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ITALIJA RAŠKEI 8 a s 4 PRIEŠ
Apsupo nacius centralinėj Italijoje
Naciai dabar stiprina savo pozicijas

LONDONAS, spalių 13.— 
Aldžyro radio pranešė, kad 
vokiečių kariuomenės dali
niai centraliniam Italijos 
fronte suspausti tarpe britų 
kariuomenės dalinių netoli 
Gambalesa. Penktosios ar
mijos daliniai apšaudo tuos 
sugautus nacius.

Sakoma naciai kareiviai 
ir transportai, kurie bando 
bėgti į Vinchituro, šiaurėje, 
krenta po didele sąjunginin
kų ugnimi.

Cairo radio sakė vokiečiai 
nukentėjo didelius nuosto
lius kovose prie Volturno. 
Tas pats radio sakė nauji 
sąjungininkų rezervai ii' vėl 
išlipdinti Salernoje. Rapor
tuojama jog sąjungininkai 
jau atitaisė ir naudoja Na
polio uostą.

užimta Cercello, Colle 
Celtelpagano miestai.

Britų aštuntoji armija, 
pasistumėdama visu frontu, 
užėmė Riečia ir Boaefro. 
Riečia randasi tik 8 mylias 
į šiaurryčius nuo amerikie
čių užimto SanCroce.

Prie Adrijatikos, britai 
pasivarė keturias mylias už 
Termoli, nežiūrint didelės 
nacių opozicijos.

Į pietvakarius nuo Colle- 
torio, britų, kanadiečių ir 
indų patrolės prasilaužė še
šias mylias iki Santa Elia 
miestelio.

Naciai stiprina liniją.
Galimybė, kad vokiečiai 

skuba sustiprinti savo fron
tą prie Adrijatikos nurodo
ma, kuomet sąjungininkai 
lakūnai atakavo traukiai 
pilną sunkvežimių tarpe 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Pescara ir Termoli. 
Aldžyre, spalių 13.—Sutrins 
kindami stiprias priešo po
zicijas centralinėj Italijoj, 
sąjungininkų karinome n ė s 
pasivarė devynias mylias 
į šiaurryčius nuo Pontelan- 
dolfo, ir užėmė SanCroce. 
Sąjungininkų prasilaužime 
centraliniam fronte taipgi limui.
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Suomiai barasi už 
krašto politiką
STOKHOLMAS, spalių 13 

—Suomijos parliamento po
sėdy buvo puolama Suomi
jos vyriausybės nusistaty
mas. Vienas kritikas pavadi
no to krašto padėt j “pras
tesne negu buvo 1918 me
tais. ”

Kiti parliamento nariai 
puolė vyriausybės žinių cen
zūrą už nesuteikimą pilie- 
čiems visų žinių apie karą.

ITALŲ DEMONSTRACIJOS P RIEŠ SAVUOSIUS IŠDAVIKUS

Prie Volturno upės linijos 
eina didelės artilerijos dvi
kovos. Sakoma naciai taipgi 
sustiprinę savo artilerijos 
dalinius, ir šiuo laiku stip
rina savo linijas upės šiau
riniam krante, ruošdamiesi 
laukiamam amerikiečių puo-

13

Napoli gyventojų — italų demonstracijos buvo priėjusios veik prie revoliucijos prieš 
suimtus tris italų kariuomenės generolus: Radice, Carlino ir Salia, kurie vokiečių bu
vo įpareigoti ginti Napolį nuo amerikiečių. Vieną italą, kuris ypatingai padėjo vokie
čiams, pagrobusi minia jau buvo besiruošią nti nulinčiuoti, tačiau kariuomenės policijai 
pavyko jį išvaduoti iš minios teismo. (Acm e-Draugas Telephoto)

ATMUŠĖ JAPONU KONTROFENSYVĄ
Pralaužė priešo pozicijas Uria slėny

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS nimo pozicijas Uria slėny, 
pietvakarių Pacifike, spalių truputį daugiau
13.—Japonai puolė australie mylias nuo sekančio objek- 
čius Finschhafene, matomai 
norėdami tą bazę atsiimti ir 
iš jos sulaikyti australie- 
čius, kurie varosi į Madan- 
gą. Kovota ištisą dieną, bet 
australiečiai užmušė dau
giau negu 400 japonų, ir 
atrėmė jų ataką.

MacArthur komunikatas 
sakė tie japonai gal buvo 
pavaryti iš savo slėptuvių 
džiunglėse ir australiečių 
patrolių priversti kovoti.

Tuo pat metu australiečių 
dalinys pralaužė priešo gy-

Pasitarimai Maskvoje 

nustatys šefu suėjimą
WASHINGTON, spalių 13 

—Jeigu greit Maskvoje įvyk 
siantis užsienių reikalų sek
retorių pasitarimas prives 
prie Roosevelt-Churchill-Sta 
lin pasimatymo, jis bus skai 
tomas kuone 100% nusise
kusiu. Jeigu-gi, peržiūrėjus 

. šio pasitarimo rezultatus 
tie vadai nesueis, tai bus 
įrodymas jog užsienių sek
retoriai nerado bendro kelio 
susitarimui. Nežinoma, taip 
gi, ar Stalinas nori matytis 
su Roosevelt ir Churchill.

Vakar pranešta, kad sek-; 
retorius Hull pervažiavęs

negu 35

SENATAS UŽGIRIA 
TAIKOS PLANĄ

WASHINGTON, spalių
—Senato užsienių reikalų 
komitetas šiandien užgyrė, j 
7 balsus prieš 1, pokarinį 
planą, kuris prijungtų Ame
riką prie “laisvų ir suvere
ninių tautų įsteigimui ir pa
laikymui tarptautinio auto- per Braziliją pakeliui į Mas 
ritėto sulaikymui agresijos kvą, o gal jau ir yra ten. 
ir išlaikymui taikos.” ------------------------

tyvo, Madang bazės. Smar
kus pėstininkų puolimas pri- 

j vertė japonus trauktis, nors 
jie turėjo artilerijos pagal
bą kalnuose.

Komunikatas taipgi pra
nešė apie keturių Amerikos 
lėktuvų laimėjimą, kuomet 
jie užtiko 40 japonų lėktu
vų prie priešo Wewak bazės. 
Amerikiečiai nušovė aštuo
nis, o gal 10, japonų lėktu
vų, ir išardė jų misiją, ne
prarasdami nė vieno 
lėktuvo.

Italija dabar skaitoma karo talkininkė
Badoglio sudarys demokratinę valdžią

WASHINGTONAS, spalių 13.—Prezidentas Roosevelt. 
Premjeras Churchill ir Premjeras Stalin vienu kart šian
dien paskelbė, kad Italija paskelbė karą prieš Vokietiją. 
Italija tuo pasidarė 35 tauta imti ginklus prieš nacius šia
me pasauliniame kare. Italija viena, tačiau, nėra Jungti
nių Tautų narė.

Prezidentūra sakė maršalas Badoglio Generolui Eisen- 
hower pranešęs Italijos paskelbimą karo prieš savo buvu
sią sąjungininkę. Savo pranešime Badoglio sakęs šiuo 
aktu visi ryšiai su baisiąja praeitimi nutraukiami ir mūsų 
vyriausybė didžiuojasi galinti drauge su jumis žiūrėti į 
neišvengiamą laimėjimą.

Sudėtiniam pareiškime, kurį paleido prezidentūra, 
Roosevelt, Churchill ir Stalin priėmė Italijos tautos ir ka
rinių jėgų kooperaciją kaipo, 
talkininkę kare prieš Vokie-Į 
tiją.

Badoglio savo pareiškime 
Italijos gyventojams primi
nė vokiečių žiaurumus ir 
sako taika neįmanoma kol 
nors vienas vokietis rasis 
Italijoj. Anot jo, “petis pe 
tin, turime žygiuoti su savo 
draugais iš Amerikos, An
glijos, Rusijos, ir visų kitų 
jungtinių tautų.” 
Rusai užgina gandus apie a

Badoglio sakė tuoj bus 
sudaryta jo vadovaujama 
vyriausybė, ir kad visų po
litinių partijų atstovai bū
sią kviesti dalyvauti joje,

I
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kad sudaryti tikrą demokra
tinę vyriausybę. Jis pridėjo 
ir tą, kad dabartinė tvarka 
nė kiek nepakenks Italijos 
gyventojų teisei įsteigti sa
vo pageidaujamą vyriausy
bę, kuomet taika būsianti 
atstatyta.

Sąjungininkų sūdė t i n i s 
pareiškimas minėjo ir tai, 
kad naujas Italijos statusas 
nė kiek nepaveikia paliaubų 
sąlygas, kurios pasilieka ga
lioje ir gali būti pakeičiamos 
tik per sąjungininkų vyriau 
sybių susitarimą, atsižvel
giant į tai, kokią pagalbą 
[talija galės suteikti sąjun
gininkams.

Rusai užgina gandus 
apie atskirą taiką 

su naciais
MASKVA, spalių 13. — 

Laikraštis Pravda šiandien 
užgynė gandus apie galimy
bę atskiros rusų-vokiečių 
taikos, ir rusų planą būti 
pirmaisiais įžengti Berly-

savo nan, kad galėtų diktuoti po
karinę Europos tvarką.

Ragina Ispanijoj 
atsteigti karalystę

BERNAS, spalių 13. — 
Dvidešimts šeši nariai Ispa
nijos Cortes pasiuntė Gene- 
ralissimo Franco laišką, ra
gindama jį atsteigti karaly
stę Ispanijoj pirm karo pa
baigos, kad išvengti nemalo
nių karo pasėkų.

Antrą kartą duoda 
mergaitei savo odos 
PHILADELPHIA, spalių

13.— Daniel Donahue, 41 
metų, kuris už žmogžudys
tę nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos, antrą kartą pasida
vė skaudžiai operacijai. Gy
dytojai ima nuo jo kūno 
odą, ir ją naudoja atitaisy
mui 9 metų amžiaus Evelyn 
Henderson nugaros, kurmer 
gaitė buvo nudegusi.

Suėmė Italijos grafą

LONDONAS, spalių 13.— 
Žinia iš Stokholmo sako Ita
lijos grafas di Bergolo buvo 
suareštuotas jam bebandant 
pasiekti sąjungininkų lini
jas Italijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Portugalija pasiruošusi
. .. .

POPIEŽIUS PASILIEKA VATIKANE
STOKHOLMAS, spalių 13 

—Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XH mano pasilikti Va 
tikane nors Roma virstų ka
ro lauku. Taip praneša ra
portai iš Italijos, šventasis 
Tėvas vedąs savo reguliarį 
darbą, ir nors Vatikano sar
gyba nesenai buvo padidin-r 
ta, tai yra tik simbolinis 
ženklas, nes šveicariečiams 
sargams įsakyta niekuomet 
nevartoti savo šautuvų.

Žinios iš Romos sako trys 
nacių divizijos Romoje paė
mė Vatikaną po savo “glo
ba,” bet vokiečiai kareiviai 
nėra įžengę į Vatikaną, ir 
niekas nebuvo iki šiol dary
ta trukdyti Popiežiaus dar
bui. Stokholmo laikraštis 
sakė šventasis Tėvas atsi-i 
sakė priimti nacių pasiūliji- 
mą saugios prieglaudos Lie- 
chtensteine.

Šios žinios nepatvirtintos.

IŠ ITALIJOS — Italija 
šiuo laiku ruošiasi panau
doti savo karines jėgas prieš 
savo buvusią draugę Vokie
tiją

IŠ ARGENTINOS — Ne
patvirtintas raportas sako 
visas Argentinos kabinetas 
rezignavęs.

IŠ WASHINGTONO. — 
Kuro administratorius Ickes 
prašė amerikiečių pirkti ko
kius tik anglis galima gavti, 
ir juos kuogeriausiai sunau
doti, kadangi 1943 metais 
iškasta 9 milionai tonų ma
žiau negu bus reikalinga.

LISABONAS, spalių 13.— 
Premjero Antonio Salazar 
pranešimas, kad Portugali
ja išpildžiusi britų prašymą 
dėl Azorų bazių buvo visuo
menės palankiai priimtas, 
kadangi didžiuma portuga
lų yra pro-sąjungininkai ir 
nori kooperuoti su Jungti
nėmis Tautomis.

Portugalija yra pasiruo
šusi jėga paremti savo su
tartį, kuria paveda Azorus 
britams, jeigu tai būtų rei
kalinga, nors viliamasi, kad 
ji nebūsianti tiesioginiai į- 
velta karan.

Berno radio pranešimu, 
Berlyno spauda kaltinanti 
Portugaliją kariškumu/ ir 
vokiečiai numatą dideles ka
rines ir laivynų operacijas.

I

ORAS
Vėsiau. Lietinga.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA GOMELI
Rusai smarkiau spaudžia nacius Kieve

NEW YORKAS, spalių 13
— Britų radio pranešimu, 
vokiečiai evakuoja Gomelį, 
savo 
joj-

vakariniam krante, į šiaurę 
ir pietus nuo Kievo.

“tvirtovę” Baltrusi-

MASKVA, spalių 13. — 
Rusų kariuomenės baigia 
apsupti degančią nacių bazę 
Kieve. Raportai iš fronto 
sako rusai randasi tik dvi 
mylias nuo to svarbaus su
sisiekimo ir industrinio cen
tro prie Dniepro kranto. 
Pabėgėliai iš to miesto sakė 
naciai jau sunaikinę prie
miesčius, išsprogdindami te 
atras, ligonines, muziejus ii 
kitus rasų kultūrinius cen
tras.

