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BOMBAVO NACIUS CORFU SALOJE
Didelis lietus trukdo sąjungininkams

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, spalių 12. — 
Tęsdami savo atakas ant 
nacių Balkanuose ir ryti
niam Viduržemy, lėktuvai 
iš šiaurvakarinės Afrikos 
vakar smarkiai puolė nacių 
aerodromą ant Corfu, stra
teginėj graikų saloje prie 
Adrijatikos žiočių. U.S. Mit- 
chell ir Lightning lėktuvai 
numetė bombas ant Garitza 
aerodromo ir numetė dvi 
bombas ant transporto laivo 
Corfu uoste.

Puolė aerodromus.
Amerikos Liberator bom

beriai taipgi puolė

Susirėmė su tankais.
Didelis lietus vis dar truk 

do sąjungininkų kareiviams 
ties Volturno upe ir skers 
kalnų iki Termoli prie Ad- 
rijatikos. Raportai mini tik 
artilerijų dvikovas ir patro- 
lių veiksmus abiejuose fron
tuose.

Viena aštuntosios armi
jos patrolė susidūrė su na- 

I cių tankais į vakarus nuo 
Termoli. Priešo opozicija vis 
dar didelė, bet raportas sa
ko britai vienur kitur pasi- 

1 varė pirmyn. Britų artileri
ja apšaudė priešo pozicijas

Calato į pietvakarius nuo Colletor-

i

aerodromą Rhodes saloje, ir to, kur šoviniai pataikė į ke- 
TToy**} Iri oi rvyv ov’/vrl mnvo TZ'-vn yti/saLaUi,

MEILĖ IR JUOKAS GRĮŽTA Į NAPOLĮ PORTUGALIJA PASILIEKA NEUTRALI
< i

Herakleion aerodromą Kre- lis vežimus ant vieškelių, 
toje, kur numetė bombas 
ant ten tupinčių lėktuvų ir vietom išsiliejo ir 
aerodromų pastatų.

Lightning lėktuvai pirmą neįmanoma ten vesti kokią 
kartą atakavo Antimachia 
aerodromą Gos saloje, Dode- 
kanuose. šis aerodromas 
trumpu laiku perėjo per dve
jas rankas.

Pakilusi Volturno upė
.1____• apliejo

laukus, tad dabar beveik

Amerikos kareivis liuoslaikiu miesto gatvėmis vaikšto su itale. Juos lydi šypsena 
kitų kareivių. (Acme-Draugas Telephoto).

vėl puolė japonu Naciai padegė Gomelį ir Kievą
norint kovą. Penktoji armi
ja konsoliduoja savo pozici
jas ties Volturno ir ruošiasi 
puolimui stipriųjų nacių po
zicijų.

Senatorių pareiškimai Didžiuma italų laivų

ALIEJAUS BAZE
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 12.—Gen. MiacArthur 
šiandien pranešė, kad Ame
rikos Liberator bomberiai 
ketvirtą kartą puolė japonų 
aliejaus bazę Macassare,

Bazės padės kovai prieš submarinus
LONDONAS, spalių 12.— 

Premjeras Churchill šian
dien pranešė, kad Portugali
ja. tuoj paveda. Anglijai lai
vų ir lėktuvų bazes Azorų 
saloje, Atlantike. Sutartis 
nepaliečia portugalų norą 
palaikyti savo neutralitetą 
Europos kontinente.

Anglija iš savo pusės pa
sižadėjo teikti Portugalijos 
ginkluotoms jėgoms visoke
riopą pagalbą, ir padėti tos 
valstybės tautinei ekonomi
jai.

Portugalija sau laiko su
verenines teises Azorų sa-

, loję, ir karui pasibaigus 
britai kareiviai bus tuoj iš 
ten patraukti. Anot Chur- 
ehill, ši sutartis pagrįsta 
pirmąja Anglijos-Portugali- 
jos sutartimi, pasirašyta 
1373 metais, kuri per šimt
mečius atnaujinta ir patvir
tinta naujomis sutartimis.

i

nepatinka britams
LONDONAS, spalių 12.— 

Britų ir amerikiečių. rate
liai susirūpinę dėl atakų 
ant britų karinės politikos, 
kurias padarė penki Sena
toriai, nesenai grįžę iš karu 
laukų. Manoma tas klausi
mas bus iškeltas Anglijos 
parliamente, bet nesiranda 
to asmens ar grupės, kuri 
galėtų apginti Amerikos in
teresus jeigu būtų reikalo.

Sakoma tokios diskusijos 
kilusios prasčiausiu laiku ir 
bijoma, kad Senatorių kal
tinimai nepakeistų sąjungi
ninkų strategijos šiuo metu, 
kuomet ruošiamasi galuti
nai susikibti su vokiečiais.

I

12.—
šian-

LONDONAS, spalių 
Premjeras Churchill 
dien pranešė Parliamentui. 
kad didesnė dalis Italijos 
karo laivyno, suvirs 100 vi
sokių laivų, dabar randasi 
sąjungininkų rankose. Apart 
karo laivų, maždaug 150,- 
000 tonų transportinių lai
vų taipgi atvyko į sąjungi
ninkų uostus. Kas bus da
roma su laivų įguloms dar 
galutinai nenutarta, bet lai
vai bus vartojami Jungtinių 
Tautų naudai.

Rusai jau pasiekė tų miestų pakraščius
MASKVA, spalių 12. — 

Raportuojama jog naciai 
Baltrusijoj padegė savo ba
zę Gomely ir ruošiasi tą 
miestą evakuoti. Rusų dali
niai jau dasivarė iki Gome- 

Celebes saloje. Keturmoto priemiesčių, šis rapor- 
riniai lėktuvai skrido apie žini» » Lo“d“<>.
2,400 mylias į abi puses, kad kuri 8akė vokiečiai taipgi 
numesti 25 tonus sprogstan! Padegė Kievą, kur rusai ka- 
čiųjų bombų ant taikinių . reiviai jau priėjo prie mies-

I to pakraščių.
čiųjų bombų ant 
ten. Aliejaus ir gazolino tan 
kai ir sandėliai arti Juliana 
ir Wilhelmina prieplaukų ir 
Fort Rotterdamo buvo su
naikinti.

Ataka padaryta nakties 
metu. Visi sąjungininkų lėk
tuvai saugiai grįžo.

MASKVA, spalių 12. — 
Raportai iš fronto sakė ko
vos už Kievą jau pasiekė 
kritišką stadiją. Vokiečiai 
jau padega to miesto istori
nius pastatus ir išsprogdina

Kiti sąjungininkų lėktuvų m^as įvairiose vietose, 
daliniai atakavo kelis kitus Rusų kariuomenės veržia-

j

Argentina nutrauks 
ryšius su ašimi 
SANTIAGO, Chile,

12.—Laikraštis Hora 
dien sakė privatiški 
niai Buenos Aires pranešę 
jog Argentinos vyriausybe 
užsirūstinusi vokiečių atsi- 
nešimu link Jo šventenybės 
Popiežiaus XH ir veikiau
siai nutrauks santykius su 
ašies valstybėmis netolimoj 
ateity.

Anot pranešimo, gerai in
formuoti sluoksniai šakotas 
ryšių nutraukimas bus pas
kelbtas gal šeštadieny.

i

Prancūzijoj didėja 
sabofažninky veikla 
LONDONAS, spalių 12.— 

Prancūzijoj didėjantis sabo
tažas privertė nacius ir jų 
Vichy pastumdėlius vartoti 
griežčiausias priemones su
kontroliuoti prancūzus pat
riotus. Vichy radio prane
šimu, padegami javų lau
kai, išsprogdinamos gele
žinkelių linijos, ir nuverčia-

i
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spalių 
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Naciai nesusitaria 
su kuo taikytis 
LONDONAS, spalių

Raportuojama jog vokiečių 
į vadai negali tarp savęs su
kaitanti dėl sąjungininkų, su 
"kuriais reiktų bandyti atski 
rai susitaikyti. Naciai ofici- 
alai nesenai laikė posėdį 
tam tikslui. Propagandos 
ministras Goebbels ir Ges
tapo vadas Himmleris sako
ma reikalavę atskiros taikos 
su Amerika ir Anglija, o 
Herman Goeringas ir kiti 
aukšti naciai ragino taiky
tis su Rusija.
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Senatorius nori ištirti 
"lend-lease

WASHINGTON, spalių 12 
—Louisiana Senatorius El- 
lender reikalavo skubaus 
ištyrimo “lend-lease” ope
racijų, sakydamas, kad Ru
sija atsilygina vien tik r.p- 
rūpinimu ir paruošimu A- 
merikos laivų Rusijos uos
tuose. Ellender sakė tos in
formacijos buvo suteiktas 
laiške, kurį parašė buvęs 
* lend-lease’ ’ ; administm/ o- 
rius Edvvard R. Stettinius, 
Jr. Senatorius reikalavo in- 
vestigacijos po slaptų ra
portų, kuriuos Senatui pri
eitą savaitę pateikė pei :i 
senatoriai, nesenai grįžę ;š 
didžiųjų karo frontų.

F F .

Ickes ieško būdų gauti 
daugiau britų aliejaus

WASHINGTON, spalių 12 
—Aliejaus administratorius 
Ickes šiandien įsakė suma
žinti gazolino kiekį 25% de
šimčiai vakarinių valstybių 
ir pranešė, kad Amerikos 
aliejaus misija tuoj vyks 
studijuoti būdus naudojimui 
aliejaus iš vidurryčių ir ry
tų. Tas veiksmas seka 
nuolatinius Kongreso reika
lavimus, kad britai ir kiti 
sąjungininkai suteiktų di
desnius kiekius aliejaus ka
ro reikalams.

japonų taikinius, o priešas s* P®1* Dniepro upę abiejose 
bandė dvi atakas prieš są-] 
jungininkų pozicijas Naujos 
Gvinėjos apylinkėj, ir tris 
kart puolė amerikiečių pozi
cijas Solomonuose.

Australiečių nuol a t i n i s 
spaudimas privedė juos iki. 
40 mylių nuo japonų '__
dang bazės. Japonai trau
kiasi į šiaurę Ramu slėniu 
prieš australiečių atakas.

)

ORAS
Šilta. Gal bus lietaus.

NUŠOVĖ 19 OLANDU
BERNAS, spalių 12. — 

Berno laikraštis Der Bund 
rašė jog naciai nušovė 19 
Olandijos piliečių, jų tarpe 
dvi mergaites.

Sako Senato bylius 
kenkia darbininkams
WASHINGTON, spalių 12 

—Atstovų rūmų militarinio 
komiteto nariai pareiškė, 
kad Senato užgirtas drafto 
atidėjimo bylius, kaip jis 
dabar stovi, panaikintų ci- 
vilės tarnybos įstatymus ir( 
visas unijų-darbdavių sutar 
tis Amerikoje, ir ruošėsi jį 
perrašyti. Atstovas Kilday 
sakė sunku tikėti, kad Se
natas* galėjo tokį bylių pra
vesti.

Pirkite Karo Bonus.

pusėse Kievo ir greit apsu
pa tą miestą.

Didžiosios kovos už Dnien 
ro vakarinį krantą, kurį Hit 
leris liepė savo kareiviams 
visomis išgalėmis laikyti, 
jau eina prie galo. Raportai 

Ma- aP*e sunaikintus nacių tan
kus ir lėktuvus nurodo, kad 
nacių jėgos ten silpnėja, o 
rusų jėgos nuolat stiprėja.

