
DRAUGAS
The LithtiAnian Daily Friend

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Avė., Chicago, I1L 
Telephone Canal 8010—8011 

The most influential
Lithuanian Daily in America

No. 260

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Price 3c Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Lapkričio (Nov.) 4 d., 1943 m.

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the e art h.”

Kaina 3c

-—Abraham Lincoln

VoL XXVD

Pralaužė vakarinę naciu liniją Italijoje
Japonai nemano lengvai pasiduoti
Laivais ir lėktuvais puolė sąjungininkus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS to, kad jų lėktuvų bazės 

pietvakarių Pacifike, lapkr. 
3.—Nors bombos ir šoviniai 
iš sąjungininkų lėktuvų ir 
laivų suparaližavo japonų 
lėktuvų bazes Bougainville 
saloje, jie jau parodė, kad 
sąjungininkai turės smar
kiai kovoti, kad pasiekti 
japonų didžiulę Rabaul ba
zę.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė japonų krū- 
zeriai ir destrojeriai plaukė 
į Bougainville pusę tuoj po 
marinų išlipimo Empress 
Augusta įlankoj, bet po 
trumpo apšaudymo iš są
jungininkų laivų jie apsi
gręžė ir bėgo.

Taipgi pranešta, kad tuoj 
po laivų kovos, japonų lėk-

Bougainville saloje išbom- 
buotos.

Šios dienos pranešimas 
nieko nesakė apie kareivių 
progresą Bougainville salo
je, bet sakė kareiviai Trea- 
sury ir Choiseul salose daro 
gerą progresą. Mono irStir- 
ling salose japonai pavary
ti į džiungles. Choiseul salo
je, amerikiečiai pasivarė 4 
mylias nuo kranto. Bombe
rių ir lengvesniųjų lėktuvų 
padedami, jie nugalėjo ja
ponus mūšyje prie Sangigai.

Liberator bomberis pir
madieny prie Kavieng, Nau
jos Irelandijos, nuskandino 
priešo 8,000 tonų transpor
to laivą. Lakūnai sakė išro
dė jog laivas vežė japonus

NEBUVO LAIKO RŪPINTIS ŽUVUSIAIS

Garsiose Salerno kovose šis Amerikos laivas U. S. S. Savannah buvo vokiečių bombų 
padegtas. Tačiau įgulos didvyriškumu, gaisras likivduotas, greit atstatyta militarė 
tvarka ir išnaujo pradėta bombarduoti Italijos pakraščiai, kuriuose buvo įsistiprinę na
ciai. Žuvusiais ant laivo kareiviais nebuvo laiko rūpintis, dėlto jų lavonai laikinai bu
vo pridengti blankietais. (Official Navy Ph oto — Acme-Draugas Telephoto)

tuvai atakavo sąjungininkų 
karo laivus ir padarė mažus 
nuostolius pirm negu jie bu
vo pavaryti. Tuo japonai 
parodė, kad jie gali sukelti 
lėktuvų opoziciją, nežiūrint

kareivius.
Kitoj atakoj ant Buka 

aerodromo, Bouga i n v i 11 e 
šiauriniam gale, lėktuvai 
nuskandino priešo trijų de
nių transporto laivą.

Japonu moralė aukšta; 
trūkstą jiems maisto

PORT ELIZABETH, pie
tų Afrika, lapkr. 3.—Grįžę 
iš Japonijos pa dviejų metų 
belaisvėj, amerikiečiai pa
sakoja, kad Japonijos žmo
nės, nežiūrint trūkumo viso
kių gerybių ir reikmenų, yra

’.ewis, Ickes tariasi 
angliakasių reikalu
WASHINGTON, lapkr. 3. 

—Angliakasių unijos virši
ninkas John L. Lewis šian
dien trečią kartą matėsi su 
kuro administratorium ir 
fęderaliniu kasyklų globėju 
Harold L. Ickes, išrišimui

apimti karinio fanatizmo, 
ir nesimato, kad karo sun
kumai būtų prislėgę jų ūpą 
ar moralę. Paprastiems ja-I 
ponams pragyvenimo išlai
dos beveik padvigubėjo, ir 
jų maisto kiekiai labai ma
ži, tačiau jie kantriai laukia 
dar didesnių pasiaukojimų 
ir priima tuos gyvenimo sun 
kumus kaipo reikalingus ka
ro metu.

Armija vis valdo vyriau
sybę ir kraštą. Ji matomai 
nutildė visą opoziciją, net 
ir industrialistus, kurie bu
vo paskutinieji pasiduoti.

Nežiūrint japonų valdžios 
kainų kontrolės, juodosios 
rinkos varo milžinišką biznį 
ir daug kas daro didelius 
pinigus iš priežasties karo. 
Visi pragyvenimui reikalin- ’ 
gi dalykai yra racionuoja- 
mi, bet ir tai nėra pakanka
mai jų, kad visus aprūpinti.

Japonai pripratę stovėti 
eilėj kelias valandas, kad 
gauti pasipirkti kelias dar
žoves. Jie gauna mėsos tris 
kartus per mėnesį, 
cukraus ir duonos 
met neužtenka, o 
prezervuotų maistų 
kymo tabako visai negalima 
gauti.

Maisto trūkumas susidaro 
iš dalies ir dėl susisiekimo 
trūkumų. Geležinkeliai per
pildyti kariniais dalykais ir 
reikia leidimo jais važmėti, mais pulti japonus, ir kelio- kaip anksčiau susirinko.

kritiško angliakasių streiko. 
Tūkstančiai angliakasių ne
paklausė Prez. Roosevelto 
įsakymo grįžti prie darbo.

Raportai iš kasyklų cen
trų nurodo, kad angliaka
siai negrįš prie darbo kol 
nebus gautas įsakymas iš 
Lewiso, ar UMW komiteto, 
arba kol nebus pasirašytos 
naujos algų sutartys.

Kasyklų savininkai prašė 
Ickes greitai reikalą išrišti, 
kad nebūtų pavojaus karo 
dirbtuvėms dėl stokos an
glies. Sakoma Ickes pareiš- patriotus ir partizanus, kad 
kęs, jog jis nori sudaryti neduoti jiems progos padė- 
naują sutartį, bet jo galia ti sąjungininkų invazijai, 
yra aprubežiuota dėl karo

1 darbo tarybos.
Lewis laikraštininkam sa ta su angliakasiais, Lewis 

kė nieko neturįs pasakyti. įsakė jiems grįžti prie darbų.

I

Užėmė Massico kalno aukštumas
Artilerija dabar galės apšaudyti nacius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 3.—Sąjungi
ninkų penktoji armija užė
mė aukštumas Massico kal
ne, apie kurį sukosi vokie
čių linija Italijoje. Jie taip
gi užėmė San Croce kalną, 
ir dabar valdo visas aukš
tumas aplink Garigliano 
upės slėnį.

Amerikiečių daliniai deši- 
niam gale pavarė nacius iš 
kalnų prieš Venafro, ir už
ėmė aukštumas, kurios žiū
ri į Volturno upės slėnį, per 
kurį reikės stumtis užėmi
mui Venafro ir kitų tvirto
vių nacių kalnų linijoje. 
Trijų mylių pasivaryme už
imta Pratella, 9 mylios nuo 
Venafro, ir 
tolumo nuo

Aštuntos 
kanadiečių
mušė pirmyn ir įsteigė dar

Galio, tiek pat 
Isernia.
armijos britų ir 
daliniai prasi-

sakoma Vokietijoje Rusaj viena diena pasivarė 140 mylių
DIDELĖ SUIRUTĖ !

STOKHOLMAS, lapkr. 3. 
—Svenska Dagbladet Mal-1 
mo korespondento praneši
mu, sakoma Vokietijoj da
bar jaučiamas didelis sukrė
timas. Anot jo, Berlyne ir 
40 kitų miestų Vokietijoje 
paskelbta nepaprastas sto
vis.

Kiti pranešimai sako ke
leiviai iš Vokietijos sako 
jog dabar ruošiami planai i moralizaciją, kadangi rusų 
požeminiam nacių sąjūdžiui! 
jeigu Vokietija būtų priver-

i sta pasiduoti.

Dabar tik 120 myl. nuo Rumunijos sienos
MASKVA, lapkr. 3.—Nė 

kiek nestodami, rusai greit 
varosi per pietinės Rusijos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

vieną poziciją skers Trigno 
upės, šis naujas persikėli
mas buvo toliau nuo kranto 
negu pirmoji pozicija arti 
SanSalvo.
Naciai turės pasitraukti
Gen. Clark štabo praneši

mas sakė penktos armijos 
britai kareiviai dasimušė iki 
viršūnių, 5 mylias į šiaurva
karius nuo Teano ir 4 my
lias į šiaurę nuo vieškelio 
Romon, kur jis sukasi apie 
Massico kalną.

Gen. Clark partraukė savo 
artileriją kalnuosna, užpa
kaly savo pirmųjų dalinių, 
ir dabar gali apšaudyti na
cius, kurie būtų užsilikę va
karinėj Massico pusėj, prie 
Massico ir San Croce kalnų 
kranto. Vienas sąjungininkų 
štabo narys sakė naciai da
bar turės pasitraukti, arba 
bus išnaikinti.I

I
Paktas iššaukė naujus 

sukilimus Austrijoje 
STOKHOLMAS, lapkr. 3.

—Svenska Dagbladet korės- ‘ 
pondentas Berne praneša 
jog po pranešimų apie Mas
kvos konferenciją, Viennoje 
ir kituose dideliuose Austri
jos miestuose patriotai ir 
komunistai demon s t r a v o 
prieš nacius okupantus. Jo 
pranešimas sakė sukilimai 
kasdien didėja.

1

I Ciano kalėjime . jam 

gręsia mirties bausmė
BERNAS, lapkr. 3.— Ro

mos radio oficialai vakar 
pranešė, kad grafas Gale- 
azzo Ciano yra įkalintas 
Italijoj. Kaip tik vokiečių 
patrolė jį užtiko izoliuotam 
ūkyje, tuoj pranešė Musso- 
liniui, kuris įsakė savo žen
tą persiųsti arčiau jo štabo 
Veronoje.

Specialus tribunolas, ne
senai Mussolinio suorgani
zuotas teisti fašistus, kurie 
jį išdavė, trumpoj ateity 
teis Ciano. Manoma jų nuo- 
spreidis bus mirties baus
mė.

stepes. Gen. Tolbukhino ka- karas 'neišvengiamas'
LONDONAS, lapkr. 3.— 

London Daily Mail New 
Yorko korespondento pra
nešimu, dauguma britų ir 
amerikiečių militarinių va- 
d?;„k“P,ir r.rem.je.raS_Ch“.r‘ Pirmoj pusėj spalių 

nėšio naciai Austrijoj 
reštavo 400 asmenų, 
sitenkinimas tarpe 
darbininkų vis auga, 
čiams duota leidimas 

j Austrijos policininkų 
tas, o austriečiai išsiunčia
mi į kitus kraštus.

zokai dabar baigia suvaldy
ti paskutinį 30 mylių plotą 
liekantį iki Kherzono, prie 
Dniepro žiočių prie Juodo
sios jūros.

Bėganti naciai rodo de-

kariuomenė varosi į vaka
rus uždaryto Krymo, kur 
vokiečiai sakėsi dar turi

chill, sako karas tarpe Ru- i 
sijos ir Japonijos yra “ne
išvengiamas.”

I

i

IŠ LONDONO — Apie 500 
Amerikos bomberių ataka
vo Wilhelmshaven, laivų ba
zę Vokietijoje.

I IŠ JUGOSLAVIJOS—Vo
kiečių aukštoji ko m a n d a 
įsakė naują ofensyvą prieš

IŠ WASHINGTONO. —
Ickes pranešė, kad susitar

ryžių, 
niekuo- 
sviesto, 
ir ru

Internuoti japonai užvaldė stovyklą
SAN FRANCISCO, lapkr.

3.—Mosuodami peiliais ir 
Lazdomis, 8,000 internuotų 
japonų pirmadieny užvaldė 
Tule Lake stovyklą ir išlai
kė ją suvirš 4 valandas, sta- 

i tydami visokius reikalavi
mus, jų tarpe daugiau mė
sos.

Vieno liudininko pasako- • 
j imu, armijos apsaugos da
linys, budėdamas už aukš
tos vielinės tvoros, ruošėsi 
tankais ir šarvuotais veži-i

mė-1 
sua- 

Nepa- 
civilių 
Vokie- 
užimti

vie-
Londone suorganizavo 

antro fronto štabą 
LONDONAS, lapkr. 3.— 

Manoma, kad greitu laiku 
čia bus suorganizuota są
jungininkų aukštoji koman
da paruošimui vakarinės 
Europos invazijos. Sakoma 
tai bus viena Maskvos kon
ferencijos rezultatų.

Kiek žinoma, vyriausiu są 
jungininkų jėgų vadu bus 
Amerikos Generolas Mar- 
shall. Logiška galvoti taip
gi, kad Rusija paskirs 
atstovą tam štabui.

Vieno korespondento 
nešimu iš New Yorko,
done jau esąs sudarytas 
štabo branduolys.

užimto Perekopo.
Vokiečių komunikatas sa

kė raportuota rusų invazija 
rytiniam Kryme buvusi tik 
“priešo išlipimas” ir teigė, 
kad jie suspaudę rusų pozi
ciją nežiūrint didelės opozi
cijos. Jų komunikatas nela
bai aiškiai minėjo sunkias 
kovas prieš rusų tankų ir 
pėstininkų jėgas prie šiauri
nio įėjimo Kryman, “apy- 

j linkėję į rytus nuo Kherzo- 
no ir dideliam Dniepro už
lenkime. ”

Kovų centras yra Krivoi 
Roge, 120 mylių į šiaurę nuo 
Krymo.

Pasak vokiečių, rusai taip 
gi atakuoja į pietryčius ir 
šiaurę dalinai apsupto Kie- 
vo, Ukrainoj, ir Velikie Lū
ki apylinkėje šiaurėje, kur 
rusiška žiema jau nuklojo 
kovos laukus sniegu.

Vokiečiai sako jie nuskan
dinę tris rusų motorinius 
torpedo laivus Suomijos įlan 
koje.

Didžiausios kovos šiuo rasti 
laiku vyksta Ukrainoj, kur išguldyti Bucharesto kapi- 
žygiuodami rusai yra 
mylios nuo Odessos ir 120 licija padeda‘Geštapo ieško- 
mylių nuo Rumunijos.

i

savo

se vietoje įtaisė kulkosvai
džius.

Sužeidž gydytoją.
Tik vienas asmuo buvo 

rimtai sužeistas — Dr. Ree- 
ce M. Pedicord. projekto li
goninės viršininkas. Keli ja
ponai jį parbloškė kuomet 
jis norėjo eiti padėti labai 
sergančiam japonui.

Po kiek laiko prieita prie 
susitarimo apsvarstyti ja
ponų reikalavimus ir jų mi
nios išsiskirstė taip greit,

pra- 
Lon- 

to

Patriotai Rumunijoj 
nužudė dešimts nacių

BERNAS, lapkr. 3. — Čia 
gautos žinios sako grupė 
rumunų patriotų šeštadie
nio naktį nužudė 10 vokiečių 
^areivių. Jų lavonai buvo 

sekmadieny, gražiai

i

104 nėse. Sakoma Rumnijos po-

| ti kaltininku.

