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Naciai išsprogdina Gaeta uostą Italijoje
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Nuskandinta ir apgadinta daugiau 
japonų laivų prie Rabaul

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
8.—Sąjungininkų lė k t u v ų 
atakos ant japonų laivų, 
bandančių pristatyti pagal
bą jų Rabaul bazei, iki 
priešui kainavo bent 12 
skandintų ar apgadintų 
ro laivų.

Dieną po atakos, kurioje 
sąjungininkų bombos nu
skandino du japonų krūze- 
rius ir .apgadino dar septy
nis krūzerius ir du destro- 
jerius, australiečiai lakūnai 
penktadieny torpeda sumušė 
didelį japonų krūzerį Simp- 
son uoste, Rabaule.

Prie to, lėktuvai nakties 
metu atakavo lengvą japo
nų krūzerį ir destrojerio 
pagelbinį laivą prie Naujos 
Irelandijos, bet rezultatai 
nežinomi, o Mitchell bom
beriai nuskandino ar apga
dino tris mažus pakraščičų 
laivus ir 12 kareivių laive
lių prie Bougainville pieti
nio galo. Karo laivai nuskan 
dino 4 kareivinius laivus 
prie Naujos Gvinėjos.

i

FBI ir kariuomenė 
investiguoja gaisrus
SANTA MONICA, Calif., 

lapkr. 8.—Keli tūkstančiai 
nuvargusių gaisrininkų te
bekovoja miškų gaisrus, ku 
rie, pagal Armijos ir F.B.I. 
nuomonių, gali būti kokių 
norint padegėjų pradedami.

Santa Monica kalnuose 
liepsnos sunaikino suvirš 
100 namų 100 kvadr. mylių 
plote. Maždaug 45 kiti gais
rai San Diego, Riverside ir 
Orange apskrityse išdegino 
tarpe 40,000 ir 42,000 ake- 
rių. Iki šiol niekas gaisruo
se dar nežuvo.

Armija išleido prašymą 
piliečiams raportuoti visus 
įtariamus asmenis tose apy
linkėse, kur prasideda gais
rai.

I

Per praeitą savaitę Bou
gainville - Rabaul - New Ire- 
land srityse nuskandinta 
bent 83 visokių rūšių priešo 
laivai.

Atakavo Vanakanau.
Tokyo radio pranešimas 

sakė 78 sąjungininkų “karo 
laivai” buvę nuskandinti 
ar sužaloti “Bougainville 
salos kovose,” tarpe spalių 
31 ir lapkričio 5 d. Sąjungi
ninkų pranešimai nemini i 
praradimą nė vieno laivelio, 
nors pripažįsta, kad japonų 
lėktuvų atakoje praeitą an
tradienį buvo sužaloti keli i 
krūzeriai ir destrojeriai.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė vidutinieji bom
beriai nakties metu ir vėl 
atakavę Vanakanau aerodro 
mą, Rabaule. Jų bombos su
kėlė didelius gaisrus gazo
lino ir aliejaus tankuose.

Vienintelis japonų atsily
ginimas buvo priešo bombe
rių ataka ant pozicijų Mark 
ham ir Ramu slėniuose, Nau 
joj Gvinėjoj. Nuostoliai bu
vo maži.

Ieško susitarimo dėl 
tėvu atidėjimo bylių 
WASHINGTON, lapkr. 8. 

—Senato ir atstovų milita- 
riniai komitetai dabar svar
sto du bylius liečiančius tė
vų kariuomenėn ėmimo rei
kalą. Administracija
pristačiusi savo bylių, ku
riuo būtų labiau suvaržomas 
ne tėvų atidėjimas dėl ka
rinių darbų, vieton Šen. 
Wheeler byliaus, kuris nu
mato atidėti tėvų ėmimą iki 
ateinančių metų.

yra.

$10 taksas degtinei
VVASHINGTON, lapkr. 8. 

—Ir vėl pakeitęs mintį, at
stovų rūmų būdų ir priemo
nių komitetas šiandien ir 
vėl nubalsavo pakelti tak
sus ant degtinės nuo $6 iki 
$10 galionui.

Vokiečių bomba užmušė šokėjus
Britai vėl atakavo vakarinę Vokietiją
LONDONAS, lapkr. 8. — 

Tuoj po didelės amerikiečių 
atakos ant Duren metalur- 
gikos miesto Vokietijoje, 
vokiečių bomberiai per 30 
minutų skrido virš Londo
no. Jų bombos pataikė į 
vieną rezidencijų apylinkę 
ir kampą šokių salės ir res
torano. Daug šokėjų ir šiaip 
civilių britų buvo užmušta 
ir iki šiam laikui darbinin
kai kasa per griuvėsius, 
bandydami išgelbėti dar gy 
vus asmenis, kurie buvo 
užgriauti, ir išimti žuvusių
jų lavonus.

VAIZDAS IŠ KOVŲ ITALIJOS FRONTE

Britų Aštuntos Armijos kareiviai Noceletto miestelyje žaibišku greitumu nutildo ar 
išginkluoja pasislėpusius namuose vokiečius, kurie iš pasalų puldami deda pastangų 
sulaikyti britų-amerikiečių pirmynžangą. Visos nacių pastangos eina veltui. (Acme- 
Draugas Telephoto)

Naciai nutarę pasitraukti iš pozicijų 
šiaurinėje Rusijoje

< •
Rusai skuba į Rumuniją, užėmė 70 kaimų

LONDONĄ“, Tapsr. 8. — 
Žinios pasiekiančios Stok
holmą sako vokiečių aukš
toji komanda nutarusi pa
traukti savo liniją iš šiauri
nės Rusijos į naujas pozici
jas suderintas su pietiniu 
frontu. Pasitraukimas neva 
prasidėsiąs iš Leningrado 
apylinkės.

Ataka ant Vatikano 
vokiečių padaras
ŽENEVA, lapkr. 8.— Čia 

sakoma jog penktadienio 
ataka ant Vatikano, kuomet 
nepažįstamas lėktuvas nu
metė keturias bombas, bu
vo pačių vokiečių padaryta, 
kad sukiršijus katalikus 
prieš Jungtines Tautas ir 
duoti progą naciams atsisa
kyti paskelbti Romą atviru 
miestu, nurodant, kad tai 
nieko nepadės. Nacių pro
paganda dirbo išsijuosusi pa 
smerkti tą “sąjungininkų 
nežmoniškumą. ”

Anot komentatorių, toks 
taiklus bombavimas nega
lėjo būti padarytas per klai
dą, o nacių noras turėti ir 
aukštą Bažnyčios auką nu
ėjo niekais. Jie anksčiau 
sakė, kad Lenkijos Kardi- lini^ tarPe jokiečių kariuo- 
nolas Hlond buvęs atakoje 
sužeistas. Jų nelaimei, Kar
dinolas Hlond tuo metu ne
buvo nė Vatikane, nė Romo
je.

Neue Zuercher Zeitung 
atspausdinta žinia sako Va
tikanas jau anksčiau buvęs 
du kartu bombuotas, taipgi 
nepažįstamų lėktuvų, bet 
Romos spaudai buvo uždrau 
sta apie tuos incidentus pra
nešti.

Naciai išsprogdina svarbų uostą
Aliantai užėmė daugiau Italijos miestų

ALDŽYRAS, lapkr. 8.—’ 
Eilė sprogimų Gaeta uoste, 
70 mylių nuo Romos, paro
do jog naciai mano iš ten 
pasitraukti prieš sąjungi
ninkų smarkų puolimą, šta
bo pranešimas sako penkto
sios armijos amerikiečiai 
kareiviai pasistūmėjo dar 
vieną mylią ir dabar gręsiaį 
pakraščio kalnų pozicijoms, i 
apie kurias sukasi naujoji 
nacių linija.

Centraliniam penktos i o s 
armijos fronte, amerikie
čiai pasivarė mylią per kal
nuotas vietas ir užėmė Ca- 
labrito. Pranešimas taipgi 
sako, kad sąjungininkai pa
sivarė kelias mylias už Iser- 

' nia pagal kelią iš Foggia į 
Romą, per Abruzzi kalnus.

Naciai Desperatiški.
Sąjungininkų štabas sako 

Gaeta išsprogdinimas ir Va
tikano bombavimas nurodo 
vokiečių desperaciją. Sąjun
gininkai aiškiai pabrėžė, 
kad Vatikano bombavimas 
buvo ne jų darbas.

Gaeta yra geriausias uos- Į

Nepriima algų kėlimą, 

balsuoja dėl streiko

Investiguos japonu 
stovyklos suokalbi 
WASHINGTON, lapkr. 8.

Tai buvo didžiausia bom- 
bavimo nelaimė nuo 1941 
metų, kuomet žuvo 44 mo
kyklų vaikučiai, šį kartą 
gatvės buvo nuklotos lavo
nais. Daug šokančių porų
lavonai ištraukti iš griuvę- —Atstovų komitetas ištyri- 
sių dar rankomis susikibę 
lyg šokdami.

) Dar bekasant per griuvė
sius, didelis dalinys anglų 
Mosųuito bomberių skrido 
per kanalą, ir puolė taiki
nius vakarinėj Vokietijoj, 
aerodromus ir susisiekimo 
linijas Prancūzijoje, ir nu
metė minas vandenyse.

LONDONAS, lapkr. 8.— 
Rusų kariuomenės, užėmu
sios strateginį geležinkelį 
Fastov mieste, 35 mylias į 
pietvakarius nuo užimto 
Kievo, nutraukė svarbiausią

bežių. Jų pranešimas sakė 
naciai į vakarus nuo Nevel 
prarandą vieną poziciją po 
kitos.