Sunaikino Chernigovą.
Rusų korespondentas šiau 

riniam sektoriui rašė jog 
vokiečiai visiškai sunaikinę 
apylinkę tarpe Chernigovo 
ir Kievo. Chernigove nepa
liko nė vieno stovinčio na
mo.

Į šiaurę nuo Kievo, tarp 
Dniepro ir Desnos, pėsti
ninkai varosi pirmyn per 
tirštus miškus, nežiūrint di
delio lietaus.

Gomelio sektory rusai ap
valė kairiąjį Sozh upės kran 
tą, užimdami Novobelitza, 
skers upės nuo Gomelio.

Vitebsko fronte rusai iš 
lėto žygiuoja pirmyn.

Žydai vėl reikalauja 
įleidimo Palestinon
WASHINGTON, spalių 12 

—Amerikos zionistų organi
zacija šiandien pradėjo va
jų sumobilizuoti Amerikos 
viešąją opiniją atšaukti bri
tų “baltąjį dokumentą,” 
kuris iki 1944 m. balandžio 
mėnesio visiškai uždarytų 
Palestinos duris žydų imi
gracijai. Dr. Abba Silver, 
komiteto pirmininkas, 4>a- 
reiškė, kad britai norį su
siaurinti žydams žadėtas traukiniai ir vagonai, 
teises į žydų valstybę.

Anot Dr. Silver, atidary- NCCĮdlSJO iŠ(į6lbŠt ŠŪDŲ

CHICAGO, spalių 12. — 
Gaisrui sunaikinus medinį 
namą 4339 N. Drake avė., 
Richard Chapman, 5 metų 
vaikutis, mirtinai sudegė. 
Vaikučio motinos, Mrs. Ha- 
zel Chapman, veidas ir ran
kos buvo apdeginti, kuomet 
ji bandė išgelbėti savo sūnų 

*, ir bėgti iš degančio namo

mas Palestinos žydams imi
grantams yra paskutinė vil
tis milionams persekiojamtj 
žydų Hitlerio valdomoj Eu
ropoj. Jis sakė Palestina 
galinti priimti bent 2,000,- 
000 žydų be konflikto su 
arabais. Dr. Silver pabrėžė, 
kad žydai nenori išstumti 
nė vieną arabą iš Palestinos.

Jugoslavai patriotai įėjo Zagreban
Naciai sako sunaikins visą Jugoslaviją
.LONDONAS, spalių 12.— to, Kroatijos sostinę, kur 

Laisvos Jugoslavijos radio randasi nacių suorganizuota 
pranešimu, vokiečiai grąsi- 
na sunaikinti kiekvieną mie 
stą ir kaimą Jugoslavijoje, 
ir nušauti nepasakytą skai
čių įkaitų, kad priversti pa
triotus ir partizanus, kurie 
kovoja prieš vokiečius oku
pantus, padėti ginklus ir 
sustoti kariavus.

LONDONAS, spalių 12.— 
Laisvos Jugoslavijos radio 
pranešė, kad Gen. Tito va
dovaujami partizanai užėmė 

. vakarinę dalį Zagreb mies-

lėlių vyriausybė, ir netoli 
Pljesivica perkirto geležin
kelį iš Zagrebo į Belgradą. 
Partizanai jau pirmiau per
kirto kitus geležinkelius ve
dančius iš Zagrebo.

Pranešimas sakė Slanka- 
men miestas, prie Dunojau, 
taipgi užimtas, ir vokiečių 
garnizonas nuginkluotas.

Pirm karo Zagrebas buvo 
antras didžiausias Jugosla
vijos miestas ir tos valsty
bės pramonės ir 
centras.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS i■
IŠ WASHINGTONO. — 

Prez. Rooseveltas šiandien 
pranešė, kad per praeitus 
šešis mėnesius kas mėnesį 
nuskandinta maždaug 130,- ' 
000 tonų japonų laivų.

Kuro administratorius
• Ickes sakė visi 1,700 anglies 
kasyklų, kuriuos valdė vy
riausybė, šiomis dienomis 
grąžinti jų savininkams.

IŠ ITALIJOS — Šventa
sis Tėvas griežtai atsisakė 
klausyti vokiečių sugestijos 
išsikelti iš Vatikano į Lich- 
tenstein arba Vokietiją.

Amerikos penktoji armija 
pasivarė pirmyn aštuonias 
mylias ir gręsia nacių lini
jos lytiniam galui.

IŠ BERLYNO — Vokie
čių radio sakė, kad dėl ar
tėjančios žiemos sąjunginin 
kai nutarę šiais metais ne
daryti Balkanų invazijos.

IŠ MASKVOS—Rusų ka
riuomenės užėmė dar kelis 
kaimus pakeliui į Vitebską.

IŠ BRAZILIJOS — Užsie
nių reikalų sekretorius Hnll 
lėktuvu vyksta Maskvon,

finansų dalyvauti Amerikos - Angli- 
jos-Rusijos pasitarime.

I
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Amnrika" r^aVinriuc dienio einant jiemsAmeriKd reuaUOfIUS skersai gatvę, buvo asitomo-

wsifado sau žmoną biliaus parblokšti. Atvykęs 
i policininkas matė greitą rei- 

Rochester, N. Y. «— Ro- šaukti ligoninę. *Belau- 
česteriečiai savo darbštumu įį^nt ambulanso sužeistiems 
stovį pirmoj eilėj akyse mū- gulint’ant gatvės, atlėkė ki
šų tėvynės Lietuvos; mūsų automobilius. Nors po- 
įšovijos veikėjai: L. Šimu- įicįainkas ir stabdė, bet tas 
tta, pulk. K. Grinius taipgi 
grąžtai atsiliepė apie mus, o 
“Amerika“ redaktorius Juo
zas Laučka iš to darbštaus 
miesto net sau žmoną, Iza
belę Mociejūnaitę, išsirinko. 
Vestuvės būsią pabaigoje šie

_ y •
III CI1 v*MU«

X Laučką, kaipo visuome
nininką, visi gerai pažįsta 
Jo būsima žmona taipgi yra 
visuomenei žinoma, yra do
rų, pasiturinčių tėvų dukre
lė, baigusi Nazareth kolegi
ją, dalyvavusi visuose pas
taruose seimuose, gera dai- 
nteinkė ir aktyvi.

Linkime linksmai sulauk
ta jungtuvių dienos.
Baisi nelaimė

Pranas Kundrotą ir Mikas 
Kazlauskas užpraeito šešta-

, Geriau tylėti, negu blogai 
kalbėti.

Lietuvoje veikia
(LKFSB) Gavome svarbų 

pranešimą, kad Lietuvoje 
veikia slapta siunčiamoji ra
dijo stotis, kuri gyventojus; 
informuoja ir veda slaptą 
kovą dėl Lietuvos išlaisvi
ntam. LKFSB-ras darys pas
tangą gauti tos slaptosios 
radijo stoties pranešimų tu- 
rinj ir patafermuoti Ameri
kos lietuvius.

Dar viena knyga 
apie Lietuvą

(LKFSB) Kun. dr. J. Ge
čys rašo platų veikalą — 
“Catholic Lithuania.”

DŽIAUGSMINGAI SUTINKA IŠVADUOTOJUS

t

Išvijus nacius iš Napoli ir Amerikos Penktajai Armijai 
i įėjus į miestą, gyventojai nežino kaip džiaugtis. Atvąizde

nestojo ir pervažiavo per su
žeistųjų kūnus dar daugiau 
sužeisdamas. Nukentėję gu
li ligoninėj. Ypač P. Kun
drotą yra sunkiam padėji
me, nes petys, koja ir keli 
šonkauliai sulaužyti.

M. Samolis sveiksta ir 
trukus grįš iš ligoninės.

Mataitienė parvežta iš 
goninės, bet neina geryn.

Dominas pavojingai susir-1 moterys bučiuoja Amerikos kareiviams rankas ir veidus, 
gęs randasi St. Mary’s lig3- pirmą sykį nuo 1940 metų mieste pradėta kepti ir par- 
ninėj.

Linkim visiems greit pa
sveikti. Rap.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehfll 0617 
Offfce TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.%

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marųuette Road

Būkit Malonūs 
^SAVO ĄJ3MSI 
▼aniinaL Kvatokite Mada*! 
liMTstmlnuotl jas modernliklatiata 
metodą, kuria regėjimo suokai** 

gaU sutelkti.
M METAI PATYRIMO

Dr. John L Smetona 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue

ne-

li-

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
T et Virginia 2114

PeritMS savo Raštinę { 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Radio Programai leidžiami 
Sudriko Krautuvės per 14 metų:

#CFL 1000 k. Sekmadienio va
kare e valandą.

Wk/C 1450 k. Ketvirtadienio

Rugsėjo pabaigoje mirė 
Petronė Trioniėnė, narė LR 
KSA 146 kp. Sunkiai sirgo 
daugiau kaip 5 metus.

Sudriko ModerniSka Krautuvė

: Pilnas didelis pasirinkimas na- 
: necns rakandų, gerų Parior Se

tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir
1 dMetė Jęwelry Krautuvė sykiu 
, su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Kas naujo pas mus
Sprtag VaBey, Iii. — Ma

rijonai Piiipaitienei spalių 1 
d. padaryta sunki ir pavo
jinga operacija.

Už jos sveikatą užprašy
tos šv. Mišios (suma) sek
madienį, spalių 17 d. Prašo
mi draugai ir pažįstami pa
simelsti už jos pasveikimą.

los. F. Mrik, hc.
3241 Sfc fekled Si
TeL Calumet 7237—4591

%

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KAteTAT
Tsl OANaI 6122

DR. BIEŽIS

IAIhGIIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - UH kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2’ vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

davinėti balta duona. (AGme-Draugas Telephoto)
■ 1 1 ’ " ' I Į I >«

šrapneliai švilpė pro austa, 
Tačiau buvo ir smagių va-' 
Landų, kadą ' matei ilgomis: 
voromis išrikiuotus žygiuo- ■ 
jančius belaisvius vokiečius 
ir italus.“

is

svetimšalių legione, 
Afrikoje

(LKFSB) Prancūzų ka
riuomenėje, Pirmajame Sve
timšalių Pulke, tarnauja lie
tuvis korporalas Vyt. Ged
gaudas. Vasarą jis stovėjo 
Šiaurinėje Afrikoje, Sidi- 
Bel-Abbes mieste. Prieš tai 
buvo Senegahjoje, Moroke 
ir kovėsi Tunisijoje. “Buvo 
valandų,
das, — kada atsigulęs ant 
pilvo ir prisiplojęs, kaip len
ta, prie juodos žemės, pra
šei Dievo, kad tik išliktam 
gyvas, kada priešo lėktu
vai mėtė per keletą žings
nių nuo nosies bombas ii

t
1

rašo Gedgau-

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

6755

Seniau mūs bažnyčioje 
giedodavo “šv. Dieve”, “Pul
kim ant kelių”, “Verkit an
gelai” ir k. giesmes. Dabar 
jau nebgiedama. Kaip miela 
yra prisiminti praeitį ir tą 
giedojimą.

