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REKORDINĖ ATAKA ANT BERLYNO !
Britai atmušė stiprią nacių kontrataką
Vokiečiai vis padega Italijos miestelius•

ALDŽYRAS, lapkr. 23 — 
Vėliausias pranešimas sako 
britų aštuntos armijos dali
niai okupavo Castel di San
gro. Tai pirmas nurodymas, 
kad stipresnė britų jėga bū
tų persikėlusi per Sangro 
upę. I

I

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 23.—Stiprus 
vokiečių dalinys pradėjo aš
trią kontrataką prieš britui 
aštuntos armijos liniją į 
šiaurvakarius nuo Agnone, 
bet po dviejų valandų kovo
jimo buvo -atmuštas. Gen. 
Montgomery vadovau j a m i 
britai kareiviai sekmadieny 
užėmė Agnone, toliau nuo 
Adrijatikos kranto.

Tuo pat laiku, kiti aštun
tos armijos daliniai pavarė 
vokiečius iš kitų kalnuotų 
vietų prie Alfedena.

Visam centriniam fronte mylias į šiaurryčius nuolta 
vokiečiai padega kaimus ir ii jos sostinės.

i

miestelius, ypatingai už San 
Pietro Avellana, kurį britų 
armija turi užėmusi.

Bombavo geležinkelius
Penktos armijos fronte, 

britų patrolės pastebėjo 
priešo judėjimą ant, ir neto
li, Camino kalno, tuoj į piet
vakarius nuo Mignano. Są
jungininkų artilerija tuoj 
pradėjo visą tą apylinkę ap- 
šaudyti.

Amerikiečiai kareiviai į 
šiaurvakarius nuo Monta- 
quila sunaikino vokiečių 
kulkosvaidžių poziciją.

Per praeitas 24 valandas 
lietus. pradėjo apsistoti. 
Nors dėl užlietų kelių ka
riuomenės negali greitai va
rytis, sąjungininkų viduti
nieji bomberiai skrido . į 
šiaurę nuo Romos, kur bom
bavo geležinkelių centrus ir 
aerodromus prie Foligno, 63
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RUSAI SAKO SULAIKĖ 
NACIU OFENSYVĄ

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Rusų raportai iš fronto pra
nešė, kad rusų didiesiems 
tankams padedant, rusai 
pėstininkai galų gale atmu
šė smarkias nacių atakas 
prie Korostyševo, 20 mylių 
į rytus nuo Žitomdro. Pra
nešimas sakė laukai nukloti 
negyvais vokiečiais, ir su
daužyta 80 priešo tankų.

Be šio laimėjimo, rusų reiškia
pranešimas sakė dvi vokie- • t0 komiteto pripažinimą. 
čių atakos prie Černyakovo, ____________
10 mylių į šiaurę nuo Žito
miro, buvo atmuštos.

Maršalas Fritz von Mann- i 
stein, kuris pradėjo tą did
žiulę naują nacių ofensyvą 
sulaikymui rusų ofensyvos, 
laimėjo tiktai Žitomirą ir 
mažai teritorijos į šiaurę ir 
rytus nuo to miesto. Rusų 
biuletenis, pranešdamas apie 
trečią atmušimą nacių ata 
kos, nurodo, kad vokiečių 
ofensyvą gali greit išsibaig
ti.

Kitos rusų kariuomenės 
šiuo laiku puola vokiečių 
linijas toli į šiaurę ir pietus 
nuo Kievo prasilaužimo. Re
chitsa apylinkėj, Baltrusi- 
joj, Gen. Rokossovskio ka
riuomenės žygiuoja pirmyn 
100 mylių frontu, ir jau at-j 
siėmė 30 kaimų ir miestelių, 
užmušdami 800 nacių iroku 
puodami aštuonias nacių 
tvirtoves virš Gomelio.

AMERIKA PRIPAŽINO 
PRANCŪZU KOMITETĄ

ALDŽYRAS, lapkr. 23.— 
Vakar vakarą pranešta, kad 
užsienių reikalų sekretorius 
Cordell Hull, pakeliui į Mas
kvos konferenciją, tris va
landas tarėsi su Gen. Char
les de Gaulle. Amerikos vy
riausybė paskyrė Edwin C. 
Wilson pirmuoju Amerikos 
pasiuntiniu De Gaulle vado
vaujamam prancūzų tauti-
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Žemėlapis Gilbert ir Marshall salynų, Pac ifike, kur Amerikos marinai pradėjo puoli
mą ant įsistiprinusių japorių. Operacijose marinams padeda dažnus Amerikos lėktu
vų bombardavimas japonų pozicijų. (Acme-Draugas telephoto)

Amerikiečiai jau okupavo Makin salą
Tikimasi, kad labai greit užims ir Tarawa

PEARL HARBOR, lapkr. į 
23.—Admirolo Nimitz komu 
nikatas pranešė, kad ameri
kiečiai jau visiškai užėmė 
Makin salą. Tarawa saloje 
jie šiuo laiku smarkiai spau
džia japonus ir manoma jog 
jie tuojau pilnai okupuos ir 
tą salą.

Pranešimas sakė ameri
kiečiai greitai varosi ir Abe- 
mama atoly, trečioj Gilbert 
grupės saloje.

Informuoti sluoksniai 
ko. mūsų karo laivai ir 
reiviai iš Makin dabar
suks z savo jėgą prieš japo
nus Tarawa saloje. Tie pa
tys sluoksniai taipgi mano, 
kad laivyno operacijos Gil
bert salose esančios taip ge
rai priruoštos, kad tuoj 
įvyks ir kitos invazijos. Sa
koma amerikiečiai greitai 
varysis iš salos į salą, ne
duodami japonams progos 
atsipeikėti.

Amerikos Liberator bom
beriai ir vėl atakavo japonų 
Nauru aerodromą, į vakarus 
nuo Gilbert salų.

Šių orinių atakų metu 
mūsų bomberiai ir naikintu
vai nušovė aštuonis japonų 
lėktuvus, ir vieną jų sunai
kino ant žemės. Pranešimas 
sako dar 5 priešo lėktuvai 
pažymėti kaipo “sužaloti.” 
Sąjungininkai prarado du 
lėktuvus.

sa- 
ka- 
pa-

IŠ WASHINGTONO. — 
Atstovų butas šiandien 154 
balsais prieš. 120 atmetė 
kompromiso subsidijų pla
ną.

Iš MASKVOS — Rusų ka
riuomenės buvo priverstos 
pasitraukti iš kelių apgy
ventų vietų aplink Žitomirą. 
Dniepro užlenkime rusai už
ėmė 10 nacių tvirtovių.

IŠ LONDONO — Nacių 
radio stotys Europoje sus
tojo transliavusios, kas nu
rodo, kad sąjungininkų lėk
tuvai ir vėl skraido virš Vo
kietijos. Dienos metu sąjun
gininkų lėktuvai 
nacių aerodromus 
Prancūzijoj.

IŠ LONDONO 
civilių važinėjimas trauki
niais Vokietijoje sustabdy
tas.

atakavo
šiaurinėj

Rytoj laikraščio nebus!
Rytojaus dieną raštinė 

bus uždaryta; skelbimus te- 
lefonuokite po 4 vai. popiet. —

“DR. ’» ADM.

IŠ PEARL HARBOR — 
Adm. Nimitz pranešima, ar 
merikiečiai tuoj užims Betio 
salą Gilbert grupėje.

ORAS
Nebus didelės atmainos.

vakar naktį. Stipri daliniai 
dieninių bomberių skrido 
per Anglijos kanalą prisi
dėti prie sąjungininkų di
džiulio bandymo sunaikinti 
Reichą orinėmis atakomis.

Raportas iš Zuricho sakė 
visos miesto apylinkės ir 
priemiesčiai buvę apgadinti. 
Ypatingai nukentėjo miesto 
centras, prie Unter den Lin- 
den, Alexander Platz ir 
Friedrichstrasse.I

Visose atakose, jų tarpe 
ir Mosąuito bomberių puo
limuose vakarinėj Vokieti
joj, dingo 26 bomberiai.

Aftonbladet koresponden
tas rašė, kad buvo dvi ata
kos. Pirmoji įvyko anksti 
naktį. Kuomet atakos baigi
mo signalas buvo duotas 
tūkstančiai žmonių išėjo iš 
slėptuvių. Jie nė nebaigė iš
eiti į gatves, kuomet signa-

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Didžiausioj iki šiol lėktuvų 
atakoj, britų lėktuvai vakar 
naktį numetė milžiniškus 
kiekius sprogstančių ir pa
degančių bombų ant Vokie
tijos sostinės. Apie 1,000 
bomberių numetė suvirš 
2,300 tonų bombų ant Ber
lyno. Grįžtą lakūnai sakė 
matę kaip Berlynas pasken
do liepsnose.

Stokholmo laikraščių ko
respondentai iš Berlyno pra 
nešė kaip bombos suaižė 
miesto centrą, sunaikinda- 

’ mos valdžios pastatus ir 
svetimų valstybių pasiunti
nybes.

