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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 

rfrom the earth.”
j —Abraham Lincoln

VoL XXVU

5-toji armija išlipo užpakaly naciu linijos
210 PRIEŠ 8 ORINĖSE KOVOSE PRIEŠ 

JAPONUS PACIFIKO FRONTE
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, spalių 
15.—Amerikos ir Australi
jos lakūnai nuo sekmadie
nio sunaikino 210 japonų 
lėktuvų virš dviejų lėktuvų 
centrų — New Britain ir 
Bougainville —- ’ kur, sako
ma, japonų lėktuvų jėgos 
stipriausios.

Šios dienos pranešimas 
sako daugiau negu 100 lėk
tuvų antrą kartą per dvi 
dienas atakavo Bougain- 
ville, dieną pirm Rabaul 
puolimo. Bebombuojant pat
rankų pozicijas, sukeliant 
gaisrus prie Kahili aerodro
mo, ir nuskandinant du di
delius transporto laivus, lėk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• AMERIKIEČIAI VAIŠINA JAPONU S SPROGSTAMAIS ‘ KIAUŠINIAIS ’

■ Blogas oras kliudo.
Daugėjant raportams apie 

Rabaul ataką, nur odoma jog 
japonai tikrai nieko tokio 
nesitikėjo. Priešlėktuvi nių 
patrankų gynimas ten toks . 
stiprus, kad Rabaul žinoma 
kaipo “japonų Malta,” o an 
tradieny tik kelios tų pat
rankų šaudė į sąjungininkų 
lėktuvus.

Trys dideli bomberiai, vi
dutinis bomberis ir mažas 
lėktuvas dingo toje atakoje.

Blogas oras kliudo kitoms 
orinėms operacijoms. U. S. . 
laivyno Catalina lėktuvai 
bombavo japonų penkių lai- •' 
vų konvojų prie New Ire-

- ------ ,— land antradienio naktį, bet, . r niUHAir
tuvai taipgi nušovė 12 japo- ;dėl prasto oro nepastebėta uANuA DANIJuJl 
nų lėktuvų. atakos rezultatai.

Amerikos Penktojo Oro Skvadrono lakūn ai bombomis vaišina japonus jų laivuose 
Hansa prieplaukoj, New Guinea. Snaikinta mažiausiai 45 įvairaus didumo laivai.

NAUJA SABOTAŽO

NACIAI KOVOJA, BET TRAUKIASI
Britų karo laivai bombardavo nacius
LONDONAS, spalių 15.—Cairo radio pranešimu, Ame

rikos penktoji armija “beveik laimėjusi Volturno kovą,” 
ir vokiečiai jau dabar ruošiasi Romos apgulimui.

Apkaltino du, paleido 

vieną naciams aukso 

pardavimo byloje
CHICAGO, spalių 15. — 

Federaliniam teisme 6 vyrų 
ir 6 moterų džiūrė šiandien 
rado Elbridge Bates, 571 
Hill ave., Glen Ellyn, ir 
Frank S. Smith, numizmatą 
ir Perfection Furniture So. 
savininką, 2267 Clybourn 
ave., kaltais suokalbiu su
pirkinėti auksą ir jį siųsti 
Vokietijon. Kurt Erich 
Schimkus, 14139 S. Western 
ave., Blue Island, chemikas 
buvo rastas nekaltu. Jis yra 
išradėjas slapto parako, ku
rį Amerikos kariuomenė da
bar vartoja.

Už tokį nusikaltimą Bates 
ir Smith gali būti nuteisti 
po du metus kalėti ir po 
$10,000 pabaudos, arba abu.

Advokatai Mai ir John 
Coghlan, kurie atstovavo 
Bates ir Smith, pridavė pra
šymą naujos bylos .užvedi
mui. Teisėjas Barnes nusta
tė antradienį išklausymui to 
prašymo.

I Į FDR išbarė Argentiną 

už žydu spaudimą 
WASHINGTON, spalių 15 

—Prez. Rooseveltas šian
dien aštriai išbarė Argen
tiną už draudimą leisti žy
diškus laikraščius, pavadin
damas tą žygį lygiu nacių 
žiaurumams.

Tai antras viešas Ameri
kos išbarimas, kuris teko 
Argentinai. Anksčiau, už
sienių sekretorius Hull pa
siuntė Argentinai aštrų lai
šką, kuriame Amerika atsa
kė tai valstybei “lend-lease” 
pagalbą.

STOKHOLMAS, spalių 15 
—Raportai iš Danijos sosti
nės praneša, kad nauja sa- 
botažavimo banga siaučia 
per Daniją. Padegančios 
bombas sudegino didžiulę 
Hareskov sanitoriją prie Co- 
penhageno. Vokiečiai karei
viai buvo rekvizavę tuos pa
status.

Vienas Copenhagen resto
ranas, kur susirinkdavo na
ciai kareiviai, buvo suaižy-

Visiškai sunaikino nacių dirbtuvę
Amerikiečiai sunaikino Gdynia uosta
LONDONAS, spalių 15.— 

Nuotraukos šiandien paro
dė jog nacių “ball-bearing” 
dirbtuvė Schweinfurte buvo 
visiškai sunaikinta didelės 
Amerikos lėktuvų atakos. Į 
Atakos metu amerikiečiai 
nušovė bent 104 vokiečių 
lėktuvus, šešiasdešimts mū
sų bomberių taipgi dingo.

Nepasakoma kiek iš viso 
lėktuvų dalyvavo toje a ta- Į

tas sprogimo, kuris sužeidė koje, bet iš to, kad vokiečiai 
kuo galėdami gynė Schwein 
furtą, įrodoma jog 
skaitė tą miestą 
taikiniu.

Japonų laivas atvyko 

i apsikeitimo uostau
MARMAGOA, GOA, Por

tugalų vakarinė Indija, spa
lių 15.—Čia šiandien atvyko 
japonų laivas Teia Maru su 
amerikiečiais ir kanadie
čiais civiliais iš japonų lai
komų teritorijų. Gripsholm 
laivas laukiamas vėliau šian 
dien paimti tuos šiaurės 
amerikiečius, kurie buvo pa
keisti už japonus iš Ameri
kos ir Kanados.

kelis vokiečius ir danus.
Pietinėj Danijoj minos bu

vo išsprogdintos prie elek
tros transformerių. Devyni 
jų sunaikinti.

1 -----------

Perspėja, kad rusai 
atsilygins' suomiamsI

naciai 
svarbiu

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 15. —Są
jungininkų kareiviai buvo išlipdinti užpakaly nacių Vol
turno upės linijos Italijos vakariniam krašte. Pranešimas 
taipgi sakė penktosios armijos amerikiečiai ir britai ka
reiviai visu frontu stumia priešą atgal, o visą laiką dau
giau kariuomenės pareina per Volturno upę.

Ši žinia buvo gauta po pranešimo, kuris sakė britų 
pėstininkai ir tankai buvo išlipdinti iš britų laivų į šiaurę 
nuo Volturno upės žiočių, 
amerikiečiams ir britams 
tuo laiku veržiantis per Vol 
turno upę.

Šis išlipdintas dalinys tuoj
įsikasė šalia vieno kanalo, 
o britų karo laivai tuo laiku 
apšaudė stipriąsias nacių 
pozicijas už geležinkelio 4 
mylias į šiaurę nuo upės.

Tuo laiku dideli mūšiai 
vyko pakrašty. Vokiečiai 
matomai bijojo tokio išlip- 
dinimo ir buvo ten sukon- 

; centravę didelius kiekius ar
tilerijos.

Naciai kontratakuoja.
Amerikos kareiviai tuo; 

metu puolė kalnus į šiaur-' 
ryčius nuo Capua ir sukon-; 
solidavo savo pozicijas aukš i 
tumose aplink pozicijų Ca
pua mieste. Vokiečių radio 
šiandien sakė sąjungininkų 
turi “ didesnes pėstininkų ir 
tankų jėgas abiejose pusėse 
Capua.’ ’

Kuone visuose punktuose; 
upės šiaurėje, vokiečiai smar;

Arkivyskupas Spellman sako:

NEW YORKAS, spalių 15 
—Arkivyskupas Francis J. 
Spellman vakar sakė poka
rinio pasaulio atstatymas 
gali būti sėkmingai įvykdo
mas jeigu Amerika turi pro
gą ir norą taikos metu nau
doti milžinišką galvoseną ir 
energiją, kurią iššaukė ka
ras.

Reikės dirbti
Kad įsteigti nuolatinę tai

ką. Arkivyskupas perspėjo 
tačiau, kad Amerika turės 
daryti daugiau negu sakyti

kiai kontratakuoja, naudo
dami tankus atmesti arba 
sulaikyti sąjungininkus stra 
teginėse vietose. Gen. Clark 
štabo pranešimas sakė penk 
toji armija toliau tęsia žy
giavimą, kuris stumia prie
šą atgal.

Užėmė Casacalenda.
Gen. Montgomery aštun

toji armija taipgi varosi 
pirmyn, ir jau užėmė Casa- 
calenda, 5 mylias nuo Bone- 
fro, šiauriniam 
krante.

Štabo narys 
patrolės jau
daug giliau negu 
mai nurodo, į Campobasso 
ir Vinchiaturo susisiekimo 
centrų pusę.

Amerikos didieji bombe
riai skrido į centralinę Ita
liją ir atakavo geležinkelių 
linijas Terni, 50 mylių virš 
Romos.

Vokiečių radio sako nacių 
kariuomenė po aštrių kovų 
apleidusi Campobasso.

Naciai išsprogdino 

didelę rusų užtvanką
MASKVA, spalių 15. — 

Raportai sako naciai ruošia
si pasitraukti iš Krimijos, 
kad išvengti apsupimo, ka
dangi rusų kariuomenės grei 
tai varosi iš naujai užimto 
Zaporozhe į tą pusę. Dide
lis skaičius rusų kareivių ir 
tankų skuba į laukus tik į 
šiaurę nuo Azovo jūros, virš 
ir žemiau Melitopolio mies
to. Kiti rusų daliniai kon
centruojasi vakariniam gale
Taman pusiausalio, mato- Belgrade užmuštas 
mai ruošdamiesi persikelti , . ,
per 2 mylių Kereli prataką JUgOSlSVŲ KVISllRgaS 

lir pulti Krimiją.
I

Cigno upės

sakė britų 
nuvykusios 

praneši-

spalių 15 
kurie ma 

tė ataką, sakė Amerikos di
dieji bomberiai sunaikino 
Gdynia uosto apylinkę, ir ... „., ,7 , . ' . ; , V i Nacių linijos aplink Kievądali laivyno prieplaukų Len- . , / „.. . jau pralaužtos. Rusai grei-

13°Je' tai persikelia per Dnieprą
ir jau apėjo aplink vokie 
čičučs ginančius tą miestą.

Išsprogdino užtvanką.
Berlyno radio šiandien 

pripažino Zaporozhės pra
radimą ir pranešė, kad Eu
ropos didžiausia užtvanka— 
Dnieprostrovas — buvo vo
kiečių išsprogdintas, ir van
denys jau apsėmė daug ly
gios žemės toje apylinkėje.

Ta žinia įrodo, kad naciai 
suspėjo tą užtvanką sutai
syti, kadangi pasitraukdami 
rusai 1941 metais patys iš
sprogdino ją. Užtvanka ran
dasi penkias mylias į šiau
rę nuo Zaporozhe, ir buvo 
skaitoma viena didžiausių 
sovietų režimo industrinių 
laimėjimų.

Užtvankos išsprogdinimu 
naciai matomai tikisi 
kyli rusų žygiavimą į 
rus ir tuo apsaugoti

STOKHOLMAS, 
—Švedai jūreiviai,

WASHINGTON, spalių 15 
—Rusų ambasados biulete
ny atspausdintas Otto Kuu- 
sinen straipsnis, kuriuo sa
koma Rusija mananti po ka
ro kietai atsinešti į, suomius. 
Kuusinen buvo premjeras 
rusų suorganizuotos suomių 
“liaudies vyriausybės. ”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vokiečiai iškelia
rr Italijos gyventojus

LONDONAS, spalių 15.— 
Žiniomis iš Cairo. Pavle 
Djordjevic, parsidavėlis po
licijos viršininkas Belgrade, 
buvo užmuštas. Anot rapor
to, jis buvęs pasmerktas 
mirti Gen. Draja Mihailovic 
organizacijos, vardan Jugo
slavijos vyriausybės.

i

LONDONAS, spalių 15.— 
Aldžyro radio pranešimu, 
vokiečių aukštoji komanda 
išleido įsakymą visiems ci
viliams gyventojams eva
kuoti vakarinį Italijos kraš
tą nuo Ostia iki Tiberio žio
čių, 10 mylių į pietus nuo 
Romos, apsaugai nuo toli
mesnių sąjungininkų išlip- 
dinimų.

IŠ ARGENTINOS — Ar
gentinos vyriausybe atšaukė 
savo įsakymą, kuriuo buvo 
draudžiama žydams leisti 
savo laikraščius.

j IŠ LONDONO — Vokie
tija ir Japonija įteikė Por
tugalijai formalius protes
tus už Azorų pavedimą bri
tams. Nesitikima, kad jos 
paskelbs karą prieš Portuga 
ii ją.

IŠ ALDŽYRO — Vokie
čiai traukiasi iš savo linijų 
prie Volturno upės. Dabar 
vyksta aštriausios kovos, 
kokios dar buvo matyti Vi
duržemy.

IŠ LONDONO — Sakoma 
ataka 

klų Indiana valstybėje. Nė na^iy dirbtuvių Schwein 
unijos atstovai, nė kasyklų 
savininkai nedarė pareiški
mų tuo reikalu. Manoma an
gliakasiai stojo dirbę už tai, 
kad vyriausybė tas kasyk- 

Į las grąžino jų savininkams.

Reikalauja stipresnio 
pažado taikos reikalu
WASHINGTON, spalių 15 

—Šiandien prasidėjo disku
sijos apie Amerikos forma
lų pasižadėjimą pokarinės 
taikos reikalu, kuomet 11 
senatorių reikalavo pastip
rinti Connally rezoliuciją, 

■ kuri buvo vakar pateikta 
Senatui. Senatoriaus 
nally siūloma 
reikalauja tik Amerikos ko- nui- 
operavimo su kitom tautoms 
palaikymui taikos ateityje, i Prašys algą pakėlimo 
Vis dar nesusitaria, jei praves sales fax'

LONDONAS, spalių 15.—j VVASHINGTON, spalių 15 
Jugoslavų veikėjai sako są- —C.I.O. Prezidentas Philip 
jungininkų militarinės mi- Murray šiandien perspėjo, 
sijos negalėjo suvesti jugo- kad jeigu bendras “sales 
slavų partizanus, kuriems tax 
vadovauja Josip (Tito) kai reikalausią algų pakėli- 
Broz, ir Gen. Mihailovic.