Italijos naujas statusas 
sudaro galvosūkį 

VVASHINGTON, spalių .13 
—Tikras Italijos statusas 
sudaro galvosūkį, kadangi 
Italija nėra nė sąjunginin
kė, nė priešas, nė neutrali 
valstybė, nors sąjungininkai 
ir suteikė jai “karo talki
ninkės” titulą. Santykiai su 
Italija yra militariniu, ne 
diplomatiniu pagrihdu.

Rusų daliniai, kurie va
rosi į Vitebską, nugalėjo 
stiprią opoziciją ir 
kelias apgyventas vietas.

Rusams pasiekus Gomelio 
priemiesčius, naciai tą mie
stą padegė, matomai pirm 
negu jį evakuos.

Maršalas Graziani 
tariasi su Hitleriu
LONDONAS, spalių 13.—

Berlyno radio pranešimu, 
nacių suorganizuotos Mus- 
solinio “fašistinės respub
likos vyriausybės” karo mi- 

užėmč nisteris, maršalas Rodolfo
Graziani, atvykęs Hitlerio 
štaban pasitarimams.

Rusų artilerija nuolat ap
šaudo vokiečių garnizoną 
tame mieste, o rusai karei
viai atmuša smarkias priešo
kontratakas, ir praplečia* 
savo pozicijas Dniepro upės tas.

I
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Vokiečiai privertė 
"kvislingą" kariauti
STOKHOLMAS, spalių 13

j —Vokiečiai šiomis dienomis 
suareštavo Fritz Clausen, 
Danijos nacių vadą, ir iš
siuntė jį į rytinį frontą. Jis 
buvo kaltinamas pasisavini
mu 100,000 danų kraunu, 
kuriuos Berlynas paskyrė jo 
partijai. Anot pranešimo, 
jam buvo duota pasirinkti 
—kalėjimas ar Rusijos fron

Churchill smerkia 
politiką karo metu 

LONDONAS, spalių 13 — 
Premjeras Churchill šian
dien pastebėjo parliamente, 
kad karui pasibaigus karei
viai sustos kariavę, o poli
tikieriai pradės. Jis sakė tai 
apgailėtina, bet Anglijoj nė
ra taip blogai, kaip kituose; 
kraštuose, kur kareiviai ko
voja užsieny, o politikieriai 
kovoja namie.

Churchill sakė negalima 
laukti netikėto priešo susinu 
kimo, ir kiek liečia britus, 
baisiausieji karai dar atei
na.
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,. ILLINOIS Ketvirtai, spalių 14, 1943

i

ję su lietuvių organizacijo
mis darbuotis, linkime lai
mingai savo pareigas eiti, 
o tėvams tvirto pasiryžimo 
viską pergyventi.

Ann Auškalniūtė, kuri šį 
pavasarį įstojo į U. S. Mo
terų legijoną, išlaikius tam 
tikrus kvotimus kariškoj mo

kad viskas gerai sekasi ir

Metinis parengimas
šv. Rožančiaus draugija 

rengia metinį parengimą ne
dėlioję, spalių 17 d., Lietu
vių svetainėj, 25-tos ir Ver- 
nor, 7:30 vakare. Įžanga tik 
50c.

Bus lošiama banco, kozi- 
romis ir užkandžiai.
Rys galima laimėti puikių kykloj, rašo iš N. Carolina, 
dovanų.

Be to, tame vakare bus teiraujasi, kaip progresuoja 
prirašomos naujos narės
draugiją. Kviečiame mote
ris ir merginas pasinaudoti 
proga. Užtikriname, būsite 
patenkintos, nes šv. Rožan
čiaus dr-jos darbuotė pla
čiai ir žinoma Šv. Antano 
parapijoj.

Nuoširdžiai kviečiame de- 
troitiečius skaitlingai daly
vauti šiame parengime.

Valdyba ir rengėjos

ZintŲ-žinelės
Petras ir Veronika Jau

čiai, gyvenantieji 3701 Tėle- 
graph Rd., Dearborn, Mich., 
savo biznio ir gyvenamoje 
vietoje spalių 3 d. paminėjo 
vienų metų vedybinio gyve-

į Federacijos 4 skyr. veiki
mas lietuvių reikalais ir 
koks veikimas eina visam 
Detroite. Ji yra čia augusi 
lietuvaitė. Prieš išvykdama 
į kariuomenę darbavosi Stu
dentų or-joj ir Federacijos 
4 skyr., rašė į anglų spau
dą. Jei ne karas, būtų daug 
pasidarbavusi lietuvių veiki
me. Detroitiečiai, kurie ją 
pažįstate, parašykite laišką 
tai patriotei lietuvaitei. Ga
lite rašyti lietuviškai. Ad
resas: Pvt. Cynthia Hill, 
Classification Div., W. R. 
Bldg., 127 Camp Lejeune, 
New River, No. Carolina.
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L. M. klubo metinis ban
kietas įvyks Fort Shalby Ho- 

pimo sukaktuves. Dalyvavę Į lapkr. 6 d. Komisiją su-
I daro: Lucille Kurtz, Mar
garet Stark, Agnės Brachu- 
lis. Šis klubas susideda iš 
turtingesnių moterų, kurios 
kas met surengia šaunų ban- 
kietą ir sutraukia, stambiau
sius lietuvius. Norintieji ban- 
kiete dalyvauti, įsigykite bi
lietus. Rap.

kelios artimesnės šeimynos 
draugai; kleb. kun. I. F. Bo
reišis, dr. J. Jonikaitis, V. 
Jančienės sesuo slaugė Ven- 
kol iš Pittsburgh, Pa. Va
karas smagiai praleistas. Ta 
proga Jaučiai keletą plytų 
įmūrijo į šv. Antano klebo
niją. 4 ^ne

pasisekimo ir tolimesniam
ją gyvenimui.

Petro ir Petronėlės Medo- 
nių žinomų katalikų darbuo
tojų, jau trečias sūnus Rei- 
mundas išvyko į kariuome
nę. Vyriausias Petras — la
kūnas jau Sicilijoj. Rašo, 
kad gyvenimas labai įvai
rus. Medoniams, kaipo ilga
mečiams darbuotojams ir jų 
sūnams, kurie buvo prade-

Šv

Trumpai iš 
Cleveland, Ohio

40 valandų atlaidai
Jurgio bažnyčioje spalių 12 
d. baigėsi labai iškilminga 
ir įspūdingai. Per atlaidus 
pamokslus sakė pranciško
nas kun. Juv. Liauba. Para
pijos choras, vedamas muz.l 
V. Greičiaus, gražiai giedo
jo mišparus.

KOKIE SKANŪS AMERIKIEČIŲ BISKVITAI

Pas mus, kad ir karas, biskvitai luksuso atžvilgiu ran
dasi paskutinėj vietoj. Bet kitokią rolę jie lošia Italijoj. 
Tik įsižiūrėkite į šiuos tris italukus, kaip godžiai jie grau
žia Amerikos kareivių padovanotus jiems biskvitus. (Acme 
-Draugas Telephoto)

Spalių 17 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėj įvyks para 
pi jos balius. Pirmasis šįmet 
parapijos balius parengimas 
buvo sėkmingas ir, dauge
liui pageidaujant, dabar ruo
šiamas kitas. Baliai ruošia
mi vietoj neįvykusių pikni
kų.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGŪS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DTVTDENTU
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

f

kius: 2:30 popiet ir 7:30 va
kare.

Šiam vakarui iniciatyvą 
paėmė Šv. Pranciškaus Tre
tininkų draugija.

Biznieriaus P. Mulolio du
ktė Rose-Marie šiomis die
nomis ištekėjo už leitenanto 
George Fiedler, instrukto
riaus West Point akademi
joj. Po vestuvių jaunieji iš
vyko į West Point. -

i

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.
Spalių 24 d. Sv. Jurgio 

parapijos salėj bus rodomi 
judamieji paveikslai iš gy
venimo šv. Bernadetos. Pa
veikslai bus rodomi du sy- 

'

DR. VAITUSH, OPT.

Mano 28 metų praktikavimas 
iusn garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

»___ ____atsitikimų skys atttaisa-w to Akiniu. KjUmb pigiMi tolp 
pirayi, 

4712 South Ashland At. 
Phoaa TAKOS ĮSU

Jaunuoliai, kurie nepnimami 
karo aviacijos skyr” j priešas 
ties spalvų neregėsimo — (eolo, 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

pirma.

i

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms 11

—av

Didžiausia Lietuviu Į 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, T-aik- 
rodėiius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MIAI} SIAS • 
KAINAS.

Turime didelį 
p a »i r i n Rimą
Muzi itališkų Instrumntų, Muzi
kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Prašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

Moterų Sąjungos 36 kuo- nės rengėjos šįmet išmetė 
pa, Neperstojančio. Pagal- (Nukeltai 3 pusi.) 
bos Panelės Šv. parapijoj, 
buvo suruošus vakarienę, ku
rion buvo apsilankę per 300 
žmonių. Pavalgius išpildyta 
trumpa, programa. Vakarie-

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklu visam, gy
venimui. Bango kits jaa leisdami 
lingvsminuoti jas moderntikis nids 
metodą, kuri* regėjimo mokslas 

gali sutelkti
SS METAI PATYRIMO 

peirtnklme *kWu. kurie 
via* akių Mmiptmg. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana. Jr 

OPTOMKTBI8TAI
1801 So. Ashland Avenut 

Kampas l*-tos
CAJSAL SMS. CMeaa. 

OFISO VALAKDOB:
Kasdien g:8« a. m. iki 144 p. M. 

Trsčtad. tr Mtad. »a« a. m.
, M T:W * a.

B

■A

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT
i Tat OANal 6122

DR. BIEŽIS

inARGUTiJ“
EENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - IG kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GBOvehill 2242

JOHN A. KASS
JEOTELRY — WATCHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puuae: LAFAYETTE 8617

11

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8UBGE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office toL TAEdi 4787 
••amų teL RBOspect 1930

DR. G. SERNER
lietcvis akiv gydito v,
25 metų patyrimas 

Tek: Yards 182t 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

TaL YABds 3246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

TeL REPublfc 7868

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
Nedėlioj pagal sutartį.

t

Permainytas 
vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
ŽydukasJaunavedžiams Šyrai ir

Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

N. KANTER,

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Phone YARDS S034

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1 EXTRA! EXTRAl|

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 35,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

46 Matai Sėkmingo PataM»awtww> | —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
na. CALUMET 4118 Jot. M. Moierp, Sac’y. S2S6 80. HALSTED ST.

jE . . . . . '

Labai geros motertj kailiniai, kailiukais papuoštais arba
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

K.

Ofiso taL VIBgūua 0036 
Rezidencijos taL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIBUEGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1-3 ir 6-8:30 F. M 

Trečiadieniam pagal sutartį

TaL OANal 0857
Bes. teL: PROspect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

rtesidenoja; 6600 So. Arteauu. Art 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Iki 9 vaL vakar*.

TaL YABds 5021.
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
• YDYTOJA8 IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wart Sfith Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais. Trečiadieniai, 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponai,

DR. CHARLES SEGAJL
GYDYTOJAS IB CHIKURu^. 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troa
Ofiso telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Saukite — 
Kės. tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vad. ryto, nuo 2 iki 4Nuo

tai. yupiei u uuo i ta. o.v » »•«. — 
Nedeliouua uuo 10 iki vai. dienu

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUO6B6CIO RATOMACm

_ i A___
ĮSrirfy

f/4 II!lUMl EARNIHC<

Telefonai:
Ofiso — HEMIock 5849 
Rezid. — HEMIock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OTISO VALANDOS: 

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

__________ pagal sutarti-_________  
Ofiao TeL................VlKginia 18W>

DR. AL. RAČIUS
gydytojas ib chirurgas

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TrsčUd. Ir aata, tik nurttariuA

DR. EMLLY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rm. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepsma — 
Saukite KEDsio 2868

VALANDOS!
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 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
liegsnąj kad graži.

Split by PDF Splitter



Ketvirtad., spalių 14, 1943

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT * 

127 No. Dearboro Street 
Tel. RANdolph 9488-9488

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
KARPENTERIO

Pastovus Darbas
Prie

FILE KLERKŲ
MERGINŲ ar MOTERŲ

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar Poniet.

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokyklų studentėms. 

5 dienos į savaitę.

tariSTOIS n

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBUS DARBAI

MEKANIKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai. gera mokestis. 
Viršlaikio jei norite. Ateikite su 
įrankiais prisirengę stoti j darbą.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon
DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis ir valgis.
EITEL RESTAURANT

14 W. Randolph

Pataisymo Darbų 
Ir Pertaisymų 

Atsišaukite

JOSEPH WIENCEK
2850 S. Throop St.

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Ave.

Detroit. Michigan Iš Toronto padangės
(Atkelta iš 2 pusi.)

Mokame aukščiausią, visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI 
Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 8. 
13th & Clark Sts.

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

REIKIA VYRŲ
100% KARO DARBAMS

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Dirbti Lauke

TRO KERIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ

VIRĖJO PAGELBININKAS
Pageidaujamas su patyrimu. Va
landos nuo 11:30 ryto iki 8 vak.

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Valgis ir uniformos duodama.

HARDING’S, 68 W. MADISON

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Assemblers ir Lathe Hand. Ir abel- 
nų dirbtuvės darbininkų. Geros 
darbo sąlvgos ir transportacija. Pa
tyrimo nereikia.

ŠAUKIT GROVEHILL 4344
Klauskit Mr. Hopkins.

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

ir

MINNESOTA MINING 
& MFG. CO.

1500 S. Western Ave.
Tel. Monroe 6126

Core Rūme, Foundrėje
Forge ir Mašinšapėje

PATYRIMO NEREIKIA

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

DIXIE HIGHGRADE LAUNDRY 
7247 S. Racine Ave.

