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RUSŲ* VOK
SUNAIKINO M JAPONU LĖKTUVU

Japonai nori atsiimti Finschhafeną
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Apie 60 japonų lėktuvų, 

pietvakarių Pacifike, spalių kurie pakilo priešintis są- 
20.—Mitchell bomberiai an- į jungininkams prie Rabaul. 
tru kart per savaitę atakavo tegavo atakuoti mūsų lėktų- 
didžiulę japonų Rabaul bazę, vus tik po to, kaip jie jau 
ir sunaikino dar 60 japonų buvo numetę savo bombas 
lėktuvų ir du japonų karo ant įvairių taikinių ir skrido 
laivus. Ta ataka buvo dalis 
puolimo japonų Naujos Bri
tanijos saloje, kadangi kiti 
sąjungininkų bomberiai ata
kavo Cape Hoskins aerodro
mą pagal šiaurinį krantą, ir 
Cape Gloucester aerodromą 
vakariniam gale.

Puola Finschhafeną
Šiuo laiku japonai veda 

ofensyvą prieš australiečių 
nesenai užimtą Finschhafe
ną. štabo narys pareiškė, 
kad japonai iš Sattelberg, 15 
mylių į šiaurę nuo Finsch- 
hafeno. padarę kiek progre
so.

I

Nurodo ilga karą
NEW YORKAS, spalių 

20.—Admirolas Ross T. Mc- 
Intyre, laivyno vyriausias 
gydytojas, sakė sąjunginin
kai bus laimingi jei nugalės 
japonus bėgyje trijų metų.
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atgal į savo bazę. Orinėse 
kovose nušauta 24 japonų 
lėktuvai, o 36 kiti sunaikinti 
ant žemės Rapopo ir Tobera 
aerodromuose.

Apart dviejų karo laivų, 
buvo nuskandintas ir 6.000 
tonų transporto laivas, o ki
tas transporto laivas ir ma
žas karo laivas buvo smar
kiai apgadinti.

Liberator lėktuvas, patro- 
liuodamas prie Kavieng. 
New Ireland, subombavo ir 
nuskandino 8.000 tonų tran
sporto laivą perpildytą japo
nais kareiviais.

Joliet gaisras padarė 
$200,000 nuostoliu
JOLIET, UI., spalių 20.— 

Vidurnakty prasidėjęs gai
sras išsiplėtojo ir sunaikino 
pusę bloko biznio pastatų. 
Septyniasdešimts penki dar
bininkai ir jų šeimos buvo 
priversti bėgti iš hotelio. 
Gaisrininkai turėjo grįžt, nes 
gaisras vėl pasidarė nesuval
domas. Nuostoliai siekia 
$200,000.

I

ALIANTAI UŽIMA ŽEMUT INU VOLTURNO UPES DALĮ VOKIEČIAI BĖGA 15 KRIMIJOS
Hitleris sušaukė kitę susirinkimą 

Jiems belieka vienas 
kelias pasitraukimui
LONDONAS, spalių 20.— 

Žinios iš Maskvos sako vo
kiečiai pradėję evakuoti Kry 
mą. Sakoma jie ima su sa
vim visus gyvulius ir judi
namą turtą, ir taipgi bando 
iškelti visus gyventojus.

Suteikė atstovams 
slaptą karo raportą
WASHINGTON, spalių 20 

—Karo sekretorius Stim- 
son, Gen. George C. Mar- 
shall, vyriausias kariuome
nės vadas, ir kiti strategi
niai ekspertai slaptam posė
dyje šiandien suteikė atsto
vų buto nariams pilną ra
portą apie karo eigą. Kad 
padarius vaizdą dar ryškes
nį, jie su savim atsivedė 
Sgt. F. C. Kristmann ir Pvt. 
J. O. Logan, kurie dalyvavo 
Sicilijos invazijoj.

t

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Atstovę rūmų militarinis ko 
mitetas pravedė bylių, ku
riuo tėvai, dabar dirbą kari
nėse dirbtuvėse, ir vedę 
pirm karo, gali gauti atidė
jimus nuo ėmimo kariuome
nėn.

IŠ LONDONO — Berlyno 
radio šiąnakt sustojo trans
liavęs “dėl techniškų kliū
čių.” kas dažniausiai reiškia, 
kad virš Berlyno skrenda 
sąjungininkų bomberiai.

IŠ MASKVOS — Vokie
čiai siunčia vis daugiau ka
riuomenės į pietinę Rusiją 
Vokiečių padėtis ten prastės 
nė negu Stalingrade.

IŠ ITALIJOS — Penktoji 
armija užėmė dar 17 miestų. 
Mūsų kareiviai randa vokie
čių sušaudytų italų lavonus.

IŠ PACIFIKO — Sąjungi
ninkai kareiviai varosi pir
myn ir artinasi prie japonų kiečiai pasiruošę prarasti 
Madang bazės.

i

Amerikos artilerijos dūmų pridengti Ame rikos Penktosios Armijos daliniai persike
lia per Volturno upę ir užima naujas pozici jas. Tolumoje taip pat matosi sprogstantie- 
ji kanuolių šoviniai, kurie naikina ir demoralizuoja besitraukiančius vokiečius. (Acme 
Draugas Telephoto)

Senatoriai reikalauja I 

viešo išsikalbėjimo
WASHINGTON, spalių 20.

—Senatoriai Russell ir Chan 
dler. kurie nesenai aplankė 
sąjungininkų karo frontus, 
reikalavo viešo išsikalbėji
mo problemomis liečiančio
mis Angliją ir Ameriką.

įSakoma ieško būdu 
susitaikyti su Rusija

BERNAS, spalių 20. — 
Kompetentiškų stebėtojų ma 
nymu. antram Hitlerio su
šauktam nacių partijos va
dų, kariuomenės viršininkų 
ir aukštų pareigūnų susirin
kime, planuojama nauji tai
kos pasiūlijimai Rusijai.

Žinios iš Švedijos sako pra 
eitos 24 valandos buvo iki 
šiol vokiečiams juodžiau
sios, ir jeigu rusai nesiliaus 
stipriai varęsi, tai bus vo
kiečiams didesnė nelaimė, 
negu ištiko juos Stalingra
de.

Hitleris pritaria
Obzervatoriai įsitikinę jog 

militariniai vadai reikalavo 
šio antro nacių susirinkimo, 
kad galėtų pareikšti savo 
nuomonę jog dabar yra lai
kas naujam ir gal galuti
nam bandymui suardyti 
Jungtinių Tautų koaliciją, 
nors manoma, kad jų pastan 
gos į tą pusę nueisiančios 
niekais.

Jų argumentas yra tas. 
kad Maskvoj vykstanti kon
ferencija duoda gerą progą 
padaryti naujus pasiūliji- 
mus Rusijos-Vokietijos ko- 
laboracijai, siūlant Rusijai 
daug geresnes sąlygas negu 
by kada pirmiau. Jie teigia, 
kad dabar, kuomet sąjungi
ninkai diskusuoja savo skir
tumus ir Rusija nepatenkin
ta sąjungininkų neatidary- 
mu antro fronto, yra geriau
sias laikas daryti taikos pa- 
siūlijimus.

Manoma Hitleris pritaria 
tam jų planui ir davė leidi
mą tuose pasiūlijimuose mi
nėti 
Visi. mai 
mus

MASKVA, spalių 20. — 
Rusų kariuomenės dabar 
gręsia visoms vokiečių pozi
cijoms Dniepro upės užlen
kime. Naciai viršininkai 
siunčia naujas divizijas pės
tininkų. tankų ir artilerijos 
į frontą bandydami sulai
kyti rusų varymasi į vaka-' 
rus nuo upės. Berlyno radio 
pripažino, kad rusai prasi- 
laužė Dniepropetrovsk-Kre- 
menchug sektory.

Rusų prasilaužimas į piet 
ryčius nuo Kremenchugo da
vė jiems 130 apgyventų vie
tų ir Pyatikhatka geležinke
lių stotį. Pyatikhatka užė
mimas palieka vokiečiams 
tik vieną liniją, per Krivoi 
Rog. kuria jie gali evakuoti 
Dniepro užlanką.

Šis rusų žygis aktualiai 
pastatė rusus į vakarus nuo 
Krymo. Vokiečių kariuome
nės į pietus nuo Zaporozhe- 
Melitopol linijos dabar ram 
dasi tikrai pavojingoj padė
ty.

5-toji armija veržiasi pirmyn
Pasitraukdami naciai viską sunaikina

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, spalių 20.—Patro- 
lės grįžtančios iš apylinkių 
tarpe penktosios armijos ir 
vokiečių linijų raportuoja 
jog į šiaurę nuo Volturno 

1 upės vokiečiai traukiasi, 
bet palieka tik išdegintą 
žemę. Kaimiečių namai pa
degami, patys kaimiečiai 
sušaudomi, jų gyvuliai už
mušami, geležinkeliai ir ke
liai išsprogdinami, ir visur 
prisėjama minos kliudyti 
sąjungininkų kareiviams.

Penktoji armija dabar 
visiškai kontroliuoja Vol- 
turno ir amerikiečių inžinie
rių pastatytais tiltais per 

Josip (Tito) Bro- J* siunčiama vis daugiau

i

čiai pasitraukia iš Volturno 
pozicijų ir dabar ruošia nau
ją liniją Volturno kanalo 
krantuose, linija einančia 
maždaug iš Mondragone į 
Venafro. Jeig^ jie galės šią 
liniją išlaikyti, vokiečiai kon 
troliuos visus didžiuosius 
kelius vedančius į Romą.

' Užėmė dar 3 miestus.
Vakar dienos didesnės ko

vos įvyko prie britų aštun
tosios armijos linijos kari
nio galo, kur vokiečiai siun
tė daug kariuomenės į Bara- 
nello apylinkę, dominuojan- 

j čią kelią einantį rytiniu šo
nu Matese kalno.

Matydami didėjantį pavo
jų, vokiečiai pradeda smar
kiau priešintis aštuntąjai 
armijai, ypatingai šiaurėje, į 
Manoma jie laikys savo po
zicijas į šiaurę nuo Campo- 
basso-Termoli kelio.

Penktosios armijos ryti
niam sektory amerikiečiai ir 
britai vakar greitai pasiva
rė ir užėmė dar tris mieste
lius: Pignataro Roccaroma- 
na, ir Dragoni. Pastarojo 
miesto užėmimas privedė są 
jungininkus penkias mylias 
arčiau Romos ir sudarė pa
kojų vokiečiams Capua lau
že.

Prie Montecilfone naciai 
vakar bandė kontratakuoti, 
bet 8-toji armija juos atmu
šė ir iš lėto varosi pirmyn. 
Visoj toj apylinkėj, ir ypa
tingai apie Baranello, naciai 
smarkiai laikosi ir pasiduo
da tik po didžiausiu spau
dimu. Britai pėstininkai už
ėmė Petacciato. kur praei
tas kelias dienas aštriai ko
vota.

Mihailovic pareiškime 
įskaitoma vienybė 
CAIRO, spalių 20.—Jugo

slavijos karo ministerio Dra 
ja Mihailovic pareiškimas, 
kad “bendra kova prieš ne
apkenčiamą priešą suvieni
ja mūsų kraštą,’’ čia įskai
tomas kaipo ženklas, kad 
Mihailovic apsiima nutrauk
ti vidujinius kivirčius, ypa
tingai su .
zovich vadovaujamais parti
zanais.

negrįš

i

Vyriausybė gali perimti 
anglies kasyklas
WASHINGTON. spalių 20 

—Vakar čia išrodė, kad yra 
galimybė jog vyriausybė iš 
naujo perims daugumą Ala- 
bamos anglies kasyklų, jei
gu suvirš 15,000 streikuo
jančių darbininkų i 
prie savo darbų.

Britai turi paruošę 
civilės aviacijos planą

LONDONAS, spalių 20.— 
Lord Beaverbrook šiandien 
pranešė jog Anglija turi pa
ruošusi platų ir pilną planą 
pokarinei civilinei aviacijai, 
pateikimui tarptautinei kon
ferencijai.

8 bilionai sutaupyta, 
nereikia nauju taksu
WASHINGTON, spalių 20. 

—Nejv Yorko atstovas John 
j Taber šiandien pareiškė at
stovų komitetui, kad sutau
pius bent 8 bilionus dolerių 
dėl atšaukiamų kontraktų, 
tų pinigų nebereikės, ir to
dėl nebus reikalfagi nauji 
taksai. • *

J.S. BOMBERIAI ATAKAVO VOKIETIJĄ
LONDONAS, spalių 20.— atakuojančio dalinio, jeigu 

Amerikos didieji bomberiai. 
drauge su Thunderbolt ir 
Spitfire lėktuvais, šiandien 
įtaka vo taikinius vakarinėj 
Vokietijoj, ši ataka sekė dvi 
dienas po to. kaip Gen. H. 
Arnold pareiškė, kad ameri-

iki 25 nuošimčius kiekvieno

pėstininkų ir reikmenų. 
Yra įrodymų jog vokie

Sako šiaurinė Italija 
nusėta naciu minomis

BERNAS, spalių 20. — 
Lugano laikraštis La Libera 
Stampa patvirtino gandus, 
kad visi šiaurinės Italijos 
strateginiai punktai nukloti 
minomis. Ganda sako Mila
no katedra yra viena 
punktų.

tų

Vokiečiai Lenkijoj 
sušaudė 40 asmenų

LONDONAS, spalių 20.— 
Lenkų telegrafų agentūros 
pranešimu, vokiečiai Varšu
vos gatvėse sušaudę 40 
“įkaitų,” jų tarpe vieną mo
terį. Naciai tvirtino, kad to
se gatvėse nežinomi asme-

tuo galima sunaikinti kokį 
norint svarbų taikinį.

Vėl atakavo Angliją
Mažas skaičius vokiečių 

lėktuvų vakar naktį numetė 
bombas rytinėj Anglijoj. 
Keturi asmenys buvo už
mušti, ir 12 buvo užgriauti, nys nužudę kelis vokiečius 
bet išgelbėti. kareivius.

-/i •* ■

i

Smuts kalba paveiks j 
Maskvos konferenciją?

MASKVA, spalių 20. — 
Sakoma Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos užsienių reikalų 
sekretorių kalbos dabar su
kasi apie militarinius reika
lus. Manoma nebus jokių 
oficialių pranešimų apie kon 
ferenciją iki ji nepasibaigs.

Pietų Afrikos premjero 
Jan Smuts Londone vakar 
sakyta kalba čia sukėlė spe
kuliavimą. Jo pareiškimas, 
kad pilna invazija vakarinėj 
Europoj nebus pradėta iki 
ateinančių metų surūpino 
sąjungininkų atstovus, kurie 
nežino kaip Rusija į tokį 
pareiškimą atsineš.

Sakoma konferencijoj svar
bią vietą užims Europos po
litinės problemos, ir kad 
tarpe bylų yra tokių, kurios 
užvardintos Jugoslavija, Tur 
kija, Lenkija, ir Vokietija. 
Lietuvių tauta susirūpinusi 
tėvynės Lietuvos likimu, ir 
laukia matyti ar Rusija vis 
dar tebereikš savo pretenzi
jas į jų tėvų žemę.

