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Naciai traukdamiesi degina savo sandėlius
nak-

numetė minas

R. A. F. VĖL ATAKAVO BERLYNĄ
Puolė taikinius vakarinėj Europoj

RAF vėl puolė Berlyną ir v britų lėktuvai, taipgi 
LONDONAS, spalių 18.— ties metu,

Po trijų dienų pertraukos, ' priešo vandenyse, bombavo 
britų Mosąuito bomberiai ir apšaudė aerodromu s 
vakar naktį vėl puolė Ber- geležinkelius vakarinėj Eu- 
lyną, o didelis skaičius są- ropoj, ir atakavo laivus prie 
junginizikų bomberių šian-! Olandijos 
dien puolė nacių pozicijas 
vakarinėj Europoje.

Bomberiai išskrido iš An
glijos dienos metu, skrisda Mosąuito lėktuvai apgadino 
mi taip aukštai, kad iš že
mės matėsi tik jų motorų 
dujos. Už kokios valandos 
daug lėktuvų grįžo iš Calais 
pusės.

Dumotoriniai Mos q u i t o 
bomberiai nakties metu ata
kavo taikinius Berlyne ir 
vakarinėj Europoj. Visi lėk
tuvai saugiai grįžo. Kiti

kranto. Vienas 
bomberis nuskandino du ka
reivinius laivus prie Olan
dijos, o kanadiečių valdomi

septynis traukinius.
Keli vokiečių lėktuvai va

kar naktį vėl atakavo Lon
doną ir rytinę bei pietryti
nę Angliją. Iš viso, 15 lėk
tuvų perskrido kanalą, bet 
tik keli tepasiekė Londoną 
Vienas nacių bomberis buvo
nušautas. Keli britai užmuš-( 
ti.

DEŠIMTS ŽUVUSIŲ LĖKTUVO KATASTROFOJ

ir

American Airlines vienas lėktuvų nukritęs netoli Centerville. Tenn. Įgula ir visi ke-1 
leiviai rasti žuvę. (Acme-Draugas Telephoto)

ALIANTAI UŽĖMĖ DAR ž MIESTUS

21,000 lojalūs japonai Biznieriai prašo 
paleisti iš stovyklų
LAWRENCE, Kan., spa

lių 18.—War Relocation Au- 
thority. direktorius Dillon 
S. Myer šiandien pareiškė, 
kad 21,000 lojalių Amerikos 
japonų paliuosuota iš sto
vyklų šiais metais, ir dar 
70,000 jų galės grįžti civili- 
nian gyvenimam Myer sakė 
WRA ragina tuos 70,000 
grįžti prie savo normalių' 
darbų apylinkėse toliau nuo 
Pacifiko pakraščio, kur 
jiems dar uždrausta gyven
ti.

Visi Japonijos piliečiai ir 
Amerikos japonai, kurių lo
jalumas abejotinas, dar lai
komi atskiroj šiaurinės Ka
lifornijos stovykloj.-

nekrauti naujų taksų
WASHINGTON, spalių 18 

—National Association of 
Manufactuners šiandien pra
šė Kongresą atmesti visus 
pasiūlijimus naujiems tak
sams, bet pareiškė, kad jei
gu būtų nutarta, jog vis vien 
reikia naujų taksų pinigų 
sukėlimui, siūlė tuomet pra
vesti “sales tax.”
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Armija išeikvojusi 
labai daug pinigų 
WASHINGTON, spalių

—Kontrolerius Lindsay C.
Warren šiandien pasakė At
stovų rūmų militariniam ko 
mitetui, kad armijos kari
ninkai, kurie daro sutartis, 
praleido daug kontraktorių 
sąskaitų už tokius nereika
lingus dalykus, kaip dirbti-

Apiplėšė Frank Smith
CHICAGO, spalių 18. -

Frank S. Smith, rakandų nius dantis, degtinę, fono- 
dirbtuvės savininkas, kuris f ragus, ir t.t.
penktadieny buvo rastas 
kaltu suokalby supirkinėti 
ir naciams pervesti auksą, 
šiandien pranešė policijai.' 
kad vyras, sakęsis esąsdžiūl 
rėš investigatorius, vakar 
atėjęs į jo raštinę 2267 Cly- 
boum avė., ištraukęs revol
verį, surišęs Smitho rankas, 
ir paėmęs $600 vertės žiedą 
ir $18 pinigais iš stalčiaus 
pabėgęs.

I
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Rusai užkirto vokiečiams kelią
Skuba per nacių linijos pralaužimų

MASKVA, spalių 18. —i
Rusų kariuomenės, pasiva- Naciai dreŠtUOjd S3V0 
riusios į Dniepropetrovsko 
užnugarį, pradėjo apšaudy
ti geležinkelį -žinantį į vaka
rus iki Bessarabijos, tuo

Popiežius pasiruošęs 
auksu atpirkti žydus

LONDONAS, spalių 18.— 
Bari radio pranešimu, šven
tasis Tėvas ir Romos mote
rų “Nobility” yra pasiruo
šę prisidėti iki 50 kilogra
mų (110 svarų) aukso, kai
po dalį mokesčio, kurą na
ciai reikalauja už atpirkimą perkirsdami svarbiausią ma
jų laikomų Italijos žydų.

Vokiečiai ruošiasi trauktis į šiaurę
VOLTURNO FRONTE, spalių 18.—Penktosios armi

jos amerikiečiai kareiviai varosi į šiaurę dvišakiam puo
lime nacių, kurie traukiasi į Garigliano upę. Manoma, kad 
naciai pasirinko savo sekančią liniją prie Garigliano upės, 
18 mylių į; šiaurę nuo Volturno.

Gen. Clark komanda šiuo laiku siunčia vis daugiau ka- 
nuolių ir reikmenų skers Volturno upės iš vakarų pakraš
čių gilyn į Apennine kalnų armiins Haliniai 
apylinkę. Sąjungininkų lėk
tuvai nuolat atakuoja priešo 
linijas ir pozicijas užpaka
ly fronto.

Bombuoja sandėlius.
Tonai bombų numesta antf 

priešo reikmenų sandėlių ir 
susisiekimo linijų. Raportai 
iš abiejų armijų frontų pra
neša apie daugybę gaisrų 
užpakaly priešo linijų. Iš to 
spėjama, kad vokiečiai su- 

1 naikina savo reikmenų san- 
' dėlius pirm negu įvykdys 
bendrą pasitraukimą.

Penkta iš eilės naktinė 
sąjungininkų ataka užėmė 
dar tris miestus: Cancello, 
buvusią nacių lėktuvų bazę; 
ir Ruviano ir Nerrone. Kiti

penktosios armijos daliniai 
vis spaudžia nacius pakeliai 
į Romą.

Italai užmuša nacius.
Apennine sektory karei

viai pasistūmėjo pirmyn ir 
palengvino panzerių spau
dimą ant britų, tuo padėda
mi britams pasivaryti pir
myn.

Nacių pasitraukimui kliu
do ir tas, kad vis daugiau 
nuvargusių vokiečių karei
vių virsta dezertyrais ir bė
ga iš pasitraukiančių ka
riuomenių.

Civiliai italai taipgi kl'u- 
do pasitraukimui, lazdomfs 
ir akmenimis užmušdami 
nacius kareivius, kurie už
silieka kurioj apylinkėj.

Gestapo narius
STOKHOLMAS, spalių 18 

—Lenkų slapta radio stotis 
SWIT pranešė, kad naciųcių pabėgimo kelią iš jų po-; „ . T ..... .. ° . . . Gestauo Lenkijoj suarestuo

Laukia perkėlimo iš 
japonu laivo
MORMUGAO. portugalų 

Indija, spalių 18.—Ameri
kos konsulatas šiandien pra
nešė, kad apsikeitimas Ame
rikos ir Japonijos tautiečių 
iš Teia Maru ir Gripsholm 
laivų būsiąs pradėtas ryt 
ryte. Pranešimas padarytai, 
po pasitarimo su japonų 
oficialais, kurie prašė vie
nos dienos atidėjimo, kad

zicijos Dniepro užlenkime. 
Pralaužę stiprią vokiečių 
liniją į vakarus nuo Dniep
ro, 40 mylių į pietryčius nuo 
Kremenchugo, rusų kariuo
menės dabar varosi per tą 
pralaužimą ir gręsia Dniep- 
ropetrovskui.

Rusų laikraštis Pravda 
sakė Kievo užėmimas lau
kiamas, ir pranešė, kad vi
durinis Dniepras jau visiš
kai apvalytas ir visa Dniep-

tavo 30 savo narių, penkis 
policistus, 32 vokiečius ci
vilius darbininkus ir 28 vo
kiečius karininkus, ir įkali
no dar 800 kitų vokiečių. 
Dauguma jų apkaltinti va
giliavimu.

Anot Warren, skaitlinės 
siekia bilionus dolerių. Jis 
yra priešingas byliui, kuriuo! 
Karo Departamentas nori 
duoti karininkams teisę ga
lutinai atsiskaityti už baig
tus kontraktus. Warren iš
vardino 270 atskirų atsiti
kimų, kuriuose tie karinin
kai praleido sąskaitas, dėl 
kurių atskaitomybės rašti
nė vėliau kėlė klausimus.

I

I

II

I
i ro linija pradeda subyrėti.
’ Gen. Malinovskio karei-

jie galėtų sutvarkyti savo žygiuoja pietuose 
tautiečių sutalpinimo reika- Dniepro linijas 
lą.

Žuvo trys kareiviai
CAMP ELLIS, III., spalių 

18.—šiandien pranešta, kad 
trys Camp Ellis kareiviai

NUŠOVĖ 104 JAPONŲ LĖKTUVUS
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, spalių 
18.—Gen. Douglas MacAr- 
thur lakūnai šiandien sudau 
žė japonų bandymą atgauti 
iniciatyvą pietvakarių Paci
fiko padangėse, kuomet su
naikino bent 104, o gal net 
147, japonų lėktuvus. Dvie
jų dienų orinėse kovose bu 
vo sunaikinta 92 japonų lėk
tuvai. Sąjungininkai prara- Naujos Gvinėjos šiauriniam 
do tik du lėktuvus. krašte. Keturiasdešimta vie-

Kiti 12 priešo lėktuvų bu- nas priešo lėktuvas buvo su- 
vo sunaikinti jiems esant naikintas orinėse kovose ar- 
ant žemės, o 43 kiti gal bu , ba ant žemės.

vo sunaikinti eilėj atakų ir 
kovų, penktadieny ir šešta
dieny, Naujos Gvinejos-Nau 
jos Britanijos-Solomonų a- nuo Macornb> ni.
pylinkėse, kuriose sąjungi
ninkų lakūnai sudarė naują 
rekordą sudaužytų priešo 
lėktuvų Pacifiko karo metu.