Senatas investiguos 
lend-lease' operacijas

WASHINGTON, spalių 15 
—Senato apropriacijų komi
tetas šiandien nutarė apie 
lapkričio 1 pradėti investi- 
gaciją “lend-lease” transak
cijų. Senatorius McKellar,—
3,500 angliakasiu 

apleido kasyklas
TERRE HAUTE, Ind., 

spalių 15.—Maždaug 3,500 
angliakasių šiandien aplei
do 11 minkšto anglies kasy- amerikiečių didelė

“Lai būna taika.” Taika 
reiškia ramybę ir tvarką bei 
gerą valią visai žmonijai. 
Anot prelato, kaip sunaikin
ti pastatai turi būti atsta
tomi, taip žmonių dvasia 
turi būti atitaisoma teise ir 
labdara.

Arkivyskupas klausia to
liau, ar toks dalykas gali
mas? Jis nemato, kad taip 
galėtų būti, bet viliasi, kad 
bus ir tam meldžiasi, ir tą 
patį daro ir milionai kitų 
žmonių.

I

furte veikiausiai sumažins
visą nacių karo produkciją garnizonus Krimijoj. 
pusiau._____________________ Rusų komunikatas

ORAS
Giedra, šalčiau.

sulai- 
vaka- 
savo

sako 
Melitopol miestas rusų da
linių izoliuotas, ir bus by 

. kuriuo momentu užimtas.

Sako Italija paskelbs 
karą prieš Japoniją
LONDONAS, spalių 15.—

Čia gauta Berno žinia per 
Stokholmą sako laukiama 
Italijos paskelbimo karo 
Japonijai. Italijos laivai ne- 

Con- va pasiruošę plaukti Pacifi- 
rezoliucija kan padėti Amerikos laivy-

” įeis galion, darbinin-

mų.

<
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.1SCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Parapijos jubiliejaus 
iškilmės

Sheboygan, Wis. — Spa
lių 10 d. Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panos Marijos pa
rapijos lietuviai minėjo 40 
metų sukaktį nuo parapijos 
įsikūrimo. Rytą 10:30 vai. 
iškilmingas šv. Mišias laikė 
kaų. dr, K. Rėklaitis, Tėvų 
Marijonų provincijolas iš 
Odeago. Diakonu buvo kaun. 

iš West 
Plitimam m., subdiakonu — 
kun. Bay Souchorik, vikaras 
vietinės Šv. Vardo parapijos. 
Pamoksią lietuvių kalboj

• v

Kam Kentėti
nesmagumus

UŽKIETĖJIMO

pasakė kun. Rėklaitis, o an
gliškai kun. Makaras. Pas
tarasis yra kilęs iš šios pa
rapijos. Žmonių bažnyčia bu
vo pilna. Choras, vadovystėj 
prof. J. Feustel ir vargoni
ninkės Mrs. A. Zupancich, 
gražiai giedojo “Mass in E 
flat” (Schmidto).
Bankietas

LAIMĖJO AUKŠČIAUSIĄ DOVANĄ

U V.

Šeštadienis, spalių 16, 1943
r*

normalias vėžes, 
medžiaginiai ir 
Įsteigta idėjinių 
jaunimui ir su-

pakrypo į 
Sustiprėjo 
dvasiniai, 
draugysčių
augusiems — šv. Vardo, C 
Y. O., Sodalicijos ir t.t. 
Prieš keturis metus pasta
tyta nauja klebonija. T3m 
tiksimi buvo paimtas iš ban
ko morgičius $7,000.00 su-

ir toliau taip vieningai bus SKELBKITES “DRAUGE” 
dirbama, yra vilties, kad ši 
parapija augs ir apvaikščio
jant 50 metų jubiliejų turės 
įsisteigus parapijinę mokyk
lą. T. P.

Į
1

mai. ši paskola jau atmo- DR. J. J. SIMONAITIS

Res. 6958 So. Talman Avė. 
ReS. Tel. GROvehilI 0617 
Office TeL HEMlock 4848

Kai jums prikimba, veiksminis už- 
K.etėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
gti. neryuoti ir blogoje nuotaiko
je ir ano tų reiškinių kenčiate — 1 
galvos skaudėjimų, jaučiate nemalo
nų kvapą., vidurių suirimą, nevirš- 
fcinlmą. nemigą, neturėjimą apetito 
fr Jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl garų ir išpūtimo ,— įsigykite Dr. 
Peteris daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugtaa negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš Iš pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų Ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skHviui malo
nų. šilumos jausmą. Var- 
tokit tikrai kaip nurodo
ma ant bonkutės užrašo.
Jei jūs vėi nori
te jausti džiaug
smą malonios 
pagelbos nuo už
kietėjimo vargi
nimų ir tup pat 
aitu palengvin
ti jūsų skilvį, 
■sigy k. e Gouhk..

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
“susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
tr gausite —

AT vert^s
J. 4 - fu Bandymui Bonkutes 

DR. PE-fUTS OLEJO LIMMENT__
antiseptikas — kuria suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų Ir ne- 
aralgttkų skausmų, muskullnlo nu- 
•asskaasmo, sustingusių, ir skaudžių 
muskulų, patempimų Ir nykstelėji-

_______
ML PETER’S MAGOLO — aHcaltoas 
— pąlepgv.na laikinai nekurtuos 
skausmingus skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevi rėk intraa^ ir 
rtmtio.

Tuoj po pamaldų bažny
čioje įvyko pietūs ir prog
rama parapijos svetainėje. 
Svetainė, reikia' pažymėt, 
prieš pora savaičių padidin
ta ir išdekoruota. Bankiete 
dalyvavo vien parapijos na
riai ir svečiai. Viso 220 as
menų. Čia vėl parapijos cho
ras išpildė dainų programą. 
Iš svečių kalbėjo: kun. K. 
Rėklaitis, kun. Makaras, 
tosn. G. Knaekert ir kun. J. 
Durnin. Vietos kalbėtojai 
buYO< Juozas Juknialis ir 
miesto adv. Juozas Wi2kus. 
Pastarasis yra pasižymėjęs 
kalbėtojas visoj šioj apylin
kėj. Jo kalbos visuomet reikš 
mingos. Jis prisiminė, kaip Tnmps. „

Ši lietuvių parapija įsikū
rė liepos 2 d., 1903 metais, 
iš mažos grupės lietuvių, 
kurie čia pradėjo atvykt dar 
prieš 1900 metus. Pirmiau
siai buvo įsteigta šv. J.uo- 

bėgančms reikalus. Atsižvel zapo Vyrų Pašalpinė drau
gystė. Į tris metus jau bu
vo tiek suvažiavusių, vieni 
iš Anglijos, kiti iš Lietuvos, 
dar kiti iš rytinių valstybių 
ieškodami geresnių darbo 
sąlygų, kad drįso pradėti or
ganizuoti parapiją. Milwau- 
kee arkivyskupas Sabastian įonaij kuomet 
Messmer sutiko teist jsteig- nebuvo galima Vys
ti lietuviams savąją parapi Bfl4y3 išbuvo be-

veik visą metą. Bet su laiku 
visgi susitvarkyta. Nuo ge
gužės 3 d., 1931 m., čia dar
buojasi dabartinis klebonas 
kun. Jokūbas J. išlikas, ’Mil- 

1 waukee vyskupijos kunigas 
prie kampo No. Jam vadovaujant, panapija

i 
i

nuo mažens jį tėvelis atsi
vesdavo į šią bažnyčią visą 
valandą dar prieš pamaldas, 
kad nepasivėlinus šv. Mi
šioms ir sykiu turėjus pro
gos sueit su kaimynais prie 
bažnyčios, kad padiskusavus

giant į praeitį ir dabartinį 
parapijos stovį, kalbėtojas 
pabrėžė, ši parapija, laikui 
bėgant, gal, nebus žinoma 
kaipo lietuvių parapija, bet 
visuomet pasiliks. Programą 
vedė klebonas kun. J. J. šil
kas.

>lt VAITUSH, OPT.

I

I

keta ir dokumentas sudegin
tas įvykusiam bankiete. Jei GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

J. P. VARKALA
V AUSTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114 

Perkėlė gavo Raštinę į
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

.antrašu. .

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Cik visu* pora akių visam gy- 
remmaL Saugokite jas, islsdanu 
«eąremin«MCi jas modernidkiauMa 
metodą, kuria regėjimo mokslo, 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkto^

Dr. John J. Snetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OFTOME1RI8IAI 
1891 Se. Ašhlanš Avenu> 
f Rampas 18-toa

OFISO VAltAKDOS:
Kasdien »:M a. *. iki 8:M p. n» 

TraMad. Ir Mttad. k m. 
*!«•»*>»■

A

Jack Talbott, Jr., iš Gųthrie, Okla., su 1,115 svarų ver
šiu “Trump’”, kuris gyvulių parodoje Kansas City, Kan
sas, laimėjo aukščiausią dovaną. (Acme-Draugas Tele
photo)

(Acme-Draugas Telephoto)

lOth ir Erie Avė. Daug dar
bo ir lėšų buvo įdėta iki šis 
pastatas buvo pritaikintas 
katalikų bažnyčiai. Čia pri
sidėjo Šv. Juozapo draugys
tė numirkdama gražų clidjj ’ 
altorių. Sunkumų būta daug 
Prie to, pirmasis klebonas, 
trumpai pabuvęs, paliko pa
rapiją. Po to perėjo visa ei
lė kunigų. Vieni atvyko tik 
trumpam laikui iki susirado 
geresnę vietą, kiti pagyyeno 
ilgiau. Kun. A. Balinskas iš
buvo virš keturis metus. Pri- 
gelbėjo kiek ir Tėvai Mari
jonai, kuomet kitur kunige

■ yu .... .-■ ■

Didžiausia Lietuviu
J

Jewdry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, 
rodėlius, Auksinius ir Deimai 
tunus Žiedus, Rašomas Plunk
sna -ir k 11 u 
visokius auk
sinius 'daiktus 
už PRIENA- 
MlAUSIASl 
KAINAS.

Turime dideų 
p a »i r mkuuą
Muziaališkų lnstrunuitų, Muz- 
cinikų Kn^-gų, Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalu 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikru 
dėlių®, Žiedus, Rašomas Plunk 
anas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

fRARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M. j

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo < 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
uj_ąJRGUČIO ofiso adresas: !

6755 S. W estem Avė., Chicago, III. '
Telefonas — GROvehilI 2242

JOHN A KASS
4EWEJLRY — WAT€HMAKEh 

L — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Piionė: LAFAYETTE 8617

A4

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAI

OR. STRIKDUib
FHYS1O1AN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Neaėiiomia pagal sutarti 

>lfioe CM YARda 4787
«n-t -ei RBOapect 1980

•I CANai 6122

DR. BIEŽIS

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
‘ O įdėtas 81.04. Atsiųskit man 

apjpoKėta 11 uoejjų GOMOZO ir 
dykai—dūc ve tėe—bandymui bon- 
KUtes .OL&JO DR MAGOLO

) C. O D. (išlaidu pridėto®)

1 ’.'a ............ .........................................

\dr<aaa ............................

ašto Ofisas ........................................
«. ranat fajerski * sons eo.
J«1 WMhinrtea Btvd, Čhlcaro

'1 < <-y H . W« ni e~. Man.. Caa.

ją. Tuomet šeimų būta ne
pilnai 40 ir apie tiek pavie
nių. Atvyko kun. Kąz. Am- 
brozaitis. Kiek .surinkus sa
vo pinigų likusi suma pasi
skolinta iš Bank of Sheboy
gan ir nupirkta protestonų 

OptometricaUy Akių Spe*t*BatM bažnyčia
Palez^vma akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerruo- 
tarno, skaudamą ridų 
*o trumparegystę ir 
Prirengia teisingai ak 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia m^ 
ii ausies klaidas. Speciali atyda ak> 
kreipiama i mokyklas vaiku*.

KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYT-
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1821 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Iitaisa

* KARU* 1244

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS £B CHIRUBGAe 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. 
8atrinari,, Trečiad. ir šeštadienn 

vakarais ofisas uždarytas
♦

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Ptact 

Tei. REPubtie 7868

I

Ofisas ir Akiniu Dirbtuv*

UO1 SO HALSTED ST 
Kampai 34tb Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 uu n 
Nedalioj pagal mitart).

Ofiso tai. VIRguna ooso
Besdencyor teL: BEVerly 824,

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHZBURGAb 

4157 Archer Avenue 

r*L: 1—6 tr •—8^0 P. * 
Trečiadieniais pagal sutartu

TeL OANal 0257
Ras. t«L: PROspect etto>

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS 1B UHIKUKGac 
1621 So. Halsted Street

MBdanaj*. 4600 So. Artesmu An
VALANDOS: 11 v. ryto iki 4 p.p

6 Ud » vaL vakare

EXTRA1 EXTRAI

Lietuviška.
Žydukas

Permainyta, 
vardas Ir 
adresu

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

S. KANTEB, gsv.

MONAKCH LIQUOK
3529 So Halsted St 

Pbone YARDS *054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIUI

CZZD

REMONTĄVTMTT1 ARBA REFINANSAVIMUI

C

*

i
i:b L 'A mGS

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITK PB8G4 DABABTlNRHb

NUOŠIMČIO KASOMU.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi (5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In-
auranee CorporatSon. Jūsų pinigai greitai

ENIAU8LAJR ftYMLAUSIA UETUVIŲ FTNĄNSINB (STAIGA

KEI5TUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4US J M. Mm*, Secy

TeL YABd* 5921.
Hre. KENvood 6107.

DR. A. J. BEDTASH
GYDYTOJAS £B CHIRURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6^0-8:30
756 VVest 35th Street

■ eL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
•YDYTOJA8 LB OHLBUKUAn 

m AKINIUS PRITAIKO

744 West Sfttfc Street
valandos: 11-12, 2-4, ir 0:30-o.* 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12

LIETUVIAI DAKTARAI
ūfi. P. ATKOdONAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Aatr&diezuais, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS O. OHIKUku^ 

4729 ho. AsUaad Avė.
(2-tro* lubosi)

Ofiso telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite — 
Res. tel.; MIDway 2880

OFitiU VALAMMJb

ir šeštadieniais
Vriaadoe. 3 — 8 pogtat.