Amerikiečiai puolė 
aerodromą Prancūzijoj

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Didžiausias dalinys Ameri
kos bomberių, koks iki šiol 
pakilo iš Anglijos bazių, 
šiandien atakavo taikinius 
šiaurvakarinėj Vokietijoje. 
Drauge su jais skrido ir 
mažesnieji amerikiečių lėk
tuvai.

Ši ataka sekė ankstyvesnį 
amerikiečių lėktuvų puolimą 
ant vokiečių aerodromo St. 
Andre de Leure, šiaurinėj 
Prancūzijoj, po to, kaip Ame 
rikos bomberiai iš Vidurže
mio bazių vakar sunaikino 
Messerschmitt lėktuvų dirb
tuvę Wiener Neustadte.

Po dviejų savaičių miglų 
ir lietaus, pragiedrėjęs oras 
davė progos lėktuvams tęsti 
milžiniškas atakas ant Vo
kietijos.

Meksikos kareiviai 
nekariauja Italijoje

į MEXIC0 CITY, lapkr. 3. 
—šiandien pranešta, kad ra
portai jog Meksikos kariuo
menės daliniai dalyvauja 
Italijos kovose esą netei
singi. Pranešimai iš Šveica
rijos ir Cairo klaidingai da
rė tokį pranešimą.

i

ORAS
Giedra, šalta.

Neturi būti apleista 
Prancūzija: De Gaulle

ALDŽYRAS, lapkr. 3. — 
Kalbėdamas į prancūzų lai
kiną patariamąjį seimą, Gen. 
Charles de Gaulle, vienas 
Prancūzų Tautinio Komite
to vadų, šiandien pareiškė, 
kad “Prancūzija mano jog 
by koks nutarimas liečian- 

1 tis Europą ar pasaulį, dary
tas be Prancūzijos, nebūtų 
labai geras nutarimas.” Ma 
noma, kad tas jo pareiški
mas buvo taikomas į Ame
riką ir Angliją, kurios, anot 
de Gaulle, perdaug kišasi į 
Prancūzų Komiteto reika- 

I lūs.

i 
i
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side I

savo

Kristaus Karaliaus, Visų 
Šventųjų, Vėlinių dienos ir 
šventės prabėgo labai gra
žiai ir įspūdingai. Žmonių 
minios skubėjo mūsų jau- 
kion bažnytėlėn rytais ir 
vakarais, kad atiduoti gar
bę visatos Karaliui, kad nuo 
širdžiai pasimelsti už savuo
sius gyvus ir mirusius, kad 
karštai maldauti Visagalio 
taikos ir ramybės iškankin
tam pasauliui. Baisių įvy
kių akivaizdoje išdidus žmo
gus pagaliau pamato
silpnumą ir menkystę ir jo
jo keliai sulinksta 
Švenčiausiąjį altoriuje. Kaip 
galingai ir kartu prasmin
gai skambėjo suplikacijos 
žodžiai: “ Šventas Dieve.
Šventas Galingasai, Šventas 
Amžinasai, pasigailėk mūsų. 
Mūsų tėvynę iš sunkiosios 
vergijos išgelbėti teikis, mel
džiam Tave Viešpatie”’ — 
maldininkų akyse ašaros 
blizgėjo, tariant šiuos žo
džius. Abelnai mūsų žmo
nėms patinka senoviškos lie
tuvių giesmės, su kuriomis 
jie ne kaipo yra suaugę, jas 
pamylę ir patys jas Lietu
voje yra giedoję. Jiems at
rodo visai svetimos, nesu
prantamos, šaltos naujoviš
kos giesmės, ypač jei nevy
kusiai yra giedamos ir tąso
mos.

prieš

Bridgeville, Pa
Metų našta pakerta fizinį 

žmogaus pajėgumą ir su
silpnina kūno atsparumą li
gų perams. Pagyvenęs žmo
gus pajunta skausmus, ko
kių nežinojo jaunas būda
mas. Ir mūsų senieji para- 
pijonys pradeda negaluoti ir 
nusiskųsti sveikatos suma
žėjimu. Šiuo metu, ligos pa
veikti, savo namų nebeap- 
leidžia: Kinkus, Pomeris, 
Jankevičius, Toliušienė, Pac- 
kevičienė, žvirblienė, Baltau- 
sienė, Želionienė. Laikas 
nuo laiko atlanko juos kle
bonas ir aprūpina šv. sakra
mentais.

PIRMASIS SNIEGAS

Denver, Colorado, apylinkėje šiomis dienomis gausiai 
iškrito pirmojo sniego. Tai patrulis besiartinančios žie
mos. (Acme-Draugas Telephoto)

nėm ir begėdiškiausiu kitų ro parapijos klestėjimo lai PIRKITE KARO BONUS! 
niekinimu.

Kovoje už “šiltas vietas” 
laimi ne geriausieji ir ne ga
biausieji, bet dažnai tie, ku
rie turi mažiausia sąžinės, 
o daugiausia įžūlumo.

Staliniškų “saulės” spin
dulių įkaitintas Mažuknos 
protas kankinasi laimės mi
ražuose... Poor fellow! I pi- 
ty you.

Užpykęs žmogus atidaro 
savo' burną, bet užmerkia a- 
kis.

Jonas Grajauskas, buvęs 
vargonininkas Šv. Kazimie-

►o.

kais, paralyžiaus užgautas 
retai beapleidžia namus. A- 
nais laikais jo choras buvo 
plačiai pagarsėjęs visoje a- 
pylinkėje.

Būkit Malonus

SAVO AKIMS!

savo
Cis.

---- ——-------------————————- ■■
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite 
zaminuoti jas 
metodą, kurių 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių {tempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL, 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

jas leisdami išeg- 
moderniškiausia 

regžjlmo mokslas

Praeitą savaitę pas savo 
brolį kunigą svečiavosi 0- 
na Pikutytė iš Easton, Pa. 
Miss Pikutis yra baigusi 
Slippery Rock Teacher’s Col- 
lege.

Lapkričio 7 d., 3 vai. po
piet, parapijos svetainėje y- 
ra rengiama Card Party. Ką 
mūsų mergaitės užsimoja 
padaryti, padaro vykusiai. 
Surinkta daug gražių ir bran 
gių dovanų. Tikimasi 
laukti svečių iš visos 
linkės.

susi- 
apy-

šven.

I

Amerikos Lietuvių Taryba į Menkų gabumų, bet besai- 
pateiktų instrukcijų. Dabar, kės ambicijos žmonės savo 
daugelis nežino ką su tais 
rūbais daryti, kur juos pa
dėti kad kandys nesuėstų, 
kad nesupelėtų.

egoistinių tikslų siekia suk
čiausiom intrigom, vergiš- 
kiausiu pataikavimu viršū-

Didžiausia Lietuviu

Krautuvė

I

Šių reikšmingų švenčių 
proga vyko kažkoks ypatin
gas bendravimas per maldas 
tarp trijų bažnyčių: garbin
gosios, kovojančios ir ken
čiančios. Gyvieji kalbėjosi 
tarytum su savo mylimais 
mirusiais, o mirusieji lyg 
priartėjo prie gyvųjų. Gero
ji močiutė danguje regis taip 
ir meldžiasi už paklydus; 
nukrikščionėjusį savo sūne
lį, kuris pats jau neb’nori 
ir neb’moka melstis ir su 
savo mylimais mirusiais 
neb’sugeba pasikalbėti. Varg 
sėlis.

Kristaus Karaliaus 
tė praėjo pakilia nuotaika 
ir dvasiniu susikaupimu. 
Procesijoje dalyvavo visi vy
rai, kiek tik jų buvo bažny-

Šarkienė su Kurpavičiene 
išvažiavo į Clevelandą at- 

, lankyti savo giminės.
—

Visko po biskį
Vyrai, pagaukite “kleri

kalą”! Pagavę, Vaclovo iš
minties direktyvų vedami, 
“pakarkite jį ant sausos me
džio šakos”...

DR. VAITVSH, 0PT. i.irn vis

Mano 20 metą praktikavimai 
jūsų garantavimai 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimų, kurt- 

esti priežastimi gaivos skaudėjum 
svaigimo, akių aptemimu n.t- .,< 

tumo. skaudama ai ii: karst; m 
so trumparegyste 
Prirengia reisinei ...

atsitikimuos, -s/ati. .iv,
-omas su i,„
įaustas t-l i ,s s (s i.

Parduodame 1 Aikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

pasirinkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

.s ■

f \I Gl Il-T
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -160 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTKA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

i 
j i 
i 
i a

raišom Laikrodžius, Laikro- ■ 
dėliua, Žiedus, Rašomas Plunk- j 
anas ir Muzikalius Instrumen- j 
tus.

West End'o Adolfui ne- 
čioje. Malonu buvc žiūrėti trūksta nei išminties, nei o- 
į įspūdingą eiseną žilų sene- rientacijos. Tokių vyrų ne-
lių ir jaunų vyrukų su de- ras^ kituose mūsų miesto pa-

5 v X •

gančiom žvakėm rankose. kraščiuose.
KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

JOHN A. KASS
J r: W f: i .R Y — ATCHM AKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Faune: LAFAYETTE 8617

□ i. —ni.——n —Lo

Spalių 30 d. pas mūsų kle
boną buvo užsukęs tėvas 
Justinas Vaškys, pranciško 
nas. Po labai sunkaus dar
bo Naujoj Anglijoj grįŽG 
Pittsburghan pasilsėti, nes 
su Adventu vė! pradės sun
kų misijų darbą. Grįžo 
mon kelioms dienoms 
vas Juvenalis Liauba.

ir

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. rvto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. YTRginia 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

TeL CANaI 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. REPublic 7868

lel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Praeitą savaitę užsidarė 
anglių kasyklos. Mainieriai 
atsisakė dirbti, kol nepasi
rašys kontrakto.

Jau pradedame svarstyti 
ir tartis, kaip įvykdyti se
nų rūbų rinkliavą nukentė- 
jusiems nuo karo Lietuvos 
gyventojams. Būtų gera, kad

* r -___ .
JMiųrccr stsiumni akys aaoMB^ 
m be akinių. Kainos pigia* kata 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS U73

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.

Jaunuoliai, kurte nenriimami 
karo aviacijos skyri” š priešas 
ties spalvų neregė jimo — (coloi 
jlindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

AlESAUSKAS
and SONS

Budriko Moderniška Krautuvė

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
y 
m

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

v
II]

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCH, 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFf 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR CYMIAU8IA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moaeris, 8tc>. 8236 80. HALSTED 8T

j

na- 
tė-

mūsų 
treti- 

dalyvauti

Apgailestauju, kad 
geros parapijonkos ir 
ninkės negalėjo 
trijų dienų šventėse, nes ser
ga: Pranciška Dermeikienė, 
Stella Juzėnas ii Elzbieta 
Senulienė. Linkiu joms grei
tai pasveikti.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism. sciatica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. No® they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relteves those exhausting muscular aches and 
pairs. NURITO is trustvorthy and dependable 
—contains no opia tęs. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very f;rst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Aslc your druggist today 
for NURITO on this guarantee. tT.N.G.)

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the Hn.

Furniture

Factory Repreaentatfve.

SHOVROOMS IN 
MERCHANDKE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 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. 5IMKUS
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
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

los. F. Birt, loc
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591

Cm

S u r* 
of

— REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKIT® PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOAIM CHO RATOMS.

Ofiso Tel..........VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kaadlen nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik ausitariua.

I

ttBEr«AL iarmings

DR. P. ATKOČIŪNAS
, DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais
_ Yalandna; 3—8 £Q&įat.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTOway 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 Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 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 nehran-

■ — *
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Detroit. MichiganMOTERYS

WEST SIDE
Pramoga seserų naudai

BUS BOYS

5YKORĄSTENOGRAPHER
POST WAR POSITION

R E A L T O R
24 H S. 52nd Ave.
Phone—Cicero 453

PASIŪLO JUMS NEKURIU TIKRŲ
BARGENŲ!

“PANAUDOKIT TAUPYMĄ“

Kvailys giria save, o iš
mintingas kvailį.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

■DKAIGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RA.Ndolph 9488-9489

Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Conunission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuo^avimo Raštą (,s»atement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstai ’os — ar nuo IVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuo-'&- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED VYRAI

VYRŲ
MUMS REIKLA TUOJAUS 

PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

HYDRAULIC PRESS Opsratorių 
CALENDAR OPERATORIŲ 

MILL VYRŲ 
MACHINISTŲ 

MAINTENANCE VYRŲ 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Ave.

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEVVEY & ALMY 
CHEMICAL CO.

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

SVARBIAI PRAMONEI

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną

Ne viskas, kas siūloma 
tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in-

ARC VVELDERIŲ 
MACHINE ASSEMBLERS

RADIAL DRILL

FREIGHT 
HANDLERS

PRESS OPERATORIŲ LABAI SVARBŪS DARBAI

VIRŠLAIKIS
GERA MOKESTIS

Praler Pulverizer Co.
1829 S. 55th Ave. — Cicero

Mokame aukščiausią, visame mieste 
mokestį. Mokame laiką, ir pusę 

ir po 40 valandų darbo.
NUOLATINIAM DARBUI

PO

8

Reikia

Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

SHEAR VYRŲ
Door No. 5, House No. 3.

13th & Clark Sts.
STEEL SHEET PORTERIO

SVARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE

TAIPGI SENYVO VYRO 
PAKUOTI BANDUKES

RADCLIF 3133
7541 S. STATĖ ST.

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

Centrai
Steel & Wire Co.

STEEL-RULE DIE MAKER 
PASTOVIAM DARBUI MUSŲ 

SVARBIOJE PRĄjMONBJE

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Ave.

REIKIA DŽANITORIAUS
Prie lengvų darbų spaustuvėje. 
Dienos darbas, gera mokestis.

SHAW - CHICAGO 
PRINTING CO.

3252 W. Lake St.

VYRŲ
Išmokti šilk screen atspausdinimo 
darbą. Drafto paliuosuoti. 70c į vai. 
ir viršlaikis laike mokinimo.

THE PERMALUK CO.
900 W. Lake St.

tlEl.P WA5T£1> MOTERYS

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA
Prie Aluminum Castings Darbų.
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI
Atsišaukite, dėl pasitarimo: darbo
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. — 
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

Ątsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybes įrodymus.

2742 W. 36th PLACE

MOTERŲ
Mums Reikia Tuojaus 

Prie Svarbių. Karo Darbų 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Inspektorkų ir taipgi 
Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

VVESTERN FELT WORKS 
4115 OGDEN AVE.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲi

| Vilnonių ir Trimming Stock Klerkų. 
; mokanti skaityti ir rašyti angliškai

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

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJŲ — UTILITY FLOOR DAR 
BININKIŲ ir EKPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

VYRŲ
Džanitorių ir Skalbykloje pagalbi
ninkų. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

WESLEY MEMORIAL 
HOSPITAL

250 E. SuDerior St.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės assembling ir 
checking darbų. Patyrimo nereikia.

EAGLE GRINDING WHEEL CO.
2519 Fulton St.