Didžiausia sąjungininkų 
ataka buvo ant japonų We- 
wak ir Boram aerodromų,
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Sforza vyksta Italijon
ALDŽYRAS, spalių 18.— 

Grafas Carlo Sforza, buvęs 
Italijos užsienių reikalų mi
nisteris ir žymiausias italas 
anti-fašistas, vyksta Itali
jon padėti suorganizuoti 
italus karui prieš Vokietiją. 
Pirm negu apleido Aldžyrą, 
Sforza intimavo, kad jis gal 
prisidės prie maršalo Ba
doglio vyriausybės, sakyda
mas, kad jeigu karalius Vic
tor Emanuel ir maršalas 
Badoglio nuoširdžiai vado
vaus karui prieš Vokietiją, 
jis yra pasiruošęs pasiūlyti 
jiems savo patarnavimą.

* 
1/ I 1 VB ■ avv I — Vokiečiai išžudė

keturias šeimynas
CAIAZZO. spalių 18. — 

Naciai kareiviai, pasitrauk
dami prieš amerikiečius ei
nančius j Caiazzo miestą, 
parodė savo barbariškumą 
praeitą trečiadienį, kuomet 
jie sustatė 23 Italijos civi
lius prie sienos ir juos nu
šovė. Aukų tarpe buvo 10 
vaikučių ir 77 metų amžiaus 
senukė. Tos šeimynos nebu
vo nusikaltusios naciams, 
kurie matomai virto į žvė
ris, kuomet pralaimėjimas 
jiems žiūrėjo į akis.

Lenkai užmušė Dietz, 
žiaurų kankintojų
LONDONAS, spalių 18.— 

Lenkų oficialė žinių agentū
ra pranešė, kad Hugo Dietz. 
žiaurusis i 
Varšuvoj, buvo užmuštas 
kaip tik tų žmonių, kuriuos

per 
ir 
su 

rusų kariuomenėm iš Zapo- ji® gyrėsi sunaikinsiąs.
Nore Dietz buvo ginkluo

tų sargų saugojamas, jis 
buvo užmuštas prie Dabrow 
ski aikštės, pačiam miesto 
centre. Užmušėjai pabėgo.

Dietz buvo atsakomingas 
už išžudymą labai daug len
kų, ir deportavimą tūkstan
čių moterų ir vaikų privers
tiniems darbams Vokietijoj. 
Anot agentūros, jis asme
niškai vesdavęs kalinių kan
kinimą, kad išgauti iš jų 
pripažinimus požeminio vei
kimo ir sabotažo.

spragą
varosi, kad susijungti

i
' rozhes ir Melitopolio apy-1 
linkių. |

Naciai naudoja rezervus.
Rusams perėjus per Dnie-

žuvo automobilių nelaimėse. vokiečiai frontan »*“>-
Sgt. D. Hooker, iš Eugene, t8 visus rezervus' jų tarpe 
Ore, ir Pvt. J. Manuel, iš keiias iš Lenkijos
Detroito, buvo užmušti, kuo ir vakarinės Europos.
met jų armijos sunkvežimis Melitopons nupieši amas 
apsivertė prie 1
Pvt. J. Flood, iš Washing- Rusai 
ton, D.C., žuvo kuomet ;
sunkvežimis susikūlė su au
tomobiliu keturias mylias į

Sužeisti kareiviai gaus 
grįžti namon

LONDONAS, spalių 18 — 
Anglija ir Amerika susita
rė su Vokietija ir tuoj pra
dės apsikeisti sužeistais ka
reiviais.

ORAS
[ Giedra. Dar šilčiau.

Bishop, UI. kaipo antras Stalingradas, 
i metodiškai apvalo 

jo gatvę po gatvės, ir namą po 
namo, o naciai vis dar siun
čia rezervus prieš juos, kad 
duoti savo kareiviams pro
gos apleisti Krymą.

Raportai sako Melitopolio 
gatvės nuklotos nacių lavo
nais. Vienas rusų viršinin
kas sakė jis niekad nematęs 
tiek daug negyvų vokiečių. 
Dideli vėjai sukelia dulkių 
ir smilčių debesis, ir net 
prineša šautuvus, taip kad 
rusai turi vartoti granatas.

Kiti rusų daliniai artina
si prie Kievo ir Gomelio.

•y hdll 11 1—zlCLZjj “ I I ■ V

nacių viršininkas Dėl Lewiso prašymo
atsidarė 7 kasyklos
BIRMINGHAM, Ala., spa

lių 18.—Nors septynios Ala- 
bama anglies kasyklos šian 
dien atsidarė, bet didžiuma 
šios valstybės kasyklų pa
siliko uždarytos, nežiūrint 
John L. Lewis, United Mine 
Workers of America unijos 
prezidento prašymo, kad 
angliakasiai grįžtų į savo 
darbus.

I

GRĮŽTA PRIE DARBŲ

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR — 

^iepažįstamas lėktuvas skri
do virš vienos Hawaii salų. 
Pakilus amerikiečių lėktu
vams, apsigręžė ir dūmė. 
Manoma būta japonų lėktu
vas.

Naciai medžioja 
žmones I

TERRE HAUTE, Ind., 
spalių 18.—Angliakasiai gru 
pėmis grįžta prie darbų dvie 
jose anglies kasyklose.

ADRIAN, Mich., spalių 
18.—Apie 160 darbininkų 
šiandien grįžo prie savo dar
bų Bohn Aluminum ir Brass

LONDONAS, spalių 18.— Corp. dirbtuvėj.
Lenkų informacijos minis
terijos pranešimu, vokiečiai 
Varšuvoj trečiadieny pra
dėjo žmonių medžioklę, ir 
jau suareštavo 5,000 asme
nų, nušaudami tuos, 
bando pabėgti.

IŠ KINIJOS — Kiniečiai 
kareiviai sumušė vieną trijų 
japonų dalinių Yunnan pro
vincijoje.

IŠ MASKVOS — Cordell 
Hull ir Anthony Eden, Ame
rikos ir Anglijos užsienin 
reikalų sekretoriai, atvyko 
Maskvon konferencijai su 
Rusijos užsienių reikalų sek 
rotorium.

IŠ LONDONO — Trečią 
naktį iš eilės Londone sus
kambėjo orinės atakos sig
nalas. Nepasakoma kiek vo
kiečių lėktuvų darė ataką..

IŠ MASKVOS — Rusų ka 
riuomenės užėmė dar 23 kai
mus.

PHILADELPHIA, Penn., 
spalių 18.—Tūkstančiai die
ninių darbininkų grįžo prie 
darbų Cramp , Shipbuilding; Iš WASHINGTONO. —
kompanijoj, po šešių dienų Atstovų rūmai užgyrė bylių 

kurie^ ‘‘taikos’' sutartimi. Darbas padidinimui atlyginimo ka- 
buvęs sustabdytas 3 dienom, roivių žmonoms ir vaikams.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Įvairumėliai iš vietiniu 
viengenčiu tarpo

Philadelphia, Pa. — 
dideliam prielankumui 
genčio Juozo Gusčio, 
ja 4‘Lietuvių Naujienų”, 332 
N. 6th St, Phila., Pa., ir 
įkyrėjančiam landymui kito 
viengenčio veikėjo ukrainie
čių laikrašty “Amerika”, 
spalių 9 d. tilpo atvaizdas 
kun. Juozo Prunskio ir trum 
pas pranešimas apie ką tik 
įvykusį įtartiną ant jo už
puolimą Chicagoje.

v«

Dėka 
vien- 
leidė-

mėtų ateinančiuose rinki
muose.

Spalių 13 d. pas Praną 
Pūką įvyko privatus pasi
kalbėjimas veikėjų-politikie- 
rių tame reikale.

Spalių 10 d. Port Rich- 
mondo jurgiečių svetainėje 
Ona Unguraitė papasakojo 
savo įspūdžius įgytus laike 
dviejų savaičių lankymosi po 
įvairias lietuvių kolonijas.

Spalių 11 d. gautas laiš
kas iš tolimos Australijos 
nuo ką tik ten nuvykusio 
jauno kario, Antano Čiur
lionio. Jis rašo, tarp kitko, 
kad ten Amerikos kariai y- 
ra labai puikiai maitinami.

Tą pačią dieną gautas laiš 
ręs: neteko per tą visą lai- kas nuo jaunesnio Čiur- 
ką girdėti apie jo kokį nors 
veiklumą, arba bent nors jo 
gyvavimą. Paskiausiu laiku 
tačiau girdėti, kad jis ir vėl 
iš letargo bus atgaivintas ir 
pastūmėtas link aktyvumo.

Išvykus iš Philadelphia 
kun. Jeronimui Bagdonui, 
sakoma, kad vietinis jurgie
čių jaunuolių muzikantukų 
kanas paliko veik kaip ir mi-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO", ILLINOIS 9 Antradienis, spalių 19, 1943

NETIKĖTAI SUSITIKĘ ITALIJOJ

I

Du broliai Juozas ir Aloyzas Blue iš Washington, D.

I 
I
I

Į likonų, minėjo 32 m. amž.
I i i_n t----------- ----------------------------------------

l

USO (kareiviams pasi-, SKELBKITES 
sukaktį. Iš profesijos yra linksminti vietovės) palaiky 
chemijos inžinierius ir dar- mui visose Amerikos Jung 
buojas vietinėje Atlantic re- tinėse Valstybėse liupano 
f merijoje. Kaipo visuomeni
nis veikėjas, jis ne tik kad 
yra energingas ir apsukrus 
darbuotojas politikierių sri
ty, bet daug, labai daug, vei
kia. ir dabartinio karo namų 
fronte; Senas Pisorius

PIRKITE KARO BONUS!

J. P. VARKAIA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę i 
BR1GHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtn 

antrašu.