AUTOMOBILIŲ 
TEPĖJO

Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

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

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
ELEC. FURNACE TENDERS 

PAGELBININKŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Dieną ir Naktį šiltai.

CRANE CO.
Employment Dept. 

4000 S- KEDZIE AVE.

PTLNO AR DALINIO LAIKO DAR
BAI dabar atdara mūsų Packing. 
Shlpping Ir Technical departmen- 
tuose. Vyrų. Moterų ir aukštesnės 
mokyklos studentu prašome atsi
šaukti. Rytmetiniai darbininkai ypa
tingai pageidaujami. Atsišaukite as
meniškai.

GENERAL BIOLOGICAL 
SUPPLY HOUSE

761 E. 69th Place

REIKIA
Pullers, Wrlngermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY 
7930 S. Racine

KINKEAD INDUSTRIES, INC. 
1609 N. VVOLCOTT AVE. 

Brunswick 7100

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Abelniems darbams jnūsų ware- 
house ir dirbtuvėje; aukščiausia 
mokestis. Matykite Mr. Kelleher.

BRODIE HOOVER 
PETROLEUM CO. 
3900 W. 38th St.

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerkų, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai.

PORTERIO
REIKIA

WAREHOUSE VYRŲ. Gera mokes
tis. ketvirtainiai bonai, 2 savaičių 
atostogos, apdrauda ir kiti patogu
mai. Labai gera vieta dirbti, šaukit 
Monroe 6126 ir prašykite kalbėti su 
Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MFG. CO.
1500 S. AVestern Ave.

North Ave., Milwaukee Ave. ar Da
men Ave. gatvėkariais ar Logan 
Sųuare ir Humboldt Park “L” iki 
Damen Ave.

REIKIA
Receiving Vyrų. Pas- 
gera mokestis.
KRESGE CO.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

Stockroom ir 
tovūs darbai.

S. S. 
6300 S. Halsted

PORTERIO
Reikia tuojaus. Atsišaukite j

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FLOOR

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dieną tr naktį šĮftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

Darbininkų
SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE VYRŲ
Svarbioje pramonėje karo 

taikos laikuose.
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį.

nuo 8:30 ryto iki

ir

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ---- RANKOMIS
SIUVĖJŲ — UTILTTY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS

T5
VYRŲ

Dirbtuvės darbams. Pressmen Pa- 
gelbininkų. Paper Handlers. ir tt. 
Patyrimo nereikia, gera valandinė 
rata, laikas ir pusė už viršlaikį. 
Kreipkitės prie Mr. Kessler.

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Ave.

PIRKITE KARO BONUS!

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

DIRBTUVĖS VYRŲ (2)
Svarbioj pramonėj. 48 vai. savai
tėj. Atsišaukit ar pašaukit Spalių 
18 dieną.

THE PURE OIL CO.
4800 S. Harlem Ave.

Mr. HUl Berwyn 7700

ryto

I

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

NORW0OD HOTEL 
6400 Normai Blvd.

MOTERYS
DIRBTUVES DARBAI

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

Patyrimo nereikia prie darbų 
Mes išmokinsime ir mokėsime

čionai, 
nemažiau kaip

$120 Į Menesį
Pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

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

ATSINEŠKITE PILIETYBĖS PRIRODYMUS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

PILNO AR DALINIO LAIKO
Maisto gamybos dirbtuvėje. Paty- 

. rimo nereikia. Apmokamos atos
togos ir tegalimai šventadieniai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį. Arti 
north sidės.

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

MERGINŲ — MOTERŲ
17 na 45

Corrugated tr mediniu baksų 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 ai ros pakė
limas. Dieną Ir naktį 81ftal. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO 
4200 8.

ar J Employment Ofisą nuo » ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

nuo 8:80 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

Iki

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

Spalių 19 d. atsidaro lie-Į Lietuvių parapijos klebo- 
iš programos kalbas, todėl tuviU kalbos parapijinė mo-1 nas pranešė, kad Vladisla- 
nebuvo paruoštas nei sta- kykla. Pamokos bus duoda- va Batulevičiūtė iš Weston 
las svečiams. Sąjungietės sa-’ mos du sykius savaitėj: ant

radieniais ir ketvirtadieniais
6 vai. vakare.

Toronto lietuviams gera 
proga leisti vaikučius į mi
nėtą mokyklą, nes, be lietu
vių kalbos, bus mokinama 
dainų ir muzikos prityru
sio ir pirmutinio mokytojo 
Toronte S. Balčiūno, kuris 
taipgi yra buvęs mokytoju 
ilgus metus Nepriklausomoj 
Lietuvoj.

ko, kad tokiose vakarienė
se, kur žmonės susirenka 
pasilinksminti, nieks 
ri kalbų klausyti.

neno-

Laid. direktoriaus Wilke- 
lio namuose įvyko susirin
kimas delegatų į buvusią 
Pittsburgh, Pa., lietuvių kon 
ferenciją. Susirinkiman at
silankė viso 12 asmenų. Po 
diskusijų, kaip pagyvinti 
Clevelando lietuvių veiklą 
greitesniam karo laimėji
mui ir Lietuvos išlaisvini- j
mui, nutarta įsteigti Ame- jo. Daug naujų giedorių pri- 
rikos Lietuvių Tarybos sky
rių. Steigimo darbui atlikti 
išrinkta trijų asmenų komi
sija, į kurią įėjo: Štaupienė, 
Mišeikienė ir Pukelienė.

Parapijos bažnytinis cho
ras, vadovystėj P. Motiejū
no, persiorganizavo iš nau-

Koresp.

PIRKITE KARO BONUS!

sirašė ir visi uoliai lanko 
pamokas. Mokinasi labai 
gražias, naujas mišias ir 
kitas giesmes, ypač kalėdi
nes, lietuviškas, kurias jau 
keletas metų nebuvo gieda
mos.

žodžiu, prie gerų norų, 
gražios santaikos ir prie ge
ros vadovybės, choras bus 
labai skaitlingas ir žymus.

tuokiasi su lietuviu iš Ha- 
milton, Ont.

VI. Batulevičiūtė taipgi y- 
ra lankiusi lietuvių kalbos 
mokyklą, už tai ji dabar 
gražiai skaito, rašo ir kal
ba lietuviškai. Labai dora 
ir pavyzdinga mergaitė. Nei 
vieno sekmadienio neaplei
džia neišklausius šv. Mišių 
ir nepriėjus prie šv. Komu
nijos. Už tai ir Dievas jos 
neapleidžia. Vladislava turi 
gerą darbą, dirba valdiškoj 
įstaigoj kaipo stenografė.

Turi labai gerus tėvelius, 
ypač motiną, kuri daugiau 
prisirišus prie vaikų. Yra 
gera katalikė ir didi patri- 
jotė. Tėvas yra buvęs Nepr. 
Lietuvoj pirmutinis savano- 
ris-kareivis, tarnavo pirma
me pėstininkų pulke.

Beware Coughs
- Irom common colds
That Hang On

Chronic bronchitis may develop if 
your cough.chest cold.or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afiord to take a chance with any medi- 
cine less potent than Creomulsion 
■which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, tender, inflamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote by special processwith other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no nareoties.

No mafter how many medicines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the understanding you mušt likę the 
way it ųuickly allays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
tave your money back. (Adv.)

HELP WANTED — MOTERYS

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

SMITH & HERMAN
734 E. 79th St

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

1060 W. ADAMS ST.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURĮ NORITE GAUTI!

Murinę soothes, cjeanses and refreshes 
įrritated, reddened mcaibranes caused 
bv head colds, driving, winds, moviesį 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bortle. At all Drug Stores.

Jaunuolis Vaclovas Miel- 
dažis įstojo į Toronto uni
versitetą studijuoti chemi
ją. Toronte, ypač neturtin
gų-tėvų vaikams, labai sun
ku įstoti į universitetą. V. 
Mieldažis per visą vasarą 
dirbo pas turtingą farmerį 
visus sunkiausius lauko dar- 

! bus, taipgi ir prie gyvulių 
beveik pusdykiai, kad tik 
gavus geresnę protekciją 
nuo farmerio (minėtas far- 
merys yra universiteto pro
fesorius).

Tai pirmutinis jaunuolis 
lietuvis Toronte, kuris sie
kia aukšto mokslo turėda
mas vos tik 18 metų am
žiaus. Vaclovas nuo pat vai
kystės dienų ilgus metus 
tarnavo prie šv. Mišių lie
tuvių bažnyčioj ir lankė lie
tuvių kalbos mokyklą. Gra- 

’ žiai skaito ir rašo lietuviš
kai. Nekartą yra pasirodęs 
scenoje, kaipo gabus artis
tas, kuris prajuokindavo pu
bliką iki ašarų. Labai ga
bus ir doras vaikinas.

Au
kai 
To-

An
gai

Kanados kariško laivyno 
medicinos daktaras Ed. 
drukaitis iš Montrealio, 
kuriam laikui apsistojo 
ronte.

Reikia didžiuotis dr. 
drukaičiu, kad patekęs,
pirmą sykį Torontan, nesė
di kur nors tarp aukštų val
dininkų brangiuose viešbu
čiuose, ar klubuose, bet ieš
kojo lietuvių bažnyčios. Ra
dęs bažnyčią ir kunigą pra
šė, kad supažindintų su lie
tuviais. Tur būt, dar pirmas 
toks pavyzdingus čiagimęs 
lietuvis, kad, būdamas nors 
ir labai užimtu tarnybos rei
kalais, surado laiko aplan
kyti lietuvių bažnyčią ir pan
čius lietuvius.

Dr. Andrukaitis labai gra
žiai kalba lietuviškai. Nie
kas netiki, kad čia gimęs ir 
augęs taip aiškiai kalbėtų 
tikru lietuvišku akcentu.

Garbė tau, daktare už tai! 
O mums didžiausias džiaugs 
mas ir pasididžiavimas, kad 
save laikai lietuviu ir su 
lietuviais nori sueiti. Aistis

I
I

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”*

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 
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LITHUANIAN-DRAUGAS

Koks paukštis, toks ir liz
das.

I—

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
---------------------t —

(LKFSB) Kompozitorius 
J. Žilevičius, gyvenąs Eliza- 
bethe, N. J., baigė didelį- vei
kalą — “Lietuvių Muzikos

Valio, Vaclovai! Dievas Bibliografija”. Prie šio vei- 
telaimina tavo žygius! kalo jis dirbo keliolika me

tų. .

★ ★★★★★★★★
★ For Help!
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results I
- ADVERTISE - Ne tas vyrs, kurs prade

da, bet kurs pabaigia.

SLIP COVER KIRPĖJA
Patyrusi prie aukštos rūšies da-bų. I 

Vienatinėje south side dirbtuvėje.
SAUKIT CEDARCRKST 5217

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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

VIENUOLES SLAUGES
Šv. Kryžiaus kongregaci

jos vienuolės, Normoyle Or- 
dinance Depot, San Antonio, 
Texas, viršininkui prašant, 
paskirtos slaugėmis kariuo
menės ligoninėn San Anto
nio, Texas. Prieš tai jos bu
vo slaugės prancūzų ligoni
nėj, New Yorke. (NCWC)
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Lietuviai niekam nevergaus
BOLŠEVIKAI KARTOJA IŠDAVIKIŠKUS 
PAREIŠKIMUS

Chicagos bolševikų šlamšto vienas peckelis rašo, kad 
“Amerikos lietuvių tūli pro-naciniai laikraščiai džiau
gėsi, kad ‘Stalinas išėmė’ iš Maskvos konferencijos a- 
gendos Pabaltijo šalių klausimą.”

Pirmoje vietoje mes nematėme, kad bet kuris lietu
vių laikraštis tokį džiaugsmą būtų pareiškęs, o antra 
— pro-naciškų lietuvių laikraščių Amerikoje nėra. Tik 
prieš 1941 m. birželio 21 d. “Vilnis” ir “Laisvė” pasi
žymėjo pro-naciškumu ir klūpčiojo prieš Hitlerį ant 
kelių. Bet tuo tarpu ir tie šlamštai susivaldė ir tik 
vieną Staliną begarbina.

Bet skaitykite toliau to bolševikų peckelio pareiški
mą: '

“Jei išėmė, tai dėl to, kad tas šalis SSSR skaito 
savomis ir nemato reikalo tai diskusuoti su kitų ša
lių atstovais.

“Toj konferencijoj juk nebus svarstoma ar Aus
tralija turi būti dalimi Britanijos imperijos ar ne.”

Šiuo pareiškimu tas bolševikų šlamšto peckelis dar 
kartą pakartoja savo ir savo “tavorščių” išdavikišku- 
mą. Išeinant iš jo galvosenos (nors tiesa nei jis nei 
kiti lietuviškieji bolševikai nebegalvoja — už juos 
Maskva galvoja), kad Lietuvos jau nebėra. Ji jau yra 
Rusijos praryta. Todėl ir kalbėti apie jos likimą nebe
reikia. Jos likimas išrištas. Tautos judos — lietuviškieji 
bolševikai Rusijai ją jau pardavė.

Ne vieną kartą mes esame rašę, kad panašiais savo 
raštais, kalbomis ir nusistatymu bolševikai išeina prieš 
lietuvių tautos valią ir ją skaudžiai užgauna.
LIETUVA RUSIJAI NEPRIKLAUSĖ IR 
NEPRIKLAUSO

Lietuvių tauta nėra slavų tauta. Rusijoj išaugąs pan- 
slaviškas sąjūdis neturi jokios teisės užlieti mūsų tau
tą ir ją pražudyti, nes lietuvių tauta turi tokią pat 
teisę gyventi ir naudotis laisve ir nepriklausomybe, 
kaip rusai ir kitos tautos.