Į šiaurę nuo Kievo rusai "VVASHINGTON, lapkr. 8. 
stumia vokiečius atgal į —Speeialė Prezidento pas- 
Pripet pelkes. Jie ten per- kirta taryba šiandien reko- 
kirto geležinkelį prie Nemy- mendavo nuo 4 iki 10 centų 
eshaeva, pakeliui į Roros- Valandai algų pakėlimą 
ten. Vakaruose, rusai varo- 1,100,000 geležinkelių dar- 
si į žitomirą, 55 mylias už bininkams. Unijų vadai utoj 
Fastovo, o pietvakariuose, atmetė tą rekomendaciją, 
jie taiko į žmerinka, tik 50 Jie teigia, kad priėmimas tų 
mylių nuo Rumunijos sie
nos.

Maskva laukia Benešo 
sutarties pasirašymui 
MASKVA,

Maskvoje 
Slovakijos

są j ungininkams 
reikmenis Romos

Daug Miestų.
armija

I

i

tas prie Tyrenijos jūros, ir 
jo prieplaukos būtų labai 
naudingos 
pristatyti 
puolimui.

Užėmė
Britų aštuntoji 

užėmė visą Sinello upę li
niją ir varosi į Sangro upės 
pusę. Besivarydami jie .už
ėmė Scerni, Casalbordino, 
Carunchio, Gissi, ir Salcito, 
vietom tik 7 mylias nuo 
Sangro, kur vokiečiai mato
mai steigia naują liniją.

Suvėluotai pranešta apie 
bombardavimą D u r a z z o, 
svarbaus uosto vedančio į 
Tiraną, Albanijos sostinę. 
Du destrojeriai apšaudė tą 
uostą lapkričio 2 čL naktį.

Radio France pranešimas 
iš Aldžyro sakė penktoji 
armija užėmusi Mignano, 
prie svarbaus kelio vedan
čio Romon. Anot pranešimo, 
amerikiečiai kareiviai vakar 
užėmę kalnuotas vietas do
minuojančias šį kalną, ir 
prasimušę iki dešimts my
lių į šiaurę nuo Venafro.

Suomija nepasiduos 
svetimai valstybei 
STOKHOLMAS, lapkr. 8. 

—Socialdemokratai, vyriau
sia Suomijos partija, šian
dien pareiškė, kad “taika 
ateis taip greit bus galima,” 
bet pridūrė, kad negali būti 
nė kalbos apie pasidavimą 
svetimai valstybei.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
rekomenduotų pakėlimų su
naikintų jų per metus išdirb 
tą algų aukštumą, ir sakė 
rekomendacijos jų reikalo 
visai neišriša.

Paliesta 15 unijų, kurių 
darbininkai dirba prie geležin 
kelių, bet nevairuoja trau
kinių, dabar balsuoja strei
ko reikalu. Jie pasitiki kon
greso rezoliuciją užginan
čia anstyvesnį pakėlimą 8 
centų valandai. Originaliai 
buvo prašyta 20 centų va
landai pakėlimas.

Dabar siūlomas pakėli
mas, kuris prasidėtų nuo 
lapkričio 19 d., skaitytusi
įėjęs galion vasario 1 d.

Ameri-IŠ ITALIJOS
kos bomberiai pravedė smar 
kią ataką ant industrinio 
Turino miesto. Vokiečiai 
naudoja dar dvi naujas di
vizijas prieš sąjungininkus.

IŠ MASKVOS — Rusai 
užėmė Makarovą. Daliniai 
skubiai varosi į Dniestro 
upę.

IŠ LONDONO — Vieno ko 
respondento pranešimu, ku
rį cenzūra praleido, Ameri
kos ir Anglijos kariuome
nės ruošiasi “antram” fron
tui.

menių šiaurinėj Ukrainoje 
ir Krivoi Roge, ir dabar vi
su greitumu varosi į Rumu
nijos rubežių. • Vėliausias 
pranešimas iš Maskvos sako• ard Reneš, pasirašymui če- 
rusai jau prasivarė 10 my-, kų-sovietų tarptautinės pa
lių už Fastov ir dabar kovo-; galbos sutarties, galiojan- 
ja nacių šarvuotus rezervus.

Bėga iš Latvijos.
Londone gaunami rapor

tai sako daug rumunų pra
šo vizų vykimui Šveicarijon 
ir Turkijon. Anot švedų 
spaudos, pabėgėliai

X

skuba per Latviją.
Fastove užėmę ištisus va-: 

gonus nesugadintų vokiečių Suomija turės taipgi besą- 
reikmenų, rusų tankų ir pės 
tininkų daliniai taipgi užėmė: 

j 70 kaimų pakeliui į Rumu
niją, kuri, anot Stalino, ieš
kanti būdu išstoti iš karo.

Kryme, toli į pietryčius, 
rusai sakėsi jie užmušę 
1,000 vokiečių prie Kerčo, 
kur jie atmušę vokiečių kon
tratakas.

šiaurcentriniam fronte
rusai priėjo iki 45 mylias; 
nuo Latvijos ir Lenkijos ru-

lapkr. 8. — 
laukiama 
Prezidento

Čeko-
Edu

čios 20 metų. I

Didelis smūgis suomiu 
laikos pageidavimams į 

dabar; ŽENEVA, lapkr. 8.—žinia 
iš Washingtono, kuri sako, 

i kad by kokiose derybose

mui priešamerikoniškų veik
smų tuoj vyks į Tule Lake, 
Kaliforniją, investiguoti ra
portus jog ten internuoti 
japonai planavę sudeginti 
pastatą, kuriame jie laikė 
150 civilių darbininkų. Anot 
vieno atstovo, 150 šiaudais 
pripildytų maišų, sumirky
tų gazolinu, buvo po namu.

lyginiai pasiduoti, sudavė 
skaudų smūgį Suomijos tai
kos pageidavimams.

Žinia iš Stokholmo sako 
Suomijos dvi svarbiausios 
politinės partijos vakar lai
kiusios susirinkimus Hel- 
singforse. Dar nežinoma 
kokie nutarimai buvo pada-Į

Vengrai sako sugavę 

kelis britus šnipus 
STOKHOLMAS, lapkr.

—Žinios iš Bucharesto 
penki vyrai, apsirėdę 

Į Vengrijos karininkai, 
suareštuoti Budapešto

8. 
sako 
kaip 
buvę 
res-

torane. Vengrijos policija!
ryti.

p
neva atpažinusi juos kaipo 
britų šnipus.

ORAS
Šalta ir ūkanota. PIRKITE KARO BONUS

IŠ BERLYNO — Hitleris 
pakartojo savo įsi t i kirtimą 
j Vokietijos laimėjimą. Na
ciai šiandien minėjo savo 
“putscho” 20 metų sukaktį.

IŠ WASHINGTONO. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
tarėsi su Generolais Mar- 
shall ir Arnold, ir Admiro
lu King.

Iš PHILADELPHI JOS — 
Plieno darbininkų unija 
(CIO) dabar daro bandy
mus sulaužyti vyriausybės 
algos kontrolės planą, ir 
mano prašyti algų pakėli
mų.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Britanijos lietuviai 
veikia nebodami 
karo

R

(LKFSB) -uondono

ateitį.
U.S.WA«Bftg

Eleven meru bers of a secret • 
gian undergroąnd organizat’sn rc- 
sponsible for aiding United Natio..s 
fliers shot dovn over German occv 
pied territory were executed by 
Nazi firing squads recently over _

kun. J. Gutauskui, ima gy
vinti savo veikimą. Kristaus 
Karaliaus šventėje buvo nu
matytas tos sąjungos suva
žiavimas.

vyrų — Rugsėjo 19 d. lietuvių
pašalpinė draugija “Vieny- choro “Lithuanica” koncer 
be” per pusę metų ligoniams tas praėjo su dideliu pasise- 
ir pomirtinių išmokėjo 118 kimu. Net Latvijos ministe- 

lietuvių 
dalyvauti 
iškilmėse.

me organizacijų atstovus ir 
šiaip jau veikėjus, kurie tik 
kuomi galite prie šelpimo 
prisidėti. Bus pasitarta kaip 
tą darbą varyti. Valdyba 
šaukiasi. Tvarkosi šelpimo 
fondas. Reikalas nebedelsti 
ir kuo greičiausiai imtis šel
pimo darbo nuo karo nuken
tėjusių Lietuvoje. Kviečia-

sv. sterl., nariai įmokėjo 144 ris raštu pagyrė 
sv. chorą ir pakvietė

o . . , . , . Latvijos šventės— Savo susirinkimus kvie 
čia ir “Rūtos” draugija. Jo
je veikia dramos, meno ir 
muzikos bei jaunųjų sekci
jos.

Vargdieniu Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks šį vaka 
rą, 8 vai., lapkričio 9 d., Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
salėj. Narės bei nariai ma
loniai prašomi kuo skaitlin
giausiai suvažiuoti, nes tu
rime pasitarti svarbiais rei
kalais. Tikimės, kad dvasios 
vadas, kun. P. Malinauskas, 
dalyvaus šiame susirinkime.

Valdyba

Draugystės Palaimintos PIRKITE KARO BONUS! 
Lietu-vos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, lap
kričio 10 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes rei
kės išrinkti darbininkus ba
liui, kuris įvyks lapkr. 20 d.'