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

VYRŲ
Su ar Be Patyrimo

Prie

Drill Press
ir

JUNIOR CLERKS
17 — 19

Kurių ranka rašymas gerai skaito
mas. Puiki proga įsidirbimo.

GREAT AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

135 S. LASALLE ST.
29th Floor Field Bldg.

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

1060 W. ADAMS ST.

Santa Fe Railway
REIKALAUJA

REIKIA 
TARNAIČIŲ
Atsišaukit į

VYRŲ IR
MOTERŲ

Abelnų Darbų 
Machine Šapoje

Taipgi

Turret Lathe Oprs

AMBASSADOR HOTELS 
1300 No. Statė St.

kaipo

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 
AMŽIAUS 16 IKI 50

MERGINŲ

100% KARO DIRBTUVĖJE 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
SPECIALUS PAKĖLIMAI 
REGULIARIS PAKĖLIMAS 

ALGOS PLENE 
PATOGIO DARBO SĄL’-’GOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

MUSŲ MERGINOS ABELNAI 
UŽDIRBA $31.00 Į SAVAITĘ IR 
SUVIRŠ. PIECE W0RK RATA.

PASTOVUS DARBAI
I

STIGER PRECISION 
PRODUCTS, INC. 

4616 W. 2C h STREET 
CICERO

MALONIOS APLINKYBES
GERA TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

BUS BOYS SQUIRE DINGEE CO.
Dišių nešiotojų — Sekmadieniais 
ir šventadieniais dirbti nereikia. 
Gera mokestis ir valgis. Matykite 
Mrs. Crawford.

1918 N. Elston Ave.

REIKIA
EITEL FIELD BUILDING 

RESTAURANT CORP. 
130 S. Clark St.

MOTERŲ

TROKERIŲ - VVAREHOUSE
SVARBIAI PRAMONEI

77Uc Į VALANDĄ
$1.16 U2 VIRŠLAIKĮ

80c į vai. po 30 dienų, viršlaikis 
po 40 vai. Pastovūs darbai. Apmo
kamos atostogos.

CROOK’S 
TERMINAI, WAREHOUSES 

5967 W. 65th STREET

PRIE VIRTUVES DARBŲ 
Ilgoms ar 
Valgis ir

Sekmad.

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

P IRKITE KARO BONUS!

Palaikykite tuos bizni? 
rius, kurie skelbiasi “Drau 
ge”.

Neutralumas tarp tiesos 
ir melo, pikto ir gero, Dievo 
ir velnio, Bažnyčios ir sek 
tos yra ne kas kita, kaip 
paskelbimas Dievui karo. 
Kas neutralus — yra prie
šas. R. Maeder.

1411 S, Harvey Ave.
Dviejų aukšt. asbestos sh’ngied 

namas. 5 ir 5 kamb. Ta ingi 5 kamb. 
fletas belsment". 2 karam garadžius. 
Lotas 60x125. K"ina tik $6,950. Pa- 
tog-u jūsų vaikučiams. $2,000 įnešti.

2220 S. 58th Ct.
Dviejų fietų mūro. Lotas 30x125. i 

Nauj’as stogas. Kaina tik $5,850. Tik ‘ 
pusė bloko iki Cermak Rd. $1.400 
įnešti,

2652 S. Keeler Ave.
5 kamb. mūro cottage. Taipgi 2 

kamb. atike. • K-rštn vandens š‘lu- 
ma. Apdengti porčiai. Naujas sto
gas. Naujas 2 karam garad. 
t’k $5.850. Matykit šiandien! 
įnešti.

Ka>na 
$1,500

«

i
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For Help! 
For Sale!
For Rent! 
For Service!
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Jthuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR

MOTERŲ

Didelis džiaugsmas 
republikonams 

New Yorke
NEW YORKAS, lapkr. 3. 

— Republikonai džiaugiasi 
Laimėjimais rytinių valsty
bių rinkimuose ir sakė jų 
partijos pergalė nurodo 
jiems kelią į Prezidentūrą 
1944 metais.

Į

1332 S. Kcal vale Ave.
2 fletu mūro. 5 ir 5 kamb. Taip

gi 4 kamb. med*. cottagei užpaka
lyje. Karna tik $5,300. Proga bel
džiasi! $1,300 Įnešti.

1227 S. 51st Ave.
mūro. 4 ir 4

3 kamb. fletas atike. 
Lotas 50x125.
ir fis bargenas bus 
įnešti.

3614 S. 61st Ave.
Lotas 34x125. Visi spe"ial 

mentai ir taksai p;tnai apmokėta. 
Pirkit sau lotą dabar ir vėliau ga
lėsit pasistatyti. Kaina tik $850.

1739 W. Waslibume Ave.
Trijų aukšč. mūro namas. 3 fletai 

po 4 kamb. ’ * “
Kaina t:k
gą. $1,400

2303
2 fietų 

kamb. Pasiū'vkit t’k 
namas bus jūsų.

Dviejų aukšč.
I Taipgi 
džius.
$7,150
$1.800

kamb. 
Gara- 

Pasiūlvkit tik 
jūsų!

ir 3 fl. po 
$5.100. Atneša 

įnešti.

S. Sac-amento 
mūro ir medžio.

$3,950

as«-es-

5 kamb. 
grerų jei-

Ave.
5 ir 

ir 
$1,000 įnešti.

4904 W. 30th St.
Medž. biznio nuosavybė ant 

crete pamato. Karšto 
luma. 
beismentas.
Estate
Labai 
nešti.

5 
šis

con- 
pamato. Karšto ’andens ši- 
štoras ir 7 kamb. Dal’nai 

2 ka’-am mūro garad. 
parduoda už tiktai $4 600. 

geras investmentas. $1.500 į-

i MOTERŲ REIKIA PRIE ĮVAIRIŲ 
DIRBTUVES DARBŲ KAIP TAI 
INSPEKTORIŲ, ASSEMBLY IR 

MAŠINŲ DARBŲ.

1337 S. Tripp Ave.
• 2 fietų mūro. 4 ir 4 kamb. Taip-
; gi 3 kamb. at’ke. 2 karam, garad. 
j Kaina tik $4;350. Kur galite gauti 
; tokį bargeną? $900 įnešti

1911 S. Iawntlale Ave.
2 fl. mūro. 5 ir 6 kamb. Karšto 

; vandens šiluma. 2 boileriai. Tuojau 
galit gyventi pi-mam flete. Gara- 
džius. Naujas stogas. Venetian bli
nds. Kaina t:k $6 600. Namas labai 
geroj padėtyje. $1 600 įnešti.

2839 W. 63r<l St.
Mūro biznio nuosavybė, štoras ir 

4 kamb. užpakalyje. 2 karam mūro 
garad. Savininkas sako “P rduok už 
tiktai $5.500. An-igyventi galit tuo
jau. $1 400 įnešti.

i
4201 S. Clinton Ave., Stickney
š'šių kamb. medž. cottaae. Ga

rad. Lotos S^KlSO. K'ina tik $5,400. 
Nevėluokite! $1.600 įnešti.

2227 S. D rak" Ave.
mūro. 5 ir 6 k^mb. Furnaso 

2 kaam -a-ad. Kama
Gyvenkit viename ir lai 

page'bsti išmetėti šį

Vyrų Reikia Prie
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

Dewey nekandidatuos parapijoj.
NEW YORKAS, lapkr. 3. ”

— Gubernatorius ' 
E. Dewey, kalbėdamas apie 
republikonų laimėjimus rin
kimuose, sakė niekas neįvy
ko, kad pakeisti jo nusista
tymą nekandidatuoti į Pre
zidento vietą 1944 metais.
—

Lapkričio 7 d., Moterų Są
jungos 64 kuopa rengia pra
mogą (“Bingo”) šv. Anta- 

i no parapijos mokykloj, 7:30 
vakare. Įžanga. 35c. Visas 
pelnas skiriamas seserims 
Pranciškietėms Šv. Antano

Seselės darbuojasi, kad iš- 
Thomas auklėJus mūsų jaunąją kar

tą gerais šios šalies pilie- 
; čiais ir ištikimais Lietuvai 
ir Bažnyčiai žmonėmis.

Dėl tokios gražios darbuo
tės, parodykime jems pagar
bą skaitlingu dalyvavimu ta
me vakare.

Nuo širdžiai kviečiame vi
sus parapijonus ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti.

Rengimo komisija

Kolumbijos lietuviai 
kviečia lietuvius 
kareivius

(LKFSB) Pietinės Ameri
kos respublikoje — Kolum
bijoje gyvena keletas lietu
vių, jų tarpe saleziečiai klie
rikai N. Saldukas ir M. M. 
Tamošiūnas. Jie jau greit 
bus įšventinti kunigais. Jie 
myli Lietuvą ir lietuvius ir, 
jei kuriam USA kariui tek
tų pakliūti į Kolumbiją, pra
šo pas juos atsilankyti. Jų 
adresas Inst. Salesiano, Mos-♦ 
quera (Cund.) Colombia, S. 
A.

Gavome žinių, kad į Ko
lumbiją atvyksta dar vienas 
lietuvis iš Ekvatoriaus — 
klierikas Stasys Matutis. Jis 
baigė ten antrąjį teologijos 
kursą ir toliau tęs mokslą 
Mosąueroj.

Yra ir daugiau permainų: 
spalių mėn. pabaigoje buvo 
numatytos vestuvės p. Siru 
čio su viena kolumbiete, ku
rios motina anglė ir kuri
buvo išauklėta Londone. Ji I 
savo mokėjimą angliškos ka1 
bos nr’elai pasiryžusi panau
doti Lietuvos reikalų propa
gandai.

I

Padėka Schuylki 
liečiams

Per metų metus Schuyl- 
killib apskrities, Pennsylya- 
nijoje, gerbiami vadai ir jų 
žmonės rodė didelę meilę 
Lietuvai, savo Tėvynei, jos 
skaudžiausiose valandose, ir 
tiesė jai prigelbstančią ran
ką. Vėliau jie teikė pinigi
nę pagalbą visiems dide
liems lietuvių užsimojimams 
čia, Amerikoje.

Ta kilni dvasia, pirmųjų 
vadų ir veikėjų taip prigi
jo, kad ji neša gražių vai
sių net ir šioje dienoje nau
jų vadų asmenyse. Bravo 
Schuylkillo susiklausę lietu
viai ir jūsų vadai! Tenepa- 
vargsta jūsų rankos, tene- 
nusibodi jūsų kilni dvasia, 
ir tebyloja ilgai ateityje jū
sų dideli darbai!

2 fl. 
ši’uma. 
$6.200. 
tas fletas 
mą. $1.500 įnešti.

4206 S. Forrst Av"., Brookfi ’ld
Dvie'ų fl. namas. 5 ir 5 kamb. 

Holland furna'-as. Lotas 50x125. 
karam garad. Kaina tik $8,400.

4710 W 20th St.
5 kamb. mūro bun-alow. K"ršto 

vandens ši’uma su stok'riu. Plienu 
paremta. 
Venet’an blinds 
naujos rynos. Ašt-nkv 
kis. 
tern

tik 
ki- 
na-

2
Mes, šv. Pranciškaus Se

serys, susikūrusios Pitts- 
burgho kalneliuose savo mo
tiniškuosius namus, skleisti 
dvasišką šviesą tarp mūsų 
brolių bei seserų, auklėti bei 
mokslinti jų mažutėlius, e- 
same nesykį, bet daug sy
kių patyrusios jūsų gerų šir 
džių duosnumą. Nemažiau ją 
patyrėme ir šiais metais iš 
jūsų didelio metinio vasaros 
parengimo. Esame apturėju
sios nuo tos dienos iždinin
ko kun. K. Rakausko $405.71 
čekį. Sakyti ačiū už tokią 
stambią dovaną, būtų mažai 
pasakyti. Tarti ‘ ‘telaimina 
Jus Aukščiausias” irgi leng
va, tačiau tuos žodžius, tuos 
jausmus mes tvirtinsime sa
vo maldomis, ten kur visos 
dėkingos širdys karštai at
mena savo mylimuosius ir 
savo geradarius
Viešpaties altorių mūsų kuk 
lios koplytėlės tyloje.

Jums dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys, 

Motina M. Dovydą, 
vyresnioji.

Plesteriuotas beismentas. 
Naujas stog's ir 

.'"p’nis p- eša- 
Kaira tik $8.c00. ■* rti Wes-
Elect ic. $2.200 įnešti.

2829 W. 25th St.
Mūro ir med. bizn!o nuosav-bė. 

štoras ir 4 kamb. užpakalyje. Kaina 
tik $3,600. Verta daug daugiau! 

s $1,000 įnešti.
1334 S.

2 fietų med.
ATOSTOGOS. PUIKI

mokėt

PRADINĖ MOKESTIS SU 
TAI VIRŠLAIKIO MO- 
LAIKĄ IR PUSĘ. PUI- 

PATARNAVI-

GERA
KIEK

I KANT
KUS CANTEEN
MAS. GERAS APDRAUDOS LR 
LIGONINĖS PLENAS. APMO
KAMOS
PROGA PASTOVIŲ DARBŲ KA

DA KARAS PASIBAIGS.PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Clinton Ave.
4 ir 4 kamb. Ap
tvotas 37tįx125. 2

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE 
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVE.

Viskas apart Dievo kei
čiasi kasdieną. C. Kingsley

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

Atsineškite prirodymus

pilietybės.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

po-č’ai.
garad. K 'ina tik $'.150. Kam 
rendą? $1,300 įnešti.

1635 S. 49th Ct.
Dviejų fl. mūro. 6 ir 6 

Taipgi 2 H kamb. b"isni'nt'. 
to vandens šil -ma. Na jas boileris.

i Lotas 30x125. 2 karam garad. 
einama kaina!

2657 S. Keeler Ave.
Kampinis 4 fl. mūro namas, 

nas f Irtas štymu šil'oma". 4-5-6-7 
kamb. fletai. Gardažius. Kaina tik 
$12,400, Matykit šiandien. $3.500 į- 
nešti.

4017 Deyo Ave., Con-ress Park
7 kamb. stucco re id ncija. Kar

što vandens šiluma. 6 karam mūro 
garad. 
$7 300. 
nešti.

kamb. 
Karš-

Pri-

Vte-

Lo4as 5pxl25. Kana tik 
Tikras bargenas! $1,800 į-

RASITE TĄ DARBĄ

Hamlin Ave.
5 ir 6 

padėtyje. 
2 karm. 
Mokėkit 
Jn Mi.

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

MESMalda žmogaus sielą tobu-
SKELBKITĖS “DRAUGE

SYKORA
2411 S. 52n<l Ave.
Phone—Cicero 453 

VADOVAUJAM GREITAIS 
PARDAVIMAIS

28 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE

1849 S. Sawyer Ave.
Dviejų fietų mūro. 4 ir 5 kamb. 

Furnaso šiluma. Kaina tik $4.400. 
Nepraleiskit šio bargeno! $1,000 į- 
nešti.

5133 W. 21st St.
Gražus kampinis 15 apartmentų 

namas. ŠV mo šiluma su stokeriu. 
Atneša labai gerą rendą. Kaina la
bai pritinama. Ateikit ir pasitarkit 
apie tai.

1849 S.
Dviejų fl. mūro namas, 

kamb. Namas labi i geroj 
Karšto vandens šiluma 
garad. Kana tik $6.400. 
rendą sau patiems! $1,600

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN’

ČIA
KURĮ NORITE GAUTI!