Laikraštis Aftontidningen 
rašė, kad “Berlynas niekad 
negalės atsigauti nuo šio 
smūgio.” Laikraštis padarė 
pradinį spėjimą, kad 10,- 
000 asmenų buvo užmušta
ar sužeista. Berlynas ofici-1 las pranešė, kad vyksta an- 
aliai pripažino, kad “didelis tra ataka. Labai daug as- 

■ skaičius asmenų žuvo.”
Švedijoj gaunami rapor

tai sako šis Berlyno bom-
bavimas buvęs kur kas di- vokiečiai patys 

• j dėsnis negu milžiniška ata
ka, kuri sunaikino Hambur
gą.

1 Berlyno industrinės 
’ tys, dar tebedegančios 

praeito ketvirtadienio
’ kos, buvo ir vėl atakuotos

Partizanai sakosi 
sustabdę Rommelį 
LONDONAS, lapkr. 23.— 

Jugoslavų partizanų prane
šimu, jie sėkmingai atsilai
ko prieš maršalo ErwiD 
Rommelio smarkią ofensyvą 
Bosnijoj ir Montenegre. Vie
nam mūšy Bosnijoj užmušta 
600 vokiečių ir kvislingų, o 
keli kiti priešo puolimai bu
vo atremti.

RommeI, pradėjęs ofensy
vą iš Prijepolje ir Brodore- 
vo, šiauriniam Montenegre, 
matomai nori prasiveržti iki 
vokiečių okupuotų pozicijų 
Dalmatijos krante šiaurva
karinėj Kroatijoj ir Slovė
nijoj.
į 
i

Britai pripažino Santos 
salos praradimą
CAIRO, lapkr. 23.—šian

dien oficialiai pranešta, kad 
vokiečiai užėmė Samos salą 
Egijos jūroje. Pranešimas 
sakė dalis britų, graikų ir 

j italų kareivių saugojančių 
salą buvo kelias dienas tam 
atgal evakuoti drauge su 
kitais civiliais.f ____________________

PIRKITE KARO BONUS!

Trumpiname kelią 
į Tokyo—Knox

[ WASHINGTON, lapkr. 23. 
—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien pavadino amerikie
čių marinų išlipimą trijose 
Gilbert salose ‘ ‘pradžią va-; 
jaus prieš Japoniją iš cen
trinio Pacifiko, daug tie
sesne linija į Japoniją.” Jis 
suminėjo du objektus: išva
rymą japonų iš tų salų, ir 
sutrumpinimą Amerikos su
sisiekimo linijų į pietvaka
rių Pacifiką keliais šimtais 
mylių.

Knox sakė toks vajus te
galėjo būti pradėtas tiktai 
su milžiniška laivų ir lėktu
vų jėga. Tą jėgą mes cen
triniam Pacifike turime.

f 
fAustraliečiai artinasi 

prie Sattelberg bazės
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, lapkr. 
23. — Įgudę australiečiai 
džiunglių kareiviai, kuriems 
padeda tankai ir artilerija, 
šiandien prasimušė iki pusę 

‘mylios nuo japonų džiungliųi 
tvirtovės Sattelberg, į šiaur
vakarius nuo Finschhafeno, 

! Naujoj Gvinėjoj.
i

Anot Gen. MacArthur 
komunikato, sąjunginin kai 
lakūnai tuo pat metu puolė 
priešo laivus, ir sakėsi nu
skandinę penkis japonų lai
vus ir gal sunaikinę 3 kitu*.j tus imti ginklus prieš rusus.

menų nesuspėjo grįžti į slėp 
tuves ir žuvo.

Kelias valandas po atakos 
pripažino, 

kad ataka buvusi didelė, ir 
sakė padaryta daug nuosto
lių ir užmušta daug Berlyno 
gyventojų. Naciai taipgi sa
kė sunaikinta istoriški pa
statai ir kitų diplomatinių 
misijų namai.

sri- 
nuo 
ata-

Prezidentas patiekė 
planą dėl veteranų 
WASHINGTON, lapkr. 23.

—Prez. Rooseveltas Kon
gresui šiandien patiekė tri- 

Į jų punktų planą pokariniam 
programui pagelbėjimui 11,- 
300,000 Amerikos kareivių. 
Jis prašė Kongresą greit 
veikti ant to plano, kad pa
rodyti mūsų kareiviams, jog 
mes j-uos neapleidžiame.

Prezidentas rekomendavo:
1) Pravesti įstatymus ir pa- 

i rūpinti pinigus vienodam ir 
žmoniškam kareivių paleidi
mui iš kariuomenės, mokant 

• jiems tam tikras mėnesines 
sumas.

2) Įsteigti vienodą siste
mą aprūpinti tuos kareivius, 
kurie negalės tuoj po karo 
rasti sau tinkamus darbus.

3) Suteikti kareiviams 
kreditus po senatvės apdrau 
dos įstatymu už laiką pra
leistą karinėj tarnyboj.

I Lietuviai rūpinasi 
Lietuvos likimu

Vokiečiai sako jie duosią Latvijai 
ir Estijai nepriklausomybę

LONDONAS, lapkr. 23.—' Anot pranešimų, vokie
čiai gaunamos žinios iš Stok- čiai nė nemini Lietuvos ry- 
holmo sako vokiečiai, ban- šium su Baltijos valstybių
dydami kaip norint nuneig-> “nepriklausomybe, ” todėl, 1(11116031* KSreividi 
ti trijų didžių sąjungininkų kad tūkstančiai lietuvių par- 
valstybių pažadus visoms tizanų slapstosi po miškus 
prispaustoms tautoms, pra
nešė, kad jie duosią Latvi
jai ir Estijai atsisteigti kai
po nepriklausomos valsty
bės. Manoma, kitas nacių

. tikslas esąs tokiu pareiški- 
Imu paskatinti latvius ir es
tus imti ginklus prieš rusus.

ir visokiais būdais sabotuo
ja nacius. Šios žinios kaip 
tik patvirtina lietuvių tau
tos nusistatymą būti laisva 
ir nepriklausoma ir lietuvių 
priešinimąsi svetimai oku
pacijai, nežiūrint ar ji būtų 
vokiška ar rusiška.

CHICAGO, lapkr. 23. — 
Chicago Tribūne šiandien 
atspaude Chicagos lietuvių 
ir lenkų vadų pareiškimus 
dėl Kongresmonės Sumner 
pareiškimo, kad daug Euro» 
pos tautų neatgaus nepri
klausomybę, nes nieko apie 
tai nesakoma Maskvos pak
te.

Leonardas šimutis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, padarė jų repor
teriui tokį pareiškimą: 99 
nuošimčiais Chicagos lietu
vių sutinka su kongresmonės 
pareiškimu. Mes po karo 
norime laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę respubliką. 
Mes nenorime būti nei po 
bolševikais nei po naciais. 
Mažąjį nuošimtį lietuvių ko
munistų mes jau nebeskaito 
me lietuviais.

Jeigu Stalinas perims Lie
tuvą ir nepripažins jos tei
sių, mes ir toliau kovosime 
už savo brolius ir seseris 
Lietuvoje, kurie komunizmui 
nepasiduos.

23.
pra

atmuša japonus
CHUNGKING. lapkr. 

—Aukštosios komandos 
nešimas sako dabar vyksta
aštrūs susirėmimai tarpe 
kiniečių ir japonų Changteh 
mieste. Pranešama taip pat, 
kad kiniečiai atmušę japonų 
atakas.

Iš LONDONO — Minios 
šiandien demonstravo prieš 
Parliamento rūmus už tai, 
kad vyriausybė paleido Sir 
Osvvald Moseiey iš kalėjimo.
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Dėmesio!

Detroito miestas yra su
skirstytas į tam tikrus Post 
Office distriktus, kurių kiek
vienas turi numerį, kad pa
lengvinus greičiau surasti 
adresatus ir greičiau prista
tyti laiškus ir siuntinius.

Valdžia prašo, kad, siun
čiant laišką, būtinai reikia 
adrese pažymėti, koks tos 
vietos yra numeris. Ypač 
kuomet dabar visur stoka 
darbininkų, labai susivėlina 
laiškai. Kuomet bus pažy
mėtas tos apylinkės nume
ris, bus greičiau laiškas ar 
siuntinys pristatytas į na
mus.

jai, pasiųskite “Draugo” ad-' 
ministracijai atviruką pažy
mėdami tos apylinkės pašto 
numerį. Čia pažymiu kelis 
gerus spaudos rėmėjus, ku
rie atnaujino “Draugo” pre
numeratą ir jų adresus:

S. Klapatas, 2540 W. For t 
St., Detroit 16, Mich.

A. Blaževičienė, 257 
fornia Ave., Highland 
3, Mich.

Juozas Kairis. 3808
liams Ave., Dėt re it 8, Mich.

Jonas Zuras, 9700 Edge- 
wood Ave., Detroit 3, Mich.
Pamatysime savo 
kareivius

Cali-
Park

Wi’

i

SUNAIKINTAS, SUARDYTAS DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ UOSTAS

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

DR. J. J. SIMONAITIS

PIRKITE KARO BONUS!

pri- 
uos-
kad

Greitai bus talpinami De
troit lietuvių kareivių at
vaizdai “Drauge” (ketvir
tadienio Detroito žiniose). 
Kareivių paveikslų persiun-

Daugelis nusisku n d ž i a, 
kad laiškanešys laikraščių 
laiku neatneša. Kati gauna 
už dviejų, trijų dienų. To- timu ir jų biografijų sutvar-
dėl, visi “Draugo” skaityto- kymu rūpinasi M. Šimonis ir 

kiti korespondentai. Tėvai 
turėtų pasistengti, kad jų 
sūnų atvaizdai tilptų “Drau
ge”. Kareiviams bus graži 
■atmintis. Korespondentams 
nėra galimybės visus atlan
kyti. Dalto prašome, kiek 
galint, priduoti žemiau pa
žymėtu adresu paveikslus, 
arba nors korespondentus 
pakviesti, o jie atliks kas 
reikia.