Lucille S. Dagis, rašt.

Būkit Malonū s

SAVO AKIMS!

Glasgow«,

— Londone veikia ir Lie
tuvai Gelbėti Fondas, įsi
steigęs tuo metu, kai bolše
vikai okupavo Lietuvą.

— Škotijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, pagelbstint gose su kalbomis dalyvau-

— Bellshille ir
Liet. Kat. Moterų draugijų 
skyriai rodo nemažą gyvu 
mą, įnešdami arbatėles 
prakalbomis ir muzikaline 
lietuviška programa.

— Glasgowe yra energin
gas Blaivybes draugijos cho
ras. Jo rengiamose pramo-

3-day period. They were char^cd 
by their German captors with “aid
int the enemy.”

Here in America we can aid in 
the fight against Hitler without en- 
dangering ©ur lives if we do our 
work diligently and buy V/ar Bonds 
every pay day.
WSS 7410 rj, s. Treasury Dept.

i i

ja iš Lietuvos atvykusi į 
Angliją p-lė Prapuolenytė ir 
ypač daug juos remia kun. 
J. Gutauskas.

Federacijos Chicago 
krities susirinkimas

aps- 
įvyks 

trečiadienį, lapkričio 10 d.. 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. Stovime akivaizdoje di
delių darbų, kurie į mus

IX C £7 QR Dviejų Šmotų PARLOR SETAS j 
perdirbamas arba išmainomas : 

už Seną Parlor Setą.
DIDELIS PASIRINKIMAS IŠ 200 NAUJŲ 

PARLOR SETŲ
Tvirtai padarytų žymiausių Amerikos Išdirbysčių: 

PuUman ir kitųFinske — Krohler
DIDEL&S MIEROS STUDIO COUCHES 

vertos S49.00, — po ...........................
BOX SPRINGSAI, verti $39.00, po ... 
COIL LOVOS SPRINGSAI, po ............
DIDELES KROLL BABY BUGGIES, 

vertos $49.00, po ...................................

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl

. 1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIYTDENTŲ
RATA.............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Svarbus susi
rinkimas bus Ciceros Lietu
vių Improvement Pol. klūbo 
antradienį, lapkričio 9 d., 
Liuosybėr. svetainėj 8 vai. 
vakare. Susirinkimas bus 
tuo svarbus, kad klubas tu
ri daug įvairių komisijų, ku
rios šiam susirinkime išduos 
raportus. Kas tik įdomaujat 
klūbo veikla, prašomi atsi
lankyti. Kurie dar klubui 
nepriklauso, užsimokėję vie
ną dolerį skaitysis nariais.

Kviečia valdyba

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

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tik viena pora akių \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami iš-g- 
zamlnuoti jaa m od<m takiausia, 
metodą, kurią regėjimo mokslą* 
gali suteikti.

39 METAI PATYRIMO 
pririnkime alcteių, kurie prašau

na visą akių (tempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Cliicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr SeStad. S:80 a. m.
 iki 7:00 p. m.

VVest Side. — Mot. Są-gos 
55 kp. susirinkimas įvyks šį 
vakarą, lapkričio 9 d. Visų 
narių prašoma susirinkti: 
turime svarbių reikalų svars 
tymui. Kp. valdyba

i Pirkite Karo Bonus

Didžiausia Lietuviu •

Jewelry Krautuvė I
■ į

Parduodame Laikrodžius, Laik- į 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- į 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- j 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA-. 
MIAU SIAS •
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- į 
dų ir kitų visokių muzikalių j 
daiktų.

Paisom Laikrodžius, Laikro- I 
lėlius, žiedus, Rašomas Plunk- j 
snas ir Muzikalius Instrumen- j 
tus.

ITIARGLITI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242

JOHN A. KASS
JEWELRY — iVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
rnune: LAFAYETTE 8617

„ Muzi- Į

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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.

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.r.

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

$29.50

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS 8054

hO

Budrike Leidžiami Žymės Radio Programai:
W-C-F-L 1000—K Sekmadienio vakare, 9:30 P. M. 
V7-H-F-C 1450—K Ketvirtadienio vakare, 7:00 P. M.
Budriko krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 
vaL ryto iki 4:00 po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vakare.

1*2

LIBEHAL EARHINCS

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NDOtBtCIO RATOM8.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami tr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Motame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metei 8ekmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
L CALUMET UU Joa. M. Moteris, Sea’y. S2M 80. HALSTED ST.

DEIMONTINIAI ŽIEDAI, po .... .......... $49.50
ŠLIUBINTAI deimonttniai ŽIEDAI,

po ...................................................  $19.50
KAREIVIŠKI RANKINIAI LAIKRODĖLIAI

po ....................................   $19.50
NAUJI REKORDAI, po ...................................  24c
LIETUVIŠKI REKORDAI, po ......................... 7QC

JOS.F. BUDRIK, Inc
3241 S» Halsted Street

Tel. CALumet 7237

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

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 sutartj 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VTRginia 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 sutartj

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
■- REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus
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—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

I

Ym 
Cm 
B< 
Sure
of 
Sofoty

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai. 

ir šeštadieniais
„Valandos; 3—8 fiogįrt.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMU Y V. KRIJKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4146. Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
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 vaL iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandą 
tikėjimą dėl to, kad jo,nebran- 
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Antradienis, lapkr. 9, 1943

HELP WANTED“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS BUS BOYS

Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

“DRAUGAS” HEI.P MANTE D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
T«T, RANdoJph 9488-9489

STENOGRAPHERS — TYPISTS 
COMPTOMETER OPERATORS.

Large industriol establishment locat- 
ed on the south west side has open- 
ings for stenographers and typists 
with some experience. Also begin- 
ųers and girls for clerical work and 
filing. Permanent positions.

SEE MISS LYNCH 
AIJBERT P1CK CO., INC. 
2159 W. PERSHING RD.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpoivrr Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (.statenient of 
availabllity) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo AVar Man- 
povver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar 'jums reikalinga palmosa
vimo raštas. .Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

VYRŲ
MUMS REIKIA TUOJAUS 

PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

HYDRAULIC PRESS Operatorių 
CALENDAR OPERATORIŲ 

MILL VYRŲ 
MACHINISTŲ 

MAINTENANCE VYRŲ 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

VVESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Avė.

HELP WANTED — VYRAI

Reikia
FREIGHT

SHEAR VYRŲ
STEEL SHEET

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI

SVARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.

Mokame aukščiausią mokesti visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
po 8 ir po 40 valandą darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai j

I NATIONAL CARLOADING
9 RYTO IKI 5 PP. CORPORATION

Centrai Door No. 5. House No. 3.
13th & Clark Sts.

Steel & Wire Co.
POPIERŲ BIELUOTOJŲ

Bieluoti išmatų popierą vokų, gami
nimo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
50 vai. j savaitę. $41.25 j savaitę. 
Atsišaukite

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. KimbalI Avė.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI

DIE MAKERS
SHOTWELL GANDY CO, 

3501 Potomac
STEEL - RULE DIE MAKER 
PASTOVIAM DARBUI MUSŲ 

SVARBIOJE PRAMONĖJE

VVESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Avė.

100% KARO DARBAI

VYRŲ REIKIA
Prie all-around darbų. Pastovių. 
GREAT NORTHERN CHAIR CO.

2500 W. Ogden

GARAGE VYRO — pasirinkimas 
valandų, gera mokestis. Taipgi gera 
proga po pergalės.
AMERICAN AUTOMOTIVE MAINT.
CO. ' 215 W. 65th St.

TOOL & DIE MAKERS 
LATHE HANDS 
BELT SANDERS 
55 VAL. SAVAITĖJE 

LAIKAS IR PUSE 
VIRŠ 40 VAL.

ARGUS MFG. CO.
1134 N. KILBOURN

VYRŲ
Su ar Be Patyrimo

Prie

Drill Press
ir

ARC U ELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

Abelnų Darbų
Machine Šapo j e

Taipgi

Turret Lathe Oprs.

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirblmas

100% KARO DIRBTUVĖJE 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
SPECIALUS PAKĖLIMAI 
REGULIARIS PAKĖLIMAS 

ALGOS PLENE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS 

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare 
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 WEST 65th STREET

STIGER PRECISION 
PRODUCTS, INC. 

4616 W. 20th STREET 
CICERO

DARBININKU
75c — 85c J valandą 

VITALITY MILLS, INC. 
87th St. ir S. Stevart Avė.

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
Dirbti wholesale grocernės įstaigoj. 
Svarbi pramonė. Gimimo liūdijimų 
ar pilietybės popierų nereikia. Paty- > 
rimo nereikia. Union įstaiga. Rata j 
77%c į vai. su užtenkamai viršlai
kio mokant $1.16 į vai. Apmokamos 
atostogos ir kiti patogumai.
Crawford 3200 Mr. Kerulis

ROYAL BLUE STORES, INC.
2542 OGDEN AVĖ.

18
VYRU REIKIA

iki 50. 100% Defense darbai. 
M. LIZEN MFG. CO.

6934 South Chicago Avė.

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ.
DRAFTO PALIUOSUOTI

MEDŽIO IŠDIRBEJŲ
Stock. rip ir trim sawyers, jointer ir 
boring machine darbininkų. Su ar 
be patyrimo. Uždirbsit iki $41.60 
laike mokinimo: pastovūs darbai da
bar ir po karo. Atsišaukit asmeniš
kai prie 
ST., ar 
3830.