Klausyk gerai, atsakyk 
tsargiai. spręsk greitai.

Pirkite tose krautuvėse, 
•irios skelbiasi “Drauge” I

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Bt/ort Any Dale Uu

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Breath SiOeeter ’

prieš

Split by PDF Splitter
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Maskvos deklaracija, Italija ir Rusija
FAŠISTAI ITALIJĄ ĮKLAMPINO

Maskvos konferencijos dalyviai paruošė atskirą de
klaraciją Italijos ateities klausimu. Lengva suprasti, 
kodėl jie taip padarė.

Italija buvo viena ašies valstybių. Ji buvo pirmoji, 
kuri pradėjo laužyti tarptautines sutartis ir, nepaisant 
Tautų Sąjungos ir paskirų valstybių perspėjimo, užpuo
lė Etiopiją. Vėliau, kai Hitleris įsiveržė į Prancūziją, 
Italija smogė jai, Prancūzijai, į nugarą, ją puldama ir 
užgrobdama jos teritorijas.

Italų tauta, kaipo tokia, nebuvo kalta. Ją išvedė į ka
rą fašistų vadas Mussoliriis, kuris Italijai užtraukė ne
laimių eibes. Dėl to tai gen. Badoglio, karaliui prita
riant, Mussolinį nuvertė ir besąlyginiai pasidavė sąjun
gininkams, kurie dabar deda didžiausių pastangų tą 
kraštą išvalyti nuo Vokietijos nacių ir, pagaliau, fa
šistinio elemento.

Todėl jungtinių tautų vadai turėjo susitarti ne tik 
dėl priemonių greičiau nacius išvyti iš Italijos, bet nu
sistatyti dėl jos ateities.

DEKLARACIJOS TURINYS IR JO DVASIA
Maskvos deklaracijoj yra pabrėžta, kad Amerika, An

glija ir Rusija pilniausiai sutinka, kad fašizmas ir visa 
jo įtaka Italijoj turės būti iš pačių pagrindų sunaikin
ta. Bus pasirūpinta sudaryti sąlygas Italijos žmonėms 
įsisteigti valdžią ir jos institucijas, pagrįstas demokra
tiniais principais.

Veik visi deklaracijos paragrafai liečia fašizmo lik
vidavimą, fašistų vadų baudimą ir t.t. Antrasis dekla
racijos paragrafas yra tokio turinio:

‘ V isa pilnuma bus atstatyta kalbos, religijos, poli
tinio Įsitikinimo, spardos, visuomenės susirinkimų 
laisvė Italijos žmonėms, kurie taip pat turės teisę su
formuoti priešfašistines politines grupes. ’’

Šis paragrafas ypač patenkins demokratiškai nu
siteikusiu Italijos visuomenę. Jis patenkins ir kitų tau
tų demokratiją, nes ne tik žodžiais, bet ir darbais bus 
pavaizduota, kad jungtinės tautos kariauja už demo- 
krati«- ' I . i .
DEMOKRATIJA IR LAISVĖ KITIEMS, BET...

Kaip gerai žinom, po šia deklaracija, kurioj kalbama 
apie demokratiją, religijos, spaudos ir kitokias laisves, 
pasirašė ir V. Molotovas, Sovietų Rusijos užsienių rei
kalų komisaras.

Įdomu, ar ne? ( t į j p C; >
Atrodo, kad Sovietų Rusijos komisarai yra labai 

“duosnūs” kitų kraštų žmonėms. Jie “nepavydi” demo
kratijos, religinės ir kitokios laisvės nei Italijos nei 
kitų valstybių žmonėms, tačiau pas save namie (Ru
sijoj) laiko žmones supančioję diktatoriškais retežiais 
nuo 1917 m.

Sovietų Rusijoj, kaip puikiai žino visas civilizuotas 
pasaulis, nėra demokratinės santvarkos. Ten nėra reli
gijos laisvės. Ten nevalia leisti kitokių laikraščių (ir 
knygų), kaip tik komunistiškus, kurie kartu yra ir val
džios organais. Ten nėra susirinkimų laisvės. Ten vei
kia tik viena komunistų politinė partija. Tie, kurie mė
gintų organizuoti nekomunistišką politinę partiją, griež
čiausiu būdu būtjj nubaustų____________ ;________

IR RUSIJOS ŽMOGUS TURĖS BŪTI LAISVAS
Ne vienas laisvę ir demokratiją mylintis žmogus, 

perskaitęs tikrai šaunią Anglijos, Amerikos ir Rusijos 
užsienių reikalų ministrų deklaraciją dėl Italijos atei
ties, nudžiugo, bet dalinai ir nusistebėjo, kad po ja iš
drįso pasirašyti rusų komisaras. Ne vienam atėjo į gal
vą mintis, kodėl bolševikai pas save neįgyvendina tų 
dėsnių, kuriais nori atstatytos Italijos valstybinį ir po
litinį gyvenimą paremti? Tuo pačia ruožtu ne vienas 
nuoširdus demokratas išreiškė viltį, kad užgesus šio 
karo ugniai, atsistačius pasauliui iš griuvėsių, ne tik 
Italijos, Prancūzijos, Lenkijos, Baltijos valstybių ir 
daugelio kitų tautų žmonėms nušvis laisvės ir demo
kratijos saulės spinduliai, bet jie nušvis ir Rusijos 
žmonėms. Visas demokratiškas pasaulis tikisi, kad ir 
Rusijos žmogus po karo bus laisvas ir bus žmogus pilna 
ta žodžio prasme, turįs teisę laisvai kalbėti, rašyti, veik
ti, Dievą garbinti, balsuoti.

Ir, be abejonės, tas Rusijos žmogus, šiandien liejąs 
prakaitą ir kraują dėl savo krašto apgynimo nuo nacių 
ir padedąs demokratijoms diktatūras triuškinti, po šio 
karo, po pergalės laimėjimo ir sau pareikalaus teisių 
į Keturias Laisves.
★

Praėjusio antradienio rinkiniai
Politiką seką žmonės vis tik domėjosi praėjusio ant

radienio rinkimų daviniais New Yorko, New Jersey val
stybėse, Philadelphia, Pa., mieste ir kitur. Nuo šių rin
kimų esą bus galima spręsti, kokie vėjai papūs į poli
tinių partijų gyvenimą 1944 metų prezidento rinkimuo
se. Sulyg tų rinkimų davinių būsią parinkti kandida
tai ir rašomos politinių partijų programos.

New Yorko, New Jersey ir Philadelphijos rinkimuose 
laimėjo respublikonai, kurie per savo spaudą daro la
bai drąsias išvadas, būk tai reiškia savotišką protestą 
prieš Prezidento Roosevelto užsienio ir vidaus politiką. 
Tai esąs aiškus perspėjimas Prezidentui Rooseveltui 
nebeišdrįsti statyti savo kandidatūros ketvirtam termi
nui.

Nėra abejonės, kad šie rinkimai rodo tam tikrų ženk
lų ir gali turėti įtakos į busimuosius rinkimus. Tačiau 
New Yorkas ir New Jersey viso krašto rinkimų nenu
lemia ir į visą kraštą įtakos neturi. Tai yra lokalinis 
reikalas. Rinkimai paskirose valstybėse ar miestuose 
dažnai praeina taip, kokios vietoje politinės kombina
cijos susidiro, kokie yra vietiniai reikalai, kokie kan
didatai ir t.t. Todėl iš vienų lokalinių rinkimų davinių 
negalima dar spręsti, kaip eis rinkimai ateityje. Tie da
viniai turi tik partinės agitacijos vertės.
★

budėti ir, reikale, tuoj daryti rim- 
žygius, kurie padėtų Lietuvai grei- 
nacių priespaudos ir atsistatyti ne-

Baltijos valstybių reikalai senate
Svarstant senate senatoriaus Connally rezoliuciją, lie

čiančią Amerikos dalyvavimą pokarinės pasaulio tai
kos atstatymą ir palaikymą, vis tik iškyla gana daug 
ir aštrių ginčų. Kai kurie senatoriai kalba net apie tai, 
kad ta rezoliucija lyg ir norima pateisinti Sovietų Ru
sijos pretenzijas į Baltijos valstybes ir kitus jai ne
priklausančius kraštus ir tai galį duoti pagrindą tre
čiam pasaulio karui. Tais tai sumetimais atsirado se
natoriaus Reynolds amendmentas, kuris vis tik aiškiau 
pasako reikalą atstatyti mažas tautas laisvomis ir ne
priklausomomis valstybėmis.

Pažymėtina, kad senatorių tarpe yra pasipiktinusių 
arba nusivylusių, kad Maskvos konferencijos deklara
cijoj nesuminėtos tos valstybės, kurios šiandien yra 
nacių pavergtos ir po šio karo turi būti atstatytos 
nepriklausomomis. Ypatingai čia turima galvoj Balti
jos valstybes. f 9 į

Lietuviai šiuo mementu turi akylai sekti "viską," kas* 
darosi Vašingtone, 
tus ir atitinkamus 
čiau išsilaisvinti iš 
priklausomybę.
★

Kražių Skerdynių minėjimas
Šį mėnesį sueina 50 metų nuo kruvinųjų Kražių Sker

dynių. šio skaudaus mūsų tautos istorijoj įvykio sukak
tis neturi praeiti be paminėjimo. Tenka reikšti pasiten
kinimą, Kad Chicagoje mūsų trijų didžiųjų organizaci
jų (ALRKF, LRKSA ir Moterų Sąjungos) apskričiai 
bendru susitarimu rengia tos sukakties minėjimą lap
kričio 21 d. Šv. Jurgio parapijos salėj. Reikia manyti, 
kad Chicagos visuomenė į tai atkreips rimto dėmesio ir 
minėjimo iškilmėse gausingai dalyvaus.
★
Brazilijos laikraštis “Mocidade Paulista” Nr. 57 ir 58 

įdėjo straipsnį iš lietuvių literatūros, suminint pirmuo
sius mūsų rašytojus Daukšą, Sirvydą, Duonelaitį. Ta
me pačiame laikrašty randame įdėta vaizdų iš Lietu
vos -gyvenimo. Tenka patėmyti, kad šis laikraštis daž
nai įdeda raštų apie Lietuvą ir lietuvius.
★

“Vardan tos, Lietuvos* vienybė težydi!

VYKSTA Į HAITI

JL—-
Šv. Širdies kongregacijos 

brolių motiniškojo namo, 
Metuchen, N. J., viršininkas 
kun.-brolis Emilė, SC., pa
skirtas viršininku tos kon
gregacijos misijoms Haiti 
respublikoj, Pietų Amerikoj.

(NCWC)

Lietuvis tarp 
raupsuotųjŲ

(LKFSB) Mosąuoros mie
ste, Kolumbijoje, saleziečių 
teologijos mokykloje studi
juoja lietuvis M. M. Tamo
šiūnas. Kilimu jisai nuo 
Pumpėnų. Pas saleziečius 
išvyko į Italiją 1931 metais, 
o pabaigoje 1935 m. atvyko 
į Kolumbiją, kur tęsė moks
lą ir apie pora metų moky
tojavo bei buvo prižiūrėto
ju jaunuolių bei vaikučių, 
sergančių raupsais vienoje 
raupsuotųjų kolonijoje. Da
bar jisai yra trečiame teolo
gijos kurse ir ateinančiais 
metais rengiasi priimti ku
nigystės šventimus Jo troš
kimas — vykti . pirmąsias 
Mišias atlaikyti toic pačioje 
raupsuotųjų kolonijoje, jei 
tik jam vyresnieji leis. Jis 
norėtų ir pasilikti darbuotis 
tarp tų nelaimingųjų.

ki-

Kolumbijos lietuvių 
kova dėl Lietuvos 
laisvės

(LKFSB) Iš Lietuvos
lūšių Kolumbijos gyventojų 
būrys buvo susirinkęs pasi
tarimui p. Siručio bute. Vi
si vienbalsiai nutarė dėtis 
prie bendro darbo siekiant 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo. Tuo reikalu nutar
ta pasiųsti atitinkamos re
zoliucijos Kolumbijos vy
riausybei, o taipgi ir USA 
bei Anglijos vyriausybėms. 
Kolumbijos lietuviai kreipė
si ir į LKFSB-rą, prašyda
mi perduoti Amerikos lietu
vių visuomenei jų karštas 
viltis, kad USA lietuviai, gy
vendami arčiau politinių cen
trų, panaudos visas galimy
bes pastangoms dėl Lietu
vos laisvės.
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Po svietą pasidairius
Svetur, tai yra toliau ir 

toli nuo Chicago yra labai 
prasta nuomonė apie pačią 
Chicago. Kai kur net moti
nos savo vaikus Chicago gaz- 
dina. Norėdamas vaiką pa
bauginti jos sako: “nuvešiu 
tave į Chicago”. Tokį vardą 
Chicago miestui išdirbo Ka
poms ir visa eilė didelių be
rnų, kurių, tiesa, dar ir da
bar nemažai randasi.

Chicago gyvenantiems bet 
gi Chicago nėra taip baisi, 
kaip toliau ir toli nuo jos 
ji atrodo. Aš net geriau ve
lyčiau gyventi Chicago, ne
gu tokiam Nevvarke (N. J.)! 
Dideli kaponiški bomai čia 
paprastų žmonių neliečia. 
Jie tik vieni kitus žudosi už 
gemblinimo pirmenybę, ra- 
keto viršenybę. Jei pasitai
ko kam kada būti auka smul 
kaus plėšiko (kur tų plėši
kų nėra), tai, pinigus atė
męs, plėšikas aukai nors kel
nes palieka. Kitaip yra Ne
vvarke. Ten vagys ne pini
gus, bet kelnes vagia, tur 
būt, dėlto, kad kelnėse daž
niausiai esti pinigai, štai, 
rašoma, kad vienas vaisti
ninkas su sūnum parėję iš 
savo biznio kelnes gražiai 
suvynioję ir pasidėję po pa
galve. Ant rytojaus nerado 
kelnių ir $227. Kitą sykį plė
šikas užtiko žmogų miegantį 
prie bažnyčios. Numovė kel
nes ir nuėjo savo keliais.

Dabar Newarke vyrai ei
dami vėlų vakarą nemisly- 
ja apie plėšiką, ale apie sa
vo kelnes. Chicago to nėra.

Kinijoj kai kuriose vieto
se už nemokėjimą skolų bau
džia šitokiu būdu: pirma 
plačią lentą perplauna per 
pus, viduryje padaro tokią 
skylą, kad tik kaklą apim
tų, uždeda ant kaklo ir su
dėję abi puses sukala. Toji 
lenta nubaustajam neleidžia 
valgyti, nes jis rankomis ne
gali burnos pasiekti.

Jei pas mus atsisakę mo
kėti, skolas arba užsiginę, 
būtų taip baudžiami, tai vi
sur būtų pilna su lentomis 
ant kaklo žmonių.

Prieš desėtką-kitą metų, 
tavorščiai, cicilistai ir bal- 
šavikai šaukė, kad kapita
listai mėsinėja viso pasau
lio darbininkus. Dabar bal- 
šavikai sako fašizmas mėsi- 
nėjąs darbininkus.