Kreipkitės: M. Šimonis, 
3547 W. Vernor Hwy., De
troit 16, Mich.

OR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mim 2t metą praktikavimas 
jusą garantavimas 

OptometrieaDy Akią Spr eisHiitas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiami j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Baageiy atsitikimą akys ’atttaiso- 
■sss be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

Phons YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

‘ aro aviacijos skyr4” ‘š priežas- 
'■ 3palvų neregė jimo — (color 

’indness), kreipkitės prie manęs 
vusiimu išgydyti

Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

Daugelis lietuvių, važiuodami į Ameriką, važiavo pro Hamburgą ir dar šiandie 
-simena, koks buvo gražus miestas ir uostas. Tai buvo vienas didžiausių Vokietijos 
tų. Pažvelgkit į šį atvaizdą. Tai tas pats Hamburgas. Patys vokiečiai kalti už tai, 
šiandie Amerikos ir Didžiosios Britanijos bomberiai gražius jų miestus paverčia griu
vėsiais. (Acme-Draugas telephoto)
I _ _ _ - ■

kalas: negalima vežtis dau- LABDARYBĖ 
giau, kaip S5.00. Bet Wind- 
sor į 
viau. Nemažas skaičius žmo 
nių iš Windsor Detroite net £(]£j|*jnklITldS 
dirba. Kas rytas atvažiuo
ja į darbą, o vakare vėl 
grįžta į Kanadą.

Kaip Amerika, taip Kana
da yra kare, bet gyvenimo 
sąlygose daug skirtumo. Ka
nadoje apavas visai nesu
varžytas. čeverykų gali pirk 
tis, kiek ir kokius nori. Mė
ses daugelio rūšių galima 
pirkti be jokių štampų. Dra
bužių eilė galima pirktis su 
dviem kelnėm, ko pas mus 
negalima. Daugelis Detroite 
žmonių važiuoja Kanadon 
nusipirkti šiokių tokių da
lykų. Bet valdžia labai žiū
ri, ypač į tuos dalykus, kas 
pas mus suvaržyta. Dau-

gyventojams daug leng- [g^ju cenfr0
L. Nemažas skaičius žino- vvuuv

Šiandien lygiai 8 valandą 
i vakare Šv. Kryžiaus parap. 
salėj įvyksta Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas, į kurį priva
lo atvykti visų kuopų atsto
vai. Be to, prašomi ir kitų 
draugijų valdybos bei vei-

kėjai dalyvauti šiame susi
rinkime, nes reikia gerai pri
sirengti prie labai svarbaus 
seimo, būsinčio lapkričio 28 
d. Seimo pamaldose daly
vaus aukštas ir brangus sve
čias J. E. arkivyskupas Sa
muel A. Stritch. Gausingai 
šiandien susirinkime, kad pa 
sitarti, kaip tinkamiau pa
sitikti garbingąjį Svečią.

A. Valančius, pirm.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

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

Tik vien* pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jai moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
g*U suteikti.

84 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toi
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 
f OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a m. iki 8:30 p. m. 

; Trečiai. ir Šeštad. 9:30 a m. 
iki 7:00 p. m.

IBBJM t 11 i ■ ■■■■ i

i niūtė nepamiršta savo idė- 
, jos draugų Detroite aplan
kyti; visados su jais links
mai laiką praleidžia.

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

dirbtuves tieSiu

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vįr 
tokių spalvų lr audinių aptraukiami materiolu.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

lr jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
parlor Setų Išdirbėjai

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

Žinių-žinelės
Detroitas su Kanados mie

stu Windsor yri kaimynys-' įiausįai ieško ir klausia če- 
tėje; vien tik upė skiria.
Vadinasi amerikiečiams su
sisiekimas su Kanada nesun 
kus, ypač piliečiams. Kana
dos žmonėms atvažiuoti į 
Ameriką daug sunkiau, kės 
juos apsunkina pinigų rei-

I

verykų, mėsos, sviesto ir pa
našiai. O kai sugauna, ar 
automobilhije atranda, tai 
tiek turi pabaudos užmokė
ti, kiek tas dalykas perkant 
kainavo, ir įsakoma atnešti 
į perėjimo punktą štampas, 
kiek už tą dalyką 
reikalinga. Atsi
tinka, kad sugauna ir nu
baudžia. Pinigai mūs dides
ni: už Amerikos dolerį gau
nama Kanados pinigais dole
ris ir dešimts centų. Ban
kuose pagal dienos kursą.

Šv. Antano bažnyčioje, ta
po daug kas pagražinta. Vi
sos stovylos nudažytos, taip 
pat kryžiaus kelių stotys. 
Suoluose įtaisyta minkštos 
klaupkos. Visi, kas po kiek : 
galėjo, aukomis prisidėjo. 
Dabar bažnyčioje daug švie- ■ 
siau. Volungėlis

Labdarių direktorių 
susirinkimas

Šį vakarą lygiai 7 vai. Šv. 
Kryžiaus parap. salėj bus 
Labdarių Sąjungos direkto
rių susirinkimas. Direkto
riai prašomi susirinkti lai
ku, kad prieš centro susirin
kimą galėtume aptarti svar
biuosius reikalus.

A. Dargis, dir. pirm.

*

Lapkričio 14 d. Detroite 
svečiavosi iš Clevelando M. 
Mikelioniūtė. Aplankė savo 
artimuosius idėjos draugus 
būtent: Šimonius, Medonius 
ir Navarauskus. M. Mikelio-

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
S'amų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, 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 SALESMANAI 

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.
4>

Budriko Moderniška Krautuvą

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.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST.

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

Sakmadieąyje pagal sutarti.

EXTRA! EXTRA!

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

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

N. KANTEB, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «0.>4

Radio Programai leidžiami 
Budriko Kraiituvės per 14 metų:
WCFL 1OOO ’k. Sekmadienio va

kare 9:30 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.
I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

IHARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuol 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

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 sutartįl
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
__ 756 West 35th Street

>

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
STATYBAI — REMONTĄ  VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 j 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOAIMCIO KATOMS.

v

.- ItSffJAL tAOH.HGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— 48 Metai Sekmlėgo Patarnavimo i —

KEISTUTC SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Moaeri*. Sec’y. 8236 80. HALSTED ST

Sur* 
of 
Safety

i M

I

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
rezidencija 

3241 VVest 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 Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

Į mis.

LIETUVIAI, DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MTDway 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. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

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

ir šeštadieniais
J__4 JT?**

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 

Penktad. 8:30 iki 9:30 
šeštad. 6 vaL iki 9:30

Sekmadieniais pagal susitarimą.

9 vak.; 
vak. 
vak.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą daL kad jo aabrao- -----. j,
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VYRAI IR MOTERYSP WANTED — MOTERYS

HEI.P WAXTED

TUŠČIA KĖDĖ PADĖKOS DIENOJE

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP 1VANTF.D 
ADVERTISING DFPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tek RANdolph 9488-9489

ARC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
NAVY MOKYKLOJE

AUKšč. MOKESTIS—UNIFORMOS 
PASIRINKIMAS ŠIFTŲ 

Turi būti pilietės. 
MISS P R ESTO N

820 N. Michigan Avė. Bldg. 
(Kampas Pearson & Tower Ct.)

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (sta lement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vinto raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms dang laiko.

HELI’ AVANTED — VYRAI

REIKI
WAREHOUSE VYRU

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

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 Įsidirbimas

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS 

šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL. |

Atsišaukite į

STEEL SALES CORP
3348 So. Pulaski Rd.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MAŠINISTŲ
Engine Lathe Operatorių. 60 vai. 
Dienomis darbas. Nuo pirmad. iki 
šeštad. pietų.

CHARLES GROTNES 
MACHINE WORKS, INC. 

2111 W. Lake St.

VVAREHOUSE VYRŲ
Pastovūs darbai. 5 dienos į savai
tę. §165.00 mokestis mėnesiniai 
Netoli south sidės.

ANDOVER 3424
Miss Allen

Džanitorių
Defense Dirbtuvės Cafeterijoj 

Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreipkitės prie Mr. Pope 
(caf eteri joje).

PULLMAN STANDARD CARCO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226

REIKIA
VYRŲ

TCELDERIŲ 
BOILER MAKERS 

IR PAGELBININKŲ 
MAŠINISTU IR 

PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ SPECIALISTŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai.

HENRY’ PRATT CO.
2222 S. Halsted St.

REIKIA VYRO
pri- 
Pa- 

savaitę.

Už džanitorių. Įvairių darbų ir 
žiūrėti ruožą šildymo įrengimą, 
tyrimo nereikia. 40 vai. ę 
laikas ir puse už viršlaikį.

INLAND SUPPLY CO.
4630 W. Augusta

HARD4VARE VYRŲ
ORDERI V PII.DYTOJŲ 

STOCK KLERK Į, 
IR PAKERIŲ

Patyrimo nereikia. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

PULVER MACHINISTS 
SUPPLY CO.