Mr. Cognac, 1382 W. 37th 
pašaukit Mr. Catling, VIC

A. BRANDVETN & CO.

Viskas apart Dievo kei
čiasi kasdieną. C. Kingsley

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Ar su mažais sveikatos 
trūkumais.

Pilno ar dalinio laiko darbai. 
Mokestis 70c į valandą pirmą 
savaitę. 81c i valandą vėliau. 
Laikas ir pusė po 8 valandų 
į dieną arba laikas ir pusė už 
40 vai. j savaitę. 2 savaičių 
apmokamos atostogos po 

vienų metų tarnybos.
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI ESATE 

DRAFTO AMŽIAUS

DIENRASTIS DRAUGAS, umČAGd, IEL1NUI9

SVARBIAI PRAMONEI

2742 W. 36th PLACE

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

PATYRIMO NEREIKIA

GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI

HELP WANTED — MOTERYS Henriette Brey

Sunkus kelias
(Tęsinys) f

ligonę ištikobet

1
17. S. Trrariiry

“šiandien esu

!
Prie Aluminum Castings Darbų.
TRIMMERS — POLISHERS 
chippers — sand blasters žadėjo Regina, nT>T’VrYYYT’T>C’ C A VKT <r<7»TT U ° 1

rienės.
— O aš norėčiau su tavim 

Atsišaukite dėl pasitarim-o: darbo dar aptarti istorijos rašinį, 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. — . , , J £
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. —- į miela sesele, — paprašė ne-1 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų. | , . . r . i

Atsineškit gimimo rekordus ar
pilietybės Įrodymus.

— Kas tau atėjo į galvą?
— paraudus gynėsi Agnietė.
— Be to, maža nelaimė bū
tų. Regina, — greit pagavo 
ji kitą temą, — gal galė
tum padėti man šiandien 
dar viską pakartoti. Man 
kažko neramu. O, kad grei
čiau tie egzaminai praeitų!

— Mielai, Agniete, — pa- 
, — po vaka-

MOTERŲ
Mums Reikia Tuojaus

Prie Svarbių Karo Darbų 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Inspektorkų ir taipgi 
Prie Lengvu Dirbtuvės Darbų 
DIENĄ IR NAKTĮ. DARBAI

WESTERN FELT WORKS 
4115 OGDEN AVĖ.

REIKIA
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ 
Ilgoms ar trumpoms valandoms. 
Valgis ir uniformos duodama.

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
‘ MISS VAUGHN

TEĄ ROOM — 8th FLOOR 

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
/MERGINŲ IR 

MOTERŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

PATYRIMO NEREIKIA
COMET MODEL AIRPLANE

129 W. 29th St.

VYRAI m MOTERYS

drąsiai Klemensas,
tu, tur būt, jau nebeturi lai
ko.

— Gerai, mano jaunuoli, 
— švelniai paglostė savo 
mylimiausio brolio tamsią 
galvą, — kai baigsiu su Ag
niete. Tuo tarpu paskaityk 
ką nors mamytei. Gerai, 
mamyte, kol aš paruošiu va
karienę.

O po vakarienės, kai Re
gina padėjo Agnietei pakar
toti ir su Klemensu aptarė 
rašinio temą, dar nepasibai
gė jos dienos darbas. Atsi
sėdo su skalbinių krepšiu 
prie motinos lovos ir, su ja 
bešnekučiuodama ir beklau
sydama nesurištų, palaidų 
ligonės minčių, lopė suply- 

, šusius marškinius, žiurstus, 
užvalkalus ir kitus skalbi
nius.

“Klemensui jau reikėtų 
naujų skalbinių”, — galvo
jo ji atsidusdama, — “ir 
rūbų eilutė jam jau per 

1 1
VYRŲ IR
MOTERŲ

Dirbti stockrume china ir glass- 
ware dirbtuvės. Atsišaukite į

CROYDON CHINA SHOP
Lincoln & Touhy Avė.

Santa Fe Railway
REIKALAUJA

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo 

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ
AMŽIAUS 16 IKI 50

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE 
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVĖ.

★ ★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service I 
For Results!

ADVERTISE -

Iš Lietuvos kultūrinio

0170

ankšta. Ir Agnietei būtinai 
reikia naujos suknelės. Ta
čiau, iš kur visa tai paim
ti?”

Ji atsisėdo prie rašomo
jo stalo ir dėjo skaičius prie 
skaičių, galvojo, skaičiavo, 
laužė sau galvą, bet vis tiek 
negalėjo visam kam ištaiky
ti.

“Rytoj reikės visa dar iš 
pagrindų pergalvoti”, —• 
nutarė,
perdaug nuvargus”.

Ir, kai ji, pagaliau, ren
gėsi gulti, — kiti jau seniai 
miegojo,
naujas silpnumo priepuolis. 
Ilgas valandas išsėdėjo Re
gina prie sergančios, kuri 
negalėjo užmigti.

Ak vaike, aš ta

Regina, prašau, 
‘ ‘Kristaus seki-

— Regina, pagalvis mane 
slegia. Regina, prašau, ger
ti, — ne, ne vyno, norėčiau 
limonado. — Regina, geras 
vaike, paskaityk man ką 
nors iš Emmy Giehrls “Kry
žiaus žiedų” — mano paguo
dos knygos. — Man kažko 
neramu... Prašau, kur mano 
vaistai.
ve labai varginu, ar dar ne 
rytas? — 
skyrelį iš
mo”... Ir taip kiekvieną a-
kimirksnį nauji prašymai, 
tačiau Regina, nenuilstamai 
ir nesibaigiančia kantrybe 
ir meile vykdė visus ligonės 
įgeidžius, kol ši pagaliau ra
miai užmigo.

“Dieve, globok namiškius 
ir suteik man jėgų ištverti 
iki galo... — meldė Regina 
ir nuvargus griuvo į savo 
lovą, kad iki ryto numiego- 
tų dar nors porą valandų.

Tačiau dabar viskas ge- » 
rai, kančios baigėsi. Prieš 

jau savaitę Klemensas tylioj vie-

nes nebeturi nieko, dėl to 
turėtų dirbti ir rūpintis.

Aplink tylu. Seniai 
po sunkios ligos nuėjo mo- nuolyno bažnyčioj, kur Ąg-
tina į amžinąją tėvynę. Jos nietė — dabar sesuo Edbur- 
paskutiniai žodžiai buvo pa- ga — jau dvejus metus gy- • 
laiminimas savo ištikimajai - vena, atlaikė pirmąsias šv. 
dukrai. Agnietė, svajinga. Mišias, 
dievobaiminga sesuo, atsi- \ (Bus daugiau)
sakė pasaulio ir įstojo į . 
vienuolyną. Klemensas, jos 
mylimasis brolis, pasiauko
jo taip pat Dievui ir kaip 
kunigas stovi prie altoriaus 
— ir tuo būdu išsipildė di
džiausias slaptas Reginos 
širdies troškimas.

Jos auka baigėsi, savo pa
reigą ji ištikimai atliko. 
Sunku, neapsakomai sunku 
jai buvo, ypač, kai, motinai 
mirus, nebegaudavo daugiau 
pensijos. Vargų ir rūpesčių 
kalnas ją užgriuvo. Ir vos 
nepalūžo jos tvirtumas, be 
vilties žiūrėjo ji į ateitį. Ta
čiau, pastebėjus brolio aky
se baimingą klausimą, ji į 
pažadėjo dėti visas pastan- 
užsibrėžtą tikslą.

Ir jai pasisekė. Ji viską 
paaukojo, dirbo dieną ir 
naktį, daug ko atsisakė ir 
nedavalgė. Rūpesčiai ir trū
kumai palaužė jos sveikatą, 
gas padėti jam pasiekti jo 
be laiko pasendino ir nubal
tino jos plaukus, nors ji te
buvo dar 35 metų.

I

NATURALE IŠVAIZDA
Nauju VELVATONE

VARTOJAMAS NAUJAS PLAST 1C MA- 
TKICIO1AS NATVRA1.£S GtM 
SPALVOS DANTŲ ri.KlTO.US.

^Velvalone^s,
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be skonio. Natūralia spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos erystal olear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Pnten- 
kiuluius garantuotas. Materiolas labai pa
našus l gumtint. Vienos dienos taisymą 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p'eitas Įspaustas ir I 
Į gautas tik iš laisnluotų dentįstų Į

gyvenimo
(LKFSB) Visuomenės rei

kalų departamentas pasiun
tė Berlyno Lietuvių Sąjun
gai 237 kg. knygų įrengti 
lietuviškoms bibliotekoms 
Vokietijoje dirbantiems lie
tuviams. Gaila tik, kad tarp 
tų knygų, tikriausia, nemaža 
dalis turi tik propagandinės 
reikšmės.

— Lietuvos Kultūros Pa
minklų Apsaugos įstaiga 
persikėlusi į Vilnių^ Kaune 
pasilikęs tik etnografijos 
skyrius ir architektūros rei
kalams’ įgaliotinis.

— Marijampolėje suruoš
tas minėjimas sukakties 75 
m. nuo gimnazijos įsteigimo 
ir 25 m. nuo lietuviškos gini- 
nazijos sukūrimo tame mies
te. Be meniškosios dalies, 
programoje buvo paskaita 
dr. A. Kučinsko, tema “Ma
rijampolės gimnazija 1867- 
1942 m.”

— Žagarėje daroma pas
tangų įkurti gimnaziją iš 
ten veikusios progimnazijos. 
Pereitais mokslo metais ten 
veikė jau šešios klasės su 
231 mokiniu.