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. - HEMtoek 2824

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS XB OHIRUBGAa

6767 be. Weeteru Avė.
oriau VALANDOS;

Poptat nuo I iki 3 vaL;
Trečiadieniais ir

pagal sutartu

T-6;

Ofiso TeL VIKginis 188*

I
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAr

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 tiri 8:06 vai
Trečtad. tr tft

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
»a. .<Uk

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRIIRUAS

4140 Archer Avenue
Ofiso Tai. LAFayette 3210Ofiso TeL LAFayette 3210 
Res. Tai LAFayette 0094

Jaigu Naarefltnyj* — 
šaukite KEDne 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.

Ras. Tai LAFayette 0094
Jeigu NtaTsHinpata*
šaukite KED&e 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 toį 
kuris turi eupratimą.

Išmintis yra širdyje toį
kuris turi aupratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad gražL

Vaikas ima ir žvakės
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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PAPRASTŲ DARBININKŲ
Dirbti Lauke

REIKIA VYRŲ
100% KARO DARBAMS

DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 8488-948*

HEI.P VVANTED — VYRAI

DALINIO LAIKO DARBAI
Ar galite dirbti 4 ar 5 vai. į dieną 
tarp 7 ryto ir 3 pp. nuo pirmad 
perdėm penktad.? Lengvi darbai 
55c į valandą.
Guzik Press. 412 S. Peoria, Ha y 1288

FREIGHT
HANDLERS

DARBININKŲ ir PAGELBININKŲ 
reikia pagelbėti su remontavimu ir 
pertvarkymu štoko: porterio darbai.

W. T. GRANT & CO.
828 W. 63r<j St.

LABAI SVARBCS DARBAI
Mokame aukščiausia visam© mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai i

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5. Honse No. 3. 
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

K

DffittfcAŠ’HS draugas, chicago, ieetnob

HELP VVANTED MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir mediniu baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c j 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

vai.

HELP WANTED — MOTERYS

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. S24 pradinė 

mokestis. Geras įsidirbimas. 
Atsišaukit asmeniškai.

WHITE CARTLE SYSTEM, INC. 
6960 Vincennes Ave.

Viena iš DAUGUMOS priežasčių 
įsigyti savuosius namus tai “Saugu
mas.” Nuo laiko pirmo {mokėjimo 
namų savininkas didina savo finan
sinę vertybę kuri priduoda jam min
ties ramybę. Jam gal prisieina mo
kesčius atmokėti, bet rendauninkas 
turi rendą užmokėti, ir jokios ver
tybės nedidina. Kada namas jau iš
mokėtas.
saugos

ištikrųjų tada tampa ap- 
vieta.

TT

Kenoshos Kronika

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

MINNESOTA MINING 
& MFG. CO. 

1500 S. Western Ave. 
Tel. Monroe 6126

TROKERIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ

Core Rūme, Foundrėje 
Forge Ir Mašinšapėje

PATYRIMO NEREIKIA

CRANE CO
Employment Dept. 

4000 S- KEDZIE AVE.

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

Corrugated ir medinių baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas 
pusė už viršlaiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

ir

BAR PORTERIO 
Reikia. Pastovus darbas. 

Gera mokestis.
EITEL RESTAURANT 

14 W. Randolph St.

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

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

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

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit į

ILLINOIS PAINT WKS-
1034 S. Kostner
. Kedzie 1520

MAŠINOMS
REIKIA

Pullers. Wringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY 
7930 S. Racine

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ

CRANE OPERATORIŲ

Operatorių

REIKIA MOTERŲ
Reiki* prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišan 
kitę asmeniškai
5 popieL

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:S0 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd. 

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Moderninės oro prosymo
-kąutams ir Šiurkštams. Išmokinsim: 
gera mokestis 
netoli “L” ir 
ar pašaukite—

MR. WILLS

su bonais. 
gatvėkarių.

ryto

DALINIO LAIKO DARBAI
25 Merginų ar Moterų. Lengvi 
darbai sDaustuvė.ie. Patyrimo ne
reikia. 55c į vai. Valandos: 9 ryte 
iki 3:30 pp. ar 10 ryto iki 4:30 pp. 
nuo pirmad. perdėm penktad.
Guzik Press, 412 S. Peoria. Hay 1288

FILE KLERKŲ
MERGINŲ, ar MOTERŲ

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar Popiet.

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokyklų studentėms. 

5 dienos į savaitę.

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Ave.

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

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. IVestem Ave.

Svarbioje pramonėje karo ir 
taikos laikuose.

PASTOVUS DARBAI 
Puiki mokestis. 

Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

VELTTCAL
IR HORIZONTAL

GEAR CUTTING 
MACHINES 
GRINDERS

INTERNAL IR EXTERNAL

D.O. James Mfg. Co.

ŠEIMININKES

Mokėt Angliškai
Nereikia

PORTERIO 1140 W. MONROE ST.
SU AR BE 
PATYRIMO

Reikia tuojaus. Atsišaukite į

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FLOOR
PACKERS & TRUCKER 
SHIPPING ROOM HELP

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac

REIKIA VYRŲ
Keikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas Dieną Ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popieL

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

Pleasant Working Conditions 
Good Wages.

Standard Transformer Corp. 
1500 N. Halsted St.

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.

REIKTA
Receiving Vyrų, 
gera mokestis. 
KRESGE CO.

Stockroom ir 
tovūs darbai,

S. S. 
6300 S. Halsted

Pas-

CARTON CO. 
Pulaski Rd. 

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3930 W. Ogden — Room 302

ryto
DŽANITORIŲ

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

THE PURE OIL CO.
4800 S. Harlem Ave.

Loop bankos name. Dieną ir nalctj 
šiftai, gera mokestis, atostogos ir 
visos banku holidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan
.. I 164 W. JACKSON BLVD.

I —THE GOSS —r
PRINTING PRESS CO.

100% KARO DARBAI
Mr. HU1 Berwyn 7700

SKELBKITES “DRAUGE”

MOTERYS
I

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

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

REIKIA TUOJAUS!
★ RADI AL DRILL HANDS
★ BENCH-FLOOR HANDS
★ Abelnų Macbinistu
★ Horizontal-Vertical
★ Mill Hands
★ Tool Grinder Hands
★ Tool Makers
★ Tool Lathe Hands

šie darbai reikalauja žinojimo 
blueprints, set-ups. tool grind- 
ing ir operavimą.

MUMS TAIPGI REIKIA
★ PAPRASTŲ DARBININKŲ
★ Machinist’s Helpers
★ Rough Grinder Hands

$120 Į Mėnesį
pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę. f

1.
2.
3.
4.
5.

DIRBANT DfiL
GOSS

REIŠKIA JUMS
Pastovų Darbą 
Pokarinę Ateitį 
Geras Darbo Sąlygas 
Apmokamos Atostogos 
Unijos Sąlygos

. Kreipkitės Employment Ofisan . 
* 8 RYTO IKI 4 PP.

—THE GOBS—
PRINTING PRESS CO.

1535 S. PAULINA ST.

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

ATSINEŠKITE PILIETYBES PRIRODYMUS

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

HET.P VVANTED
■ ■■■■■»«<■ ■ ■■ ■ l MOTERYS

DIRBTUVES DARBAI
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

BAZARAS
Šv. Petro parapijos baza- 

ras prasidės spalių 22 d. ir 
baigsis spalių 24 d. Bazare 
bus daug vertingų dovanų. 
Bazaro knygutės atspausdin 
tos ir kiekvienas turėtų bent 
vieną knygutę pasiimti. Ku
rie jau turi, prašomi kny
gutes su pinigais sugrąžin
ti. Norima dovanas išleisti 
per paskutinį vakarą.

Dabar visi gerai dirba, 
tad turime vilties, jog šįjnet 
bazaras bus labai sėkmin
gas. Lai kiekvienas parapi- 
jonas atsilanko bent vieną 
vakarą ir atsiveda svečių. 
Bus žaidimų, užkandžio ir 
gėrimų. Atsilankę pasilinks
minsite ir sykiu parom aite 
savo parapiją. Kviečiame ir 
iš apylinkės žmones, kaip 
tai iš Wiaukegan ir Racine.

Mums, parapijonams, sve
timtaučiai daro gėdą. Kai 
kurie parapijonai nenori par
imti vienos bazaro knygu
tės ir tuo parapiją paremti. 
Bet, štai, aną dieną lenkas, 
neparapijonas, aukojo baza- 
rui $100.00 pinigais. Jei sve
timtautis tiek aukoja nepra
šomas, tai parapijonai ga
lėtų lengvai paimti vieną 
knygutę už $3.00. Parapijoj, 
kaip žinome, yra visokių 
žmonių. Vieni remia, o kiti 
griauja. Bęt kurie griauja, 
gal, susipras; matydami sve
timtaučių aukas, gal, irgi 
prisidės savo auka ir atsi
lankymu. Norime šįmet per
viršyti pereitų metų bazarą, 
kuris pelno davė virš $1,900. 
Yra noras visą tą sumą per
viršyti, ir tikimės, kad tas 
bus įvykinta. Atsiranda pa- 
rapijonų, kurie gražina kny
gutę ne su trimis doleriais, 
kaip reikia, bet 
$4.00, $5.00 net 
Gera būtų, kad 
tokių atsirastų.
mirškite spalių 22, 23, ir 24 
dienų. Tiktai trys dienos.

S. 58th Ct. 
mūro. Lotas 
Kaina tik $5,850. 

iki Cermak

2220 
fletų 

stogas. 
“ bloko 

Dirbtuvė $1,400 įnešti. 
Matykite I

1334 S. Clinton Ave.
Dviejų fletų medžio. 4 ir 4 kamb. 
Apdengti porč’ai. Lotas 37%xl25. 2 
karam garadžius. Kaina tik $5,150. 
Delko mokėti rendą? $1,300 įnešti.

Dviejų
mašinos Naujas

tai pusė

DELAWARE 4080
849 N. FRANKLIN

REIKIA
MOTERŲ
18 IKI 50

irCutting Press Operatorių 
abelnų dirbtuvės darbininkų. ■ 

58c I VAL. PRADEDANT 
68c PO 30 DIENŲ 

Geros darbo sąlygos.' 
Patyrimo nereikia.

MATYKIT MR. MITSCH

Thos. Moulding
Floor Mfg. Co.

4528 W. 51st St.
DŽANITORKŲ

Vidurmiesty ofisu name. Nereikia 
mazgoti, gera mokestis. Atostogos 
ir banku holidays apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

VYRU T* MOTERŲ 
viduj. Geba mokestis 
darbo sąlygos.

DIXIE HIGHGRADE
7247 S. Racine

30x125.
Tik- 
Rd.

Dviejų 
kamb. 
namas

2303 S. Sacramento Ave.
fletu mūro ir medžio, 5 ir 5 

ši3Pasiūlykit 
bus jūsų.

tik $3,950 ir 
$1,000 įnešti.

1643 S. 
Kampinis 2 fletų 
5 kamb. Karšto vandens šiluma pir
mam aukšte. Taipgi kambarys su 
maudykle bciamente. Apdengti por
čiai. Insuluotas naujas stogas Na
mas naujai tuckpointed. 2 karam 
garadžius. Kaina tik $9.T00. Labai 
gera transportacija. $2,000 įnešti. 
Tuojau galit apsigyventi pirmam fle
te.

1441 S. Harvey Ave. Berwyn 
Dviejų aukščiu asbestos shingled na
mas. 5 ir 5 kamb. Taipgi 5 kamb. 
fletas beismente. 2’ karam garad. 
Lctas 60x125. Kaina tik $6,950. Pa
togu jūsų vaikučiams.

47th CL 
mūro namas, 5 ir

9 •

$2,000 įnešti.

Ave. 
ir 4 kamb.

2 karam ga-

1337 S. Tripp
Dviejų fletų mūro. 4
Taipgi 3 kamb. atike, 
radžius. Kaina tik $4,350 Kur galit 
pralenkti šį bargeną. $900 įnešti.

1187 S. Hiehland Ave. Oak Park
Kampinė mūro cottage, 5 
Furnaso šiluma. Lotas 44x125 
luotas stogas. Kaina tik $7.800. 
tykit šiandien! $2.000 įnešti.

kamb.
Inau- 

Ma-

S. SOth Ct. 
nuosavybė ant

1325
Medžio biznio
rete pamato. Storas ir 5 kamb. už
pakalyje. 4 kamb. Tetas antram au
kšte. 2 karam mū’o garadžius. Kai
na tik $4 700. Tikra3 bargenas! 
$1,200 įnešti.

eone-

prie darbu - ------
ir malonios ' Mūro biznio nuosavybė.

LAUNDRY 
Ave.

VYRŲ

6907-9 VV. Cermak Rd.
3 Storai ir

5 fletai. štymo šiluma su stokeriu.
3 karam mūro garadžius. Kaina tik 
$32,000. Nevėluokite! $9,000 įnešti.

Sosltarkit sa savo kaiminka— 
Kiekviena po 3 dienas dirbkit. 

Sophie dirba Pirmad., Antrad., 
Trečiad. O Mary prižiūri vaikus. 
Po to Mary dirba Ketvirtadienį, 
Penktad., šeštad., o Sophie tada 
prižiūri vaikučius.
Karo darbininkains ir Ūkininkams

Vilnonių ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai.

PORTERIO

.1
Lengviems naktimis darbams, 
landomis tarp 4 popiet ir 12 
naktį.

Va- 
vidur-

Dviejų 
Lotas 
Kaina 
$1.400

1433 S. Harding Ave.
fletų mūro. 6 ir 6 kamb. 

50x125. 2 karam garadžius.
tik S5.200. Proga laukia! 
įnešti.

reikia drabužių ir namams reik
menų, bet neturi laiko turgauti. 
SPIEGEL gali pasiųsti jiems rei

kalingus daiktus per paštą. | 
SPIEGEL reikalauja moterų prie 
vyniojimo ir išsiuntimo paketų ir 
prie daug kitų švarių lengvų darbų

GERA MOKESTIS

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO
NU OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJŲ — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

4126 S. Home Ave. Stickney
5 kmb. mūro b’>ngalow. 2% kamb. 
beismente. Karšto vandens šiluma 
su 3tokeriu. Taipgi 4 kamb. cottage 
užpakalyje. Garadžius. Kaina 
$Sv800. Skubėkit! Kas kitas

, šį bargeną jei nesiskubinsit.
. įnešti.

t'k 
paims 
$2,200

MAŠT-

3229 S. 53rd CL
Dviejų fletų mūro. 5 ir 5 
Furnaso šiluma, y 2 furnaaai. 
maudyklė. Lctas 33x125. 2 karam
garadžius. Kaina tik $7.500. Gvven- 

pa- 
' i-

kamtr 
Tile

kit vienam flete ir lai kitas 1 
gelbsti išmokėti šį namą. $1,800 
nešti.

Ateikit ir Pagelbėkit!
Kreipkitės Employment Ofisan

8 ryto iki 8 vak.