Tiesa, savo laiku Lietuva buvo rusų carų pavergta, 
tačiau ji niekuomet Rusijai nepriklausė, dabar nepri
klauso ir ateityje nepriklausys. Jei cariškas Rusijos 
imperializmas ją jėga buvo prisijungęs ir jei komunis
tų imperializmas 1940 m. jėga ir smurtu ją pasigrobė, 
tai jokiu būdu nereiškia, kad Lietuva priklauso Rusijai.

Jei Maskvos ponai neišsižadės savo pretenzijų į Lie
tuvą ir, nacių gaujas išvijus, ją pasilaikys sau, jie su
laužys Atlanto čarterio dėsnius, išeis prieš lietuvių tau
tos valią ir dar kartą įrodys, kad Rusijos komunistai 
yra imperialistai ir agresoriai.
DEMOKRATIJOS STOVI UŽ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Pirmąjį pasaulio karą sukėlė Vokietijoj išaugęs mi- 
litarizmas ir imperializmas. Prieš jį kariauti išėjo pa
saulio didžiosios demokratijos, kurios bent laikinai vo
kiškam militarizmui aplaužė ragus. Laimėjusios kovą 
demokratijos pripažino, kad Lietuva nepriklausė ir ne
priklauso Rusijai ir dėl to ir de facto ir de jure pripa
žino laisvą ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Pri
pažino ją net pati Sovietų Rusija.

Kai, atsigavęs vokiečių militarizmas ir imperializ- 
pias2 vėl pradėjo kelti savo gaiv^ ir sukūrė naujo pa-

saulinio karo ugnį, išnaujo atgaivino ir Rusijos impe
rializmą, kuris vėl pasigrobė veik pusę Lenkijos ir Bal
tijos valstybes. Pasaulio demokratijos, kurios ir vėl 
išėjo į karą prieš vokiečių imperializmą, norėdamas 
šį kartą jį visai sutriuškinti, nepripažino Sovietų Ru
sijos agresinių ir smurtiškų žygių į Baltijos valstybes 
ir Lenkiją. Nepripažįsta ir dabar. Ir mes esame tikri, 
kad, jei Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija ne- 
iškryps iš Atlanto čarterio dėsnių, ir Maskvos 'ir ki
tose konferencijose jos visu griežtumu stovės už lietu
vių tautos šventas teises atsisteigti savo nepriklauso
mą valstybę ir naudotis keturiomis laisvėmis.

Reikia neužmiršti, kad Atlanto Čarterio dėsniai nėra 
taikomi tik kelioms valstybėms ir tautoms. Sumalus 
dulkes diktatorius, agresorius, imperialistus, visoms 
tautoms, ar jos didelė^ar mažos, turės būti sudarytos 
sąlygos gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.
★

Žymus laimėjimas
Premjeras Churchill pranešė Anglijos parlamentui, 

kad Portugalijos vyriausybė davė, arba teisingiau, pa
skolino Azorų salas karo reikalams.

Tai yra svarbus laimėjimas ne tik anglams, bet vi
soms jungtinėms tautoms, kariaujančioms prieš Vo
kietiją ir Japoniją.

Azorų salos yra Atlanto vidury, kryžkelyje tarp Jung
tinių Valstybių,. Europos ir Viduržemių. Ten yra lai
vams prieplaukos ir lėktuvams stovyklos.

Šių salų pozicija karo reikalams turi nepaprastai daug 
svarbos. Iš čia sąjungininkai galės vesti kervą su prie
šų submarinais ir lėktuvais; duos galimumų patroliuoti 
visus oro kelius tarp Jungtinių Valstybių, Europos ir 
Viduržemių; čia bus įsteigta laivams ir lėktuvams ku
ro bazės, žodžiu sakant, Azorų salos sąjungininkų ka
ro reikalams puikiai tarnaus. Jos žymiai prisidės ir 
prie greitesnio pergalės ' laimėjimo.

Spaudoje buvo pasklidę žinių, kad Portugalija sto
sianti sąjungininkų pusėn ir kariausianti prieš nacius 
ir japonus. Tačiau patsai premieras Churchill pranešė 
parlamentui, kad Portugalijos vyriausybė ir toliau no
rinti palaikyti savo valstybės neutralitetą.

Azorų salos Portugalijos nuosavybėje buvo per pen
kis šimtmečius. Salos yra vulkaniško pobūdžio ir to
dėl ne visos tinka prieplaukoms. Gyvento jų jos turi 
2<2,ooo. ■
★

Pagiria Amerikos nusistatymą
Rašant apie Italijos klausimą, “The New World” re

daktorius pastebi, kad tuo reikalu Jungtinių Valstybių 
nusistatymas yra rimtas ir fizišku ir psychologišku at
žvilgiu. Nesą abejonės, kad italų dauguma džiaugiasi 
nusikračiusi Mussolinio režimo. Toji dauguma pasiren
gusi priimti bet kokią vyriausybę, kuri garantuos jai 
bent kiek gerovės ir teisę gyventi laisvu gyvenimu.

Šios pastabos yra teisingos. Prie to dar galima pri
dėti tą, kad italų tauta nebus užvilta. Amerikos vy
riausybė visu griežtumu stovės, kad būtų sudaryta ga
limumai Italijos žmonėms pareikšti savo valią — išsi- 

, rinkti tokią vyriausybę, kokios dauguma norės. Ir, 
nėra jokios abejonės, diktatoriaus per dvidešimtį su 
virš metų valdomi italai išsirinks sau demokratišką 
valdžią. 7
★

Meluoja ir nerausta

Kauno laikraštininkas 
svetimšaliu legijone 
Afrikoje !

(LKFSB) Iš Afrikos, Mo- 
roco, pasiekė mus žinios, 
kad tenai, svetimšalių legio
ne tarnauja Vytautas Ged
gaudas. Jisai prieš karą gy
veno Kaune ir dirbo prie į- 
vairių laikraščių, paskutiniu 
laikotarpiu per keletą metų 
dirbo dienraščio “Laikas” 
redakcijoje. Artėjiant karo 
audrai Gedgaudas išvažiavo 
į vakarų Europą, norėdamas 
parašyti keletą reportažų iš 
pasiruošimo karui. Karo pa
skelbimas jį užklupo Pran
cūzijoje ir, nebegalėdamas 
sugrįžti į Lietuvą, 1939 m. 
rugsėjo pabaigoje įstojo į, 
svetimšalių legioną. Pradžio
je dar su juo buvo keletas 
lietuvių, tačiau karui besi
tęsiant vienas po kito jie 
žuvo ir beliko tik jisai vie
nas, kaip apie save atsilie
pia, ‘paskutinis mohikanas’. 
Legijonuose gyvenimas- kie
tas. Tenka ir miegoti ant 
šiaudų, ir žygiuoti per karš
tą smėlį ir būti tropikų sau
lės kepinamam. Jisai yra ap
siėmęs ištarnauti ketverius 
metus ir jau daugiau kaip 
trejus ištarnavo, gaudamas 
korporalo laipsnį. Kartkar
tėmis jaučiasi labai išsiil
gęs savo tautiečių.

''Lithuanian Bulletin" 
pasiekė Portugalijos 
spauda

(LKFSB) Portugalijoje te 
beveikia Lietuvos konsula
tas. Jame buvo atsilankęs 
mūsų korespondentas ir ap
sidžiaugė radęs keletą eg
zempliorių anglų kalba spaus 
dintojo biuletenio apie Lie
tuvą ir lietuvius. Kaip ži
nome, tą biuletenį redaguo
ja Lietuvių Tautinės Tary
bos nariai, o jo leidimą me
džiagiškai ir kitais būdais 
paremia Amerikos Lietuvių 
Taryba. Mūsų koresponden
tas gautąją medžiagą per
davė Portugalijos dienraš
čiui “Novidades”.

Po svietą pasidairius
Bruklyno lietuviškų balša- 

vikų gazieta figeriuoja. kad 
konferencijos žmones pa- 
kvaišina. Ji duoda ir priklo- 
dą. Girdi, po Pittsburgh 
konferencijos paliko pakvai
šę kai kurie cicilistai. Mat, 
viena jų gazietų parašius, 
jog Bruklyne suorganizuota 
staliniška cerkvė, kurion vi
si lietuviški balšavikai eina 
melstis už Staliną. Tą žinią 
balšavikai vadina pakvaiši
mu. *

Gruodžio mėnesyje, balša
vikai sako, bus jų konferen
cija. Jei tos konferencijos, 
pasak balšavikų, žmones 
kvaišina; jei lietuviški bal
šavikai Lietuvos atžvilgiu 
dabar yra gerokai pakvaišę, 
tai kokie jie paliks po tos 
savo konferencijos?

pasišaukia vaiką ir klausia: 
—Antanėli, ko tu taip žiū

rėjai į tą ne savo balsu rė
kiantį vokietį? Juk žinai, 
kad jis beširdis.

—Mamyte man dažnai pa
pasakoji apie velnią. Taigi, 
žiūrėjau, ar jis nėra su uode
ga. Tai būtų tikras velnias, 
o ne vokietis.

U. S. distrikto prokuroras 
F. B. Kavanagh skelbia, kad 
Cleveland miesto strytais 
vaikšto 1,200 protiškai ne
sveikų asmenų, o visoj Ohio 
valstijoj tokių randasi net 
iki 15,000.

Štai, tavorščiai, jums yla 
iš maišo. O kai kas negali 
išfigeriuoti, kas yra su kai 
kuriais Cleveland lietuviais, 
kurie kitaip šneka ir daro, 
negu visi sveikieji Amerikos 
lietuviai.

Vienam kaime Lietuvoje 
įsteigtas nazių žandarų pos
tas. Viršininkas Šliomberg 
labai žiaurus: už kiekvieną 
nepaklusnumą skiria labai 
sunkias bausmes. Be to, už
pykęs labai garsiai šaukia. 
Sykį žandarui įpykus ir pra
dėjus šaukti, kaimyno vai
kutis atbėgo ir dideliu dėme
siu pradėjo į jį žiūrėti. Po 
visos riksmo scenos, motina

Spicpirvirvio Dumkos
Į gerų žmonių konferenci

ją nusižiūrėję ir latrai ruo
šia savo konferenciją. Gerai 
amerikonai sako: monkey 
sees, monkey does.

Dezertyro Abeko (Akelai
čio) Pitsburgo konferencijos 
aprašymą pasiskaitęs bijau 
jam duoti čiaudomojo taba
ko. Nuo žiupsnelio, ko gera, 
sučiaudėjęs iščiaudėtų net 
visą savo smegenyną. Tiek 
menkos jo smegenys.

Stalinas jau sugrąžino Ru
sijai generolus, karininkų 
antpečius, imperializmą, pa
triotizmą, pravoslavų syno- 
dą. Kažin ar sugrąžins ir 
senąjį kalendorių, pagal ku
rį rusai visa keturiolika die
nų vėliau paskui pasaulį vil
kos.

Iš aptrūnijusią lapą
CHICAGO, ILL. — šv. 

Jurgio paarpijos salėj, ba
landžio 27 dieną, 1918 m., 
“martininiai’ (Šv. Martino 
Draugija) lošė teatrą. Vie
nas lošėjų pradėjo šaudyti 
iš revolverio ir ant nelaimės 
pataikė tiesiog veidan arti 
stovinčiam vaikui. (“Drau
gas”).

Lietuvių bolševikų šlamšto Chicagoje No. 239-tame 
randame korespondenciją iš 'Hammond, Ind., kurioj 
tarp kitko rašoma: z

“Aną dieną man pasitaikė sutikti svečią iš rytinių 
valstijų. Vieną gražų vakarą užėjau pas frentus ir 
sutikau p. Viniką, SLA centro sekretorių. Pamaniau, 
kad jis turi būti čia kokiais patriotingais tikslais, 
gal karo bondsų pardavojimui. Bet apsirikau. Pasi
rodo, kad jis važinėja klausinėdamas kiek kas bondsų 
pirko, o nesistengia organizuoti pirkimą jų. Kam jam 
reikalinga žinoti, kiek lietuviai supirko karo bondsų?

Dalykas tame. Sužinoję kiek lietuviai pirkę bondsų, 
mūsų ponai kalbės lietuvių vardu, sakydami, kad mes 
to ir kito norime, nepaisant ar mes to norėsime ar 
ne. Jie gal reikalaus, kad Amerikos valdžia Smetonai 
sostą parūpintų ir Lietuvon jį nuvežtų.

“Matote, kadėl p. Vinikas tokis didelis patriotas.” 
šią bolševikų korespondenciją mes čia perspaus

diname tuo tikslu, kad parodyti, kokias melagystes skel
bia bolševikų spauda.

