dalį išpildė jaunų 
sąjungiečių choras. Solo ir 
duetus atliko Vincentas ir 
Ona Puzarai ir Juozo ir Al
bino Drižų mažosios dukre
lės. Dainoms akompanavo 
sąjungietė ir parapijos cho
ro vedėja Marijona Salat- 
kienė (žalenaitė). Rita Ged
vilaitė skaitė parinktas ei
les. o Philomena Mede’ins- 
kaitė davė labai įdomią pas
kaitą.

Po to sekė visiems netikė
tas “surpryzas”; buvo įteik
ta gėlių puokštelės (corsa- 
ges) seimo vedėjai ir buvu-

šiai centro pirm. Elz. Pau- 
razienei; seimo rengimo pir
mininkei Albinai Drižienei: 
vietinės kuopos pirm. Ago
tai Naudžiuvienei, ir Mari
jonai Vaičiūnienei, kuriai su
eina 25 m. kai darbuojasi 
kaipo sąjungos raštininkė.

Toliau sekė kalbos. Cent
ro pirm. Elzb. Paurazienė, 
baigdama savo kalbą paste
bėjo, jog sueina 25 m. kai 
M. Vaičiūnienė eina Mote
rų Sąjungos centro raštinin
kės pareigas. Jos pagerbi
mui jai įteikta gėlių pu eke
tė su 25 sidabriniais dole
riais.

Ketvirtadienį, rugp. 23 d., 
posėdžiai irgi pradėti su šv. 
Mišiomis kaipo padėka už 
gautas malones. Tą dieną 
buvo svarstoma pašalpos 
reikalai ir skundai. Numa
tyta. kad seimas tą dieną 

Pasku- 
7
2

nebus spėta baigti, 
tinė sesija pradėta 
vakare ir baigta tik 
penktadienio rytą.

NAUJA VALDYBA

vai. 
vai.

Didesnę laiko dalį užėmė 
valdybos rinkimai. Buvusi 
centro pirm. Elz. Paurazie- 
nė buvo vėl pasiūlyta į pir
mininkes, tačiau ji atsisa-

I

i

Centro iždininkė pasiliko 
ta pati, būtent Elena Stat
kienė iš Chicago, III. Iždo 
g’obėjomis išrinktos Elzb. 
Paurazienė ir Nell Meškū- 
nas iš V.’aterbury, Conn. 
“Moterų Dirvos” redaktore 
pasiliko Sofija Sakalienė iš 
Chicago, III.

Valstijų direktorėm išrink 
tos sekančios:

Conn. — Julė Janušonis 
iš New Britain; Illinois — 
Marijona Paukštienė iš Chi
cago. III.; Mass-, Maine ir
N. Hampshire — Antonia 
Macje’l iš Worcester, Mass.; 
Michigan — Marie Kasė 
(Kasevičius) iš Detroit, Mi
chigan; New Jersey ir New 
York — Stasė Subatienė iš 
Brooklyn, N. Y.; Ohio — Ci
ną Stapulienė iš Cleveland,
O. ; Penn. — Eve Jurkevicz 
iš Shenandoah, Pa.

Buvusiom centro valdybos 
narėms sąjungietės nuošir- 
diausiai dėkoja už jų gražią 
darbuotę ir pasišventimą. 
Naujoms gi narėms linkime 
geriausio pasisekimo!

V. M. K.

Rado negyva
Mrs. Helen Jarpey. 

metų. 6076 Northwest hwy.. 
buvo rasta lovoje negyva.

46

Vai
Vai
Mes abu apmirę — 
Abu be dalios.

Bet abu praleisim, 
Žaibus ir audras.
Ten iš aukštų kalnų — 
Saulė atsiras.

Nusišypsok, saule, 
Priglausk, tu mane. 
Aš nežinau laimės — 
Yra ji — ar ne f

Vai sunku, man sunku, 
Nerandu dalios.
Bet abu negrįšim — 
Negrįšim be jos.

Lenkia audra medį,
Priglausk, mane tu.
Mirsim, ar gyvensim —
Keliausim kartu.

Marija Aukšta itė

MŪSŲ VIRTUVĖ

.avim. Tai kas, kad laiki
nai ir išsiskirsim? Dievas
geras!

Paėmęs ją beveik nešte
atsinešė iki grinčio0, pirmą
pro duris įleido, bet pama
tęs seselę Kristiną, labai
nustebo.

— Sesele! Dieve mano!
Naktį! -

— Taip, tėveli; vargas
daug gali.

— Kaip gi čia pasiekėte?!
— Dabar visos kelionės 

turi savo paslaptis, — nu
sišypsojo sesuo Kristina, ir 
paprašė:

— Tėve'i, malonėsite raš- 
lį... skubu.
— Juk pailsėsite! Užkin

kys arklius!
— Ačiū, negaliu laukti... 

— ir kai labiau patamsėjo 
vidurnaktis, kai ūžė sūku
ringi vėjai ir pradėjo krap
noti lietus. — sesuo Kristi
na įsigaubė į tamsų apsiaus
tą, išėjo, ir pradingo tam
sios nakties šošėliucse.

(Daugiau bus)
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Platinkite “Draugą”

RAINY DAY — B lack taffeta. cravs^etted 
for rainy days, makes this perky outfit worn by 
Doria Gruody (NBC's “Adventures of Archie 
Andrews”). Big white pearl buttons match the 
sstin-stripe plaid. The hat is copied from tha 
.Trcnth Ugicnn«irtj..GeH Gbyman Utelei į

------- — —-—rr ~—j" . 1

DOUBLE-DUTY —Soft black wool lined tn stei*. 
cilled lapin is smart as paini, warm as toast. 
Doria Grundy, of NBC's "Adventures of Archi» 
Andrews,” will wear this shortie coat as part of 
her avit, the skirt slim and straight, or with othet 

•vtfit*. G«H Chapman detightd ,
---------------< .... .. —----------------------- ,
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LIETUVIŲ VALGIS nuėmus pečiaus dangčių) iki

Šiaurinės Vokietijos daly
je atsiradusieji lietuviai pa
reiškė nenorį ir negalį grįžti 
okupuoton Rusais Lietuvon. 
Anglai išskyrė lietuvius at- 
skiron grupėn, laiko juos 
stovyklose ar šiaip cen
truose laukiamojoj padėty
je. Anglų karinė vyriausybė 
leido lietuviams Liubecke 
sudaryti L etuvių Komitetą. 
Miestuose lietuvių padėtis 
geresnė, o kaimuose bloges
nė. nes vokiečiai kratosi pa
bėgėlių. kad atsipalaidavus 
nuo pare gos juos maitinti.
Maisto kiekis yra toks pat. 

kaip ir vokiečių piliečių — 
labai menkas, ypač kad pa
bėgėliai neturi nei kokių 
valgio atsargų, k .a bulvių, 
neturi daržovių. Kortelėmis 
skiriamas dienos valgis sie
kia 1150 kalorijų.