SPIEGEL INC.

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

6638 VV. 26th SL
Mūro biznio nuosavybė. 2 Storai
4 kamb. fletas užpakalyje. Karšto 
vandens šiluma. Beismentaa. Kaina 
tik $7.500.

ir

1038 W. 35th St
MOTERŲ

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

1060 W. ADAMS ST.

1555 S. Christiana Ave.
Trijų aukštu mūro, storas ir 5 fle
tai. Taipgi
Kaina tik
lenkti šį

2 fletų mūro užpakalyje. 
$6.000. Kur galit pra- 

bargeną? $1.500 įnešti.

2635 S. Christiana Ave.
Mūro biznio nuosavybė. Storas 
kamb. užpakalyje. Du 4 kamb. 
antram aukšte. 2 karam medžio ga
radžius. Pasiūivkit tik $6.500 ir 
namas bus jūsų!

ir 4 
flet.

$1.600 įnešti.
šis

Nepatyrusių prie abelnų dirbtuvės 
darbų. 3 dienas j savaitę. Aukščiau
sia mokestis, geros darbo sąlygos.

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. Elston

i

Į 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.

PLATINKITE “DRAUGĄ” I

★

★

★

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau-
ge”.

VYRŲ 
IR

MOTERŲ
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Patyrimo Nereikia

Z

4821 W.
2 atfkštų mūro, 4 
pirmam aukšte, 
aukšte ir 4 kamb. fletas beismente. 
štymo šiluma su stokeriu. 2 karam 
garadžius. Prienams ka*na! Atneša 
labai gerą rendą! $3.000 įnešti.

2413 S. Kirkland Ave.
Dviejų Getų medžio. 4 ir 4 
Apdengti porčiai. Venetian
2 karam garadžius. Kaina tik $4.875.

I Jūs nepastebite, bet jūsų 
rendomis tik nyksta kada jūs ne
perkate savo namo. $1.400 įnešti.

Downer« Grove — 4410 Stanlcv Ave. 
Penkių kam. mūro bungalow. Karšto 

‘ vendens šiluma. 2 karam mūro ga
rad. Lotas 50x125. Apdengti porčiai.

I Kaina tik $6 950. Labai gera ver
tybė! $1.700 Jnešti

2Srd SL
ir 2 kamb. fletai 
6 kamb. antram

kamb. 
blinds.

pinigai

įteikia po 
ir $10.00. 

ir daugiau 
Tad neuž-

Klebono varduvės
Buvo gražiai paminėtos 

sekmadienį, spalių 10 d. Pa
rapijos vaikučiai surengė 
programą, kuri susidėjo iš 
dainų, vaidinimų ir sveiki
nimų. Taip pat nuo vaiku
čių buvo suteikta dovanų. 
Klebonas kun. Pranciškus 
Skrodenis, MIC., po progra
mos visiems padėkojo už 
linkėjimus ir dovanas. Atsi- 
lankusieji linksmai laiką 
praleidę išsiskirstė namo.

VYRAMS — 65c į valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MOTERIMS — 55c į valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MEDŽIO DARBININKAM — Patyrusiem, Band resaw, 
92c į valandą. Laikas ir pusė virš 40 valandų.

Užtenkamai Viršlaikio
Nežiūrint ar patyrę ar ne, štai proga jums įsidirbti ir padidinti 

savo įplauką pagal jūsų išsilavinimą.

ATSIŠAUKIT DABAR
NESIVELUOKITEI

I

2107 S. Pulaski Rd.
Dvieju aukštu mūro biznio nuosa
vybė Storas ir 3 kamb. užpakalyje. 
6 kamb. antram aukšte. Apdengti 
norčiai. Garadžius Kaina, tik $6.500. 
Cermak Rd. Pulaski Rd. ir Ogden 
Ave gatvekariai ir “L” transpor
tacija. $1,600 įnešti.

★ ★★★★ ★★★ 
★

i
2501 S. Austin Blvd.

Graži kampinė 6 kamb. mūro bun- 
galow. Karšto 
stokeriu. Taipgi 3 kamb. fletas bris- 
mente. 3 apšildomi miegamieji kam. 
atike. 2 karam mūro earad. luotas 
40x125. Kaina tik $12.300. Namas 
labai geroj padėtyje. $3,500 įnešti.

SKOLINA M PINIGUS NUO
$S00 TKT $10.000

Pirmiems Margiriams—Už 4
GAUKIT MUSU VELTUI 

APKAINAVTMĄ

vandens šiluma su

Nnoš.

ŠIAME

Edward
DARBE PALIKSI IR PO KARO

Hines Lumber Co.
2481 S. WOLCOTT

ATYDA:— KAVOS

PUIKI TRANSPORTACIJA IKI MUSU DIRBTUVES IR ATGAL.

DUODAME VELTUI MUSU VALGYKLOJE.

★
★
★
★

JOH\ O

SYKORA
R E A L T O R

2411 S. 52nd AVENUE
PHONE CICERO 453.

28 Metai Real Estate Biznyje 
Mūsų draugai Išgarsina mus. 
Mes Vadovaujame Greituose 

Pardavimuose

For Help! 
For Sale!
For RentI 
For Service! 
For Results!

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— FSTARTTSmm įsos — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, ezeept Sundays, 

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

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos, kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ........................................................................ ,.... $7.00
Pusei metų ................................................... w...............  4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ...............    1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ....................................................... .'....................... $6.00
Pusei metų .......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .....................  1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ........................................... i........................ 75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................. $8.00
Pusei metų .................... •..................... .............. 4.50
Trims mėnesiams ............................................................. *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu 1 

Skeliamų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Japonijos mililarizmas turės būti sudaužytas
Pastaruoju laiku Japonijai užduoti smūgiai ir japo

nams, kaip pranešama, pradeda atidaryti plačiau akis. 
Tai jaučiama iš jų jau šiek tiek besikeičiančios linijos 
vedant propagandą. Atrodo, kad gen. MacArthur va
dovaujamų jėgų pasisekimai Pacifiko karo fronte stip
riai japonus paveikė. Jie pajuto stipriai augančią są
jungininkų karo jėgą ir tas pakerta pirmykštį jų op
timizmą laimėti.

Nepaisant griežtos spaudos cenzūros ir visuomenės 
veikimo varžymo ir persekiojimo, ryškiai rodomas ne
pasitenkinimas militaristų valdžia, kuri įtempė Japo
niją į karą. Visuomenėje reiškiasi didelė baimė sąjun
gininkų oro jėgų, Japonijos miestų, pramonės, susisie
kimo bombardavimo.

Bet tai dar nereiškia, kad japonų militaristai tuoj 
pasiduos visuomenėj augančiam nepasitenkinimui ir ne
pasitikėjimui. Pagaliau, jei su laiku jie ir užleistų val
džią labiau sukalbamiems žmonėms, vis vien ir jiems 
sąjungininkai nepasitikės. Militarinis ir fašistinis ele
mentas Japonijoj iš šaknų turės būti išrautas. Tik to
kia sąlyga bus galima kalbėtis apie taiką su japonais.

★

K? darys Turkija?
Portugalijai pašlijus arčiau prie Jungtinių Tautų, da

roma įvairiausių spėliojimų, ką dabar darys Turkija?
Sakoma, kad diplomatiniuose rateliuose vyrauja to

kia mintis, kad Turkija jau yra laimėta Jungtinėms 
Tautoms. Atsitikime, jei sąjungininkai pradėtų dides
nę kampaniją į Balkanus ir jei būtų pakankamai ka
riuomenės ir ginklų, Turkija stotų į karą prieš Vokie
tiją. Tačiau Ankaroje, Turkijos sostinėj, esanti tenden
cija su tuo nesiskubinti.

Turkijos miestai, esą, galį būti išstatyti į pavojų 
būti priešų bombarduojamais. Jos armija tuo tarpu dar 
neturinti ofensyvinės jėgos. Ji gali tik gintis. Nepa
kankamai turima ir lėktuvų. Iš kitos pusės, turkai ap
skaičiuoja, kad vokiečiai Balkanuose turi penkiasde
šimts divizijų, kurias sudaužyti reikia stiprių jėgų. 
Turkai taip pat mano, kad šį rudenį jie nebus užpulti, 
nes tuo metu kaliai pasidaro labai blogi ir negalimi 
motorizuotų armijų judėjimui.

Turkijos geografinė pozicija yra svarbi. Pasekmin
gai jungtinių tautų invazijai į Balkanus ji reikalinga. 
Ir veik netenka abejoti, kad išmušus tinkamai valan
dai, jos karo jėgos žygiuos Berlyno link greta sąjun
gininkų armijų.
★

Kaip vadinti tautos pardavikus?
Maskvos “Pravda”, kaip rašėme vakar, įvykstančią 

trijų valstybių atstovų konferenciją perspėjo, kad ji 
neliestų Baltijos valstybių klausimo, nes, girdi, tas 
klausimas jau esąs išrištas. Lietuva, Latvija, Estija e- 
sančios prijungtos prie Rusijos ir niekas tenemėgina 
jų atjungti. u - | f |

Tai toks yra Maskvos nusistatymas, kuris parodo 
jos agresinius ir imperialistinius tikslus, kurie kaip 
tik prieštarauja Atlanto Čarterio ir Vašingtono dekla
racijos dvasiai. Bet tikrai yra liūdna ir skaudu, kad 
su imperialistišku “Pravdos” pareiškimu visu šimtu 
nuošimčiu sutinka ir lietuviu grupelė. Ta grupelė, tie-

sa, mizerna ir negausinga, bet vis tik ji skaudina savo 
motinos — Lietuvos širdį. Juk ir tą grupelę sudaro jos 
sūnūs. I

Lietuva šiandien kovoja už savo gyvybę. Jos padėtis 
yra kritiška. Vokiečiai okupantai nori iščiulpti pasku
tinius jos gyvybės syvus. Tikrieji sūnūs ir dukterys, 
kiek leidžia jų jėgos ir gyvenimo sąlygos, skuba jai su 
pagalba, kad greičiau nuo jos rankų nuimti vergijos 
retežius. Bet, štai, grupelė jos, Lietuvos, sūnų palaidū
nų (bolševikų) ne tik kad tyčiojasi iš jos skaudaus 
likimo, bet susideda su kitu jos priešu, kad naujus re
težius ant jos rankų užnerti ir Lietuvą pražudyti.

Tenepyksta, todėl, bolševikai ir jų pastumdėliai, kad 
mes juos išgamomis ir išdavikais pavadiname. Tie, ku
rie savo tėvynę parduoda ir ją į pražūtį stumia, ne
verti yra vadinti kitokiu vardu.
★

Rinkliava svarbiam tikslui
Amerikos katalikai turi daug švietimo įstaigų. Kata

likiški imi versi tetai, kolegijos, vidurinės ir pradžios 
mokyklos, tai yra milžiniškas įnašas į Amerikos gy
venimą. Tasai didysis įnašas valstybei, kaipo tokiai, 
nekainuoja nė vieną centą. Savo mokyklas katalikai už
laiko savo lėšomis — aukomis ir mokėdami mokyk
loms už savo vaikų mokslą. Bet reikia neužmiršti nė 
to, kad katalikai atiduoda jiems skirtą dalį ir valdžios 
mokykloms. Tuo būdu jie dvigubai prisideda prie sa
vo krašto švietimo reikalų.

Šiuo zkartu mes čia norime atkreipti skaitytojų dė
mesį į didįjį Katalikų Universitetą Vašingtone, kuris 
taip pat yra išlaikomas katalikų lėšomis, ši įstaiga, 
tai mūšų, katalikų, pasididžiavimas. Ji neša naudą ir 
garbę ir Katalikų Bažnyčiai ir Jungtinėms Valsty
bėms. J. E. arkivyskupas Sarnuel A. Stritch skelbia,
kad Chicagos katalikų bažnyčiose rytoj bus daroma 
rinkliava Katalikų Universitetui palaikyti. Reikia ma
nyti, kad katalikai bus duosnls šiam tikrai svarbiam 
reikalui. ,

Jei kada, tai šiais didžiųjų sukrėtimų laikais yra bū
tinai reikalinga remti ir stiprinti katalikų švietimo į- 
staigas, kurių vaidmuo ir misija turi milžinišką svorį.

★
Daug reikšmės priduodama naujai Popiežiaus Pijaus 

XH-to enciklikai “Divine Afflante Spiritu”, ši enciklika 
liečia šv. Rašto studijų reikalą. Ji išleista didžiojo po
piežiaus Leono XIII enciklikos Pro videntissimus Deus” 
50 metų sukakčiai paminėti.
★
Spalių men. “Vyties” laida (No. 10) išėjo tikrai gra

žus ir įvairus. Tenka džiaugtis, kad šis jaunimo laik
raštis taip gražiai progresuoja. Patartina jį skaityti
ir remti.

. -Ji_________ii -A—

Į SPAUDOS APŽVALGA |
N- ...... ........

"Drąsiai, pirmyn!"
Šiaip šaukia kun. Raila, L. Vyčių dvasios vadas, 

“Vyties” No. 10-tame;
“Kai garsusis Kolumbas rengėsi keliauti ieškoti 

naujo pasaulio, tai jo draugai atkalbinėjo, pajuokė, 
tyčiojosi. Ar tau neužtenka žemės, ar kas tave už
kerėjo. Juk visi žmonės patenkinti, ką turi, o tu ieš
kai kažko.

Panašioj padėtyj ne retai pasijunta ir mūsų lietu
vių katalikų jaunintas, ypač organizuotas jaunimas. 
Ir jiems kilsta tamsios mintys: kodėl mums veikti, 
ieškoti ko tai naujo, jei mūsų tik saujelė. Kai tūks
tančiai mūsų draugų laimingai laiką leidžia ir be or
ganizacijų. Jie dar dažnai ir pasityčffcja, ką jūs ten 
nuveikėte ar nuveiksite. Ar negeriau būtų eiti su gy
venimu ir gyventi taip, kaip kiti gyvena. Kodėl jūs 
toki keistuoliai.... ,

Nepaisė Kolumbas, negali paisyti tokių šnibždėji
mų ir vyčiai. Vyčiai turi įsitikinti, kad jie ieško kilnes
nio gyvenimo būdo, kad jie seka idealią žvaigždę, jie 
nori atrasti naują pasaulį, kaip Kolumbas, naujam ir 
kilnesniam jaunimo veikimui ir gyvenimui. Vyčiai tai 
gali atlikti, nes juos veda .Bažnyčia su savo galingo
mis priemonėmis.