O mano delnas rodo, kad 
didžiausiu darbininkų mėsi- 
nėtoju yra balšavizmas. Ir 
gyvenimas tai parodė.

Neseniai apsilankiau pas 
savo draugą Bernardą Šoką. 
Radau visą šeimą ką tik pa
valgius. Sokienė plovė — du- 
binius, duktė Marijona šluos 
tė, duktė Ona valė aslą, o 
jaunesnioji duktė Barbutė 
rengėsi kur nors eiti. Norė
jau pasiūlyti Šokui cigaretę 
užsirūkyti.

— Dėkui, namuose nerū
kau, — tarė Bernardas.

— Kodėl?
— Jei dar aš su cigaretė

mis prisidėčiau prie pačios, 
dukterų, tai namuose pro 
dūmus negalėtum viens kito 
matyti. (A.)

Zuzė Spindulienė sumisli- 
jo palikti radio dainininkė, 
kokių dabar dažnai tenka 
girdėti musų radio progra
mose. Diena iš dienos prak
tikuoja savo balsą ir prakti
kuoja.

Vieną vakarą jai uždaina
vus dainą “Kas mielą rytelį 
skrisčiau ve veršeliu”, vyras 
pertraukdamas sako:

—Gali, gali skristi, nes 
namie būdama tu niekad ne
užčiaupsi savo snapo...

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.
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EGIPTO FELACHŲ SRITYSE

Jų ba saulei negailestingai ke
pinant prie šulinio, juokau
ja ar niūniuoja sau kokią 
dainelę. Kaip ir visos rytie
čių dainos, taip ir felachų 
yra paprastos, beveik vieno 
tono pakartojimas po nosi
mi. Tačiau šios monotoninės 
dainelės labai pritinka mo
notoniškam šulinio rato urz
gimui, vienodai tekančiai

Vakaras prie senojo Nilo piemuo ant upės kranto ir 
krantų. Būrelis felachų mer- saugo vandeny besimaudan- 
gaičių išbėga iš kaimo ir nu- čias kaimenes. Arba jis dir- 
žingsniuoja prie upės,
bronzos spalvos veidai žiba 
vakaro šviesoje, o kūnai pa
puošti lengvute, mėlynu med 
vilniu rūbu. Tipingai egip- 
tiškų veidų čia neapdengia 
Rytų moterų skraistė-domi- 
no. Blogiausiu atveju, fela
chų moters nuleidžia plau
kų skraistę iki veido pusės 
ir jį prilaiko dantimis. Mer
gaičių kūnas lengvai sukinę- Nilo srovei. Visas Nilas ap- 
jasi ant rusvų kojų, o ant dengtas kažkokio vienodu- 
galvų linguoja dideli moli- mc. Tiesa, kartais apylinkę 
niai indai. Laikas nuo laiko 
jos pakelia savo mėlynai pa
gražintas rankas ir prilaiko 
vandens pripiltą indą. Viso
kie auskarai, blizgučiai, žie
dai iš aukso ir sidabro puo
šia Egipto gražuolių nosis 
ir ausis. Puikus vaizdas! 
Taip pasipuošusi kadaise sto 
vėjo prie Nilo faraono duk
tė. kuri rado švendrėse be
verkiantį kūdikį — Mozę.

Iš tikro, prie Nilo daug 
kas primena, senąjį Egiptą. 
Ir dabar miestiečiai vadina 
savo liaudį “Ahe Faraun. 
faraonų tauta”. O “gipt” 
priesagą patys žmonės pri
sidėjo. Egiptiečių tipas, 
skaistus ir nesugadintas, 
gražiai pasireiškia keptų 
gentyje. Mažiau ryškus mi
nėtas tipas tebėra felachuo- 
trukus. ypatingai moterų 
tarpe, atsiranda negražių 
bruožų.

Poilsio dienomis arba mies 
tuose felachai dėvi rūbus. 
Ilgi, šviesiai mėlynos spal
vos medvilniniai marškiniai 
nusileidžia žemiau kojų ap
dangalo, kuris yra daugiau
sia trumpas ir platus. Rus
vas apsiaustas, padarytas iš 
ožkos plaukų, arba avies vil
nų patiesalas užpildo visą 
pasipuošimą; kartais fela
chai užsideda ir kojines ar
ba geltonus odinius batelius, 
se. Koptai yra krikščionys, 
o felachai — mahometonai; 
jie paveldėjo karingąjį ara
bų kraują. Reikia tik paly
ginti kokio felacho paveiks
lą su tuo paveikslu, k u r į 
randame prie senų Egipto 
paminklų, tuoj pastebimas 
didelis abiejų panašumas. 
Veido bruožai, kaukuolės 
sudarymas beveik tie patys! 
Keleiviams atsistoja prieš a- 
kis gyvas senas Egiptas, 
gyja senieji paminklai 
savo atvaizdais, kada 
prieš save pamato būrelį 
lachų. besidarbuojančių prie 
savo plūgų. Jų laibi, rusvi 
kūnai, pusiau apdengti, juo
di galvos plaukai, įsupti į 
raudoną ar baltą turbaną. 
Po juodų antakių vikriai su
kinėjasi akutės. Ypatingai 
gražus yra felachų jauni
mas. Tačiau pas juos grei
tai jaunystė pražydi ir ne

jau Herodotas Egiptą va
dina Nilo dovana. Panašiai 
būtų galima pavadinti ir jo 
gyventojus. Savotiška upė 
išaugino savitą egiptiečio 
charakterį. Linksma yra ša
lis, bet kartu nuobodi, mo
notoniška. Todėl žmonių gy
venime čia linksmumas pa
įvairintas griežtumu. Mėly
nasis dangus atsispindi fe
lacho sieloje. Bepūsdamas rašo: “Eini į kairę — tuoj 
savo dūdelę sėdi sąu felachų susidursi su puodais, pilnais

pagražina didingi sodai, pui
kiosios palmės ar kalneliai. 
Tačiau šis paįvairinimas, ne
gali nustelbti apylinkių vie
nodumo. Nilo srovę palydi 
nuolaidūs kalneliai. Vaizdai 
keičiasi tarp Dramblio sa
les ir Phila. čia išdygsta iš 
žemės masyviniai uolų kal
nai. Per juos į Nilą atūžia 
geltonasis tyrų smėlis. Tik
tai Phila salelė, apsupta pal 
mių, sudaro ideališką vaiz
delį. Toj salelėj teberiogso 
seni Oziriso šventyklos griu
vėsiai.

I

at-
su 
jis 
fe-

Gražūs yra vakarai prie 
Nilo. Per visą dieną švie
siai žibanti saulutė nusida
žo purpurine spalva. Tuo pa
čiu upės srovė pasipuošia 
raudonu kaspinu. Arabų ty
rai paskęsta spalvų jūroje. 
Rytinės aukštumos taip pat 
sužiba. Ir tada pranyksta 
paskutinis saulės spindulys. 
Tiktai smaragdinis žalumas 
pakyla ant dangaus skliau
to. lyg paskutinis atsisvei- 

. kinimas. Pagaliau ir tas pa
puošalas iš lėto pasišalina, 
o apylinkę apdengia Rytų 
naktis su savo gražumais.

Ranka rankon su gerašir- 
dingumu pas egiptiečius kar 
tu žingsniuoja* didelis vai
šingumas. Katalikų misijo- 
nierius visur randa pasto
gę, ir pas koptus, ir pas fe- 
lachus. Tuoj atvyksta kai
mo šeikas ir su įprastu ry
tiečiams mandagumu jis pa
sveikina atvykusį misijonie
rių. Su j.vo pasidalija valgiu 
ir gėrimu, net vargingu kam 
bariu. Vyno šalis nepažįsta. 
Tiktai Nilo vanduo numal
šina keleivio troškulį. Men
kos yra vaišės, bet felachui 
atrodo labai didingos. Die
nos gyvenime jis pasitenki
na soros duona su 
česnaku, cibuliu ar vaisiais. 
Tiktai išimtinais 
mais jis drįsta pasivaišinti 
gabalėliu veršienos. Kitu? 
savo turtus. — pieną, kiau
šinius, galvijrs. vištas ir 
karvelius, išneša į turgų par
duoti.

Menka 
nakvynė, 
ga moliu 
žmogaus 
dengtas švendrėmis, 
tėlis įėjimas žmonėms ir gy
vuliams; durys atstoja ir 
kaminą. Paprastai felachai 
gyvena vienoj šeimynoj, ku
rią sudaro žmona, vaikai, 
galvijai ir paukščiai. Svečiui 
šeimininkas patiesia kokį 
vilnonį padangalą arba šiau
dinį šieniką. Troboje, aišku, 
didelės tvarkos ir švarumo 
nerasi. Vienas misijonierius

druska.

atsitiki-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NEW YORKE VĖL ŠVIESIAU

Amerikai įstojus į karą, pakraščių miestai vakarais buvo aptemdyti. Taip buvo ir 
didžiajame New York e. Dabar Karo Departamentas leido labiau apšviesti miestą. 
Nors netaip išrodo, kaip prieš karą, bet vakarais jau daug šviesiau. Elektrikinės iš
kabos bet gi turi būti užgesinamos 10 vai. vakaro. Šiame atvaizde Times Sųuare žiū
rint į šiaurę nuo 43 gatvės. (Acme-Draugas Telephoto).
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visokių dažų, ir gauni žino-' 
ti, kad apsistojai pas “dai
lininką”; eini į dešinę — 
patenki į asilo, jaučio ar ož
kos guolį. Vistiek! Tačiau 
šeimynoj jaučiu nuoširdumą, 
vaišingumą! ”

Be to. felachas pasižymi 
savo kantrumu. Tylėdamas 
lyg kuprys jis neša savo 
naštą. “Skubėjimas kilęs iš 
velnio”, sako jų priežodis. 
Todėl felachas nesusijaudi
na, jei, sakysime, jo laive
lis patenka į didelį pavojų.

Svetimšaliams nemalonus 
yra egiptiečių elgetavimas. 
Felachas beveik nenoromis, 
savaime prasitaria savo sve
čiui: “Bakšiš, ja chavabe — 
pone, dovanų!” Net pro ša
lį plaukiančiam laivui j i s 
mėgsta sušukti “bakšiš”. 
nors ir nesitiki jokio pelno. 
Elgeta paprastai prisidengia 
religingumu. “Esu Dievo sve 
čias, dėl Dievo meilės pasi
gailėkite'’. Tai dažnai pasi
kartoją posakiai. Jei duesi 
elgetai išmaldą, po minutės 
sulauksi elgetų pulko. Net 
turtingesni felachai nuo el
getavimo neatpranta.

I

Felachai mėgsta šeimynos 
gyvenimą. Atsiskirti nuo tė
viškės, išvykti į užsienius 
felachui yra kaip —eiti iš
trėmimam Daug vaikų — 
Dievo palaima. Vaikai auk
lėjami tėvų pagarbos. Sulau
kę senatvės tėvai gauna pa
stogę pas savo senesnius vai 
kus. Blogesnė yra žmonos — 
motinos būklė. Jai reikia 
daug dirbti. Net krikščionių 
moters yra paveiktos islamo 
nusistatymo.

Kitaip gyvena felachai 
mieste. Šeimynos gyvenimas 
čia kiek paįręs. Vyras tik 
retkarčiais pasirodo namie. 
Žmona lieka su vaikais visą 
dieną troboje. Laikas bėga 
be naudos; megzti ji neiš
moko. Bažnyčias ji kartais 
turi teisę aplankyti. Reika
lingų daiktų nuperka šeimos 
galva.

Didžiausias miestiečio fe
lacho troškimas yra mieste 
įsitaisyti sau parduotuvę. 
Tąsyk jis turi progos išplė
toti savo pirklio gabumus, 
kurie pas rytiečius pasireiš
kia įvairiais sukimo būdais.
Felachas taip pat labai pa jį patentų įstatymą.

kaip ir vaišės yra 
Troba yra vargin- 
drėbta lūšna. V03 
aukštumo. Stogas 

vienin-

SVEIKATA...
ą;
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BRANGUS TURTAS

LIGONIO PRIEŽIŪRA (5)
Laimingas yra ligonis jei 

patarnautoja yna apsišvie
tusi, išmintinga ir teisinga. 
Tuomet ir daktaras džiau
giasi nes gali pasitikėti to
kia ligonio prižiūrėtoja, nes 
žino jog ligoniui yra geres
ni šansai pasveikti.

Apsišvietusi aptamautoja, 
tai nereiškia kad ji turi bū
ti baigusi aukštą mokslą. 
Pakanka to jei ji turi prak
tiškų žinių apie žmogaus kū
no sudėtį, kaip privalo veik- 

' ti kiekvienas kūno organas; 
jei žino ko neprivalo dary
ti, kad ligoniui nepakenkus; 
jei žino sanitarijos dėsnius 
bent tiek, kad neužkrėsti 
limpančia liga save bei ki
tus ; jei žino būtiniausius hi
gienos dėsnius ir supranta 

tenkintas, jei gauna tarny- kas yra ligoniui sveika ir 
bą raštinėj. Tąsyk jis ra- kas kenksminga. Apsišvie-

j---------etų— -- .

R a š o D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenne, Chicago
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miai sėdi ant kilimo prieš tusi moteris yra labiau su- 
dokumentų krūvą, kiti jį va- mani, o jei ko nežino, tai ne- 
dina ‘'effendi”, o iš savo sidrovi pasiklausti, 
klijentų kartais gauna “bak
šiš”. Amato išmokti fela- 
chas nerodo didelio palinki
mo ir noro. Tačiau jų tarpe 
atsiranda gerų mezgėjų, laik 
rodininkų, auksakalių ir k. 
Menas ir mezgimai klestėje 
ir sename Egipte.

Katalikų misijos pradėjo 
smarkiai plėstis koptų tar
pe; felachai vis dar daugu
moj lieka ištikimi islamui. 
Tačiau ir pastarųjų tarpe 
yra šeimų, linkusių priimti 
Kristaus mokslą.

Dabar jau gaminami ne 
tik sintetinė guma, sintetinė 
medžiaga drabužiams, bet ir 
sintetiniai deimantai, rubi 
nai, safirai ir kiti akmenys 
Po karo tokie deimantai, sa
koma, bus labai pigūs.

Negalima pavadinti apsi
švietusią tekią aptarnauto
ją, jei kuomet daktaras įsa
ko ligoniui duoti valgyti 
lengvos zupės, o jinai paga
mina stiprią — tirštą buizą. 
Kas sveikam žmogui yra 
maistinga ir skanu, tai ligo
nio virškinimo aparatas ga
li nepajėgti tokį maistą su
virškinti, jo žarnose gali at
sirasti daug gesų, tas jam 
gali pakenkti. Dėl nežinys- 
tės bei nesupratimo įvyksta 
daug nelaimių bei nesusipra
timų.

I

G. Washington. pirmas A- 
merikos Jungt. Valstybių 
prezidentas, pasirašė pirmą-

I
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t j pasveikti. Už tai dakta
rai dažnai net pageidauja, 
kad kunigas atlankytų ligo
nį, nes tai teigiamai veikia 
į ligonio ūpą ir jo sveikatą.