Anglai daro pabėgėlių di
desnes stovyklas ir žada pa
gerinti maistą, bet ten irpd 
gyvenimas sunkiai paken- 
č amas, todėl daugelis ven
gia stovyklų.

Anglijos žmonės kortelė
mis gauna valgio du kartu 
daugiau.

apačia parus. Tada įdėk į 
vidų pečiaus, kad viršus pa
rastų.

CIBULIŲ KIAUŠINIENE

Supiaustyk į mažus šmo
telius vidutinio dydžio cibu
lį ir kepink mažoj skaura- 
doje (ant sviesto) iki bus 
minkštas. Tada nusunk ir 
sumaišyk su sekančiu miši
niu: Suplak 4 kiaušinius, 2 
šaukštu karšto vandens ir 
pipirų ir druskos pagal sko
nį. Išleisk šmotelį sviesto 
ant skaurados. ir kuomet 
sviestas bus karštas, įdėk 
kiaušinienę ir cibulį. Kepink 
iki gražiai parus, tada iš
imk ant karštos lėkštės ir 
susyk padėk ant stalo.

l

(I. D )

BULVIŲ KIAUŠINIENĖ

1 puoduką sugrūstu išvi
rintų bulvių, 3 kiaušinius, 
nusę p'iod- kr> Raldaus pieno 
kupiną šaukštuką miltu, tru
putį pinira, nepilną šaukš
tuką druskos.

Sumaišyk bulves su gerai 
išplaktais kiaušinių tryniais. 
Pridėk kiautinių baltirus. 
tol p akt ?'' kol tapo stiprūs. 
Pridėk druską, pipiras, p;e- 
ną ir miltus. Gerai išmaišyk. 
Ištaukuok skauradą ir įkai
tini:. Tada įdėk mišinį. Lai
kyk ant viršaus pečiaus (ne-

NEW AND BLUE -
Betty Rhodes (NBC's “Meri "* 
at Parky's“) modeli of Hol 
1ywood's newest Fall luite. Th 
yoke detali and the eea blue co1« 
are its highlights. Erma Beai de 
signed it. With the John-Fredei 
tęs. high-erowned felt hat, Betty* 
Mstumę should be considered ta

V
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Kaip Pagelbėti Sovietų Ištremtiems 
Lietuviams?
SUVARŽYMAI IR
MŪSŲ PAREIGOS

Mūsų įstaigų įr visuome
nės dėmesis dabar daugiau
sia kreipiamas į lengvesnę 
pagalbą lietuviams tremti
nėms ir pabėgėliams Euro
pos valstybėse. Rūpestis a- 
pie mūsų brolius tremtinius 
Rusijos tyruose ir kalėji
muose, dė' neprieinamumo, 
kaip ir atslūgo.

Sovietų valdžia į Rusijos 
užkampius lietuvius iš te- i 
vynės ištrėmė žūti, todėl jų ' 
likimu nesirūpina ir apsun-! 
kiną pagalbą iš šalies. Dėl i 
ypatingų suvaržymų ir at
skyrime koncentracijos sto
vyklose, tiesiog neįmanomą 1 
su tremtiniais susisiekti. Iš 
kitos pusės, kad ir buvo ko-; 
kia galimybė tuos sunku
mus apeiti, spaudoje retai 
matėme informacijų apie tai. 
Iš tos priežasties labai nu
kentėjo tremtiniai, sugaišo 
ir pavargo padėti norintieji, 
kelių beieškodami, o dau
guma net visai nesiruošė 
ge’bėti.

1. World Tourists, Ine., 
11123
New

Ši
jon

d) Smulkios reikmenys
Adatos, siūlai, sagutės 

įvairios užsagos, safety
Broadway,
York. N. Y.
firma persiunčia Rusi- bobby pins, batams raiščiai, 
ir kitur tremtiniams

draudimai, sovietų muitas 
kainuoja dvigubai tiek, kiek

bado ir vitaminų stokos 
maiste ta liga ten serga. No
rint tremtiniams gelbėti, rei 
kia žinoti jų tikslus adre
so" tiesioginiai iš jų pačių
atsiliepimo per laišką gau- siuntinius. Persiuntimas, ap 
tas. ar iš pabėgusių ir pa- 
liuor totų tremtinių pergy
venimų aprašymų spaudoje, patys daiktai. Visi daiktai
kame minimi kiti mūsų tau- turi būti nauji, ‘department’ 
•ėečiai, tam pačiam ištrėmi- krautuvėje supirkti
-ne pasilikę. Net kitataučiai krautuvės išduoton sąskai- 
buvę tremtiniai mūsų spau
dai suteikė žinių apie mū
sų buv. prezidento, ministe- 
-iu. pulkininkų, agronomų ir 
kitų apgailėtiną būklę kon
centracijas stovykloj. Šiems, 
nagai žinomą adresą, galė- 
:o nadėti geri žmonės ir a- 
itir.kamos įstaigos. Būtų 

graudu, jei tokie, nuo 
bado ir ligų silpstantieji
-emtiniai siuntinių negau- mokesčius,

ir tos

kojinėms laikyti raiščiai, ba 
tams tepalas, retos ir tan
kios šukos, muilas, skustu
vėli® ir Gillettes, dantims 
šenetė’is. paišelis, plunksna, 
blanknotai, vokai (envelops) 
ir k.