I

ORAS

Vokietijos vyriausybę, 
iki Išiol daryti pasiūliji- 
buvo per taip vadina- 
neoficialius sluoksnius.-

Naciai atsiėmė 2 mies
tus iš slavu partizanu
LONDONAS, spalių 20.— 

Iš Italijos Jugoslavijon pa
siųsta vokiečių divizija pra
laužė partizanų linijas ir at
siėmė Susak. prie Fiume, ir 
Ogulin, svarbų Fiume-Buda- 
pest geležinkelio centrą. Na
ciai ir pro-naciai Ustachi 
kareiviai taipgi puolė parti
zanų laikomas Hvar, Mljet 
ir Peljesac salas, bet parti
zanai juos atmušė. Iš savo 
pusės, partizanai užėmė du 
mažus miestus netoli Kon- 
jica, sunaikino 350 vokiečių 
automobilių ir 10 tankų tar
pe Sarajevo ir Travnik, ir 
išsprogdino traukinius ant 
Sisak-Sunja ir Sunja-Kos-> bisaK-^unja ir oun 

Šilčiau. Gal bus lietaus, tanjnica geležinkelių.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

I

Šiandieną visur jaučiama 
korespondentų stoka. Trūks
ta jų ir North Side. Karo, 
mat, metas. Vieni pašaukti 
armijon, kiti apsigynimo dar 
bus dirba, o dar kiti tiesiog 
leidžia savo plunksnai rūdy- 

■ ti: senių reumatikų eilėsna 
įstoja Na, ir daug gražaus 
veikimo tampa nepažymėta 
mūsų laikraščiuose. Nūn šau 
kiami darban net tie, kurie 
prieš karą apie darbą visai 
buvo pamiršę. Nejauku tin
giniauti, kuomet pasaulis 
liepsnoja ir žiaurus likimas 
tautomis žaidžia. Reikia nors 
žinių-žinelių parankioti ir 
“Drauge” paskelbti.

Žinių North Side netrūks
ta. Čia žmonės taip kaip ir.

Gausi lietuviu šeima
Keturi Dėdės Šamo 
tarnyboje

Pittsburgh, Pa. — Prieš 
30 metų atvyko Amerikon 
iš Lietuvos, Čekiškės 'para
pijos, vargingas dvaro dar
bininkas Juozas Žiaukas, ku
ris čia kiek pagyvenęs susi
rado sau gyvenimo draugę 
Oną Žiaukienę, iš tos pat 
Čekiškės parapijos. Juozas 
ir Ona Žiaukai begyvenda
mi susilaukė gausios šeimos, 
9-nių vaikučių: 6 berniukų 
ir 3-jų mergaičių.

Sunkiai dirbdamas Juozas 
ne tik augino, bet ir siuntė 
mokytis visus savo vaiku
čius į vietinę Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklą.

... . . I Kadangi vaikai pasirodėkitur: gimsta, auga, poruo! u - <. • j
jasi, vargsta, kenčia, pavy
di, pyksta, liūdi, verkia ir 
juokiasi, sensta ir miršta. 
Vieni miršta neatnešę jokios 
naudos nei sau, nei visuo
menei, eina karstau nepada
rydami jokios spragos gy
venime, niekas jų negaili, nei 
ųiekas jų nepasigenda. Kiti 
skiriasi su gyvenimu daug 
gero, naudingo, prakilnaus 
atlikę, visų apgailestaujami, 
apraudojami ir sunkiais ki
tais pakeičiami. Ramu mirti, 
jei gyvenime kitiems gera 
darei, savo “aš” pažabojai, 
kitus atjautei, įžeisti nei 
vieno nenorėjai.

Šiomis dienomis net trys 
lietuviai pasitraukė iš gy
vųjų tarpo: Antanas Urbai- 
tis, Kazimieras Vėlius ir Ka- į 
zimieras Milaveckas (Chas. 
Miller). šis pastarasai buvo 
palaidotas iš šv. Juozapo vo
kiečių bažnyčios. Sulaužė o- 
balsį “savas pas savą”, nors 
gyvas būdamas tą obalsį 
dažnai pabrėždavo.

A. a. Urbaitis ir Vėlius, 
abu nevedę, palaidoti iš Dan 
gun Įžengimo bažnyčios šv. 
Kazimiero kapuose. *

Senoji lietuvių karta bai
gia išmirti. Reikia pripažin
ti tai senajai kartai daug 
nuopelnų. Ji pastatė daug 
gražių bažnyčių, mokyklų, 
vienuolynų, pristeigė daug 
pašalpinių draugijų, įvairių 
klūbų ir net laikraščių. Vie
ni išlaikė tikėjimą, kiti jį 
prarado. Kurie jųjų buvo ir 
yra laimingesni, ramesni, 
prakilnesni, pasitikėjimo ver 
tesni, tegul atsako tie, kurie 
vienur ir kitus gerai pažino 
ir pažįsta.

gana gabūs, tai dauguma jų 
baigė arba dar lanko ne tik 
pradinę mokyklą, bet ir high 
school. Pažymėtina, kad vi
sa Žiaukų šeima išlaikė gra
žią lietuvišką dvasią, visi 
vaikai puikiai kalba lietu
viškai, visi dalyvauja lietu
viškame veikime ir priklau
so lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijai, S. S. Pittsburgh, 
Pa.

Juozas ir Ona Žiaukai nu
sipelno lietuvių visuomenės 
dėmesio ir pagarbos ne tik 
dėlto, kad sunkiais depresi
jos laikais išaugino gausią 
šeimą, bet ir dėlto, kad sa
vo vaikučius gerais Ameri
kos ir Lietuvos patriotais 
išauklėjo, iš kurių net ketu-l ----------------
ri vyrai dabar kariauja už yjjį 
sios šalies laisvę bei paverg- * w rv 
tųjų tautų nepriklausomybę.

Neseniai visi 4-ri Žiaukų 
sūnūs: Petras, Juozas, Vy
tautas ir Antanas (navy) 
buvo iš kariuomenės parvy- 
kę namon pasisvečiuoti pas 
tėvelius.

. - -

''Tiksli piktadarystė
Katalikų Federacijos aps

kričio susirinkimo dalyviai 
buvo pasistatę savo automo
bilius ant 22nd St. palei Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čią ir mokyklą. Po susirinki
mo rengiantis važiuoti na
mon, pastebėta, kad 5 auto
mobilių 10 tajerų neturi oro.

Nuvežus tajerus į gaso- 
lino stotį paaiškėjo, kad vi
si tie 10 tajerų subadyti ko
kiu aštriu įrankiu. Kai ku
riems tajerams padaryti po 
4-5 durimai ir jie nebetinka 
vartojimui. Buvo duota ži
nia policijai, kuri ieško pik
tadarių, bet iKi šiol nepasi
sekė surasti.

i

DARO PLANUS DIDELIAM POKARINIAM DARBUI

Kun. Charles Quinn, C.M., (kairėje), Apaštalinis Vi
karas Yukiang provincijai, Kinijoj, šiomis dienomis grį
žo į Ameriką, kad pradėti ruoštis dideliam pokariniam 
darbui jo vikariate toje provincijoj. Jis pasakoja, kad 
daugiau kaip 30 katalikiškų misijų liko japonų vienos 
visiškai apiplėštos, o kitos sunaikintos, čia jį, matome 
su savo viršininku Washingtone. (NCWC)

Taipgi daromos pastangos ir komentarų, 
kad miestas geriau apšvies
tų tą gatvės vietą, kur yra 
Šv. Kazimiero bažnyčia ir 
“L. Ž.” redakcija.

Tajerai subadyti: kun. A 
Jurgučio, kun. J. Misiaus, 
kun. J. Skripkaus, A. Palec
kio ir inž. A. Mažeikos auto
mobilių.

tas. Krylovo pasakos niekas 
nebepaiso šia gadyne...

I ------------
Inteligentiško žmogaus in

teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

Kvailys giria save, 
mintingas kvailį.

• v 
O 1S-

SKELBKITES “DRAUGE

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148- Archer Ave.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Ne visiems 
aišku, kuris iš jų yra nusi
pelnęs laurų vainiką...—

Du kariškiai, Jonas ir Vi
limas Packevičiai iš Bridge- 
ville, Pa. smarkiai pliekja 
japonus Pacifiko salose. Pir
masis Naujoje Gvinėjoje, 
antrasis Mundoje.

Į dvidešimt antrosios gat- 
“vežimą” pasikinkė ka-Katalikų Federacijos Pitts yės 

burgho apskritis nutarė per- talikas, krikščionis-demokra- 
siorganizuoti ir “pajudinti 
žemę.”

tas, tautininkas ir socialia- 
------------ ’

i
I

• PIRKITE KARO BONUS!

Re*. 6958 So. Talman Are. 
Res. TeL GROvehfll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių \lsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami iš g- 
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regžj'mo mokslas 
gali suteikti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMFTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »;J0 a. m. iki 8:80 p. m. 

TreCiad. ir Šeštad. 9:S0 a. m. 
iki 7:00 p. m.

)

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet. 1
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare. •
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

UlARGIJTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS,
Didžiausia Lietuvių | 

Jewelry Krautuvė |

Parduodame Laikrodžius, Laik- Į 
podėlius, Auksinius ir Deiman j 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- į 
nas ir kitus 1
visokius suk
amus daiktus 
už PRIEINA- .
MIAU SlAfi • 
KAINAS.

Turime didei,
p • • i r inkimą .
Mu&Kališkų Instrumntų, Mina- į 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- į 
dų ir kitų visokių muzikalių į 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikro Į 
dėliua, Žiedus, Rašomas Plunk į 
anas tr Muzikalius Instrumen- j 
tus.

JOHN A. KASS Į
JEWELRY — VVATCHMAKEK j 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUEį

R-mm: LAFAYETTE 8617 
m ■■■■ t—;/'■J i ■ *

I

- v
Kun. Jonas Misius po sun

kios operacijos visai pasvei
ko ir rengiasi užimti pirmą
sias eiles katalikiškos akci
jos fronte.

Homesteado parapijos mo
kykloje iš 100 suvirs moki
nių, lietuvių vaikų beliko a- 
pie 30. Įvydžius priverstiną 
namų nusavinimo projektą, 
Homesteado lietuviai pakri
ko, kaip žydo bitės.

Kunigų Vienybės suvažia
vimas Apvaizdos Kalne pa
liko kitiems metams senąją 
valdybą: kun. J. Misius — 
pirm., kun. A. Jurgutis — 
lašt., kun. J. Skripkus — 
iždin.

i

DR. VAITUSH, OPT.
L1ETUVI8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 'metų, patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

i •

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPabllc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

EXTRA1 EXTRA!

LletuvlSkas 
žydukas

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

REMKITE 
BENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

4712 South Ashland Av.
PhM* TAROS im

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr*- ’š priešas ' 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie mane* 
Apsiimu išgydyti.

»

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvių Mokslo draugijos 
patalpose įvykęs Mažuknos 
su Dargiais “boxing bout” 
sukėlė pas mus daug kalbų

N. KANTER, aav.

MONABCH LIQUOR
8529 So Halsted St. 

Pbose YARDS «OM

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VDfUI ABBA REFTNAN8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimu 1 
PANAUDOKITE PROGA DABAKHNEMP CEMOtC* 

NUOŠIMČIO RATOMA

Mirty

r . < L Bt'iai LARMINGS

Cm
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jfteą indėliai rūpestingai globo fji 
jam! Ir ligi 55,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In Ų 
surance Corporation. Mokame 3% JtJmj pinigai greitai išmok* rjj 
mi ant pareikalavimo.
ĮKNIAUBIA n tTMIAUHA LIETUVIŲ FINANSINE |STAN»« &

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION I
TEL. CALtTMET 41U Jo«. M. Monrte. Bte-y. **** *O EALOTED Wl S

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2824

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Aye.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

Ofiso Td........... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos; 3—8 .popiet.

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tek LAFayette 6094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzic 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
gina *

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — MOTERYSHELP VVANTED — MOTERYS

MAŠINOMS
vai.

HELP WANTED
(Pabaiga)'

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugųted ir mediniu bak«u dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c J 
Laikas ir pusė už viršlaiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9482

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausia visame mieste 
mokestį. Mokame laika ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

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.

PACKERS & TRUCKERS 
SHIPPING ROOM HELP

Pleasant Working Conditionrf 
Good Wages.

Standard Transformer Corp. 
1500 N. Halsted St.

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

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ
Svarbioje pramonėje karo i 

taikos laikuose. 
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.
ELECTROCAST 

STEEL FOUNDRY CO. 
4701 W. 15th PI. — Cicero

Operatorių
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

VERTICAL
IR HORTZONTAL

GEAR CUTTING 
MACHINES 
GRINDERS

INTERNAL IR EXTERNAL

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

DŽANITORIŲ
Loop bankos name. Dienų ir naktį 
šiftai. gera mokestis, atostogos ir 
visos banku holidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. $24 pradinė 

mokestis. Geras įsidirbimas. 
Atsišaukit asmeniškai.

HHITE CASTLE SYSTEM, JNG 
6960 Vincennes Avė.

Nubėgo skaistieji laikai i iždą 
brangios praeities...

ir

TOOL & DIE MAKF.RS
Atsakomingų.

CINCH MFG. CORP.
2335 W. Van Buren—Seeley 0733

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limai. Diena ir naktį šiftai. A talžau- 
•kitę asmeniškai
5 popiet,

• CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

Reikia

CARTON CO. 
Pulaski Rd. 

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

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

CASCADE LAUNDRY
7930 S. Racine

SHEAR VYRŲ
STEEL SHEET

SARBUS KARO DARBAI
MEKANIKU IR 

PAGELBININKŲ
%

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Viršlaikio jei norite. Ateikite su 
Įrankiais prisirengę stoti j darbų. .

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE 

2924 W. 51st St.

SHEET METAL VYRŲ
SPOT WELDERIŲ 

SHEET METAL
DARBININKŲ —
PAGELBININKŲ

SPRAYERS

9 RYTO IKI 5 PP.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
PASIUNTINIŲ

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

AUTO

Radiator Mekaniko
Patyrusio Radiator Vyro 

Taipgi
2 SHOP PAGELBININKŲ

Gera mokestis. Laikas ir pusė už 
viršlaikį. Svarbi pramonė. Puiki 
transportacija. Atsišaukite į

Centrai
Steel & Wire Co.

1MTIKT A
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit j

ILLINOIS PAINT WKS.
1034 S. Kostner

Kedzie 1520
.< ...

WOODWORKERS — FINISHERS. 
3TAINERS ir FILLERS prie novel- 
ty rakandų. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ZUK FURNITURE MFG. CO.
828 N. Wells.

VYRŲ prie Shipping Dept. ir abelnų 
dirbtuvės darbų. Pastovūs darbai. 

ARROW AUTO RADIATOR CO. loto“amžia^ sISford^NK^CO.'. 
2114 S. Wabash |S46 w. Congress st.

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

f

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienasMūsų
i savaitę. Mes paruoštam gerą valgį. Mes 
duodam veltui slack siūtus. Puikus apdrau
dos ir bospitalizacijos pienas vykdoma.