T'-*

“DRAUGE”

riai darbuojasi virš 600,OOC 
žmonių.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Offke Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųuette Road I

bukit Malonūs 
SAVO AKIMS l

■ t* nsa* por* aklų ri—m gj 
•u.m«u MugokKs jaa. i«la<Uuu 
•ngsaminuoti jas modernlSklMusu 
’.-cod* eurta regėjimo mokslą 

galt s v telkti.
M METAI PATYRIMO 

^rirtukline akiniu, kurie pateuu. 
ris* akių itevuytma.

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

OFTOMETRI8TAI 
1801 So. Ashland Avent

Kampas ll-too 
leMoasat caaAl, mm, HMrm

OFISO VALAJBUUei
Aaadiiea t:M a. m. iki 4:SS ». d 

Tredted. ir Mtad. *.-«• a m 
_______ iki 1:4t a m._________

lionio Petro. Jis rašo, kad 
tapo jau priimtas į Ameri
kos orlaivininkystės korpu
są.

Jaunuolių karių motina — 
našlė, Marijona Bilevičaitė- 
Čiurlionienė yra ilgametė ka 
talikiško Susivienymo

_ I

Pastaruoju laiku, kaip te
ko patirti, vietos lietuviai tosios kuopos narė, 
reopublikonai-veikėjai, o y- 
pač gi Petras Satinskys ir' 
Pranas Pūkas, gyvenąs ad- 
razu 609 N. 12th St., Phila., 
Pa., veikia išsijuosę, kad tik 
jų partijos kandidatai lai-

20-

SU-
A-

I

9

DĖMESIO!

% f

LEO NORKUS, Jr

c 
pašaukti į karą ir visą laiką nežinoję, kuris kurioj vietoj 
randasi, netikėtai susitikę Salemo fronte, Italijoj. Tą su
sitikimą paminėję bendru išklausymu šv. Mišių ir priė
mimu šv. Komunijos. (NCWC)

jį angliškai “Rally” — pa- tis Lėpa. Į tą sueigą įžan- 
juokavimui, pasilinksmini- gos nebereikės mokėti ir vi
ntui sueigą. Suprantama, bus si, be skirtumo, kviečiami 
gera tai pramogai pritaikin- atsilankyti. Pradžia 2 va
ta muzika ir geri kalbėto- landą popiet.
jai; tarpe kurių, spėju, bus Spalių 12 d. Petras Satins- 
turbūt, ir vietinis visiems kas. lyderis lietuvių respub-

Pastaruoju laiku teko 
žinoti, kad Lietuviškųjų 
merikonų Respublikonų Ly
ga spalių 31 d. “Lietuvių 
muzikalineje svetainėje” tu-

♦

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ZENIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKŲNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

[TIARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO T.ATKRANTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

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

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. i
LuaRGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III. !
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARTAT

f

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROK
Bverythtag ta 1

I

- Urmo (wholesalel kainomis pristato į alines Ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermok Rd. Tel Monro* 0808

N. KANTEB,

MONAECH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 4054

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Ofisas ir Aktais Dirbtuvė 

3401 80. HALSTED ST.
Rampas 34th Street 

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

EXTRA! EXTRA!
«

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

ALESAUSKAS 
and SONS 

Factory Repreeentattve.

8BOWROOM8 IN 
MERCHANMSE MAKT

DR. STBIKDL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Offica t«L YARda 4787 
Namu taL FEOipect 1M0

Tat YABda 1341

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS

/

Ofiso teL VTRguua 003b
Baudenojos taL: BEVerly 824«

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—8 ir 8—8:30 P. m 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARda 5921, 
Res.: KEN-vood 5107.

’ DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 West 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniaia, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-8, P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Eezid. — HEMlock 2324

DR. PCTER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

6757 So. Wesiern Ava.
OFISO VALANDOS j

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

_________ pagal sutarti_________  
Ofiso TeL...............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Tračiai Ir Saka. tft ■nttartna.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 West 66th Place 

TėL REPuhlic 7868

TeL OAKal 0257
Bes. teL: PBOspect 66&b

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK LMlKUKtrAč 
1821 So. Halsted Street 

ieaidenaja; 66W So. Arteoan Av« 
VALANDOS. 11 V. ryto 1*1 J p.p 

6 iki 9 vaL vakara.

CeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS £B CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAiKn

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 24 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-13,

DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIKUKuat 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros lubos.)
Ofiso telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Saukite — 
Res. tel.; MIDvay 2880

OFISO VALANDOM:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak įopna u auo « »*». ,&».
Nedehouus uuo 10 iki i2 vai. diena

DR. EMILY V. KRŪMAS
X GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tek LAFayette 3210 
Ras. Tek LAFayette 00M

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDae 2868

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

• Seėtad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal nutartį,

Išmintis yra širdyje tĄ 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



Antradienis, spalių 19, 1943

-DRAIGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

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

W. T. GRANT & CO.
828 W, 63rd St.___________

WAREHOUSE VYRŲ 

Atsišaukit tarp 8:30 ryto iki 5 pp. 
CRANE CO. 231 W. 79th St.

DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT

NRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, OIS 3
a

HELP WANTED — VYRAI

MAŠINOMS
HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED MOTERYS LEGIONO KAPELIONAS

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausių visame mieste 
mokestį. Mokame laiką, ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADENG 
COKPORATION

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

PACKERS & TRUCKER 
SHIPPING ROOM HELP

P1p«aant Working Conditions 
Good Wages.

Standard Transformer Corp. 
1500 N. Halsted St.

Operatorių
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

VERTICAL
IR HORIZONTAL 

GEAR CUTTING 
MACHINES 
GRINDERS 

INTERNAL IR ĘjCTERNAL, 

p.O. James Mfg. Co. 
1140 W. MONROE ST.

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir medinių baksų dirb
tuvėje. Patyrimo' nereikia. 55c į 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti poplerl 
nius baksus. Reguliaris algos pakė 
Urnas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišan 
kitę asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą, nuo 9 
iki 12 popiet

3959 W. Ogden — Room 302

vai.

iki

ryto

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. $24 pradinė 

mokestis. Geras jsidirbimas. 
Atsišaukit asmeniškai.

WHITE CASTI.E SYSTEM, INC. 
6960 Vincennes Avė.

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Moderninės oro 
kautams ir šiurkštams, 
gera mokestis 
netoli ‘L” ir 
ar pašaukite—

MR. MILLS
849 N. FRANKLIN

prosvmo mašinos 
Išmokinsim: 

su tonais. Dirbtuvė 
gatvėkarių. Matykite

DELAMAKE 4080

REIKIA

VAIKINŲ ir VYRŲ
17 IKI 65

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos T Alkais

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

MATYKIT MR. NELSON

DŽANITORIŲ
Loop bankos name. Dieną ir naktį 
šiftai,. gera mokestis, atostogos ir 
visos bankų holidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan
164 W. JACKSON BLVD.

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

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

MOTERŲ
18 IKI 50

I

'Lietuvos ūkininkai 
sabotuoja mėsos 
pristatymą

(LKFSB) Hensen, vokie
čių viršininkas maisto ir 
agrikultūros skyriuje prie 
generalinio komisą r i j a t o 
Kaune paskelbė straipsnį 
Kauno laikraščiuose. Hen
sen praneša, kad Latvijoje 
civilinių gyventojų mėsos 
porcijos buvusios padidin
tos vasario mėnesyje,
esą dėlto, kad Latvijos far- 
meriai mėsos duokles pri
statė laiku. Lietuvoje gi dau
gelyje apylinkių ūkininkai 
su mėsos pristatymu atsili
kę. V okiečių vyriausybė 
griebsiantis priemonių, kad 
mėsos pristatymo prievolė 
ir Lietuvoje būtų greit iš
pildyta. Mėsos porcijų pa
didinimas civiliiiams gyven-

Tai

Kun. John F. McManus, 
ir klebonas šv. Vincento para-Cutting Press Operatorių 

abelnų dirbtuvės darbininkų. ,pijos, Wilson, Kansas, pas.

REIKIA FINISHERS
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukite į
MIDLAND WOOD PRODUCTS CO. 

2041 Churchill St

MERGINŲ
Dirbtuvės darbams. 55c į valandą

W. T. FRANKLIN CO. 
5340 S. LaSalle St.

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

CASCADE LAUNDRY 
7930 S. Racine

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ. Gera mokes
tis. ketvirtainiai bonai. 2 savaičių 
atostogos, apdrauda ir kiti patogu
mai. Labai gera vieta dirbti. Saukit 
Monroe 6126 ir prašykite kalbėti su 
Mr. Nelson.
MINNESOTA MINI N G & MFG. CO. 

1500 S. Hfestern Avė.

VYRŲ
SU AR BE- 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
p aštuntiniu

Vyrų virš 50 metų. Pageidaujama 
vyrų su pensijoms. Mokestis $16.00 
savaitėj. Kreipkitės prie Mr. Weeks. 
AMERICAN OPTICAL CO., 7th 
floor, 10 S. WABASH.

AUTO

MINNESOTA MTNING 
& MFG. CO. 

1500 S. Western Avė. 
Tel. Monroe 6126

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ
Svarbioje pramonėje karo 

taikos laikuose. 
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

ir

—THE GOSS —
PRINTING PRESS CO.

100% KARO DARBAI
REIKIA TUOJAUS!

★ RADIAL DRILL HANDS
★ BENCH-FLOOR HANDS
★ Abelnų Macbinistų
★ Horizontal-Verūčal
★
★
★
★
šie______ ________  .
blueprints, set-ups, tool grlnd- 
ing ir operavimą.

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

MOTERŲ PRIE 
SKALBYKLOS DARBŲ

$20.24 į sav .už 5% dienas su pro
ga didesnio uždarbio. 5% bonai 
po 30 dienų.

FRENCH HAND LAUNDRY
2163 N. Clark St.

VIRĖJO PAGELBINTNKAS

Mill Hands
Tool Grinder Hands 
Tool Makers
Tool Lathe Hands
darbai reikalauja žinojimo

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

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Valgis ir uniformos duodama.

HARDING’S, 68 W. MADISON

ŠEIMININKĖS

Mokėt Angliškai

REIKIA VYRU
-teikia prie darbų lankstyti poplerl- 
nūs baksus. Reguliaris algos pokš
imas Dieną tr naktį šiftai. Atsišau

kite asmeniškai
5

nuo 8:30 ryto iki
popiet.