•” Mes čia turėtume skai- 
-.vti už laimę, jei kokiu bū
du galime sužinoti mūsų 
brolių tremtiniu adresus ir 
iiems padėti. Tokių progų 
neturėtų praleisti šelpimo ir 
kit-ms sritims vadovaujan
čios įstaigos.
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Dabar, karui pasibaigus, 
turėtų atsidaryti laisvesni 
keliai prie tremtinių. Mūsų 
kompetentingos įstaigos ir 
organizacijos nuolat turėtų 
per spaudą painformuoti a- 
pie galimybes padėtį nelai
mingiems. Turime tai pada
ryti pildydami įsakymą : 
‘Mylėk savo artimą”... ir 
trokšdami išsaugoti žymių 
tautiečių brangias gyvybes, 
kad, situacijoms pasikeitus, 
visi gyvieji iš visų ištrėmi
mu grįžtų į iš naujo atsi
statančių tėvynę kuriai jie 
tada bus taip reikalingi!

PRIEMONĖS TREMTINIU 
GYVYBEI IR SVEIKATAI 
PALAIKYTI

SVARBU SENTI ŽINIAS 
I§ TREMTINIU PASAU
LIO IR GELBĖTI

Daugelis iš mūsų nežino 
Lietuvoj gyvenusių artimų
jų likimo. Kiti matė ištrem
tųjų sąrašuose savo gimi
nių pavardes, bet nežino, kur 
juos nudangino ir negali pa
dėti. Retas laiškas ateina iš 
tremtinių pasau’io, ir tai iš 
lengvesnių darbo stovyklų. 
Laiške turi gerai anie save 
rašyti, nieko apie kitus, pa
sakytos teisybės cenzūra ne
praleidžia. P®v.: viena
žistama iš ištrėmimo rašo: 
‘‘Maistas geras, bet sirgau 
cinga”. Juk žinoma, kad nuo

oa-

Nketų keletą tokių pasiųsti, 
kad tremtiniai pasinaudotų.
3. American Express Co., 
180 N. Michigan Avė., 
Chicago, UI.

Ši firma persiunčia tik pi
nigus. Nesuradus adresato, 
pinigus grąžina siuntėjui. 
Per ją siųsti pinigai nežūna. 
Bet dolerius į sovietų rub- 
’ius iškeltus, tremtinis ma
žai ką gali už juos gauti. 
Užtat tremtiniams geriau 
siuntinius gaati, nors siun
tėjui daugiau kainuoja.

4. U. S. paštas priima siun 
tinius į Sovietų Rusiją, bet 
ta siuntinį turi išpirkti ga
vėjas. Tų siuntinių likimas 
niekuo negarantuojamas ir 
išpirkimo suma vietoje la
bai aukšta. Paštu siuntą ga
vęs tremtinis būtų dar la
biau apsunkintas. Paštu 
siuntinius siunčia sovietų pi
liečiams. Areštuotiems trem 
tiniams tuo keliu siųsti ne
patartina.

Prašoma kitų laikraščių 
persispausdinti.

Agr. S. Juozelenaitė.

Subadė jautis itoU West Chicag0 ūkyie-bu’ 
J vo mirtinai subadytas jau-

i Wilton B. Lehman. 70 me- čių.

tų. turtingas ūkininkas, ne- SKELBKITES “DRAUGE”

A.A

Kaminskas
Pvt. Ernest B.

negailestinga mirtis atsky 
ir broli. Pvt. Ernest B. 
karo laukuose .Vokietijoje 
23 metu amžiaus.

6 šalyse—Anglijoj, Pran- 
ir Olandijoj. Buvo užsita.- 

Pa laidotas

Šešių Metų Mirties 
Sukaktuvės

Daug dalykų į vieną siun
tinį nesudėsi. Skirtingas pre 
kės 
rai.

ton įtraukti. Nuo savęs nie
ko negalima pridėti. Visas 
siuntinys gali sverti iki 11 
svarų. Tą siuntinį ir atski
rai laišką su sąskaita bei 
daiktų sąrašu pasiųsti mi
nėtai firmai. Laiške para
šyti siuntėjo ir gavėj- adre
sus. užklausti, kiek prisiųs
ti mokesčių už siuntinį. C-v 
vus iš siuntėjo reika’ingus 

firma siuntim 1 
perpakuoja ir išsiunčia. Ko 
negali į siuntinį dėti, grą
žina atgal siuntėjui.
KĄ GALIM A SIŲSTI?
a) Va’gomi dalykai

Geri crackers, sausį 
kies. biskvitai, miltai, 
vinti vaisiai, rozinkos, 
rus, cocoa, saldainiai, pieno 
ir sriubos (seup) milteliai, 
augalų riebalai (vegetable 
fat) ir k.
b) Rūbai ir avalinė

Viršutiniai ir apatiniai 
ši-ti bei vasariniai rūbai; 
skarytės, šalikai, kojinės, 
anclets. nosinės, rankšluos
čiai. blankietai, batai, ka
liošai, kambariniai čevery- 
kai ir k. T
c) Vaistaj bei preparatai

i
coo- 

džio- 
cuk-

geriausia siųsti atski- 
Pav.: 1. Maisto siunti

nys. 2. Rūbų s. 3. Vaistų 
ir t.t 
2 Hebrevv Sheltering and 
Immigrant Aid Society 
IRIAS), 425 Lafayette St., 
New York 3, N. Y.

Jo® skyrius Chicagoje y- 
ira: 130 N. V/ells St.
I

Ši firma priima pinigais 
nuo $16.50 — 50 40. Pinigus 
ii persiunčia į Teheraną, o 
iš ten siunčia nustatytą siun 
tinį pagal mūsų pasirinki
mą ir Įmokėtą sumą. Vie
toje yra surašyti siuntinių 
pavyzdžiai su atitinkama su
ma prie kiekvieno pavyz
džio. Čia pasirinktą siuntinį 
sudaro Teherane ir pasiun
čia nurodytam adresatui.