X

ATSINEŠKITE PILIETYBES PRIRODYMUS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

RJEIKIA MOTERŲ
Reikia nrle dsrtvn lankstv+1 nonieH 
nlnu hAksnn Renillsrlo xlm« 
'imas. TMene ir nsktj 
kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto 
5 popiet

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Fulaski Rd. , 

ar j Emplovment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Oeden — Room 302

prosymo

iki

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Modeminės oro prosymo mašinos 
kautams ir žiurkštams. Išmokinsim: 
gera mokestis 
netoli •L” ir 
ar pašaukite—

MR. HILLS

Nuo purvinos žemės 
prie saulėto Dangaus

su bonais. Dirbtuvė 
gatvėkarių. Matykite

DELAWARE 4080
849 N. FRANKLIN

DŽANITORKŲ
Vidurmiestv ofisu name. Nereikia 
mazgoti, gera mokestis. Atostogos 
ir banku holidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofis&n

164 W. JACKSON BLVD.

-NAKTIMIS 
VALYMUI MOTERŲ

Valandoms 9:30 vak. iki 5:30 
ryto. Valgis ir uniformos duoda
ma. Gera mokestis.
HARDING’S 68 W. MADISON 

Employment Office, 2 Floor

MERGINU
Dirbtuvės darbams. 55c j valanda

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

MOTERŲ PRIE 
SKALBYKLOS DARBŲ

.už 5% dienas su 
■uždarbio. 5 % bonai

VYRAI IR MOTERYS

$20.24 j sav 
ga didesnio 
po 30 dienų.

FRENCH

pro-

HAND LAUNDRY
2163 N. Clark St.

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

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. Elston

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

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

Amžius nesvarbu. 48 vai. savaitėj. 
Ekstra viršlaikis. Visi karo dar
bai Pastovūs darbai. 2 šiftai: 
7 ryto iki 3:30 pp. ir nuo 3:30 pp. 
iki 12 vidurnaktį.

MATYKIT MR. HEALY
9:30 ryto iki 12 pietų ar nuo 2:30 
iki 5 pp. bet kurią, dieną, išskiriant 
šeštad. ir Sekmad.

Firecraft Door Co.

MERGINOS ir MOTERYS
PAGELBĖKIT LAIMĖTI KARĄ 
Gausit mokėt laike mokinimo ir 
pagelbėsit prie gaminimo labai i 
reikalingos karo medžiagos i š 
sheet plieno. Mes išmokinsim ju
mis prie tokių įdomių operavimo 
darbų kaip:
SPOT WELDING — DRILLING 
IR TAPPING — PUNCH PRESS 
— ir daug kitų.
Naujos švarios -prausyklos. Poilsio 
laikotarpiai. Reguliaris algos pakė
limas. 2 šiftai jūsų pasirinkimui nuo 
7 ryto iki 3:30 pp. ar nuo 3:30 pp. 
iki 12 vidurnaktį. .
Ateikit ir pasitarkit su Mr. Healy 
bet kurių dienų išskiriant šeštad. ir 
Sekmad. nuo 9:30 ryto iki 12 pietų 

•ar nuo 2:30 iki 5 pp.

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 Š. WALLACE

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SlUVfiJU — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS

Poetas nu ai aini n džia, žmo- 
gaus širdies silpnumu:

— Ji pamilo žemės purvą, 
Nors ir skursta čia, 
Ir pamesti tamsų urvą 
Jai sunki kančia.

O visų toksai galingas išsi
ilgimas tyrų sielų:

— Dyviną sielą be galo 
mylėčiau!

Linksmas paskęsčiau šven 
toj jos širdyj;

Rimtas, ramus ir nutilęs 
ilsėčiau,

Lyg skendinys gyvame 
vandeny.

Ir dabar poetas taip dega 
noru pakilti aukščiau prie 
Saulės:

— Vai, duokit man spar
nus! Kaip aras

Iškilčiau ten, kur Idealas?
Ir lėkčiau, lėkčiau, Dievo 

geras!
- Dangaus man būtų kebo 

galas...
Jisai pavydi rasos lašeliams, 
kurie, rodosi, vaivorykšte, 
laimės juosta kyla aukštyn...

Kiauru samčiu semia, 
šunkeliais aplinkui eina 
Prie karčios doryLčs, 
Užsimerk?, ant naudos 

sau
Dirbdami šunybes.

Ir poetas gra?u Mai onio ei
lėraštį perdirb i į pilną sa
tyros posmą:

— IšgydyK Aukšciau.'is: 
tą mirštančią šalį,

Kur sūnūs didžiuojas vien 
bočių kapais,

Nes patys nei nori, nei 
veikti negali •

Kur moka ilk rietis va
dai su vadais!

Aštriai perspėjęs kaltuosius, 
poetas betgi vėl apgieda tik
rąją tėvynės meilę:

— Mes mylim savo gražų, 
mielą krašea.

Tėvynės didžią praeitį., još 
sūnus!

Mes joj nešiosi m savo var
go naštą,

Mes joj, numirę, paguldy
sim kūnus.

3319 S. VVALLACE

TROKERIŲ — WAREHOUSE
SVARBIAI PRAMONEI
Dieną ir naktį darbai

77%c į vai. $1.16 už viršlaikį. 80c 
į vai. po 30 dienų ir viršlaikis po 
40 valandų.

CROOK’S TERMINAI, 
WAREHOLSES

2710 W. 35th ST. 
5967 W. 65th ST.

1.
2.
3.
4.
5.

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK

OFFERS YOU
Best N.W. Side Transportation. 
Steady. regu 1 ar work.
Overtime at time and one half. 
10% bonus for nigrhts.
Vacations with pay.

6. Cafeteria and Canteen.
7. Hospitalization Insurance.

FOR
TOOL GRINDERS
MULTIPLE 9CREW MACH. OPRS. 
MULTIPLE SCREW MACH. Helpers 
KINGSBURY OPERATORS 
KINGSBURY HELPERS
THREAD MILLERS
DRILL PRESS OPERATORS 
PLATER HELPERS
BURRERS
ROUTERS AND DISTRIBUTORS 
MAINTENANCE LABORERS
CHIP AND OIL SEPARATORS 
FLOOR AND BENCH INSPECTORS 
MISC. MACHINE SHOP HELP. 
YOU DON’T NEED EXPERIENCE

WE WILL TEACH YOU

BRING BIRTH CERTIFICATE

APPLY

2640 BELMONT AVĖ.

DARBININKŲ
REIKIA

PASTOVUS DARBAI
48 VAL. SAVAITE

Laikas ir pusė mokama 
viri 40 valandų.

MATYKIT TOM SHERJDAN

REILLY TAR & CHEMICAL 
CORPORATION 

2513 S. Damen

■ M. Born & Co.
i Vyrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarlnių uniformų ir civiliams 

j siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

I

18 metų ar suvirš už Auto parts 
klerką. Patyrimo nereikia. $105.00 
į mėnesį pradžioje. Atsišaukite į

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

SHIPPING ROOM 
PAKERIO

Pastovus darbas. Patyrimo nerei
kia. Gera mokestis.

• CHAS. DOPPELT & CO.
412 Orleans Sup. 3251

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau- 
I® •

MERGINA

Reikia

Merginų
West Side Defense dirbtuvė 

reikalauja
DRILL PRESS 

MILLING MACHINE 
IR TURRET LATHE 

OPERATORKŲ
Pirmesnio Patyrimo Nereikia

Gera pradinė mokestis ir daug 
progų įsidirbimo. Apmokėtos 
atostogos ir apmokėti poilsio 
laikotarpiai.

Valandos nuo:
3 popiet iki 11 vakare.

Turite turėti savo pilietybės 
įrodymus.

Pasitarimui pašaukite

MISS DOEY
SEELEY 3200

Tarp 8:30 ryto ir 2 pp.

Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam

Patyrimo Nereikia
PUIKI MOKESTIS

J. Greenebaum Tanning Co.
3057 N. ROCKWELL

REIKIA

MOTERŲ

18 IKI 50

Tėvynės dangus 
angelų darytas.

užbaigai 
žodžius, 
Vaitkus 

“Ka-

Siūlo laikraščiams dai 
16% mažiau popieros |

WASHINGTON spalių 20' 
—Karo produkcijos tarybos 
narys H. M. Bitner siūlė 
laikraščių leidėjams dar 16 
nuošimčių sumažinimą laik
raštinės popieros lapkričio 
mėnesiui. Bitner siūlė leidė
jams priimti naują sumaži
nimą vietoj vartoti popieros 
rezervus. Leidėjų komitetas, 
kuris svarsto Bitner pasiū
lytą problemą, žada tuoj pa
daryti savo rekomendaciją.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

žemėje gi poeto Vaitkaus 
svajonės daugiausiai pinasi 
apie tėvų kraštą:

— Kur laimė žibėjo, kaip 
saulė mėlynėj;

Kur buvo geriau, kaip tė
vynėj?!...

• Jam lyg regis, kad tėvynės 
dangus — angelų darbas:

— Mūsų upelių ir ežerėlių 
Paviršis žydras, tarsi mė

lynė.
Iš dyvinųjų grožio šesė-

Ūų
Angelai skliautus Lietuvai 

pynė.
Užtat dainius v irs tina si tais 
savameiliais, kaip juos va
dina

— Lietuva tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities jie stiprybę

šešėli a-s.

Išeivio maldai imas
•

Nieko grąže utio 
nerandu, kaip tu^s 
kuriuos poetas M
įdėjo į savo eilėrašti 
reivio malda *iž Lietuvą” ir 
kurie taip tinke, kaitcti kiek
vienam išeiviui:

— Viską apleidome: ra
miąją buitį,

Mielą šeimy.ą — bran
giausią gūštclę...

Gal nebišvysime, jeigu 
reiks žūti... _

Dieve! prarasim gal mie
ląją būtį,

Bet nesiguodžiam. Surink
sime galią, 
Kęsim išbalę.

Vieno dalyko negalim iš
kęsti,

Vieno dalyko negalim ty
lėti!

Laisvę Tėvynė vėl ga 
prarasti!

Viską, vai viską, Taf\ 
trokštam pašvęsti,

Teikis tik, Tėve, jos p 
gailėti!
Teikis padėti!”

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

MIDDLE-AGED

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

PEOPLE
are common offenders
5

★
★
★

★★★★★★★★★ 
★ For Help! 

For Sale I 
For Rent!
For Service
For Results! 

ADVERTISE -
★

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEI__ RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

If you’re past 40, the ehanees are 
that your breath will be offenaive 
oftener than that of a young peraon. 
Fermentation of tiny food partides 
caught by partial platės and den- 
tures freęuently eauae this condition 
which you yourself may not detect 
būt vrhich is so offenaive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidioua peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It Immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa litely 
to offend. Lambert Pharmacal CoL, 
S t. Louia, Mo.

Bafora Arty Data ifaa

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta Moka Yoar Braatk SOoafag «

SKELBKTTES "DRAUGE**

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

Eeware Coughs 
from common coWs 
That Hang On 

Chronlc bronchltls may develop if 
your cough, chest cold, or acute bron
chltls is not treated and you rannnt 
afford to take a chance with any medl- 
cine less potent than Creomul&ion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and ezpel gena 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, tender, inflamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechvood 
creosote byspecial procesą wlth other 
time tested mediclnes for coughs. 
It contalns no narcotlcs.

No mafter how many mediclnes 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the understandlng you mušt Ūke the 
way it ąuickly allavs the cough. per- 
mltting ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (AdvJ

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
the lithuanian daily friend

2334 South Oakley' Ave. - - Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

36.00 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 kaiaa Chicagoje ir Cicero—pašte:
Metams .....................................    ..$7.00
Pusei metų ........................................     4.00
Trims mėnesiams ...........    2.00
Dviem mėnesiams ...........................   1.50
Vienam mėnesiui   .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ...-------v............ .............  $6.00
Pusei metų ....................... ........................ 350
Trims mėnesiams .......................................................... 1.75
Dviem mėnesiama ........................     1-25
Vienam mėnesiui ............................................ .*................ .75

Užsieniuose:
Metams ............................................   $8.00
Pusei metų ......................................................•...................  4.50
Trims mėnesiams ..............................................................‘. 2.50

menės atstovai seimo metu statybai sukels medžiagi
nės paramos.

Chicagos lietuvių visuomenė neturi būti rami tol, kol 
nebus galutinai įrengti prieglaudos rūmai ir juose ap
gyvendinti lietuviai seneliai.

★
Nacių siautėjimas Italijoj

Naciai Italijoj biauriai puola ir kovoja Katalikų Baž
nyčią. Vatikano miestą jie apstatė savo sargyba, pa
darydami Popiežių belaisviu. Pranešama, kad naciai 
per spaudą ir radijo kursto italus nelankyti bažnyčių, 
neiti prie sakramentų, neklausyti kunigų. Nacių pro
pagandistai nori įkalbėti italams, kad tie, kurie paro
dys bet kokią ištikimybę Bažnyčiai, bus nelojalūs val
stybei ir užsitrauks ‘‘respublikonų fašistų” nemalonę.

Naciai, tad, dar kartą įrodo pasauliui, kad jie yra 
pikti tautų ir žmonių laisvės priešai ir krikščioniško 
sios civilizacijos griovikai.

KALBĖS PER RADIO

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Italų vieningumas
Benito Mussolini su savo gengsteriškais juodmarš- 

kiniais fašistais užtraukė Italijai gėdą, eibes nelaimių 
ir papilukdė ją kraujuose.

Fašistiškoji Italijos valdžia išvedė italų armijas į ka
rą prieš Etiopiją, užpuolė Albaniją ir Graikiją, peiliu 
smogė Prancūzijos nugaron tuo momentu, kuomet ji 
buvo parblokšta ir draskoma Hitlerio kruvinais na
gais.

I SPAUDOS APŽVALGA I
---------------------------------- ... -

Kanadiečiai apie Pittsburgho konferencijų
Montrealy, Kanadoj, leidžiamas laikraštis “Nepriklau

soma Lietuva” Amerikos Lietuvių Konferenciją, buvu
sią rugsėjo 2, 3 dd., Pittsburghe, taip įvertina:

“Amerikos lietuvių suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
ir keli kanadiečiai, praėjo, su nepaprastai pakelta nuo 
taika ir sustiprinta viltimi — matyt Lietuvą, laisva ir 
nepriklausoma.

Suvažiavimas buvo gausus atstovais, Jungtinių Val
stijų ir kitų kraštų aukštais svečiais — pareigūnais ir 
laikraščių reporteriais.

Pittsburgho konferencija Amerikos lietuviams, o gal 
ir visos išeivijos lietuviams atvertė naują solidarumo 
lapą. Ten buvo aukšti dvasiškiai, advokatai, daktarai, 
profesoriai, redaktoriai, biznieriai ir paprasti darbinin
kai. Pas visus reiškėsi viena bendra mintis — demokra-

Kun. J. J. McLearney, O. 
P., žymus kalbėtojas, atei
nantį sekmadienį spalių 24 
d., 11 vai. ryto kalbės per 
radio tema “Simphcity of 
the Faith. ” Kalba bus trans
liuojama Blue Network Sys- 
tem per visą kraštą — coast 
-to-coast. ' (NCWC)
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Dėl tų Mussolinio žygių visa tauta dabar turi skau
džiai kentėti. Bet ji kenčia kantriai ir kovoja narsiai. 
Krauju ir ašaromis ji užsimojo nuplauti fašistų už
trauktą gėdą ir nusidėjimus. Kaip tai neseniai Italija 
puolė kitus, pavergė, bet šiandien ją pačią užpuolė 
ne kas kitas, kaip jos neva draugai naciai, kurie de
gina italų miestus, vagia brangenybes, žudo nekaltus 
žmones, marina badu.