CHICAGO 
4200 S. 

ar J Employment Ofisą, nuo 9 ryto
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

I? VYKTA

PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

Radiator Mekanike*
Patyrusio Radiator Vyro 

Taipgi
2 SHOP PAGELBININKŲ

Gera mokestis. Laikas ir pusė už 
viršlaikį. Svarbi pramonė. Puiki 
transportacija. Atsišaukite į
ARROVV AUTO RADIATOR CO. 

2114 S. Wabash

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimų. ..

Atsišaukit i *

ILLINOIS PAINT WKS.
1034 S. Kostner

Kedzie 1520

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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

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

$120 Į Mėnesį
pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja *6 pilnas dienas

DIRBANT DĖL
* GOSS
REIŠKIA JUMS

Pastovų Darbą 
Pokarinę Ateiti 
Geras Darbo Sąlygas 
Apmokamos Atostogos 
Unijos Sąlygos

Nereikia

Mūsų
j savaitę. Mes paruošiam gerą valgj. Mes 
duodam veltui slack siūtus. Puikus apdrau
dos ir hospitalizacijos pienas vykdoma.

ATSINEŠKITE PILIETYBĖS PRIRODYMUS

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

DOVGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO

2145 S. 54th Avė. Cicero

1.
2.
3.
4.
5.

. Kreipkitės Employment Ofisan . 
8 RYTO IKI 4 PP-

—THE GOSS—
PRINTING PRESS CO.

1535 S. PAULINA ST.

Reikia
SHEARVYRŲ

STEEL SHEET
SARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE 

2924 W. 51st St
9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai
Steel & Wire Co.

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.

Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam

Patyrimo Nereikia
J. Greenebaum Tanning Co.

3057 N. ROCKIVELL

i FOUNTAIN

tarame Amerikos Legiono 
suvažiavime išrinktas nacio- 
naliu kapelionu. (NCWC)

Susitarkit su savo kaiminka— 
Kiekviena po 3 dienas dirbkit.

i 
Sophie dirba Pirmad., Antrad., 
Trečiad. O Mary prižiūri vaikus. 
Po to Mary dirba Ketvirtadienį, 
Penktad., šeštad., o Sophie tada 
prižiūri vaikučius.
Karo darbininkams ir Ūkininkams 
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 svarių lengvų darbų

GERA MOKESTIS
Ateikit ir Pagelbėkit!

Kreipkitės Employment Ofisan
8 ryto iki 8 vak.

SPIEGEL, INC.

VEITERKŲ
Pilno ar Dalinio Laiko

Dirbti moderniškam Stockyards 
Retail Markete.

44 valandas savaitėje. 5l/2 dienos, 
šeštad. popiet. Sekmadieniais ir 
vakarais nereikia dirbti.

VALGIS DUODAMA VELTUI
APMOKAMOS ATOSTOGOS
“L" Transportacija iki Durų.

Tėl. Mr. lohnson
YARDS 0240 — EXT. 343

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

1038 W. 35th St.
MOTERŲ

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

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. Elston

CIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

I
Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

REIKIA — BELT SANDERS
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukite i
MIDLAND WOOD PRODUCTS CO. I 

2041 Churchill St.

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

For Help!
For Sale 1
For Rent I
For ServiceI
For Results 1

ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Pirldte tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Driuge”.

★

★

★

VYRŲ 
IR

MOTERŲ
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Patyrimo Nereikia
VYRAMS — 65c j valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MOTERIMS — 55c j valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MEDŽIO DARBININKAM — Patyrusiem, Band resaw,
92V2C į valandą. Laikas ir pusė virš 40 valandų.

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

savo įplauką pagal jūsų išsilavinimą.

ATSIŠAUKIT DABAR
NESIVELUOKITE!

ŠIAME DARBE PALIKSI IR PO KARO

Edvvard Hines Lumber Co.
2431 S. VVOLCOTT

ATYDA:— KAVOS DUODAME VELTUI MUSU VALGYKLOJE. 

PUIKI TRANSPORTACIJA IKI MUSU DIRBTUVES IR ATGAL.

Vaiko gerklė bankas
Boston. — Kai Massachu- tojams priklausąs nuo to, 

setts general ligoninės gy
dytojai išėmė nikelį, kuris 
buvo įsispraudęs dviejų me
tų amžiaus vaiko gerklėje, 
jie taip pat atrado vaiko 
gerklėje dešimtuką (dime). 
Niekas nežinojo, jog vaikas 
tą dešimtuką buvo prarijęs. 
Vaikas vadinasi Jean 
pinger. iš Lawrence. 
įvyko šiomis dienomis.

kaip greit Lietuvos ūkinin
kai išklausys paraginimo a- 
tiduoti nustatytas mėsos 
normas...

< Okeanuose

Cop- 
Tai

Sakoma, jog nuo žemiau
sio gilumo (įdubimo) okea
nuose iki aukščiausio iškili
mo žemės paviršiuje esą 12 
mylių atstumo.

I 
i 
I

e-

Beware Coughs 
from common coMs 
That Hang On 

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

Creomulsion blends beechvood 
creosote byspecial processwith other 
time tested medlcines for coughs. 
It contains no nareoties.

No mafter how many medlcines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the understanding you mušt likę the 
way lt ąuiekly allays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
have your money bade. (Adv J

Naciai uždarė mo
kyklą, kur studijavo 
ir lietuviai

(LKFSB) Garsioji jėzuitų 
kolegija Falkenburge (Olan
dijoje), kur yra studijavę ir 
daugelis žymių Lietuvos jė
zuitų,. nacių uždaryta ir net 
iš dalies sunaikinta. Dalis 
meno vertybių išmesta į gat
vę, dalis dokumentų nacių 
nusavinta. Turbūt tai nacių 
kerštas, nes iš tos mokyk
los yra išėję daug jėzuitų, 
kurie priešinosi nacių pago
niškiems principams ir dar
bams.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
Vilnonių Ir Trimming Stock Klerkų. 

: mokanti skaityti ir rašyti angliškai

PORTERIO

Pieno vežimo driver 
pirko $10,000 bonų

Anthony G. Onesto, pieno 
vežimo vairuotojas, 7001 S. 
Winchester avė., ir jo žmo
na gavo iš iždo departamen
to pagyrimo raštą, pereito 
ketvirtadienio vakare, kad 
jie nupirko už $10,000 E. 
karo bonų, tokia yra riba 
pirkti tos rūšies bonui. Pa
gyrimas buvo pareikštas 
1,500 Onesto’s draugų vai
ruotojų akivaizdoje, Plas
ters’ Hali susirinkime.

Lengviems naktimis darbams. Va 
andomis tarp 4 popiet ir 12 vidur 

naktį.

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI 
VŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
4TUVEJŲ — UTTLTTY FLOOR DAR 
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

M. Bom & Co.
Vyrų drabužių Išdirbėjai gamintojai 
Milttarinių uniformų ir civiliams 
lūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

3,000 lietuviu buvo 
išgabenta į Karelų 
Suomija

(LKFSB) Patyrėme, kad 
dalį iš Lietuvos tremtinių 
žmonių ------ apie 3,000 —
bolševikai buvo pasiuntę į 
Karelų Suomiją (į rytus nuo 
tikrosios Suomijos). Yra pa
grindo manyti, kad tie trem
tiniai vėliau buvo perkelti 
į tolimesnes Rusijos žemes.

REIKIA VYRŲ
Medžio Išdirbėjų — Band Sawyen 

Trim Sawyers ir Assemblers.
IRGI MOTERŲ

Prie Shipping ir Pakavimo ir 
abelnų Ofiso Darbų.

FROST WOOD SPECIALTY CO. 
1710 N. Winchester
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FEIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, IUfeois
Publisbed Daily, ezcept Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHOUC PKĖSS SOCIETY

' A member of the Catholic Press Associatioo.
$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metams *..............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 

i Vienam mėnesiui
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: 

Metams ............................................................ .. _ ...
Pusei metų ........... . .........................................
Trims mėnesiams ........................................................
Dviem mėneaiaros ......................................................
Vienam mėnesiui ...................................... ...............

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

$6.00
3-50
1.75
1.25 
.76

4. MAŽUMŲ TEISĖS TURI BŪTI APDRAUSTOS
Valstybių vyriausybės ir tarptautinė organizacija pri

valo gerbti ir garantuoti teises tautinių, religinių ir kul
tūrinių mažumų, kad ir jos džiaugtųsi ūkine gerove, 
lygiomis švietimosi galimybėmis, lygiomis- sąlygomis 
kultūrinės pažangos ir politine lygybe.
5. TURI BŪTI SUORGANIZUOTOS TARPTAUTINES 
IŠTAIGOS IŠLAIKYTI TAIKAI IR TEISINGUMUI

Kad būtų pasiekta pastovios taikos, reikalinga sukur
ti tarptautines įstaigas, kurios: a) kurtų tarptautinius 
įstatymus, b) garantuotų ištikimą pildymą tarptautinių 
pareigų ir, reikale, persvarstytų tarptautinius įsiparei
gojimus; c) patikrintų bendrą saugumą griežtai apri
bojant ginklavimąsi ir tą dalyką kontroliuojant, pra
vedant priverstiną arbitražą (taikus ginčų rišimas) ir 
nesutarimų sprendimą, ir, kai reikia, įstatymų vykdy
mą priverčiant panaudotų pakankamas sankcijas.

6. TURI BŪTI IŠVYSTYTAS TARPTAUTINIS 
ŪKINIS BENDRAVIMAS

Užsieniuose:
Metams ..
Pusei metų 
Trims mėnesiams ............. .............................................................. ........
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’

• 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 raštas ir ypač 
korespondencijas aulijg savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

*•

$8.00
4.50
2.50

Dabartinį ūkinį monopolį ir natūralinių turto šalti
nių eksploatavimą, vykdomą privilegijuotų tautų ir val
stybių, turi pakeisti tarptautinis bendravimas, kurs pa
dėtų visoms valstybėms pasiekti tinkamą gyvenimo 
standartą (poaukštį), visiems jų piliečiams.
7. KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE TURI BŪTI 
TEISINGA SOCIALINĖ SANTVARKA

Kadangi pasaulio bendruomenės harmonija ir gero
vė yra glaudžiai susijusios su atskirų valstybių vidaus 
pusiausvyra ir socialine santvarka, tai turi būti pada
ryta žygių patikrinti šeimų saugumui, bendradarbiavi
mui visų grupių ir klasių siekiant bendros gerovės, turi 
būti patikrintas gyvenimo standartas, pakankamas as
meninei pažangai ir šeimos gyvenimui, tinkamos darbo 
sąlygos ir darbininkų dalyvavimas sprendžiant jų gero
vės reikalus.