Tie siuntinėliai maži. Rei- Kiniją.

s. ■ j

J

1
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_____________
i Kalbėjos

VVashington. — Madame 
Chiang Kai-Shek, Kinijos 
vado žmona, kalbėjos su 
prezidentu Trumanu rugpiū
čio 29 dieną. Jinai grįžta į

Jau sukako šeši mėnesini kaip 
rė iš mūsų tarpo mylimą sūneli 
Kaminską, kuris garbingai žuvo 
Kovo 1 <j. 1945 m., vos sulaukęs

Buvo narsus kareivis, kovojo 
elizijoj, Belgijoj, Lul.semburge 
navęs 3 žvaigždes, vieną sidabro, dvi bronzų. 
Olandijoje.

Netekom tavęs sūneli ir broleli. Žiaurus karas 
ve iš mūsų tarpo ir paliko neišgydomas žaizdas 
dyse. Nematom tavęs ir negirdim tavo žodelių, bet atsime
nam tavo, tuos brangius žodelius katruos atsiųsdavai savo 
laiškeliuose. Visuomet laikysim juos • mūšių širdyse. Ilsėkis 
ramiai brangusis svetimoj žemelėj ir lai Visagalis Dievas 
suteikia tau amžiną ramybę ir atilsi.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme 3 gedu.ingas šv. Mišias kurios bus atnašautos šeš
tadienį, Rugsėjo 1 d. 194.) m., šv. Antano parapijos bažny
čioje, (’iceio. Illinois, 6-tą. 7-tą ir 7:45 v.J. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir paž štamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. Ernes
to sielą.

A uliėidę: — Motina Amilija ir Tėvas Justinas. Brolis 
TėS(/t. Justinas (I\S. Army), Sesuo Sister M. Marielda 
(Sv. Kazimiero vienuolyne): Pusbroliai, Pusseserės ir Visos 
Kitos (riminės.

išplėšė ta
ni ūsų šir-

s

*1

Iš patikimos ®oaudos ir 
gyvu ’iūdininkų pasakojimų 
turime žinių iš tremtinių 
pasaulio. Šiandien ne pas
laptis. kad mūsų broliai iš
trėmime kenčia ir miršta 
nuo šalčio, bado, ligų ir į- 
vairių parazitų. Kadangi jie 
čia atitremti žūti, koncen
tracijos stovyklų adminis
tracijos nesirūpina tų blogu- 
mų pašalinti geresniu išlai
kymu ir sanitarinėms prie
monėms.

i

Pasinaudodami pirmiau 
nurodytais keliais su trem
tiniais susisiekti, turime ap
galvoti ir sutvarkyti siun
čiamą pagalbą, kad gavėjai 
daugiau pasinaudotų. Siun
tinys i'gai eina ir brangiai 
kainuoja, užtat gendančių ir 
mažai reikalingų dalykų ne
dėti. Visų svarbiausi yra vi
taminai ir vaistai. Aukštos 
kokvbės visų vitaminų pre
paratai turi daugiau ener
gijos. reikalirgų medžiagų 
ir veikiau galį suirusią svei
katą. nervus pataisyti 
baisią “cingą” 
gu kiekvienas
ko. tremtiniai, po sunkaus 
darbo, nė trumpo poilsio ne-

Visų vitaminų tabletas. 
aspirin, anacin, boric acid. 
mereuro chrome, vaseline. 
sulphur (sieros milteliai nie
žams gydyti), roach powder 
(tarakonams, blakėms, blu
soms ir kitiems parazitams 
naikinti), preparatai p’aukų 
ir kūno parazitams naikinti 
(for head lice ir k.), dan
tims valyti milteliai, band 
aid, paprasti bandažai ir t.t.

I

ir
išgydyti, ne
mautas. Sa-

10,000 BONKU

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

Phone: YARDS 6054
MATHAJI
KAITEI 
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• DEGTINI*
• BRANDE8
• MUITO

• GIN
• VYNO
• KORDIATU

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

turi nuo Įkyrių parazitų. 
Priemonė jiems naikinti — 
antiparazitiniai mil t e 1 i a j. 
Nuo didelio susikimšimo vie
nose patalpose, nešvarumo 
ir kai kurių dalykų bendro 
vartojimo — tarp vaikų ir 
net '-jaugusių plinta įkyri 
parazitinė odes liga, vad., 
niežai. Paprasta, bet tikra 
priemonė — sieros milteliai, 
iš kurių su riebalais daro
mas tepalas šiems odos pa
razitams naikinti.

Kadangi tremtiniai išb’aš 
kvti Ledinuotojo vandenyno. 
Sibiro ir kitose Europos bei 
Azijos Rusijos
giu skirtingose srityse tai 
i šaltą šiaurės ir į kontinen- 
talio klimato zoną, kur šal
ta žiema, o karšta vasara, 
reikia siusti atitinkamus rū
bų ir kitų reikmenų siunti
nius.

Tremtiniam® šelpti fondas 
ar juos aprūpinantis orga
nizacijos centras su eksper
tais turėtų standartizuoti 
siuntinius iš reikalingiausių 
vaistų, maisto, rūbų 
dalykų, atsižvelgiant 
mato ir kitas vietos 
gas.
Agr. S. Juozelėnaitė

oro atžvil-

ir k. 
į k'i- 
sąly-

I
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labor Day, Rugs.-Sept. 3d., I945m.

VYTAUTO PARKE

SESIOS DOVANOS CASH PINIGAIS: j L $250.00
$100.00

$50.00

4.

5.

6.

$50.00

$25.00
$25.00

v

Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų ir pasilinksminimų.
Atviroje estradoje grieš F. Bistro lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems lietuviš-

♦

kiems šokiams. Šokių pavilijone Larry Simms orkestrą grieš lietuviškiems ir po
puliariems šokiams. Bus ir kitų žaidimų bei pamarginimų.

Jauni ir seni - visi būkite "Draugo" rengiamame Pergalės Piknike! Lauksime!