I

Lietuvių tarpe atsiranda 
tokių, kurie skleidžia bib- 
listų propagandą. Jie sakos 
bibliją geriau supranta, ne
gu Peoria vyskupas, arba 
Chicago arkivyskupas. Kaip

nebus karų, jei pasauly ran
dasi tokių pusgalvių.

Gyvenimas pas mus eina 
labai gerai. Antys ir žąsys 
jau parlekia. Artėja šaudy
mo sezonas. A. P.

i

Gražiausias Pasirink

1943 
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINI
DIVHJENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’48 
25 metų patyrimas

TeL: Tarta 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
litaisck

• DR. STROL’iS
PHYSICZAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Of£ice tel YABds 4787 
Namu teL PBOipect ĮMQ_________

Yri. TABda 2246

DR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CTHRURGAA 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. » 
fihratfi, Trečiad. fr MteiHenfc 

vakarais ofise* uidarytss.

REZIDENCIJA
3241 VVest 86th Place 

TeL REPublio 7868

Jaraavedėms i

EXTRA1 EXTRA!

I

REMKITH 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DJLĄUOĄ

Permainyt** 
vardas ir 
adresu

Lietuviškas 
Žydukas

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prielnamomi* 
Kainomis!

-DAINE

PROGRAMA

išskiriant
r Sekmad.

KLAUSYKITE
VtLIAtJSiU H0WU-PRANEŠIMŲ-MU

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS RYTINE RADIO

We E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT
“TAtEŪNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus

Kas PIRMA DTENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Jaunavedžiams šyrai ir 

Sukneles—mdsų Specialybė, 
moterį} kailiniai, kailiukais papuoštais arta 

cloth kotai parsiduoda auiBBAMotnia katnomM 
ATEDKITE BR MTY8 PAMATYKITE MAMDEHMt

PEOPLES CtOAK and BRIDM SHOP 
1711 W.47th Street Tei. Yords358«

Mrs. K. P. Dzhibak ir Duktė, savininkės

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tb Court, Cicero
Artradiminin, Ketvirtsdieniaia 

ir PenktadiAniai* 
Valandos: 10-12 ryte, 24, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniam 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai,

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHZBURGAS 

6757 So. Westera Ava.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

_________ pegal sutarti._________  
Otao X................VTEgtaia 1888

DR. AL RAČKUS
GYDYTO JAS 3 CHIRURGAS 

4204 Archer Aveme
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Bate, tft aoriUriua.

DB. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR OSERURttAn 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-troa laboa)
Ofiso telefonas: YARde 0560 

Jei neatsiliepia šaukite — 
Res. tel.; MlDway 2880

OFISO VALANDOS >
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Nedaliom* nuo 10 iki U raL~dien*

Nuo
v*L popiet ir nuo 4 m vai. va*.

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TaL LAFayette 3210 
Rea TaL LAFayatte 00M

Jeigu NeatsUiepsm* — 
Saukit® KKDria 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki ft vak, 
Penkt, 8:30 vak. iki 9:30 vak.

Šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — VYRAI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITONOIS 3
HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
Nauja naciu taktika 
Vilniaus krašte

administracijos pareigūnų- 
lietuvių, pastaruoju metu, 
liko pakeista lenkais.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DKPARTJIE.VT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

HELP tfANTED — VYRAI

FREIGHT 
HANDLERS

LABAI SVARBUS DARBAI
Mokame aukščiausiu visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 
S ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai j

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts.

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir mediniu baksii dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

MEKANIKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai. gera mokestis. 
Virš'aikio jei norite. Ateikite su 
įrankiais prisirengę stoti į darbą.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis ir valgis.
EITEL RESTAURANT

14 W. Randolph

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dviejų savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laiką ir pusę^

MATYKIT MR. NELSON

MINNESOTA MINING
& MFG. CO.

1500 S. Western Avė.
Tel. Monroe 6126

• KARPENTERIO 
Pastovus Darbas 

Prie 

Pataisymo Darbų 
Ir Pertaisymų

Atsišaukite

JOSEPH WlfNCEK
2850 S. Throop St.

HELP WANTED — MOTERYS

FILE KLERKŲ
MERGINŲ ar MOTERŲ 

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar Popiet.

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokyklų studentėms. 

5 dienos j savaitę.

(LKFSB) Nuo kai kurio 
laiko mes gauname žinių a- 
pie naują vokiečių Gestapo 
politiką Lietuvoje. Keršyda
mi .už lietuviškos visuome
nės griežtą atsisakymą sto
ti j vokiečių sugalvotus SS 
Legionus, bei kitas Hilfs- 
willige” formacijas, Gesta
po pradėjo savo simpatijas 
pabrėžtinai rodyti lenkiškai 
kalbantiems gyventojams. 
Ypatingai ryškiai tas paste
bima Vilnijoje, kur visa ei
lė vokiečių kontroliuojamos

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Avė.

REIKIA
Assemblers ir Lathe Haird. Ir abel- 
n.ų dirbtuvės darbininkų. Geros 
darbo sąlygos ir transportacija. Pa
tyrimo nereikia.

Lenkiškai kalbančios gy
ventojų dalies simpatijos į- 
gyti vokiečiai net ryžosi pa- 
liuosuodami iš kalėjimų eilę 
lenkų-veikėjų, tame skaičių 
je keliasdešimts kunigų ir 
vienuolių. Kaip matome, vo
kiškoji taktika nesikeičia: 
divide et impera, nors, ly- 
giagreta, mes nuoširdžiai 
džiaugiamės, kad naujos 
taktikos pasėkoje keliasde
šimtį nelaimingųjų galėjo 
išsilaisvinti iš Gestapo nas
rų-.

“Naujo klimato” vėjai y- 
patingai ryškiai pradėjo 
reikštis nuo šios vasaros ga
lo, kai vokiškoji karo vado
vybė, Suvienytų Tautų spau
dimo 
rytų 
Kaip

Nuo naciu žuvo gimnazijos direktoriai 
K. Bauba ir Masiulaitis

tarėjo Puodžiaus, suimti dar 
trys generaliniai tarėjai: 
švietimo dr. Pr. Germantas- 
Meškauskas, teisingumo — 
adv. Mackevičius (artimas

(LKFSB) Gauta žinių, 
vokiečiai kelias dešimtis su
imtų lietuvių pasiuntė į į- 
vairias koncentracijos sto
vyklas Vokietijoje. Suimtie
ji laikomi tokiose pasibai-'a. a. Sleževičiaus bendradar- 
sėtinose sąlygose, jog ketu
ri žymūs lietuviai koncen
tracijos stovykloje jau mi
rė, būtent, generalinis kon
trolės tarėjas ats. maj. Sta
sys Puodžius, gimnazijos di
rektorius Kazys Bauba, gim
nazijos direktorius Masiu
laitis ir P. Kerpė (matomai,
buvęs susisiekimo ministe- ba teturėjo tik 34 metus 
rijos juriskonsultas, advoka
tas). Be jau mirusiojo gen.

i
verčiama, nutarė savo -------------------------------------

Mažas lietuvio

bis) ir vidaus reikalų gen. 
tarėjo pavaduotojas ats. pik. 
Narakas. Atrodo, kad jie 
visi irgi yra uždaryti kon
centracijos stovyklose.

Tarp čia suminėtųjų žu
vusiųjų nuo nacių rankos 
yra jaunų, gabių, daug ža
dėjusių vyrų. Pav., Kaz. Bau-

AUTOMOBILIŲ 
TEPE JO

Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojauš.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

REIKIA
Pullers. AVringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY 
7930 S. Racine

REIKIA
1VAREHOVSE VYRU. Gera mokes
tis. ketvirtainiai bonai. 2 savaičių 
atostogos, apdrauda ir kiti patogu
mai. Labai gera vieta dirbti, šaukit 
Monroc 6126 ir prašykite kalbėti su 
M r. Nelson.

MINNESOTA MTNING & MFG. CO. 
1500 S. AVestem Avė.

VYRŲ ^7
SU AR BE ' 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac

Mes gaminam aluminum formas 
svarbioms aircraft išdirbystėms ir 
turime darbų dėl:

MAŠINŲ OPERATORIŲ
ELEC. FURNACE TENDERS 

PAGELBININKŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Dieną ir Naktį šiltai.

KINKEAD INDUSTRIES, INC. 
1609 N. MOLCOTT AVĖ.

Brunswick 7100

North Avė., Milwaukee Avė. ar Da- 
men Avė. gatvėkariais ar Logan 
Sųuare ir Humboldt Park "L” iki 
Damen Avė.

REIKIA
Stockroom ir Receiving Vyrų. Pas
tovūs darbai, gera mokestis.

S. S. KRESGE CO.
6300 S. Halsted

PORTERIO
Reikia tuojaus. Atsišaukite į

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FLOOR

REIKIA VYKŲ

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Pressmen Pa- 
gelbininkų. Paper Handlers. ir tt. 
Patyrimo nereikia, gera valandinė 
rata, laikas ir puse už viršlaikį. 
Kreipkitės prie M r. Kessler.

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

Reikia prie darbų. lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiltai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

"Chicago carton co. "'*'- 
4200 S. Palaskl Rd.

ar 1 Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

MOTERYS
Tai jūsų patriotinė pareiga stoti prie svarbių 
darbų, kad sutrumpinti karo laiką.

Patyrimo nereikia prie darbų čionai.
Mes išmokinsime ir mokėsime nemažiau kaip

$120 į Menesį
pagal valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
kada pilnai būsit išsilavinę.

Mūsų dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienas
i savaitę. Mes paruošiam gerą valgį. Mes 
duodam veltui slack siūtus. Puikus apdrau- 
dos ir hospitalizacijos pienas vykdoma.

ATSINEŠKITE PILIETYBES PRIRODYMUS

Employment Ofisai atdaras: Pirmad. perdėm 
šeštad. nuo 8 ryto iki 4:30 popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

DRAPERY MAKERS
Rankomis power mašinų darbininkų 
prie puikių apdengalų. Jeigu esate 
nepatenkinti su dabartiniu darbu ir 
norite pastovaus darbo “up to date” 
dirbtuvėje su geresniu mokesčiu 
sišaukite į

SMITH & HERMAN
734 E. 79th St

PARDAVĖJŲ
Tarp 17 ir 50 metų senumo. Geros 
valandos. Nuolaida perkant prekes.

MEYER BROS. DEPT. STORE 
___________ 4805 S. Ashland___________

HOTEL TARNAIČIŲ
Patyrusių ar ne. Gera mokestis. 6 
dienos. Pastovūs darbai. Matykite 
Housekeeper.

NORWOOD HOTEL 
6400 Normai Blvd.

at-

DIRBTUVĖS DARBAI
PILNO AR DALINIO LAIKO

Maisto gamybos dirbtuvėje. Paty
rimo nereikia. Apmokamos atos
togos ir legaliniai šventadieniai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį. Arti 
north sidės.

ŠAUKIT SUPERIOR 0399
Tarp 8:30 ryto ir 5 pp.

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir medinių baksi; dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c j vai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto Ik!

ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
Iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
SLIP COVER KIRPĖJA

Patyrusi prie aukštos rūšies da-bų. 
Vienatinėje south side dirbtuvėje.

ŠAUKIT CEDARCREST 5217

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ir MOTERŲ
Visokio amžiaus prie pastovių. įdo
mių ir svarbių darbų. Patyrimo ne
reikia. Dalinio ar pilno laiko, 
landomis pagal jūsų patogumą.