SESERYS PADEDA KARIUOMENĖS SLAUGĖMS

Palermo, Sicilijoj, Amerikos kariuomenės ligoninės slaugė vietos vienuolėms įteikia 
drabužių išplovimui. Įvairaus luomo ir profesijos salos gyventojai stengiasi visokiais 
būdais padėti aliantų kariuomenei kuo greičiausiai išvaduoti Italiją iš vokiečių oku
pacijos. (NCWC)

i

Armijoms žygiuojant į Romi
Amžinasis Miestas — Roma yra suspaustas nacių 

žnyplėmis. Sąjungininkų armijos istoriškais Italijos ke
liais maršuoja jį išvaduoti. Viso krikščioniško pasaulio 
akys yra atkreiptos į to karo fronto pažangą.

Ir vėl Romoje liesis žmonių kraujas. Gal būt ir vėl 
Popiežius bus išvežtas arba belaisvėn paimtas. Popie
žius ir vėl gali būti kankinys. Katalikų žurnale “Am’e- 
rica” teisingai pasakyta, kad Amžinojo Miesto istori
jos dvasios gali pasakyti, kad amžiais Romon maršavo 
armijos. Daug kartų buvo mėginimų sunaikinti to mies
to istoriškus paminklus ir arkitektūros brangenybes. 
Ne vieną kartą buvo niekinamos bažnyčios ir kitos šven
tovės. Ne vieną kartą popiežius buvo priverstas bėgti, 
kovoti. Ne vieną kartą Bažnyčios Galva buvo belais
vėje ir ištrėmime. Ne vienas popiežius buvo nužudytas. 
Bet Roma visada atsikeldavo iš griuvėsių ir pelenų. 
Bažnyčios buvo naujai atstatytos ir pašventintos. Po
piežiaus vėliava ir vėl būdavo iškelta Vatikano mieste.

Šiuo metu armijos ir vėl žygiuoja Romon, kur ple
vėsuoja Hitlerio vėliava, kurią popiežius Pijus XI sa
vo laiku pavadino Kristaus Kryžiaus priešininke.

Ir šį kartą arrąįj^is eina į Romą ne tam, kad ją nai
kinti, bet kad išlaisvinti ją iš Hitlerio pagoniškojo kry
žiaus, eina tam, kad išlaisvinti Vatikano Belaisvį, kad tais laikais smarkiai kovojęs prieš Staliną ir visomis 

keturiomis gynęs Trockį. Bet stalininiai bolševikai, 
pasiūlę geresnį “pupų bliūdelį’', Prūseiką v.ėl prisiyi- 
liojo ir atsiuntė į Chicagą gelbėti žlugdančią. “Vilnį”. 
Pasišalinus Prūseikai, “N. Gadynė” pasidarė lietuviš
kesnė. Paskutiniais laikais ji jau stovėjo už atsteigi- 
mą laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Dėl to prieš 
ją labai šėlo bolševikai, kuriems “N. Gadynė” veik 
kiekviename savo numeryje duodavo apsčiai karčių 
pipirų, nuo kurių Mizaros su Bimbomis turėdavo ge
rokai nusičiaudėti.

Dabar Brooklyne belieka du lietuviški laikraščiai — 
“Amerika” ir “Vienybė”. “Tėvynė”, S LA'organas, yra 
leidžiama New Yorke. >

&
SPAUDOS APŽVALGA

4>- ......... ! —

Sustojo ėjusi "N. Gadynė"
“Naujoji Gadynė’’ No. 39, spalių mėn. 14 d. laidoje 

įdėjo bendrovės direktorių raštą, kuriame pranešama, 
kad to laikraščio leidimas nutraukiamas.„Paduodama 
tokios priežastys: buvęs redaktorius J. Januškis nuo 
redagavimo pasitraukė. Susidarius sunkiai padėčiai, 
pasitraukė ir J. Stilsonas. Pirmasis nuėjęs dirbti į dirb
tuvę, antrasis išvykstąs į Pittsburgh, Pa., dirbti “Lie
tuvių Žinių” redakcijoj. Likęs vienas St. Strazdas laik
raštį išleisti negalįs.

“N. Gadynė” buvo leidžiama Brooklyn, N. Y. Ją 
pradėjo leisti atšliję nuo Stalino bolševikų troekistai, 
sklokininkai, kurių vyriausias vadas buvo L. Prūseika,

išgelbėti Amžinąjį Miestą nuo išniekinimų. Veik visas 
pasaulis šiandien reiškia užuojautą įkalintam Popiežiui 
ir su didžiausia pagarba atsineša į Jo drąsą ir Jo mil
žiniškas pastangas pasaulio taikai ir ne bet kokiai tai
kai, bet teisingai ir pastoviai taikai atstatyti.
★ 

Teisingą pasaulio laiką beplanuojant
LKFSB teisingai pastebi, kad plataus atgarsio susi

laukė deklaracija, kurią paskelbė trijų didžiausių reli
ginių bendruomenių vadovai: katalikų, žydų ir protes
tantų. Ją pasirašė 47 katalikų arki vyskupai, vyskupai 
ir žymūs katalikai pasaulininkai, — 47 žydų dvasinin
kai bei kiti jų įtakingi žmonės ir 50 vadų protestantų 
bendruomenių ir organizacijų. Tos svarbios deklaraci
jos turinys trumpas, bet reikšmingas:

1. DOROVINIAI ĮSTATYMAI TURI VIEŠPATAUTI 
PASAULIO SANTVARKOJ.

Teisingos pasaulio tvarkos suorganizavimas priklau
so nuo praktiško pripažinimo to fakto, kad ne vien at
skiri žmonės, bet ir tautos, valstybės ir tarptautinis 
bendravimas yra palenktas Dievo suverenumui (val
džiai) ir doroviniam įstatymui, paeinančiam iš Dievo.
2. TURI BŪTI GARANTUOTOS ŽMONIŲ TEISĖS.

Žmogaus asmens, kaip Dievo paveikslo, kilnumas, su 
visomis iš to išplaukiančiomis išvadomis, turi būti pa
brėžtas tarptautinėje teisių deklaracijoje ir turi būti 
ginamas pozityviais veiksmais visų kraštų vyriausy
bių ir tarptautinės organizacijos. Valstybės ir pavie
niai asmenys turi atmesti rasinius, religinius ar kitus 
skirtumus ir nepažeisti niekieno teisių.
8. TURI BŪTI SAUGOMOS TEISĖS PRISPAUSTŲJŲ, 
SILPNŲJŲ AB KOLONIALINIŲ TAUTŲ.

Teisės visų tautų, ar jos būtų mažos, ar didelės, turi 
būti saugomos. Necivilizuotų, kolonijinių kraštų ir pris- 
pastų tautų politinis subrendimas turi būti tarptauti
nio susirūpinimo dalyku. ___ _______________

★

Paminėjo svarbų įvykį
“Amerika” rašo:

“Lygiai prieš trejus metus, spalių 15 d., Baltuose 
Rūmuose prezidentas Roosevelt priėmė Amerikos lie
tuvių delegaciją, šių žodžių rašytojui ir šiandie te
bėra gyvas vaizdas, kaip maloniai mūsų prezidentas 
sveikinosi su delegacijos nariais, kaip atydžiai klau
sėsi delegacijos kalbų ir kaip nuoširdžiai tarė savo 
žodį.

Roosevelt tada pasakė, kad Lietuvos nepriklauso
mybė neprarasta, bet tik laikinai į šalį nustumta. Jis 
sustiprino lietuvių viltį, pasakydamas tikįs, kad Lie
tuva vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Ir šiandie neturėkime jokios abejonės dėl Lietuvos 
likimo. Jos žmonės daug dabar kenčia vokiečių ver
guvėje. Jie daug dar kentės, bet neužmirškime, kad 
Washingtone Lietuvos trispalvė vėliava drąsiai plevė
suoja. Ji plevėsuos ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipė
doje!”

Pirkite pas tuos biznierius, kurie

V f skelbiasi "Drauge"
i

Nubėgo skabieji laikai į iždą brangios praeities,..
— Poetui M. Vaitkui 60 m. amžiaus sukaktis. — Minijos 
žuvytės. — Žydelio būdoj į Liepoją. — Kodėl Mykolas 
seminarijoj pradėjo “čirpsėti eilėraščiais”? — Poeto 
asmeniškas laiškas USA lietuvei. — Kareivio ir tremti
nio malda už tėvynę. — Apie meilę sopulingą...

Taip liūdna! Nubėgo skais 
tieji laikai

Į platųjį iždą taupios pra
eities

Ir blizga ištolo, tarytum 
krislai

Tyriausių brilijantų. Ten
— karatas širdies!

Tą mirksintį iždą lankysiu 
dažnai...

Tenai įkvėpimas man stygą 
užlies...

Taip liūdna! Nubėgo skais- 
tieji Laikai

Į iždą turtingą brangios 
praeities...

Kartojame mes, išeiviai, 
tuos poeto Mykolo Vaitkaus 
žodžius ir mūsų mintys taip 
dažnai lekia į tą mielą pra
eities iždą, kur tiek saulėtų 
atminimų iš mūsų žemės — 
Lietuvos. Šuoliais į praeitį 
mums norisi atsigaivinti da
barties kovoms ir niekas 
mums taip nepavaizduos Lie
tuvos grožio, jos žmonių 
troškimų, kaip nors trum
pas paskendimas Nemuno 
Žemės poetų kūryboje. Juk 
poetai — jautriausieji lie
tuviškos žemės sūnūs, kurie 
taip mokėjo pajausti sayojo 
krašto .grožį, savų žmonių 
sielą ir visą tą išreikšti pa
rinktais, turtingais ir rit
mingais žodžiais, šiuokart 
mūsų mintys krypsta prie 
to paties poeto M. Vaitkaus, 
kurs šį spalių mėnesį, jei 
dar gyvas, Lietuvoje šven
čia 60 m. amžiaus sukaktį.