• <

z*
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Penktadienis, rugp. 31, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS - S ”“. laibas
Louis Vaičius, sulaukęs 24 Dr. Lewis VVayne Law, 29 
metų. Paliko dideliame liū- 
desyje žmoną Catherine, te- 
vėlius, sesutes ir daug kitų 
giminių. Trečiadienį, rugp. 
29 d. iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčios po gedu
lingų pamaldų tapo palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

3 d., Vytauto parke. Bus iš- i Liūdesio valandoje surami- 
mokėta laimingiesiems net no ir laidotuvėms patarnavo 
$500,00 cash. Važiuokime vi
si ir paremkime savo kata
likišką dienraštį “Draugą”, ^as 
kuris mums visais atžvil
giais tarnauja. Šeimininkės, 
nieko tą dieną negaminkite j 
pietums, nes nuvažiavę į 
“Draugo” pikniką gausime 
gardžiausių valgių ir kiek

West Pullmano 
Naujienos

Praeitą sekmadienį, rugp. 
26 d., ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto naujai įšventintas kun. 
V incentas A. Daugintis lai
kė pirmas šv. Mišias. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia. 
Buvo graži mokyklos vaiku
čių procesija, kuri įlydė jo 
primicijantą su kitais kuni
gais, kurie patarnavo jam 
prie šv. Mišių. Labai gražiai 
giedojo pakviestas garsus 
vyrų (Catholic Casino of 
Chicago) choras po. vado
vyste Edmond Tardy. Gra
žų iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė Šv. Kryžiaus 
parap. kleb. kun. A. M. Lin
kus. Naujo kun. V. A. Dau
ginto motinėlė, patėvis, bro
liai ir sesutė bei kiti jo gi
minės laike šv. Mišių priė
mė šv. Komuniją. Sakau, pir 
mą kartą kaip parapija gy
vuoja, buvo tokios iškilmės, 
nes pirmas jaunuolis iš mū
sų parapijos, 
tą taip kilnų 
kimą.

Pirmą vai. 
jos salėje, naujam kun. V. 
A. Daugintui pagerbti įvyko 
šauni puota, kur dalyvavo 
apie 300 žmonių — jo gimi
nių ir draugų. Buvo paga
minta gardūs valgiai. Po to 
buvo programa ir linkėji
mai.

Programai vadovavo ir 
pasakė reikšpaingą kalbą 
kleb. kun. M. Švarlis. Prog
ramą išpildė parap. mokyk
los vaikučiai ir mergaitės. 
Reikia pažymėti, kad dar 
mokykla nepradėjo mokslo 
metų, o vis gi buvo tvar
kinga procesija bei išpildy
ta graži programa parapijos 
mokyklos mokinių iniciaty
va, už tai priklauso garbė 
vietinėms mokytojoms Šv. 
Kazimiero seselėms. Pasakė 
kalbas ir reiškė linkėjimus 
naujam kunigui: kun. Bulo
vas, MIC., klerikai A. Ta
mulis ir A. čepanis. Kalbė
jo ir įteikė dovanėlę nuo Šv.. 
Pranciškaus tretininkų bro
lijos E. Meteišienė. Gale kal
bėjo pats primicijantas kun. 
V. A. Daugintis, kuris savo

I kalboje reiškė daug dėkin
gumo visiems ir tuomi iš
kilmės baigėsi. *

I
Dienraščio “Draugo La

bor Day piknikas įvyksta 
pirmadienį, rugsėjo (Sept.)

metų, nesenai paleistas iš 
laivyno. Pacifike tarnavo 
leitenanto laipsniu, buvo už
muštas žaibo praeitą trečia
dienį, kai jis žaidė 
Deerpath Ccuntry 
Lake Forest.

golfą 
klube

kuris pasiekė 
kunigo pašau-

popiet parapi-

A. T A
MARTHA NAVICKIENĖ

(po tėvais č.unskaite)
Gyve..o JZja K Lineli Avė. 

TXii. v iv tory 83a3.
.Mirė it u t, p. Z8 <1., 19-4 ii m„ 

8:3a vai. v ttk., suiau.tUs pu~ 
sos amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskr.. iirkslitį parap., 
baieiių Kaimo.

1'aiiKo dideliame- nuliūdime 
sūnų Juozapų, marčių Anasta
ziją ir anuaų Juozapų, brolį 
Ambrozie>i;; seserį ir švogerj 
Uršulę ir Antanų Švažus ir 
jų šeimų ir daug kitų gimimų, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas paša.votas 
koplyčioje, 33 Iv S 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
Rugsėjo .1 d„ 194a 1 
tyčios 8:30 vai. ryto 
lydėta i X>>vo Apvaizdos 
rap. bažnyčių. kurtoje 
gedulingos pamaldos už 
nės sielų.
lydėta ) šv. Kazim.ero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus-ges ir 
tanios dalyvauti

Nuliūdę; Sūuvos, 
kas. Broli“, Srsuo, 
Giminės.

laidotuvių Pirelctortiis 
žeika ir Evanauskas. 
Yards 1138-1139,

Mažėikio 
Liiuaruca

šeštadienį, 
tn. iš kup

lius at- 
1>a- 

bažnyčių. kurioj*- Įvyks 
veuo- 

Po pamaldų Dus nu-

visus 
pažįs- 

laidotuvčse. 
Ma~ti. .Vim- 
švoReris ir

Ma- 
Telefo-

Gražus pavyzdys yra gra 
šiaušiu pamokslu.

jaunas 
torius

ir mandagus direk- 
Leon ardas Bukaus-

Mokytojos šv. Kazimiero 
seselės jau grįžo į parapiją 
savo pareigoms. Mūsų pa
rapijos mokslo metas pra-

i------------------------
Pranešimai

Simono Da -kanto dra’f^i- 
jcs mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 2 
dieną 12 vai. dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Privalo bū
tinai pribūti visi, nes turi
me svarbių reikalų svarsty
mui, ypač apie metinį pa- kramento palaiminimu, 
rengimą, kuris bus spa’ių 
28 d. Lietuvių Auditorijoj.