Teisinga patarna u t o j a: 
Šis klausimas atrodo keis
tokas, ypač jei prižiūrėtoja 
yra ligonio šeimynos narys. 
Argi gali būti ligonio žmo
na, ar motina, ar sesuo, ar 
mylima duktė neteisinga? 
Taip, kartais tokių pasitai
ko. Ligonio prižiūrėtoja ne
retai daktarui pameluoja. 
Jei kartais ligonio prižiūrė
toja užsimiršta išpildyti dak 
taro nurodymus, arba jei 
padaro kokią nors klaidą, 
tai dėl ligonio gerovės ne
privalo meluoti, kad laiku 
daktaras galėtų atitaisyti 
padarytą klaidą ar žalą... 
Dėl prižiūrėtojos melo, kar
tais ligonis turi nelaiku mir
ti. Taip, melas kartais ligo
nį užmuša. Būk teisinga, ne
meluok! Jei daktaras įsako 
duoti vaistus paskirtą va
landą, tai duok tik tada o 
ne kitada. Jei įsakyta iš
plauti vidurius su druska ir 
cukrumi, tai išplauk vidu
rius su druska ir cukrum, o 
ne su paprastu vandeniu. Ir 
jei daktaras paklaus, ar pa
darei kas jo įsakyta; ir jei 
to nepadarei, tai prisipažink 
kad nepadarei ir nemeluok! 
Prižiūrėtojos teisingume glū 
di ligonio sveikata, gerbū
vis ir net gyvybė.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Apsišvietusi prižiūrėtoja 
žinos, kaip ir kada ištirti li
gonio temperatūrą; ji nekis 
termometrą į burną kuomet 
ligonis kledi, bet kiš į gro- yra įjį 43 coliai, tai reiškia, 
bo galą ir žinos kaip kišti j0 vidujinės liaukos ne-

Atsakymas O. D. — Dvy
likos metų amžiaus vaiko ū- 
gis normaliai turėtų būti ne
mažiau 50 colių. Jei jo ūgis

bo galą ir žinos kaip kišti įaj j0 vidujinės liaukos ne- 
kad nesužeidus. Ji žinos kaip funkcijonuoja normaliai. Y-

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
O

E ach WEEK END 
SMOJLD FOR NISU
RĘST INTU E FORM 

OF SATISPYING
AND PREFERABLY 

viGORoos Acrivmes , 
THAT D1FFER 
LARGEL.V FROM 

E OF THE 
PRECEEDING 

WEEKS VVORK...

{FOOOS ARE 
FREOOEKTTLy CON- 
5IDERED INDIGES- 
TIBLE IF THEX 
PRODOCE ASEN- 
SATlON OF 
FULLNESS 
FOR A con- 
SIOERABLE 
TIME AFTER

EAT1NG

ligonį mazgoti; ji nesišlykš- 
tės pažvelgti į ligonio išma
tas ir žinos ką reiškia tam
susis mėšlas, šviesiai gelto-i viską daryk su meile ir 
nasis, sukepęs spiruotasis, • pasišventimu.
arba skystasis kruopštas, ar 

1 vandeningas, ar su gleivo-
mis, ar su kraujais ir t.t.; 1 
ji pastebės įvairius pjs li
gonį simptomus ir mokės 
vaizdžiai juos atpasakoti 
daktarui. Apie tokius tad 
dalykus privalo žinoti kiek
viena ligonio prižiūrėtoja.

Apsišvietusi patarnautoja 
yra ne tiktai sumani, pasta
bi, tolerantiška, bet taipgi 
taktiška ir išmintinga.

Išmintinga patarnautoja 
stengiasi suprasti ligonio 
dvasią ir supratusi gelbsti 
stiprėti jam dvasioje. Ji nie
kados neslėgs jo ūpo. nekels 
jame abejojimų bei nepasi
tikėjimų; negązdins jo. Jei 
ligonis dėmėj asi pasauliniais 
įvykiais, tai gera prižiūrė
toja paskaitys jam laikraš
tį ir skaitys tik malonias 
žinias o ne jaudinančius į- 
vykius. Jei ligonis yra pa
maldus, tai išmintinga pa
tarnautoja melsis kartu su 
ligoniu... malda stiprina li
gonio dvasią, stiprina jo vil-

ra vaistų, kurie pagelbės vai
kui normaliai augti.
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PONAS KAPITONAS
Nelės Mazalaitės vertimas

ja raštų yra iš- ■■ 

kalbų, šis raši- 

jo knygos “Po- 

- rašytos baisio-

(Autorius Ivan Cankar - žvaigždžių šaltį, bet jau lau-
žymiausias Slovėnu (Jugoslavi- įg saulės
joje) rašytojas:

versta į keletą

nys paimtas iš

dobė iz sanj” -

mis 1914—1917 m. dienomis, ši

tas rinkinys alegorijų, sapnų.

pasakų — gražiausios žmoniš

kumo ir liūdesio giesmės — yra

jo paskutine knyga: mirė 1918.

XII.11 d.).

Žiūrėjau pro langą; šita" 
langas niekada nebuvo maz 
gotas, užtat žiūrėjau tarsi 
per voalį, bet puikiai išsky
riau viską, kas vyko prieš 
mane; taip pat balsai tame 
gryname rytmetiniame ore 
buvo tokie aiškūs, kad gir
dėjau ir supratau kiekvieną 
žodį. Kiemas buvo per sprin- 

I džio aukštumą pribarstytas
Jau gerokas laikas, kaip juosvomis dulkėmis, kurios 

mano sapnai, o ir sapnai kiek pgr naktį pavirto į riebų 
vieno žmogaus, įgavo visiš
kai naują, stačiai nuostabią kėmis apdengti žemi barakų 
išraišką. Nebėra daugiau tų 
tuščių klajojimų, pragaiš
tančių miglų, kurios be pras
mės ir priežasties persilieja 
viena į kitą ir pagaliau iš 
tirpsta į nieką. Nebėra dau
giau šitų sapnų, į kuriuos 
žmogus rytmetį, nustebusiai 
žvalgydamasis, pusiau su šy
psena, pusiau įpykęs, numo

purvą; lygiai tokiomis dul-

PUOŠNIAME VIEŠBUTYJE KARO LIGONINE

i

Puošnus Greenbrier rezorto viešbutis, W ite Sulphur Springs, W. Va., paverstas ka
ro ligonine. Pargabenti iš frontų sužeistieji kareiviai klauso šv. Mišių, laikomų karo

stogai ir apvytę lapai lazdy- •
no, stovinčio vienišai kiemo 
viduryje; po tuo lazdynu ka- kapeliono. (INP-Draugas Photo) 
reivis laikė už brizgilų pa
balnotą arklį, kuris grankš- 
čiojo ir virpėjo nuo šalčio ir 
nerimo.

Ilgomis, lygiomis eilėmis jau, nes visą laiką buvo nu
stovėjo būrys prirengtas dar gręžtas priešais eiles. Per 
šitą rytą išvykti į karo lau- žingsnį vž jo ėjo jaunas lei-i

I Dingę išradimai
Indijoj kadaise buvo ži- namus ir mirė nepaske’bęs 

noma nerūdijančios geležies ferronovos sudėties recepto... 
gaminimo paslaptis. Kiek 
sumokėtų dabar už tą pas
laptį geležies fabrikantai! 
Deja, niekas tos paslapties 
dar nesusekė. .

Prieš kelioliką šimtų me
tų romėnai mokėjo gaminti 
lankstomą stiklą, kuris mū
sų laikais yra tik... išradė

jų svajonė.
Pagaliau, viduriniais am

žiais buvo plačiai išgarsėju
si “sprogstamoji ugnis”, ku
ri net vandeny gerai degu
si, bet jos sudėties receptas 
dingo be žinios.

Rusų metraštininkai savo savo padėjėjais nuėjo pas- 
kronikose sako, kad XV-tam kutinį kartą pažiūrėti, 
amž. Maskvoj, kunigaikščio | mašina tvarkoj, 
akivaizdoj, kažkoks išradė
jas pademonstravęs savo su
galvotą lakstomąjį aparatą, 
kuriuo net tris kartus aps
krudęs apie visą Kremlių. 
Liaudis jo išsigandusi, ku
nigaikštis supykęs, ir išra
dėjui, kaip “velnio apsės- 

. tam’ ’, buvusi nukirsta gal
va, o skraidomasis aparatas 
sudegintas...

Dingo ne tik senovės iš
radimai, bet dažnai žūva ir 
dabar naudingi ir gana svar
būs visam pasauliui išradi
mai. ‘štai prieš keletą metų 
Amerikoj pasklido žinia, kad 

| fizikas Burraught sugalvojo 
įrankį, kuris lengvai gali 
“pasakyti”, ar ieškomoj vie
toj yra naftos. Išradimu su-1 ne^u visos kitos’ •
sidomejo kelios naftos ben
drovės ir Burraught’ui pa
siūlė milžiniškus pinigus. 
Parduoti išradimą Bur
raught sutiko, ir, nieko ne
laukęs, išvyko automobiliu 
į Los Angelio miestą sutar
ties pasirašyti. Kelionėje į- 
vyko automobilio katastro
fa. Burraught buvo užmuš
tas, o aparatas sudaužytas.

Kitas amerikietis, Steph- 
ens, i 
kurį pavadino 
Šis metalas buvo plieno stip
rumo ir svėrė net penkis 
kartus mažiau už plieną, o 
jo gamyba buvo dešimtį kar 

< tų pigesnė. Amerikos gele
žinkelių bendrovės tuojau 
užsakė šio metalo kelis tūks
tančius tonų. Taip pat jau 
buvo susidariusi bendrovė 
naujam metalui gaminti, bet 
išradėjas pateko į bepročiui

Prancūzų fizikas Renault 
buvo padirbęs mašiną, kurią 
varė esamoji ore elektra. 
Tai buvo tikras “perpetuum 
mobile”. Renault parodė tą 
mašiną mokslininkams savo 
kabinete Grenobly mieste 
(pietinėje Prancūzijoje). Ma 
šina veikė be jokios pąšali- 
nės jėgos, tik veikiama ore 
esančios elektros. Po to Re
nault gavo pakvietimą paro
dyti savo nuostabų išradi
mą platesniems mokslo vy- £ 
rų sluoksniams akademijos 

į rūmuose. Bandymo dienos 
I išvakarėse Renault su dviem

ar 
Po kelių 

pasigirdo baisus 
kambario, 
ėmė verž- 
dūmų ka- 
užgesinus

spekuliantų persekiojimu pri 
sidengę, daro medžioklę nau
jų vyrų darbams Vokietijo
je. Ryšium su tuo dažnai da
romos kratos plentuose, rin
kose ir kitose susitelkimo 
vietose.

Kapitonas pakėlė lazdą, 
leitenantas rašė. Ir mėly
nose akyse daina užgeso.

Taip žengė ponas kapito
nas lėtai toliau, per ilgas 
eiles, žiūrinėjo jas, klausi
nėjo ir rinko. Kartais pra
leisdavo po du, po tris, į kai 
kurį net akies nemetė, kar
tais gi paženklindavo po pen 
kis ir šešis paeiliui. Ir ro
dėsi man, kad tyčiomis ir 

LJ sąmoningai renkasi stip- 
-----1------„—------ ---------- riausius ir gražiausius.

ki, ir visi švieži,.kaip rasoje pirmą eilės numerį, prieš priėjo prie krašto> pag_ 
kutinį kartą pakėlė lazdą, į 
paskui atsigrįžo. Tada pa
mačiau jo veidą ir širdis su
stojo. Tasai veidas buvo be 
odos ir mėsos, vietoje akių 
išraustos kiauše dvi gilios 
duobės, ilgi, aštrūs dantys 
tarškėjo ant plikų, stiprių 
žiaunų. Kapitono vardas — 
Mirtis.

— “Pirmyn... marš!” 
Būrys trankiai apsisuko 

draugų, paklusnus kūdikis ir nukeliavo tvirtu žingsniu 
tarp išmintingų senių! Gy- žemyn j rūką. Pirma jų jojo 
va medžio šaka; jeigu nu- kapitonas; aukštai tarp mig 
kirstų ją — būtų sužeistas ]ų plevėsavo jo juodas ap- 
patsai medis.

Kapitonas klausinėjo to
liau:

— Ar turi namie tėvą?
— Nebeturiu jo.
— Kiek brolių ir seserų?
— Neturiu jų!
— Bet tavo motina dar 

gyvena?
— Turiu motiną!
Ir šviesa užsidegė nutilu- vadinamą, įspėjimą, kuriuo 

siose akyse.
Tada kapitonas pakėlė laz 

dą, su pakaustytuoju galu 
palietė jaunuolio krūtinę ir 
pamojo stovėjusiam už jo 
leitenantui. Tasai išsitraukė 
iš už rankovės užrašus i’ 
drebančia ranka pažymėi' 
berno vardą. Ir bernas iš 
balo.

Kapitonas praėjo šalimair 
kito ir nė nežvilgterėjo į jį- 
prisiartino prie trečio ir j’ 
apžiūrėjo atydžiai. Tasai bu
vo linksmas, kalbus ir švie
sus jaunu-olis, pašlovintas 
dainininkas ir merginų nu
mylėtinis. Turėjo sveiką, 
apskritą veidą, aplink smul
kias ausis, kaip dūmas, su
kosi šviesios, kaip kviečiai, 
garbanos, mėlynos akys 
skambiai dainavo, tamsiai 
rausvos lūpos prasišiepė ma
lonia šypsena.

— Ar turi namie sužadė
tinę? — klausia kapitonas.

— Turiu, pone kapitone.
Dar balsiau dainavo mė

lynos akys, į Šviesią tolumą 
plakėsi daina.

nę buvo kaulėta ir naguota, 
laikė lazdą, kuria eidamas 
ramstėsi. Veido jo neregė-

ja ranka-. “Nelabasis jas rau ką. Stovėjo tarsi iš akmens, tenantas, jis kartais bailiai 
nė viena akis nemirksėjo; apsižvalgydavo, kaip žvalgo- 

rie, galų gale, juokingai bai-. įįekni kūnai linko nuo neš- si žmogus, kuris mielai pa
sus nusitrenkia į bedugnę, menių sunkumo Niekada bėgtų, bet junta, kad yra 
kaip ankstyboje aušroje gi- anksčiau neregėjau vienoje pririštas be pasigailėjimo, 
riose susislapsto koboldai. siauroje vietoje tiek jauno 
Sapnai, kuriuos dabar sap- grožio. Visi veidai dar labai 
nuoju aš. ir sapnai, kuriuos jaunuoliški, greičiau vaikiš- vo apžiūrėjimą, sustojo prieš r- 
tu sapnuoji, yra šešėliai be- ki? ir visi švieži, kaip rasoje pirmą eilės numerį, prieš 
veik gyvi; yra tai pavida-jįr aušroje nuprausti; taip aukštą, lankstų berną, kuris - 
lai, bauginamai padidinti, be pa^ akyse buvo šviesi rasa, 
galiniai keistai sužaloti ir žvelgė, kaip iš tolimų kraš- 
suiankstyti, vienok teisybė gražių sapnų. Visos a-
pasilieka ir tuojau pažįsti ^yS nepajudinamai įremtos

abejingu žingsniu ėjo prieš 
nebylias eiles, ten ir atgal.