WESLEY MEMORIAL 
HOSPITAL 

250 E. Saperior St.

Va-

■

Ne tas vyra, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti te
gali. (Seneca) *

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

amžiaus, yra buvęs mokyto
ju Kretingos pranciškonui 
gimnazijoje, yra redagavęs 
žurnalus “Ateitį” ir “Židi
nį”, yra parašęs daug stip
rių straipsnių, feljetonų, ben
dradarbiaudamas ko ne vi
suose žymesniuose Lietuvos 
laikraščiuose.

jusia strategine padėtimi, HUOtvIŪS LondOUe
Glebinti ir liarmnu hoi ■

ukrainiečių policininkų su
šaudymą, neperseniai atlik- tanas Kampelis iš Brockton, 
tą Choinowkoje.

Matomai, Gestapo tikisi 
tuo būdu galėsiąs sušvelnin
ti savo santykius su len
kais. Veltui vokiškojo oku
panto pastangos! Nei lietu
viai, nei lenkai nesiduos gau
domi, kad ir nauja, Himm- 
lerio meškerimi.

4344 aiškinti ir nefvhj bei

VYRŲ IR MOTERŲ prie darbų 
viduj. Gera mokestis ir malonios 
darbo sąlygos.

DIXIE HIGHGRADE LAUNDRY 
7247 S. Racine Avė.

PILNO AR DALINIO LAIKO DAR
BAI dabar atdara mūsų Packing, 
Shipping ir Technical departmen- 
tuose. Vyrų. Moterų ir aukštesnės 
mokyklos studentų prašome atsi
šaukti. Rytmetiniai darbininkai ypa
tingai pageidaujami. Atsišaukite as
meniškai.

GENERAL BIOLOGICAL 
SUPPLY HOUSE
761 E. 69th Place

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerkų, 
mokanti skaityti Ir Tašyti angliškai.

PORTERIO
I

Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį. ’ *5 ':

MOTERŲ
INSPEKTORJU — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJU — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS

M. Bom & Co.
Vyrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

JEWEL 
FOOD STORES

renkalauja
VYRŲ, MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbti pilnu ar daliniu laiku 
kaipo Klerkais ar Cashiers. 

Kreipkitės Employment Ofisan:
8321 So. Racine Avė. 

Vincennes
15 W. Madison St., Oak 

Mansfield 6148
6211 N. Clark St. - Hollycourt 7345

3543
Park

I
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★
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★
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*

For Help! 
For Sale! 
For Rent ! 
For Service I 
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABTJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS

(LKFSB) USA karys An-

CIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

THE LEADTNG LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★■—

I Mass., gavęs penkias dienas 
atostogų, atvyko pamatyti 
Londono. Jis buvo Pietinėje 
Britanijos dalyje, bet ten 
jam pabodęs nuolatinis lie
tus. Kai į Londoną atvyko, 
buvo graži vasaros diena. 
Nežinojo, ar yra lietuvių 
bažnyčia Londone. Klausinė
jo ką sutikdamas, tik pa
miršo užeiti į telefono bū
delę ir pasižiūrėti į sąrašus. 
Tikrai būtų radęs. Bet jis 
sutiko žydelį, kuris jam pa
sisakė esąs lietuvis iš Kau
no. Su tuo “baltgudžiu” bu
vo mergina, kuri gražiai kai 
bėjo lietuviškai ir toji davė 
jam Londono lietuvių baž
nyčios adresą. Pusę dienos 
klajojęs, visgi surado. Jisai 
sveikas ir stiprus vyras. Tu
ri sesutę Floridoje. Tėvai ir 
brolis — Vabalninke. Nors 
ir teiravosi apie juos per 
Raudonąjį Kryžių, bet iki 
šiol per penkis mėnesius ne
gavo žinios. Jisai pasakojo 
Londono lietuvių klebonui 
kun. dr. K. Matulaičiui, kaip 
pietų Anglijoje vienoje alu
dėje netikėtai sutiko Pr. Ja
kaitį iš Brocktono. Abiems 
buvę džiaugsmo.

i

Apie lietuvius, 
gyvenančius Romoje

I

(LKFSB) Teko sužinoti, 
kad dar šios vasaros pra
džioje min. Lozoraičio šei
moje visi buvo sveiki. Vy
resnysis Lozoraičių sūnus 
Romoje baigė gimnaziją. 
Kun. Pavalkis Romos vie
name universitete gavo dak
taro laipsnį. Vasarą Romo
je turėjo būti dviejų lietuvių 
jėzuitų primicijos, šios ži
nios gautos dar prieš Ro
mos bombardavimą.
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Žymi švedų rašytoja - 
lietuviu gynėja

(LKFSB) Viena iš žymiau 
šių rašytojų dabartinėje Šve 
dijoje, o jos knygos išvers
tos į daugelį kalbų, yra Ma
rika Stiernstedt. Jos para
šas yra padėtas tarp 66 žy
miųjų Švedijos asmenų — 
politikų, profesorių, redak
torių ir k., kurie pasirašė 
atsišaukimą, ginantį Balti
jos valstybių laisvę ir ne- 
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Lietuvių muzikos 
istorija

(LKFSB) Kompozitorius 
J. Žilevičius pradėjo rašyti 
naują veikalą — “Lietuvių 
Muzikos Istorija”, kuri ap
ims lietuvių muziką nuo pat 
pradžias iki paskutinių lai
kų. ši knyga bus parengta 
anglų kalba.
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Tas, kurs neturi savo 
monės, bet pasiduoda 
žmonių nuomonei, yra 
gas. Klopstock.
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Lietuvių darbininkai, 
nacių iškamuoti

(LKFSB) Iš Vokietijos
Tauragę birželio 28 d. ’ par
vyko penki šimtai lietuvių 
darbininkų atostogoms iš 
priverstinų darbų. Parvyks- 
tančius darbininkus sveiki
nęs Vabalas, Danta ir oku
pantų vietos komisaras Ge- 
wecke. Kaip mums praneša, 
iš Londono, komisaras agi
tavo, kad jie ‘ ‘pagilintų prie- 
teliškus santykius tarp Vo
kietijos ir lietuvių” savo bu
vimo metu tėviškėje. Tas 
nacių tarnautojas nė tiek 
neturi supratimo, kad jų rei
kalams bus blogi propagan
distai tie, kurių jėgas išsė
mė priverstinas darbas Vo
kietijoje, nes tik dėl to, at
rodo, jie ir atostogų gavo. 
Neveltui ta pačia proga ir 
Danta kalbėdamas prasitarė 
kad jiems reikią atgauti 
sveikatą, nes jų dar vėl lau
kią dideli darbai.
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Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”

SKELBKITES “DRAUGE”

SULAIKYTAS TRILYPĖJ ŽMOGŽUDYSTĖJ

William A. Morrell, 20 metų amžiaus, baustas kalėjimu 
vėl suimtas už trilypę vienam Pennsylvania ūkyje žmog
žudystę: ūkvedžio žmonos, motinos ir vieno darbininko. 
Po baisaus darbo buvo pabėgęs su tarnavusia ūkyje mer
gina. (Acme-Draugas Telephoto)
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Kurt. M. Krupavičius ir jo šmeižikai
LIETUVOJ PALIKTI INTELIGENTAI

Lietuvos žmonės baisias kančias kenčia. Ypač daug 
kentė ir kenčia jų vadai. Per metus juos vargino, tero- 
r zavo bolševikai, jau treti metai juos kankinu naciai. 
Mes, gyvenantieji laisvame krašte, ir įsivaizduoti ne
galime, kiek sunkumų turi pakelti okupantų apiplė
šiami ir visokiais būdais engiami Lietuvos gyventojai. 
Jie bent tiek dar yra laimingi, kad bolševikai nesu
spėjo išvežti iš Lietuvos visus inteligentus ir kad ne 
visi politikos ir visuomenės veikėjai išbėgo į užsienį. 
Vis tik yra dar kas juos, kiek sąlygos leidžia, užtaria, 
kovoja dėl jų teisių ir organizuoja slaptą veiklą prieš 
okupantus ir slapta dirba, dėl nepriklausomybės atsta
tymo. r z V > |

Ne vieną kartą buvo pranešta, kad vysk. Brizgys ir 
k n. M. Krupavičius stipriausiai ir energingiausiai dar
buojasi, kad bent šiek tiek lengvinti Lietuvos žmonių 
s akią dalį. Jie ir eilė kitų darbuojasi net savo gyvybę 
st tydami į pavojų. Todėl tokiems vyrams reikia reikš
ti didžiausią pagarbą ir padėką. Jei ne jų pastangos, 
Lietuvos žmonės dar skaudžiau būt nukentėję ir sąjū
di dėl laisvos ir nepriklausomos valstybės atstefgimo 
e; ų silpniau ar net visai būt buvęs prismaugtas.

K N. KRUPAVIČIUS NEBEGO

..les piktinamės j pamazgų duobę virtusia ‘‘Dirva”, 
kr . i niekina ir šmeižia tuos ir kitus garbingus Lietu
vei vyrus. Tiesiog skaudu ir tuo pačiu koktu skaityti 
ta ne laikraštyje dedamus straipsnius prieš kun. My- 
kc'ą Krupavičių, kuris tiek daug gero yra padaręs Lie
tu .os žmonėms ir kuris net savo gyvybei pavojaus 
ai vaizdo je nebėgo nuo savo žmonių, kaip padarė tie, 
k rie šiandien pamazgas pila ant jo galvos. Taip da- 
ry ’.ami “D-vos” ponai neturi nei gėdos, nei sąžinės, 
nei lietuviško patriotizmo.

Po ranka mes čia turime vieno asmens raštą, kuria
me atpasakojama kun. Krupavičiaus vargai ir rūpes- 
či i prie okupantų. Tą raštą rašo ne Clevehnde ar ki
ts ne Amerikos mieste sėdėjusieji žmonės bolševikų 
si utėjimo Lietuvoje metu, bet žmogus, pergyvenęs tą 
siautėjimą ir žinąs, ką veikė ir kaip rūpinosi Lietuvos 
žmonėmis kun. Krupavičius. ‘‘D-vos” šmeižikų žiniai 
daj to rašto mes čia ir paduosime.
JO DIDIEJI VARGAI

“Kun. M. Krupavičius, kaip ir visi kunigai, bolševi
kų okupacijos laiku skaudžiai nukentėjo. Visos bažny- 

, čic3 žemės buvo konfiskuotos. Visi javai, gyvuliai, ku
rie nesutilpo paliktam hektare, buvo nusavinti. Algų 
ku įigams nebemokėjo. Jiems reikėjo pragyventi iš vie
no hektaro derliaus. Reikia atsiminti, kad klebonijoj 
gy . ena ne vienas klebonas, bet ir daugiau kunigų.

‘ Kadangi S. Kalvarijos parapijos, kurios klebonu y- 
ra kun. Krupavičius, klebonija yra mūrinė, okupantai 
ją konfiskavo. Jis pasiliko be pastogės. Miestelyje su
sirado kambarėlį ir jame apsigyveno. 2inokit, kad ‘nau
ji šeimininkai’ vienam asmeniui paskyrė tik devynis 
kv:dratinius metrus. Jei kas turėjo viršaus to, tai bet 
kc*:s žmogus iš gatvės galėjo įeiti ir naudotis tuo pa
čiu kambariu, kaip ir tikras šeimininkas. Tad, ir kun. 
Ki ipavičius apsigyveno devynių metrų (yardų) kam
bary. Ir ten jis gerų žmonių šelpiamas gyveno.