Didelės iškilmės 
įvyksta Brocktone

Brockton, Mass. — Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserys įsi
gijo gražų ir patogų moti
nišką namą Brocktone. La
bor Day, rugsėjo 3 d., 1945 
m. įvyksta iškilminga nau
jo vienuoly no inauguracija. 
Ji prasidės 10 vai. ryto iš
kilmingomis pontif. kalinė
mis šv. Mišiomis, kurias at
virame ore, prie vienuolyno, 
atnašaus Bostono arkivys
kupas Ričardas J. Cushing. 
12 vai. bus iškilmingi pie-! 
tus. 5 valandą po pietų in
auguracija baigsis Šv Sa-

SUSIRINKIMAS j
j Bridgeport. — Šv. Petro
nėlės draugijos susirinkimas 
įvyks sekmad., rūgs. 2 dn 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
los kambaryj, 1 vai. popiet. 
Visos narės malonėkite at
silankyti laiku. Kviečia — 

Valdyba

B. A. LACHAWICZ
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
TeL PulL 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodcre 5765.

<■
i

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE'.!

kas norės. Iki pasimatymo. gidėg rugsėj0 5 d. po 8 vai. 
Rugp. 24 d. Camp Gordon, šv. Mišių.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

I

z

Skelbkitės “ Drauge”
Rap.

A. A
KUPRIENĖ

Kasčiukaitė)
ANTANINA

(po tėvais
Gyv. adresu 4311 Archer Avė., Chicago, III., tel. LAF. 2077.
Mirė Rugpiūčio 29d., 1945m., 7:45 vai. vakare, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Juosvainių para

pijos, šingailių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Kazimierą; sūnų Lt. An

taną "(U. S. Navy) ir marčią Man”, dvi dukteris Yvonne ir 
Genovaite Gapšienę ir žentą Dr. Joną Gapšis; anūkus Joną ir 
Antaną; nusseserį Antaniną Adams (Grand Rapids, Mich.) ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį Kun. Dr. Petrą Raščiuką; seserį Apo
loniją Briedienę ir švogeri Juozą ir šeima.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos ir Darius Girėnas 
Service Mothers Club.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4332 So. California 
Avė. La’dotuvės įvyks pirmadienį, Rūgs. 3d., 1945m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Panelės parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionėm sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Dukterys, Žentas, Pusseserė 
ir visos kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

Įstephens
I * * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su VargonaisI 7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
■ ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 
|JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMU

f

I Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

E >■

T

i

•: ' ' ' A "■ M
- J'J'

St. Casimir Monument

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISA DARBA

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

A A.

JUOZAPAS BRAZAITIS
Aušros Vartų Parap. Vargonininkas

Gyveno 2208 West 23rd Street
Mirė Rugp. 28 d., 1945 m., 9 vai. ryte, sulaukęs 54 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Šeduvos parap. 

ir miestelio.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Pvt. Abdoną (U. S. Army), 

dukterį Loretta, pusseserę Juzefiną Walavičienę ir jos šei
mą, švogerką Apoloniją Vaznienę ir šeimą (Rockdale, III.), 
švogerį Antaną Dargužį (Cleveland, Ohio) ir daug kitų gi
mimų, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Rugsėjo 1 d., 1945 m. iš kop

lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Sūnus, Duktė, Pusseserė, švogerką, 

daug draugų ir pažįstamų.
Lajdotuvių Diretkoriai Lachavvicz ir Sūnąi. Telefonas 

Canal 2515.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions. 

DISTRIBL'TORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most BeautifuI and Enduring — Strongest and World’s Best.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS.
KRIIPKITfS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnas American Legion Post No. 271

X

Kazimiero kapines, 
draugus ir pažįsta-

Švogerts, Gimines ir

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių gra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kurtuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)
3Sb

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd., tel. ESTebrook 3645

Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vaL

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laido tu vią 
Direktorių
Aseciaeijea

i

Lafayette 0727

X,

♦

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST,________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ EB SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANaI 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 8 MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone ’YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. J. RIDIKAS
S3S4 S. HALSTED ST. 710 W. IRth STREET 

Telephone YARds 1419

Split by PDF Splitter



DEENRASTI3 DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS Penktadienis, rugp. 31. 1915

Gražiame Vytauto Parke, 115th St., arti Crawford Avenue |

v

Bus visokių įvairenybių — skanių valgių ir gėrimų kiek tik kas norės, taipgi gera mu
zika šokiams ir visko jūsų pasilinksminimui. Taigi, rezervuokite šią dieną mūsų piknikui 
ir atsilankę praleiskite smagią dieną su Town-of-Lake’iečiais.

O DAR KAS NAUJO — Atsiminkite, kad mūsų Didysis Piknikas baigsis Karnivale. 
Karnivalas randasi tarp West 47th Street ir South Damen Avenue — lengvai pasiekiamoj 
vietoj. Didinga karnivalo užbaiga įvyks Labor Day (Pirmadienį), Rugsėjo 3-čią dieną. 81

Nuoširdžiai kviečia visus Kun. Kleb. A. Linkus ir Parapijiečiai.

£

£

PERKELIAMAS Į AMERIKOS KARO LAIVĄ

nkfa
SŪRIAMS PUNKTAI BUS Nl MUŠAMA PUSIAU. SVIES

TAS 12 PUNKTŲ

VVashington. — Kainų 
admin:stracijos ofisas pra
nešė rugpiučio 30 dieną, kad 
rugsėjo mėnesiui sumažina
ma racionavimo punktai 
mėsai, sūriams, sviestui ir 
margarinui.

Nebebus reikalinga racio- 
nav'mo punktų kenuotam 
pienui.

Nuo rugsėjo 2 iki 29 die
nos imtinai visokiai mėsai 
raudonį punktai sumažina
mi bendrai 28 procentais.

Sūriams punktai bus nu
mušti pusiau.

Sviestui bus numušta ke
turi punktai, margarinui du 
punktai, taigi sviestas ir 
margarinas turės tokią pat 
racionavimo • punktų vertę, 
tai yra po 12 punktų.

* X *

žemės ūkio departamen
tas numato, kad civiliniai 
žmones gaus 338,000,000 sva 
rų mėsos savaitei, laike rug
sėjo mėnesio racionavimo 
periodo, palyginant su 280.-

420.000 svarų rugpiučio mė
nesį. vadinasi padidinama 
20’ 2 procento. Bus daugiau 
jautienos, veršienos, avie
nos ir kiaulienos mėsos, — 
pareiškė Bowles.