27 N. JEFFERSON

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL VV O R K S

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

5757 ĮVEST 65th STREET

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

Malonios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House
keeper). t

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

..... "" ■ ........ - 11 ■" —
MOTERYS

Pagelbėkit Karo Veiksmui.

ABBOTT HALL reikalauja mote
rų apvalymui midshipman’s kam
barių. Pilną ar dalinį laiką. Gera 
mokestis su reguliariu pakėlimu.

Patyrimo nereikia.

ABBOTT HALL
710 Lake Shore Drive

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
.PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIEN4 IR NARTU
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo S ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

SEARS
Turi Jums Darbo!

MERGINŲ IR MOTERŲ

I

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia 

Neapriboto Amžiaus
į vai. pradžioje, pastovūs dar

bai, gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL ,

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

WARE BROTHERS
—REIKIA—

65c į DRILL PRESS
OPERATORIŲ

—ir—

ASEMBLERS

VYRAMS
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

Visuose 
dalinio

Kiek

šiftuose randasi. Riekta, 
laiko darbų taipgi yra. 
tai Viršlaikio, Mokant 
Laiką ir Pusę.

VALGIS PRISTATOMAS

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
KAIPO TYPISTS IR 

MOTERŲ PARDAVĖJŲ 
TAIPGI

VAIKINŲ IR VYRŲ
PILNAJ.f AR DALINIUI LAIKUI 

Prie Malonių Pardavimo Darbų
Nežiūrint kiek patyrimo turite— 
SEARS išmokins jumis ekspertais 
prie malonių darbų.

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

Artimiausioj Sears Roebuck 
Krautuvėje.

1

SEARS, ROEBUCK * CO
7 KRAUTUVĖS CHICAGOJ

Prie antros operacijos darbų. į 

Patyrimas pageidaujamas bet ne 
svarbu. Laikas ir pusė už viršlaikį.

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

16 IKI 65

4458 W. Lake St.
VYRAI IR MOTERYS -

Pilnam ar daliniam laikui, 
dirbtuvės ir warehouse 
Pastovūs darbai ir po karo 

Geros darbo sąlygos. 
Kompanijos Cafeteria.

O'Cedar Corp.

Lengvi 
darbai, 
progos

Šįmet retas bus namas, kuriame Padėkos Dienoje pietų metu nebus tuščia prie sta
lo vieta. Taip, net daugelis ištikimų šunelių pasistiebę pro langą žiūrės, ar nepareina 
jo> ponas, kad visa šeima galėtų džiaugtis ir senu pilgrimų papročiu Dievui dėkoti už vi
sokias žemės gėrybes. (Acme-Draugas telephoto)VAIKINŲ — VYRŲ 

MERGINŲ — MOTERŲ 
16 — 60

Maistas dėl ARMY. NAVY ir AT^ 
| LIES labai svarbu. Jūs galite prisi- 
I dėti pagelbstant vyrus karo lauke 
dirbant

ARMOUR &• COMPANY
| Gaminant. Pakuojant ir Lioduojant j 
, dėl išsiuntimo mėsa mūsų KOVO- ‘ 
Į JANTIEMS VYRAMS.
Patyrimo nereikia prie mūsų abelnų ■ 
gamybos darbų. Mes pamokinsimi

j mechanical ir maintenance amatų. į 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

2246 W. 49th St,
DI.šIŲ PLOVĖJŲ ir VIRĖJŲ 
madieniais ir šventadieniais 
nereikia. Patyrusių. Gera mokestis.

Atsišaukite į 
PETER PAN GRILL 
2026 Blue Island Avė.

—Sek- 
dirbti

GERAS
MUSU CANTEEN VEŽIMĖLIAIS kiek' reikia. Dirbu taipgi randas prie 

i mechanical ir maintenance amatų.
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
5c į vai. naktimis premija.

Mokesties rata GERA! Viršlaikis 
prie daugumos darbų. Laikas ir pusė 
virš 8 vai. dienoj ar 40 vai. savaitėj. 
Dirbtuvė centralinėj vietoj ir patogu 
nuo "L” ir gatvėkarių.
HEALTH ir ACCIDENT BENEFIT 
pienas. GRUPĖS GYVASTIES AP
DRAUDOS pienas ir ATOSTOGŲ 
pienas visiems darbininkams.

Atsišaukite į 
ARMOUR & COMPANY 

Employment Ofisą 
43rd & PACKERS AVĖ.

(Atdara 7 ryto iki 5:30 pp.Į
2 blokai į rytus nuo Ashland Elev- 
ated tiesiai i ofisą—‘•Packers Avė. 
Station.”

Jei dabar dirbate prie svarbių 
karo darbų, neatsišaukite.

GERA LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

REIKIA
DOCK VYRŲ

Pilnam ar daliniam laikui. Jūs 
galite dirbti dvejas ar daugiau 
valandas tarp 2 ir 10 vai. ryto

PAŠAI KITĘ BOULEVARD 2500

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

PLATINKITE “DRAUGĄ”

REIKIA
KELETĄ 

SENESNIŲ VYRŲ

★★★★★★★★★ 
★

Sekr. Wickard numato 
pokarinį racionavimą
WASHINGTON, lapkr. 23. 

—žemės ūkio sekretorius 
Wickard šiandien perspėjo 
Kongresą, kad tuoj po karo 
racionąvimas bus dar reika
lingesnis ir aštresnis negu 
dabar. Jis tokį pranešimą 
darė Senato pokarinio pla 
navimo komitetui.

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

Class 4-F vyrų garbingai paliuo- 
suotų iš ginkluotų jėgų tarnystės
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

MODERNINEJ DIRBTUVĖJ
GERA PROGA 

ĮSIDIRBIMO 
Atsišaukite 
asmeniškai

Van Cleef Bros
7800 Woodlawn Avė.

H EI J? WANTFJ> — MOTERYS
------------------ - ----- ----------- ----- —

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovus Darbai

Gera mokestis
šešios dienos į savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Alga $77 iki $80 j mėnesį.
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

For HelpI 
For Sale i 
For Rent!
For Service I 
For Results!

- ADVERTISE

-k
★

★

★

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Washington, D. C. — Na
cių propagandistai, kurie 
praktikuoja paduoti skirtin
gas žinias skirtingoms vi
suomenėms su tikslu nusta
tyti vienus prieš kitus, da
bar pasakoja rusams, kad 
Sovietų Rusija pasidavė J. 
Am. Valstybėms ir Anglijai 
Maskvos konferencijoje.

žasčių reikalauja gydymo — 
tinkamo vadovavimo keliu 
pašalinti vietines sąlygas, 
kurios iššaukia darbo keiti-gininkų pareiškimą liečiantį

karo kriminalistus ir nei vie- jau kai kurios apylin-
nu žodžiu neužsiminta Aus.
trija.

LAIKYKIS SAVO KARO 
DARBO

kės bei atskiri fabrikai sa
vo pačių iniciatyva pasek
mingai šalina vietines kliū
tis.

Darbininkas taip pat rei
kalingas geresnio savo svar
bos supratimo ir atsakomy
bės pajautimo, pergalės pri
artinimui. Vyrai ir moterys 
karo fabrikuose ir reikalin
gose civilinėse tarnybose tu
ri suprasti, kad jie yra da
lis kovos grupių, kurios da
bar ruošia dirvą Vokietijos 
ir Japonijos invazijai.

Nežiūrint Amerikos indus 
trijos ir Amerikos darbinin
kų milžiniškų atsiekimų dar

Naciai sako rusams, kad bo fronte ir nežiūrint pas- 
Jung. Am. Valstybėms ir 
Anglijai pasidavusi Rusija 
tapsianti ‘ ‘Anglo-Amerikie
čių kolonija.”

Elmer Davis, Office of 
War Information direkto
rius, patyrė, kad vokiečių 
namų radijas ir žinių agen
tūros tylėjo septyniolika ir 
pusę valandos po paskelbi
mo lapkričio 1 d., 1 vai. p. 
p. (EWT) Maskvoje pasiek
tų sąjungininkų susitarimų. 
Kada, pagaliau, pakto pasi
rašymas buvo paskelbtas vo
kiečiams, f 
buvo keliolika svarbių išlei
dimų. Jame nebuvo nei žo
džiu užsiminta apie sąjun-

tangų karą remiančių įstai
gų, padedančių mūsų namų 
frontui funkcionuoti, dabar
tinis aukštas darbininkų ju
dėjimas — 
darbo kitu
karo produkciją.

keitimas
— lėtina

TYPISTS
STENOGRAPHERS

vieno
mūsų

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Remkit karo pastangas per 
rinkimą ir perdavimą viso
kiausio metalo atatinkamom 
ištaigom.

PIRKITE KARO BONUS!

PLEASANT WORKING CONDITIONS

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO
200 N. Laflin Street

Šito judėjime atsakomybė 
nekrinta kuriai nors viena.’ 
grupei. Tas kyla iš dėl kare 
gerokai pablogėjusių sąly- ' 
gų; ii’ visos grupės — tiek 
vyriausybė, tiek vadovybė 
tiek darbininkai bei 
menė — turi padėti 

tame pranešime gią probiemą.
Kai galvojame apie 

judėjimą, mes automatiškai 
įsivaizduojame darbininkus 
metančius savo darbus. Tai 
gali būti klaidinga mintis, 
kadangi darbininkas nevi- 
suomet yra atsakomingas už 
darbo keitimą. Paprastai 
darbininkai ap8eidžia savo 
darbus dėl įvairių priežas
čių, kurių dauguma ne nuc 
jų priklauso.