ŽMONĖMS TARNAVO — JIE JĮ IR MAITINO

4 ‘Blogi laikai parodė tikruosius draugus. Blogi lai
kai priverčia žmones sustoti ir pamąstyti apie save, 
apie savo tėvus, savo vaikus. Jie priverčia pamąstyti 
ir apie visų sutvėrimų Sutvėrėją. Kokie nuostabūs pa
sikeitimai įvyksta! Štai — kunigai negauna jokių al
gų ir jokių tarnybų, tačiau jie šiaip taip maitinasi, kad 
sunkiose sąlygose savo pareigas galėtų eiti. Visi žmo
nės — katalikai ir nekatalikai juos maitina. Taip i.' 
kun. Krupavičius gyveno. Kaimiečiai jam maisto pro
duktų atveždavo. Jie laikė, kad taip daryti jų pareiga 
liepė. Taigi, ar jis juos neramino mirties valandoje, ar 
neguodė pasilikusius? Ar jis nedavė patarimus ir ar • 
nešeipė pinigais vargingų tėvų vaikus, einančius moks
lus? Ar jis nebuvo jiems, reikale, ir gydytojas ir ad- 

. vokatias? Kol vyrai, kaip kun. Krupavičius ir jam pa
našūs gyvena tol galima žmonių geriesiems jausmams 
iškilti į paviršių. Taip ir atsitiko 1940 ir 1941 metais.

“Tačiau kun. Krupavičiaus ir taip menka sveikata 
ėjo dar blogyn. Jis nutarė prašyti bolševikų leidimo 
vykti į Druskininkus pasigydyti. (Druskininkai — gar
sus kurortas). Ten jis nuvyko 1941 m. birželio mėn.
GYDYTOJAS IŠGELBSTI KUN. KRUPAVIČIŲ

“Visiems žinoma, kas atsitiko 1941 m. birželio 15 d. 
Tai baisi naktis ašaromis išrausta Lietuvos istorijoj. 
Ji taip giliai įrašyta, kad kol lietuvis gyvens šiame pa
saulyje, tol stengsis įsivaizduoti, kaip baisu tai būta.

“Kun. Krupavičius, kaip ir daug tūkstančių kitų lie
tuvių, bolševikų buvo užtiktas savo kambarėlyje. Jam, 
kaip ir visiems kitiems, buvo įsakyta lipti į sunkveži
mį, o paskiau į užkaustytą traukinį, o paskui... Ta
čiau laimė, kad gydytojai jį užstojo. Gydytojas prane
šė, kad jam beliko kelies dienos baigti gydymą ir ta
da galės jį vežti. Ir tų kelių dienų užteko, kad išgel
bėti kun. Krupavičių, nes Lietuvą užplūdo nauji oku
pantai.”

Prie naujų okupantų nacių kun. Krupavičius nema
žiau kenčia ir nemažiau darbuojasi Lietuvos žmonių 
gerovei. Jau buvo paskelbta žinių, kad gindamas žmo
nių teises, kun. Krupavičius pats skaudžiai nukentėjo 
Nacių Gestapo jį į kalėjimą pasodino. Ar jį is ten iš
leido, ar ne, ligšiol nėra jokių žinių.

Jei “Dirvos” ponuose bent kiek dar yra užsilikę lie 
tuviškos, krikščioniškos artimo meilės, jie turėtų bent 
tiek susivaldyti — ne juodinti ir nešmeižti tų žmonių, 
kurie ir savo sveikatą ir gyvybę aukoja Lietuvos žmo
nių gerovei.
e

Svarbioji trijų valstybių konferencija
Galimas dalykas, kad sekretorius Cordell Hull, an

glų užsienių reikalų ministras Anthony Eden jau visai 
yra pasirengę kelionėn į Maskvą, o gal jų pasitarimas 
su Molotovu, Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisa
ru, jau eina.

Šie trys vyrai, kurie, suprantama, turi prie savęs į- 
vairius ekspertus, tarsis ar jau tariasi pokarinės pa
saulio taikos plano sudarymo reikalu. Tokiam planui 
galutinai užgirti, spėjama, susivažiuos į konferenciją 
patys vyriausieji Jungtinių Valstybių, Didžiosios Bri
tanijos ir Sovietų Rusijos vadai — Rooseveltas, Chur- 
chillas ir Stalinas.

Šių trijų didžiųjų valstybių susitarimui ant kelio tuo 
tarpu tebestovi šios kliūtys: Rusija vis dar teberodo 
didelį nepasitenkinimą tuo, kad sąjungininkai neati
daro antrojo karo fronto vakarų Europoj. Be to, Mask
va bijo, kad amerikiečiai ir anglai nesuplanuotų “anti
rusiškas” vyriausybes iš n-acių išlaisvintose tautose 
Sąjungininkai iš savo pusės rodo baimės Rusijos ne
aiškios politikos atžvilgiu. Yra įtarimų, kad Rusija po 
karo ves imperialistinę politiką ir platins komunizmą 
net už išplėstų savo sienų.

Neabejojama, kad bus dedama didelių pastangų šiuos 
klausimus išaiškinti, visas baimes ir abejones išblaš
kyti. Kitaip sunku bus prieiti prie susitarimo. Aišku, 
kad iškils Baltijos valstybių, Lenkijos, Suomijos ir Bal
kanų klausimas. Momentas yra nepaprastai svarbus. 
Jei kada, tai dabar yra didelis reikalaą mūsų tautos 
vadams akylai budėti ir daryti atitinkamus žygius kur 
reikia ir kada reikia.

“Amerika” rašo:
“Net ir Kremlius turėjo pakeisti savo žiaurią elg

seną tikybos ir jos išpažinėjų atžvilgiu. Maskvoje jau 
leista atidaryti keliolika pravoslavų bažnyčių, kurias 
dabar užpildą tūkstančiai tikinčiųjų.

Stalinas, kurs per 20 metų laikėsi šūkio, kad tiky
ba yra žmonijos opiumas, leido stačiatikių dvasiš
kiams išsirinkti sau patrijarchą. Bet ar jau yra ti
kybos laisvė Rusijoje?

Dar negirdėjome, kad nors viena katalikų bažnyčia 
būtų atidaryta, išskyrus vieną Maskvoje, kuri skirta 
užsienio atstovybių nariams. Negirdėti, kad būtų 
paleisti įkalinti kunigai. Negirdėti, kad tremtiniai 
lietuviai kunigai galėtų Sibire dvasiniai aptarnauti 
tremtinius lietuvius.”

Šventoji Gemma Galgani
Luko Mergelė ir Kančios Gėlė

1878—1903

(Pabaiga)
Pirmoji šv. Komunija

Sukakus 9 metelių, Gem
ma labai troško priimti Pir
mąją šv. Komuniją, nors ta
da vaikams tokio amžiaus 
nebuvo leistina artintis prie 
Viešpaties Stalo. Nors būta 
priešingumo ir kliūčių, bet 
monsignorui Giovanni Volpi, 
dvasios vadui, pritariant, 
Gemma reikiamai ruošėsi 
pirmąjį kartą eiti prie Vieš
paties Stalo, ir švč. Jėzaus 
Širdies šventę, 1887 metais, 
ji priėmė pirmąją šv. Komu
niją. Ta iškilminga proga ji 
parašė sekančias rezoliuci
jas vykdyti: 1. Aš kiekvieną 
kartą taip eisiu prie išpažin
ties ir priimsiu šv. Komuni
ją lyg tai būtų paskutinis 
kartas. 2. Aš dažnai aplan
kysiu Jėzų švenčiausiame 
Sakramente, ypatingai kai 
esu nusiminus ar nuliūdus. 
3. Aš prisiruošiu bent ku
riuo apsimarinimu Kiekvie
nai Dievo Motinos šventei, 
kad tuo būčiau verta Jos ma
lonės. 4. Aš visada elgsiuos 
Dievo akivaizdoje. 5. Kiek
vieną kartą išgirsiu varpui 
valandas gaudžiant aš pa
kartosiu: “Mano Jėzau, pa
sigailėjimo!”

Gemma niekada nepamir
šo tos reikšmingos švento
sios dienos, kurią priėmė 
Pirmąją šv. Komuniją. Kiek
vienais metais ji pamaldžiai 
minėjo tą metinę šventę. O 
Dieviškasai Išganytojas vis 
arčiau ir arčiau glaudė bran
gią jos ^ielą prie Savęs su 
didžiausia paguoda. Ji reali
zavo, kad visai pasiaukoti 
Jėzui, jai duoda jėgų ir stip
rybės. Kad tapus tikrąja Su- 
žiedotinio myletine, ji dar 
turi patirti kartesnių tyrimų 
ir skaudesnių smūgių.
Kančia ir pasiaukojimas

Gemma turėjo brolį, Gino 
vardu, vyresnį dvejais me
tais, ėjusį seminariją tapti 
kunigu, kurs, kaip motina, 
susirgo džiova ir mirė 1894 
metais. Tai buvo labai skau
dus smūgis Gemmai, ir besi- 
graudindama, ji pati susirgo 
ir trims mėnesiams turėjo 
atgulti į lovą. Dėl nesveika
tos, ji turėjo apleisti mokyk
lą. Pilnai atsidavus Dievo 
valiai, ji tėvo namuose rū
pinosi savo broliukais ir se
sytėmis. Eidama šeimininkės 
pareigas, ji neliovė aukotis 
Jėzaus meilei. Atgalion ji 
gavo naujus smūgius. Jos 
koja sutino ir reikėjo daryti 
skausmingą operaciją. Po to 
vėl sekė ligos šeimoje. Tėvo 
turtas išsekė, pagaliau su
sirgo gerklės vėžio liga ir 
mirė 1897 metų lapkričio m. 
Vaikai liko našlaičiais. Gem
ma žygiavusi į Kalvariją, 
dar nebuvo pasiekusi Golgo
tos, bet vis neliovė maldau
ti : ‘ ‘Aš noriu kentėti dėl Ta
vęs, Jėzau, ir daug kentėti”. 
Netrukus Gemma vėl susir
go. Tuo tarpu neišgydoma 
liga buvo nugarkaulio džio
va. Tačiau, per galingą už
tarymą šv. Gabrieliaus Pos- 
senti, ji stebuklingai išgijo.

Besirgdama, ji buvo pasi
žadėjusi įeiti į religinį gy

venimą, jei pasveiktų. Pa
sveikus, ji ryžosi vykdyti į- 
žadą, bet į kurias vienuoli
jas atsilankė ir maldavosi 
būti priimta, visų durys bu
vo uždarytos. Neturtas, su- 
vargimas ir menka sveikata 
kliudė jai tapti vienuole. 
Nūngi, apleista, bet kupina 
vilties ir atsidavimo Dievo 
valiai. Visa teesie taip kaip 
patinka Gerajam Dievui. To- 
kis nepaprastas ir visiškas 
pasitikėjimas Dievo Apvaiz
da gausina nepaprastas ma
lones. Ji priėmė visus ken
tėjimus ir smūgius su nuo
lankumu ir pasiaukojimu 
Dievo meilei ir garbei. Tuo 
būdu taurioji jos siela nu- 
tyrinta ir nuskaistinta ken
tėjimais, dabar buvo paruoš
ta priimti tas visas nepa
prastas malones, kurias Ge- 
rasai Dievas skiria numy
lėtoms ir skaisčioms sieloms.