Tasai bolševikų šlamšto korespondentas, be abejo
nės, žino, kad Vinikas, apie kurį jis rašo, nėra SLA sek
retorius dr. M. Vinikas, bet lietuvių veikėjas iš Indiana 
Harbor, kuris gražų ir patriotišką darbą dirba, ragin
damas savo tautiečius daugiau U. S. karo bonų pirkti ir 
registruodamas, kiek lietuviai jau yra išpirkę bonų. 
Taigi, tas bolševikų korespondentas, kaip ir jų dauge
lis, norėdamas apšmeižti lietuvių veikėją (dr. Viniką, 
kuris išviso nėra buvęs Hammonde) sąmoningai mela
gystes skelbia. Nejaugi komunistų propagandos kur
sai tik meluoti teišmokina bolševiku korespondentus. »

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Aptaria šv. Rašto revizijos problema s. — Įvykusiame susirinkime Šv. Mari
jos kolegijoj, Holy Cross, Ind., Revizij os (Pataisymo) Komitetas Šv. Rašto, 
aptarė įvairias problemas dėl pataisym o Senojo ir Naujojo Testamento. Pa
veiksle matosi, iš kairės į dešinę: kun. J. L. Lilly, C.M., susirinkimo sekretori 
us; vysk. Edwin V. O’Hara, iš Kansas City; arkivysk. Jonas T. McNicholas, 
ture, N. Y., Šio susirinkimo vedėjas. (as Plassman, O.F.M., iš St. Bonaven- 
O.E.* ia Gincinnatti, i? didž. gerb. ToxaN-G.5£G-X > , , m. j . « i
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ITAŲJOS VAIZDAI Sveikata - brangus turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arclier Ave.. Chicago

Šiandien kasdien minime' 
Italijos vardą, kada ten siau 
čia kruvini mūšiai, — ne 
vienas ir mūsų artimųjų, pa
žįstamų ten jau kiaujasi.

Čia kartas nuo kaTto duo
sim Italijos vaizdų, atmini
mų, įspūdžių. Nebus tai koks 
nuoseklus geografinis pasa
kojimas, bet nuotaikų žvilg
snis į tą kraštą, kuris pa
sauliui davė tiek meno, moks 
lo, religinio gyvenimo geni
jų, ir kuris išpuoštas tokia 
daugybe brangiausių žmoni
jos paminklų — nuo seno
vės graikų ir romėnų laikų 
ligi paskutinių dienų.

Einant ten žiauriems mū
šiams, daug tų paminklų ga
li žūti, — ir žmonija pasi
liktų skurdesnė, jei taip į- 
vyktų. Niekas nenukals My
kolo Angelo antro ‘‘Mozės”, 
niekas neištapys tokiais pa
veikslais Vatikano kamba
rių, kaip tai padarė Rafae- 
lis, — gi užtenka vienos 
bombos, kad tie amžių tur
tai dulkėmis subyrėtų...

Šie Italijos vaizdai yra pa
lyginti. iš gerų laikų: dau
giausia iš 1940 metų, kada 
Italija karo beveik nejautė, 
ir dar iš ankstesnių kelio
nių.

kraujas. Tas kraujas jau 
nuo žilos senovės, nuo pa- 
ties Konstantino laikų, per 
metus tris kartus daro ste
buklus. šiaip jis esti kietas, 
sukrekėjęs, bet visados tuo 
pačiu laiku skystėja: pirmą
jį gegužės šeštadienį, rug- 
sėjo 19 d. ir gruodžio 16 d. 
Tomis dienomis, susirinkę į 
katedrą, žmonės meldžiasi 
ir laukia stebuklo. Ir jis į- 
vyksta — kraujas atsilei
džia, lyg ką tik dabar jis 
būtų pralietas... Tačiau pa
sitaiko, kad stebuklas kai 
kada ne taip greit apsireiš 
kia. žmonės meldžiasi, dū
sauja, ima nekantrauti, nes 
pagal tai, kaip ilgai reiki? 
laukti, neapoliečiai spėja a- 
teitį: juo greičiau stebuk
las, juo geresnė ateitis. Vie
ną dieną kraujas ypač ilg-ai 
neatsileido. Visi gyventojai 
nuliūdę meldėsi, kiti jau ir 
pykti ėmė, pats kardinolas 
labiausiai už visus nerimo. 
Laukė, laukė, dūsavo ir ai
manavo jie, kol pagaliau štai 
kardinolas, didžiausio entu
ziazmo apimtas, pašoksta. 
atsisuka į žmones, mosuoja 
rankomis ir, pridusęs iš 
džiaugsmo, šaukia: “Jau,

. jau!...”

1. Neapolis nakčiai ateinant

Pavakare, bežiūrint Šv. 
Katarinos bažnyeos, įbėga 
du berniukai — visai dar 
mažyčiai, didelėmis akimis 
ir garbiniuotais plaukais. Jie 
minutėlę dairosi apliųk ir 
pamato, ko jiems reikia: čia 
pat prie durų, abu jie puola 
ant kelių prieš paveikslą, 
prisiglaudę vienas prie ant
ro, kaip du avinėliai. Jie 
pamaldžiai sudeda rankutes, 
o jų veidai toki rimti, mei
lūs ir dangiški, lygiai, kaip 
tų angelėlių, kuriuos daili
ninkai paveiksluose nutapo. 
Abu meldžiasi taip nuošir
džiai, taip įsitikinę, kad šven 
tasis jų prašymą išpildys, 
jog širdyje darosi gera ir 
šviesu nuo šitų Neapolio vai
kų, nuo to jų tylaus čiulbė
jimo, nuo rimtų ir gilių a- 
kaų, nuo maldai iškeltų ran
kučių.

Kaip kiekvienas italas, 
taip ir neapolietis myli savo 
šventuosius,- tarp kurių di
džiausias yra Gennaro, ar
ba Januarijus. Jis gyveno 
labai seniai, buvo 305 me 
tais Neapolio apylinkėse nu 
kankintas, ir jau tiek 'am
žių jis šitam miestui tokr 
geras, toks palankus, tokr 
artimas ir rūpestingas! Ka: 
anglai bombardavo NeapoV 
iš oro ir jokių nuostolių ne
padarė, visi pasakė: “Tai 
šventasis Gennaro apsaugo
jo!” Ir visi tuo tiki — didc 
Ii, maži, mokyti, prasčiokai... 
Kaip netikės, jei jis per tiek 
šimtų metų ligi šiandien ro
do stebuklus, tikrus stebuk
lus. kuriais neapoliečiai ir 
visi italai tiki ir kurių joks 
mokslininkas nepajėgia iš
aiškinti gamtos įstatymais.

O stebuklas yra toksai... 
Katedroje, tarp paveikslų 
daugybės žvakių, šv. Gen
naro koplyčioje už altoriaus 
yra laikomas to kankinio

Atsitinka, nors labai re
tai, kad kraujas ir liekasi 
sukrekėjęs, kietas. Tada ne
apoliečiai laukia sunkių die
nų sau, savo miestui ir vi
sam kraštui: jie žino, kad 
šventasis ant jų užsirūsti
no...

Pasakojama, kad Italijai 
tojant į šį karą, stebuklas 
su San Gennaro krauju ne 
greit įvykęs. Neapolio globė
jas nujautė, kad užeis juodi 
laikai, ir italų žemę nusiaubs 
karo audros, o patį Neapo
lio miestą, šį Viduržemio 
jūros gražuolį, pavers griū
vėsiu ir išnaikinimo vieta...

Bet kol dar saulė visiškai 
neišnyko, kol paskutiniai jos 
spinduliai kloja aukso juos
tas įlankoj, ant baltų namų 
ir kalvų, visas Neapolis iš- 
plūdęs į gatves, nelyginant 
kokia upė — siūbuoja, vilni
ja žmonių banga po bangos, 
skamba, šūkauja, dainuoja. 
Visas didelis Neapolio mies
tas tartum kokiai precesi
jai ištvinęs. Eina Ogiausio
mis virtinėmis nuo vieno 
gatvės galo ligi kito, ir ne
matyti, kur prasideda, kur 
baigiasi tas žmonių tvanas 
Dideli, maži, vaikinai ir mer
ginos, vieni su reikalais, ki
ti tik šiaip scu pasidairyti, 
visi jie vaikšto, šnekasi, dai
nuoja. Jei vežimas nori pa
siskubinti, turi ilgai parė
kauti. kol taką prasimuša 
pro visą kamšatį, pro visą 
šį nerūpestingą siaurų, su 
aukštais namais gatvių 
skruzdėlyną.

Tiesiog dailu į juos žiū 
rėti, drauge su jais taip be 
rūpesčio, be tikslo vazotis, 
pasinerti į šį pietiečių ant
plūdį ir užsimiršti valandė
lei, kad pasauly šėlsta ka
ras, aimanuoja sužeistieji, 
nuo bombų griūva namai, 
kad broliai, seserys ir tėvai 
išmėtyti, atskirti, — be ži
nios, ar gyvi dar, ar besu-

IŠTKOŠKĘ BUVO NAPOLIO GYVENTOJAI

Amerikos kariuomenei įėjus į Na polį, gy ventojai pirmiausiai“ puolė prie vandens, 
kad gavus atsigerti. Kiip jau žinome, besit raukdami naciai sunaikino centralinį van
dens tiekimą, tokiu būdu visas miestas buvo netekęs vandens. (Acme-Draugas Teleph.)

sitiks kada. Neapolio gat
vėj žemės liūdnieji aidai už
leidžia vietą šiam momentui, 
šiai akimirkai ir “Santa Lu- 
cia” dainai.

Štai berniukas, gal ko
kios dešimt metų vaikėzas. 
Stumia jis įjsireižęs dviratį, 
platų vežimą, net pro pra
plyšusi drabužėlį matyti, 
kaip jo mentys išsišokę ir 
įsitempę. Juodas jis visas, 
kaip varnas, saulėj įdegęs, 
ir toks jau nudriskęs, kad 
ne gailestis, o linksmumas 
ima. į jį bežiūrint. Jo bliu- 
zele pusiau skarmalais nuė
jus, kelnių viena kiška dar 
sveika ir ilga, pusiau blauz 
dų siekianti, bet antroji — 
jau sudriskus, taip sutrum
pėjus, kad net miela, kai pa
žvelgi. Miela, kad vaikas 
sau galvos nekvaršina dėl 
apdaro, kad aplink jį tūks
tančiai tokių “dabitų”, kaip 
ir jis pats, kad pagaliau 
karštam pietų mieste dra
bužis ne toks didelis daik
tas, — užsimetei ką nustvė
ręs ir baigta!

Berniukas vikriai stumdo 
ratus, išsisukinėja pro žmo
nes, — ir kad šaukia, kad 
skamba, visus triukšmus ir 
visas gerkles prarėkdamas. 
Dainuoja basomis kojomis 
greitai šokinėdamas, nerū
pestingas, kaip žiogas. Ir 
gražu jo klausytis, šaukia 
jis įsigilinęs į savo “Santa 
Lucia”, iš visos krūtinės, i? 
visų plaučių — ir taip skar
džiai, taip laisvai, taip šva
riai, lyg lakštingala suoktų. 
Ne veltui Neapolis išsia"gi- 
no Enrico Caruso ir spiečius 
kitų dainos meistrų. Ką ga
li žinoti, ar ir šitas driskius 
nebaigs savo dienas garsių
jų operų arijose... O gal vi
są gyvenimą prasistumdys 
nuskuręs...

Vaikiukas su savo ratais 
pasuka į šalutinę gatvę, dar 
ankštesnę ir siauresnę, ir jau 
tylią, aprimusią. Valandėlę 
toji tyla pakrinka nuo ber
niuko dainos, kuri skamba 
vis tolyn, vis lėtyn, kol ją 
didžiosios gatvės balsai už
gožia.

Daug brangių daiktų Ne
apolis turi — įlanką, Vezu
vijų, puikius reginius nuo 
San Martino ar Posillipo, 
eilę turtingų ir gražių baž
nyčių bei muziejų, triukš- 
mingąs gatves, elgetaujan- seni seni abu, žili žili jie, 
čius vienuolius, įkyrius su- ilgą amžių išgyvenę, šitame 
venirų pardąvėjus, kurie tau lizdely išauginę vaikų būrį, 
siūlosi parodysią Vezuvijų Išsisklaistęs dabar tas bū- 
arba una bella ragazza pri- rys. Ir vėl liko abu jie vie- 
vata, — gatvėse išdžiaus- ni, apleisti, raukšlėtais vei 
tytus skalbinius, garsių po- dais, įdubusiomis akimis, 
etų kapus, amžinai mielą prie ugnies susėdusiu, ilgo 
saulę, mėlyną dangų, kelis 
visiškai mažučius vezuviju-
kus... Taip nuo amžių buvo 
ir amžius dar bus. To nepa- susigūžę prie to paties dar 
naikins nei kans, nei revo- bo, kurį per dešimt, dvide- 
liucijos, nei ugniakalnio iš- ’šimt, penkiasdešimt metų
siveržimai.

Bet kai baigsis karas, vie
no dalyko tikrai nebus: ne
bus tamsių gatvių nakčia. Ir 
kaip įdomu jomis dabar 
vaikščioti! Gali stebėti visą 
neapoliečių gyvenimą. Visų 
namų durys atdaros. Viduj 
matai vieną kambarį, kuria
me išsitenka visa šeima. Ant 
sienos kampe didelė lova, 
kurioje, tur būt, pusė šei
mos sutelpa, kitur vėl veid
rodis, kėdės, stalas. Vienu 
akies užmetimu regi visą 
žmogaus mantą. Turtinges
nio kambarys esti erdves
nis, dailiau išpuoštas, šva
riau apkuoptas, nuo daugiau 
blizgučių žėrintis.

Ir visur knibžda žmonių. 
Štai kūrenasi ugnis, ir se
nutė samčiu maišo didelį 
puodą vakarienei. Kibirkš
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tys linksmai spraga, pulkas 
vaikučių erzeliuoja aplink 
duris ir laukia, kol galės 
kibti prie dubens. Antai jau
namartė prie pat slenksčio 
kepa čirškina tokius plačius, 
kaip skrybėlė, blynus: kad 
jau bus gardu, tai jau bus 
— pro šalį skubėdamas, ne 
vienas seilę nuryja dėl tu 
čirškėjimo, dėl tų kvapsnių, 
dėl tų plačių paplotėlių.