Gamyba, darbininkai, vy
riausybė ir vietinė visuome
nė imasi veiksmų, kad pa
šalintų to aukšto keitimosi 
laipsnio priežastis. Tačiau 
visos šios grupės turi su
prasti, kad šis judėjimas tu
ri būti sustabdytas dabar, 
jei mes ir toliau norime lai-

I

visuo 
išrišti

darbo

I

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

n.VTT PI.FU*

VAKHMAMA8 5AIJAS PLAsTlC MA- 
TEKIOI.A8 NATLKAl.ItS GIM 
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2334 South Oaklcy Avė. Chicago, IUinols
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Metams ........  $6.00
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Dviem mėnesiams ..........   1.25
Vienam mėnesiui ............................................  75
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Padėkos diena
Ryt Padėkos Diena — Thanksgiving Day, kurią su

tinkame ypatingose sąlygose.
Pats šios dienos pavadinimas pasako jos reikšmę. 

Vadinas, turime dėkoti. Bet už ką mes turime būti dė
kingi ?

Taikos metais dėkojame už taiką, už derlių, už gero
vę. Bet šių metų Thanksgiving Day yra antroji, kai mū
sų kraštas yra kare. Karo frontuose mūsų vyrai kai 
liūtai grumiasi su priešais; namų fronte visų jėgos yra 
įtemptos karo pastangoms.

Nežiūrint to, mes daug už ką turime būti dėkingi 
Dievui.

Pirmoje vietoje turime būti dėkingi Dievui, kad gy
vename šiame krašte. Nors ir dideli yra reikalavimai 
karo pastangoms, bet vis tik esame ir pavalgę, ir apsi
rengę, ir pastogę turime, ir laisvėmis naudojamės.

Tų dalykų neturi milijonai žmonių kituose kraštuose.
Antra — mes turime būti dėkingi, kad mūsų vyriau

sybės, mūsų karo vyrų ir mūsų pačių pastangos žūt
būtinėse grumtynėse su priešais visuose frontuose at
ima iš priešų ofensyvos iniciatyvą. Ir vokiečiai ir japo
nai yra priversti trauktis atgal, pakeldami didelius 
nuostolius.

Mažosios tautos, ir jų tarpe Lietuva., yra dėkingos 
Dievui, kad garbingoji ir galingoji Amerika ne tik dėl 
savo teritorijų kovoja, siekiant sutriuškinti imperializ
mą ir militarizmą ir tuo užtikrinant sau saugumą, bet 
ir jų teises į laisvę ir nepriklausomybę gina. Visos 
laisvę ir taiką mylinčios tautos yra ir bus dėkingos už 
Atlanto Čarterį, kurio dėsniai garantuoja po šio karo 
teisingą ir pastovią taiką.

Ir už šiuos ir už daugelį kitų dalykų mes turime būti 
dėkingi Dievui. Ir tą dėkingumą turime rodyti ne vie
ną dieną metuose, bet kiekvieną dieną, visuomet.
★

Paminėtinas sekmadienis >
A. L. R. K. Federacijos, Lietuvių R. K. Susivienymo 

Amerikoj ir Moterų Sąjungos apskričiai Chicagoje pui
kų darbą atliko. Jie surengė Kražių skerdynių 50 metų 
sukakties minėjimą, kurio ilgai neužmiršime. Tai, kaip 
jau žinome, įvyko praėjusį sekmadienį Šv. Jurgio para
pijoj-

Minėjimo iškilmės prasidėjo bažnyčioje. Už Kražių 
skerdynių dalyvius, narsiai gynusius savo religines ir 
tautines teises, ir už dabar kenčiančius Lietuvos žmo
nes atlaikytos iškilmingos šv. Mišios, kurias atnašavo 
patsai gerb. prel. M. Krušas, kun. J. Mačiulioniui, kun. 
J. Jančiui ir kun. P. Lukošiui asistuojant. Iškalbingas 
pamokslininkas kun. Jonas Baikūnas pasakė pamokslą, 
kurio ilgai neužmiršime, nes jis mums davė puikų vaiz
dą, kas įvyko Kražiuose prieš 50 metų ir kaip dabar 
kenčia Lietuva ir jos žmonės. Choras ir orkestrą, komp. 
A. Pociaus diriguojami, puošė istoriško įvykio pamal
das. Dalyvavimas pamaldose Lietuvos ministro Povilo 
žadeikio, pulk. Kazio Griniaus, Lietuvos konsulo Petro 
Daužvardžio ir kitų aukštų svečių taip jau prisidėjo 
prie pamaldžios ir kartu patrijotiškos nuotaikos suda
rymo.

Vakare Šv. Jurgio parap. salėj įvykęs Kr?.žių sker
dynių minėjimas taip jau puikiai praėjo. Didžiulė salė 
pilna žmonių. Jų tarpe patsai prel. M. Krušas, visi vie
tos kunigaų iš Vašingtono atvykus Lietuvos mųūstras 

P. Žadeikis, pulk. K. Grinius, kun. Norbertas Pakalnis, 
New Yorko Lietuvių Tarybos pirmininkas, kun. Jonas 
Baikūnas, Kunigų Vienybės centro sekretorius iš Mas- 
peth, N. Y., konsulas P. Daužvardis ir daug kitų žymių 
Chicagos lietuvių profesionalų ir veikėjų. Minėjimo 
programa graži, patriotiška. Puikiai vaidina Ateitinin
kų aktoriai, dainuoja Moterų Sąjungos 21 kp. choras, 
solistė Ona Piežienė. Ugningai kalbai svečias kun. N. 
Pakalnis. Taria rimtą žodį Lietuvos ministras P. žadei- 
kis, pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos prezidento sū
nus, prel. M. Krušas; kalba. A. Bulotienė. Ypatingu nu
meriu buvo kražietis Zaleckis (?), Kražių skerdynių 
dalyvis, kuris vaizdžiai papasakojo savo atsiminimus. 
Kun. J. Prunskis gyvai visam kam vadovavo.

Istoriško praėjusio sekmadienio programą šauniai 
papildė Morrison viešbuty buvę pietūs, kuriuose daly
vavo apie 50 asmenų, susirinkusių pagerbti Chicagon 
atvykusius svečius (min. P. žadeikį, pulk. K. Grinių, 
kun. N. Pakalnį ir kun. J. Balkūną) ir pasiklausyti jų 
žodžio svarbiais šių dienų klausimais.

Praėjusį, sekmadienį, tiesa., liūdną sukaktį minėjom. 
Tačiau visos tos iškilmės mus, čikagiečius, labiau su
stiprino, sujungė ir daugiau ryžtingumo mumyse sukė
lė būti sąmoningesniais ir veiklesniais lietuviais, dau
giau ir vieningiau darbuotis, kad greičiau išlaisvinti 
nacių parblokštą ir kankinamą savo tėvų kraštą — Lie
tuvą.

Mes, dėl to, dėkojame šio straipsnio pradžioje sumi
nėtų puikių organizacijų apskritims ir jų veikėjams, 
nes jie atliko gražų, patriotišką ir šiuo momentu rei
kalingą darbą.

★

Lietuvos kariuomenės sukaktis
Federacijos spaudos biuras mums primena, kad vakar 

lapkričio 23 diena Lietuvoje būdavo kariuomenės šven
tė. Tai prisiminimas 1918 metų, kada pirmasis Lietuvos 
ministeris pirmininkas davė įsakymą karininkui Gal- 
vydžiui-Bykauskui sudaryti pirmąjį pulką. Tas įsaky
mas — laikomas pradžia oficialaus Lietuvos kariuome
nės organizavimo. Šiemet nuo to įvykio sueina 25 me
tai. Pradžia buvo labai sunki. Kai bolševikams besiar
tinant prie Vilniaus pirmasis pulkas turėjo keltis į A- 
lytų. jame tebuvo tik 25 karininkai, 3 valdininkai ir 
32 kareiviai. Tačiau viską nugalėjo pasiryžimas. Jauna 
Lietuvos kariuomenė gynė gyventojus nuo vokiečių, 
nugalėjo bermontininkus ir bolševikus, kietai grūmėsi 
su lenkais. 1926 metais Lietuvos kariuomenėje jau bu
vo 9 pėstininkų pulkai, 4 artilerijos pulkai, vienas gu- 
sarų ir vienas ulonų pulkas, šarvuočių rinktinė su šar
vuotais traukiniais, automobiliais, tankais, geležinke
lių batalijonas, aviacija. Paskutiniu metu, vadovaujant 
gen. Raštikiui ir kitiems rimtiems vyrams, Lietuvos 
kariuomenė darė didelę pažangą.