Ar pagalvojame, kad vyčiai šiandien daugiausiai 
iš kitų lietuviškų organizasijų aukojasi ir šio karo 
laimėjimui. Juk didžiausias vyčių lietuvių skaičius 
tarnauja D. S. laisvei apginti. Jie krinta ir vėl ke
liasi, jie žūna, kad mes gyventumėm, kad gyvieji 
greičiau sulauktų geresnės ateities. Toj laimingoj die
noj, mes visi išreiškiame gilią pagarbą ir meilę savo 
broliams vyčiams kariams, ir jūsų newarkiečiai sū
nums bei broliams ir seserims. Mūsų visų bendras 
troškimas, kad greičiau taika būtų ir vėl visi sutarti
nai dirbtumėm dėl tų brangių vyčių lietuviškų ir ka
talikiškų idealų. Jaunime, drąsiai pirmyn, kur šau
kia Dievas ir Tėvynė.”

Marijampolėje naciai 
sušaudė 12 žmonių

(LKFSB) Liepos mėn. 27 
d. Marijampolėje buvo su
šaudyta 12 žmonių už tai, 
kad rankinėmis granatomis 
buvo nužudyti 4 vokiečių 
policininkai ir nužudyti ai 
sužeisti du vokiečių vaikai. 
Lietuvos žmonės buvo su
šaudyti už bendradarbiavi
mą užpuolime ant vokiečių 
ir už nelegalų ginklų laiky
mą. Užpuolimą ant vokie
čių organizavęs Ulevičius iš 
Eglinskių, bet jis pabėgęs. 
Du jo kiti draugai iš Nova- 
duolių kaimo (Vilkaviškio 
apskr.) uždaryti koncentra
cijos stovykloje; jų nusi
kaltimas dar nėra įrodytas.

— Naciai, norėdami dau
giau prielankumo pelnyti sa
vo žmonėms, savo kontro
liuojamuose laikraščiuose 
Lietuvoje, tarp kitos medžią 
gos įterpia šūkius, kad vo
kiečių kareiviai giną ir lie
tuvių tėvynę ir kad jiems 
dėkingumą geriausia pareikš 
ti skubiai prisidedant prie 
kviečiamų darbų.

Kažin, ar bent vieną savo 
tokia pigia priemone naciai 
suvilios?
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Registruoja Lietuvos 
gydytojus, karininkus

(LKFSB) Okupacinė vo
kiečių vyriausybė įsakė už
siregistruoti visiems Lietu
vos karininkams, gydyto
jams. veterinarams, atsar
gos karininkams ir kariams. 
Buvo numatoma juos pa
šaukti į, vadinamus, “sta
tybos batalijomis”. Regis
tracijos punktai įrengti vi
same krašte.

— Vasario mėnesyje buvę 
Kaune 42 gaisrai, iš jų tik 
4 vidutinio dydžio, kiti — 
maži.

— Vysk. Brizgys. kurs 
prieš kiek laiko griežtai pa
smerkė asmenis, talkinan
čius okupantams vykdyti 
tamsius tikslus, pasmerkė 
vienoje kalboje (ji buvusi 
transliuota per radiją) a- 
teistinį komunizmą ir bol
ševikų kėsinimąsi Lietuvą 
okupuoti. Vyskupas įvairio
mis progomis nesibijo pasa
kyti drąsų žodį prieš nacių,' 
ar prieš raudonosios okupa- 
cijos neteisybes.

Po švieti pasidairius
Lietuvoj, kaip žinote, atė

jus čėsui vaikinui ženytis, 
jis pradeda važinėti pas 
merginą į piršlius. Piršliu, 
paprastai, ima jau ženotą 
vyrą.

Atėjo čėsas ženytis ir Jo
nui Tabaškai, turtingam 
Aukštaitijos gaspadoraičiui. 
Pasiėmė jis piršlį ir važiuo
ja pas vieną slaunią visoj 
parapijoj merginą.

Ženoti žmonės-piršliai, pa
prastai, esti labai gudrūs. 
Tad ir šis piršlys iš anksto 
su Tabaška susikalbėjo, kaip 
jie nuvažiuosią, ką pas jau
nąją atsidūrę veiksią, ką 
kalbėsią ir kaip valgysią. 
Piršlys daugiausiai kalbėjo 
apie valgymą. Jis jaunikį 
sukoncentravo ir jam šitaip 
pasakė:

—Klausyk, viskas bus ge
rai. viskas eis. kaip sviestu 
patepta, tik tu manęs klau-

Visi namiškiai pastatė 
akis. Jaunosios tėvai nebe
žino. ką daryti. Piršlys, ne
tekęs kantrybės, prabilo į 
jaunikį:

—Jonai, ar tu proto nete
kai?! Kodėl tu taip negra
žiai valgai?

Begrauždamas tą 
kaulą jaunikis piršliui 
ko:

—Dėlto, kad man 
merga nepatinka.

Iki šiol balšavikai reika
lavo, kad aliantai atidarytų 
antrą frontą prieš nazius. 
Dabar amerikonai pradeda 
reikalauti, kad Sov. Rusija 
atidarytų antrą frontą prieš 
Japoniją. Balšavikams rei
kalaujant antro fronto nie
kam nei plaukas ant galvos 
nėra sukrutėjęs. Ale kai 
amerikonai pradės ščyrai 
antro fronto reikalauti, tai 
kai kam bus ne tiktai kinkų 
drebėjimas, ale ir riestai.

pati 
atsa-

šita

syk ir bevalgydamas nepa
daryk man sarmatos. Nes 
jei bemanturindamas apsi
juokinsi, tai aš nebeturėsiu 
kur akių padėti. Tuomet 
apie vestuves neteks ir kal
bėti.

Stalino tavorščius, drau
gas Mizara. savo gaizetoj 
pripažįsta, kad “plepėti 
lengva. Bet kas plepalų pai
so!”

Tikrai. Niekas nėra tiek
—Gerai, gerai, būsiu man

dagus, mandagiausias ant 
svieto žmogus, — prižadėjo 
jaunikis.

Na. ir nuvažiavo. Juos

priplepėjęs apie antrą fron
tą. kaip Amerikos balšavi
kai, bet kas jų tų plepalų 
paiso.

priėmė su išskėstomis ran 
komis ir pradėjo vaišinti.

Spicpirvirvio Dumkos

Labai alina Lietuvos 
miškus

(LKFSB) Rytinėse vokie- 
/ čių užimtose valstybėse vėl 

atgaivintas darbas 150 įmo
nių, kurios gamina pušų a- 
liejų (terpentiną), degutą ir 
anglis. Pušų terpentinas yra 
vokiečių gausiai vartojamas 
motoruose.’

— Vokiečiai giriasi grą
žinę savininkams (2,000 ū- 
kių) Lietuvoje. Anksčiau tie 
ūkiai buvę nusavinti bolše
vikų.

Jaunikis iš karto valgė 
mandagiai, žinoma, kol no
rėjo valgyti. Jis vartojo pei
lį, šakutes, kaip tikras sa- 
lionų svečias. Bet vėliau, 
metęs peilį ir šakutes, jis 
pasiėmė mėsos kaulą į ran
kas ir pradėjo graužti...

Piršlys išsigando. Jis jau
nikiui koja į koją paspyrė 
ir susiraukė. Jaunikis savo 
kojas pakišo po suolu ir to
liau graužia kaulą. Piršlys 
prisitaikęs dar smarkiau 
jam koja paspyrė ir dar la
biau susiraukė. Jaunikis pa
sitraukė toliau, ale kaulo ne
padeda. i

Draugas Pruseika Hears- 
to laikraščius vadina “šun- 
lapiais”, bet uoliai juos 
skaito. Nuo kada drg. Pru
seika “šunlapius” skaito?

Bruklyno bolševikų gazie- 
ta atidengė dar vieną Pits- 
burgo konferencijos paslap
tį. Sako, toji konferencija 
kaip “tulžimi” Sovietiją ap- 
liejus, kad tas galingas 
kraštas it ant vištos kojos 
susiūbavęs. Todėl dabar jie 
šaukia konferenciją, kad So
vietiją aplaisčius šnapsu, 
kad galingas kraštas vėl ant 
kojų atsistotų.

YES, DEAR, I KNOW THE GOVĘRNMENT ADVISES US TO ŪSE OUR EXCES!
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K. Pakštas

Jūros reikšmė Lietuvai
(Tęsinys) .

Dabar kai plunksna ir 
kardu buvom atstatę savo 
labai sumažintos valstybes 
nepriklausomybę, kai į nuo- 
savias rankas vėl buvom pa
ėmę savo krašto likimą, vėl 
turėjom progos susitelkti ga 
lingon talkon, naujose ap
linkybėse ir naujais meto
dais iškelti savo tautą į 
garbingųjų ir kūrybingųjų 
eiles. Nora ir priverčia žiau
ri tikrovė konstatuoti mūsų 
krašto gamtinį vidutinišku
mą ir net blednumą bei jo 
padėties pavojingumą, bet ir 
neišvystyta lietuvio dvasinė 
vertė užkrečia mus gaivas- 
tingomis viltimis ir nelei
džia nurimti neišsitiesus pil 
nu nacionaliniu ūgiu ir neiš
bandžius pačių heroiškiau- 
sių pastangų išspausti iš sa
vo žemės turtus, išskelti iš 
galvų mintis, iš širdžių mei
lę.

Menkai žemei ypač reika
lingi puikūs žmonės. Jei to
kių dar maža, tai reikia jų 
prisiauginti, išsiauklėti. 
Daug klajojęs pasaulio jū
romis ir pajūriais, audrų ir 
ramybės jose pergyvenęs, 
įgijau instinktyvį, gaivališ
ką, neatšaukiamą įsitikini
mą, kad jūrą yra didžių ir 
drąsių pastangų mokytoja ir 
charakterio auklėtoja. Užtat 
jau kelioliką metų garsiai 
šaukiu visam mūsų jauni
mui: veidu į jūrą! Jūroje iš
moksime drąsos, ištvermės, 
entuziazmo, optimizmo, pa
sitikėjimo savo jėgomis. 
Kalbėjau savo jaunimui:

Jūroje glūdi d.dieji Lietu
vos turtai, tik išmokime 
juos gaudyti. Tik paimkime 
į savo rankas jūrinį prekių 
trafiką iš Lietuvos ir Lietu
von, pasistengkime, kad vi
sos tos prekės nuo Zarasų ir 
Vilniaus iki pat Londono, 
Antverpeno ar Havro eitų 
per lietuvių rankas ir lietu
vių laivuose. Atstatykime 
.savo laivyną, kad galėtume, 
nors ir kaip dulkės mažy
čiais laiveliais užberti jūras 
ir apimti visus mums nau
dingus kelius ir kryžkelius. 
Meskime savo laivelius ir 
savo žmones į tolimus mėly
nuosius vandenis: tegu jie 
ten gaudo Lietuvai jūros

duoną ir vaisius, tas puikias 
žuveles, kurios skoningai pa 
įvairintų mūsų riebią ir fleg 
matišką dietą ir savo fosfo
ru sustiprintų mūsų galvas. 
Tarsi magišku gūdu yisa tai 
atsilieps kišenei ne vien tik 
trafiko valdytojo, bet ir 
ūkininko, amatninko ir net 
valdininko. Kas pasiryžęs 
ėjo į jūrą pasinaudoti jos 
teikiamos galimybėmis — 
tas biednas neliko. Kur tik 
tautos aktyviai nusistato 
jūros, atžvilgiu, ten jos vi
suomet turtingos ir bied- 
nuose pajūriuose, ir mažose 
erdvėse kuria dideles ekono
mines imperijas, pa v.: Nor
vegija. Danija, Švedija Suo
mija, Olandija, Islandija, o 
iš dalies net Latvija ir Esti
ja. Tad ne vien žemės plo
tai, turtingi juodžemiu, an
gliais ir geležimi, bet ir pla
čioji jūra yra tautų maitin
toja. Reikia tik priemonių 
jos derliui rankioti.

Sunku bus tiksliai išsiaiš
kinti. kodėl lietuviai yra 
taip lėti, flegmatiški ir ne
judrūs. Kodėl jie pasivėlavi
mą laiko tarsi tautišku sti
lium. o gi šūkis “rytoj pa
žiūrėsim” daugeliui virto 
nepakeičiamu principu? Tų 
priežasčių rasime menkoje 
sveikatoje, rieboje ir sunkio 
je dietoje, socialinėje ir is
torinėje aplinkumoje ir šiek 
tiek Rytų įtakoje. Bet gi la
bai daug kaltės tektų ir tai 
aplinkybei, kad mes visoje 
savo istorijos eigoje nebu
vom tampriai susigyvenę su 
dinamiška jūra: neturėjom 
pajūry nei sostinės, nei ku
rio didesnio miesto, nekon 
centravom ten žymesnių sa
vo jėgų, nes labai jau ga
lingi konkurentai spėjo 
jiem patogiu laiku mus nuo 
jūros atstumti, sau pasiim
ti jos raktus, o mus užkon
servuoti kontinentalizmo de 
žutėje. šiandien gi daugelio 
lietuvių būdo silpnybė ir pa
sireiškia apatiškumu ir di
namikos stoka. Bet gera jau, 
kad atbundanti nacionaline 
siela vis labiau, vis stipriau 
junta šitą dinamikos stoką, 
vis labiau jos pasiilgsta ir 
trokšta. O neramūs, revoliu
cingi jūros elementai neiš
aiškintu dar būdu dinami- 
zuoja visus tuos pajūrius.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOlo

DIDELIŲ ATAKŲ ANT JAPONŲ BAZES EABAUL DALYVIAI

-runeriKAzs lakūnai, kurie dalyvavo didelėse atakose ant japonų bazės Rabaul, 
New Britai ne. Tai buvus viena didžiausių atakų, kurioj japonams padaryti dideli nuos
toliai. (Acme-Draugas Telephoto)

/ ________________________
žuvis be pelekų, tai pririš
tas briedis, riteris su medi
niu skydu žmonijos pastum-

šviežesnių protiniu 
greitesne idėjų apy- 
Todėl nepaprastai 
Lietuvai prie jūros

Klaipėda yra kartu: visų 
lietuvių vienybės simbolis 
ir centrinis mazgas ir ry
šys tarp pasaulio lietuvių, 
Juk visas m Ii jonas veiklių, 
energingų ir dažnai nei tur
tingų Lietuvių gyvena toli
muose vakarų kontinentuo
se: abiejose Amerikose. At
vykdami Klaipėdoj jie iš
vysta savo tėvų žemę, K’ai 
pėdoje atsisveikindami meta 
paskutinį ilgesio žvilgsnį dir 
bančiai ir kovojančiai savo 
tautai O koks būt džiaugs- j 
mas visai tautai, koks įkvė
pimas Amerikų lietuviams 
jei realizuotume drąsiųjų lie 
tuvių svajonę: ant lietuviš
kų laivų paleistume cirku
liuoti ateity savo trispalvę 
tarp Klaipėdos ir Naujorko,' 
tarp Klaipėdos ir Rio de Ja- 
neiro bei Buenos Ayres. Kai 
įsisąmoninsime, jog ne viena 
duona tauta gyvena, tai šis 
nebe simbolinis, bet realinis 
ryšys tarp pasaulio Lietu
vių bus tikrai ir energingai 

jūros ištiestas ir taps jis nepap-

su savo vėliava išeiti į platų 
pasaulį

NAUJI 
' LIETUVIŠKI 

REKORDAI
10 colių ant abiejų pusių dai
nos. Gaunami Budriko krau

tuvėje kiekvienas 

po 79c
3241 S. Halsted Si.