Gauna šventąsias žaizdas
Tame laike maloningu Die 

vo parėdymu Gemma Galga
ni įgavo šventąsias žaizdas 
savo rankose ir kojose, taip 
pat ir šone, iš kurio plaukė 
kraujas. Netrukus ji prity
rė mistišką plakimą, vaini
kavimą erškėčiais ir gavo 
žaizdą petyje. Tikrovėjė, ji 
dabar kartu su šv. Povilu 
galėjo prabilti: “Su Kristu
mi esu prikalta prie kry
žiaus. Gyvenu jau ne be aš, 
bet gyvena manyje Kristus ”. 
Tai visa ji kurį laiką laikė 
slaptoje, bet netrukus išpa
žino savo nuodėmklausiui. 
Po to, vidiniai pažadinta, ji 
atskleidė visą paslaptį vie
nam iš TT. Pasijonistų, kurs 
tuo metu laikė misijas Luko 
mieste. Nuo dabar ji troško 
tapti pasijoniste vienuole. 
Kai jai ir vėl nepavyko įei
ti į religinį gyvenimą, ji ta
rė su atsidavimu: ‘ ‘Jėzus tu
rės paruošti Pasijonistų abi
tą dėl manęs ties Rojaus var 
tais.” Žvelgdama į ateitį, ji 
pranašingai išsitarė: “Jie ne 
nori manęs turėti gyvenime, 
jie turės mane mirtyje.”

Tėvui mirus, namuose bu
vo neapsakomas skurdas ir 
viena nelaimė krito paskui 
kitą. TT. Pasijonistams rū
pinantis, budri Dievo Ap
vaizda parėdė, kad Gemma 
gavo naują pastogę Gianni- 
ni šeimoje, kur ji buvo pri
imta ir laikoma už saviškę. 
Čia ji galėjo tiksliau atsi
duoti maldoms ir antgamti
niams apmąstymams. Kas 
ketvirtadienį jos kūne atsi
naujindavo Viešpaties žaiz
dos; ji pati tapdavo dažnai 
sužavėta ir įkvėpta. Dievas 
jai leido jausti šalia savęs 
savo Angelą Sargą if jį re
gėti savo akimis, bet nela
basis irgi nerimo ir ją kan
kint), iš kurio nasrų jt išlais
vino daugelį sielų. Kai ma
tė, kad žmonės pasaulyj pa
miršta Dievą ir įžeidžia Vieš 
patį, ji melsdavosi, kad Die
vas leistų jai atsiteisti už 
juos, ir kad amžinai galėtų 
garbihti Viešpatį.
Gyveninio baiga karti, 
bet palaiminta

Prie gyvenimo baigos, Ge
nima Galgani labai daug ken

Trečiadienis, spalių 18,

tė, kai maloningu Dievo pa
rėdymu nebejautė antgamti
nio gyvenimo džiaugsmo, ne
teko nepaprastų malonės ap
reiškimų. Kartybių jūra ir 
vidujinė kančia nardė jos 
sielą. Slaptingoji liga be ga
lo kankino ją. Gydytojai bu
vo pasidalinę savo nuomo
nėse. Vieni sakė, kad tai 
džiova, vėl kiti tikrino, kad 
tai pavojinga liga ir Gena
mą reikia atskirti nuo šei
mos, kad kiti neužsikrėstų. 
Netoliese išnuomotais name
lis ir ji apsigyveno jame. 
Rašydama tėvui Gerimantai, 
C.P., dvasios vadui, graude
nosi, netekdama tėviškos glo 
bos. Paprastas kambarys, da 
bar permainytas į koplytėlę, 
kuriame mirė balandžio 11 
dieną, 1903 metais, jai tapo 
Golgota. Kai ji ėmė kryžių 
į išdžiūvusias savo farikas 
ir pakėlė prieš save, pasku
tiniai jos žodžiai buvo: ‘‘‘Nfa- 
tai, o Jėzau, nūngi nebega
liu daugiau kentėti. Jei yra 
Tavo valia, imki mane...” 
Sekamai atsikreipdama į Die 
vo Motinos paveikslą, giliai 
atsiduso paskutinį kartą’: 
“Mano Motin, aš savo sielą 
pavedu Tau; melski Jėzaus 
pasigailėti manęs...”

Tai buvo Didžiajai šešta
dienis. Velykų varpai džiaug 
smingai gaudė Rezurekciją. 
Gemmos gyvenimas buvęs 
vienas Didžiasai Penktadie
nis, kentėjinSo ir kančios- ir 
meilės himnas. įjungi, ji ga
lės dalyvauti Jėzaus garbė
je. Iš jos daugelis išmoks, 
kad kentėjimai ir skausmai 
ir kančia, jei Su atsfddvmSū 
sutinkami ir kantriai pergy
venami, lydės mus į amži
nąją garbę danguje, ir kad 
skausmingi tyrimai ir smū
giai gyvenime gali pelnyti 
gausių malonių amžinajam 
kitų sielų išganymui.

Šv. Gemma Galgani savo 
gyvenime maldomus ir kan
čia atvertė daug paklydusių 
sielų ir daug savanoriai ken
tė išlaisvindama! skaitlingų 
sielų iš skaistyklos. Ypatin
gai Gavėnios metu ji pasnin
kaudavo, marindavoši ir karš 
tai melsdavosi už’ atsiverti
mų pagausėjimą. Visas jos 
gyvenimas, tai pamoka XX- 
tojo amžiaus žmonijai, ne
žiūrint kurias pareigas žmo
nės eina gyvenime, kad vis
kame atsiduotų Dievo va
liai, kad sutinkamai nusi
lenktų budriai Dievo Ap
vaizdai. Nūngi, kilnioji jos 
misija danguje yra melstis 
už nusidėjėlius, padėti ku
nigams ir misijonieriams. Be 
to, ji yra idealingoji vaisti
ninkų, slaugių, ligonių ir ken 
tėtojų globėja. Nes savo gy
venime ji aukavo savo mal
das ir kentėjimus tokiems 
asmenims, ypatingai auka- 
vosi už nusidėjėlių ir pago
ny atvertimą, bet už vis la
biausiai už kunigus ir mi- 
srjohierius besidarbuojančius 
kitų sielų išganymui.

Kult A. ’tamoliūnas

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Split by PDF Splitter
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
j Turbūt, nėr krašto
I •

be lietuvių
Prelatui Maciejauskui 

pirkus automobilių seserims 
aš jį nuvežiau. Padariau 
3000 mylių ir neturėjau nei 
vieno “flat tire”.

Labai buvau nustebęs, kad 
lietuvių visur galima rasti. 
New Mexico vai. suradom 
penkias lietuvaites Šv. Ka
zimiero seseris, bemokinan
čias meksikonų vaikus. Į baž 
nyčią suėjo apie 100 vaiku
čių. Po Mišių seserys pakvie
tė mus pusryčiams. Pavalgę 
vėl išvažiavom.

Antrą dieną Arizona vai. 
tarp akmenų kalnų vėl su-

So. Chicagos žindės
Sumaniai vadovauja. Ma

lonu buvo išgirsti, kad pa
skutinis šįmet mūsų pikni
kas davė gražaus pelno — 
$648.90, ir kad šiomis die
nomis klebonas atmokėjo 
skolos $1,500.00. Tai tikrai 
rekordinis įvykis mūsų pa
rapijoj. Sveikiname savo va
dą ir linkime pasisekimo to
liau taip gabiai vadovauti 
mūsų parapijos reikaluose.

nu-

Pavyzdys kitoms draugi
joms. Šv. Teresės Sodalicijo3 
sus-mas spalių 4 d., buvo 
skaitlingas Be to, prisirašė 
dvi naujos narės: M. Ra
kauskas, E. Comello. Nutar-’ radom lietuvį kun. G. Jo
ta pirkti du karo bonus, taip- naitį. Vienas kaip pustelnin- 
gi rengti metinę kortavimo kas. Išėjo pažiūrėti, kas čia 
pramogą lapkr. 14 d., para- atvažiavo. Pamatęs, kad lie- 
pijos salėj. Sodalietės veikia tuviai, iš džiaugsmo sušu- 
parapijos parengimuose, sa- ko: “Dievuli, lietuviai atva- 
vo draugijos reikaluose, ap
lanko sergančias nares ir 
gausiai visur aukoja. Tik
rai pavyzdinga dr-ja. Valio, 
sodalietės!

Lietuviai ir "perga- ; |$ ĮGF skyriaus 
lės darželiai" ' i darbuotės

Mūsų kolonijoj didžiau-
sis “Victory Garden”

Bridgeport. — Pastara- 
yra me LGF 1 skyr. susirinki- 

tarpe Marųuette Park ir šv. me, dalyvavo skaitlingas bū- 
Kazimiero vienuolyno. Čia 
daržus turėjo daug Rietuvių. 
Iš viso yra 192 sklypai.

Rugsėjo pabaigoj įvairiuo 
se miesto dalyse turėta “Gar 
den Festivals”. Marųuette 
Parke festival tęsėsi du va
karus. Čia buvo įvairūs iš- 
dėjimai vaisių, šviežių 
prezervuotų. 
ma: dainos, 
kiai. Malonu 
įvairių tautų
iš International Hcuse, pra
dėjo šokius 
šoko taipgi 
go-”

Daržovių
vietinių .universitetų agro
nomijos profesoriai, čia pa
sižymėjo* dvi lietuvės. Sesuo 
Veronika, už šviežių daržo
vių kokybę gavo apie dešim
tį “blue ribbons”, tai yra, 
pirmos dovanos.

Domą Kaminskienė laimė
jo pirmą dovaną už “table 
centerpiece ”. Tai yra už 
šviežių daržovių išdėjimą 
ant lėkštės, stalo papuoši
mui. O už prezervuotas to- 
meites gavo trečią dovaną 
prezervų skyriuje.

ir 
Buvo progra- 
kalbos ir šo- 
pastebėt, kad 
šokėjų grupė

su “Suktiniu”, 
ir “Noriu mie-

teisėjais buvo

rys narių. A. L. Tarybos 
buvusioj konferencijoj sky
riaus atstovė žinoma auko
toja kilniems tautos ir Baž
nyčios reikalams Antanina 
Leščinskienė padarė platų 
pranešimą iš konferencijos 
darbų.

Susirinkimas, iškla u s ę s 
pranešimo, prisižadėjo rem
ti visus A. L. Tarybos su
manymus ir darbus.

Nutarta surengti vakarą pasistatė naują kolegiją.

ir tam išrinkta komisija.' 
Tikimasi, kad visuomenė, 
kaip pirmiau, taip ir dabar 
pritars šiam kilniam darbui 
ir skaitlingai susirinks pa
remti. Tegul mūs visų būna 
atviros širdys mūsų bro- 
liams-sesėms, tremtiniams 
Sibire. Mes turime užgirsti 

i jų šauksmą. Sykiu ir pačios 
! Lietuvos, kurią kankina ki
tas diktatorius.