SPAUDOS APŽVALGA
-------------------------------------

Naujos gen. Želigovskio svajonės
Gen. Želigovskis, kaip praneša LKFSB koresponden

tas iš Londono, dabar gyvena Anglijoje. Jisai išleido 
43 pusi, knygelę, antrašte: “Zapomniane Prawdy” (Už
mirštos tiesas). Čia jisai tvirtina, kad Žemaitija sau 
uzurpavusi (paglemžusi) Lietuvos vardą. Nesą kitos 
Lietuvos, kaip slavų Lietuva. Jos sostinė — Vilnius. 
Jisti ne kaip karys, bet kaip tos šalies pilietis. Senelis 
Želigovskis, matyt, ima sirgti panslavizmu: esą, visi 
slavai turį susijungti. Jų bus per 300 milijonų. Atrodo, 
kad jis visus slavus būtų linkęs prijungti prie didžiojo 
rytų kaimyno... Savo knygelėje jisai net puolė dabartinę 
Lenkijos vyriausybę, kad ši nevedanti išmintingos po
litikos.

Londone išeinąs lenkų laikraštis “Dziennik Polski” 
Nr. 1003 Želigovskiui įdomiai atkirto: išspausdino 
straipsnį “Litwa i Zmud” (Lietuva, ir Žemaitija), pa
sirašytą St. W. (berods — Stanislovas Westfalis). Ta
me straipsnyje pagiriama “drąsus pareiškimas ir gry
nai kariški polėkiai'", bet Želigovskiui nepripažįstama 
nei mokslinių, nei politinių kvalifikacijų (sugebėjimų). 
Nurodo į Vytauto Didžiojo laišką karaliui Zigmantui, 
rašytą 1920 m., kur pasakyta: “Terra Sajnaytarum... ėst 
et semper fuit unum et idem cum terra Lithwaniae, 
nam unum ydioma et uni homines” (Žemaičių žemė yra 
ir pisada buvo viena ir ta pati su Lietuvos žeme, nes 
ir kalba viena "ir žmonės tie patys). Ir toliau: “...quod 
terra Samaytarum ėst terra inferior interpretatus, Sa- 
mayte vero Lithwaniam apellant Auxstote, quod ėst 
terra superior respecta terrae Samaytarum. Samagitae 
quoque nomines se Lithvvanos ab antiquis temporibus 
et nunąuam apellant...” (Žemaitija — reiškia žemesnio
ji šalis, žemaičiai gi Lietuvą vadina “aukštaičiai“, kas 
reiškia — aukštesnė žemė už Žemaitiją; bet nuo seniau
sių laikų ir žemaičiai save lietuviais vadina). Minėto 
straipsnio autorius įrodgs Želigovskio mokslius klaidą.

Kaip seniau USA 
lietuviai gynė 
Lietuvos reikalus

(LKFSB) Didžiojo karo 
metu Amerikos lietuvių ka
talikų sudarytasis Tautos 
Fondas iki 1922 m. rugsėjo 
1 d. buvo išleidęs: kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
(diplomatinei akcijai) $306,- 
886.47, nukentėjusiems nuo 
karo šelpti $115,766.37, kul
tūros reikalams (mokykloms, 
stipendijoms) $56,283.29, or
ganizacijos reikalams $36,- 
677.73. Visiems minėtiems 
reikalams kartu — $515.- 
613.86. Visa šita stambi su
ma buvo surinkta dažniau
sia smulkiomis aukomis iš 
lietuvių katalikų: darbinin
kų, kunigų ir negausių pa
sauliečių inteligentų. Tai bu
vo didžiausia lietuvių tau
tos istorijoje grynai priva
tinė iniciatyva ir be jokios 
valstybinės paramos išaugu
si labdaringoji lietuvių or
ganizacija, kūrusi Lietuvos 
valstybę ir maloningai atsi
liepusi į visu# opiausius tau
tos reikalus didžiojo suspau
dimo dienose.

Šitas žinias paduoda šie
met išleistoji puiki knyga 
“Amerikos Lietuvių Katali
kų Darbai”. Ji turėtų būti 
kiekvieno lietuvio veikėjo 
knygyne.

Lietuvoje mirė 
jaunas pranciškonas, 
kunigas

(LKFSB) USA esanti jei 
lietuviai pranciškonai nese
niai per Raudonąjį Kryžių 
gavo iš Lietuvos nuo savo 
provincijolo tėvo Čepulio 
laišką, kuriame praneša, kad 
Lietuvoje mirė jaunas kuni
gas vienuolis pranciškonas 
tėv. Jeronimas Traška, gi
męs Gargžduose 1911 met. 
gruodžio 11 d., kunigu įšven
tintas 1938 m. rugp. 14 d. 
Tėvas Jeronimas turėjo stip
rių poetinių gabumų; jo ei
lėraščiai tilpo “šv. Pranciš
kaus Varpelyje” ir kituose 
laikraščiuose.

Tėv. Kaz. Čepulis prašė 
ieškoti, kur yra Sibiran iš-

ITALIJOS MIEST ELFŲ GATVES

Daugelis stebisi amerikiečių ir britų lėta 
pažanga Italijoj. Reikia tik įsižiūrėti, ko

kios Italijoj yra. miestelių gatvės, o ką jau 
besakyti apie kelius. Šiame atvaizde kilno
jamų karo ligoninių slaugės, kurios pemeš 
damos reikalingiausius sužeistiems karei
viams daiktus, brenda per purvyną vienam 
miestely. O kas atsitiktų ant tokios gat

vės su kanuole ar tanka? Be to, Italija labai 
kalnuotas sunkiai pereinamas kraštas.

(Acme-Draugas telephoto)

S
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2310 WEST ROOSEVELT ROAD

I

i

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

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose- 
velt Fumitnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
gaili- y

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

vežtieji tėv. Dirvelė ir tėv 
Martušis, ir stengtis jiems 
pagelbėti.

Patvirtina žinias
(LKFSB) Lenkų slaptoji 

radijo stotis paskelbė, kad 
vokiečiai keršydami už sa
botažo veiksmus Lietuvoje, 
Rokiškio apskr. visiškai su
naikino Miliūnų kaimą. Na
mus sunaikino iki pamatų, 
vyrus sušaudė, o moteris ir 
vaikus išvežė į koncentraci
jos stovyklas.

CHICAGOJE
$26,000 už jautį

Waukesha. Wis. — Perei
tą savaitę Waukesha buvo 
galvijų tu/gus. Tame turgu
je Curtis Candy Co. savo 
farmai, esančiai Libertyville, 
III., nupirko Holstein veislės 
bulių (jautį). Už vieną bulių 
sumokėjo $26.000. Bulius 
yra gražaus sudėjimo ir ge
ros veislės: karvės duoda 
daug gero pieno.

reiškia vilties, jog “slavų kilmės litvinai’’ persiorien
tuos ir tikriems lietuviams neginčys teisės vadintis lie
tuviais. Baigia straipsnį žodžiais, kad “gen. Želigovskis 
turėjęs raciją (pagrindą) savo kariniuose žygiuose, bet 
neturi to savo pseudomokslinės publicistikos (netikrai 
mokslinės laikraštininkijos) bandymuose.”

Prie to reikėtų tik pridėti, kad Želigovskio sapalioji
mai tokie patys, kaip jo “žygiai”, tik gaila, kad mes 
neišnaudojame visų savo jėgų net lietuvių vardui ap
ginti ir to imasi kažinkokie lenkai (kaip minėtas St. W.), 
kurie begindami naujų klaidų padaro, kalbėdami apie 
“slavų kilmės’’ lietuvius ir Želigovskiui pripažindami 
karines racijas.

Rasti žiedai ir grąžinti 
savininkei

Kai Mrs. P. W. Guenzel, 
laivyno oficerio žmona su
grįš į savo namus, galės St. 
Paul žmonėms papasakoti 
kokia Chicaga yra teisinga. 
Mrs. Guenzel atvyko į Chi- 
cagą ir pametė du deimanto 
žiedus, kurie turi $3,500 ver
tės. Ji tuos žiedus buvo pa
metusi pereitą ketvirtadienį 
moterų kambaryje, 8 So. Mi
chigan. Pereitą pirmadienį 
kas tai įdėjo žiedus į voką ir 
paliko namo vaistinėje. Cen
tro policija grąžino tuos žie
dus dėl Mrs. Guenzel.

Preddie Eposito Jr. 2 me
tų amžiaus vaikas, 1310 So. 
Kedzie. įdėjo į burną du cen
tus. Reikėjo vaikas skubiai 
nugabenti į ligoninę, kad gy
dytojas ištrauktu įsisprau
dusius du četlttte iš vaiko 
gerklės. Du centai buvo iš
traukti is vaiko gerklės.

Split by PDF Splitter
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Atgarsiai iš TT. Mari
jonu Bendradarbiu 
Chicago apskrities

Pastarąjį apskrities susi
rinkimą malda atidarė kun. 
Ant. Sandys, MIC. Apskri
ties pirm. C. Druktenis, sa
vo ugninga kalba, pakėlė 
gausiai susirinkusių narių 
ūpą. Protokolą perskaičius 
sekė pranešimai iš skyrių.