Paskutiniu metu dar la
biau beaugęs nacių žiauru
mas gali sukliudyti daugelį 
panašių planų.

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 
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PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!
PARSIDUODA — 4413 SO. FAIR- 
FIELD AVĖ., 2 fletų no 5 kamba- 
rilis mūrinis namas, apšildomas kar
što vandens. Platesnių informacijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747

♦ *

Lėtai, bet nesulaikomai 
slenka laikas. Metai veja 
metus. Ir kiekvieni metai 
palieka savo pėdsakus žmo
nių gyvenime, kiekvieni me
tai išbrėžia savo raukšles 
žmogaus veide.

Susimąsčiusi sėdi Regina 
prie lango. Jos mažos, darbš 
čios rankos, kuriose matyti 
daug darbų žymių, ilsisi ant 
kelių. Ji gali dabar pailsėti,

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2n<i Fl. Mon. 9251

Atdara nuo S iki 8. šeAtad. ouo s iki 4, 
____ KAI.BAME 1.1KTLVISKAI

3945 W. 2Cth St. 2nd Fl. Lsw. 2908
30 N. Dearborn Km. 80«, Si*. 9649 
Vldurmlesčlo vai. s—e. Antradieni Ir 
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laimėsime ir karą ir taiką
TAIKOS REZOLIUCIJA

Praėjusią savaitę Jungtinių Valstybių Senatas priė
mė taikos rezoliuciją 85 balsais prieš penkis. Visi pa
siūlyti amendmentai buvo atmesti. Prie originalinės šen. 
Connally rezoliucijos pridėta ir Maskvos konferencijos 
deklaracijos svarbioji dalis. Todėl senato priimtoji re
zoliucija yra tokia:

“Nutarta, kad karas prieš visus mūsų priešus būtų 
vedamas ligi bus pasiekta visiška pergalė.

‘ Kad Jungtinės Valstybės kooperuos su ginklų 
draugais, kad atstatyti teisingą ir garbingą taiką.

“Kad Jungtinės Valstybės, veikiant per savo kons
titucinius procesus, jungsis su laisvomis ir nepriklau
somomis tautomis, kad atstatyti ir palaikyti tarptau
tinį autoritetą su galia sulaikyti agresiją ir palaikyti 
pasaulio taiką.
“Kad Senatas pripažįsta reikalingumą įsteigti ankš
čiausiai praktiškai galimu laiku generalinę tarptau
tinę organizaciją, pagrįstą visų taiką mylinčių valsty
bių suvereniteto lygybės principu ir atidaryti visų 
tokių tautų, didelių ar mažų narystei, kad palaikyti 
tarptautinę taiką ir saugumą.”

TAI SVARBUS DOKUMENTAS
Šis dokumentas yra labai svarbus. Svarbus tuo, kad 

jis kalba apie Senato norą laimėti ne tik karą, bet ir 
taiką. Pažymėtina, kad šį kartą abiejų partijų senato
riai, kaip demokratai taip ir respublikonai, parodė vie
ningumą, balsuodami pasaulio taikos atstatymo ir pa
laikymo reikalu. Atrodo, kad po dabartinio karo nebus 
padaryta tos klaidos, kokia buvo padaryta po pirmojo 
pasaulinio karo. Ir tada buvo laimėtas karas, iškeliant 
kilniausius šūkius, bet pralaimėta taika, nes Jungtinės 
Valstybės atsisakė dalyvauti tarptautinėj organizaci
joj (Tautų Sąjungoj), kurios tikslas kaip tik ir buvo 
palaikyti tarptautinę taiką.
PREZ. VVILSONO PASTANGOS

Prieš 24 metus, būtent 1919 m. lapkričio 19 d., res
publikoniškas senatas dauguma balsų atmetė pasiūly
mą įeiti į Tautų Sąjungą ir kooperuoti su kitomis val
stybėmis taikai išlaikyti darbuose. Nors tuometinis 
prezidentas Wilsonas, Tautų Sąjungos sumanytojas ir 
steigėjas, daug pastangų dėjo, kad senatas jo darbą 
užgirių, tačiau nieko iš to neišėjo. Per visą 1919 metų 
vasarą jis važinėjo po visą kraštą populiarizuodamas 
Tautų Sąjungos idėją. Ta kelionė suardė prez. Wilsono 
sveikatą ir nelaiku į karstą nuvarė. Savo kalbose jis 
pabrėždavo, kad, jei atmesime Tautų Sąjungos idėją, 
tik vienas Dievas težino, kas atsitiks su pasauliu... Vie
noj iš savo kalbų prez. Wilsonas yra pasakęs:

“ Mano klientai yra kūdikiai. Mano klientai yra kita 
generacija. Jie nežino, kokius pažadus aš padariau, 
kai įsakiau Jungtinių Valstybių armijoms vykti į 

/ Prancūzijos žemę, bet aš žinau ir pasiryžtu atgaivin
ti savo pažadus kūdikiams. Jie nebus siunčiami pana
šiam reikalui.”

BET... “KŪDIKIAI ” KARIAUJA
, Ir čia kaip tik įvyko didžioji gyvenimo tragedija. 
Prezidentui Wilsonui neleista atnaujinti savo pažadų. 
MiUonai “kūdikių”, kuriuos Wilsonas norėjo išgelbėti 
nuo karoz dabar kariiį uniformose. Jie ir su jais tie. 

kurie 1919 m. dar nebuvo gimę, kariauja įvairiuose ka
ro frontuose todėl, kad Amerika atsisakė kooperuoti 
taikai palaikyti darbe, atmetė prašymą įeiti į sudary
tą tam tikslui tarptautinę organizaciją. Daug tų “kū
dikių”, kaip rašo New York Times, šiandien jau ilsisi 
Guadalcanalo, Tunisijos, Italijos kapinėse, arba jūrų 
gelmėse. Tai vyksta, nes užsispyrėliai senatoriai 1919 
m. užsimojo eiti izoliacijos keliais. Apie tai rašydamas 
New York Times sako: “Šie mirusieji bernaičiai norėjo 
gyventi, mylėti, dirbti savo darbą, pasenti savo pačių 
krašte. Jie norėjo apsaugos. Tai nebuvo jiems duota.”

Tad, reikia tik džiaugtis, kad šį kartą senatas nepa
sielgė taip, kaip 1919 metais. Jie dabar priėmė rezoliu
ciją, kuria pralaužiama izoliacijos siena. Amerika su
tinka bendradarbiauti, kad atstatyti ir palaikyti tei
singą ir pastovią taiką, kad mūsų vaikų vaikams neb- 
reiktų vilktis į karių uniformas ir lieti savo kraują. 
Dabar užsimojama eiti keliu, kuris veda į laimėjimą ir 
karo ir taikos.
★

Baltijos žmonės naciams netalkininkaus
Švedijos spauda skelbia, kad Latvijoj naciai mobili

zuoja karui visus vyrus, galinčius pakelti ginklą, nuo 
17 iki 60 metų amžiaus. Tokia mobilizacija jau pradė
ta ir Estijoj. Aišku, kad tą patį daro ir Lietuvoj.

Naciai, nebepajėgdami atsilaikyti Rusijos armijoms, 
prievarta varo į karo frontus jų okupuotų kraštų žmo
nes. Kaip žinome, jie vyrų mobilizaciją karui Baltijos 
valstybėse jau seniai norėjo pravesti, tačiau ji nepa
vyko. Dabar, ' besiartinant rusams, norima išnaudoti 
priešsovietinį Baltijos žmonių nusistatymą ir sugrūsti 
visus vyrus į karo ugnį. Bet ir dabar nacių planams 
nepavyks. Jei jie manė išnaudoti priešsovietinį žmonių 
nusistatymą, reikėjo tai padaryti 1941 m., suteikiant 
visišką laisvę ir nepriklausomybę Lietuvai, Latvijai, 
Estijai, Lenkijai ir Ukrainai. Bet jie to nepadarė, nes 
veržėsi į Rytus imperialistiškais, grobimo tikslais. 
Jiems nerūpėjo tautų išlaisvinimas, bet jų pavergimas, 
apiplėšimas ir, pagaliau, išnaikinimas.

Baltijos valstybių žmonės yra griežčiausiai nusistatę 
prieš visokias okupacijas. Jie nekentė bolševikiškosios, 
nekenčia naciškosios ir, aišku, jos negins. Jų viltys šian
dien yra sudėtos į Dėdės Šamo rankas. Mūsų pareiga 
yra iš visų savo jėgų gelbėti Dėdei Šamui greičiau ka
rą laimėti, Lietuvą išlaisvinti ir tuo pačiu kartu pra
šyti jo, kad Lietuvos žmonių lūkesčiai nebūtų užvilti, 
kad jiems būtų grąžintos šventosios teisės savo krašte 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

SPAUDOS APŽVALGA ]
V........— =
Dėl Maskvos nutarimų

“Amerika” rašo:
“Komentuodami Maskvos konferencijos nutarimus, 

lietuviškieji bolševikėliai trinasi rankas ir džiaugiasi 
sakydami: Maskvoje nebuvo svarstyti Baltijos kraš
tų reikalai. Iš to rusų garbintojai padarė keistą iš
vadą: jei Amerika Maskvoje nesvarstė Baltijos tautų 
ateities, vadinasi, Amerika sutinka su rusų reikala
vimais Baltijos kraštų.