Pasaulis supranta italų tautos būklę ir pradeda pa
miršti, kas buvo praeityje. Supranta savo skaudžią 
būklę ir italai, kurie šiandien vieningai stojo į kovą, 
kad išvalyti savo kraštą nuo kraugerių nacių. Jie su
pranta, kad dabar nelaikąs yra varžytis dėl pirmeny
bės valdžioje. Tą būklę supranta ir jungtinių tautų 
vadai, kurie pripažino gen. Badoglio vyriausybę, pa
jėgusią nuversti fašistų režimą, sujungti tautą ir ją 
išvesti į karą prieš Vokietiją. Net toks italų politikas, 
liberalų vadas Carlo Sforza matė reikalo padaryti tokį 
pareiškimą: “tai būtų veik išdavikiškas aktas prieš' 
Italiją priešintis Badoglio vyriausybei, kuri organizuo
ja ir veda karą prieš Vokietiją.” Tai yra sveikintinas 
ir sveikas reiškinys. Kai kraštas yra nacių naikinamas, 
italai neturi laiko partinei kovai. Jie turi būti vieningi, 
jie turi gelbėti save ir savo tėvynę.

Atsižvelgiant į tai, kad ir mūsų tėvų kraštas — Lie
tuva tų pačių nacių yra pavergtas ir naikinamas, ir 
mes turėtumėme būti ir vieningesni ir kovingesni, kad 
greičiau jį išlaisvinti.

★

Prieglaudos statymo reikalu
Mūsų malonūs skaitytojai, neabejojame, gerai yra 

susipažinę su Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos pas
tangomis užbaigti statyti lietuviams seneliams prieg
laudos namus. Veik kas savaitę mes dedame žinių iš 
tos sąjungos veikimo, iš kurių galime matyti jos rū
pesčius ir darbus.

Prieglaudos namas jau yra pastatytas. Užtikęs ka
ras sutrukdė jų įrengimą. Jau kelinti metai namas sto
vi neįrengtas ir, žinoma, nenaudojamas. Kiekvienas jį 
pamatęs ir žinodamas, kaip jis yra reikalingas, užsi
dega noru kuo tik galima prisidėti, kad jį įrengti ir 
greičiau ten senelius apgyvendinti.

Pastebėjome, kad Labdarių Sąjunga šaukia seimą. 
Jis bus lapkričio 28 dieną. Seimas, kaip spėjame, prieg
laudos reikalą svarstys visu rimtumu. Todėl svarbu, 
kad į seimą suvažiuotų visų mūsų organizacijų atsto
vai ir visi tie, kuriems prieglaudos reikalai rūpi, kurie 
gali prisidėti ir patarimais ir pinigais, kad greičiau ją 
užbaigti ir įrengti.

Chicagos ir apylinkės lietuvių garbė neturėtų leisti 
laikyti prieglaudos namą neužbaigtu, tuščiu. Dar iki 
seimo turi būti paruošti visi reikalingieji planai, išrū
ginti leidimai medžiagai gauti, O mūsų dUOShiOS V1SUO-

tijų laimėjimas šiame kare ir laisva nepriklausoma ir 
demokratine Lietuva.

<•
Ten nebuvo kunigų, kurie niekintų socialistus, ten 

nebuvo laisvamanių, kurie su pašaipa žiūrėtų į kuni
gus. Ten buvo tik lietuviai! Lietuviai, kurie užgirsta 
kiekvieną mūsų tėvų, brolių ir sesučių sudejavimą Lie
tuvoje, kurie nori savomis rankomis apraišioti žaizdas 
ištremtiems Sibiran, ar į kitas vietas.

Ten jie miršta nuo nepakenčiamo klimato sąlygų ir 
nuo įvairių žaizdų: — “Jei netikit man, tai atvykit į 
mano namus ir pamatykit mano žaizduotą vyrą’’, pa
reiškė Deveinienė, Pittsburgho konferencijai.

Kaip pabaigė Deveinienė paskaitą, apie lietuvių var
gus ir kančias ištrėmime, tai daug konferencijos daly
vių verkė... Ir vis-gi prisieina gerai pagalvoti, kaip ma
tai ne tik moteris ir “kietaširdžius’’ vyrus ašarojan
čius.

Amerikos lietuviai, nėra šykštūs geriems darbams. 
Jie suaukojo virš šešių tūkstančių dolerių. Amerikos 
Lietuvių Tarybos naudai. Jie išpirko paskolos bonų už 
$175,000 vertės, vietoje. Jie pasižadėjo išpirkti po $10,- 
000,000 bonų per kiekvieną vajų.

Vienu žodžiu, Amerikos lietuviai savo pareigą atliko. 
Jie įrodė, kad vienybėje, tikrai glūdi galybė, kurią pa
stebėjo ne tik ten buvę senatoriai ir įvairių šalių diplo
matai, bet ir Anglijos min. pirmininkas Winston Chur
chill, kuris savo telegramoje sveikindamas konferenci
ją, dar kartą priminė, kad Jungtinės Tautos kovoja ir 
už mažų tautų laisvę.

Mes Kanados lietuviai, stebėdami mūsų tautiečių tuos 
didžius darbus, kuriuos sutartinai ir gražiai atliko 
Pittsburgho konferencija, džiaugiamės iš gilumos šir
dies. Didžiuojamės jų nepaprastu pasiryžimu ir drąsa. 
Bet džiaugdamiesi tuo istoriniu įvykiu, sykiu turime 
Prisipažinti, kad pas kanadiečius nėra tokio dar sklan
dumo, koks turėtų būti.

Mes turime suorganizavę, tokiais pat pamatais, Ka
nados lietuvių tarybą, kaip ir amerikiečiai, bet pav. 
Toronto socialistai. Amerikos Lietuvių Tarybą sutinka 
remti, o Kanados ne. Rodos kliūtys, kurios buvo, yra 
prašalintos. Darbo daug, jo užtektų visiems.

Ypatingai dabar, po konferencijos, reikėtų visiems 
subendrinti jėgos ir stoti į darbą už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Mūsų broliai po sunkia vokiečių priespauda, šaukiasi 
pagalbos į mus. Amerikiečiai lietuviai tiesia jiems ran
ką, o mes kanadiečiai privalome sekti juos.”

★
Nekatalikiška Suomijos spauda giliai vertina Popie

žiaus Pijaus XII taikos planą. Įtakingasis suomių laik
raštis “Kolina” rašo, kad jis nuoširdžiai pritariąs Po
piežiaus darbui ir kovai teisingai ir pastoviai pasaulio 
taikai atstatyti.

Marijampolės ir 
Vilkaviškio apylinkėse

(LKFSB) Marijampolėje 
veikęs dramos teatras esąs 
perimtas miesto valdybos ir 
pavadintas Marijam p o 1 ė s 
miesto teatru. Aktorių ko
lektyvui vadovaują' rež. K. 
Tunkevičius, anksčiau dir
bąs Šiaulių miesto teatre. 
Teatro direktoriumi esąs 
paskirtas J. Pileckis. Mari
jampolės profesinių sąjungų 
chorui vadovaująs muzikas 
K. Gurevičius.

Karo metu buvo sudegin
ta: Kapčiamiesčio bažnyčia, 
Seinų apskr., Pilviškių baž
nyčia su visais ūkio trobe
siais, Vilkaviškio apskr., — 
Vilkabūdžio medinė bažny
čia, Šakių apskr. Be to — 
nukentėjo Marijampolės vie
nuolynas ir sudeginti Aly
taus klebonijos visi ūkio tro
besiai. Visų bažnyčių ir tro
besių atstatymo darbai esą 
pradėti. Naujos bažnyčios 
pradėtos statyti mūrinės.

— Papilėje įsisteigė Šiau
lių mokslo ir meno dr-jos 
skyrius su dainos, muzikos, 
vaidybos, tautinių šokių, 
sporto ir mokslo populiari- 
zacijos skyriais. Galimas da 
lykas, kad dėl paskutiniais 
laikais padidėjusių sunkumų 
tas kultūrinis veikimas bus 
apmiręs.

Lietuvos diena 
atstovybėje Londone 

(LKFSB) Rugsėjo 12 d.
Lietuvos atstovybėje Londo
ne buvo švenčiama Lietuvos 
diena, atkelta iš rūgs. 8 d. 
Dalyvavo Latvijos, Estijos 
ministeriai su savo patarė
jais ir žmonomis, visų lie
tuviškų draugijų pirminin
kai, veikėjai, choras “Lith- 
uanica”, naujai kunigu į- 
švęstas jėzuitas latvis tėvas 
P. Cirsis. kun. dr. Matulai
tis ir daug kitų svečių. Iš
kilmės dalyviai salėje iš
klausė min. Balučio gerai 
paruoštos kalbos, patiektos 
angliškai ir vertime. Dainos 
padarė gero įspūdžio ir lie
tuvių choras gavo pakvieti
mą dalyvauti ateinančioje 
Latvijos šventėje; kai ku
riuos dalyvius lietuviškoji 
daina tiek sujaudino, kad 
net nuoširdžiai apsiverkė.

Po svietą pasidairius
Filadelfijoj buvo sušauk

tas lietuvių mitingas, kad 
išklausyti Am. Lietuvių Kon 
ferencijos raportą. Griniui 
pareiškus, kad Lietuva bus 
nepriklausoma, kad Kaune 
plevėsuos Amerikos žvaigž
dėta vėliava, balšavikus taip 
nugązdino, kad net žado ne
teko. Atsipeikėjęs vienas bal 
šavikų gazietoj sušuko: 
“Keista. Lietuva bus nepri
klausoma, bet Amerikos val
džia šeimininkaus.”

Bet žiūrėkit, tavorščiai, 
tam tipui visai nekeista bu
vo, kai prieš pora metų Lie
tuvoj šeimininkavo Stalino 
burliokai. 1

Beeinu visu delnu, kad 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viai šimtą syk labiau norė
tų, kad Kaune plevėsuotų 
Amerikos vėliava, o ne Sov. 
Rusijos.

tiktai mažas Čaliukas nusi
minęs. Patėmijęs tai tėvas 
klausia:

— Oaliuk, delko tu toks 
nusiminęs? Turėtum džiaug
tis, juk gavai broliuką.

— A, fui! — atšauna Ča
liukas. — Nemyliu aš to 
daktaro, kam jis atnešė man 
broliuką. Aš pritariau tėtu
kui ir mamytei, kad noriu 
sesutės, ne broliuko...

— Ką gi padarysi, jei 
daktaras dabar mergaitės 
neturėjo, — ramina tėvas 
Čaliuką.

— Ai dont kere! Jei da
bar neturėjo, tai aš galėjau 
palaukti iki būtų gavęs...

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Išeina tavorščiai aikštėn, 
kad burleskinis poetas Liu
das Gira, kurį balšavikai vi
siems priklodu stato, yra ge
rokai lenktų į save pirštų 
tipas. Būdamas Li e t u v o s 
žvalgybos viršininku, ieško
damas pilsudskininkų, jis 
gerokai išieškojo dvarus. Y- 
patingai sėkmingas jo žygis 
buvęs į vieną Kaišedcrių a- 
pylinkę. Po Liudos išieško
jimo buvo nusiųsta komisi
ja skundui ištirti. Skundas 
pasirodė pagrįstas. Paskui 
iškratytas L. Giros butas ii 
rasta aibės grobio: pagal
vių, kaldrų, kumpių, kala
kutų ir kitokių gėrybių.

Ir dar kai kas dyvijas, 
kad L. Gira nuėjo pas bal
šavikus. Nėra jokio dyvo. 
Juk kitokie baisavikams nei 
netinka.

Vaikščiojo Adomas po žalią 
gojų.

Po žaliąjį gojelį, po 
aglynėlį.

Ir vaikščiodamas Ievos
c 

ieškojo.
Atrado Ievą aukštai obelyj. 
“Aš turiu grašių ir obuolių, 
“Eik šian, Adomai, aš tau 

jų duosiu.”
“Aš nenoriu grašių, nei 

obuolių,
Tik prašau, Ieva, lipk iš 

Obelės”.
Autorius nežinomas

Gurbių namuose laimė: 
Dievas davė sūnų. Tėvas, 
motina džiaugsmu trykšta,

Spicpirvirvio Dumkos
Balšavikai Liudą Girą ti

tuluoja: “karys, valstybi
ninkas ir poetas”. O mes at
simename. kad jis buvo ir 
žvalgybininkas ir devynius 
kailius nuo balšavikų lupęs. 
Gerai sakoma, kad varnas 
varnui akies nekerta; taip 
ir šnipas šnipui.

Į Maikio Nenorpoinčio bu- 
černę atbėgo maža mergai
tė. Maikiui paklausus, ko ji 
norinti, mergaitė atsakė:

— Mano mama atsiuntė 
mane, kad tamsta duotum 
penkis dolerius čenčiaus. Ki
tą savaitę tą čenčių tamstai 
ji pati atneš.

U. S. SENATORIAI ŠV. ŽEMĖJ

Kaip žinome, penki Amerikos Jungtinių Valstybių se
natoriai vyriausybės buvo pasiųsti apžiūrėti jungtinių 
tautų frontus įvairiuose kraštuose. Būdami Afrikoj jie ap
lankė ir šv. žemę Palestinoj. Čia du jų nusifotografavę 
Jeruzalėj Omaro šventykloj. Priekyje yra šventyklos vy
riausias šeikas, du senatoriai ir US armijos kapelionas 
(dešinėj). Vienuoliai yra pranciškonai iš Terra Saacta 
kolegijos. 1NCWQ v
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Nuotykiai vienos vienuolijos istorijoje
— SIDABRINIS JUBILIEJUS. — VARGDIENIŲ SE
SERYS. — Į VILNIŲ, | VILNIŲ. — RUSIJON IŠVEŽ
TOJI LIETUVE VIENUOLE. — SESUO ŽUVUSIOJI 
NUO BOLŠEVIKŲ. — KAIP LIETUVES VIENUOLES 
TVARKOSI BOLŠEVIKŲ IR NACIŲ OKUPACIJOJE.
— TYLI VIENUOLES PRIESAIKA — IŠTESĖTI PER
SEKIOJIMUOSE.

Arkiv. Jurgio Mat uievičiajs 
įsteigta

(LKFSB) Šiemet sueina 
25 metai, kaip buvo įsteig
ta Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos seserų kongrega
cija, kitaip dar jas vadina
ma Vargdienių Seserys. 1918 
m. spalių m. 15 d. J. E. Sei
nų vysk. A. Karosas patvir
tino kongregacijos įstatus, 
o tų pačių lapkr. mėn. 1 d. 
iškilmingai priimta į nau
jokyną 10 kandidačių. Tik
rasis kongregacijos steigė
jas buvo J. E. ark. Matule
vičius.

Po trejų metų vokiečių o- 
kupacijos Lietuva buvo la
bai nualinta, visur jautėsi 
karo padariniai ir besiku
rianti vienuolija turėjo daug 
sunkumų.