Aname malame kambarė
ly susigūžinę, prie ugnia
kuro sėdi du žili senutėliai: 

gyvenimo, ilgų vargų, rū
pesčių, smulkių džiaugsmo 
valandėlių bendrakeleivis.

kruopštė: jis batus taiso, ji 
nai žiūri, kad puodas užvir. 
tų. Taip prabėgo visos jų 
dienos, praskambėjo jaunys 
tės daina, dingo naujagi
mių riksmas, išnyko jėgos ir 
saulės amžius, — sėdi jiedu 
prie ugnies šį. vakarą ir pa 
senę, iškaršę mąsto gal, k a 
da tuoj ir visai jiems nu 
stos ugnelė plazdėjus, iš
blės žarijos po visų ilgų me
tų, kuriuos abu nešė neiš- 
skiskiriami dieną ir naJct’, 
kaip du to paties jungo jau
čiai.

Temsta, naktis ateina, o 
jiedu sėdi, įdubusias akis į- 
sjneigę j liepsnas, seni ir ži
li. Ir toki vieniši, toki ap
leisti ir toki graudūs savo 
amžiaus saulėleidyj...

Už juodviejų, tartum krau 
jas gyslose, — plaka, ne

LIGONIO PRIEŽICRA
Ligonį prižiūrėti, ligoniui 

patarnauti — yra sunkus 
darbas, didžiai atsakomin- 
gas darbas; mielaširdingas, 
prakilnus, tiesiog angeliškas 
darbas.

Tenka pastebėti, kad vy
riškiai dažniausia yra neti
kę ligoniui slaugyti... nei jų 
rankos, nei jų širdis nėra 
taip švelnios vaitojančiam, 
sergančiam. Todėl ligonio 
priežiūra dažniausiai pave
dama gerajai moteriškei.

Reikia pasakyti, kad ligo-’ 
nio pasveikimas, ar nepa- 
sveikimas, labiausia priklau 
so nuo priežiūros tinkamu
mo. Ne vien gydytojo pas
tangos, ne vien tik vaistai, 
bet ir ligonio prižiūrėtojos 
tinkamas patarnavimas yra 
labai svarbu, idant išgelbė
ti jo gyvastį ir grąžinti jam 
sveikatą.

Kokie būdo privalumai 
turi rastis pas tą, kuri pa
tarnauja ligoniui? Ji priva
lo būti nuolat džiuginanti 
bei raminanti; kantri bei iš
tverminga, drąsi, stipri, su
mani, išmintingai simpatiš
ka. švari ir daktaro įsaky
mams paklusni.

Džiuginanti bei raminanti 
nuotaika yra neišpasakytai 
svarbu. Ligonis dažniausia 
yra prislėgtas ne vien tik 
fiziškų silpnumų, bet ir vi
sokiausiomis liūdnomis min
timis. Liūdnos mintys žudo 
ligonį. Ligonio prižiūrėtoja, 
jei yra džiuginanti bei opti
mistiška, ga'i tikrai išgel
bėti ligonį iš beviltiškos be
dugnės. Ji gali sustiprinti 
ligonio dvasią, o tai yra di
džiai svarbus dalykas ligo
nio pasveikimui. Bile dak
taras gali pasakyti, kad pa
sitaiko tokių ligonių, kurių 
gyvybė lyg ant siūlo kabo, 
rodos, jau nėra jokios vil
ties jam pasveikti, o visgi 
stebuklingai pasveiksta tik 
todėl, kad pas jį atsiranda 
vilties spindulėlis, kad at
siranda didis noras pasveik- 

rimsta ir ūžia didžiojo mies
to gyvenimas, šaukia ir kly
kauja vaikai, ant slenksčių 
susisėdę kortuoja vyrai ir 
moterys, kitur vėl kažkokia 
pramogą prasimanę su krei
da išbrėžtomis linijomis, su 
lentomis... Skamba ir ūžia 
didysis miestas, ir tie bal
sai nenutilsta, kai tamsi nak 
tis užeina, kai žvaigždės 
aukštui sužėri. Tamsoje, be 
šviesos gatvėse, Neapolis 
vistiek nerimsta, saukia, ir

^Nukelta į 6 pusi.)

ti. Tokiais atvejais optimis
tiškos prižiūrėtojos pagalba, 
yra už vis brangiausia.

Ligonio kambaryje neturi 
būti vietos vivuoklėms, verk 
šlentojoms, pikčiurnoms ir 
nervų gadintojoms. Prie li
gonio nevalia kalbėti apie 
testamentus, apie siratėlius, 
apie grabnyčias, apie grabo- 
rius, apie velnius, apie ne
pagydomas ligas... Tokias 
dūsaujančias kūmutes reikia 
vyti lauk iš ligonio kamba
rio lyg kokias giltines! Pe
simistiškos kalbos slegia ir 
silpnina ligonį, dažnai net 
užmuša ligonį.

Pati svarbiausioji ligonio 
prižiūrėtojos ypatybė, tai 
jos skaidri-raminanti nuo
taika. Saulėta prižiūrėtojos 
šypsena pasaldina gyveni
mą, teikia ligoniui jėgų ir 
noro gyventi. Ligonio drą-* 
sinimas ir įtikinimas jog pa
sveiks yra. taip svarbu, gal 
net svarbiau negu vaistai.

Daktaro atsakymai 
j klausimus

Atsakymas P. A. — Taip, 
žmogus turįs širdies ligą ga
li staiga mirti bevalgant, ar
ba tuojau po valgio. Žmo
gaus skrandis yra arti šir
dies, ir jei skrandyje atsi
randa gazų arba jei s.kran-% 
dis perdaug prikemšama 
maistu, tai mechanišku bū
du per ploną diafragmą šir
dis yra spaudžiama aukš
tyn. Be to, stipriai paval
gius idant skrandis maistą 
virškintų, širdis turi smar
kiau dirbti kad skrandyje 
būtų smarkesnė kraujo cir
kuliacija. Tokiais atvejais 
nusilpusi širdis perilsta, ne
ištveria, už tai kartais be
valgant žmogus numiršta.

Atsakymas A. I. — Jūsų 
laiške minimi “vaistai” nuo 
vėžio ligos yra tik humbu- 
kas. Jokių vaistų vėžį išgy
dyti dar nėra išrasta. Vie
nintelė viltis vėžį pašalinti 
— tai tik operacija, jei dar 
ne per vė’u.

Atsakymas A. I. — Vis
tiek, ar kiaušiniai būtų vir
ti, ar žali, turi tokią pat 
maistingumo vertę, žalius 
kiaušinius valgyti nėra nė 
kiek sveikiau negu virtus. 
Kam pakenkia virti kiauši
niai, tam pakenks ir žali ar 
kepti kiaušiniai.

Atsakymas M. G. — lo
dina yra ir vaistas ir nuo
dai. Nepatariu gerti iodiną 
kad sumažėtų goiteris be 
daktaro priežiūros. Tai ga
li būti pavojinga tamstos 
sveikatai.
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Kas žinotina namų fronte
į reiškia, kad mūsų namų fron 
te tempas taip pat turi di
dėti.

Tai reiškia, kad mes turi
me didinti orlaivių, tankų, 
laivų ir ginklų gamybą. Kad 
to atsiektumėm, turime tau
pyti mūsų darbo jėgas, ku
rą, medžiagą, įrankius.

Kiekvienas namas ir kiek
viena biznio įstaiga Ameri
koje gali ir turi dalyvauti 
šioje programoje. Kiekvie
nas, kad ir mažas taupymas 

, yra svarbus taupymas.
Karo racionavimo knygelė Mes turime taupyti mūsų 

No. 4 nebus siunčiama. Kad alyvą, anglis, gazą, elektrą, 
gauti šią naująją raciona
vimo knygelę reikės vienam 
šeimos (gyvenančios vienu 
adresu) nariui asmeniškai 
atvykti registracijos vieton. 
Daugumoje vietų registraci
jos centrams bus naudoja
mos mokyklos.

Valgantieji namuose karo 
tarnybos nariai, turės, to
kia pat tvarka kaip civiliai, 
išpildyti prašymus raciona
vimo knygelei No. 4 gauti.

Eidami į registracijos vie
tą, pasiimkite su savim vi
sų šeimos narių karo racio
navimo knygeles No. 3. Kiek 
vienai No. 4 racionavimo 
knygelei Karo Kainų ir Ra
cionavimo Įstaiga turi pa
tvirtinti knygelę No. 3.

Registracijos vietoje pra
šytojas turės išpildyti labai 
paprastą anketą (aplikaci
ją), pateikdamas kiekvieno 
asmens, kuriam išimama 
knygelė No. 4, vardą, amžių ( 
ir lytį.

knyge-

KAIP GAUTI KARO 
RACIONAVIMO 
KNYGELĘ NO. 4

Karo racionavimo
lė No. 4 bus visuomenei iš
dalinta tarp trečiadienio, 
spalių 18, ir šeštadienio, spa 
lių 30. Tiksli data ir tos kny
gelės išdalinimo vieta bus 
paskelbtos per jūsų apylin
kės laikraščius ir radijo sto
tis.

Lauk šio svarbaus prane
šimo!

vandenį, ir pervežimo bei su
sisiekimo priemones.

Šių svarbių dalykų taupy
mu paremsime mūsų vyrus 
karo frante.

SPALIŲ 15 YRA PASKU
TINE DIENA IŠSIŲSTI 
KALĖDŲ SIUNTINIUS 
VYRAMS KARO 
TARNYBOJE

KALINYS AUKOJA SAVO ODĄ NELAIMINGAI 
MERGAITEI

Daniel Donahue, už papildytą žmogžudystę nuteistas 
visam amžiui į vieną Pennsyl vania kalėjimą, patenkintai 
žiūri į devynių metų mergaitę, Evelyn Henderson, kuriai 
jau du sykius aukojo savo odos. Mergaitė prieš keletą 
mėnesių labai nukentėjo gaisre. (Acme-Draugas Teleph.)

i Jurgis Baltrušaitis - 
' Paryžiuje

(LKFSB) Neseniai gauta 
žinia, kad lietuvių žymus po
etas Jurgis Baltrušaitis gy
vena Paryžiuje, tuose pat 
namuose, kur seniau gyve
nęs. Paryžiuje taip pat yra 
jo sūnus, žymus meno isto
rininkas, su žmona, kuri y- 
ra garsaus prancūzų meno 
istorininko
lon — duktė. Henri Focillon, 
kuris šiemet mirė New Ha- 
vene, prieš karui praside
dant su žmona rengėsi ap
lankyti Lietuvą. Jau ir do
kumentais buvo pradėję rū
pintis, bet karas jų kelionę 
sutrukdė.

Henri Focil-

JAPONŲ SULAIKYTI KATALIKŲ MISIONIERIAI

i Kun. A. Manion, S.V.D., (kairėj ir New York, N. Y., 
ir kun. W. Hagan, S.V.D., iš Techny, III., skelbę Dievo 
žodį Kairini saloje, New Guinea, gautomis žiniomis ja
ponų sulaikyti ir įkalinti. (NCWC)

Karo Departamentas pa
reiškė, kad spalių 15 diena 
yra paskutinė diena siųsti 
Kalėdų siuntinius vyrams

r

Italijos vaizdai
(Atkelta iš 5 pusi.)

DOCTOR’S AMaSnū LIQUI t
> GREAT SUCCESS FOR -

SKIN TROUBLES
(external!y caused)

Lietuvių kalbos 
pamokos Londone, 
zokristijoje

(LKFSB) Aukštąjį, moks
lą baigusi Anglijoje Stasė 
Prapuolenytė pradėjo Lon
done, lietuvių vaikams dės
tyti lietuvių kalbą. Kadan
gi per karą lietuviai neteko 
savo parapijos svetainės, tai 
neturint kitų patalpų, vai
kučiai pamokoms renkasi į 
lietuvių parapijinės bažny
čios zokristiją. Jų susiren
ka apie 20. šį reikalą visais 
galimais būdais remia kle
bonas kun. dr. K. Matulai
tis, tik gaila, kad Londono 
lietuviai gyvena gana išsi
sklaidę ir vaikams gana sun
ku suvažiuoti, daugelis, tie
siog, negali. Norima suor
ganizuoti lietuvių kalbos pa
mokas ir paaugusiems.

alsuoja karštais, alpinan
čiais pietų krašto atsidūsė
jimais — tūkstančio vargų, 
žilų senatvių, ugningo krau
jo, gamtos grožybių, aistrų 
ir šventųjų, marių ir kalnų 
Vezuvijaus ugniakalnio su
mišusiais balsais...

i

PRAISED
FROM 
COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried withaut 
success for unsightly surface pimplea, 
bierrfshes and similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ąuickly relieves 
itching soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Drausmė ir pareiga sau 
karo tarnyboje užjūryje ir Į- Drausmė ir pareiga veik 
dėlto ragina tuos, kurie dar Pati reiškia’ žiūrint ku‘ 
neišsiuntėte, neatidėliojant Prasme mes supra- 
siųsti'. ■sime-

1 Žmogus gali pats save į- 
pareigoti ir suprasti parei
gos atlikimo svarbą ir tuo
met jam jokia disciplina ne
reikalinga, bet jeigu, jis ne
įstengia savęs įpareigoti, o 
pareigų kiekvienas gyveni- 

i me turi, jį turi disciplimio- 
Karo pašto įstaigų valdi- ti kiti, t. y. priversti atlikti 

ninkai prašo, kad daiktai 
skiriami .užjūrin, būtų tin
kamai įpakuoti į stiprias dė
žes ir stipriai įvynioti, kad 
siuntinys išlaikytų nesubi
ręs ilgoje ir sunkioje kelio
nėje.