Iš Vokietijos gyvenimo

Bažnyčiai grąžintos teisės1

VOKIETIJOJE VĖL ATGIMSTA RELIGINIS VEIKIMAS. 
LEISTA SPAUSDINTI BAŽNYTINIAI LAIKRAŠ
ČIAI.

I

x

♦t >

į mus

Areštavo vyskupą
Fulda. Vokietija. — Vys

kupas Kari Maria Splett. 
Danzigo vyskupas. buvo 
areštuotas rusų pareigūnų, 
pasak pranešimo gauto Ful- 
doje.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIM AMS
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet f
žaizdos pradeda 1 , ;
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdaru ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan- 

’čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams, šųšų ir sutrūkirnų 
prašalinim ui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimų. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo p'&timąsi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

EEGULO OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.75, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog j:—

L E G U L O
1941 No. Pulaski R<1.

Dept. D. Chicago 39, III.

Siautė
Praeitą treč'adienė Chica

goje ir jos apylinkėje siautė 
didelė perkūnija su lietumi 
ir audra.

* * *

Visi, visi
Per Labor Day įvyksta di

delis ir šaunus “Draugo” 
piknikas Vytauto darže. Vi
si. visi dalyvaukite i ‘Drau
go” pikn’ke.

* sjc

Apiplėšė
Friend Trent. 6334 Nor

mai blvd.. insurance kolek
torius. pranešė policijai, jog 
ginkluotas negras iš jo atė
mė S30.

* * ♦

Padaugėjo
Chicagoje padaugėjo tra- 

fiko nelaimių, kai buvo nu
imtas gazolino racionavimas 
Sakoma, jog dvigubai dau
giau įvyko mirčių trafiko 
nelaimėse laike savaitės, kai 
buvo nuimtas gazolino ra
cionavimas.

I Kiek dabar Berlvne I 
I vra avvenfoju? I

Jterlvnas. — Sovietu kon-
troliuoiamas laikraštte Ber-
linpr pranešė r»iPr-
niūč’O 29 dinea io^ rūpin
čio mėnes:o viduryje Berlv- 

hnvn 2 7R4 000 p-vvc^tn. 
in. O rcvilžėt 1939
motu F-ivo 4 229 009 crrrvt'*'- 

tniii P«’,1tT]p. Pncrniričio mė- 

r>n‘-'iz> Pe’’’lV'r,n him

109^ 000 vvru ir 1.748 000

Kapit. Y. Takasaki, vienas iš japonų pasiuntinių, ku
rie japonų pasidavimo reikalais tarėsi su Admirolo Halsey 
štabu ant karo laivo USS Missouri, yra perkeliamas iš 
laivo USS Nicolas į USS Missouri. (Acme-Draugas teleph.)

Motinos meile

Per tris metus žibino lemputę
MOTINA ŽIBINO LEMPUTĘ PER TRIS METUS SŪ

NAUS GARBEI KAD JIS GRĮŽTŲ GYVAS IŠ KARO

Mrs. Rome Moga laikė de
gančią lemputę savo namo 
lange. 773 High str.. Aurora, 
per tris metus. Ši lemputė 
žibės ir šį vakarą. Lemputė 
žibinama sūnaus jūrininko 
garbei.

Motinai buvo pranešta va
sario 27 dieną, 1942 m., kad 
jos 18 metų sūnus Rome 
Moga buvo tarp dingusiųjų 

i (nrssing), kai USS Houston 
laivą japonai paskandino 
Pacifike.

Motina per tris ir pusė 
metų nenustojo vilties, kad 
jos sūnus grįš gyvas. Ir ši

jos viltis padidėjo, kai gau
ta žinia, jog 300 jūrininkų 
išsigelbėjo iš Houston laivo, 
ir buvo rasti japonų belais
vių kempėje, Thailande. Ji 
yra tikra, kad jos sūnus yra 
tarp išsigelbėjusių, nes jos 
sūnus nebuvo laivyno de
partamento oficialiai skaito
mas žuvusiu.

“Aš laikysiu šviesą lange 
ir mano maldos padės grą
žinti mano vaiką namo, ir aš 
esu tikra, jog mano malda 
buvo išklausyta”, — pareiš
kė jinai aną dieną.

Frankfurt, Vokietija, — 
Korespondentas Dr. Mat 
Jordan praneša, kad Jungti
nių Amerikos valstybių gru
pė. iš Sąjungin:nkų kontro
lės tarybos Vokietijai, grą
žino Reiche Bažnyčiai pilną 
laisvę, kurią buvo išplėšę 
naciai.

Buvo grąžinta Bažnyčios 
nuosavybė teisėtiems savi
ninkams, ir buvo leista pil
nas visų religijų veikimas, 
įskaitant religini auklėjimą 
viešose ir privačiose moky
klose. Leista spausdinti baž
nytiniai laikraščiai ir viso
kių rūšių jaunimo bei vi
suomenės veikimai.

Tėvai turi laisvę pasirink
ti, kurią buvo naciai panei
gę. tokią mokyklą, kokią no
ri. tai yra viešą arba para
pijine. Ir Bažnyčioms 
bus leista turėti savas 
kvklas. kurias Hitlerio 
kvmai buvo sunaikinę.
Vokietijos tose dalyse,

rias yra sovietu rusai oku
pavę. yra sunki Bažnyčios 
padėtis.

Įvairios ••• Įdomios
^ŽINIOS

10,000 kartų!
Stockholm. Švedija. —Pra

nešama. jog buvo surasta 
nauja žvaigždė 10,000 kartų 
skraidresnė. negu saulė. A- 
pie tai pranešė Dr. Nils Ta
rno, iš Kristaberg observa
torijos.

vėl 
mo- 
įsa-

ku-

I

Išgelbėjo pinigus

Moteriškė išvijo banditą
KAIP KALBĖJO TELEFONU. BANDITAS ATSTATĖ 

REVOLVERI. JI SUŠUKO PER TELEFONĄ: 
“HOLDAPAS VYKSTA”

Mrs. Cecila Montgomery, 
3420 Oketo avė., išvijo ban
ditą negrą praeitą trečiadie- 

, ni. ka; jis bandė ją apiplėš
ti Industrial Currency ex- 
chanfre. 329 W. Grand avė., 
kur iinai tarnauja kaipo ka
sininke.