Pirmoji vienuolijos vyres
nioji buvo sės. M. P. Uogin- 
taitė; pirmas vienuolijos 
darbas — namų ruošos ir 
dailės darbų kursai mergai
tėms. Greit iš “Žiburio” dr- 
jos vienuolija perėmė “Še
šupės” knygyną ir įsitaisė 
mažą spaustuvėlę. Steigėjo 
noras buvo, kad seserys im
tųsi artimo meilės darbų ir 
jos bifvo pakviestos vesti 
Marijampolės senelių prieg
laudą, o 1920 m. pati vie
nuolija įsteigė prieglaudą 
našlaičiams. Prie prieglau
dos atidaryta ir pradžios 
mokykla, iš kurios 1921 
išaugo vidurinė mokykla 
mergaičių pensijonatas.

mokyklos veikiančiame Mo
terų Globos Centre ir dar 
viena — vaikų “židinyje”. 
Tai buvo visai nauja įstai
ga visoje Lietuvoje — ji 
buvo skiriama mokyklinio 
amžiaus vaikams globoti 
Laisvu metu po pamokų. Čia 
vaikai ruošdavo pamokas, 
žaizdavom, seselės globoj 
praleisdavo laiką, o tėvai 
ramiai sau galėjo būti dar
be. Soc. Mokyklos studentės 
čia atlikdavo praktiką. Švie
timo ministerija labai šios 
rūšies įstaigas vertino ir 
ruošėsi jų steigti daugiau, 
po visą Lietuvą, bet bolše
vikų okupacija viską suar
dė. Vilniuje seserys globojo 
atskirą vaikų darželį prie 
Aušros Vartų.

Prieš bolševikų okupaciją 
kongregacija turėjo 17 sky
rių Lietuvoje ir 3 skyrius 
(arba, vadinamus, namus) 
Amerikoje. Dirbo dešimtyje 
senelių prieglaudų, 12-je vai
kų darželių, viename vaikų 
židinyje Vilniuje, vedė ke
turis mergaičių bendr: bu
čius^ dvi pradžios mokyklas, 
vieną žemės ūkio mokyklą, 
dvi spaustuves.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOLS

ITALIJOS MOTERYS PAGELBSTI AMERIKONAMS 
SKALBIMO DARBUOSE

B **- 
s

Kur-nors-Italijoje—Italijos moterys pagelbsti mūsų kareiviams skalbi
mo darbuose, dirbant prie skalbiamų mašinų U. S. ligoninėje. Pažymėtina, 
kad šios mašinos yra varomos mobile elektros unito. Taip pagelbetant nuo 
daug sunkaus rankomis darbo.

SVEIKATA...
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Spauda ir organizacijos
Seserų “Šešupės’ ’ spaus- _ • tuveje buvo spausdinama 

“Moteris” (20,000 egz.). 
“Naujoji Vaidilute” (3,000 
egz.), ‘‘Misijos” ir “Lieps- 

(15,000 egz.). “Liep3-
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BRANGUS TURTAS

LIGONIO PRIEŽIŪRA (3/
Prie ligonio esant, ligo

niui patarnaujant reikia 
daug kantrybės bei ištver
mės.

J

turėjo apleisti savo motiniš
kąjį namą. Seserys buvo iš
blaškytos, išsklaidytos, bet 
nepalaužtos. Labai sunku 
buvo seselėms mokytojoms

i

I

I

Po plačiąją Lietuvą
Patyrimo įgijusias seseris 

Telšių vyskupas pakvietė 
vesti tos diecezijos spaus
tuvę. Pastaruoju laiku vie
nuolija Telšiuose be spaus
tuvės dar dirbo senelių prie
glaudoje, šeimininkavo kun. 
seminarijoje, laikė pradžios 
mokyklą, bažn. rūbų ir vė
liavų siuvyklą.

Nuo 1931 m. seserys pra
dėjo darbą Utenoje. Pane
vėžio vyskupijoje, jos čia 
vedė vaikų darželį, senelių 
prieglaudą, mergaičių moks
leivių bendrabutį. Jų darbą 
įvertindama apskrities savi
valdybė pavedė joms tvar
kyti ir savo našlaičių prieg
laudą.

1933 m. “Žiburio”
kongregacijai pavedė žem. 
Žemės Ūkio mokyklą Kark
linių dvare (Vilkaviškio ap.) 
Mokyklos darbas ir ūkis kas
met darė gražią pažangą: 
iki bolševikų okupacijos bu
vo išleistos 7 laidos moks
leivių.
Vilniuje, prie Aušros Vartų

Kai Vilnius grįžo prie Lie
tuvos. ten įsisteigė greit ir 
N. P. šv. P. M. kongregaci
jos skyrius. Trys seserys bu
vo lektorėmis Katalikų So
cialinėje Moterų Mokykloje, 
be to — viena sesuo vedė 
tos mokyklos raštinę ir lai
kė mokyklos bendrabutį, 
viena sesuo dirbo prie tos

dr-ja

A. ia. kun. dr. J. Navicko 
kviečiamos seserys 1936 m. 
atvyko į USA; sekančių me
tų pradžioje buvo pakvies
tos šeimininkauti Marijonų
Kunigų Seminarijoje Hins- ir darželių vedėjoms dirbti 
dale. 1939 m. įsteigtas na
mas Thompsone, Vilią Ma
ria, gautas valstybės čarte
ris (vienuolijos įpilietinimas 
Amerikoje) ir iš J. E. Hart
fordo vyskupo gautas leidi
mas atidaryti noviciatą. Pas 
tanioj u metu Amerikos ša
kos motiniškas namas ir 
naujokynas iškeliamas į nau 
ją vietą tarp Thompsono ir 
Putnam. Thompsono namas 
lieka “Poilsio Namas”, į ku
rį priimami senesnio am
žiaus žmonės, norintieji gy
venti seserų globoje.

Visai kongregacijai vad>
buvo pačios kongrega- vau ja motina M. Teresė (U. 
leidžiamas dvisavaiti- Navickaitė), Amerikos ša- 
laikraštis katalikėms kai — sės. M. Aloyza (Šau- 

“Pava- lyte). Ji yna Amerikos lie- 
ir daugumoje kaimo tuvė, gimusi ir augusi Penn- 

— pavasarininkų sylvanijoje, naujokyną atli- 
— skaitomas ir platinamas, ko Lietuvoje ir ten išgyve- 
Seserys taipgi talkino L. K 
Moterų dr-jai ir mergaičių 
“Pavasario” sąjungai, orga
nizuodavo virimo, ruošas, 
higienos ir kitus kursus, dir
bo vaikų “Angelo Sargo’’ 
sąjungoje. Vasarą katėki 
zuodavo vaikus parapijose.
Amerikoje

nos” 
ros” 
ei jos 
nis
mergaitėms, artimas 
sariui” 
jaunimo

no 7 metus, padarydama ir 
amžinus įžadus. — USA at
vyko su pirmąja seserų gru
pe 1936 m.

Bolševikų okupacijoje

Bolševikams ok u p a v u s 
Lietuvą, kongregacija nu
stojo visų savo įstaigų ir

bolševikų mokyklose. Kiek
viena gal noriau būtų ėjusi 
kur į ūkį ar kokią dirbtuvę, 
bet Lietuvos bažnytinė vy
resnybė buvo pageidavusi, 
kad vienuolės, kol galės, ne
sitrauktų nuo vaikučių. Ka
dangi visos privatinės mo
kyklos buvo suvalstybintos, 
tai seserys buvo išskirsty
tos ir iškilnotos į įvairias 
valstybines mokyklas. Dalis 
seserų nuėjo dirbti į ligoni
nes. Viena iš jų. gailestin
goji seselė (nursė) sės. M. 
Pankraca-Elzbieta Breivytė
— bolševikų išgabenta į Ru
siją, o viena — sės. M. Te
resė — Salomėja Kaupaitė
— nužudyta. Bolševikų oku
pacijos metu seserys buvo 
pakviestos šeimini n k a u t i 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Auklėtiniai valgydavo pa
mainomis: vieniems esant 
valgomajame, kiti palaukda
vo bažnyčioje ar kieme. Tas 
seserims 
nemažas 
dėka jų 
išgelbėta
iš atimtos seminarijos. 
Nacių okupacijoje

Bolševikų okupacijos 
tu “Šešupės” knygynas,
ir gerai išsijotas, išsilaikė. 
Atrodo, kad jis ir dabar yra 
seselių žinioje, šiaip, turi
momis žiniomis, vienuo’ijos 
padėtis ir veikimas vokie
čių okupacijos metu yra pa
našus į bolševikų laikus. Ir 
motiniškame name, ir spaus
tuvėje — šeimininkai sve
timi. Aišku, nei savo mo
kyklų negali turėti. Matyt, 
dirba taip pat išblaškytos, 
bet kur gali, stengiasi vie
name mieste gyvenančios, 
bendrai gyventi. Jų pasi
šventimas sa vo idėjai — di
delis. Lyg pramatydamas a- 
teinančrus sunkumus. jų 
steigėjas vysk. Matulevičius 
įžadų akto formulėn įrašė 
žodžius, kuriais kiekviena 
sesuo pasiryžta:

— Prižadu, Dievo padeda
ma, rūpintis kongregacijoje 
ištesėti rr niekados dėl pa
saulinės valdžios įsakymų.

dėl sunkių visuomenės sąly
gų, net dėl' persekiojimų iš 
kongregacijos nesitraukti 
arba ką nors daryti, kas 
silpnintų kongregacijas 
drausmę, ir niekados prieš 
vyresniųjų įsakymus pasau
linės valdžios nesišaukti ir 
neieškoti jos globos, bet kiek 
galėdama viską daryti, kad 
būdama, net ištremta, savo 
gyvenimą tvarkyčiau pagal 
kongregacijos įstatus, nuro
dymus, nenutraukdama pri
valomų santykių su vyres
niosiomis ir kitomis seseri
mis.
Artimo meilė ir apaštala
vimo tarnyboje

Steigėjo noras buvo, kad 
kongregacijoje būtų stipri 
gyva Dievo ir artimo meilė 
bei apaštališkoji dvasia, o 
veikimo formose būtų lanks
tumas. Iš to išplaukia 
kurie išoriniai dalykai: 
to paprastumas, šalia 
nuoiinio vardo, kartais,
tojimas ir krikšto vardo bei 
pavardės ir t.t.

Vargdienių seserų kongre
gacija turi didelius nuopel
nus Lietuvos religiniame gy
venime. Puikiai yr a pasidar
bavusi spaudoje ir organi
zacijose. Šioje srityje tarp 
Amerikos lietuvių daug dar 
yra nenuveiktų darbų ir bū
tų gražu, kad lietuviškoji 
visuomenė sudarytų joms 
sąlygas, pakviestų šioje sri
tyje į talką. Įvertindami šios 
kongregacijos nu v e i k t u s 
svarbius darbus, sveikiname 
šias seseris, įsikūrusias A- 
msrikoje, linkėdami ir to
liau sėkmingai tęsti savo 
darbą, drauge ruošiantis 
dvasinio atgimimo talkai 
Lietuvoje.

i kai 
abi- 
vie- 
var-

I

šeimininkėms buvo 
apsunkinimas, bet 
pasišventimo buvo 
nemažai vsrtybių
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LIETUVIAI STUDCMOFFO 
KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOSE

(LKFSB) Iš Londono pra
neša mums, kad dalis vokie
čių iš Suvalkijos išvežtų gy
ventojų esanti sugrusta į 
Studchoffo koncentracijos 
stovyklą, netoli Dancigo; 
čia lietuviai kenčia neišsa
komą vargą ir prižiūrėtojų 
žiaurumą.

Ligonio prižiūrėtoja pri
valo įsisąmoninti, kad ligo
nis yru bejėgis, piktas, jaut
rus, kartais nepakenčiamai 
kapriznas, dažnai užgaulio
jantis. Kokis čia gali būti 
malonumas per valandų va
landas klausyti ligonio vai
tojimų, klausyti jo nesąmo
ningai įrituojančių žodžių, 
valyti jo dvokiančias išma
tas ir t.t. Bus lengviau tuos 
visus nemalonumus nuken
tėti, jei geraširdė slaugė ži
nos, jog ne sergąs žmogus 
ją užgaulioja, bet tik liga 
yra kalta.

Gera slaugė viską ligoniui 
atleidžia. Kad ir skaudžiau
siais žodžiais įžeista, jinai 
maloniai šypsosi. Pasveikęs 
ligonis gailisi kad buvo ne
geras savo geradarei slau
gei. Pasveikęs ligonis už
miršta savo kančias, užmirš
ta praeities bėdas, bet pa
tarnautojos malonios šypse
nos jis niekad negali 
miršti... jis jai už tai 
amžinai dėkingas.

Ne tiktai kantrybė, bet ir 
ryžtingumas turi rastis pas 
ligonio prižiūrėtoją. Daug 
nemalonių pareigų, ilgos 
varginančios valandos, sun
kus darbas ir atsakomybė 
yra užkraunama ant ligonio 
prižiūrėtojos pečių. Ligonis 
bara, šeimynos nariai bara, 
pašaliniai bara. Ne visos ga
li ištverti. Tiktai pasiryžu- 
sios slaugės savo pareigose 
ištveria. Lengviau bus iš
tverti jei buri pasiryžus ne
paisyti visų barimų, o da
ryti viską kad tik ligonis 
geriau pasveiktų. Ar ga’i 
būti kas prakilnesnio, kaip 
kad palengvinti kenčiančiam 
skausmas, išgelbėti žmogaus 
gyvastį, sugrąžinti žmogui 
sveikatą?

Pareiga turi viršyti jaus
mus. Pavyzdžiui, ligoniui 

; reikia išplauti grobus,'o jis 
i nenori lavatyves, nesiduoda, 
! protestuoja, maldauja, kad 

nevarginti jo skaudamą kū
ną. Minkštaširdė patarnau- 

► toj a kartais pasigaili ligo- 
i nio, nepaklauso daktaro į- 

sakymo, neatlieka savo pa
reigos. Nuo užsikimšusių Vi 
durių ligoniui gali pasida
ryti blogiau, kartais, dėto

Tas, kurs neturi savo nuo
monės, bet pasiduoda kitų 
žmonių nuomonei, yra ver
gas Ktopstock

už- 
bus

ligonis gali ir numirti. Tai
gi ligonio patarnautoja turi 
žinoti, kad daktaro įsaky
mas ir įpareigojimas yra 
svarbiau ligonio gerovei, nei 
naivus sentimentas. Arba 
vėl, sergančiam vaikui rei
kia duoti nelabai skanius 
vaistus. Vaikas verkia, ko
voja, nenori vaistų gerti. Mo>- 
teriškė pasigaili vaiko ir ne
duoda vaistų. Be vaistų vai
kas negali pasveikti. Kad ir 
sunkiausia būtų, kad ir la
biausia širdį graudintų, pa
reiga turi nugalėti senti
mentą.

Kantrybė, ištvermė, ryž
tingumas, pareigų pildymas 
— tai labai svarbios geros 
slaugės būtenybės. Toki pa
tarnautoja yra gerutė ligo
nio gelbėtoja.
Daktaro atsakymai
į klausimus

Atsakymas A. B. — Tams 
tos klausimas nors yra la
bai svarbus, bet nepatogus 
diskusuoti per laikraštį. Se- 
ksualės higijenos klausimais 
geriausia kreiptis privačiai 
pas gydytoją.