RIMTIES VALANDĖLEI
Penki senatoriai, aplank'; 

karo zonas, grįžo atgal iš
vargę nuo kelionės, daug 
matę 'bei girdėję. Galop, pa
pasakojo savo įspūdžius ko
legoms senatoriams visai ne
pamiršdami kartu padarryti 
savasias išvadas. Nos žinios 
viešai nebuvo teikiamos, vis 
gi dasiekė spaudos ausis.

Kad šie vyrai patėmijo 
kai kurių netikslumų neten
ka abejoti; be to, jų duoda
mi raportai tą paliudijo, o 
dar ryškiau sprendžiama iš 
to, kad pats prezidentas juos 
draugiškai nesutiko su ma
lonia šypsena, anaiptol, sar
kastiškai pabarė, pavadino 
juos krikščioniškos mei'.ėi 
skleidimo trukdytojais, tik 
žinoma, aštresniais žodžiais

Tas visiems dabar žino 
mas įvykis dar geriau pri
mins tiesą — nežiūrint kokį 
drabužį asmuo nešioja, kur 
ir kada jis gyvena, jis visa
da ir visur pasirodys savo 
pažeista žmogiškąja prigim
timi, kuri, nėra tobula, prie
šingai. greičiau linkus bloga 
daryti kaip gerumu spindė
ti.

Kartą ūkininkas pastebė
jo, kad vienas berniukas pa
sislėpęs krūmuose daboja 
kada nueis toliau kad galė
tų sau ramiai obuolių, pri
siskinti. Ūkininkas, geros 
širdies žmogus, priėjo prie 
nustebusio berniuko su keis
tu pasiūlymu.

Berniukui buvo pažadėta

kad jis galįs tiek prisiskinti 
obuolių kiek pats ten suvai
kysiąs; jam neleista vaisių 
aešti namo arba kitiems da- 
inti. Viskas rodos gerai vy

ko kol žmona nepasakė, kad 
tą rytą kartu su berniuku 
atėjo visas pulkas jaunuo
lių, kurie išvogė pusę sodo, 

žydų tautos Viešpats vi
sada pasigailėdavęs. Jis, be
klaidžiojančius tyruose, pa
valgydindavo iškritusią iš 
dangaus manna. žydams bu
vo įsakyta tiktai tiek prisi
rinkti tos duonos kiek reikė
jo tai dienai. Kur gi jie iš
kentės neprisikrovę didelius 
sandėlius atsargai. Dievas 
žinoma juos baudė.

Manyti, kaip prezidentas, 
kad Europoje Amerikos tei
kiamos pašalpinės dovanos, 
niekeno nedabojamos, bus 
sąžiningai pasidalinamos — 
perdaug naivu. Kaip žmoni
ja buvo pilna silpnybių pir
miau, tokia ji šiandien. Kas 
nenori aukų, arba jam bru
kamą dovaną atmes?

Nedarykime klaidingos iš
vados — £*nors pagundų bū
tų apsuptas, geras asmuo 
jokiu būdu nesuklups.” šven 
tieji skundėsi jiems buvę 
sunku save nugalėti, tai ką 
bekalbėti apie paprastą žmo
gų, kuris nėra taip atspa
rus prieš malonias pagun
das. Nestatykime asmens 
ant pedestalo tada nereikės 
nusiminti jeigu pedestalas 
iš po kojų jam išslystų vit 

. sai netikėtai. A.B.C.J.
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kurių gyventojai aktyviai nu 86% Lietuvos užsieninės pre 
siteikia jūros atžvilgiu. Kas kybos eidavo per Klaipėdą, 
turi daugiau patyrimo ir ga- Ji mums garantuoja nepri- 
bumų gyvenimui stebėti, tai klauzomybę daugiau kaip dėlis. Tad turime atgauti
pasakys, kad pajūrių mies- bet kuris kitas kad ir didės- gintarini Baltijos pajūrį ir 
tai vis yra ekonomiškai ir nis Lietuvos pakraštys, 
kultūriškai veik esni už to
kio pat didumo kontinenti
nius miestus, kad pajūrio gy 
ventoj as greičiau galvoja, 
greičiau vaikščioja ir grei
čiau daro. Pas jį daugiau ini 
eiatyves, jo galva produktin 
gesnė. nes ji vis atsigaivina 
dinamišku jūros oru, bangų 
ošimu ir jūreiviško verpeto 
minčių margumu, žodžių, jis 
minta 
maistu, 
varta, 
svarbu
turėti savo didžiausį miestą 
ir net sostinę, o visą mūsų 
90 km. pajūrį reikia praplė
sti ir kiek galima tirščiau 
apgyvendinti žvejais, vasaro 
tojais, sportininkais ir net 
smulkiomis pramonės įstai
gomis, kad jūros dinamika 
naudotųsi didžiausias gyven 
tojų skaičius.
4. JŪRA — NEPRIKLAU
SOMYBES LAIDAS, 'JtEA 
— RYŠYS TARP 
PASAULIO LIETUVIŲ

Turėdami nuosavų 
uostą gyvename prie tokio rastai reikšmingas, 
tarptautinio vieškelio, kur čia jau pasakytos 
bent taikos metu niekuo- pasakytos mintys ir 
met nebus sustablytas la;S- nes, dabartinė varginga rė
vas mūsų žmon ų ir prekių alybė ir ateities fantazija, 
judėjimas. Juk ats.menam viskas skatina mus džlaugs- 
nesenus laikus, kai 
vakarų siena buvo 
aklai Hitlerio uždaryta Lie- džiaugsmo čia prisijungia ir 
tuvos prekėms: tuomet visi didelis, ir labai smagus rū- 
mūsų galvijai ir kiaulės, mė pestis. nes pajūrio valsty- 
sa ir k ausiniai, medžiai ir bes materialinės ir dvasinės 
linai “sirgo” pavojing ausio- galybės augimas prik'auso 
mis ligomis ir sausuma ne 
begalėjo pasiekti Vakarų 
Europos. Tuomet geroji jū
ra atvėrė plačiuosius savo 
varius, “pagydė” visus mū
sų produktus ir sveikutėlius ją myli, pagerbia ją jūrinin- 
nugabeno į D. Britaniją, Bei kystės mokyklomis. gau- 
giją. Olandiją, P.ancūziją ir siais laivais ir jūrininkais, 
kitur. Jūra davė galimybės žvejais ir tyrinėjimo insti- 
mūsų drąsai pasireikšti ir 
išgelbėti Lietuvos ekonomi
nę nepriklausomybę nuo 
biaurios kempromitaeijos. 
Jei koks nenusimanantis už
sienietis šiandien sakytų, 
kad Lietuva gali apsieiti be 
Klaipėdos uosto, tai mes 
jam primintume parbloš- 
kiančią didžiąją tiesą, kad

ir ne- 
svajo-

mūsų mingai švęsti reto didumo 
beveik tautos laimėjimą. Bet prie

nuo intensyvaus jūres išnau 
dojimo. Jūra pagelbsti ma
žoje erdvėje išplėšti didelę 
galybę, bet ji tai daro tik 
tiems, kurie ją supranta ir

tutais. Jūra labai nemėgsta 
tinginių ir apsileidėlių, bet 
drąsiems ir darbštiems, jud
riems ir iniciatyvos pilniems 
ji dar keleriopai prideda tų 
didžių pilietinių dorybių, ap 
krauna juos turtais ir net 
tarsi pačio Dievulio palai
ma. Tauta be jūros ir laivy
no tai pauktis be sparnai, tai

fikagiečin Polka
Stasytės Polka

A. Jezavito Radio Orkestrą
Močiutė Mane Barė
Mylė au Mergelę

V. B>“keris ir Jeravito Orch. 
laanoji Me~ ele
-laukia Mano ~ ~

V B* kerjs
Vestuvių Polka 
ievutės Polka

J. Jezavito
ioriu Miego
•lan P.saaė Karveliukas

V. Berkelis ir J zav to Orch.
Armonikos Polka
iadio Polka

A. Jezavito Rado Orkestrą
.’as HaržeH Trys Mergelės 

ietu viską Polka
A. Jezavito Radio

Arooklyno Po ka 
>iuz kantų Po.ka

A. J ezavito Radio
.tekino- P<lka 
kokso Žuvytė Polka

V ctor Lithuanian
Jegttžinė Polka 
.aiuuiolių Polka

W. Gula ir jo Ork stra
.'atioiu-lčs 1 olka
VHn.a<is Polka

Ma.nerių L etuvišlca Orkestrą 
,urgio Fol a
kininkų Polka

Fennsyl unijos Angliakasiai
Cav'ar W.'tii Vodka Polka
lie Itowi ng Soag

And e Musette Orkestrą
kniblitchki
ruairuir-FauLiila

Rusi- n Gypsy Caraven
iniilia Polka

.iougli Boy Polka
Polka Kings Orchestra

CJar net Popa
,<op Aioi»x Polka

Ac.odlan Orchestra
Vati >nal Defense Polka
Fascinating Ejres Polka

J ūke Rox Serenaders
tono n’u Polka

Co ktall Polka
The Globė Trotters

.Vhcte Are Votį. .My Dariing?
a—la—la Polka

Jerry Ma.anec & O chestra 
llcelZ aml Ryc Polka 
r'ak-ou tie P. Ika

Ed Krolikouski &
★

Taipgi turime visus
tngliA .ūš rekordus ir 
pasaulinių artistu: Victor. 
lumoa. D c a Ir kitų. P... trinki
mas oldžiauslas K-a’tu v? b ilt i- 
me r ame ant 3 lotų.

Namų rakandai parlor setai, 
pečiai, loves. matrea, laikr dė- 
liai. delmir.tai už prieinamas kai' 
tid*.

JOS. F. BUDRIK
INCOBPOBATED

3241 S. Halsted St.

Laivelis
ir J savito Orch.

Radio Orkestrą

Orkestrą.

Orkestrą

Orchestra

Orchestra

vėliausius 
rekordus 

Co-

Tel. Calumet 7237
Budriko leidžuuni lurtovUki 

dio programai WCFI. 1000 
sekmadienio vakare »:J0 P. 
WHFC. 1450 k. ketvirtadienio 
kare 7 vai.

k.
M.:
va-

Mums Valdžia SAKO

Telefoną* SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT BOAD

AUKS- 
ČIAir

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

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir iųs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
vett Furnitare Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
raln.

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

VISAS DABBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVABANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą* vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

Neišmeskite savo senų išdavėtu 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

DIRBTUVĖS
..\į> •

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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Armijos jauniausias generolas 
vadovavo invazijai Italijon

Kada mes Amerikoj suži- kos laiku apie jį nieko ne- 
nojome apie slaptus susita- žinoma. Gegužės mėn., 1942, 
rimus, kurie lietė šiaurės jo vardas vėl pasirodė su- 
Afrikos invaziją, girdėjome rašė Amerikos Armijos ir 
vieną fantastišką įvykį. A- Laivyno oficierių, kurie at- 
merikos of icierius, išlipda-. vyko į Londoną į karo kon- 
mas iš submarino nakčia 
pasitarti su aliantų-prancū- 
zų vadais vyrais Afrikoje, 
pergyveno nelaimę. Laivelis, 
kuris jį vežė prie kranto, ap
sivertė ir viskas dingo; ne- sja patinka Amerikos pas
tik jo drabužiai, bet ir $18,- t.ininkai. Jis prisilaiko aš- 
000 auksu, kuriuos jis su trjog disciplinos, bet tuo pa- 
savim nešė. : čiu laiku aprūpina savo ka-

ferencijas ir už kiek laiko 
jis buvo paskirtas koman
dierium Amerikos žemės jė
gų Didžioj Britanijoj.

Generolui Clarkui geriau-

Vėliau sužinojome, kad 
tas Amerikos oficierius bu-l 
vo Lieutenant General Mark 
W. Clark, apie kurį visuo- £)idž. Britanijoj puikiai la- 
menė mažai težinojo, bet 
šiandien visiems jis žinomas 
kaipo vadas Amerikos 5-sios 
Armijos, tai pirmas Ameri
kos žemės pulkas kovoti Eu
ropos kontinente dabartinia
me kare.

Kada, buvo pranešta, kad 
5-tOj’i armija pasiekė Hitle
rio Europos tvirtovę prie 
Neapolio, aliantų vyriausy
bė šiaurės Afrikoje prane
šė, kad Lieutenant General 
Clark buvo komendantas A- 
merikos ir britų pulkų, ku
rie pirmieji pasiekė Europą.

Generolas Oark ne tik 
jauniausias mūsų generolas, 
bet ir aukščiausias — šešių 
pėdų ir trijų colių ūgio. Jis 
yra 47 metų amžiaus. Gimė 
gegužės 1 d., 1896 m., Madi- 
son Barracks, New Yorko 
valstijoj, kur pulkininkas 
Charles C. Clark jo tėvas, 
gyveno. Nuo pat jaunystės 
jis pasirinko militarę kar
jerą, norėdamas sekti tėvo 
pėdomis. West Point akade
miją baigė 1917 m.

Jis tarnavo
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KAS GIRDEI WAUKEGAN'E
Sesem naudai

PARDAVIMUI

reivius. Jis pažįsta savo vy
rus ir juos myli. Jie jį ger
bia. Po jo komanda, pulkai 

vinosi būsimoms kovoms.' 
Kai kuriuose manevruose 
jie vartojo tikrą amuniciją.