Graži logika! Visi betgi atsimena Amerikos vyriau
sybės nusistatymą dėl Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių ateities: rusų okupacijos Pabaltijy nepripažino 
nei prezidentas Rooseveltas nei valstybės sekretorius.

Ta mintimi ir Maskvos komunikatuose buvo pažy
mėta, kad po karo taikos išlaikyme turės dalyvauti ne 
tik didžiosios, bet ir mažosios valstybės. Čia yra At
lanto Čarterio mintis, kitais žodžiais pakartota Mask
vos konferencijos komunikatuose. O Atlanto Oarte- 
ris yra pavergtųjų tautų laisvės garantija.”

“Vienybė” tuo pačiu klausimu taip rašo:
“Pesimistinės nuotaikos žmonės sako, kad CordeL 

Hull su Anthony Eden Maskvos konferencijoje “par
davę Pabaltijo valstybes.”

Tai klaidinga. Amerika nenumos ranka į Pabaltijį 
tik todėl, kad to nori Rusija.

Tiesa, Maskvos konferencijos nutarimuose nieko 
nesakoma apie Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Bet tuose nutarimuose taip pat nieko nesakoma 
apie Balkanus, Skandinavų valstybes ir net Prancū-

4 J* A | 
šie klausimai Maskvos konferencijoje, greičiausiai, 

visai nebuvo svarstomi.”
★
Vengrija, Rumunija ir Bulgarija yra rimtai susirū

pinusios jungtinių tautų laimėjimu. Jos stengiasi lai
mėti sau Turkijos draugingumą, bet tuo tarpu tos jų 
pastangos neduoda teigiamų rezultatų.

, Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

9

<DŽIAUGSMAS SOV. RU SIJOS SOSTINĖJE

Radio prisiųstas iš Maskvos šis atvaizdas rodo nepaprastą džiaugsmą gyventojų pra
nešus, kad vokiečiai jau išvyti iš Ukrainos sostinės Kievo. Kanuolių salvės, fireworks 
padangėse sprogimas jungėsi su žmonių krykštavimais. (Acme-Draugas Telephoto)

Iškirsta apie ketvirta
dalis Lietuvos miškų

(LKFSB) Fortif ikaci j ų 
statymui ir kitiems karo rei
kalams vokiečiai labai ker
ta Lietuvos miškus. Apskai
čiuojama, kad per pora me
tų iškirsta apie ketvirtada
lis Lietuvos miškų. Naciai 
plėšia Lietuvą ir kitais bū
dais. Šiais metais ūkinin
kams įsakyta pristatyti grū
dų pusantro karto tiek; kiek 
1942 m., o bulvių reikalau
jama patiekti net 80 nuoš. 
daugiau, kaip pernai. Neiš- 
pildžiusieji tų normų Lietu
vos ūkininkai skelbiami sa- 
botažninkais, pareiškiama, 
kad jie netinkami ir toliau 
nebegali vadovauti tam ū- 
kiui. Atiduodami tokias nor
mas pašarų, ūkininkai ma
žina galvijus ir todėl kraš
te pieno bei mėsos kiekis 
dar labiau mažėja. Apskai
čiuojama, kad apie 10,000 
lietuvių esą išsiųsta į Balt- 
gudiją ir Ukrainą.

Lietuvos ūkininkai 
sabotuoja nacių 
įsakymus

(LKFSB) Net vokiečių 
kontroliuojamoje Lietuvos 
spaudoje nusiskundžiama, 
kad ūkininkai kai kurių pro
duktų šiemet tepristato tik 
50 nuoš. to, ką pernai, kad 
pristatymas labai neregulia
rus. Vokiečių autorius grau
dena, kad pieno pristatoma 
tokiais mažais kiekiais, kad 
mieštuose net vaikams nesą 
iš ko duoti. O juk pieno rei
kią ne tik vaikams, reikią li
goninėms, o svarbiausia, rei
kią kariuomenei. Laikrašty
je kreipiama domėsis į tą, 
kad ūkininkai esą kurstomi 
slaptų lapelių ir klaidinan
čių gandų skleidėjų.

Mirė daktarė 
Priekyauskiene

(LKFSB) Šiauliuose mirė 
Vytauto Didžiojo universi
teto biologijos mokslų dak
tarė A. Glebavičiūtė-Priel- 
gauskienė, žmona užs. reik, 
ministerijos ilgamečio val
dininko K. Prielgausko. Ve
lionė buvo mokytoja gimna- 
šjoje. Jfcl!

IJ- »

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

Ij GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
Į geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
-BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

DIRBTUVES TlUS/

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakau- * 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa-

VISAS DARBAS
TR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS ____ „ _________________ „

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant ;* 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą yjr a 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolu.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDUOS 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. i
Parlor Setų Išdirbėjai ’

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

!
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LIETUVIŲ KRAUJO LEGIONAS VĖL GRAŽIAI 
PASIRODĖ

Chicago Lietuvių Kraujo 
Aukotojų Legionas vėl gra
žiai užsirekomendavo 8 d. 
spalių, kuomet virš 50 lie
tuvių atsilankė į Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Blood 
Donor centrą. Daugelis au
kojo kraują nebe pirmą ir 
nebe paskutinį sykį; kiti, a- 
tėję pirmą sykį, pasiryžo 
grįžt dar antrą ir trečią sy
kį, ir stebėjosi, kad visa 
procedūra lengva, greita, be 
skausmo.

nuotrauką: vieni atėjo anks
čiau ir paaukoję kraują iš
siskubino tarnybon; kiti a- 
tėjo popiet, po darbo valan
dų.

Lietuvių Kraujo Aukoto
jų Legionas buvo pradėtas 
vasario mėnesy, paminėji
mui Lietuvos Nepriklauso
mybės, šūkiu “Amerikos Per 
galei, Lietuvos Išlaisvini
mui”. Jį sumanė bei tvarko 
J. Daužvardienė. Legionas 
jau labai gerai žinomas A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus viršininkams ir krau
jo davimo centro vedėjams 
bei tarnautojams. Ir šį sykį, 
pats centro vedėjas, R. Ba
ier, atėjo asmeniškai pasvei
kinti lietuvius ir padėkoti 
jiems už jų brangią auką; 
jis pakvietė tuo Laiku cent
ro esančią grupę į savo raš
tinę, kur Raud. Kryžiaus fo
tografas padarė nuotraukas. 
Labai gaila, kad ne visi tos 
dienos aukotojai pateko- į

Painformavus Baier, jog 
Dariaus-Girėno Kareivių Mo 
tinų klubo narės sudarė di
delę dalį kraujo aukotojų, 
klubui, per pirm. Biežienę, 
buvo įteiktas specialiai Rau
donojo Kryžiaus pagamintas 
Honor Roll, ant kurio bus 
sužymėti vardai klubo na
rių kraujo aukotojų.

•s

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKO* KOPLYČIOS 
1C8Ų PATOGUMUI

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Šios moterys (dalis Lietuvių Kraujo Legiono) aukojo kraujo Amerikos Raud. Kry
žiui, Chicago, spalių 8 d. Ne visi tą dieną kraujo aukotojai pateko į atvaizdą, nes kiti 
atsilankė prieš ar po darbo valandų. Vidury stovi J. Daužvnrdienė, Lietuvos konsulo 
žmona, Amerikos Raud. Kryžiaus pareigūnė; ir O. Biežienė, Darius-Girėnas vardo Ka-

JUOZAPAS JUŠKAITIS
Mirė Lapkričio 8 d. 1943 m. 

5:30 vai. ryte, sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra- 
seinių apskričio. Jurbarko pa
rapijos. Kuturių kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

seserį Marijoną Laurinaitienę: 
4 sesers sūnus Joseph, Fbank, 
Antbony ir William Laurinai
čius: 3 sesers dukteris Marie 
O'Brien. Josephine Zolp ir 
Anna Laurinaitis, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 W. ISth 
Street.

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį. Lapkričio 11 d. 1943m. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

NtkliMę: sesuo. Sesers Sūnai. 
Sesers Dukterys ir Gimtines.
Laid. direktorius I. J. Zolp. 

Telefonas Yards 0781.

Lietuvių, tą dieną kraują 
aukojusių sąrašas yra sekan
tis (skaitlinė prie vardo nu
rodo kelintą sykį kraujas 
aukota): A. Anglickas — 2, 
A. Beal — 2, O. Biežienė —
4, A. Balnis, A. Burba — 2, ’ ^ivių Motinų klubo pirmininkė. 
P. Dabulskis — 4, L. Dik- 
tus, S. Dougela — 3, O. Du- 
ro — 2, E. Eudeikis, R. Gir- 
jotas — 4, A. Gulbinas, K. 
Genis — 2, B. Gražauskas, 
M. Galkus, S. Hawksworth
— 3, A. Jacobs, K. Jakubka
— 4, J. Končius — 8, A. Kuz 
mickas, R. Kozmiskas, D. 
Kungis, S. Kukenis — 4, K. 

Kinčius, A. Kukenis — 2, 
E. Lemke — 3, S. Marcin
kus, S. Monches — 2, B. 
Mineiko, B. Mikalauskas, Mi- 
llerienė_— 4, J. Milleriūtė
— 4, 6. Plukaš’— 4, E. Pau
lius — 2, Puniska — 3, A. 
Rakauskas, S. Ridikas — 2,
A. Rimdžius — 2, A. Rim
kus — 2, B. Rimdžius, B 
Spitlis — 2, M. Stankovič 
E. Širvinskienė — 3, E. Sut
kus, A. Shadbar — 3, O 
Vyšniauskas — 2, J. Vens- 
kus — 3, O. Urbonas — 2,
B. Vaišnora — 4, M. Vens- 
kūnas, J. Ruddy — 4.