Kapitonas buvo stipraus, 
didelio kūno; visa galva 
aukštesnis už būrį; apsisiau
tęs plačiu juodu apsiaustu,

tų, iš kur ir išlenda!”, ir ku-
T'io eroti, erotai rro i rni

ją, it širdis pasidaro liūdna. į poną kapitoną, kuris lėtu,
Vėsus rudens rytas buvo; 

rūkas vilkosi per slėnį ir pa
liesdavo stačius kalnų šlai
tus, ant viršūnių gi — anks
tybos aušros spinduliuose 
baltavo pirmas sniegas, ku
ris iškrito naktį. Dangus bu- iš po kurio buvo matyti dvi 
vo aiškus; dar priminė pus- labai ilgos ir plonos kojos; 
naktinį sniegą ir rytmečio rankoje, kuri net per piršti-

rf

DĖMESIO!
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

Dar kartą ponas kapito
nas pradėjo nuo krašto sa-

1 stebėjo jį juodomis, nutilu
siomis akimis. Kapitonas 
priėjo visai prie jo.

— Koks tavo vardas?
Jaunuolis pasakė, savo var 

dą ir tuomet man atsidaužė 
kažin kas sieloje: juk tave 
pažįstu, tu gražus, j aunas 
bernioke! Tu užsigalvojęs, 
su pilna širdimi į didelę a- 
teitį besiveržiąs! Vyras tarp

% siaustas.
Ivan Cankar

"r
I

Naciu policija per
šovė J. Markulevičiy 
Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvos laik
raščiuose naciai paskelbė,

Wear
Your

Feather

It’s a Symbol 
of a Generous 

Cx)ntribution to

minučių 
sprogimas ir iš 
kur buvo mašina, 
tis ugnis ir tiršti 
muoliai. Gaisrą
buvo rasti Renault ir jo pa- £ 
dėjėjų apdegę kūnai, o ma
šinos vietoj sutirpusio me
talo gabalai. Mašinos pas
laptis dingo...

Taip pat gana tragiškai 
žuvo žinomas visoj Europoj 
anglų mokslininkas Filler, 
kuris buvo išradęs naują ne
paprasto stiprumo sprogsta
mąją medžiagą. Tuo išradi
mu susidomėjo ir Anglijos 
vyriausybė, kuri, patikrinu
si, pastebėjo, kad išrastoji 
medžiaga turi daug didesnę

1

šiol žinomos sprogstamos 
medžiagos. Mažo tos medžia
gos gabalėlio pakako pada
ryti duobei, kurioj galėtų 
tilpti net trijų aukštų 
mai. Anglų vyriausybė 
norėjo šią medžiagą iš 
radėjo atpirkti, kad ji 
patektų į užsienį. Prieš pa
sirašant sutartį sprogo Fil
ler io laboratorija, o jis pats 
buvo užmuštas. Tuo būdu 

išrado naują metalą, din?° ir medžiagos gamini- 
ferronovas. m0 Paslaptis.

na- 
jau 
iš- 

ne-

I

TlMĖ, MAYBE YOU'LL BUYBONDS W/TU YOUR 
Cįg PUtęUĄįMi L&TJO YOUĄ

pranešama, kad pas Šančių 
gyventoją Juozą Markulevi- 
čių buvusi padaryta krata, 
norint patikrinti, ar jis ne
dalyvauja slaptoje prekybo- 
ie. Minėtas asmuo, esą, prie
šinęsis policijos įsakymams, 
vėliau bandęs bėgti ir bu
vęs mirtinai sužeistas. Pas
kelbime pridedama, kad kas 
turįs asmens dokumentus ar 
darbo pažymėjimą. - tas ne- 

' turįs ko bijoti. Spėjama iš 
(to paskelbimo, kad naciai.

J

THE COMMUNITY &

WAR FUND »

Did You Mace tour

FALŠE TEETH
In a Glass Lašt Night?
Thousands do and wonder why their dm- 

turės remain dūli and stained — why they 
suffer w»th offending denture breath. They 
fail to realixe that water alone is not a cleans- 
ing agent — būt now. there’s a great formule 
perfected by a dentist, called Stera-Kleen 
that thoroughly cleana falše teeth likę magic— 
no brushing! Simply put a little Stera-Kleen 
Powder in a glasa of water—soek 
your teeth — now they sparkle. 
are really cleen and look liko 
the day your dentist said. 
“Don’t they look natūrai?“ Try 
Stera-Kleen — lesta long — costs 
only 30<. At all drugpsts.

Old Fermeris Recipe: Mix Allenru and 
Lemon Juice to get quick rehef from paine 
of rheumatice and neuralgia. Druggista 
have Allenru — grocers have lemon*.

Asthma Mucus 
LoosenedFirsf Day 
For Thousa nds of Sufferers

Choking. gasping. vheezing spasms of 
Bronchial Asthma ruin sleep and energy. In- 
gredients in the prescription Mendaco quick- 
ly circulate through the blood and common- 
ly help loosen the thlck strangling mucus 
the flrst day. thus aidlng nature in palllatlng 
the terrible recurrtng choking spasms. and 
in promoting freer breathing ar.d restful 
sleep. Mendaco is not a smoke. dope, or in- 
jection. Just pleasant. tasteless palliatlng 
tablete that have helped thousands of suf
ferers. PTlnted guarantee with each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.

i

Everybody ravės about your 
salads, Peg.Whafs the secret?

MILLIONS AOtti—Miracle Whip does work utonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far Amcrica’s favorite salad dressing.

f 1 - —rs
MIRACLE WHIP! 1

I --r—
■ Its "different” flavor
^alv/ays makes a hit.K

iI

i

$

Telefonas SEELEY 8760

231* WEST ROOSEVELT ROAD a

AUKS- 
CIATJ

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

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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teikime jiems į talką. Tėvų
Marijonų vadovybė 
dradarbių draugija 
liai dėkinga.

Tat, užsisakykime
sto sau vietą gruodžio 19 
dienai metinėje vakarienė
je Šv. Antano parapijos sa
lėje, įsigydami sau ir savo į
šeimos nariams tikietus, pa- Šalkauskas; po $3.00: 
siklausysite gražaus progra-

ir ben- 
bus gi-

Labdarių pramoga I 

į
Brighton Park. — Labda

rių Sąjungos 8 kuopa ren
gia pramogą (bunco party) 
sekmadienį, lapkričio 7 d., 
parapijos svetainėj. Pradžia 
2 vai. popiet. v

Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti gražų darbą.

Rengimo Komisija
------------------- -

7

duodama valgyti, šeiminin
kių pirmininkė Veronika La
pienė sako: “duosime tur- 
key dinner ir gana, nereikės

M. jokių pointų.” Labai smagu 
Rap.

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Rankos* t

M

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

PERSONAUZED MEMORLAL8 AT NO ADDTTIONAL COST! 
PARTTCVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
’ DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beaiitiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MAIZOLEJA1
ŽENKLAI

KREIPKITĖS PRIE MUS U 
TIESIOG IR SUTAUPY- K 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. $ 
SUVIRS 200 PAMINKLŲ^ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ $ 
PASIRINKIMUI. &
Geriausio Materiolo ir Darbo. $

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pastos šeimos

s/A ve \^AS TE

(iMUĄV'

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
J“ ■y LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

West Pullmano

va-
Ka-

naujienos
Praeito sekmadienio 

kare, parapijos salėje, 
reivių Motinų klubas turėjo
labai sėkmingą kauliukais 
žaidimą. Žaidėjų buvo pilna 
salė. Be to, į pramogą at
vyko ir žymiai klūbietės pa-

Alb. 
Sabai, Lecnard. Mažeika, 
Uršulė Urbonienė, G. Mack, 
Jr., ir J. Mackevičius; po 
$2.00: Kaz. Auksorius,
Žutautienė, Ant. Jurijonas, girdėti. 
Jos. Žilvitis, Dom. Jonkus, 
Vine. Pustelninkas, St. Vait
kus, Jos. Skystimas, Fr. 
Pranckus, Jos. Šimkus, Pr. 
Simutis, Jos. Zimkus ir Ant. 
Ratkevičius; po $1.00: Alb. 
Šalkauskas, E. Burinskienė, 
Ed. La.uz, Vic. Cicienas, Ant. 
Vaitkus. Parapijonų duos- 
numu iki šiol surinkta $415. 
(Paimta iš parap. savaitinio 
laikraštėlio “žžž”).

Nesektinas pavyzdys
Policija pranešė, jog pe

reitą sekmadienį du senyvo 
amžiaus asmenys, vienas tu
rįs 82 metų, kitas 73 metus, į 

i ir gana jaunas vyras, 32 me- 
’’ tų amžiaus, nutraukė sau 

gyvybės siulus. Vienas iš jų 
i w t* buvo aklas, bet visi trys ak-Pirkite Karo Bonus lai pasiel g_

DVI MODERNIŠKOM KOPLYČIOM 
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus It 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Rengkimes iš anksto Į TT. Marijonų 
Bendradarbių Chic. apskr. vakarienę

Gruodžio 19 d., Šv. Anta
no parapijos salėj, Cicero, į- 
vyks Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities 
tradicinė metinė vakarienė, 
kurioj bus pagerbtas gerb. 
kun. dr. K. Rėklaitis, Tėvų 
Marijonų provincijolas, jo 
dvigubo jubiliejaus proga, 
būtent trisdešimts metų kai 
kunigu ir dvidešimts penki
metai kaipo vienuolio; taip mo ir nuoširdžių, karštų kal- 
pat šioje vakarienėje bus pa- bų, ir tuo pačiu paremsite 
gerbti Tėvų Marijonų Ben-j Tėvų Marijonų vienuoliją, 
dradarbių draugijos amžini j. K.
ir garbės nariai. Tai nepa
prastas ir svarbus įvykis, į 
kurį kaip bendradarbiai, taip 
ir Chicago ir Cicero katali
kai turėtų kreipti didžiausio 
dėmesio ir susirūpinimo, 
kad tos taip retos iškilmės 
būtų atžymėtos kuo gražiau
siai.

Tiesa, dar beliko apie še
šios savaitės laiko; rodos, 
kad dar yra gražaus laiko,
bet nėnepajusime, kaip tos rėmė jaunas profesionalas - 
kelios savaitės greit prabėgs, 
o darbo ir įvairaus prisiren
gimo gana daug.

Šiuo karo laiku mes gy
vename visokiose racionavi
mo apystovese, prie kurių 
norime ar nenorime turime 
prisitaikinti. Kad išvengti 
tų nemalonumų, reikia su
krusti į darbą, — kuo dau
giausiai tikietų iš anksto iš
platinti, tuo būdų numa
tysime skaičių dalyvių va
karienėje ir palengvinsime 
rengimo komisijai, šeiminin
kėms jųjų sunkiame valgių 
gavimo darbe.

Taigi, brangūs Tėvų Ma
rijonų bendradarbiai ir jų 
prieteliai, prašomi ir kvie
čiami į talką — į tikietų 
platinimo darbą. Jų galima 
gauti visose Chicago ir Ci
cero kolonijose pas skyrių 
valdybų narius ir centre.

Mums, katalikams, Tėvų 
Marijonų darbai visiems ge
rai žinomi. Tų darbų jie tu
ri daugiau negu reikia. Pa
galba tų darbų palengvini
mui būtinai reikalinga. Už
tat, mes kiek galėdami, nors 
panašių parengimų proga, a-

laidotuvių direktorius Fr. 
Bukauskas. Klūbietės jam 
už tai yra labai dėkingos. 
Buvo gerų dovanų 
daus užkandžio.

Parengimas davė 
pelno, iš kurio bus
po dovanėlę kareiviams Ka 
ledų šventėms.

ir gar-

gražaus 
pasiųsta

Lapkr. 4 d., 7 vai. vakare,] 
parap. mokyklos kambaryje 
įvyks svarbus susirinkimas 
visų moterų, kurios apsiėmė 
būti šeimininkėmis ir pasi
darbuoti parapijos bankie- 
tui, lapkr. 21 d., parapijos 
salėje. Jos svarstys, kas bus

Praeitą savaitę bažnyčio
je grindų su taisymui ir nau
jų takų įdėjimui aukojo se
kantieji: $10.00 Aleksis ir 
Bronė Zube; po $5.00: Leo 
Gobis, Pet. Rančas, Vladas 
Gudas, Anast. Barsis, Jos. 
Stukas, Louise Hodorowicz, 
Ant. Norbutas; po $4.00: 
Jurgis Mackevičius, Kaz.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ^—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

MONUMENT COMūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street j

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 Į
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad, ir Sekm. 9-6 vai. |

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHiE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŲNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. I

iGARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE^IANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.v...... -...

AMBULANCB Dieną Ir Rakti

Taupykite suvartotus taukus, atiduokite karo reikalams j

Beware Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic bronchitis may develop if 
your cough. chest ccld.or acute bron
chitis is r.ot treated and you cannct 
afford to take a chanco w±th any medi- 
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, ter.der. inf.amed 
bronchial mucous membranos.

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspecial processwith other 
time tested medicinas for coughs. 
It contains no narcotics.

No matter how many medicines 
you have tried. toli your druggist to 
sėli you a bcttle of Creomulsion vith 
the understanding you mušt likę the 
vay it ąuickly allays the cough. per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (Adv.)

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

c/i!i■iii
JOHN F. EUDEIKIS

4605-47 8OUTH HERMITAGE- AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

, ii stoties WGES (1390), su Povilu ftaltimieru.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

1646 ĮVEST 46th ST.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 MEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone YARDS 0781

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PLLLMAN 1270

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______Pilone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. IIALSTED ST. 710 VV. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

b Z ..Z r*
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Skaudi šeimos tragedija

Vyras, nužudęs savo žmona, reikalau
ja sau "mirties kėdėj", kad atsiteisus
SAVO ŽMONĄ PASMAUGĖ SU ŠILKINE KOJINE BAI

SUS IR ŠIURPUS VAIZDAS. VYRAS YRA RAIŠAS 
NUO PARALYŽIAUS

pasakė, — nužudžiau todėl, 
kad ją mylėjau ir nenorėjau 
ją matyti kenčiančią. Po to, 
ką aš padariau, bandžiau 
paimti nuodų, bet negalėjau 
jų nuryti.”

Žinios apie žmogžudystę 
pasiekė Mrs. Minnie Susak, 
1340 Newport, Peters moti
ną, ir ji liko šio įvykio su
krėsta, jinai su savo sūnu
mi ir karčia kartu gyveno 
prieš du mėnesius. Ji pasa
kė, jog jie “tikrai abu buvo 
linksmi, nes laukė kūdikio.” 

“Mano sūnus pašaukė ma
ne anksti rytą .pereito pir
madienio ir pasakė, jog “He- 
len yra mirusi”, — pareiškė 
Mrs. Susak. “Aš nuvykau į 
Elgin ir mačiau jį ir sugrį
žau pereito pirmadienio va
kare atgal. Aš maniau, jog 
ji mirė natūralia mirtimi. 
Aš planavau grįžti atgal dėl 
laidotuvių.”

Paul A. 
nakties ir 
pasmaugtos žmonos, pereitą 
antradienį sėdėjo Gene va 
kalėjimo kambaryje ir pa
reikalavo “mirties kėdės”, 
kad atsiteisus žmogžudystė
je, prie kurios jis prisipaži
no pereito pirmadienio va
kare.