Atsakymas O. D. — Liga 
“chorea” arba kaip kiti va
dina “šv. Vito šokis” yra 
pagydoma, jei tik pildysi 
daktaro įsakymus. Tos ligos 
priežastimi yra dažniausia 
kur nors kūne infekcinis liz
das (dantys, tonsilai), arba 
limpamos ligos (tymai, škar- 
latina ir t.t.); širdies reu
matizmas. Tąja liga dažniau 
šia serga mokyklinio am
žiaus vaikai. Mirtingumas 
nuo tos ligos nėra labai aukš 
tas, tad neapsimoka per
daug sielotis.

t 
į
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Iš vergijos į laisvę

Kaip pracūzų kunigas pabėgo iš nacių 
gestapo koncentracjos stovykos

Prancūzų kunigas capt. 
Pierre Goube pabėgo iš kon
centracijos stovyklos, kurią 
tvarkė ir prižiūrėjo nacių 
gestapo. Prancūzų kunigas 
koncentracijos stovyklose 
yra buvęs du metus ir pa
galiau paspruko iš nacių na
gų ir nuvyko į šiaurės Afri
ką.

Minimas kunigas pereito 
pirmadienio vakare kalbėjo 
Casino klube, Chicagoje. Jis 
pareiškė, jog tikrai bloga 
buvo koncentracijos stovyk
loje, kurią prižiūrėjo, gesta
po. Kunigas pasakė, jog 
daug blogiau yra būti kon
centracijos stovykloje, kuri 
yra prižiūrima gestapo, ne
gu toje stovykloje, kurią 
prižiūri vokiečių oficeriai.

Kunigas capt. Pierre 
Goube rengės penkias savai
tes pabėgimui, jam padėjo 
pabėgti iš koncentracijos 
stovyklos prancūzų požemi
nis (slaptas) veikimas. Jis 
smulkmenų nesakė apie savo 
pabėgimą, bet tik pastebėjo, 
jog jis apsirengė taip, kad 
nepažintų. Kunigas Goube 
paėmė savo šviesiai rudų 
plaukų dalį nuo galvos ir 
prisidėjo ūsus.

Jis yra kapelionas pran
cūzų aviacijos kadetų, kurie 
lavinami 15 U. S. armijos 
lauke, Jungt. Amerikos Val
stybėse.

Jis yra aukštas ir plonas, 
eina trisdešimtus metus, jo 
akys spindi energija. Capt. 
Goube nesišypso j o, kai jis 
kalbėjo apie koncentracijos 
stovyklas Prancūzijoje, Bel
gijoje ir Vokietijoje, kur jis 
buvo laikomas. Jis pareiškė: 
“gestapo mane pristatė prie 
sunkaus darbo. Užlaikymas 
buvo tikrai blogas.

Smith ir Balęs gavo po 
metus ir vieną dieną

Frank S. Smith, numizma
tikos pirklys; ir Elbridge 
Gerry Bates, Glen Ellyn sel- 
smonas, federalio teismo nu
teisti į federalį kalėjimą me
tams ir vienai dienai. Jiedu, 
ir dar chemikas Kurt E. 
Schimkus iš Chicago 
Heights. buvo kaltinami per
žengime įstatymo, kuriuo 
draudžiama auksu vesti pre
kyba su priešo šalimi, ši 
kompanija buvo susiradus 
tariamą turtingą kasyklų 
savininką auksui persiųsti į 
Vokietiją. Pasirodė, kad tuo 
turtingu kasyklų savininku 
buvo federalis agentas ir ty
rinėtojas.

Byla buvo nagrinėjama 
federalio teisėjo John 
Barnes kameroje.

I

• v

VIENUOLYNAI, LIGONINĖS NAMŲ FRONTE Racionavimo kalendorius

Žinotinos dienos šeimininkėms
Sekmadienį — pirmoji ga

lioj anti data G rudajai štam
pai, trečioje racionavimo 
knygelėje.

Spalių 30 dieną baigiasi 
C, D, E ir F rudųjų štampų 
galiojimas.

Spalių 31 d. — paskutinė 
diena naudoti štampas No. 
15 ir 16, kiekviena gera 
5 svarams cukrui gauti na
miniam kenavimui; paskuti
nė diena naudoti stamp 14. 
gera 5 svarams cukrui gau
ti; paskutinė diena trečiame 
periodiniame keleivinių au
tomobilių padangų patikri
nime. kurių savininkai turi 
“B” kortelę.

Lapkričio 21 d. — pasku
tinė diena naudoti gazolino 
štampas No. 8, “A” knyge
lėse.

Lapkričio 30 d. — pasku
tinė diena ketvirtame perio
diniame keleivinių automo
bilių padangų patikrinime, 
kurių savininkai turi “C” 
kortelę.

Gruodžio 31 d. — baigiasi 
data ketvirtame ketvertyje 
dėl “TT” knygelės.

Sausio 4d.
diena naudoti pirmame pe
riode kuro aliejaus kuponus. 
Geras dešimčiai galonų vie
netas.

I

B.

Sumažins vizitų 
valandas

Yra sakoma: laikas — 
nigas, ypatingai dabar, ka
ro metu. Pardedant spalių

t

Čekiai baigė streiką
Valstybės nepilnapročių 

ligoninėj, Kankakee, UI., bu
vo sustreikavusios 300 slau
gių ir prižiūrėtojų, nes ilgai 27 diena bus iki 20 nuošim- 
nebuvo gavusios algų, 
mis dienomis streikas bai-1 
gės, nes visos gavo čekius i 
už rugsėjo mėnesį. Ligoninės 
užvaizdą sako, kad dėl šio 
streiko susitrukdymo visuo
se reikaluose nebuvę, nes 
400 patarnautojų buvo pasi
likę savo vietose.

Pi-

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS .NAUJAS PI-A.8TIC IU- 
TKItlOI-AS NATŪRAI.R8 U U M 
SPALVOS DANTŲ PLK1TOMS.

Vienuolynai ir katalikiškos ligoninės labai glaudžiai ko
operuoja namų fronte karui laimėti įvairiais būdais, šia
me atvaizde matome vienos New York katalikiškos ligo- Lapkričio 1 d __ pirmoji
ninės virėją-vienuolę taupant sunaudotus riebalus, iš ku- ■ 
rių gaminama grycerina reikalinga chemikalų ir amuni
cijos dirbtuvėms. (NCWC)

Brookf ieldiečiai tai laiko stebuklu
Chicago priemiestyje, mus grandpa ir grandma, 

Brookfield’e praeitą gegu- kur taip pat visi džiau- 
žės mėnesį Wood namuose gėsi. Net šunelis, ilgai ne
užmigo dviejų metų amžiaus matęs gyvo Jimmie, pradėjo, 
Jimmie. Užmigo taip, kad 
namiškiai jokiu būdu nega
lėjo jo prikelti, o gydytojai 
nustatė, jog jis serga nece- 
phalits lethargica. Namuose 
buvo liūdesys. Jokios prie
monės niekais nuėjo, kad 
vaikutį pažadinus iš lietar- 
go. Pagalios motina pradėjo 
melstis prie Kūdikėlio Jė
zaus. atlaikyti novenas ir tt. 
Ir įvyko tai, ko visi namiš
kiai troško: užvakar vaiku
tis pabudo ir atvėrė mėly
nas akutes. Namiškių 
džiaugsmui nebuvo galo. Jis 
tuojau iš savo namų 4207 
Vernon buvo nuneštas į na-

galiojanti data dėl airplane 
stamp No. 1, trečioje racio
navimo knygelėje, gera toji 
stampa porai batų.

Lapkričio 20 d. — baigiasi 
data dėl X, Y ir Z mėlynųjų 
štampų.

sakoma, nesulaikomas šoki
nėti ir iš džiaugsmo loti.

Visa apylinkė dabar kal
ba, kad tai per motinos 
maldas įvykęs stebuklas.

I

Mirė išmokytojavus
23 metus

Nukentėję reikalauja 
didesnės saugos

Šių metų liepos 10—11 
dienomis buvo išplėštos Por- 
tage Park Safe Deposit 
Vault Co. saugomosios dė
žės, iš kurių sukolektuota 
virš $232.000 pinigais, ne
skaitant kitų vertybių. Nu
kentėjo virš 400 depozitorių. 
Ilgą laiką ėjo tardymas, nes

■

apiplėšimas kai kam rodėsi
i .

Šv. Pilipo parapijos, prie įtartinu, tačiau niekas iš to 
Oak ir Cambridge gatvių, neišėjo. Dabar depozitoriai 
mirė viena mokytoj a-vienuo- tos įstaigos vienam mitinge 

......................... priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama, jog valstybė 
esamu statutu priverstų 
kompaniją labiau saugoti 
kostumerių vertybes.

Šio- čių sumažinta laiko ligo
niams lankyti ligoninėse. 
Tas palies 75 Chicagoje 
esančias ligonines. Motinys
tės varduose lankymo valan
dos vakarais visiškai bus 
panaikintos. Vyrai žmonų 
galės aplankyti nuo 3:30 iki 
5 vai. popiet ir nuo 7 iki 
8:30 vakare kasdieną. Vaikų 
varduose tik dvi dienas sa
vaitėje bus galima aplanky
ti ir tik po vieną valandą 
laiko. Bendras lankymas li
gonių bus nustatyta viena 
valanda tarpe 2 ir 5 vai. po
piet ir 7 ir 9 vakare. f

lė, 23 metus išmokyto j avus 
toj parapijoj. Velionės stu
dentų šiandie randasi su A- 
merikos kariuomene visose 
pasaulio dalyse. Laidoti iš- 
vešta į Dubuaue. Ia.Klausinėjami Cicero 

pareigūnai
Cicero miesto tarybos na- Milionas kortų kaladžių 

riai, įskaitant mayorą 
George Stedronsky, pereitą 
trečiadienį, buvo pašaukti 
pasirodyti prieš grand jury, 
kad sužinoti daugiau apie 
gemblinimo syndikatus, ry- 
šiumi su Dany Stanton ir 
Martin “Sonny Boy” Quirk 
mirtimis.

I

kareiviams

zt^Velvalone,
$12.50

IKI $39.50 L2 KIEK V1EN£
N«at»l<luod«. B. akonio. N.tnraM. 
vo. N.blunk. VI«oJ »*ly žinomo. d*ntg 
pl.’to. Pormatomo* cryatnl elear plono*

PlimkMiM M<nknm., Mnllarta, t**1 ra
kinimą* cMHntirataa. Mntrnol** httmi pa- 
n.Ju. | gamtini. Vieno* dieno* t«i*,mq 
pnlamnvInuM. A^kudlavlma* veltai.

Į Darome p'eltaa fapauMM lr~| 
Į gautas tik M lalsuluotų rknUstp

!DA.NTU 
ei jenos

Durys sveria 40 tonų
Durys, kurios saugo svar

bųjį apsaugos kambarį 
(vault) San Francisco pini
gų dirbime, sveria 40 tonų.

Nėra laiko praleisti 
pinigu

Fort Worth, Texas valsti
joje. yra žmogus, kuris sa
ko, jog jis neturi laiko pra
leisti pinigų. Jis prie laivų 
statybos dirba naktį, o visą 
dieną miega.

Pavojinga nuduoti FBI
Federalis komisionierius 

Edwin Walker pavedė grand 
I džiurei nustatyti bausmę 
Wilimui Fennel, 620 N. Statė 
St., kuris netikriems če- 

Ikiams iškeisti nudavė esąs 
FBI agentu. Prieš tai jau 
jis yra sėdėjęs Bridewell už 
keitimą netikrų čekių. Vy
riausybė smarkiai baudžia 
apsimetusius federaliais a- 
gentais. —

PIRKITE KARO BONUS!

DĖMESIO!
I

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE (X).

1724 S. A*hland »n<l FI. Mon. *251 

Atdara noo • Iki A AeMad. noa H *1 4. 
_______ KAI.BAMIC LIKTU V BAKAI 

»M5 W 2<Uh St 2nd FI. L.V.
30 N. Dcarhom R<ii. 80*1, Šia. M4»
Vldurn.le^io »al »—«. Aatradi«n| Ir 

ketvirtadieni Boo | j

Šiuomi pranešam draugijoms ir 
kitoms organizacijoms, kad 
dienraščio "DRAUGO" METI
NIS KONCERTAS, įvyks SAU
SIO 16 D., 1944, Sokol Salėje, 
2337 S. Kedzie Avė., Chicago.

"Draugo" Adm.

X Jono Raudelio, biznie
riaus adresu 1645 Wabansia 
Avė., motina šiomis dieno
mis staiga susirgo ir išvež
ta į Šv. Marijos ligoninę.

X J. Motekaitis, žinomas 
Cicero lietuvių katalikų vei
kėjas, užvakar staiga susir
go ir nugabentas į Loretta 
ligoninę. Jis yra taip pat 
vienas Labd. Sąjungos pir
maeilių veikėjų, buvęs cent
ro valdybos vice pirmininku.

X Sofija Samaite, duktė 
E. Samienės, Federacijos 
Chicago apskr. sekretorės ir 

____ _________________“Draugo” bendradarbės, 
Dingę kareiviai karo j taip pamėgo lietuvių tauti

nius šokius, kad įstojo į A- 
teitininkų draugovės šokėjų 
grupę.

X Kun. K. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys 
sekmadienio vakare vyksta 
į Waukegan, UI., kur Šv. Bai 
tramiejaus bažnyčioj 40 vai. 
atlaidų pirmą vakarą sakys 
pamokslą.

X M. Valskas (Valaskas) 
senas lietuvis spaustuvinin
kas, turintis spaustuvę ad
resu 114 E. 107 St., Rose- 
lande, laikraščių pranešimu, 
policijos sulaikytas ryšium 
su W. Pelka ir jo šešių mer
ginų genge, kuri pinigų kei
timo įstaigose keitė netik
rus čekius.

paskutinė

I

lauke

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį pranešė 635 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie din
go šešiuose karo frontuose. 
.13 chicagiečių yra dingusių
jų skaičiuje.

Registracija
Šiandien registruojasi ket

virtajai racionavimo knyge
lei gauti, nuo 8 vai. iš ryto 
iki 2 vai. po pietų. asmenys 
nuo P iki S pavardės pirmos 
raidės, o nuo 2 vai. po pietų 
iki 8 vai. vakaro registruo
jasi nuo T iki.Z. Mat regist
racija vyksta pagal pavar
dės pirmos raidės.

| Priešo nelaisvėje I

Washington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį pranešė 897 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
vokiečių nelaisvėje, jų skai
čiuje 25 vyrai yra iš Chica
gos ir 12 kitų iš Chicago 
metropolitan area.

American Legion, padeda
mas Newspaper Distributers 
Association of Chicago, 
pradėjo vajų sukėlimui fon
do, iš kurio būtų galima nu
pirkti milionas kaladžių kor
tų ir pasiųsti kareiviams 
įvairiose stovyklose namie ir 
užsienyje. Viena kortų kala
dė kainuosianti 10 centų. I PIRKITE PAS TUOS BIZ- pagaminimui 5,500 blekinių 
Aukos tam fondui reikia NIEKIUS, KURIE SKEL- kenų, iš tos blekos galima 
siųsti adresu: 205 West BIASI “DRAUGE”. 
Wacker Drive. ____________

Blekos reikšmė
Kiek suvartojama klekos

pagaminti vieną torpedą.