‘ ‘Turėsime nuostolių kol 
baigsime manevrus”, jis sa
kė paaiškindamas operacijas, 
“bet geriau jeigu jie įvyktų 
čionai ir ne aktu>a.lėj kovoj. | 
Mano vyrai geri. Aš žinau 
ką jie gali daryti. Jų mora
lė aukšta. Jie susipažinę su 
antruoju frontu ir nekant
riai laukia jo atidarymo,' 
kad tik kuo greičiausia ga
lėtų vykti namo.”

t
Nedaug kalba generolas 

Clark. Jokių prakalbų nesa
ko. Net jo West Point die
nose, kada jis užklaustas a- 
pie tai, kas jį interesuoja, 
jis atsakė 
lą ir gauti commision. 
mėgsta teatrą ir kiną. Mėgs
ta žuvauti, bet virš visko 
jį interesuoja militarė isto
rija ir viskas kas liečia ka
ro vedimą ir biografijos mi- 
litarius vyrus. Nerūko.

i Clark vedęs merginą iš 
Prancūzijoj* Muncie, Indiana, šiandien 

pirmame pasaulio kare. Bu- Ciarko namai randasi Wash- 
vo sužeistas Vosges apylin
kėj ir vėliau apdovanotas 
Order of the Purple Heart. 
Dėl jo pastangų padaryti 
kontaktą su prancūzais Šiau 
rėš Afrikoj, prieš invaziją, 
jis buvo apdovanotas “Dis- 
tinguished Service Medai’ ’ 
ir buvo paaukštintas.

Tarpe dviejų pasaulio ka- jis buvo pirmas komandie- 
rų, generolas Clark užėmė rius Amerikos pėstininkų 
daug atsakomingų, bet pa- pulkų kovoti Europoje, 
prastų armijos vietų, ir tai-Į ft.tr

ingtone, kur jo žmona dirba 
visuomeninį darbą. Jo sūnus 
Vincas, 18 m. amžiaus, da
bar lanko West Point, norė
damas sekti tėvo pėdomis.

Clarko visos svajonės iš
sipildė kada jis buvo pas
kirtas komandierium garsio
sios 5-tos armijos ir kada

V-757

* J
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Apie 700 Raud. Kryžiaus 
visi puikiai iš

lavinti, dabar dirba ligoni
nėse užsienyje.

Raud. Kryžiaus veikimas užsienyje
♦

Leonardas Ticcoli buvo i- jiems ir daro viską juos pa
talų armijoj. Italijai pasi- linksminti, 
davus, kaip ir kiti, jis tapo
civiliu. Vienas jo pirmųjų: darbininkų, 
norų buvo bandyti sužinoti, 
kas atsitiko su jo broliu Fi- 
lipu, kuris tarnavo Ameri
kos armijoj. Leonardas nu
vyko pas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus veikimo di- įmjg |įefUVillS
rektorių, Sicilijoj. ~

Leonardas atsiminė viene
tą, kuriame brolis tarnavo.

Ka lenkai Londone

kad jos sūnelis yra labai ra
mus ir sveikas, kad visai 

Šv. Onos ir Nekalto Pra-! nebus kliūčių ir toliau taip 
sidėjimo Panelės Švenčiau
sios draugystės bendrai ren
gia “pantry shower” šv. Ka
zimiero seserų-mokytojų nau 
dai spalių 17 d., mokyklos, 
kambariuose, 3:30 vai. po
piet. Komisija, kuri rūpina
si pavykimu šios pramogos, 
sudaro: B. Čepaitienė, S. 
Bakšis, A. Biliauskienė, M. 
Žičkienė, Alicija Vaitekūnai- 
tė, Elena Urboniūtė, D. ‘Ži
gaitė, F. Sutkaitė, D. Navar- 
dauskaitė, Emilija Kačins- 
kaitė. Visos moterys ir mer
gaitės šios parapijos kvie
čiamos atsilankyti. Bus žai
džiamai kauliukais. Be to, 
visos bus pavaišintos arba
ta ir pyragu. Kas atjaučia-, jį visiems metams, 
te seserų pasišventimą, jų' -----------
nenuilstantį darbą mūsų tar- Felix Sidar, kuris turi kir- 
pe, be abejonės, ateisite. Jos pyklą ant kampo Lincoln 
bus tą dieną mūsų viešnios, Avė. ir 8-tos gatvės, džiau- 
jas pagerbsim, ir ta proga giasi, kad jo sūnus pasiekė 
susipažinsim su naujomis leitenanto laipsnį tarnauda- 
seserimis.

I

apsčiai paduoti žinių iš Wau 
kegano gyvenimo.

Antanina Lutvinienė, ko
respondentės Zaveckienės 
motina, džiaugiasi sulauku
si anūko ir pasižada pati juo 
rūpintis, kad korespondentė 
galėtų nekliudoma dirbti.

Alice Sitarz, negailėdama 
taip sunkiai gaunamo gazo
lino, pagelbėjo J. žekui, Sr., 
ir “Draugo” agentui pasiek
ti skaitytojus, kurie gyve
na šiaurinėje Waukegano da 
lyje. Jonas Navulis, kuris 
buvo paėmęs “Draugą” tik 
susipažinti, dabar pakvietė

IŠSIMAINO 7 kambarių rezidencija, 
kamplnž. Parduosiu už |6.500 ar 
mainysiu ant loto, bučernės ar auto
mobilio. Proga įsigyti gerą, namą 
Brighton Parke. Kreipkitės prie —

F. G. LVCAS & CO.
4108 ARCHER AVĖ.

PRANEŠIMAS

PAIEŠKOJIMAS
Ona Alexandravičienė paieško sa

vo vyro Kostanto, Alexandravic, 
kuris yra apie 50 ar suvirš metų 
amžiaus, 5 pėdų 4 colių aukščio, 
šviesių plaukų, mėlynos akys. ir 
neturi pirmo piršto iki pirmo na
riuko dešinės rankos. Pirmiau gy
veno Pittsburgh. Pa., o vėliau gir
dėta kad persikėlęs į Youngstown, 
Ohio. Kilęs iš Kuršų. Žydikių kai
mo. Joniškės parap., Kauno apskri
čio.

Už pridavimą tikrų žinių kas link 
jo. kur dabar randasi ir ar gyvas 
ar miręs, bus duodama dovanų. 
Rašykite ar praneškite sekančiai:
MRS. ONA ALENANDRA. 4701 W. 
12th PLACE, CICERO. ILL.

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

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

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

“baigti moks- i _
,, jįgjTomis informacijomis Rau

donojo Kryžiaus direktorius 
galėjo greitai pasiekti jo 
kolegą tame pat vienete. At
sakymas gautas, kad Fily- 
pas sveikas ir be jokių ne
laimių pergyveno Sicilijos 
kovas. Leonardas sujaudin
tas kuo greičiausia bėgo 
pranešti tėvams apie broli, dovakus ir utos

Tas tik pabrėžia darbą, 
kurį Raudonasis Kryžius at
lieka mūsų ginkluotoms jė
goms. Kiekvienoje svarbioje 
“leave” vietoje, Raudonasis 
Kryžius įsteigė tarnybos — 
vyrų klubus ir poilsio cent- r®jo galvoj ir lietuvius 
rus. Nuo Islandijos, aplink Lenkų opozicinė “Walka’ 
pasaulį, iki Alaskos dabar (rugp- mėn. numery) rašo 
veikia viso 290 tokių įstai- J°g P° karo. Lenkijoje bus 
gų. Paliuosuoti nuo pareigų penkiais milijonais gyvento- 
kareiviai esti aprūpinami lo- JU mažiau. Laikraštis siūlo 
vomis, geru maistu ir viso- Lenkijos vyriausybei rasti 

bendrą ka1bą su čekais, slo-

Pakeltas į Corporal

Raimundas Bujanauskas, 
sūnus Marcelės ir Prano Bu- 
janauskų, vietos veikėjų ir, 

I varg. Šv. Petro parapijos,; 
Kenosha, Wis., pakeltas į 
korporalą U. S. kariuomenėj. 
Į kariuomenę išvyko pra
džioj šių metų ir dabar ran- 

I dasi Camp Hood, Texas.
Rengiasi prie bazaro

Metinis Šv. Baltramiejaus 
parapijos bazaras prasidės

mas armijoje. Vėliau duos 
daugiau žinių apie jį “Drau
go” skaitytojams.

Vaukeganiečiams labai pa 
tinka “Draugo” kalėdinės 
kortelės (Christmas Cards). 
Daugelis užsisakė po antrą 
dėžutę. Dėžutėje yra 21 kor
telė, kurių 14 yra su lietu
višku sveikinimo tekstu, o 
7 su anglišku ir kainuoja, 
tik $1.00.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TKRIOLAS NATURALF-S Gl’M 
SPALVOS DANTŲ PLEITOM3.

naujos Vaivai ana dantv 
R U SIES • Vi fUIVlIUpiJCITOS

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ

kiais pasilinksminimais.

"MY H ūse AND SAY8 IF I W0RK KERE UNTIL I PUT 
BACK AS MUCH AB l*VE TAKEM OUT IN MY UFETIME, 
THE CROPS CORPS COULDN’T ABK ANY MORE.

i (LKFSB) Lenkų Tautinė
je Taryboje liepos 29 d. kal
bėjo St. Jozwiak, apgailes
taudamas, kad dabartinė
lenkų vyriausybė nesubūrė lapkričio 21 d. ir baigsis Pa- 
visų jų srovių j darbą. Pa
minėjęs, jog ministeris pir
mininkas Mikolajczyk, nors 
atsargiai, bet beviltiškai kai 
bėjęs apie Vidurio Europos 
Federaciją, pasistengė teig 
ti, jog yra pas čekus, pas

i
■

kaimynus ne vien neigiamai 
nusistačiusių žmonių, bet ir 
teigiamai galvojančių, siūlė 
su jais užmegsti kiek galima 
glaudesnius santykius. Tarp 
kitų kaimynų, aišku, jie tu-

ką

VI- 
S.

į

t

Juozas Bačkys, labai leng
vai išsprendė mėsos trūku
mo klausimą. Nors ir netu
rėdamas farmos augina viš
tas ir kralikus ir gali ne tik 
save aprūpinti maistu 
“pointų”, bet ir kitiems 
gelbėti.

dėkos dienoj. Parapijos ko
mitetas lanko draugijas, 
kviesdamas į talką, šįmet 
bazare manoma turėti 
nors naujo ir įdomaus.
Siųs dovanų

Šv. Antano draugija 
siems savo nariams U.
kariuomenėj pasiųs dovanų 
su švenčių linkėjimais. Kas 
gali daugiau priduoti ener- W)- 
gijos ir ištvermės mūsų ka-| 
reiviams, jei ne nuolatinis 
gavimas laiškų nuo savo 
draugų, pažįstamų ir drau
gijų, kurių jie yra nariai. 
Ypač Kalėdų šventėse. Mes 
juos atmename ir pranešam, 
jog ir namie būdami esam 
su jais ir Jų neužmirštam. 
Gražus nusistatymasMvAAVll oll vCIketlo, olU“ <

vakais ir lietuviais ir suda- i SŲU* kurios tai daro, 
ryti bendrą valstybę, aišku. 
Lenkijai vadovaujant, nes 
kitaip nebūsią galima atsi
spirti rytuose rusams, o va 
karuose — vokiečiams. Ta
sai laikraštis ima kaip tik
rą dalyką, kad Prūsai bus 
padalinti tarp Lenkijos ir 
Lietuvos. Toji bendroji vai-, 
stybė turėtų 50 milijonų gy-

• ventojų, o po 20 metų — 70 
milijonų. Tuomet nesibijotų 

Be darbininkų, kurie dir- kaimynų užpuolikų. Lenkai 
ba šiuose klubuose ir klūb- nuo seno žinomi, kaip dideli

l mobiliuose, Raudonojo Kry-j 
žiaus atstovai tarnauja mū
sų pulkams, kur tik jie ap
sistoję, kad tik jiems padė
ti. Jie rašo laiškus vyrų šei
moms ir teikia visokią kitą 
pagalbą kareiviams ir jūrei
viams. Išlavinti Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai dirba 
prie medicinos vienetų. Jie 
aplanko sužeistus, sutvarko 

j pasilinksminimo programas

Raudonojo Kryžiaus klūb- 
mobiliai aptarnauja tuos, 
kurie negali atlankyti tas 
“leave” vietas. Jie aplanko 
tolimas oro vietas ir kitus 
avanpostus, kur kareiviai 
gauna užkandžio, kavos, ci
garetę, gumos ir šaltakošės. 
Kai kurie klūbmobiliai ap
rūpinti kino mašinomis, fo
nografo plokštelėmis, kny- Į 
gomis ir kitais daiktais.

svajotojai; lietuviai jau turi 
liūdnų patyrimų su praeities 
unijomis ir netaip jau sku
būs sudaryti su lenkais nau
jas, ypač kad nė tokių lietu
viams svarbių klausimų, 
kaip Vilniaus krašto, iš len
kų pusės nejaučiama greito 
linkimo išspręsti lietuvių 
laukiama kryptimi.

drau-

Pirkite Karo Bonos.

be
Pa-

t 
į

Arizona buvo paskutinė 
valstybė, kuri prisidėjo prie 
unijos (Jungtinių Valsty-

Įstojo į “Seabees”
Jonas Butkus, sūnus 

zalijos Butkienės, 701 Helm- 
holz Avė., narys Šv. Juoza
po ir šv. Antano draugijų 
šią savaitę liuosnoriai įsto
jo į U. S. laivyną (seabees) 
ir išvyko į Virginia.

Enrikas
____ ( 

Trumpai iš Waukegan
Jonas žekas, Sr., nors tu

rėdamas daug darbo namie, 
labai daug pagelbėjo palai
kyti ir toliau tokią gausin
gą “Draugo” skaitytojų šei
mą, kokia dabar yra. Be at
naujinusių “Draugo” prenu
meratą tolimesniam laikui, ( 
dar atsirado ir naujų “Drau-I 
go” skaitytojų.

Ro
I

M. Zaveckienė, “Draugo” 
korespondentė, džiaugiasi,

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos crystal clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten- 
klnimait '-^rantuotas. MaCeriolas labai pa
našus | gamtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p’eitas įspaustas ir Į 
gautas tik iš lalsniuotų dentistų 1

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara nno 9 iki 8. SeStad. nuo 9 iki 4. 

KALBAME LIETUVIŠKAI

3945 W. 26th St. 2nd Fl. Lsw. 2908 
30 N. Dearborn Rni. 806, Sta. 9649
Vldurmlesčio vai. 9—6. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.I

---------- ’ ......... % 
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ- MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocydes

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

IE0 NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF 
Ambrosia & Neclar 

BEERS
kainomis pristato j alines ir ki-Urmo (vholesale)

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui I 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. T«L Monroe 0808 |
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ORIGIN ALUS DONO KAZOKŲ CHORAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ?

MAUZOLEJAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MONUMENT CO

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.

JOHN F. EUDEIKIS
MAŽEIKA
3319 .LITUANICA AVE.