V. Mozerienė iš Cicero 
skyriaus pranešė, kad lap
kričio 18 d., įvyko parengi
mas TT. Marijonų naudai; 
gerai pasisekė. Cicero kolo
nija, kur įvyks jubiliejinė 
bendradarbių vakarienė, 
smarkiai ruošiasi priimti 
svetelius. Tikietai parduoda- West Side skyrius 
mi visu smarkumu.

i

O. Kazragienė iš Mar
ąuette Park skyriaus prane
šė, kad tikietai gerokai yra 
platinami. Šis skyrius ruo
šia parengimą lapkričio 28 
d. 5:30 popiet ir kviečia kas 
tiktai gali jame dalyvautu

Labdarių seimas
Į Labdarių seimą išrinkti 

C. Druktenis ir A. Vaišvi
lienė atstovauti TT. Marijo
nų Bendradarbių Chicago 
apskritį. Nutarta taip pat 
seimo proga įteikti mažą do- 

i

port skyriaus pranešė, kad 
jų skyrius gražiai gyvuoja 
ir kad visi darbuojasi vaka
rienės pasisekimui. Skyriu
je randasi sekančios ligonės:
Stella Udmonaitė, Jonelienė vanėlę — pasveikinimą, 
ir Jackienė. Visų bendradar- Vakarienė netoli 
bių prašoma atsiminti jas 
savo maldose. Skyrius už
prašė šv. Mišias gruodžio me, kad ji pasisektų. 
12 d. ir narės ir 
“in corpore’’ prie 
nijos.

; Neužilgo vakarienė. Visi, 
" kurie gali ir sveiki, dirbki

me lrad ii r»a ai neirtu. KSIU 

nariai eis trūksta tikietų, C. Drukte- 
šv. Komu-

is DievoO. Bukantaitė
Apvaizdos parap. skyriaus 
pranešė, kad skyrius jau 
pradėjo smarkiai rūpintis 
jubiliejine vakariene. Tikie
tai jau platinami ir tikima
si daug parduoti.

C. Druktenis pranešė, kad 
i turės 

“surprise” parengimą gruo
džio 12 d. Kas ateis į šį va
karėlį tikrai neapsivils. 
Pranešimai apie kapelionus

dar daugiau jų įsigyti, 
anot jo, Melrose Park 
kaip ir visada, pasiro- 
pirmose vietose. Visi

nis yra pasiruošęs jais ap
rūpinti. Iš Melrose Parko K. 
Kantautas paėmė tikietų ir 
žada 
nes, 
turi, 
dyti
skyriai lenktyniuoja tikietų 
pardavime. Nežinia kuris 
jų daugiausia parduos.

Vakarienė bus plati ir iš
kilminga. Bus daug žymių 
svečių ir graži programa, a- 
pie kurią vėliau parašysime.

Kun. Sandys, MIC., patie-' 
kė žinių iš TT. Marijonų ka- 
pelionų-kunigų Švedo, Vosy
liaus ir šmigelsKio gyveni
mo. Pranešė, kad jiems vis
kas gerai sekasi, sulaukia 
daug ats i v e r t i m ų, daug 
krikštų. Kapelionai prašo 
daug maldų iš bendradarbių. 
Bendradarbiai nutarė ypa
tingai juos atsiminti savo 
maldose. Kai kurie net kas
dien už juos meldžiasi. Su
sirinkusieji nariai surinko 
aukų sudėtinėms Mišioms 
šv. Tai labai gražus gestas. 
Visi taip pat nutarė gruo
džio 8 d. atminti TT. Mari- 

_ - ; jonų kapelionus ir visus lie-
galima tikėtis gerų sėkmių. karias maldose

A. Vaišvilienė iš Bridge- i ir šv. Komunijose.

M. Navickienė iš Brighton 
Park skyriaus pranešė, kad 
visi nariai ruošiasi vykti į 
vakarienę į Cicero. Tuo tar
pu laiks nuo laiko suruošia 
arbatėlės suėjimus, kad su
kėlus nemažą dovanėlę į- 
teikti jubiliejinei vakarienei. 
Keletą naujų narių prisira
šė prie skyriaus.

P. Turskienė iš Town of 
Lake.skyriaus, taip pat pra
nešė, kad vakarienės tikie
tai gana plačiai platinami ir

i

Lietuviu Sporto 1 dTs No*h. Sif! į re”gia
T ” ristyn.es Mengold Gardens

Šventės dalyvis Chicagoj ir Davenport, la.
Sporto šventėj dalyvaus 

Amerikos atletai Lietuvoje 
buvę ir Amerikos 
sportininkai, kurie

garsūs 
da.yva-

r

I

VVALTER GETTSON
prieš 20 ir 30 metų; kaivo

kurie ir dabar dalyvauja; 
taip pat jauni atletai, kurių

Visuotinas trijų sroviu dar nematėm, pirmą kartą 
pasirodys viešai publikai.

Walter Gettson, buvęs garsusirinkimas
Lapkr. 28 d., 5 vai. Lietu- sus lietuvis atletas, dalyvaus 

vių žemutinėj salėj, W. Ver- Sporto Šventės programoje, 
nor ir 25-tos įvyks susirin
kimas tikslu pasitarti apie 
bendrą darbuotę Detroito 
lietuvių War Bonds parda-į 
vinėjimo ir prisirengimo 
prie Lietuvių Dienos.

Koresp.

Gettsonas sporte pradėjo 
kaipo kumštininkas; vėliau 
pagarsėjo Amerikoj ristynė- 
se. Jis ritas su garsiausiais 
ristikais prieš kelis metus. 
Dabar jis savininkas gara-

I

FofaBetterDaij
UŠ.WAR BONDS

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
n a m e s substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

JOHANNA SHIMKUS
(po pirmu vyru Petravičienė, po tėvais Kuizinaitė)

Mirė Lapkričio 22 d. 1943 m., 2:40 vai. ryte, sulaukus pujės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Upenos parapi
jos, Pabramėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Mykolą; 2 dukteris Ann 
Houlihan žentą John ir Helen Patricks; 2 sūnus Anthony 
Patricks marčią Julia ir John Patricks; 2 anukus; brolį Petrą 
Strauką brolienę Juzefą ir jų šeimą; seserį Tillie Zerolis ir 
švogerį Stanley; sesers dukterį Helen Miller (Detroit, Mich.); 
2 pusseseres ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie S.L.R.KA. 181 kuopos, Šv. Elzbie
tos draugijos (Šv. Kryžiaus parap.), Gyvojo Rožančiaus drau
gijos (Šv. Jurgio parap.), Blessed Sacrament society (Šv. Ce
cilijos parap), Apaštaiystės Maldos ir Tretininkų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 4606 So. Wells St., Tel. Bouie- 
vard 4323.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Lapkričio 26 d. 1943 metais. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, Anūkai, 
Brolis, Sesuo, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

inces the Germans are burnine 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranąuil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to exhibit our 
determination to aid in the var 
effort.
W3S 7419 P. & Ttmmtv Cnt.

BUBANTISt

MONUMENT CO.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102

s

A
STANISLOVAS RŪKANTIS

Kuris mirė lapkričio 6 d. 
1943 m., ir. tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse, po iš
kilmingų pamaldų Dievo Ap- 
veizdo* parapijos. bažnyčioje 
Ijapkričio 11 dieną.

šluotu i reiškiame nuoširdžią 
pni.lėką kunigams A. Valan
čiui. P. Cinikui, A. Naudžiui, 
č-emauskiti ir Augūntii už at
laikytas gedulingas pamaldas, 
kun. Sandžiui. už. pamokslą 
bažnyčioje ir dalyvavimą ka- 
ptn<-se. Dėkojame Varg. Gan- 
bai už giedojimą bažnyčioje ir 
atsilankymą j šermenis.

Toliau dėkojame Kun. Pro
vincijolui K. Rėklaičiui, kun. 
Ig. Albavičiui. kun. P. Cinikui, 
kun. A. Sandžiui, ir kun. M. 
Jodkai už atsilankymą j šer
menis.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojam- ir gėlių aukotojams. .

Dėkojame Amerikos Motinų 
Kareivių Kliūbui ir Lietuvių 
Keistučio PaM-lpiniam Kliūbui 
už grabnešius.

Dar dėkojame ti-iem- gimi- 
i»ėnis. kaimynams ir draiųtams 
už lankymą pašarvoto velionio 
namuos', ir pareikštus mum- 
užuojautos žikIžJus, dalyvavi
mą bažnyčioje ir lydėjusiems 
j kapines..

Pagalios reiškiame, padėką 
laidotuvių direktoriui Antanui 
M. Pliillip- už tvarkingą lai- 
dotlivių surengimą.

O tau mūsų 
ir teveli, l.ai 
Dievas Suteikia

Nuliūdę:—
MOTERIS. Oi KTfc. KENAI.

brangumai vyre 
( »a i lesti f 

Amžiną AtiUį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

NULIŪDIMO VALANDOJE
I. 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.

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- .
MIAUSIAS •
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEMELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8617

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
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
%

GAEY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
C PAGERBIMAS

I

y

.C*;..-' z

f MJOHN F. EUDEIKIS
r ®

[IĮLaidotuvių Direktorius
.. 4 AMBULANCE Dieną ir Nakt|

 - -■ --------------

4405-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFsyette 0727

Į
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak.

ii stoties WGES (1390), su Povilu flaltimieru.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIAJLS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAKTICVLAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Be6t In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

gj MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
K 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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

ANTANAS M. PHILUPS
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

Teiephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1616 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—33

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

Phones: CANAL 
CO MM O DORE 

PLLLMAN

2515
5765
1270

/

Split by PDF Splitter

ristyn.es


DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

1

Trečiadienis, lapkr. 24, 1943

Ugnis pavertė namą griuvėsiais

Degančiame name žuvo šeši vaikai,

šeši vaikai, turintieji nuo vas bėgo į viršų. Jis pačiupo 
114 iki 15 metų amžiaus, žu
vo liepsnose anksti pereito 
antradienio ryte, kai ugnis 
siautė per dviejų aukštų me
dinį namą, 203rd (Jol Orr 
rd.) ir Volbrecht rd., pir- ■ 
miau žinomą vietą kaipo ■ 
Stony Island Bloom apylin
kėje.