Minijos pakrančių vaikas
— Gimiau Gargždų mies

tely (Kretingos apskrities) 
1883 m, vėlybą rudenį — 
spalių 27 d. (tuometiniu ka
lendoriumi — 15 d.). Gal 
dėl to visą amžių ilgiuosi 
saulės ir šilimos, o nedaug 
jų tėra tekę gyvenime patir
ti, — šitaip pasakojasi pat
sai poetas Vaitkus.

Jis augo Minijos pakran
tėse. Neveltui ir savo vie
name eilėraštyje dainuoja:

— Vietos-vietelės, o bran
gios, o dailios,

Kur jaunystėj laimingas 
buvau...

Minijos vilnys, ir tylios, 
ir bailios,

Kur guviąsias žuvytes ga
niau...

Kun. M. Vaitkus

Tėvų pramokytas skaityti 
jis griebėsi iš Amerikos a-
teinančių lietuviškų laikraš
čių, Valančiaus knygelių ir 
iš Tilžės gabenamos slapto
sios spaudos. Mokykloje mo
kytojas rusas jam davė skai 
tyti Rusijos istoriją, many
damas, kad pamils tą kraš
tą, o mūsų poetas iš tos ru
siškos knygos sužinojo, kad 
Lietuva kitados buvo dide
lė ir galinga, ir dar Labiau 
savo gimtąją šalį pąmilo. 
Besimokydamas Palangos 
progimnazijoje su savo vie
nu draugu ėjo lenktynių — 
katras perskaitys daugiau 
knygų. Tėvas pristigo lėšų, 
o Mykolas dar taip norėjo 
mokytis, taigi išsiprašė, kad 
jį leistų savomis išgalėmis 
veržtis į šviesą. Ir taip 1899 
m. rugpiūčio mėnesy žyde
lio .būdoj nuyažiavo j toli
mą Liepoją ir įstojo į penk
tąją klasę. Galime suprasti, 
kiek turėjo pakelti rūpesčių 
tame rūkstančių kaminų 
mieste jaunas gimnazistėlis,
priverstas užsidirbti pragy-

venimą ir besistengdamas 
moksle neatsilikti nuo drau
gų. Bet jis ištesėjo. 1903 m. 
rudenyje jau įstojo į semi
nariją, gimnaziją pabaigęs.
Kūrybos keliais

— Patekami Pa4 lietuvių- 
lenkų kovos sūkurį, — rašo 
apie savo seminarijos laikus 
poetas. — Sudiev atilsiui, y- 
pač kai pasirodė, kad išvi
dinės žmogaus dvasios ko
vos besančios labai gausin
gos, labai įvairios ir labai 
sopulingos. Sunkiomis yalan 
domis ėmiau čirpsėti eilė
raščiais. ”

Gabų studijozą seminari
jos vadoyybė dar pasiuntė 
pagilinti mokslo Petrapilio 
dvasinėje akademijoje; bet 
ta “šiaurės Venecija” pasi
rodė jo sveikatai nepalanki, 
ten daugelį kamavo tifas ir 
džiova, nuo ko nukentėjo ir 
mūsų poetas ir pabėgo į pie
tus stiprinti plaučių. Čia ji
sai Tirolio ir lunsbrucko u- 
niversitetuose gilinosi teolo
gijos ir filosofijos moksluo
se. Tas jam buvo prąyąrtu,
nes apie savo darbą Petra
pilyje jis atsiliepia:

— Ne tiek ten mokiaus 
filosofijos ir teologijos, kiek 
naudojaus puikia skaitykla 
ir rašiau eilėraščius, ar vei> 
čiau svetimus.” A

Ir užsienyje būdamas ne- 
nukentė: parašė, pagal liau
dies pasaką, poemą ‘Laimė’, 
kuri buvo išleista Ameriko
je. Grįžęs į Lietuvą, paskir
tas kapelionu Telšiuose, 
darbščiai bendradarbiayo 
tuometiniuose Lietuvos žur
naluose, laikraščiuose, leido % 
savo eilėraščių rinkinius: 
“Šviesūs Krislai’’, “Margu
mynas”, “Upytė“, “Genijus 
ir Meilė ’. Palankesnės jam 
buvo sąlygos rašymui per- £ 
sikėlus į Kauną ir redaguo
jant “Bažnytinę Apžvalgą”.

Kun. J. Prunsfcis 
(Daugiau bus)

Vienai pėstinjnkų divizi
jai — 15,000 kareivių, jų 
ginklams ir reikmenims per
kelti iš vienos vietos į kitą
rcikalinga 1,500 darbininku.
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IR APYLINKĖSE Barbecue Bullets
NULIŪDIMO VALANDOJE

ka-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

yra

kia.I

A

Pilnas dirtelia pasirinkimas na- 
•mama rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Telefonas CICERO 2109
6812 So. W estem Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Patri jotas

DVI MODJKRN1BKUB KOPLYČIOS 
4©BŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero

lietuviška-tautiška ir

navjosU Aivalfina dantv
KV*1E* • Vf > OtUlI VPLIITOS

$12.50
IKI $39.59 UŽ KIEKVIENĄ

Nea tol d uodą. Be okonio. NaturaJ*s ipal- 
vos. Neblunka- Visoj šaly žinomo* dantų 
pleltos. Permatomos crystai clear pteltos

Plunksnos sunkumo, MUiitaoėa, Paten- 
khtira— Į.aran*na*na. Mnžerialaa laba* p 
naAus | ramtinj. Vienos dienos taisyn

HEJNA BROS
DENTAL PL ATE CO.

1724 S. Ashland 2nd FT. Man. 9251

> AMnra ano * Hti •. Mttad. nuo » Dd 4.
KALBAMK LIKTlVIAKAf---------------------------------------- —

3B45 W. 2ath SU 2nd FI. Law. 2M>8
W N. Dearborn Hm. 900, Sta.
VkJormlesžio vak J—». Antradieni ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

Phone YARDS 0781

KA EVANAUSKAS

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 un ANKA AVĖ. Phone YARDS 4908

=

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: C ANAI. 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1276

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST.

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

Tetephone YARDS 1419

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

APROBAVIMAS KR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: fltamarfiontala nuo • vaL ryto iki 11 vta kietų.

Kitom la dienomis — nuo 7 valajadoe ryto Iki S:10 valandos popiet.

MAŽĘ]
3319 UTtANlCA AVĖ, Phooe TARPS 1138—99

LACHAWICZ IR SUNAI

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

n a k a pT,> «ertrart”
Namų Materijolų Ui Dar Žemomis

Atvykite į mfisq jardą ir apdUHHte 
ką ir aukštų rūšj LENTŲ — MGLLW0BK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATKEUOLĄ — 
dėl ganrtę, porėtą, trišky, skiepę ia fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODVCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELL.O GRANITE 
Most Beautiful—Most Endarlng—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber oi Commeree

i 
noriu atkreipti jūsų 
kas liečia Keistučio 
ir kas pradėjo dėtis 
Nemalonu yra rašyti,

su- 
kad 
lei-

’ kad pradėjo net ardyti 
sirinkimus. Man rodos, 
jau pertoli mes jiems 
džiame eiti? Mūsų, katalikų,
klube yra nemažiau kaip 75 
nuošimčiai. Visi priklausom 
klubui tam, kad dirbti lie
tuvių labui, kad remti kas 
yra
kad, nelaimėje pasitaikius, 
duoti pagalbą savo tautie
čiui, o ištikus mirčiai padėti 
pasilikusiems liūdnoje valan 
doje, suraminti juos. Nesa
kau apie finansišką pagal
bą, kurią gauna; draugiška 
užuojauta irgi daug reiškia. 
Taigi tas garbingas darbas

į Keistučio klubo 
narius

Brangūs keistutiečiai 
talikai!

Aš 
atydą 
klubą 
jame,
bet esu priverstas tai daryti 
vien tik dėlt-o, kad perskaitę 
šią žinutę, gal, pabusime iš 
apsileidimo, kuris užpuolė 
ant mūsų. Apsileidimas pa
ruošė dirvą mūsų tautos iš
gamoms veikti ir viską vers
ti ant savo kurpalio pagal 
reikalavimą jų saulės iš 
Maskvos, nes Maskvos dik- mūs,». klūb0’ nes tam J13 
tatorius turi didelį apetitą 
praryti visas mažas šalis, 
kurių tarpe ir mūsų brangi 
šalis Lietuva. Taigi, čia at
sirado maža sau jale išgamų, 
dirba išsijuosę, kad viską 
pavesti Stalinui. Kur tik į- 
lenda, į kokią organizaciją, 
tai tuoj ir pradeda ardyti 
vienybę ir kišti savo rusišką 
raugą.

Dabar tą daro Keistučio 53,70 
klube. Jau daėjo iki tiek,

Trijų dienų pamaldos
X 1/ va I v va ■Sv. Kryžiaus bažnyčioje

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijas bažnyčioje. Town of 
Lake, spalių 22, 23 ir 24 
d. įvyks pamaldos prie Ra-1 
polo Arkangelo. Penktadienį 
ir šeštadienį pamaldos bus 
7:30 vai. vakare, o sekma
dienį 3 vai. po pietų, 
mokslus sakys kun. K. 
rauskas.

Rapolas Arkangelas 
gerų kelionių ir draugysčių 
patronas. Yra gera proga 
dalyvauti pamaldose ir pa
prašyti Rapolo Arkangelo, 
kad jis globotų jūsų sūnus 
ir vyrus, kurie yra kelionėje 
ar karo laukuose.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

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

ir yra sutvertas.
Bet per neapsižiūrėjimą ir 

apsileidimą įsiveisė būrys 
raudonųjų ir viską verčia i 
niekais, ardo organizaciją, 
verčia tarnauti ruskiui. Aš 
manau, kad jau laikas pasa
kyti jiems — gana! Per toli 
einate! Negalime toliau kęs
ti jūsų biaurių darbų! Jau 
nusibodo mums! Šalin su 
----- > kromeliu iš lietuvių 
tarpo! Mūsų tarpe nėra vie
tos parsidavėliams, tautos 
pardavikams!