CrARR-MOODY LUMB1
L BUKAUSKAS

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Phones: C ANAI.
COMMODORE

PULLMAN

Green indursuojamas 
antram terminui

muzika, dainos 
ir kiti įvairumai

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Maloni nuolatinė veido

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
MVIDENTU
B ATA / O

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MUDEKJN1SKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI.

1410 South 50th Avenue Cicero

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9GG1

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9060 iltį ROOSEVELT STRE

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

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

Telephone YARDS 1419

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

PERSONaLIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PAKTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROBVCT1ONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MOSTELIA) GRANITE
Mosi JBeautiful—Most P^Mluring—Strongest—Best In Tite World. 

BUY U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber oi Commeree
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Įvyks Rytoj, Sekmad., Spalio (Ocf.) 17,1943

Nuoširdžiai visus kviečia

TILTAS KARIUOMENEI IŠ LAIVŲ IŠKELTI

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVČ. PAN. PARAP.,

Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilanky
ti, nes visi pinigai skiriami dėl War Bonds.

%

Vedybinio gyvenimo sukaktuvės

Du sūnūs kovoja už Amerikos pergalę 
jr Lietuvos išlaisvinimą

Leonardas šimutis ir An- yra nuo 1927 metų, birželio 
gėlė Simutienė (Evaldaitė) 20 dienos “Draugo” 
šiandien švenčia 25 metų; 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. šv. Panelės gimimo para
pijos bažnyčioje šiandien at
laikytos jų intencijai šv. Mi
šios.

Leonardas šimutis ir An
gelė Evaldaitė susituokė Šv. 
Panelės Apreiškimo bažny
čioje, Brooklyn, N. Y., 1918 
metais, spalių 16 dieną.

Jie išaugino gražią šeimą. 
Du savo sūnus: Leonardą, 
Jr., ir Joną davė Dėdės Ša
mo kariuomenei. Leonardas 
yra aviacijoje staff ser- 
geant, o Jonas yra lakūnas 
kadetas. Leonardas yra pa
sižymėjęs muzikas ir buvęs 
L. Vyčių choro vedėjas, o 
Jonas pasižymi kaipo me
chanikas. Jų duktė Rūta

vyriau
siu redaktoriumi, prieš tai 
yra redagavęs “Garsą”. Jo 
žmona Angelė “Drauge” 
tvarko Moterų skyrių, yra 
buvusi Moterų S-gos Centro 
iždininkė. Angelė Simutienė 
yra Šv. Kazimiero Akademi
jos auklėtinė, ir ji baigė šią 
mokyklą.

BRIGHTON PARK

N*u dę n i ni s Vytauto Darže, 115th ir Crawford Avenue
■K BI I IK ĮĮ Tarp kitko, bus ir graži, jaunimo labai mčgia-

_______11 11 ma orkestrą, kuri linksmins atsilankusius.
KLEBONAS A. BRIŠKA ir KOMITETAI

Invazijos metu ne visi transporto laivei gali priplaukti prie patogių vietų kariuo
menės išlaipinimui ir pabūklų iškėlimui. Lygiose vietose naudojami paprasti laivų til-

Jubiliatai yra geri lietu
viai ir veiklūs katalikai, jų 
veikla Amerikos lietuvių priplaukus prie kalnuotų vietų, kaip šiame atvaizde matome prie Locato, Sicili-
visuomenėje ir Lietuvos rei- ;j°j» reikia pastatyti net pantoninis tiltas, arba prieplauka. (Acme-Draugas Telephoto) 
kaluose turi didelės svarbos --------------------------
ir reikšmės. Jų du sūnūs ko- r*.. .. , Ls namų irontovoja uz Amerikos pergalę, 

išlaisvinimą. ir Lietuvos racionįivimo S|ampa
■ ■ ■■ ■ ■ ■ A la

t-..

Rado užtroškusius 
vaikus

Sukaktiuvininkais lietuvių 
katalikų visuomenė džiau
giasi ir linki jiems Dievo pa- 

lanko šv. Kazimiero akade- laimos o ypač linki, kad jie 
miją, kurią baigs kitais me- pamatytų savo tėvų žemę — 
tais, o Reimondas lanko Šv. t .imtuvą — laisvą ir nepri- 
P. Gimimo lietuvių para pi- klausomą, dėl ko taip gyvai 
jos pradinę mokyklą. Aldo- įr stropiai dirba ir sieloja- 
na yra mirusi ir palaidota 
Palangoje, Lietuvoje.

Leonardas šimutis, A. L. 
R. K. Susivienijimo pirmi
ninkas, Federacijos sekreto
rius, A. L. T. pirmininkas, į savo paveikslą ant pinigo.

si.

Julius Cezaris buvo pir
masis žmogus, kuris padėjo

Įsigalios lapkričio 1 dieną
WASHINGTON, D. C. — į rugpiučio 16 dienos, baigia-

Stamp No. 29, naujoje ket
virtoje karo racionavimo 
knygelėje, gali būti naudoja
ma pirkimui cukraus, prade
dant lapkričio 1 dieną. Apie 
tai pranešė pereitą ketvirta
dienį Kainų administracijos 
ofisas. Stamp 14, pirmoje 
knygutėje, kuri gera pen
kiems svarams cukraus, nuo

»

pirmiausia Ihi«o išrastas Fastcrn Regionai Rrecarch♦ AS nauja* drėgmė* elementas į ___ ______________ __ _
taboro tory of the r. S. I*ept. of AgricuJtirre. 5ftes vadinam jį Obuoliu “Medus/'

gerėjimą.

Saugo

Obuliu Medus

Old Goid’s šviežumą
Ris naujas pritaikymo elementas gelb
sti palaikyti Old Goid's rinktinį miši- 
nj importuotų ir naminių tabaku. įs
kaitant skoningą T-atakia, Šviežiai pa
keliui jums. Apkrapijus tabakas kol
kožnas lapelis sudrėgintas, Obuolių 
“Medus” apsaugo nuo išdžiūvimo—ap
saugo natūrai? drėgmę.

CIGARETAI

Atremkit Ataką—Su Karo Bonais!
KLAUSYKIT: Rand fr Gnests. Trečiad. 7 v. ▼. WBRM

Bob Croaby ir jo Orkestro*, Sekmad. •:3O v. v. WMAQ

KA DARO!

Saugo jūsų pasigėrėjimą
Kaip bematant tuojau suprantama ką 
Obuolių “Medu.*'' pagelbėta nt
duoti jums rūkymo malonumą visa 
pilnuma. Nes Šviežumas reiškia pasi

nupirkit pakutj Old 
Goid's ir jausit kaip Obuolių “Medus“
visada duoda jums malonų rūkymą... 
gelbsti palaikyti Old Goid's Šviežiais.

Old Goto

Douglas S. Seator Jr., 3 
metų amžiaus, 817 Hinman 
avė., Evanston, pasiėmė tri
ratį, užsėdo, ir nuvažiavo 
prie ežero. Tas mažas vaikas 
nuvažiavo penkis blokus nuo 
savo namų. Kai vaikiukas 
atvažiavo prie ežero, jis nu
siėmė savo rūbus, padėjo 
juos prie ežero, ir jis įžen
gė į vandenį pasimaudyti. 
Bet vanduo buvo taip šal
tas, kai vaikas išlipo iš van
dens, jis užmiršo rūbus ir 
nuo ežero bėgo vienmarški
nis, vakaruose į Main str.

Mažas vaikutis bėga vien
marškinis. o paskui jį seka 
mažas šunelis. Pereitą ket
virtadienį bėgantį vaiką nuo 
ežero pamatė John Hoff
man, Evanston šunų gaudy
tojas. Hoffman paėmė vaiką 
ir nugabeno į artimiausią 
namą, kur jam davė šokola
do.

“vinnies roast” pramo-

X Kun. P. P. Cinikas, M. 
I.C., “ Draugo ” administra
torius, gerokai pora savai
čių pasilsėjęs, vakar grįžo 
Chicagon ir pradėjo eiti sa
vo pareigas. j J||fĮ

X L. Vyčių 14 kp., Cice
ro, sekmadienį, spalių 17, 
vyksta į Sand Dunes' (Statė 
Park). Tai bus metinė kuo
pos
ga. Pašaliečiai taipgi gali 
toj ekskursijoj 
kad ir ne sykiu nuvažiavę.

X Antanas Liaudanskas, 
cicerietis, gautomis iš Ka
ro Departamento žiniomis, 
miręs Italijoj nuo žaizdų 
fronte. Praeitą antradienį 
Šv. Antano bažnyčioje už jo 
sielą atlaikyta šv. Mišios.

X Juozas ir Emilija Bu- 
kąftai, 3421 S. Lituanica Av., 
švenčia sidabrinį vedybinio 
gyvenimo jubiliejų. Ryt šv. 
Jurgio bažnyčioj šv. Mišios 
10:45 bus jubiliatų intenci
ja. Jubiliatai yra “Draugo” 
ir “Laivo” skaitytojai. Jų 
sūnus prieš metus įstojo į 
kariuomenę, o duktė ištekė
jusi gyvena New Yorke.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, bazaras triukšmin
gai prasidėjęs praeitą sek
madienį, bus dar šiandie, 
rytoj, paskui sekantį šešta
dienį ir baigsis spalių 24 d. 
Bazare yra daug įdomybių, 
taip kad atsilankusiems va
karas prabėga kaip viena va
landa.

dalyvauti

Mrs. Josiah Wilson, 4108 
Cottage Grove avė., pagul
dė tris savo vaikus į “lovą ir 
išėjo į darbą. Po trijų va
landų vėliau vyras grįžo į 
namus ir rado vaikus užtroš- 

i kusius nuo radijatoriaus 
“štimo” (steam). Radijato
riaus galvutė gulėjo 
grindų.

i

si lapkričio 1 dieną. Naujo
ji stampa 29 . bus gera pen
kiems svarams cukraus gau-I 
ti, jos galiojimas baigsis 
sausio 15 dieną.

KURO ALIEJUS

Kuro aliejaus galės gauti 
naudoti naujiems įrengtiems 
pečiams, jei jie užima senų 
vietą ar neužtektinai vei
kiančių. Apie tai pranešė 
Petroleum administracija.

ant

Pinigu mašina
Pirmutinė pinigų darymui 

mašina buvo išrašta Bruch- 
nerio 1553 metais.

T

Iš Chicagos padangės

Dingo katė, kuri skambino pianu
Pianu skambinanti katė, 

kurios vardas Ruby. dingo, 
kai ji atsisėdo ožiui ant nu
garos. Pereitą ketvirtadienį 
tą “muzikę” katę Warren 
avė. policija ieškojo.

William Sianis, 1855 W. 
Madison str., pareiškė poli
cijai, kad jo ožys Billy IV 
išvyko trims dienoms pasi
vaikščioti, ir ant ožio nuga
ros buvo katė Ruby.

“Ožys Billy sugrįžo vienas 
ir buvo susijaudinęs”, — pa
sakė Sianis. Jis žinojo kas 
įvyko su kate Ruby, aš esu 
tikras, bet ožys negali pa
sakyti.

Perdaug romantiškas
Walter Swyers, 23 metų 

amžiaus, 626 Buckingham 
pi., gyvenime buvo daug 
mergaičių. Apie tai pareiškė 
pereitą ketvirtadienį Shef- 
field policija.

Swyers, kuris turi žmoną 
ir 4 mėnesių sūnų, buvo 
areštuotas po to. kai dvi -jo 
draugės, Miss Eleanor Ro- 
gowski, 20 metų, ir Miss Ma- į 
ry J. Kalnas. 20 metų, kam- į 
bario gyventojos, 1118 Wol-; 
frams str., nusiskundė, jog 
jis pavogė jų kambaryje rū
bus ir brangakmenius, ku
riuos atidavė kitai savo' 
draugei.

Swyers pereitą penktadie
nį buvo teisme.

I

•J

“Katė Ruby yra reikšmin
ga, nes ji gali skambinti 
pianu ir tai yra vienintelė 
katė, ’ ką esu girdėjęs, kad ■ 
ji tai gali. Ji užlipa ant pia
no ir vaikšto per pianą ir 
jos vaikščiojimas išduoda 
tam tikrą muziką”, — pa
reiškė Sianis.

Jis pripažino, jog ne kiek
vienas sutinka, jog tai muzi
ka.

Paliko tik nikelį
Vagys įėjo į salioną, 4009 

Armitage avė., paėmė 14 dė
žių likerio už $500, ir iš re- 
gisterio ištuštino $10.45 
cash. Vagys registeryje pa
liko tik nikelį.

100,000 Illinois tėvų palies draftas preš 
liepos 1 dieną, 1944 metų

Iš Illinois mažiausia vie
nas trečdalis visų tėvų, ku
rie yra kariuomenės am-

Vagys įėjo į Edv/ard B. žiaus, kurie nėra ūkiuose, 
Wroblewski. 8512 S. Colfax bus pašaukta į ginkluotas

Pavogė 15 karveliu

avė., garažą ir pavogė 15 ba
landžių. Wroblewski pareiš
kė, jog balandžiai (karve
liai) yra naminiai ir jei tik 
jie turės progos, parskris at
gal i namus.

jėgas iki sekančių metų, lie
pos 1 dienos, jei dabartinė ir 
pramatyta vyrų jėga bus iš
pildyta.

Illinois valstijoje sekan
čiais aštuoniais mėnesiais

reikia daugiau kaip 100,000 
tėvų, kad išpildžius reikala
vimą. Tarp 20,000 ir 30.000 
iš jų bus pašaukta iki sau
sio 1 dienos, 1944 metų.

Apie tai jau buvo kalba
ma pereitą penktadienį.

STENOGRAFIJA

X Jonaičių rezidencijoj, 
2735 West 43 St., Brighton 
Park, praeitą ketvirtadienį 
buvo suruošta pagerbtuvės 
kun. K. Popell-Popeliuškui, 
kuris šiomis dienomis baigė 
jūrininkų kapelionams rei
kalingus kursus ir išvyksta 
į California. Jaunas kape
lionas yra brolis vaistininko 
K. S. Jonaičio žmonos ir ži
nomo Brighton Park biznie
riaus Popeli, savininko ta- 
verno prie W. 48 ir S. West- 
em Avė. Puotoj be kapelio
no motinos iš Grand Rapids. 
Mich. dalyvavo virš 30 rink
tinių svečių, jų tarpe kun. A. 
Briška, kun. Linkus, kons. 
Daužvardis su žmona, aid. 
Hartnett, wardo komit. Zin- 
tak, teisėjas J. Zūris, “Drau
go” ir anglų spaudos atsto
vai ir visa eilė jaunų kuni
gų, biznierių bei profesiona
lų. Apie kun. K. Popeli ki-

1412 metais Stenografija U idžaime Plačiaa-
išrasta. SKELBKITEŠ “DRAUGE”
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