Jinai telefonavo. kai ban
ditas i ia atstatė revolveri, j 
Moferiškė pasilenkė žemiau 
stalo, patraukė prie savęs

Pebėgc...
Eldora, Ia. — Rugpjūčio 

29 dieną iš valstijos lavini
mo mokyklos pabėgo 100 
jaunuolių, kai kilo valgoma
me kambaryje riaušės.

Įdomus Įvykis I

Frankfort, Ky. — Pat 
Lane, kuris turi 75 metus 
amžiaus, negali bėgioti ap
link medžius, kad pagauti 
voveraitės, kaip kad seniau 
jis galėdavo. Ka gi jis da
ro? Gi va kokį dalyką senu
ką?? sugalvoio. Jis paėmė 
aveliu skambuti ir suzvani- 
io Vovera;tės ištemoe au-

telpfona ir sušuko per tele- sjs klausės, ir paskui vove- 
fona: “aš esu u^pu’ta. — raitės atbėgo iš medžio prie 
vvksta holdanas”. Negras j0 pažiūrėti koks čia trukš- 
nusitrando ir pabėgo iš pini- mas vyksta, 
gu keitimo įstaigos

ši istorija buvo papasa- 
Moteriškės šaltumas ir su-. kotą valstijos medžioklės ir 

manumas išgelbėjo pinigus, žuvavimo komisijai.

Mokosi angliškai
San Francisco. — Tokyo 

radijas rugpiučio 29 dieną 
pranešė, jog japonų telefono 
moteriškės • operatorės Yo- 
kohamoje nuo rugpiučio 28 
dienos pradėjo mokintis 
angliškai. Telefono biuras 
taip pat pagamino telefono 
knygą anglų kalba naudoti 
sąjungininkų jėgoms.

a-

ir
ir

100 metų
Mrs. Irene Woods. kuriai 

šimtas metų amžiaus suka
ko b’rželio 14 d., mirė pra
eitą trečiadienį kauntės li
goninėje nuo susižeidimo, 
kurį gavo rugpiučio 29 die-

t'krai keista!
San Francisco. — šiomis 

dienomis kokia tai moteris ną, kai ji parkrito savo na- 
nuo aukso vartų t;ltn (Gol- 
den Gate B’-ide’e) jvvkdė '■a- 
vižvdvste. Tai iau bus 47t« 
savižudvste ivykusi nuo auk 
so variu tilto.

Nepažįstama moteris nu
šoko mm aukso vartų tilto.

priežiūra 
liga bus

Brighton

Skelbkits “Drauge”

Platinkite “Draugą”

me. 1059 Foster avė. Jinai
100 metų amžiaus sukakties 
proga skrido lėktuvu.

Kiek gyvena?
Frankfurt. Vokietija.

Apie 7,000,000 katalikų 
vena amerikiečių zonje. 
mer Skiečių zonoje 
13.308,000 gyventojų.

gy-
A-

gyvena

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMUINO

PATARNAVIMAS GRETAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

X Karys Jonas Navickas, 
artimas a. a. kun. dr. Jono 
Navicko, MIC., giminaitis 
lankėsi mūsų dienraščio re
dakcijoj. Jisai dalyvavo Eu
ropos karo laukuose ir ten 

. buvo sunkiai sužeistas. Gy
dosi karo ligoninėj, Texas 
va’stybėj. Jonas Navickas 
yra užbaigęs Marianapolio 
kolegiją. Drauge su juo mū
sų redakcijoj lankėsi ir klie
rikas A. Tamulis, taip pat 
Marianapolio kolegijos 
lumnas.

X Stephania Sapranis 
Nell Meškūnas, gabios
darbščios veikėjos iš Water- 
bury, Conn. pakeliui namo 
iš Moterų Sąjungos seimo 
Grand Rapids, Mich., susto
jo Chicagoje aplankyti sa
vo pažįstamus. Jos sykiu su 
M. Vaičiūniene ir jos duk
teria Terese padarė vizitą 
ir “Draugo” redakcijai. Nell 
Meškūnas pažadėjo “Drau
gui” pasiųsti žinelių iš Wa- 
terburio lietuvių veikimo.

X K. Kolyčienė, 4403 So. 
Maptev^ocd Avė., pereitą šeš
tadienį' (rugp. 25 d.) per
gyveno sunkią operaciją. Tik 
stropi gydytojo 
teikia vilties, kad 
nugalėta.

X F. Jucius, iš
Park, skaudžiai ligos palies
tas, jau kelinta savaitė, kaip 
randasi ligoninėje. Sergan
čio tėvelio aplankyti buvo 
atvažiavusi jų dukrelė vie
nuolė, kuri yra Šv. Pran
ciškaus vienuolyne.

X Lorraine Mondziejaus- 
kaitė, 6600 So. Washtenaw 
Avė., tėveliams išvažiavus 
atostogauti į Wisc., pati iš
vyko į Canadą. Mano taip 
pat aplankyti ir kitas vie
tas.

X Kazėnus ir Ragėnus iš 
Brighton Park rugpiučio 26- 
tą dieną važiuojant į 
savo parapijos pikniką, iš
tiko nelaimė. Susidūrus 
trims automobiliams buvo 
sunkiai sužeistos Ragėnienė 
ir Kazėnų dukrelė, kurios 
nuvežtos į ligoninę.

I

STANDARD 
sFEDERAL 
SAVINGS AND
BOAN AASOOIATIOB

OI CMICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
________ t
JU8TLN MACKIEWICH, Pna. and Mft.

Vargonininkų
Dėmesiui!

A. a. Juozo Brazaičio lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 
rūgs., 1 d.. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, 9:30 
vai.

Giedosime Pietro Yon mi
šias. Malonėkite būti pirm 
laiko. A. S. Pocius
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