Garsus Avila, Ispanijoj,; 
domininkonų knygynas yra: 
pergabentas į New Orleans 
La., kai čia domininkonai

NULTOMMO^|^^W
4?—

1 f

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
iLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MbDERNMKOft KOPDYCIO8
JD8Ų PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

i

i

Pranešimai

I

Vieny Metę Mirties Sukaktis

A

t
i

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

Remkite visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

i
I

Įvažiavus California val- 
stybėn jau daug lietuvių su
tikom. D. Slėnis

------------ -
JA K "D K JD Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RMIes 

Namq Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite j mūsą jardą Ir apžiūrėkite ste
ką ir aukotą LENTŲ — MI1LWORK 
— STOGŲ B NAMV MATERMOLĄ — 
dėl garažą, porčią. vHką, skiepą ir Setą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

ŽENKLAI

II

J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJA1

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—
♦ ________

Pramoga kilniam tikslui. 
Spalių 24 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėj rengiama mu
zikalūs vakaras, vadovystė
je komp. A. Pociaus. Visas 
pelnas skiriamas seselėms 
Praneiškietėms Brazilijoje. 
Sočikagiečiai! Mūsų kvota 
tikietų pardavime nėra di
delė. Įsigykite tikietus nuo 
So. Chicago reporteriaus. 
Kaina 55c. Paremsite sese
les, kurios pasiaukojo mūsų 
broliams ir seserims Brazi
lijoje, auklėjant jų vaikus 
ir dirbant artimo meilės dar j 
bą. Rap.

i 

žiavo! ” Aprodė jis mums sa
vo gražius ruimus, visokius; 
įtaisymus, gražią bažnytė
lę, labai gražius bažnytinius 
rūbus, sakė, kad kokia ta’ 
ponia viską įtaisė. Tiktai na*- 
siskundė, kad vienas pats 
gyvena tuose gražiuose rū
muose, neturįs net šeimini n- 

: kės.

Po vasaros karščių mote
rys jau vėl imasi darbuotis, 
ir Moterų Sąjungos 67 kp. 
Valdyba kviečia nares atsi
lankyti susirinkiman spalių 
18 d. Dovydo Motina

• •.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, sp> 
Hų 13 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vak. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes 
bus renkami darbininkai ba
liui. Be to, yra ir šiaip daug 
svarbių reikalų.

Lucille S. Dagia, rast.

You womcn and girls who suffer from 
simple anemia or who lose so muph 
during monchly periodą that you feel 
tired, weak, "dragged out”—due to low 
bJood-iron—
Start at.once—try Lydia Pinkham’s 

tkblets. They’re one of the
• greatest blood-iron tonics you 

•jCT can buy to help build up red
blood to glve more strength

• and energy and to promote _ __________ .
• a more refreshed and robust you, too, don’t remar
• bloodstream. for vomen who Follov label dlrections.

ONE Of THE GREA

BUNMHRON! 
TONICS YOU CAM BUY f
To Halp BaU Up M Blood T« Give Mm 
Strengtfi For Women Who Lack Precious iroai!

lack precious blood iron.
Taken as directed—Pinkham’s Tab

lete are one of the very best and ęuiek- 
est home ways to get iron into the 
blood. Many medinai authorities statė 
the form of iron used in Pinkham’s 
Tablete is far more readily absorbed 
into the blood—so is better fot yoit 

c than some other iron-forms. •
Just try Pinkham’s Tablets faiih- 

fully for at leaft 30 daya Then see if 
too, don’t remarkably baoeflt

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS.

KURIE SKELBIASI "DRAUGE

i EMILMA CERKAUSKIENE
Jau ifukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų, moterį ir 
motinSlę — Emilijų Cerkaus- 
kienę.

Netekom savo mylimos spa
lio 3 d. 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsime užmiršti. 

. I-ai gaili et ilgasis Dievas sutei
kia jai amžiną, atilsį.

r Mes. atmindami tų jos l ūli
ną. prasišalinimą iš mūsų tar-

, JK>. užprašėme 5 gedulingas 
šv. Mišias už jos sielų (su ėg-

■ zek vijomis ir pamokslu), ket
virtadieni. spalio 14 d.. 1943
m., šv. Kryžiaus par. bažny
čioje, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines Ir 
draugus, kaimynus ir paž) šta
mus dalyvauti šios ■ pamaldos" 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Emilijos sielų. Po pa
maldų kviečiame j namus po 
num.: 5230 S. Marshfleld Avė.

Nuliūdę: Vyra- IpoHCa-. Sū
nų- Jom.. Duktė Alice, Rro- 
I4t> h- BmMnr’ T’Kjiu ir Ma
rijona (ie Imfntal, .'-<-» «> ir 
šsogrrt*. Ona Ir .Hmn- Ma-i’tū- 
nai. ftvogrri- Ir švogerka l*ran- 
ciškn- ir EJ'-na C.-rluui.MuU ir 
vtsos kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GeriMsteM pftternavtm&s — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANĄ1 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadleniala nuo t vai. ryto iki 13 vnl. pietų.

KltomU dienomla — nuo 7 vnlųndoa ryto iki 5:30 valandos popiet

p-RR.qrtNAT.TZRn MEMORIAIS AT NO AUDITIONAL COST! 
PARTICL'LAK PEOPLdE PRLJ*ER PACHANKJS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MOATEGL.O GRANITE 
Moęt Bcautiful—Most Endurlng—Strongest—Best Ln The World.

BUY Ū. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPubtic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-« vaL

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITTJANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS •
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tetephone YARDS 1419— ■■■ -----

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LniANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10756 S» MIC1HGAN AVĖ, COMMODORE 5705

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

Split by PDF Splitter
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
L. laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Žinios iš Tėvų Marijonų Kapelionų

Kun. Mykolas šmigelskis 
kariuomenės kapelionas
Sulaukėme laiško iš kape

liono kun. Mykolo šmigels- 
kio, iš Laivyno. Jis rašo:

“Baigiau kapelionų mo
kyklą spalių 10 d., ir gavau 
diplomą. Niekur pasaulyje 
nėra tokios mokyklos kaip 
ši. Ji turtinga patyrimu ir 
daug pamokinanti.

“Čia darbas iš tikrųjų vi
sai skiriasi nuo to, kurį pir
miau dirbau. Sekmadienyje 
nežinai kur teks darbuotis. 
Turi būti pasiruošęs viskam. 
Pats turi rūpintis altoriumi 
ir visais kitais bažnytiniais 
reikalais. Katalikai kareiviai 
yra geri ir pavyzdingi.. Jie 
labai džiaugiasi turėdami

| kapelioną, ir su juo dalinasi 
Ikaip su broliu savo įspū
džiais, . vargais if džiaugs
mais. Matydamas visa tai, 
nori jiems pagelbėti visais 
galimais būdais. Jie patar
nauja man šv. Mišioms, ir 
pagelbsti kituose dalykuose. 
Man šis gyvenimas patinka.

“Protestonų ministeriai 
yra labai jauni seminaristai. 
Pas mus nėra jokių ginčų.

I
i riamės. 
laikau.

“Buvau kapelionu dviem 
savaitėm, Richmond, Va. 
Sekmadieniais šv. Mišių iš
klauso per 400 kareivių; šv. 
Komunijų apie 100. Laikiau 

j vienu atveju šv. Mišias 
penktą valandą po piet.

“Jau gavau savo paskyri
mą, kurio dabar negaliu pa
sakyti. Jei nesulauksite daug 
laiškų, žinokite, kad esu la
bai užimtas. Laisvo laiko 
daug neturime.

“Siunčiu geriausių linkėji
mų visiems, ir prašau visų 
prisiminti mane savo maldo
se.”

CHAMPS CELEBRATE VICTORY

i

Boss Joe McCarthy, right, has a pat on the head 
Tikybiniai mes visiškai ski- Spud Chandter, winning pitcher in two games, as Bill 

Šv. Mišias kasdien Dickey, who clinched lašt game with a homer, at left, 
i

I
I

Žuvę kareiviai karo 
frontuose

Moterys ir motociklas

Kas atsitinka, kai automobilio padan
gos sprogsta pakelyje, skubant darban

for

adds įgrin to make a happy trio. (Acme-Draugas Teleph.)

Chicagos herojai

Pereitą pirmadienį valsti
jos policijos leitenantas 
Maurino važiovo savo auto
mobiliu Ciceroje, netoli 79-os 
gatvės, ir pamatė valstijos 
oficierį važiuojant motocik
lu. užpakalinėje motociklo 
sėdynėje buvo graži mergai
tė.

“Yipes!” — sušuko lt. 
Maurino, įsakydamas savo 
šoferiui vytis motociklistą 
oficierį, kubis vežė mergai
tę.

Po dviejų mailių važiavi
mo, valstijos oficieris buvo 

I sulaikytas savo viršininko 
(boso).. Oficieris visai ra
miai paaiškino, kad jis rado

žinoti, bet po kelių valandų 
vėliau jis išleido įsakymą, 
jog jokiomis sąlygomis mo
teris negali važiuoti moto
ciklais. “Tai yra pavojinga”, 
— jis pasakė.

v

GELBĖDAMAS SUŽEISTĄ KAREIVĮ, PATS LIKO 
SUŽEISTAS •

lVasihngton, D. C. — Ka- 
HVI/AI n A r Al RA ro dePartamentas pereitąDYKAI PAvALdA pirmadienį .paskelbė 236

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku-

I
I

NUO REUMATIZMO ku-
Jei kenčiame kūno skausmus; rie žuvo Azijos, Europos, š. 

iei sanariai jauslūs: jei užeina > .. ~
skausmai oro permainose, nata* Afrikos, Š. Amerikos, Paei
nam -jums bandyti ROSSE Tabs fjko ir pietvarkarių Pacifiko be mokesties ir obligacijų. Nau- _
doiamos tūkstančių žmonių per apylinkės (area) karo fron- 
virš dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudota dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą į:
ROSSE Prodocts Co., Dept. X-6 

2708 W. Farvell Avenue
Chicago 45, Illinois

(Skelb.)

tuose, žuvusiųjų skaičiuje 
septyni vyrai yra iš Chica
go area, jie žuvo Europos ir 
Š. Afrikos frontuose.

Pvt. Hugh O’Reilly, 1522 
Wenonah avė., Berwyn, bu
vo apdovanotas Silver Star, 
šiomis dienomis, už pasižy
mėjimą kovoje.

Pvt. Hugh O‘Reilly daly
vavo Guadalcanal kovoje ir 
jis laisvu noru ėjo p.rmyn 
per priešo ugnį, kad išgel
bėjus savo sąuado narį.

Kada O’Reilly įžengė į 
priešo teritoriją, jis buvo 
sužeistas ir negalėjo toliau 
žygiuoti, bet jo pozicija pa- 
ilengvino platono (dalinio) 
i seržantui išgelbėti sužeistą 
įvyrą.

* ♦ ♦
Boatswain’s mate Jack M. 

Ziemba, 5561 Ardmore avė., 
taip pat apdomanotas Silver 
Star už pasižymėjimą Gua- 
dalcanale.

Kada japonų lėktuvas bu
vo nušautas žemyn ir explo- jimo ženklu.

davo ant laivo, U. S. S. 
George Eliott, kur ugnis 
siautė Ziemba rizikavo savo y
gyvybę, jis nunešė žemyn 
gaisro švirkštynę (dūdą), 
kad laikinai paimti ugnį 
kontrolėn.