Kieno lavonas?
Penki jaunuoliai vogtu au

tomobiliu norėjo pasivažinė
ti. Bet greit tai pastebėjo 
policija ir norėjo sulaikyti 
apklausinėjimui. Jaunuoliai 
policiją ignoravo ir pasilei
do automobiliu bėgti. Prie 
Leavitt ir Rice gatvių poli
cijos šūvis pataikė vienam 
vagiliui. Keturi palikę auto
mobilių pabėgo. Nušautojo 
dabar niekas neprisipažįsta. 
Jis yra penkių pėdų ir 6 co
lių aukščio, svėręs 160 sva
rų, juodų plaukų, pilkų akių, 
dėvėjęs juodas kelnes, bal
tus čeverykus ir pilkus spor
tinius marškinius.

SUGAUTI VOLTURNO UPĖJE

cijoe, Italijoj, britų sugauti ir gabenami į nelaisvę. (Acme- 
Draugas Telephoto)

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, bazaro belikę tik 
šeštadienio vakaras ir sek
madienio popietis, o vakare 
bus užbaiga. Užbaiga žada 
būti tokia šauni, kokios pa
rapijos bazarų istorijoj nė
ra buvę. Klebonas ir para
pijos komitetas yra pasiruo
šę visokiems netikėtumams. 
Cicero, mat, vis Cicero.

X Kastas Sabonis, Visų £ 
Šventųjų parapijos vargoni
ninkas lapkričio 14 d. da
lyvaus Aušros Vartų para
pijos choro ruošiamam va
kare, parapijos salėj. Jis y- 
ra buvęs vargonininkas Auš
ros Vartuose ię vestsaidie- 
čiams bus įdomu dar sykį 
pasiklausyti jo gražaus dai
navimo.

X Northsaidiečiai Radi- 
šauskai šiomis dienomis ga- 
vo laišką nuo savo sūnaus 

■ Julijono iš kariuomenės. 
Prašo tėvų nesirūpinti, nes, 
sako, ir svetimoj šaly jam 
gerai. Po karo sugrįžęs pa
pasakosiąs daug pergyveni
mų.

X Cpi. August Sidabras, 
6018 S. Albany Avė., dabar 
studijuojąs karo mokslus I- 
daho universitete, Moscow, I- 
daho, dvi savaites atostogų 
praleido pas tėvus. Karys 
labai gražiai kalba ir rašo £ 
lietuviškai, nors yra gimęs 
ir augęs Chicagoje. Be jo
kio vadovėlio universitete tu
rėjo septynis lietuvius mo
kinti lietuvių kalbos. Grįž
damas į mokyklą įsigijo ke
letą lietuviškų vadovėlių, 
kad lengviau galėtų kitus 
mokinti.

• . '. » *
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Federacijos 
apskrities susirinkimo veikla

Graži TMB skyriaus

Fed. 'apskrities susirinki
mas įvyko spalių 12 d. Ap
tarta nemažai reikalų. Tar
pe kitų čia svarstytų daly
kų, plačiau buvo diskusuota 
Lietuvos nuo karo nukentė
jusių šelpimo problema, y- 
pač drabužių rinkimo vajus.

Apkalbėjus dalyką, nutar
ta moterų būreliui nuvykti 
į norvegų šelpimo įstaigas, 
kurios, kaip girdėti, pavyz
dingai tvarkomos ir pasimo
kinti iš jų sistemos šelpimo

U. Šaulinskienė įstojo 
į garbės narius

Marąuette Piark. — Sek
madienį, spalių 17 d. para
pijos svetainėje Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 5 sky
rius turėjo labai smagų su
sirinkimą.

Kai susirinkimas buvo a- 
tidirytas, genai pažįstama 
bendradarbė, Uršulė Saulins 
kienė, padėjo ant stalo šim
tą ($100.00) dol. įstodama 
į garbės narius.

darbe. Taip pat buvo plačiai širdies bendrąją,
kalbėta apie rengiamą va- šaulinskienė užaugi-
karą, kuris įvyks lapkričio ............................

Vakarienėj Veronika Lu
košienė ir Barbora L&zdaus- 
kienė darbuosis virtuvėje, o 
joms padėti pažadėjo: Fr. 
Vaišvilienė, K. Petrauskie
nė, R. Grubliauskienė, M. 
Strekolaitienė; prie bufeto 
P. Gailius, prie tikietų Adol
fina Rimidaitė, A. Raštutie | 
nė, T. Petrosevičienė ir F. bus žiemos sezonui. 
Šnekutienė. šiuo j^ūbas sparčiai

Girdėjosi iš komisijos, kao rengiasi prie didelio vaka- 
tikietai sparčiai platinami. Įj - - - - - -- -

Pusė vakaro pelno eis Te- Dariaus-Girėno salėj? Visa

Dariaus-Girėno
Kareivių Motinų 
klūbo veikla
* Kareivių Motinų 
valdyba ir vakaro rengimo 
komisija posėdžiavo spalių 

113 d. ir planavo klūbo dar-

vų Marijonų vienuolynui, o 
pusė parapijos naudai. Tiks
las labai kilnus ir rengimo 
komisija tikisi 
paramos.

Susirinkimas 
riausiame ūpe.

•IS

ŠV. GREGORIAUS VYTIS

ro, kuris įvyks spalių 31 d.,

eilė motinų apsiėmė dirbti, 
kad
gas.
mas

klūbo
♦

Roger Baudier, redakto-
“ Katalikų

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

visuomenės

baigtas ge-

5v. Vardo draugijosKarą, auns i<vyas lapkričio no dvi dukteris įr ju sūnus,
21 d., Šv.^ Jurgio parapijos įurje jau gyvena savisto- YOlklIBdS 
" - v^a- Vienas sūnų tarnauja

kariuomenėje, o duktė yra . Marąuette Park. Drau- 
Šv. Kazimiero vienuolyne. | 5erai gyvuoja. Skait- 

Skyrius U. Šaulinskienei nariai. Spalių 10 d.
linki sveikatos ir ilgo gyve- ^11^ Prie šv- Komu* 
riimo.

Susirinkime, be to, įsirašė 
nauja narė: Rozalija Grub- 
liauskienė.

salėj. Vakarą rengia trys 
apskričiai — Federacijos, 
Moterų Sąjungos ir A. L. R. 
K. Susivienymo. Vakaro tiks 
las paminėti Kražių skerdy
nių sukaktį.

vakaras būtų sekmin- 
Vakaro pelnas skiria- 
kareivių vaišėms, ku- * 

rios įvyks šiuo būdu. Bus riH® laikraščio 
paskirta diena lietuvaitėms Veikimas Pietuose”, oficia-

Koresp. mi^te Service Mene Center kus organo New Orleans 
diecezijos, šiomis dienomis 
Šv. Tėvo Pijaus XII apdo 
vanotas Šv. Gregoriaus Di
džiojo Vyties ordinu. Toji 
garbė jam suteikta diecezi
jai minint 150 metų jubilie
jų nuo įsisteigimo. (NCWC)

DVI MODERNIŠKO* KOPLYČIŲ* 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue. Cicere
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė,. Chicag*
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* i» 
Jūsų finansifikam stoviui prieinamas

Ateitininkai. Moterų

Bus atvaidinta patrijoti
nė drama “Pajūrio auka”. 
Ją nuims perstatys Lietuvos 
jaunimo scenos mėgėjų gru
pė
Sąjungos 21 kp. choras pa
vaišins gražiomis dainomis, 
kurių jos daug naujų išmo
ko. Tad Federacijos apskri
tis prašo, kad visų draugijų 
nariai kreiptų dėmesio į tą 
vakarą ir jame dalyvautų, 
nes tai bus visų draugijų 
bei organizacijų vakaras.

E. S.

. ir pagaminta valgių už tiek 
kiek klūbo išteklūs leis ir 

j bus pavalgydinami kareiviai, 
. kurie tą dieną ten užeis. Va
kare, bus duodama lietuviš
kų dainų programa. Tad jei 
ir tau mielas lietuvi pasiū
lys kas bilietą į tą 31 d. spa
lių parengimą, neatsisakyk 
paimti ir keliais centais pri-

Raakorn!

Ši Firma Virš 50 Metu
Tos Pačios šeimos

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ABDITIONAL COSTt 
PARTICL'I-AR PEOPLE PRJTER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOŲS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Euduriiig—Strongest—Best Ln The Wori<L 

BUY U. S. WAR BONOS WITH THE SAVINGS
KRELPKJTfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerca

MODERNI Rvidinė 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

“panelę” pradėjo rinkti Chi
cago negrai karo pramonės 
darbininkai. Spalių 28 dieną 
Savoy Ballroom iš visų kan
didačių bus išrinkta viena. 
Laimėtojos laukia $50.00 ka
ro bonas ir auksinis laikro
dėlis.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

i

►SS

nijos. Po visam susirinko į
parapijos svetainę pnsry- JJįf pį~^teiŪmo”mSo- 
ciams. * tnitingni, tauriame mm0 vitondai, mSsų 

reiviams lietuvaičių vardu.
Dalyvė

čiams ir mitingui, kuriame 
svarstyta ir nutarta suruoš
ti judamų paveikslų vaka
rą 14 d. lapkričio. Komisi
jos pirm. M. Pilllps išdavė . . . rry.
raportą, kuris buvo priim- Ir negrai renka Miss 
tas. Nutarta minėtą dieną 
paimti parapijos svetainę.

Judamų paveikslų vakare

Toliau buvo svarstyta pri
siruošimas prie metinės va
karienės, kuri įvyks lapkr. 
28 d. parapijos svetainėje. 
Pirm. Ona Kazragienė pra
nešė, kad Maskolaičiai per 
vakarienę scenoj atliks loši- Į bus ir kitokių pamarginimų. karo darbininkai kontesto 

žodžiu, bus įdomus paren- būdu rinko “Miss Victory”. 
girnas- Laimėtoja gavo $1000 karo

Vėliau paskelbsim, kokie boną ir apmokėtą kelionę į 
bus paveikslai rodomi tą va- Washington, New 
karą, J. A. Vilkišius Detroit ir k. Dabar tokią lėkštėse.

Nesenai baltosios rases

mą. Maskolaičiai neseniai ap 
sigyveno Marąuette Park a- 
pylinkėj, prie 70 gatvės ir 
California ^Ave., įsigydami 
gražią rezidenciją.

i Maisto aikvojimas
Sakoma, jog žmonės, ku

rie valgo viešose vietose, ne
su varto j a šeštą procentą
maisto, kuris jiems paduo
damas. Vadinaei 6% maisto 
reikia išmesti , laukan, kai

York, žmonės jį palieka nesuvalgę

ROZALIJA PETRAITIENfi 
(po tęvais Bu<lwits)

Gyveno 5804 S. Morgan St. 
Mirė Spalių 19d. 1943m.. 3:23 
vai. ryte, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Šilalės parapi
jos. Taviškių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 41 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą; 3 dukteris Ma
rijoną. Bronislavą ir Sylvia 
Keleher ir žentą Daniel; 3 sū
nus Alfonsą ir marčią Mari
joną. Juozapą ir Kazimierą ir 
marčią Josephine; 6 anukus. 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks š«-štadienj. Spalh; 23d.. 
1943m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys. 
Sūnai. Žentas, Marčios. Anūkai 
ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Tel. Yards 4908.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gertanaiaa pasaraavlmaa —• Moteris patarnauja.
PHONE 9006 1117 ROO8EVELT STREET

KREIPKB'ES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

s. k.’-i t £:•

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną petuMninuį

1 I
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

REITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINĖ
DIVIDENTŲ
RATA.............

1751 W. 47th Street

P. KEZON 
ir Iždininkas

RADIO PROGRAMAS-g^O vaL Pirmad ir Ketvlrtad. vak. 
■ stotim WGB (UW). su Povilu šalthnleru.

'AGI AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4S82-M SOUTH OAUFORN1A AVENUE

M. LAFayette 0727

APŠOKA VIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI l 

8TANLKY UTWDUK

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

9039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: 8ekmadl«nląl« nuo • vaL ryte Iki 11 vąL plotą. 

Kltomla dienomis — nuo 7 valandas ryto Iki 1:10 valandos popiet
- .......................—............................. X ■ h

W Mūsų pastatytai
A TtVAMS MARIJONAMS
įį DIDYSIS OfiflM b Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
M (Netoli Grand Avė.)
™ PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

.Visose Miesto 
Dalyse

Ag
, i1 F

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

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

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

Telephone YARDS 1419

dabar iz
joHn f. eudeikis 
laidotuvį Direktorius 
. AMBULANCE Dianą Ir Naktį

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST._____________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—33

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
16756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Brazilijos svarba Suv, Tautoms
Brazilijos prisidėjimas ir tabako. Jos gyvulių ūkis 

prie Suv. Tautų šiame kare 
yra trigubai svarbus.,

Pirma, jis aiškiai sugrio
vė ašies propagandistų il
gas ir nepaliaujamas pastan
gas privilioti Lotynų Ame
rikos Respublikas prie Hit
lerio ašies. Tie propagandis
tai ir penktos kolumnos a- 
gentai visokiais būdais gąz- 
dino ir kalbino Pietų Ame
rikos Respublikas prisidėti 
prie jų.

Antra, Suv. Tautos dabar 
turi alijantą, kurio rezursai, 
militarė stiprybė ir strate
ginė pozicija daug padės.

Trečia, duoda kitoms Pie-J 
tų Amerikos šalims centrą, 
aplink kurį galima stipriau 
įsteigti tvirtesnį solidarumą 
Pietų Amerikos kontinente.

Brazilija buvo vienintinė 
Pietų Amerikos valstybė, ku 
ri paskelbė karų Vokietijai 
pirmame pasaulio kare ir 
pirma paskelbus karą ašiai. 
Ir vienam ir kitam kare prie
žastis buvo viena — priešo 
submarinai nuskandino Bra
zilijos laivus.

Brazilija užima strategi
nę vietą. Vienoj vietoj jos 
krantas taip toli įeina į Pie
tų Atlantą, kad jes terito
rija yra arčiausia Senojo 
Pasaulio. Faktinai, Brazili
ją būtų lengva bombarduoti 
iš Dakar, prancūzų uosto 
Afrikoj, kuris yra tik 1,600 
mylių nuo Brazilijos.

Militarinių atžvilgiu Bra
zilija turi didelės svarbos 
Suv. Tautoms. Iš 45,000,000 i 
gyventojų ši didžiulė Pietų j, didesnė neglt visa 
Amerikos Respublika gali Europa j 
mobilizuoti milžinišką armi-; Milžinižka. Amazon upė, a- 
ją. Taikos laiku ji turėjo pie 4)000 mylių Ugio di_! 
armiją iš 400,000 vyrų su jįįaugįa upė pasaulyje. Oke- 
išlavintais rezervais. Bet !
nuo 1939 m. Brazilija labai 
greitai tvarko armiją į stip
rią kovojančią jėgą.