__________ ’•
Piktas žmogus uždaro sa

vo akis, bet atidaro burną

PIRKITE KARO BONUS!

OUINTUHETS
_ relieve misery of -

CHESTCOLDS
tios geo4 old refiaNe way

At the first sign of the Dronne Quin- 
tuplets catchw-cold—their ehests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made especially to promptly 
relieve distress of colds and resnlting 
bronchial and croapy coughs.

The Qoints have always haa expert 
care, so mother—be assured of using 
jost about the BEST produet mada 
•when you ūse Musterole. It’s moro 
than an ordinary “salve"—Musterole 
helps break up loeal congestion!
IN 3 STRENGTHS: Chfldren’s Mild 
Musterole. Also Regu! ar and Extra 
Strength for grovm-ups who prefer 
a stronger produet. A11 drugstores.

Skolinant Pinigus

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS 
kreipkitės prie mūsų 
TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius
OABAKT1N«
DIVIDKNTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

Asthma Macus 
basenedFirsllhy 
ForThousandsofSufferers

Choklna. gupinc. nheezlr.ą gpasm* of 
Brorehlai Aathma rufn slc-p ar.dcnrrr, Tn- 
•rodtent, in the preserlptlon ootet-
iy circMlato tureuch the Mood kad eomaion- 
hr beta loosm the thlcfc sm-snaBn* aon:< 
the fir,t day. thm elding nsture in paUUtlną 
the terrtble recvmnc choklbt speema »nn 
in bromo tint freer brenthing and rertful 
sleep. Meadaeo u not a smoka, dope. or ln- 
jectlon. Jurt pt»***rt. tūtelėm pelhattr.it 
tablete the* bare helped thoueaodė of euf- 
ferrts. Printed euaranteo with oar.h parkas* 
—money bark unleo* eoiaplnmiy satMaotery. 
Aak y our druggut tai Mcažece loday. Oniy 40c.

Ų«ed kitehen grease thoughttessly emptied down the d ra t n mean. 
bombą that won’t be dropped on Berltn,” «ay» Jane Deerlng, ingenue 
ballerina of the Broadway hit, “Early to Bed,” who know» that glycerine 
i* urgently needed for manufacture of war materials and that it'is made 
from. inedible kitehen fats. She save* it drop by drop on every occasion 
and thrnks everyone shoOM realirę that one tablespoorrfut, salvageci 
cveryday for a month, wiU produce the ’giyeerfne for one fifth of a 
pourtd of nitro-glycertne used in explosives and heart stlmuiants.

Bet jeigu mes miegosime 
ir toliau, tai veltui bus de
javimas ir rūgojimas, nes 
mes patys būsime kalti ir 
ateitis apkaltins mus už mū
sų nerangumą ir apsileidi
mą. Dabar dar laikas pabus
ti ir stoti į darbą. Tas labai 
lengva padaryti, reikia tik 

1 pašvęsti pora valandų, atei-

A
ELZBIETA GER’ IKIENf!

(iPO tėvais Baikaitė)
' Gyveno 826 VVest. 34th St. 
Mirė Spalių 17d. 1943m.. 2-50 
vai. ryte, sulaukus senatvės 
amžiaus. ;

Gimė Lietuvoje. Kilo iš šau
lių apskričio. Klovainių para
pijos. Meilūnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Eleną. Bukaltiene ir 
žentų Stanislovu du sūnus 
Jonų ir Juozapa ir marčių 
Paulinų: 6 anukus; 2 posū- 

- nius. ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko broli Kazimierų ir ki
tas gimines.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį. Spalių 21 d. 1943 m. 
Ji koplyčios 8:04 vai. ryto bus 
nulydėta j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

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

.Nuliūdę: Duktė. Sūnai. Žen
tą-.. Marti, .tankai. PeMundcai, 
ir Gimirss.

Laidot. direktorius: Mažeika 
ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

Prašome nesiųsti gėlių.

ti į susirinkimą, kuris įvyks
ta vieną >aykj į mėnesį, kas 
pirmą sekmadienį mėnesio, 
1 vai. popiet. Jeigu mes a- 
teisime į susirinkimą, tai 
jiems nebus vietos, nes, kaip 
sakiau, jų maža saujelė, bet 
jie desperatiški fanatikai ir liai ir sesės. Klubas jus šau-!

tume, kaip vienas: kad da
lyvautume! susirinkimuose 
ir padarytumėt šį klubą tik
rai lietuvišku klūbu; kad bū- i 
tų garbė lietuviams turint 
tokią didelę lietuvišką orga
nizaciją. Taigi, į darbą bro-

Budriko Modemiška Krautuve

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TEOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

proto ligoniai. Jie daboja 
kiekvieną progą ir džiaugia
si iš mūsų apsileidimo.

Taigi, lai šie keli žodeliai 
būna jūsų ragintojai ir kvie- 
tėjfai, kad nuo šio sykio sto-

NATURALĖ IŠVAIZDA
Nauju VELVATONE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZtN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9006 1117 ROOSEVELT STREET

Jos. F. Mik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
TeL CaJumet 7237—4591

Radio Programai leidžiam t 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
VTCFL 1000 k Sekmadienio va

kare 9:30 valandų.
VHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

KREIPKITĖS PRIE MUS " 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDAST PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materielo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų pot tenkinimų

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. W

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

MONUMENT CO.

N AVĖ.

,1

»
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I
I
r

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

N AKLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Split by PDF Splitter

pelhattr.it


S ■RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, lEUNOIS Antradienis, spalių 19, 1943

Liūdni įvykiai Chicagoje

Apiplėšė, o paskui davė 10 centų lips
Richard Lemke, 29 metų, 

1622 Hollywood avė., taxi- 
cab vairuotojas, pranešė pe
reitą sekmadienį policijai, 
jog banditas grąžino jam 
tuščią piniginę, užfundijo 
cigaretę ir davė dešimtuką 
po to, kai iš jo atėmė de
šimt dolerių. Taxicab vai
ruotojas buvo apiplėštas 
fronte 5154 North Clark str.

♦ ♦ * -

Mrs. Ella Johnson, 742 
East Marąuette road, papra
šė policijos pereitą sekma
dienio vakare, kad ieškotų 
jauno negro, kuris ištraukė 
jos piniginę (purse) iš pa
rankės, kai ji vaikščiojo 
65th str. ir Cottage 
ąve. Piniginėje buvo 
ni doleriai.

♦ *

Sakoma, jog 
Manufacturing
fabrike, 1205 Roscoe str., 
gaisras pereitą sekmadienį 
sukėlė $7,000 nuostolių. Ma- Midlothian. 
__________________ Teisėjas John A. Sbarba- 

ro, Superior Court, šią bylą 
tęs iki spalių 25 dienos.

noma, jog-ugnis kilo iš vie
lų susikryžiavojimo.

♦ c r

Vagys paėmė $225 ir nar
kotikų už $100 iš Launspach 
Monterey vaistinės (drug 
store). 1952 West Monterey 
avė., pereitą sekmadienį.

Šuo pradėjo alimonijos

Grove 
septy-

*

Fiat 
kompanijos

Metai

I

Vistiek keistų dalykų esa
ma gyvenime. Pereitą penk
tadienį teisme viena moteris 
panoro iš vyro alimonijos ir 
aštuoniasdešimt šešių dole- 

i rių, kad užmokėjus šunų li
goninės išlaidas. Minima 
moteris atsiskyrė nuo savo 
vyro rugsėjo 15 dieną.

Kokia gi buvo priežastis 
žmonai atsiskirti nuo vyro? 
Gi va kokia. Jos vyras išlei
do šutų iš budos ir šuo su
ėdė kiek nuodų. Tai įvyko

POŽEMINIO GELEŽINKELIO ATIDARYMAS Vaizdas iš karo

sparnu
Sugrįžo su malda ir tik vienu lėktuvo

MILŽINAS LĖKTUVAS NUSILEIDO ANT PILVO. 
ĮGULOS NARIAI NEBUVO SUŽEISTI

Didelėmis iškilmėmis, dalyvaujant miesto ir federalės 
valdžios atstovams, majoras Keily oficialiai atidarė Chi
cago požeminį geležinkelį; — siubway. Atidarymas įvyko 
praeitą šeštadienį. Popiet buvo leidžiama publika apžiū
rėti, o sekmadienį pradėjo vaikščioti traukiniai. Acme- 
Draugas Telephoto)

Peršautas medžiotojas 
farmoje

Kenosha, Wis. — Joseph 
L. Bertona, 33 metų, mėdžio- 
tojas, buvo peršautas į deši
nę ranką ir galvą, pereitą 
sekmadienį, po to, kai far- 
meris įsakė jam pasišalinti 
iš jo ūkio. Šerifas deputies 
sulaikė Thomas M. Smogur. 
57 metų amžiaus, farmerį.

CINKOGRAFIJA
1817 metais buvo įvesta 

cinkgrafija.

Motina pateleofnavo 
sūnui, paskui persišovė

Mrs. Harriett Stoutt, 45 
metų amžiaus, pereitą sek
madienį, patelefonavo sūnui, 
kad jis grįžtų namo. Ir toji 
moteris persišovė savo na
me, 445 Jefferson str., Gary. 
Kai sūnus Harry, 26 metų, 
grįžo, jis rado savo motiną 
mirusią. Buvo paliktas raš
telis, kuris kalba apie laido
tuves.

[vykis šokių metu

Prie ko veda nesusivaldymas
JAUNUOLIS PALEIDO ŠŪVI, KAI KITAS ŠOKĖJAS 

JI KUMŠTELĖJO. SUŽEISTA MERGAITĖ

Vienas jaunuolis supyko, 
kai į jį kumštelėjo kitas šo-, 
kejas St. Jude’s parapijos 
salėje, 91st str., ir Brandon 
avė., jaunuolis paleido šū
vius iš pistoleto pereito sek
madienio vakare, sužeidė 
mergaitę, ir įvarė į paniką 
400 svečių, kurie buvo salė
je.

Miss Natavidad Tavarez, 
18 metų, 9030 Burley avė.,

buvo peršauta dešinė koja, 
buvo nuvežta į Chicagos li
goninę.

James Vaillasenor, 19 me
tų, 1157 W. Van Buren str., 
kuris paleido šūvį, pabėgo 
susikonfuzijęs, jis revolverį 
numetė užpakalinėje gatvė
je. Vėliau tas jaunuolis bu
vo paimtas į South Chicagos 
policijos rankas.