♦ ♦ *

Gubernatorius laimėjo 
kiaulę laižybose

Illinois gubern. Green ėjo 
laižybų per trečią karo bonų 
vajų, kuri valstija daugiau
sia parduos karo bonų. Pe
reitą pirmadienį gub. Green 
gaVo trijų šimtų svarų kiau
lę iš Nebraska gubernato
riaus Griswold, kaipo laimė- 

kelyje mergaitę, kurios au- Jimo užmokestį laižybose. 
tomobilio padangos buvo Kiaulė buvo atsiųsta į 
sprogusios (flat tire), ir to- Springfield turgų ir ji lau- 
ji mergaitė skubėjo į lėktų- kė grįžtant gubernatoriaus 
vų motorų fabriką darban. Green’o į miestą.
Oficieris pareiškė, jog jis ■ 
jautė patriotišką 
jog mergaitė būtų laiku sa-1 jog toji kiaulė 
vo pareigose, todėl ją ir ve- nuo racionavimo bet jie pla- 
žęs. į nuo  ja paklausti racionavimo

Lt. Maurino, irgi patrio- boardo pareigūnų apie tai, 
tiškas vyras, leido vyrui va-1 jog būtų tikri.
------------------------------------------*- -------------------------------------

v •

Gubernatorius davė kiau- 
pareigą, I lei šabalbonų. Virėjai mano, 

yra laisva

Stebuklingas įvykis

Mažasis Philip Rosenifeld, Žinoma, jūs galite šį įvy-

Trečias Guadalcanal hero
jus buvo- Sgt. Harry C. I 
Schwartz, 3543 W. Roosevelt 
rd. Kovo 20 d., 1943 m., jis
prekiniame laive pa.ma.tp, 11 metų amž.aus, 6931 Me- kį aiškinti faktu, jog lentos 
kad jo draugas kareivis bu- rril avė., visuomet tikės ste- 
vo vandenyje ir bangos trau
kė jį po laivu, kur. motoras 
veikė. Sgt. Schwartz nežiū
rėjo savo asmeniško saugu
mo, jis šoko į vandenį pil
nai apsirengęs ir kareivio 
gyvybę išgelbėjo. Kareivio 
išgelbėtojas Sgt. Schwartz 
buvo apdovanotas pasižymė-

Nori pakelti kainas kirpyklose

Galbūt pabrangs plaukai ir barzdos

X Dain. Rapolas Juška, 
po sėkmingo pasirodymo Chi 
cagoj, paviešėjęs pas savo 
motiną ir pažįstamus, vakar 
išvyko į Ryfiis. Prieš išvyk
damas su motina atlankė 
“Draugo” redakciją.

; Sumuštas jaunuolis
i

Pereito pirmadienio vaka
re Douglas parke rastas 17 
metų amžiaus jaunuolis, ku
ris buvo sumuštas iki sąmo
nės netekimo. Manoma, jog 
jaunuolį sumušė West Side 
gengė.

VLSAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
G V ARANŽUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm _ ___
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą” vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
pirdirbimui senų rakandų, vartojant

Pereito pirmadienio vaka
re Master Barbers Associa
tion, Chicagoje, nubalsavo, 
jog būtų pakeltos kainos 
barzdų skutimui ir plaukų 
kirpimui. Taip buvo nubal
suota.

Savaitės dienomis už plau- 
kų ikrpimą pakelti nuo 75 
iki 85 centų, o šeštadieniais 
ir dienomis prieš šventadie
nius pakelti nuo 85 centų iki 

i $1. Vaikams plaukų kirpi
mas palieka 50 centų savai
tės dienomis, bet pašoksta 
kainos nuo 60 iki 75 centų 
po 5 vai. vakare šeštadie
niais ir dienomis prieš šven
tadienius. Skutimas nuo 35 

; iki 50 centų.

Frank Aliotta, draugijos 
prezidentas, pareiškė, jog 
naujos kainos maždaug dvie
jų savaičių laikotarpyje įsi
galios trijuose tūkstančiuo
se ir penkiuose šimtuose 
Chicagos, Cook kauntės ir 
dalyse Kane ir Du Page 
kaunčių kirpyklose (shops).

buklais. I

Gydytojai sutinka, jog ga
lima priskaityti prie stebuk
lų faktą, jog Philip sekma
dienį grįžo į namus ir išsi
gelbėjo iš mirties, kai jau 
buvo manoma, jog nebėra 
vilties mažam berniukui pa
sveikti, kai jis iškrito iš 
penktojo aukšto.

Nelaimingas įvykis atsiti
ko rugsėjo 3 dieną, kai Phi
lip žaidė neužbaigtame sta
tyti name, netoli savo namų, 
su kaimynų vaikais. Phillip 
neteko pusiausviros atvira
me shafte, kirto penkis 
aukštus, paskui atsitrenkė 
ant lentų ir nukrito į apačią.

Ugnegesiai be sąmonės 
jaunuolį nugabeno į ligoni
nę, kur buvo nustatyta, jog 
jo smegenys buvo sutrenkti 
ir galvos kiaušas sulaužy
tas.

gal būt sulaikė jo kritimą, 
arba jo kritimą ant de- 
šinies pusės veido.

Bet jpaokslininkai
Philip įvykį trumpai 
kys:

“Tai yra stebuklas”.

X Chicago požeminio ge
ležinkelio (subway) jau bai
gta ir "spalių 16 dieną pra
dės vaikščioti traukiniai. 
Geležinkelio atidarymo iškil- 

j mes po žeme prie Madison 
I St. Specialūs traukiniai iš 
šiaurinės ir pietinės miesto 
dalių atveš kviestus svečius 
ir spaudos atstovus.

X Kun. J. Prunskis šio
mis dienomis gavo laišką 
nuo Quebeco vyskupo J. L. 
Pelletier, kuris dėkoja už 
“Draugo” numerį kuriame 
tilpo jo interviu su vyskupu 
apie Katalikiškąją Akciją ir 
Bažnyčios santykius bei ki
tus visuomeninius reikalus 
Quebeco provincijoj.

X “Pajūrio auka” — nau
jas scenos veikalas, kurį A- 
teitininkų draugovės scenos 
mėgėjų grupė atvaidins šv. 
Jurgio parapijos salėj lap
kričio 21 d. trijų mūs orga
nizacijų (Susivienymo, Mo
terų Sąjungos ir Federaci
jos) apskričių vakare Kra
žių skerdynių sukakčiai pa
minėti.

1

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 
ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

450,000 siuntinių 
kareiviams

Chicagiečiai pereito pir-

Po 8 metų dingo meilė
Josephine Skrodenis, 25 

metų, 4616 S. Wood str., liu
dijo, jog J08 vyras prisiskai
tęs pigių knygelių ją kanki
nęs. Ir dar pridėjo, jog vy
ras kartais į ją metęs tomei- 
tes. Pereitą pirmadienį mi
nima moteris gavo divorsą 
ir jai paskirta $72 mėnesiui 
alimonijoe ir išlaikymas jų 
dviems vaikams. Jie buvo 
vedę prieš aštuonis metus.

♦ ♦ •

Gydytojai neturėjo vilties, 
jog berniukas gyvens.

Keturias dienas Philip gu
lėjo be sąmonės deguonės! 
palapinėje.

Keturios dienos praėjo, 
I paskui jaunuolis stovėjo į 
Į tarp mirties ir gyvybės. 
Rugsėjo 11 dieną Philip at
vėrė akis pirmą sykį, nuo to 
laiko, kai įvyko nelaimė.

Kai jaunuolis pravėrė a- 
kis, nebuvo aišku, ar jis gy
vens ar ne.

apie 
pasa-

X Liet. Vyčių Chicago 
apskrities susirinkime pra
eitą sekmadienį nutarta pra
dėti dainos meno veikimo 
sezoną. Kadangi kai kurie 
choro valdybos nariai yra 
pašaukti į kariuomenę, pla
nams sudaryti ir choro susi
rinkimui sušaukti išrinkta 
trijų asmenų komisija.

X M. Varkalieiė, žinomą 
Marąuette Park veikėja ir 
buvusi “Draugo” kontesti- 
ninkė, su savo broliu drau- 

, gavo prel. J. Maciejauskui 
kelionėje iš Chicago į Los 
Angeles. “Golden Statė”

Peršovė žmoną, pats 
baigė gyvenimą

Kankakee. III. — Joseph 
Rollman, 33 metų, Kankakee 
Statė ligoninės darbininkas, 
pereito pirmadienio vakare 
baigė savo gyvenimą, po to, 
kai jis peršovė savo žmoną 
Thelmą. 27 metų.

Mrs. Rollman, taip pat 
tarnavo ligoninėje, buvo (Auksinėje valstybėje) Var- 
sunkiai sužeista, jog nega
lėjo kalbėti. Dvigubas šovi-, 
mas įvyko ligoninėje.

Kiti darbininkai, išgirdę Įkiš, žinomus 
šuvius, įsilaužė į Rollman’o biznierius, praeitą sekmadie- 
kambarį. Jie Rollman’ą rado nį buvo kūmų, giminių ir 
mirusį su kulka širdyje, o jo draugų biznierių “reunion”. 
rankoje buvo .32 caliber re- Kadangi toji diena buvo biz- 
volveris. Jo žmona buvo lo
voje, jos pilvas peršautas.

kalienė žada 
paviešėti.

X Pas Ig.

ilgesnį laiką

ir Oną Pikie- 
Aštuonioliktos

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

madienio vakare pasiuntė Minimos moters vyras yra 
Į daugiau kaip 450,000 kalė- 128 metų amžiaus, jo vardas 

Charles Skrodenis.
Kaip keista, po aštuonių 

metų meilės ir nebėra.

— — -

, dinių siuntinių kareiviams į 
užjūrį. Kalėdinių dovanų 
siuntimas kareiviams į užjū
rį priimamas iki spalių 15 
dienos imtinai. SKELBKITES “DRAUGE”

Pagaliau, rugsėjo 30 die
ną, jis pirmą kartą prakal
bėjo, ir savaitė vėliau galė
jo kelis žingsnius paeiti.

Sekmadienį pilnai stebuk
las realizavosi, kai Philip 
grįžo į savo tėvų namus.

Šeši broliai tarnyboje
Iš Bernard L. Dawe šei

mos, 9607 Greenwood avė., 
šeši broliai yra Dėdės Šamo 
kariuomenėje, o 7-tas yra 
pasiruošęs išeiti į kariuome
nės tarnybą.

Pirštinės
Buvo gaminama 800 rūšių 

darbo pirštinių, dabar su
vesta į mažiau kaip 100 rū
šių pirštinių, kad sutaupius

MASINA
1638 metais spausdinama 

mašina įvesta Amerikoje.

nierių diena Dievo Apvaiz
dos parapijos bazare, tad, 
po šaunių O. Pikielienės vai
šių, visi “paukščio krikšty
nų’’ puotos dalyviai nuvyko 
į bazarą. Klebonui buvo tik
ras surprizas.

X Petras Cibulskis, žino
mas West Side namų deko
ratorius, gavo žinią, kad jo 
sūnus šiomis dienomis par- 
vyks iš kariuomenės namo 
savaitei paviešėti. Prieš iš
vykdamas į kariuomenę jau
nas Cibulskis buvo pavyz
dingas parapijos choro na
rys. P. Cibulskis jaunystėje 
taipgi buvo labai aktyvus 
lietuvių tarpe, ypatingai jau 
nime — L. Vyčių organiza
cijoj.
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