"Šalaptffris" scenoj
Keistučio choras rengias 

prie vaidinimo komedijos 
“Šalaputris” Palaimintos 
Lietuvos draugijos vakare,
lapkričio 20 d., Chicagos Lie- * 
tuvių Auditorijoj. Pradžia 8 
vai.

Komedija yra pilna juo
kų. Komedijoj roles turi pa-

sižymėję jaunuoliai Keistu
čio choro: “Šalaputrio” — 
Genevieve Rubis; ‘ ‘Baliaki- 
no” — Antanas Petrokas! 
“Elvyros” — Sally Raibis.

Vaidinimu publika nebus H 
suvilta. Visi ruoškitės da-jl 
lyvauti. Liucytė 1J

• >

SKELBKITĖS “DRAUGE” I

i
Visiems reiškiama nuošir

di padėka, vardan Am. Rau
donojo Kryžiaus ir vardan 
kovojančių vyrų, kuriems 
kraujo auka suteikia naują 
gyvybės viltį. Kiekvienas 
panašus, bendras lietuvių 
pasirodymas plačiau garsi
na Amerikos lietuvių vardą, 
ir įrodo, jog lietirnai akty
viai remia visas šios šalies 
karo pastangas. Keresp1   —   —— — .

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MALZOLEJAI
ŽENKLAI

’l
r

Budrlko Moderniška Krautuvė

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.

Jos. F. Bart, Ine.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budrlko Krautuvės per 14 metų:

H Ct L 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą..

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

thanks A 
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DOMIMKAS ARLAUSKAS

Kiekviena 
sunki, 
minti,

pradžia yra 
Todėl nereikia rrusi- 
jei išsyk nesiseka.

būtum sveikas, su-Kad
tvarkyk laiką darbai, poil
siui ir miegui.

A
STANISLOVAS SUKANTIS

Mirė Lapkr. 6. 1943. 1:40
vai. po pietų .sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių par., 
užaugęs Viduklės parap.

Amerikoje išgyveno 41
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Moniką fpo tėvais Gri
galavičiūtė. Plaušintkėj, duk
terį Oną. 3 sūnus P. F. C. 
Povilą U. S. Army. Juozapą 
ir Joną ir marčią Marijoną, 
brolį Antaną ir brolienę Tek
lę ir šeimą. sesers dukterį 
Oną Rudemski. 5 švbgerlus 
Juozapą La.p-n.sk>. Juozapą 
Grigalavičių. Kazimierą ir jo 
žmoną Grego, Joną ir žmoną 
Marijoną ir Stanislovą Grego 
(Rartshorn. Oklahoma. gimi
naitę Oną Valauskas. ir kitas 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 
907 W. 20th PI., tel.

Priklausė prie 
Rašei pos Kliubo.

Laidotuvės įvyks
Lapkr. 11 d. iš -namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti ^įose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Dirtčtė. 
Sūn/tt Hrrrfts. Mmdienė. Mar
čios, švogrriai ir kiti Gtmrtnčs.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Yards 4908.

namnos*.
See. 4620.
Keistučio

Ketvirta d..

Gyveno 2619 Kast 92nd St. 
Mirė lapkr. 6 d., 1943. 5 vai. 
vakare, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių ap
skrityje. Kelmės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 43 m.

Paliko dideliame nuliūdftne 
moterį Gertrūdą, po tėvais 
Ancikaite, 2 sūnus: Willta.m
ir marčią Martha, ir Krank ir 
marčią Myrtle. 4 dukteris: Jo
sephine Earrner. Anna Connor- 
ton ir žentą t'harles. Sophie 
Johnson ir t žentą Gari. Agnės 
Truby ir žentą John, 2 anū
kes ir 2 anukus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis buvo narys Šv. Izi
doriaus draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 8747 S. Commercial Avė., 
Tel. SAGinav 4109.

I^tidotuvs Jvyks trečiadienį, 
lapkričio 10 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sietą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminea. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

XnUfwl<- Moteris. Sūnai. Duk
terys Marčios. Žentai, Arnikai 
tr Gfmtnčs.

laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

i

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani- /įM 
jau Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairi 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-. 
delis pasirin-’ 
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galę.
r* • • 

i 2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos 36

vn

T

&

ii Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

N

Rankose!

IR 
AUKŠ
ČIAU

’l ^==3^ (

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD *

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZ1N FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 , 1117 ROOSEVELT STREET j

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

z

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktf

U65-07 SOUTH HEK3OTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

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

ffl stotiM WGES (1390), ou Povilu fialtimieru.

&

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST!
PARTICILAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautlful—Most Enduring—Strongest—Best In The Vorld. 

BU Y U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
g

KARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

I- MAŽEIKA

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

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

Teiephonc YARDS 1419

L J. ZOLP
1»I6 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

X
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Apsidairius aplinkui

Nelaimingi gyvenimo įvykiai
Žuvo darbininkas

James McKee, 49 metų 
amžiaus, 3119 W. 38th str., 
Santa Fe geležinkelio darbi
ninkas, pereitą sekmadienį 
mirtinai buvo sužeistas, kai 
jis krovė iš traukinio maši
nerijos dalį. Toji dalis pasly
do ir iškrito, 
vidujinių 
trenkimo, 
sandelyje, 
avė.

'buvo sutrenkta automobilio. 
Toji moteris buvo sutrenk
ta automobilio, kai ji ėjo 
skersai Sunnyside avė., prie 
Ashland avė.

Jis mirė nuo 
sužeidimų ir su- 

Nelaimė įvyko 
43rd ir Centrai

* ♦ #

Staigi mirtis
Stanley Cuykaj, 47 metų, 

2235 S. Whipple str., žuvo 
pereitą sekmadienį, kai jis 
buvo sutrenktas automobilio 
prie Albany avė. ir Cermak 
rd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, lapkr. 9, 1943

MIGHTY IK1SH MARCH OVER ARMY

nuostoliu

* * *
Nelaimė gatvėje

Mrs. Mary Kelly, 
Sunnyside avė., 83 metų am
žiaus, mirė pereitą sekma
dienį, netrukus po to, kai ji

1626

Nelaimė skubos 
valandoje

Mažiausia 6 asmenys bu
vo sužeisti pereito pirma
dienio rytą, kai pietuosna 

, einantis Kenwood vietos
traukinys susilurė su Wilson 
avė. ekspresu, prie Fuller- 
ton avė. stoties. Kiti kelei
viai abiejų traukinių buvo 
sukratyti.

Susisiekimas šiaurės ir 
pietų trekėse (bėgiuose) bu
vo pavėluotas.

Nelaimė įvyko, kai buvo 
skubos valandos.

f

Atsargiau su ginklu
Pereitą sekmadienį Fred’ui 

Kremnitzer, 15 metų am
žiaus, kuris gyvena 4939 
Federal str., buvo netikėtai 
peršauta kairė koja, kai jis 
su savo draugu žaidė savo 
namuose. Sužeistojo jaunuo
lio draugas vadinasi Antho- 
ny Angone, 15 metų am
žiaus, 4917 S. Federal str. 
Jie pasakė policijai, kad jie 
žaidė su Fredo tėvo .38 ka
libro revolveriu, kai šeima 
buvo išvykusi.

Tris atgaivino
Ugnegesių departamento 

inhalator squadas, vadovau
jamas Bernardo Maher, lei
tenanto, dirbo 53 minutes 
pereitą sekmadienį kol at
gaivino tris asmenys, kurie 
buvo nukentėję nuo carbon 
monoxide gazų. Nelaimė 
įvyko apartamente, 630 . Bo- 
wen avė. Nukentėję buvo 
Mrs. Fernel Taylor, 18 me
tų; jos sūnus Albert, 2 me
tų, ir Mrs. Rosa Lee Cain, 
43 metų; visi negrai.

Skelbkitės “Drauge”.

Lujack (32) of Notre Dame, as his pass goes to Miller for a 9-yard gain in 3rd quart- 
er against Army at New York’s Yankee stadium where Notre Dame, unbeaten in soven 
straight triumphs, topped the Army, 26-0. Army: McCorkle (left), Maxon (22), Davis 
(43), Halligan (74), MacKinnon (82). Notre Dame: Coleman (44), White (71), Cza- 
robski (76), Perko (57), Jim Mėlio (65), Lujack (32), and Kelly (23). (Acme Teleph.)

Rado automobiliuje moterį
Pereitą pirmadienį buvo1 

vedamas tardymas dėl Mrs. 
Mary Krystosiak mirties, j 
kuri buvo 46 metų amžiaus, 
ir gyveno 1648 Bosworth.

Mrs. Mary Krystosiak bu
vo rasta svetimame automo
bilyje su šlapiais rūbais, be 
batų ir kojinių.

Automobilio savininkas 
CIarance Nothorfort 3118

Montrose, rado moterį sėdin
čią jo automobilyje, kai jis 
važiavo namo po aplankymo 
savo žmonos ir naujagimio, 
St. Mary’s ligoninėje, 1120 
N. Leavitt. Jis pašaukė po
liciją, kuri Mrs. Krystosiak 
pardabeno į namus. Po ke
lių valandų minima moteris . _ mirė.

j

i
9 metu mergaitė išgel 
bėjo šeimą nuo 
užtroškimo

New Orleans. — Mažiau
sia devyni asmenys žuvo pe
reito sekmadienio vakare ir j 
keli šimtai buvo sužeistų, j 
kaipo paseka audros, kuri 
siautė per įlankos pakrančio l 
Missisippi, Louisiana ir 
Texas apylinkes.