Brazilijos laivynas di- ko.onija. 
džiausiąs Pietų Amerikoje. kraujo tapo

ji turėjo du karo nepriklausoma rugsėjo 7 d

Perkūnas lietuvių 
pasakojimuose

Lietuvis ir šiandien nęuž-

f

svarbus — turi daugiau ne-į
gu 94,000,000 galvų. Ji au- miršta galingojo Perkūno, 
gina visokių rūšių yaisių. kurį taip dievino ir garbino 
Besėklis apelsinas pirmą prieš penkis šimtus metų, 
kartą pasirodė Brazilijoj.

Brazilija yra

maišus

— Pirkit, merkit ir ger
kit, perkūno neužgriaustos- 
lahai pamačlyvos nuo viso 
kių ligų...

Einant pamiškėm, žiūriu, 
piemenys suka iš alksnių ir 
karklų lumzdžius, birbynes 
ir švilpynes. O kiti groja, 
dūduoja, net giria skamba.

— Kokias čia linksmybes 
keliat, bene piemenų vest.u-

PAGERBTAS KATALIKŲ VEIKĖJAS

Sv. Bonaventūro kolegijos tarybos metiniam susirinki-

L

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

4*

i

Štai vieną gražią pavasa- 
antra di- i rio dienelę Kaišiadorių tur- 

džiausia pramonės šalis Va-1 gely bastosi aplink vežimus 
karų Žemyne. Per praeitus gyvačių ‘karalius’
dvidešimt metų jos išdirbys- prisirinkęs gyvačių ir taip 
tės žymiai padidėjo. Ji gau- garsina savo prekes: » 
šiai aprūpinta gamtos tur-j 
tais.

Neseniai valdžiai įsteigė 
orlaivių fabriką.

Šalis turtinga anglimi; 
anglies rezervai siekia pen
kis bilijonus tonų.

Brazilijos kalnuose randa
ma manghnezo, mikos, kvar- 
čių, aukso, geležies, vario,! 
cino, deimantų, akmens an
glies, žibalo, chromium, va- vės? klausini vaikus, 
nadium, bauzite ir nikelio, j — Ar nežinai, kad nese- 
Sutartis tarpe Brazilijos ir niai pirmasai griaustini? 
Suv. Valstijų pagreitina pror griaudė, taigi atitrenkė me 
dukavimą gumos ir daržo- džių luobą, dabar jau gali 
vių aliejaus, kuriuos pir
miau gavome iš Tolimų Ry
tų. Ši kooperacija veiks ne 
tik karo laiku, bet ir po ka
ro.

kitų 
dar

Geros užbaigtuvės
Labdarių Sąjunga užbaigė 

savo piknikų šių metų sezo
ną. Užbaigtuvės buvo geros. 
Jos įvyko praėjusį sekma-

Seimas, dienį labdarių ūkio miškuo-

Labdariu seimas
Po visų piknikų ir 

vasarinių pramogų ir 
bų, tenka rūpintis, kad šau
kiamas Labdarių Sąjungos 
seimas pavyktų.
kaip jau buvo paskelbta, į- se. Į .užbaigtuves suvažiavo 
vyks sekmadienį .lapkričio gana daug žmonių iš visos 
28 d., Šv. Panelės Nekalto Chicagos ir apylinkių. Ren- 
Prasidėjimo parap. salėje, gėjai net nesitikėjo, kad 

tiek daug publikos suva
žiuos, nes oras pasitaikė vis

me garbės ordinas už pasižymėjimą Amerikos katalikų -Brighton Parke. Šią savaitę 
veikime įteiktas Francis P. Matthews iš Omaha, Nebr. ^au bus atsI»usdintl kvieti-
Atvaizde ta proga jį sveikina New York arkivyskupas laiškai ir per labdarių tik vėsokas.
Francis J. Spellman. (NCWC) kuopas išdalinti draugijoms, 

centralinių organizacijų kuo 
poms ir klubams, šiuomi 
prašome, kad draugijos, ne
laukdamos net oficialių kvie 
timų, tuojau pradėtų rinkti 
į seimą atstovus. Žinokime, 

l kad labdarių darbas — vi
sos visuomenės darbas, se
nelių prieglaudos statymas 
— visos visuomenės 
las.-

Yra daromi planai 
senelių prieglaudos 
kiek galima greičiau.

| planai bus galima įgyven
dinti, jei visa lietuvių vi- 

i suomenė į prieglaudos sta- 
j tymą žiūrės kaip į savo rei- 
[ kalą ir jai dirbs kaip sau. 
j Seimai, paprastai, yra ge
riausia rodyklė, kiek orga-i 
nizuotoji visuomenė priside
da pirie vieno ar kito visuo-

Suvažiavusieji nesigailėjo 
savo žygio. Pasivaikščiojo, 
pasikalbėjo, pajuokavo, pa
viešėjo ir tuo pačiu parėmė 
gerą tikslą — senelių prieg
laudos statymo darbą. Pub
likos tarpe matėsi kunigų, 
daktarų, biznierių, laikraš
tininkų ir lietuviškų radijo 

I valandų leidėjų. Komisijai, 
kurią sudarė A. Valančius, 
K. Yodelis, St. Cibulskis, į 
talką atėjo labdarių kuopų 
veikėjai. Pasidarbuota, sve-

— Tikrai nuostabiu būdu t net visa trobelė sudrebėjo, 
čia garbinamas galingasai Gal būtų perkūnas ir ne- 
perkūnas. Bet javų derliui trenkęs j tą velnią, bet tas 

■ vargu ar tatai ką padeda... biaurybė velniūkštis suma-
— Gal nuo to, o gal ir ne. nęs pasityčioti iš perkūno, 

bet kai tik pirmoji perkūni- ėmęs ir parodęs užpakalį pro 
ja sudunda, sujudina žeme- kiaurą puodynės dugną. Pe.i 
lę, tai viskas auga, kai -iš kūnas baisiausiai perpykęs,: 
plieno plaukia, — įtikinėja skėlęs į velnią, 
senieji perkūno gerbėjai. ; — Visokių pasakų prasi-

— Mokslas perkūno ga- mano žmonės. Sakau tik juo 
lybę jau išaiškino ir rado, kis beklausydamas, 
kad paprasta elektra — aiš- — Kaip mano senelis pa- i 
kiną jaunas mokinys. šakodavo, jis matęs patį per-

— Jaunieji, sakau, viso- kūną. Kartą vėlybą vakarą
— Tai tau ir Devintinės! kius juokus ir patyčias be- jis joja giraitėn naktigonės, 

žadėjau, žadėjau ir vis ne- darydami gali perkūną įšir- Ėmė kilti juodi debesys. Pra 
prisiruošiau pasikasti krie- dyti. Kartais perkūną įpy- dėjus kiek lynoti, griaudė' 
m. 1 , CV. 1, T. O T, m , .7 O 11i: — — A —— — - - - - - '

nia išsukti lumzdžius ir švil
pynes, todėl ir linksminatės 
dūdas pasidirbę.

Kartą ten pat Kaišiadorių 
apylinkėj, lietui užeinant, 
užsuku pastogėn pas vieną 
ūkininką. Šeima sėdi aplink

Geografiniai Brazilija y- 
ra milžiniška ir įvairi šalis. 
Jos teritorija yra truputį stal« ir ^8° lajinius »» 
mažesnė negu pusė viso Pie- krienų padažu. Pradėjus ly-
tų Amerikos kontinento. Y- ti, • pasigirdo ir pirmoji pa

vasario perkūnija. Susirūpi
nusi šeimininkė sako:

ra faktas, kad Brazilija yra 
viena didžiausių šalių pašau- i 
lyje — apie 3,300,000 ketvir
tainių mylių. Už ją didesnė 
tik Britų Imperija, Prancū
zija ir jai priklausomos že
mės, Suv. Valstijos ir jos-

nų ligi perkūnas neužgriau- 
dė, va jau ir griaudžia. Ne-luos, ouv. valstijos ir josi —’ •>'— °---------------

nuosavybės, Rusija ir Kini-' beturėsim gerų krienų.

I

1939 m.
laivus, tris kruserius, tris 
šarvuotus laivus, 16 naikin-

reika

baigti 
rūmus

Tie teliams mandagiai patamau 
ta. Tuo būdu dar viena r 
ži pramoga praėjo, davusi 
progos mūsų tautiečiams pa
silinksminti ir labdarybės 
darbą paremti. lb.

kiną visokiomis patyčiomis smarki perkūnija. Anas nuo 
ir velnias. Papasakosiu to- lietaus palindo būdon ir kiū- 
kį atsitikimą. Kaip senų to vienas. Kad nebūtų vie- 
žmonių šnekama, perkūnijos nam baugu, persižegnojo ir 

poteriauja. Ten pat riogso 
didelis pusiau perskilęs ak
muo. Qgi žiūri ir regi iš 
tarpakmenio plyšio velnias 
kaišioja liežuvį 'ir šydinasi 
iš perkūno, veblena, švys
telėjo padangė, o per mišką 
vėsulas atūžia, atšniokščia 
net medžių viršūnės prie že
mės linksta, žiūri tas ar- 
kliaganis iš po būdos ir ma
to, ant žirgo atjoja toks jau
nikaitis, šaunus, vikrus me- 
dinčius su šautuvu ant pe
ties. Tik nutaikęs į tą ak
menį, kur pasislėpęs vel-

Budriko ModernUka KrautuvS

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelrv Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

---__ f_ __ 2 / — Pirmą kartą tatai gir-
išskiriant Rusiją ūžiu, kad perkūnui užgriau- metu velnias slapstydama- 

dus, krienai nebetinkami sis nuo perkūno mėgsta slšp- 
valgiui, — stebėjausi iš dzū- tis po puodais, o ypač ku
ku prietarų.

— Argi tamsta to neži
nojai, kad perkūnui užgriau 
dus krienų stiprumas pra 
gaišta?

— Tokį stebuklą pirmą apvožė visus puodus dug- 
kartą girdžiu, — sakau ir nais į viršų ir paliko taip 
tuojau į tautosakos rinkinė- juos stovėti trobelės paša
lį užsirašau.

— Pirmai perkūnijai *griau 
džiaut, pasižvalgęs čia ga
lėtumei pamatyti ir išgirsti

ano laivai gali ja plaukti 
net 2,500 mylių.

Brazilija buvo portugalų 
Nepriklausomybe

1822 m., kada jaunasis
Prince Regent, Don Pedro,

tuvų ir torpedo laivų ir ke- ‘ neleid° _ grįžti. Portugalijos
turis submarinus. Bet su iš- kontrolėn. Teismas Lisabo- 
vystymu savo laivų stoty- ne i“118 Don Pedro S1**“-

Braziliją. Kada jis tapo jos 
galva, pareiškė: “Lai ne
priklausomybė ir mirtis bū
na mūsų motto; žalia ir gel
tona mūsų spalvos.” Ir taip 
iki šiol yra.

Brazilija jau ilgai stovi 
už žemyno solidarumą ir 
bendradarbiavimą su kito
mis Amerikos respublikomis 
ir su tautomis, apgynus Va
karų Pasaulį, šiandien ji 
yra kare ir pasiryžus padė
ti, kad sunaikinti visam lai 
kui ašies pavojų Naujam Pa
sauliui. "FLIS

bos. laivynas padidėjo. Bra- į* j“ ^5“.. iilaisvinti 
žili jos prekinis laivynas pa
didintas suėmimu ašies lai
vų ir yra antras Vakarų Že
myne; tik Suv. Valstijos jį 
pralenkia.

Brazilijos oro jėgos žy
miai išsivystė praeitais ke- j 
liais metais. Pagal sutartį 
su Suv. Valstijomis, bombe
riai, kovotojai ir lavinimo 
orlaiviai aprūpinti ir dabar 
oro jėga tapo milžiniškas 
faktorius apsaugojime Bra
zilijos. Galima pakeisti šim
tus oro stočių, kurie buvo 
vartojami civilinei aviacijai, 
militariama reikalams. Bra
zilijos oro jėga jau pasiro-l 
dė, kada nuskandino ašies 
submarinus.

Brazilija ne tik strategi
niai ir militariai svarbi Suv. 
Tautoms, bet jos ekonominė 
jėga ir natūralūs rezursai 
daug reiškia. Jos žemė der
linga ir ji gali pristatyti 
milžiniškas sumas maisto ir 
strateginės medžiagos. Bra
zilija produkuoja daugiau 
kavos, negu bi kita šalis pa
saulyje. Ji augina labai daug 
vatos, karnų, ryžių, kakao

rie kiauradugniai. Kartą 
varginga Šeirijų miestelio 
trobelninke, pamačiusi už
einant audrą su perkūnija, 
išbėgusi iš trobelės lauk,

! ly audros metu, kad vel
nias po puodu nepalįstų. 
Vienas puodas buvo kiauru 

______ r_____ „ _ __ _o___ dugnu. Įėjusi vidun senutė 
dar daugiau visokių niekų uždarė krosnies dūmtraukį, 
niekelių iš senovės laikų, aprūkė visus pašalius per- 
Antai dar ir dabar kartais kūno žolėmis, kad trobelės 
ne tik piemenys, bet ir ar- netrenktų. Atsisėdusi senu- 
tojai pirmąjį perkūną išgir- tė poteriauja ir žiūri į be- 
dę ‘žagre ’ verčiasi per gal- siartinančią audrą. Tik šast 
vą.________________________, juodas katinas, kaip velnias

— O kuriems galam jie ir įlindo kiaurąjin puodan
tatai daro? — paklausiau Netrukus žybt trinkt ir tren- 
pasakotoją. » kė į tuos puodus perkūnas

— Mūsų piemenys kūliu .
verčiasi per galvą išgirdę ‘ 
pirmąją perkūniją, kad 
griausmas piemenį netrenk-i 
tų, o artojai taip pagarbina 
perkūną, kad jų bandos, ki
taip, tarus javai geriau de
rėtų. ’

meniško darbo. Tikimasi, 
kad šių metų seimas tikrai 
bus gausingas. Tikimasi ir 

i to, kad jame bus atlikta 
daug praktiško darbo, susi
laukta rimtų nutarimų, pa
tarimų ir nuoširdaus prita
rimo.

Prisirengimui prie seimo 
turime penkias savaites. Tad 
laiko dar pakanka. Tik rei
kia jį išnaudoti darbui, lb. 
audros daug randa pieme
nys kalneliuose ir žvirduo- 
bėse. Jomis kartais gydo 

; žaizdas ir visokias ligas, 
niukštis liežuvį rodo, pykšt 
ir iššovė į velnią. Keverkšt, 
nuvirto juodas nuodėgulis 
nuo akmens, o aplink pakvi
po sieros ir deguto kvapas. 
Perkūnui tolyn nujojus, ber
nas priėjęs prie akmens ra
do perkūno kulką ir parsi
nešė namo. Tokių kulkų po

— Kaip ten buvo, kaip 
nebuvo, bet dėdulis įdomių 
dalykų papasakoji. Mes jau
nieji tokių niekelių mielai 
klausomės ir užsirašom, kad 
amžinai liktų. B. Buračas i

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFTj 1000 k Sekmadienio va

kare 9:30 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.
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Neiimeskite savo senų iždėvėtų 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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTLOJAMAS

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