Kadangi kiekvienas siun
tinys turės būti tikrinamas, 
tai delsimar persiuntimuose 
gali būti sumažinti, supaka
vus taip, kad siuntinys leng
vai galėtų būti atidaromas 
inspekcijai.

Karo Departamentas pra
šo kooperuoti ir nepraleisti 
termino, kadangi šių metų 
Kalėdų siuntinių užjūrin 
skaičius yra didžiausias, 
koks bet kada yra buvęs, ar 
tai karo ar taikos metu.

LAIKYKIS SAVO DABAR
TINIO DARBO, JEIGU JIS 
KARUI NAUDINGAS

i

Po Pearl Harbor įvykių, 
Amerikos vyrai ir moterys 
industrijos įrankiais sukūrė 
gamybos stebuklą — stebuk 
lą, kuriam dabar atsidėkoja 
Jungtinių Tautų Laimėjimai. 
Mūsų kovojančių vyrų pasi
sekimas visuomet priklausė 
nuo pastovaus pabūklų pri
statymo — geresnių ir dau
giau, nei kad mūsų priešai 
gali pasigaminti.

Bet mes neturime užmirš
ti, kad karas dar toli gražu 
nėra baigtas. Didieji mūšiai 
dar prieš akis, štai dėlko 
mes, namie likusieji, turime 
laikytis mūsų gyvybinių ka
ro, ir lygiai svarbių civili
nės gamybos, darbų.

Keitimas darbų reiškia 
sugaištą laiką karo gamy
bai; sugaištą laiką mokan
tis naujojo darbo; sugaištą 
laiką ieškant senajam dar
bui pakaitos ir ją išmoki
nant. štai dėlko jūs turite 
laikytis prie darbo, kurį dir
bate, nežiūrint kaip mažas 
jis bebūtų, jeigu tik naudin
gas karo pastangoms. Lai
kykitės prie jo kol pergalė 
bus laimėta!

Am e r i k o s kariuomenė, 
bendrai imant, kas savaitę i 
sunaudoja 1,750,000 svarų į- 
vairios ir įvairiai pagamin
tos žuvies.

o antri į jį žiūrės kaip į dar 
nepilnai visuomeniniai su
brendusį.

Todėl kiekvieno pareiga 
visuomet pačiam save dis
ciplinuoti ir savo pareigas 
atlikti be kitų priežiūros. 
Maža to, jis turi būti tiek 
sąmoningas, kad savo pa
reigą atliktų ne tik pilnai, 
bet ir kuo geriausiai, nes 
gerai neatlikus pareigą, šis 
reikalas turės trūkumų ir 
kiek maži tie trūkumai be
būtų, jie nuolatos didės ir 
vėliau tie trūkumai tiek iš
augs, jog tas žmogus pats

Prašo 10% 'sales fax'

PAGELBĖK VYRAMS 
KOVOS FRONTE, TAU
PYDAMAS NAMŲ 
FRONTE

Mūsų militariniai vadai 
pareiškė, kad didžioji ofen- 
syva prieš mūsų priešus jau 
prasidėjo. Žinios iš dauge
lio kovos frontų rodo, kad 
atakos tempas greitėja. Tai

pareigas. Tokiu būdu gali 
būti dvejopa disciplina: kiek 
vieno asmens sau ir kitų; 
tam asmeniui.

Nesunku suprasti, jog vi- vienas neįstengs atlikti ir 
suomenei svarbu, kad kiek- turės padėti kiti ir tuomet 
vienas žmogus pats save gausis tas pats: vieni bus 
disciplinuotų. Jeigu kuri nepatenkinti ir ateityje bus 
nors žmonių grupė, arba vi-j priversti prižiūrėti, o kalti- 
suomenės dalis žinos, jog ninkas skaitysis nuskriaus- 

, jos tarpe yra asmenų, kurie 
nėra disciplinuoti, uždėdami 
tam žmogui kurias nors pa
reigas nebus tikri, jog jis 
jas atliks ir turės visą lai
ką rūpestį tą žmogų prižiū
rėti, kad jis atliktų savo 
pareigą. Aišku, jog taip e- 
sant, minėtas žmogus skai
tysis savotiškai pavergtas,

WASHINGTON, spalių 12 
—U.S. Prekybos Butas, sa
kydamas dabartiniai taksai 
nebepanešami, ragino Kon
gresą pravesti 10 nuošimčių 
“sales” taksą, kuriuo būtų 
sukelta $6,000,000,000 įme
tus. Butas taipgi sakė su
mos paliuosuotos nuo taksų 
turi būti padidintos mažai 
uždirbantiems asmenims.

ARKIVYSKUPO SESERĖČIA WAVES ENSIGN

Mary Thereaa Pegnam iš Whitman, Mass., seserėčia New 
Yorko arkivyskupo Francis J. Spellman, baigusi Manhat- 
tanville kolegiją, New Yorke. Atvaizdas diplomų įteiki
mo dieną Mt. Holyoke, Mass. Ta proga ją sveikina kun. 
G. A. Hynes iš Chersyer, Pa. (NCWC) ,

tas, nelygus kitiems.
Ir pareigos balsą savyje 

auklėjant ir save discipli
nuojant ypač svarbu kreip 
ti dėmesio dargi į menknie
kius ir juos atlikti lygiai 
taip, kaip didžiausią darbą, 
nes kaip mažas darbas ar 
pareiga bebūtų — reikia at
likti, nes kartais mažiausio 
sraigtelio neprisuklmas ar 
blogas jo įsukimas, gali 
kenkti visam mechanizmui 
ir dar gi jį galutinai sustab
dyti. ;

Ir taip save disciplinuo
jant, dargi menkniekiuose, 
gali išsidirbti pastovų, tvir-

*_Ž“°.“iU ^“±1 tffikVt'ų.Tsinos'ūž'Tal fir 
mas turėtų būti nustatyto*“ 
miesto gyventojų balsavi 
mu.

Nori kad miestas pirktu 
susisiekimo linijas

CHICAGO, spalių 13. — 
Mayoras Edward J. Kelly 
šiandien pridavė miesto ta
rybai savo planą suvieniji
mui susisiekimo priemonių 
Chicagoje. Pagal jo planą 
miestas atpirktų ir operuoti 
visas tris įmones. Pinig’’ 
tam tikslui būtų sukelti par 
davimu miesto pajamų cer

Ir Vezuvijus šiandien gi
liai dūsauja, tirštus debesis 
į padanges verčia. Iš tolo, 
iš traukinio lango ilgai ma
tyti nakčia tas varinių, ne
ramių debesų vainikas ties 
Vezuvijum, o paties kalno i 
šone, lyg kruvinas keršto 
pirštas, prasiveržiąs į juo
dą naktį dega ugnies liežu
vis ir tartum grūmoja mies
tui, aplinkiniams vynuogy
nams, žemdirbių nameliams, 
sapnuojantiems kūdikiams, 
o taip pat ir ant kalnų iš
statytoms patrankoms bei 
budinčioms sargyboms. I

Seniai jau nematyti Nea
polio, seniai jau dingo jo ■ 
namai, įlankos, Santa Lucia.

Tik toli ten vis nenyksta 
Vezuvijaus ugninis stulpas, 
rūstus, nykus ir galingas, 
tartum amžinųjų jėgų įspė- Į 
jimo ir išminties ženklas: i 
“Jūs visi, kurie plūstate 
kraujo tvaike, kurie keliate 
žmones vienas prieš kitą, 
kaip girių žvėris, atminkite 
jūs. kad yra didesnė teisybė 
ir didesnis kerštas, — ir aš 
esu to amžių teismo prane
šantis ženklas”...

Traukinys pasisuka, ir ug
ninis plyšys Vezuvijaus šo
ne dingsta už pakelės me
džių. (Amerika)

i

I

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
tkriolas Natūralus gum 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

naujos y pi vaf a n A DANTV 
R ŲAI ES ■ wl 1 QIUIIVPIJCITOS

$12.50
IKI $39.50 UI KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleltos. Permatomos crysta! clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garantuotas. Materioias labai pa
našus | gamtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p 'ei tas įspaustas ir Į 
gautas tik iš laLsnluotų dentistij

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fi. Mon. 9251
Atdara nuo 9 iki 8. fteštad. nuo 9 iki 4.

KALBAME LIETUVIUKAI

,394,5 W. 26th St. 2nd Fl. Daw. 2908
30 N. Dearbom Rm. 806, Sta. 9649
Vldurmleačio vai. 9—6. Antradieni ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

sigyti pareigos žmogaus 
vardą ir visuomenė tokiu 
žmogumi pasitikės kaip pa
ti savimi, nes žinos, jog ap
siimtas darbas bus ne tik 
atliktas, bet ir gerai atlik
tas. Tokių žmonių visuome
nė gal imtis didelių darbų 
ir jie bus atlikti, nes pasi
dalinus tarp visų lengva at
likti, niekas neturės už kitą 
dirbti ir galės visą dėmesį 
kreipti į savo darbo dali 
kuri jam tenka. M š—nas.

Tas, kurs neturi savo nuo 
monės, bet pasiduoda kitu 
žmonių nuomonei, yra ver
gas. Klopstock.

■ ■

Pirkite Karo Bonus.

I

Pietų Amerikoj pirmas 
dangoraižis buvo pastatytas 
Santiago mieste, Chile val
stybėj. -1

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

6$

RIO WEST B0O8EVELT ROAD 3

IR 
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
pegautumėt

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, M tik galima. Ir jus savo ap- 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokiu 
spalvų apdan> 
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani*

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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LABDARYBE
NULIŪDIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Mumis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MONUMENT CO.

PASKUTINIS

JOHN F. EUDEIKIS
MAŽEIKA
3819 LITLANKA AVĖ

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną

Phones: CANAL 
OOMMODOKE 

PULLMAN

NARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

rapijos piknikas, tačiau prie 
glaudai pridavė $100.00 ii 
60 centų už tikietus.

4906-07 SOUTH HERBOTAGE AVENUE

Tel. VAROS 1741*1742
4382-84 SOUTH CAUF0EN1A AVENUE

TeL LAFayette 0727

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

Eksportuojama daugiau 
laikraštinės popieros
WASHINGTON, spalių 13 

—Oklahoma atstovas Hyle 
H. Boren šiandien paskelbė, 
kad Amerika eksportavo 
35,939,056 svarus laikrašti
nės popieros per pirmus še
šis mėnesius šiais metais. 
Boren sakė jam nesuderi
nama, kad Amerikos laikras 
čiams liepiama iki kaulo 
mažinti popieros vartojime, 
o tuo pat metu, eksportuo
jama iš šio krašto daugiau 
laikraštinės popieros negu 
normaliais laikais.

Kiti labdarių reikalai

Ūkio reikalų vedėjas ra
portavo, kad viskas gerai 
eina. Jis dėkojo tiems, ku
rie padėjo ūkio darbus dirb
ti — Adominui, Jonui Bra
zauskui, Broliams Marijo
nams ir Jokantui.

Didysis Ofisas ir Dirbtuve

VENETIAN

EVANAUSKAS
Phone YAKDS 1138—39

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

RRUZIN FU NĖR A L HQM£
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kreipkitės l -

ANTHONY B. PETKUS

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. M4CH1GAN AVĖ.

Remkite visus tuos žnao 
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”- ____

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YAKDS 1419

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LTTTJANICA AVĖ. Phone YAKDS 4908

1.1. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YAKDS 0781

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUFOENIA AVĖ. Phone IAE. 3572

prR.qnNAT.TZKB MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICLLAR PEOPLE PBEFER PACHANKIS PRODC'CTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS ir
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LTTWINAS,
I—J*Jfc**^ General Manager.

ČARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI S A LES MAN AI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo S yal. ryto Iki 12 vai. pietų.

KltomlM dienomis — nuo 7 valandoa ryto Iki ♦:*<) <alandoa popiet

AFL puola rasinę 
diskriminaciją unijose

BOSTONAS, spalių 12.— 
American Federation of La- 
bor seimas šiandien priėmė 
komiteto raportą, kuris
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Smūgis naciams

Chicagos kulkosvaidininkas numušė 3 
nacių kovos lėktuvus užpuolimo metu 

Jungtinių Amerikos Vals
tybių bomberių stotis Angli- siekė

Pereitą pirmadienį. capt, 
jog seržantas 

Budzbanowski,

“Visos mūsų bombos pa
tiksią”, — pasakė 

Ellis B . Scripture. 
Greenburg, Ind., navigato
rius, kuris skrido su Flying 
Fortress, “Zoot-Suiters”.

joje.
gauta žinia, 
Eugene S.
2130 North Karlov avė.,
Chicago, kulkosvaidininkas 
(tail guner), numušė tris 
nacių kovos lėktuvus, kai 
Vokietija buvo užpulta iš 
oro, pereitą . sekmadienį. 
Amerikos bomberiai ir ly
dintieji Thunderbolts numu
šė 102 priešo lėktuvus, kai 

'bomberiai veržės per apsi
gynimo linijas, naikinant 
vokiečių Muenster ir Coesr 
feld transportacijos centrus.

Karo biuletenis sako, jog 
jog neteko 30 bomberių ir 
dviejų kovos lėktuvų ameri
kiečių formacija, kuri taip 
pat palietė priešo airedro- 
mą, netoli Enschedle, Olan
dijoje; savaitės gale sąjun
gininkai smarkiai sudavė 
smūgį vokiečiams iš oro.

Kovoje dalyvavo lakūnai 
iš Indiana.

Iš Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimo.

Spalių 12 dieną Aušros 
Vartų parapijos mokyklos 
kambary įvyko Vargdienių 
Seserų Gildos susirinkimas, 
į kurį atsilankė skaitlingas 
būrys narių.