Pranešama, jog Maurice, 
La., keturi asmenys žuvo, 
20 sužeista ir apie $70,000 į 
nuostolių sukelta. Prie Vai- 
den, Miss., trys asmenys žu
vo kai buvo farmos namas 
sugriautas. Du asmenys žu
vo prie Freeport, Tex., 50 
mailių pietuose nuo Galvės-i 
ton, kur 33 asmenys 
lengvai sužeisti.

Keturi asmenys 
port’e buvo sužeisti, 
ma mieste sukelta apie pusę 
milijono dolerių nuostolių. 

' Apie 200 žmonių liko be na
mų.

buvo

Free-
Sako-

!

X L. šimutis, “Draugo” 
ats. redaktorius, praeitą šeš
tadienį turėjo malonų sur- 
prizą. Gimtadienio ir varda
dienio proga jį namuose at
lankė pasveikinti Tėvų Ma
rijonų provincijolas kun. dr. 
K. Rėklaitis, “Draugo” re
dakcijos ir administracijos 
personalas, ‘Laivo’ red. kun. 
A. Bandys, kons. P. Dauž
vardis, dr. A. Račkus, red. 
St. Pieža ir dr. P. Atkočiū
nas su žmonomis, veikėjai 
P. Čižauskas, J. Mickeliū- 
nas, A. Valonis, p. O. Atko- 
čiūnienės švogeris armijos 
leitenantas ir kiti.

Sniego sezonas
Chicagoje pirmas sniego 

sezonas pasirodė pereito 
sekmadienio vakare, kai 
sniegas maišės su lietumi.

Norwood Pork gatvės ir 
šaligatviai buvo apdengti 
balta sniego paklode.

Mirusios moters vyras bu
vo vaišėse, pranešė Lt. Tho
mas Sheridan.

Policijos squadas 
pagelbėjo gandrui

Kada gandras atvyko ank
sčiau. negu buvo laukiamas 
Mrs. Frances Polcar, 32 me
tų amžiaus, namuose, 5614 
Wellington aVe., jos vyras 
Donald skubiai iššaukė Crai- 
gin policiją ir Dr. Grosz, 
šeimynos gydytoją. Tai įvy
ko pereito sekmadienio va
kare. '

Peter Krejci ir Paul Huet- 
tig, policininkai, kurie at
vyko pirmieji, pirmiau turė
ję pažintį su gandru, jie pri
ėmė ateinančią į šį pasaulį 
mergaitę. Dr. Grosz atvyko 
truputį vėliau, ir pareiškė, 
jog Mrs. Polcar ir jos duk
ters Mary Ann sveikata yra 
geroje padėtyje.

Minneapolis, Minn. — Pe
reitą sekmadienį Mary 
Clark, 9 metų amžiaus, iš
gelbėjo savo motinos ir dvie
jų brolių gyvybes po to, kai 
gazo dujos buvo beveik už- 
troškinusios šeimą.

Mary užuodė gazo "kvapą, 
kai ji sekmadienio rytą pa
budo. Kai jauna duktė nega
lėjo prikelti savo motinos, 
ji nuvyko į kaimyno namą.

Ji sudavė į duris ir sukri
to. Kaimynai atrado, jog 
Clark namuose
garų, kilusių iš 
(pečiaus). Mrs. Thomas J. 
Clark, ir jos du sūnūs, Tom- 
my, 11 metų, ir Richard, 2 
metų, buvo gydomi ligoninė
je.

Gydytojai pasakė, jog jų 
padėtis pagerėjo.

buvo gazo 
virtuvės

Mirtis bežaidžiant
Carol Ann Mattson, 7 me

tų amžiau, 2026 N. Leaming- 
ton avė. mirtinai susižeidė 
pereito sekmadienio vakare, 
kai ji nukrito žaizdama bas- 
mento laiptuose, savo na
muose. Ji mirė Norwegian- 
American ligoninėje nuo gal
vos sulaužymo. Jos motina 
Lina paliko tą pačią ligoninę 
pereitą penktadienį po to, 
kai gimė jai duktė.
—I

Automobilio nelaimėje 
žuvo kūdikis

Mirtinai sumuštas
Buvo rastas mirtinai su

muštas žmogus, kuris turi 
apie 58 metus. Jis rastas 
gatvelėje, užpakalyje 1355 
W. Van Buren. Nerasta prie 
to žmogaus lavono nei pini
gų. nei kitos nuosavybės. 
Policija pereitą pirmadienį 
bandė nustatyti to žmogaus 
tapatybę.

X Stanislovas Rūkantis, 
907 W. 20th PI., gana ilgai 
sirgęs, mirė praeitą šešta
dienį, lapkr. 6 d. Jo žmona 
Monika ir dukrelė Ona, yra 
žymios veikėjos savo para
pijoj ir veik visose katali
kiškose organizacijose. Pa
žįstamieji jas, prašomi gau
siai lankytis į šermenis, ir 
paguosti nelaimės ištiktą šei 
mą.

X Rapolas Baliauskas, 
Aušros Vartų parapijos cho
ro narys, buvęs taipgi na
riu L. Vyčių Chicago apskr. 
choro, nuoširdus idėjinių or
ganizacijų rėmėjas, vakar 
Šv. Kryžiaus ligoninėj atsi
gulė sunkiai operacijai.

X Roselando lietuviai pra 
eitą sekmadienį gėrėjosi gra 

i žiu spektakliu praeitą sek
madienį. Programą — vai
dinimą ir koncertinę dalį' —■ 
išpildė varg. K. Sabonis, L. 
Sabonienė, Sylvia McElroy 
ir parapijos choras. Progra
ma buvo graži ir meniškai 
atlikta. Tai buvo Sabonių 
susipažinimo su roslandie- 
čiais vakaras.

Pereito sekmadienio vaka
re žuvo 7 mėnesių mergytė, 

i jos dviejų metų sesutė ir tė
vai buvo sužeisti, kai jų au- 

1 tomobilis susidaužė į alie- 
I jaus troko užpakalį, U. S. 
: Route No. 12 Gary^ miesto 
vakariniame pakraštyje. Nu
kentėjusi šeima vadinasi 
Spotilla. 9234 Dauphin avė.

Spotilla pareiškė policijoi, 
jog trokas buvo sustojęs be 
šviesų laike smarkaus lie- 
taus. Troko vairuotojas Al- 
len Grubb, 33 metų, Ham- 
mond, tą dalyką paneigė.

t Žaibas užmušė

Paskirta $75,000 už 
kairės kojos netekimą

Pereitą penktadienį Su- 
perior teismo jury paskyrė 
Richardui E. Kraaz’ui, 39 
metų amžiaus, 5511 Mar- 
wick avė., buvusiam lino- 
type operatoriui, $75.000 už 

f a *
kojos netekimą. Pinigai pa
skirti tam žmogui iš Ed- 
vvard’o J. Henke, 56 metų 
Amerikos Electric Fusion 
Corp., 2610 Diversey blvd., 
prezidento.

Kai Richard Kraaz valė 
sniegą nuo savo automobilio 
lango, Lincoln avė ir Irving 
Park rd., pereito sausio mė
nesio 22 dieną, jis buvo su
trenktas automobilio, kurį 
vairavo Henke.

Kraaz’o kairioji koja buvo 
amputuota aukščiau kelio, o 
dešinioji koja buvo pasto
viai sugipsuota.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

J/

i

DABAR

300 žąsų■l __ L
Galena, Mo. — Mrs. W. D. 

Mathes žiūrėjo pro langą ir 
pastebėjo, jog iš debesų 
krinta žąsys. Galena gyven
tojai surinko 300 žąsų, ku
rios matyti susidūrė su žai
bu ir liko žaibo užmuštos. 
Žinia gauta pereitą sekma
dienį.

Adata
Kol adata pagaminama, 

fabrike ji pereina dvidešimt 
procesų ir per 70 darbinin
kų rankas.

...................................................................•=^ 
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų.. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALEŠbfANAI 

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

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

John W. Pachankis, 
S. Troy St., einąs pir-

X 
5919 
mojo vice prezidento parei
gas Peter Troost Monument 
Co., šiomis dienomis paskir
tas dar ir Sales Manegeriu. 
Prieš tris metus jis susiri
šęs su taja firma, kaip pa
minklų pardavimo atstovas, 
lietuvišku uolumu dasivarė 
iki aukštų pareigų. Sveiki
name.

X Veronika Galnaitė, dnr. 
“Draugo” korespondentė ir 
žinoma Chicago veikėja, y- 
patingai ARD ir Moterų Są
jungoje, Dievo Apvaizdos pa 
rapijoj darbuojasi, kad trijų 
apskričių vakaras Kražių 
skerdynių sukaktuvėms pa
minėti 
sektų.
21 d., 
salėj.

X P- Jogelienė, 828 West 
33 PI., praeitą savaitį sun
kiai susirgo ir dabar randa
si kauntės ligoninėj. Kadan
gi ji priklauso prie dauge
lio draugijų, tad ir lankyto
jų netrūksta. Visos linki sa
vo bendradarbei greit pa
sveikti.

J

A

kuo geriausiai pasi- 
Vakaras bus lapkr. 
Šv. Jurgio parapijos

Kvailys giria save, o iš
mintingas kvailį.
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