Peters po nemigo 
baisių vaizdų jo

KĄ SAKO APIE 
NUSIKALTIMĄ

Peters. 32 metų amžiaus, j 
buvęs laikrodininkas, raišas 
nuo paralyžiaus, pasakė 
Kane kauntės pareigūnams, 
kad jis nužudė savo žmoną 
Helen, 19 metų, kurią jis su
tiko per išsiilgusių širdžių 
klubą. Jis sako, jog nužudė 
savo žmoną, nes “nenorėjo 
ją matyti kenčiančią”.

Tačiau policijos viršinin
kas Joseph C. Huber, iš El
gin, veda tardomą ir nori 
nustatyti 
motyvą.

Peters
kad jo žmona kentėjo nuo 
odos ligos, ji laukusi kūdi
kio, ir kad jis paliko darbą 
prieš mėnesį ir buvo be pa
jamų ir turėjo skolos nuo
mininkui ir Chicagos pasko
los kompanijoms.

Peters prisipažinimas at
ėjo staiga po vienos dienos 
ir pusės klausinėjimo, kur 
jis buvo davęs įvairiausių 
pareiškimų, ir vis sakė, jog 
jis nėra kaltas dėl savo žmo
nos mirties.

tikrą nužudymo

pasakė policijai.

PRIE ŽMONOS LAVONO

PAMINKLAS KARO KAPELIONUI

nubausti

Buvo pagrobę

NEPAVYZDINGi GYVENIMO ĮVYKIAI
Trys prekybininkai Šeimininkė į namus, 

plėšikas iš namų
trys Mrs. Hattie Rueck, 1610Pereitą antradienį

prekybininkai buvo nubausti N. Mason avė., grįžo iš krau- 
kiekvienas po $25, kad jie tuvės. Jinai ištraukė raktą 
kostumeriams davė mažą iš durų, staiga duris atsida- 
svorį. Nubaustieji yra šie: rė ir pro ją prabėgo gink- 
Francis Rosamilia, savinin- luotas plėšikas. Toji moteris 
kas market, 1543 Roosevelt 
road; Thomas Maulsby, sa
vininkas market, 24 East 33 
str., ir Irwin Boli, savinin
kas Vegetable Growers Sup- 
ply Company. Railroad 
ir Marton Grove.

avė

ieš-

neberado septynių porų 
jjinių ir vieno dolerio.

ko-

Tai biauru
Jaunuolis buvo užpuolęs 
metų amžiaus mergaitę,

Ketvirtadienis, lapkr. 4, 1943
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X Antanas ir Kotrina Ma- q 
neikiai, gyvenantieji labda
rių ūkyje per prel. M. L. 
Krušą paaukojo Brazilijoj 
esančioms lietuvaitėms sese
rims pranciškietėms $200. 
Tai jau nebe pirmoji Manei- 
kių stambi auka geriems 
tikslams. A. ir K. Maneikiai, 
likvidavę savo anksčiau tu- £ 
retą nuosavybę, apsigyveno 
labdarių ūkyje, užsimokėda
mi už savo išlaikymą, bet 
kol gyvi nori patys savo 
ranka padaryti gera, kad 
vėliau dėl jų nuosavybės ne
būtų kokių klausimų, o kad 
ji būtų nukreipta į gražius 
tikslus. Tarp lietuvių būna 
žmonių, kurie bijosi pada
ryti testamentą, vėliau daug 
jų turto nueina į šalį besi- £ 
bylinėjant ir t. p. šiuo at
žvilgiu Maneikiai duoda gra 
žų pavyzdį: patys taupiai 
gyvendami sava ranka pare
mia įstaigas, kurios visada 
jiems bus dėkingos ir melsis 
už juos.

9
kuri lanko mokyklą. Tas 
jaunuolis mažą mergaitę bu
vo nuvežęs Dan Ryan mišką, 
Beverly Hills. Policija ieško 
nusikaltėlio.
-------Albany Park policija 

ko dviejų jaunų vyrų, kurie 
anksti pirmadienį buvo pa
grobę 17 metų amžiaus val
džios raštininkę. Tie vyru
kai privertė raštininkę įeiti 
į jų automobilį prie Elston 
ir Montrose avenues.

i 
i

U. S. Navai Training stoty, Sampson, N. Y., šiomis die
nomis pašventinta ši koplyčia — paminklas prelatui John 
Patrick Sylvester Chidwick, buvusiam kapelionui jūrinin
kų laivo U. S. S. Maine, (nuskandintas 1898 metais Ha
vana Harbore) ir vėliau klebonui šv. Agnietės parapijos 
New York. Pašventinimo iškilmėse dalyvavo: Rochester, 
N. Y. vysk. J. E. Kearney, išėjęs iš tarnybos admirolas 
J. J. Brady, kun. R. I. Gannon, S.J., prezidentas Fordham 
universiteto, USN. komendantas J. R. Boslet ir k. (NCWC- 
Draugas Photo)

Trijų metų mergaitė 
suvalgė žiurkėms 
nuodus

įvairenybes
Puodžius

Palissy yra puodų palivoji- 
mo išradėjas. Mirė Bastili
joje. Jis gyveno nuo 1510— 
1590 m.

j

Pateko kalėjiman
Michigan City, Ind.—Mrs. 

Hiram S. Blake, 42 nietų am
žiaus, pereitą antradienį nu
ėjo kalėjiman sėdėti 30 die
nų už tai, kad ji mokino sa
vo vaikus, kad jie nesveikin
tų mokykloje Amerikos vė
liavos.

Badas ir marasį SUSIPAŽINO PER IŠSIIL
GUSIŲ ŠIRDŽIŲ KLUBĄ

Abu, Peters ir jo žmona, 
buvo aukos ankstyvos nelai
mės. — policijos tardymas 
parodė. Jis buvo raišas nuo 
vaikų paralyžiaus, jinai ken

kėjo nuo odos infekcijos, ku
ri sugadino jos veidą, pada
rė ją jautrią, ir išskyrė ją 
iš socialinio veikimo.

Peters pasakė, jog jie bu
vo vedę pereitų metų lap
kričio 14 dieną, po to dvie
jų mėnesių susipažinimo, ku
ris prasidėjo paštu per pa
siilgusių širdžių klubą.

Policija pasakė, jog Mrs. 
Peters apleido savo darbą 
Elgin National Watch Co. 
šeštadienį, nes manė, jog at
ėjo jos motinystės diena. 
Tačiau gydytojas pareiškė, 
jog ženklai rodo, kad ji buvo 
suklydusi.

I

Pagaliau Huber paėmė jį 
ir nugabeno į lavoninę, kur 
buvo jo žmonos lavonas, ku
ris buvo paženklintas su 
šilkine kojine, su kuria jis 
žmoną pasmaugė. Matės pa
smaugimo ruožas.

“Well”. — policijos virši
ninkas pasakė gailestingai, 
“aš manau, jog vienintelį 
padorų dalyką attiktum, jei 
į sakytinu kiek nors gėlių 
prie jos grabo.”

Gėlininkas atvyko išpildy
ti įsakymą ir Peters staiga 
pareiškė:

“Aš ją i v žudžiau”, — jis

Nubaudė
Pereitą antradienį buvo 

nubaustas 
dolerių ir turėjo 
$18 išlaidų už tai, jog jis bu
vo rastas kaltas, kad prak
tikavo mediciną be leidimo.

J. E. Fee šimtu 
sumokėti

I

Pereitą antradienį mirė 
du maži vaikai po to, kai jie 
žaizdami paėmė nuodų. Tre
čias buvo pavojingoje būk
lėje pereito antradienio va
kare.

Carol Jean White, 3 metų 
amžiaus, Mr. ir Mrs. Wil- 
liam White, 1599 Illinois st., 
Gary, mirė po suvalgymo 
žiurkių nuodų, kurie buvo 
tėvų išbarstyti po namą. To
ji mergytė buvo viena iš še
šių vaikų.

Curtis Hubbard, 17 mėne
sių amžiaus, sūnus negro 
Robert Hubbard, Illinois 
Centrai System tarnautojo, 
mirė po to, kai tas vaikas I 
išgėrė kerosino, kurį rado 
savo name, 175th st. ir Ash
land avė.

Kita auka kerosino buvo 
Sandra Chandler, 17 mėne
sių amžiaus, 4863 Massachu- 
setts str., Gary. i

Šeši vaikai sužeisti

r

DUiuitvas tz£S/4/

Neišmeskite savo senų lždgvStų 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 pertaisčm _ ....
vien tik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolu.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

■■ !!!■□ , Į| ■ —  J . ■■ 1 ...... Į——1^—

Sustreikavo kapu 
darbininkai L

Septyniasdešimt kapinių 
unijos darbininkų sustreika-1 
vo prie st. Adalbert’s kapi-: 
nių. 6900 Milwaukee.

Pereitą antradienį 15 lai
dotuvių buvo atidėta, kai pi- 
kietieriai atsisakė įleisti lai- 
dotuvių procesijas pro var
tus. Pikietieriai leido nu
nešti karstus į vietą, kur 
laikinai karstai laikomi.

Streikas buvo iššauktas 
darbininkų. kurie siekia 
closed shop ir kad būtų pa
didinta nuo 75 iki 95 centų 
į valandą. War Labor board 
pirmiau patvirtino pakėlimą 
nuo 70 iki 75 centų.

Pabaigimas devynių laido
tuvių nebuvo dar tikras pe
reitą trečiadieiį. kai 70 dar
bininkų tęsė streiką prie St. 
Adalbert’s kapinių.

Goshen, Ind.
antradienį trokas kuris ve
žė armijos priešlėktuvinę 
patranką, palietė mokyklos 
autobusą, autobusas buvo 
apverstas. Nelaimėje šeši 
vaikai sužeisti, du sunkiai. 
Nelaimė įvyko pietryčiuose 
nuo Goshen. Sunkiai sužeis
ti buvo Robinson, 10 metų, 
ir Barbara Paugh, 7 metų, 
duktė autobuso vairuotojo.

Pereitą

Netikėta mirtis
Andrew Sluis, 43 metų 

amžiaus, 758 W. 71st str., 
dirbąs prie ledų Consumers 
Co., sukrito ir mirė*kai darė 
išvežiojimą. Mirtis jį sutiko 
prie 435 S. Statė str. Gelbė
jimo sąuadas dirbo 30 minu
čių bet nepasisekė atgaivin-

Keturi žuvo
Karo departamentas 

reitą trečiadienį 
kad kare žuvo keturi chica- 
giečiai vyrai.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DAB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA.......

1095 m. Airijoje siautė ba
das ir maras; pusė gyvento
jų žuvo.

Kelionė
TURTŲ PAVELDĖTOJAS

I

Wayne William Lonegram,
16 mėnesių amžiaus, testa
mentu paveldės visus savo 
motinos turtus. Kaip žino- 

Pe_ me, jo motiną nužudė jos 
pranešė, tikras vyras Wayne Lone

gram, Kanados karo aviaci
jos kadetas, kuris dabar lau
kia teismo ir ištarmės jo li
kimui. (Acme-Draugas Te
lephoto)

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street
.............................. . - L

1520 
padarė 
šaulį.

metais Magellanas 
kelionę aplink

Maras

pa

430 metais Britanijoje bu
vo baisus maras; gyvieji ne
galėjo palaidoti mirusių.

1850 metais Daguerre’o 
išrasta fotografija.

1663 metais Anglijoje 
leista pirmas laikraštis.

______________________

iš

Tai ne žmogaus galvos 
kaukuolė, bet

Capt. Thomas J. Duffy, 
Centrai station, skubiai iš
siuntė kąuadą, pereitą ant
radienį, į 830 S. Michigan 
avė., iš kur du telefono tai
sytojai pranešė, jog jie rado 
žmogaus galvos kaukuolę, 
rudame poperio maiše.

Lt. James McCarthy, 
sųuado vadas, rado telefono 
taisytojus H. J. Connelly, 
6830 Kolmar avė., Lincoln- 
wood, ir M. L. Reis, 722 N. 
Ridge avenue. Arlington 
Heights basemente.

“O tai ten”.

■ ■ ■

parodė

10,000 darbininkų
«

Chicagos pašto viršinin
kas Kruetgen pereitą trečia
dienį pareiškė, jog reikalin
ga dešimt tūkstančių priedi- Reis. 
nių darbininkų Chicagos 
pašto ofise, kurie padėtų 
Kalėdinio pašto darbe. Apli
kacijas galima paduoti ryti
niame ofiso gale, 433 
Van Buren, nuo 8:30 vai. 
to iki 5 vai. po pietų.

McCarthy paėmė poperio 
maišą. Kaukuolė iškrito prie 
jo kojų. Ji buvo padaryta iš 
plasterio (plaster of paris).

Ruda šlampa

w.
ry-

. Iškrito iš lango
Hubert L. Smith, 30 

tų amžiaus, maliorius (pain-
me-i I 

I
Sekmadienį pirmoji galio- ter), išskrito iš antrojo auk- 

janti data dėl rudos stam- što viešbučio lango, 1550 E. 
pos J, trečioje racionąvimo. 64th str., ir mirė, 
knygelėje.

«vx., « Nelaimė
į įvyko pereitą antradienį.

X Petras černauskas, bro 
lis kun. V. černausko, Šv. 
Juozapo parapijos, So. Chi
cago, klebono, įsteigė Chi
cagoj dirbtuvę, kurioje ga
minamos tam tikros dalys 
kariškiems lėktuvams. Su
maniam ir energingam lie
tuviui linkime kuo geriau
sio pasisekimo.

X Susivienymo Chicago 
apskritis susirinkime praei
gą sekmadienį plačiai svars
tė organizacijos naujų narių 
vajų ir kitus reikalus, taip 
pat nutarė dėti pastangų, 
kad ruošiamas bendras va- 
karas Kražių skerdynių su
kakčiai paminėti pasisektų. 
Vakaras bus sekmadienį, lap
kričio 21 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj.

X žinutėj apie a, a. Gregg 
Laidotuves (“Drauge” lapkr. 
2 d.) įsibriovė nemaloni klai
da. Suprasta ir parašyta 
kad miręs Gregg, savininkas 
vaistinės prie W. 69 ir Sc. 
Westem Avė. Tuo tarpu ži
nutė turėjo pasakyti apie 
mirtį ir laidotuves Gregg 
žmonos Emmos. Už šią klai
dą Greggo nuoširdžiai atsi
prašome.

X Kaip Rusijos kazokai 
' siautė Kražiuose 1893 me
tais lapkričio 10 d. bus pla
čiai atpasakota lapkričio 21 
d. vakare, Šv. Jurgio para
pijos salėj, Bridgeporte. Tuo 
vakari bus paminėta Kražių 
skerdynių sukaktis. Progra
mą išpildys Ateitininkai ir 
M. S. 21 kp. choras. Pradžia 
7:30 vai.

IJ
I

X A. Skirius, prieš kiek . 
laiko “Drauge” vedęs sky
rių “Mūsų mokyklos” ir bu
vęs “Vyties” redaktorius, 
American Television Labo- 
ratories baigė televizijos in
žinieriaus kursus ir vakar 
išlaikęs kvotimus gavo dip
lomą.

Platinkite įdomiausią laik
raštį. Tuo laikraščiu yra 
dienraštis “Draugas”.
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