Pirmininkei J. Mačernie- 
nei atsisakius iš jos parei
gų, ir neatsilankius, jos vie
tą užėmė vice pirmininkė A. 
Pukelienė, kuri susirinkimo 
pageidavimu pirmininkaus 
iki galo metų.

Šiame susirinkime savo 
metines duokles atnaujino 
sekančios — Ona Treinaus- 
kienė, Julija Maciejauskai- 
tė, Petronėlė Dubinskienė, ir 
nauja narė įsirašė Dana Ka
minskienė, žymi pajėga, dai
nininko Antano Kaminske 
žmona. Sveikiname D. Ka- 

i minskienę, sulaukę į Varg
dienių Seserų Gildos narių 
skaičių, ir tikimės, kad ji
nai įneš daug gyvumo į drau
giją. D. Kaminskienė yra

Wesl Pullmano 
naujienos

Mūsų kolonijos ir apylin
kės dirbtuvėse stoka darbi
ninkų. Dirbtuvės dirba die
ną ir naktį. Viršininkai siun 
čia laiškus į namus ir kvie
čia kad ir senesnio amžiaus 
vyrus ir moteris į darbą.

tyL - -■p 1 1

Praeitą sekmadienį per 8 
vai. šv. Mišias šv. Vardo 
dr-ja šauniai pasirodė, nes 
skaitlingai ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Po Mišių pa
rapijos salėje turėjo pusry
čius ir susirinkimą. Ateinan
čio lapkričio antram sekma
dieniui šeimininkės pakvies
ti ir su pusryčiais pasirū
pinti pasižadėjo pirm. E. 
Radavičius.

RAML ŠVENTA VALANDA, KUR NORS PACIFIKE. — Nežiū
rint karo triukšmo ir baisenybės mūsų kariai randa valandėlę pa
simelsti, ir savo sielą suraminti. Vaizdas ant vieno Amerikos krei
serio, kanuolių šešėlyje kapelionas kun. S. V. Hannon, iš New 
York, laiko šv. Mišias, kurių susikaupusiai klauso laivo įgula.

(N.C.W.C.)
I

Maža priežastis — 
didelė nelaimė

Jack Walker, čikagietis, 
eidamas šalygatvio kraštu 
pakrypo į gatvės pusę ir ne
susilaikydamas pargriuvo
ant gatvės. Tuo tarpu va- čia gimus ir augus, ir žymi 
žiavo automobilius ir sun- veikėja Marąuette Park dr- 
kiai sužeidė. Galvoje įlauž- gijose.
tas kaulas. Toliau sekė pasitarimai,
■.... ■ apie artėjantį seimą ir abel-

Švęs auksinį jubiliejų
Simano Daukanto draugi

ja laikė mėnesinį susirinki
mą spalių 3 dieną, Lietu
vių Auditorijoj,

Apsvarsčius bėgančius rei 
kalus, prieita prie vakaro, 
kad paminėti 50 metų su
kaktuves draugijos gyvavi
mo. Komisija ir valdybos 
nariai, raportavo, jog dar
buojasi ant kiek galima. Na
riams išsiuntinėti laiškai- 
kvietimai į parengimą, ku-

Pataisymas
“Drauge” spalių 11 d. til

po žinia iš Keistučio klubo 
susirinkimo. Viskas teisin
gai surašyta, tik klaidingai 
įdėtas vardas komunistų ly
derio. Nebuvo tai Aleksiū- 
nas, bet Zaldokas, kuris va-i 
dovavo visai savo armijai 
ir draskėsi pats, kiek tik ga- j d3111* sveikuosius, pašauktus 
1 ėdamas t į karą. Pasak tos sąjungos,

raportai iš kai kurių dirbtu
vių rodo, jog invalidai dar
bo atlieka nemažiau, kaip ir 
sveikieji darbininkai.

Invalidai pavaduoja 
sveikuosius

Disabled Person’s Associa
tion of America praneša, 
kad šiuo metu šimtai invali
dų, vyrų ir moterų, kurių 
daugelis netekę rankų, dir
ba karo dirbtuvėse pavaduo-

Spalių 9 ir 10 dienomis 
vakarais parapijos salėje So 
dalicija turėjo šaunų baza- 
rėlį. Buvo įvairių žaidimų 
(gėmių), buvo gardaus už
kandžio. Reikia pasakyti, 
kad bazarėlis pavyko, nes 
gerieji parapijiečiai savo at
silankymu jų darbą parėmė 
ir linksmai praleido laiką. 
Liks gražaus pelno.

bū-
bro-
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DYKAI PAGALBA 
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose. Data- 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančiu žmonių Der 
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 j:
ROSSE Products Co., Dept X-6 

2708 W. Farwell Avenue
Chicago 45, Illinois

(Skelb.)

I

ną žieminio sezono darbuo- r^s lapkričio 14 d., Lie
tę kolonijose. Pasirodė, kad tuvių Auditorijoj, 
jau kai kur pradeda reng-, 
tis prie įvairių pramogų.
Taip ir 
laikas.

Susirinkime buvo du pa
kvietimai: vienas į Marijos 
Kalnelius, Hinsdale, HL, pa
šventinimą vietinėms Nekal
to Prasidėjimo Šv. Marijos 
Panos seserims koplytėlės, 
sekmad., spalių 17-tą dieną, 
2-trą valandą popiet; o ki
tas — į TT. Marijonų Ben
dradarbių 35 skyriaus, Bri
ghton Park, “bunco party” 
pramogą, M. Navickienės 
namuose, spalių 24 d. Abu 
pakvietimai priimti, nariai 
ir šiaip svečiai prašomi nu
vykti.

J. K.

įvairių pramogų, 
reikia, nes dabar

Boiler Kid” Floridon
NRBTLVtS nEstv

, Taipgi 
■ renkama skelbimai narių biz 
1 nierių ir šiaip geraširdžių 
biznierių. Visi parodo nuo
širdžią pagalbą draugijai, 
ant kiek galima.

Nutarta duoti garbės do
vanos nariams, kurie neėmė 
iš draugijos pašalpos per 
tam tikrą laiką, šia proga 
noriu priminti, jog draugi- 
jon priimami nariai nuo 18 
iki 45 metų amžiaus, kaip 
vyrai, taip ir moterys. Bet 
auksinio jubiliejaus proga 
nutarta priimti iki 50 metų 
amžiaus numažinta įstojimo 
mokestim, kurie atsilankys 
į parengimą ir išpildys ap
likaciją.

Nariai, kurie negavote 
laiškų su kvietimu, tai pa
duokite tikrą adresą, nes y- 
ra kai kurių laiškai sugrįžę 
iš priežasties netikro adre
so. P. K., sekr.

Gerbiami keistutiečiai, jau 
laikas pabusti iš miego ir 
stoti į darbą, kada dar ne 
vėlu. Turime būti susirinki
me ir neduoti Lietuvos par
davėjams užvaldyti mūsų 
klubą, nes jų yra maža sau
jelė, bet jie drįsta kelti sui
rutę.

Mūsų pareiga yra stoti į 
darbą, pašvęsti pusę dienos 
pirmo sekmadienio popietį, 
nes susirinkimai įvyksta pir
mą sekmadienį mėnesio. 
Prieš metų galą komunis
tai pradeda šėlti, nes nori 
įsibriauti j vadovybę, užim
ti vietas valdyboje ir pasi
žaboti visus ne komunistus. 
Vargas būtų nariams,, jei 
taip atsitiktų. Su jais nega
lima būtų susikalbėti ir vis-1 
kas nuvažiuotų pagal palie
pimą “saulės” Stalino.

Taigi, keistutiečiai, budė- 
kit! Klūbietis

Įvairu ir įdomu

Atradimai
Mikroskopas išrastas 1599 

metais. Karčioji druska at
rasta 1630 metais. 1812 me
tais jodina atrasta. 1504 me
tais granatos išrasta. Kulia
ma mašina išrasta 1732 me
tais.

RAUPLIŲ ČIEPIJIMAS
1780 metais daktaro Jen- 

nerio išrasta rauplių čiepiji- 
mas.

I

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą* vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.

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- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

Parlor Setų Išdirbėjai
JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

“The Boiler Kid” yra va
dinamas čikagietis Fred B. 
Snite, kuris jau kelinti me
tai kovoja su vaikų paraly
žium ir dažniausiai esti 
taip vadinamuose “geleži
niuose plaučiuose” (iron 
lung). Taip gyvendamas jis 
ir vedė ir jau antro kūdikio 
susilaukė. Kadangi yra pa
siturįs, tai kasmet išveža
mas į Floridą, šiomis dieno- viršininkas _  •  •  • • y V t • ■ ■■ • - '   « • .

Pasižymėjęs čikagietis
Gen. MacArthur štabas 

praneša, kad praėjusio rug- 
piūčio mėnesyje Amerikos 
bomberių ekspedicijoj į 
Burneo japonų bazėms su
ardyti, 2nd Lieut. Clinton 
Macmillan numušė net ketu
ris japonų Zero lėktuvus. 
Be to, pakely padegė vieną 
japonų karo laivą.

Kalbės A. L. viršininkas
Warren H. Atherton, A- 

merikos Legiono nacionalis 
i (commander), 

mis irgi išvežtas į Floridą spalių 23 d. kalbės metinia- 
su visa šeima.

SKELBKITES “DRAUGE”

me distriktų viršininkų ir 
adjutantų suvažiavime Sher
man Hotel, phicagoje.

Spalių 17 d. 6:33 vai. 
kare parapijos salėje, 
Kazimiero Akad. Rėmėjos Į 
rengia šaunų vakarą ir su 
lahai gražia ir įvairia prog
rama. Programa bus — Ma- 
gic Show, kurią išpildys 
“prince Zombi”. Visi kvie
čiami dalyvauti. Pelnas pu
siau su parapija. Įžanga 55c.

Rap.

Susirinkimai

va- 
šv.

X Šv. Juozapo bažnyčio
je, So. Chicago, iškilmingais 
mišparais ir procesija bai
gės 40 vai. atlaidai.

X Kun. M. švarlis, Šv. 
Petro ir Pauliaus parapijos, 
West Pullman, klebonas y- 
ra išvykęs rekolekcijų. Ry
toj grįžta prie savo pareigų.

X VVest Side bloko: Lea- 
vitt ir Hoyne, 23rd St. ir 
23rd Place yra daugiausiai 
lietuvių • kariuomenėj, 
tent Kūnickų net trys 
liai tarnauja.

X Anna Sanders,
Wabansia Avė., jau sugrį
žo iš ligoninės ir kasdieną 
eina stipryn. Tikimasi, kad 
ji vėl darbuosis, kaip seniau 
darbavos jaunųjų tarpe.

X Bridgeporte Union gat
vė išrodo, kaip didelio bom
bardavimo. Mat, remontuo
jama — cementuojama. Dar 
bas neužilgo bus baigtas ir 
sykiu baigsis visokie gyven
tojams nepatogumai.

X Gudų krautuvėje bri
dgeportiečiai gali užsirezer
vuoti vietas troke, kuris sek 
madienį, spalių 17 d., vyks 
į Labd. Sąjungos pikniką, 
jos ūkyje. Trakas išvažiuos 
10:30 vai. ryto, dėlto reikia 
iš anksto užsirezervuoti vie
tas.
„X Margarita Bajoryniene 

iš Brooklyn, N. Y., atvykus 
į savo tėvo a. a. J. Kama
rausko laidotuves, po šer
menų paviešėjus pas sese
ris: A. Kulikauskienę ir B. 
Čižauskienę ir brolį Antaną, 
šiandie grįžta namo. Jos se
suo Coney Byrnes ir brolis 
Juozas anksčiau grįžo na
mo.

i 
i

Marąuette Park. — 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
klubo mėnesinis susirinki
mas bus parapijos svetainėj 

8 valandą va-

malonėkite at- 
savo draugus

spalių 14 d., 
kare.

Visi nariai 
silankyti ir
atsiveskite, kad ir jie prisi
rašytų prie politiško klubo.

Vasara jiau praėjo. Atei
na žiemos sezonas: veikimo 
ir svarstymo ateities dar
buotė.

Metinė mokestis yra tik 
50c.

Rašt. J. A, Vilkišius

•J ACCEPT^NOĮRATĮpNEI>^G<X>DS J^rTHftŲTA

Pirkite TJ. S. Karo Bonus

X Jonas Dimša ir P. Gu
das, bridgeportiečiai, spalių 
6 dieną buvo nuvykę j Lab
darių Sąjungos ūkį pikniko 
reikalais. Pasirodė, ūkyje 
piknikui viskas priruošta ir 
tikisi, kad sekmadienį, spa
lių 17 d., suvažiuos daug 
žmonių iš Chicago ir apy
linkės miestelių.

X Mokslo ir Pramonės 
Muziejuje (Jackson Parke) 
šiandie judamaisiais paveiks 
tais bus demonstruojama šie 
dalykai: 11 vai. ryto “Pho- 
toengraving-mass production 
of pictures”, 3 vai. popiet 
“Roman Roads — their im- 
portance in current events” 
ir 3:30 popiet “Oscar — De- 
monstration — tęst of bin- 
aural hearing”. Įėjimas į 
muziejų nemokamas.

X Brolis Andriejus Ste
ponavičius, M. I. C. šį mėne
sį švenčia dvigubą jubilie
jų: vakar suėjo 40 m. kaip 
atvyko Amerikon, o spal. 5 
d. suėjo 17 m. kaip įstojo į 
Marijonų kongregaciją, šia 
proga malonus brolelis su
silaukė nuoširdžių linkėjimų 
ne tik nuo savo oldtaimerių 
draugų, bet ir nuo jaunųjų 
prietelių “Draugo” pasto
gėje.
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