Kai buvo paleistas šūvis, 
dauguma iš svečių bėgo pro 
duris, šokiai buvo paskirti 
baseball tymo naudai, 
įsigijus kai kuriuos 
kius.

Skrajojanti tvirtovė (Fly- : 
ing Fortress) bpvo valdoma 
lakūno oficieriaus Randall 
C. E. Jacobs, 23 m., Green- 
leaf avė. Jo Flying Fortress 
dalyvavo Vokietijos užpuo
lime iš oro. Atlikęs bombar
davimo misiją, grįžo su mal
da ir vienu sparnu.

Jacobs, beveik be gazoli
no ir su užrakintais (‘fuse- 
lage”) nusileidimo ratais, 
nuleido milžiną lėktuvą ant 
pilvo, kai skrido 100 mailių 
į valandą, įgulos nariai ne
buvo sužeisti.

Lėktuvas draskėsi kraipy
damasis į visas puses, iš
rausdamas žemę šalia savęs, 
bėgo medžių krūvos link, ir 
gale lauko nusileido vienu 
pasilikusiu sparnu.

Jacobs, juodplaukis vyras, 
sumanus pilotas, kurio šyp
sena maloni, paskutinis ap
leido lėktuvą. Jis išėjo iš 
lėktuvo šaltai ir mėtė žaiz- 
damas vokiečių šovinių ske
veldras, kurios buvo pateku
sios į piloto kambarį. Jis bu
vo pagirtas už pasižymėjimą 
savo bazės vado.

$400 vertės, ir laikrodį.
Visgi gyvenime esti viso

kių vagių.
Jacobs yra plačiai žino

mas Fort Wayne, Ind., kur 
dirbo su tėvu piano biznio 
srityje, pirm negu į Chicagą 
atsikėlė gyventi. Jis turi ke
letą medalių ir pagyrimų už 
veiklą kovoje.

Vairuotojo nosis liko

Dominick Di Silvestro, 22 
metų amžiaus, 
Grand avė., pereitą sekma
dienį, sulaužė nosį, kai jo 
vairuojamas automobilis su
sidaužė į namą, 1147 West 
Grand avė. Pirmiau jis buvo 
susidūręs su kitu automobi
lio vairuotoju, Frank Acco- 
mando, 624 North May str. 
Di Silvestro buvo nugaben
tas į Mother Cabrini ligoni
nę.

X “Draugo” red. L. šimu
čio namuose praeitą sekma
dienį redakcijos ir adminis
tracijos personalas atsilan
kęs pasveikino jį ir jo žmo
ną Angelą vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties pro
ga. Buvo atsilankęs taip pat 
konsulas Daužvardis su žmo 
na, žurn. S. Pieža ir k.

X Kun. J. Prunskis šio
mis dienomis per Raud. Kry
žių gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo brolio. Laiškas iš 
Amerikos į Lietuvą ėjo veik 
pusę metų, o iš Lietuvos

1126 West siųstas Ameriką pasiekė 
veik už metų.

X Adv. K. Savickas, bu
vęs “Vyties”, redaktorius, ke 
letui dienų parvyko į Chica
go. Jis kariuomenės stovyk
loj Chanute, UI., buvo pa
skirtas civilėms pareigoms. 
Sako, neužilgo ir jam reikės 
įsivilkti į kario uniformą.

1

f

Mirtinas sužeidimas

darbui.

Elektriką tarnauja karai—neeikvokite jos!

kad 
įran-

Elektrikiniai gabentojai 
smėlį, cementą ir akmenis į ce
mento maišytuvą.

. čia matome vieną elektrikimų
• cemento maišytuvų specialiai 
padarytų šiam

William R. Mitchel, 28 
metų, 557 Market str., Wau- 
kegan, negras darbininkas, 

' mirė šv. Teresės ligoninėje, 
W auk egan, pereitą sekma
dienį. Jis buvo sužeistas 
Waukegan gatvėkario perei
tą šeštadienį, kai gatvėka- 
ris jį sutrenkė.

Didelės Karo Dirbtuvės 
pastatytos rekordo laiku
Amerikos karo produkcijos programe 
vienas iš nuveikimų Northern Illinois 
yra pabudavojimas didžiausių pasau
lyje karo dirbtuvių rekordiniu laiku.

Konstrukcija visų šių didelių karo 
dirbtuvių tapo pagreitinta vartojant 
elektriką. Brilij antiškos elektrikinės 
šviesos perkeitė tamsumą į šviesias- 
statybai valandas. Eelektrika operuo
jami keltuvai, šlėgos, cemento mai
šytuvai ir daugelis kitokių mašinų 
sutaupė laiką ir darbą.

Taip, elektrikinė jėga yra jėga, ku
ri pagreitina statybą ... jėga, kuri pa
greitina produkciją.. .ir jėga pagrei
tinimui pergalės.
Elektriką Pagreitina Karo Produkciją
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Elektrikinis apšvietimas padarė 
galimu dieną ir naktį dirbti 
šioje didelėje karo dirbtuvėje.

Elektrikinė jėga losią savo dalį 
supjaustydama lentas cementi
nėms formoms.

Vairuotojas užmušė 
vaiką, pasidavė 
policijai

Elmer G. Gustafson, 
metų, 6437 N. Hamilton 
buvo sulaikytas Gary poli
cijos pereito sekmadienio 
vakare, po tą kai jo auto
mobilis numetė dvylikos me
tų amžiaus vaiką nuo dvira
čio 100 pėdų, vaikas buvo 
užmuštas. Policija, kuri kal
tina Gustafson’ą nepaisyme, 
nerūpestingume žmogžudys
tės, pasakė, jog jis nesusto
jo, kai įvyko nelaimė, bet 
nuvažiavo į policijos stotį ir 
ten jis pasidavė.

Gustafson pareiškė, jog 
buvo tamsu ir jis nepastebė
jo vaiko iki įvyko nelaimė.

Pamatė gulintį vyrą 
gatvėje; sustojo pa
gelbėti; apiplėšė

Mrs. Harriet Gili, 7106 
Stewart avė., važiavo auto
mobiliu, pereito sekmadienio 
vakare. Moteriškė pamatė 
gulintį vyrą kelyje, East 
103rd str., kai ji pasiekė 
Crandon avė. Ji sustojo, išli
po iš automobilio ir nuėjo 
sužinoti kokios pagalbos tas 
vyras reikalingas. Vyras šo
ko ir į minimą moteriškę at
statė revolverį, atėmė iš 
jos $60. du žiedus, kurie yra
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Užsnudimas autobuse 
keleiviui kaštavo 
$2,700

Jacksonville, Fla. — Kar
tais prisnūdimas brangiai 
kaštuoja. Tai patyrė Johnny 
Barron, Bradentown (Fla.), 
merchant mariner, kuris 
prieš keletą dienų važiavo 
Jacksonville autobusu. Jam 
kaštavo $2,700! Jis pranešė 
Jacksonsille policijai, 
jis užmigo, kai 
važiavo link
son, Ga. Kada jis pabudo, 
jo piniginės nebebuvo, joje 
buvo $2,700.

X Agnės Gilienė, uoli ka
talikiškos spaudos platinto
ja, keliais atvejais buvusi 
“Draugo” vajininkė, “žvaig
ždės” (Tėvų Jėzuitų leidžia
mam laikraščiui) paaukojo 
$100.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bazare praeitą sekma
dienį vėl labai duosniai pa
sirodė biznieriai. Bazaras 
baigsis ateinantį sekmadie
nį dideliu triukšmu ir lik
vidacija visų dovanų, kurių 
dar tebėra daug ir gerų.

47
av.,

kad 
autobusas 

Macon ir Folk-

Žuvies pilve rastas 
butelis

Ridgeway, S. C.— 
Moore, Ridgeway, 
prieš kelias dienas
netikėtai iškrito į upę 
žas butelis, kuriame buvo 
žalių varlių žuvims gaudyti.

Charlie
S. C., 

žuvavo, 
ma-

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
Teikia Būtiną Elektrikinę Jėgą Karo Produkcijai Chicagoje.
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Pereitą sekmadienį vienas 
vyras buvo sunkiai sužeistas 
ir kiti trys gavo lengvus su
žeidimus, kai du autom qbi- Sekančią dieną jis ištraukė 
liai keistai susidūrė North aštuonių svarų žuvį, kuri 
Damen avė. policijos stoties vadinas bass. Žuvies vidu- 
priešakyje, 3801 N. Damen riuose jis rado butelį su ža- 
ave. 1 liomis varlėmis.
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Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant
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VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

X Jonas ir Marcelė Alio- 
šiai, 10918 S. Vernon Avė., 
džiaugiasi, kad jų sūnus Juo
zas nors keletui dienų par
vyko iš kariuomenės namo 
paviešėti. Spalių 24 d. vėl 
grįš į savo stovyklą. Alio- 
šiai yra pavyzdingi roselan- 
diečiai.

X Šv. Kazimiero seserys 
L. ir A. šimučiams jų 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga prisiuntė 
meniškai nupieštą ir į gra
žius rėmus įdėtą sveikini
mą. Angelą Šimutienė yra 
pirmutinė lietuvaitė baigu
si Šv. Kazimiero akademiją.

X Steponas Deringis. vy
ras žinomos Brighton Park 
veikėjos Adelės Patrick, spa 
lių 23 d. išvyksta į kariuo
menę. Praeitą šeštadienį jų 
namuose įvyko išleistuvių 
vakarėlis. Steponas bus tre
čias iš Deringių šeimos ka
riuomenėj. Vienas jų, Ed
vardas, gavęs “furlough”, 
parvykęs namo irgi dalyva
vo brolio išleistuvėse. •

X E. Montvilas, kurs 
' studijuoja Teologiją West 
Baden kolegijoj, praneša, 
kad toje kolegijoj yra ir ki
tas lietuvis — Raymundas 
Jančiauskis, S.J., kuriam ge
rai sekasi ekonomijos moks
las ir kurio keli iš tos sri
ties straipsniai yra tilpę “A- 
merica Magazine”. Montvi
las ir Jančiauskis abu yra 
jėzuitai ir abu baigę šv. An
tano parapijos, Cicero, pra
džios mokyklą.
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