Žuvusiųjų vaikų tėvai va
dinasi John Hoogewoning, 48 
metų, darbininkas, ir Lila 
Hoogewoning, 38 metų am
žiaus.

Hoogewoning smarkiai ap
degė išgelbėdamas dviejų 
vaikų gyvybes, iš aštuonių 
vaikų, kurie miegojo antra
me aukšte, kai gaisras kilo.

Ugnyje žuvo šie vaikai: 
Casey Hoogewoning, 15 me
tų, John Jr., 14 metų; Wil- 
liam 10 metų; Joan. 9 metų; 
Hellen, 6 metų, ir Christine 
114 metų amžiaus.

Pasigirdo vyresniosios 
dukters Gerretie, 17 metų 
amžiaus, šauksmas Tada tė-7 ?

vieną vaiką, Carl, 3 metų, 
kuris miegojo viename kam
baryje su Gerretie, nuleido 
vaiką pro langą į kaimyno 
rankas, paskui padėjo pa
bėgti iš ugnies Gerretie pro 
langą.

Bet tuo laiku užkirto liep
snos kelią į kitą kambarį, 
kur šeši vaikai miegojo dve
jose lovose. Tėvas iššoko pro 
langą ir bandė vėl įeiti į de
gantį namą. Bet tėvas buvo 
nugabentas į St. James ligo
ninę, Chicago Heights.

Mrs. Hoogewoning, lau
kianti naujagimio, bėgo laip
tais pas vaikus, bet liepsnos 
grąžino jų atgal. Ji tau) pat 
nukentėjo nuo gaisro, buvo 
nuvežta į ligoninę.

TOLI NUO SAVŲJŲ

f
žuvusių amerikiečių lavonai Italijoj laukia palaidojimo. 

Vokiečių lėktuvo bomba pataikė tiesiai į ratus, kuriais 
kareiviai važiavo. (Acme-Draugas telephoto

Iš karo frontų

Sužeisti ir dingę Jungt. Amerikos 
Valstybių kareiviai karo frontuose

t

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

liEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Tai jau perdaug •••

Septyniolikos metų amžiaus jaunuolis 
apsivedė su trim mergaitėm

Vietoje briedžiu reikia 
medžioti vagį

Robert J. Garstensen, 6234 Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Vi
duržemio, Vidurio rytų ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose. Sužeis
tųjų skaičiuje 29 vyrai 
iš lllinois.

DINGUSIŲJŲ KARO FRONTUOSE KAREIVIŲ SKAI 
ČIUJE YRA IR LIETUVIŲ. LAIVYNO NUOSTOLIŲ 
SĄRAŠAS.
Sužeisti kareiviai

Kansas City, Kas. — Viso- therine Norris, yra 20 metų 
kių yra “ant svieto” jaunuo- amžiaus. Kitos vadinasi Mrs. 
lių, bet toks kaip šis, tur
būt, tik vienas.

Thomas Robertson, 17 me
tų amžiaus, pereitą pirma
dienį atėjo į Wyandotte 
kauntės teismą prie jo sto
vėjo dvi žmonos. Tas jau
nuolis teisme buvo kaltina
mas už bigamiją (daugpa
tystę). Teisėjas John Blake 
klausė jo kaip jis galėjo tu
rėti tiek daug moterysčių to
kiame jauname amžiuje.

“Aš dainavau joms meilės 
dainas”, — atsakė Robert- 
.son. “Mano mėgiamiausia 
daina yra: “I’m trough with 
love” (baigta su meile).

Laike pauzos į teismo 
kambarį įėjo trečioji Mrs.

motina Robertson. Ji pasakė, jog 
Robertson ją nuvedė prie 

i Christi, 
dingę Viduržemio fronte At- Tex., pereito liepos 23 dieną.

Emily Miller Robertston, tu
ri 17 metų amžiaus.

Tai jau perdaug nerimtai 
žiūrima į moterystės gyveni
mą.

Dabar vyrukas turėjo at
sakyti už tyčiojimąsi iš mo
terystės.

Nelaimė gatvėje
Fred Semmler, 82 metų 

amžiaus, 1243 Bary ave., bu
vo sutrenktas ir užmuštas 
automobilio. Nelaimė įvyko 
pereitą pirmadienį prie Lin
coln ave. ir George str. Au
tomobilio vairuotojas sulai
kytas.

1
So. Green, rengės vykti me
džioti briedžių, bet pereitą 
antradienį turėjo ieškoti va
gies. kuris apvogė jo auto
mobilį, pastatytą jo namų 
priešakyje. Iš automobilio 
buvo paimta amunicija, apa
tiniai rūbai, pažamos, skūri- 
nis jacket ir cigarietės. Gar- 
stensen pasakė, jog jis dar 
turi šautuvą, nes jį buvo pa
skolinęs pereitą sekmadienį 
draugui.

Washington, D. C. — Ka- 
pereitą 

paskelbė 513

i

j ro departamentas 
pirmadienį

yra

Matyt ir vagys užsimanė 
sportuoti. Vagys paėmė iš 
Joseph J. Trumpeer automo
bilio du setus golfo lazdų, 
dvi poras golfo batų ir teni
so rakietą. Jo automobilis 
buvo pastatytas jo namo 
priekyje, 525 Roscoe. Nuken
tėjęs pereitą antradienį pra
nešė Town Hali policijai.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything In the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call —

REPUBLIC 6051

W0T A HIDOUT ?BOY.' THIS 

SUB-CELLAR AIN'T BEEN USED 
FER YEARS' EVEN Oil MAN 
BAILEY CHDN'T KNO\N ABOUT IT 
V/HEN HE BOUGHT THIS STORE.' 
INCIOENTALLY, DID YOUSE GUYS 
MAIL THAT RUG BACK OVER TH' 

TRAP DOOR?

idore C. Kunis. jo
Mrs. Bertha Kunis gyvena
16 West UOth pi. Abu jie altoriaus, Corpus

X Kun. J. Balkūnas ir ku
nigas Norb. Pakalnis atvy- £ 
kę iš New Yorko dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pasitarimuose, buvo atsilan
kę “Draugo” redakcijoje ir 
užsimokėjo prenumeratą net 
keliems metams pirmyn.

X Padėkos dienos vakare, 
Lietuvių Auditorijoj Ameri
kos Lietuvių Kareivių Mo- " 
tinų klubas rengia koncer
tinį vakarą, kurio visą pel
ną skiria nupirkimui kalė
dinių dovanų sūnums kariuo 
menėje. Programa prasidės 
4 vai. popiet.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj, kiek teko sužinoti, šiuo 
metu serga: O. Balčiūnienė, 
E. Padleskaitė, Ona Dors 
(guli apskrities ligoninėj, £ 
Ward 40), P. Mileris, Povi
laitis, Žemaitis, Kantrimas 
(jau parvežtas iš ligoninės).

X Antanas Urbonas, vest- 
sąidietis policininkas ir pa
rapijos komiteto narys; P. 
Paliulis, valgyklos savinin
kas, Ciceroj; Bill Poppel, sa
vininkas užeigas Brighton 
Park; ir Mike Dzimidas, a- 
laus iš vežioto jas, po septy- 

j nių dienų medžioklės vakar 
grįžo iš Escanaba, Wis., su 
dideliu grobiu: keturiais di
deliais briedžiais. Taigi, jų ®
namuose ne tik šeimoms, bet 
draugams ir kostumeriams 
bus tikrai linksma Padėkos 
Diena, kuomet ant stalo ga
ruos gerai paruošta briedie
na. Sveikinam sėkmingus 
strielčius.

Nulaužė koję
Joseph Starkey paslydo 

ant laikraščio poperio, kai 
i požeminio trauakinio 

tė. Teisėjas Blake pridėjo laiptais, prie Statė ir Lake 
dar kitą bigamiją (daugpa- str., ir nulaužė savo dešinę 
tystę) kaltinime ir byla bus koją. Starkey yra 58 metų 
tęsiama iki penktadienio. amžiaus, pardavėjas, gyve- 

Žmona No. 1, buvusi Ka- nąs 5671 Ridge ave.

rodo, jog jų pavardės yra tai buvo Pirmoji jo moterys- ėjo
lietuviškos.

«

LAIVYNO NUOSTOLIAI
Navy departamentas pe- 

i reitą pirmadienį paskelbė, 
jog 34 jūrininkai mirė (žu
vo), 19 buvo sužeistų ir 167
dingo karo lauke.

1

DINGĘ KAREIVIAI
Karo departamentas 

reitą pirmadienį paskelbė 
564 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingo Azijos, Europos. 
Viduržemio ir pietvakarių 

1 apylinkių karo frontuose.
Dingusiųjų skaičiuje, 35 vy
rai yra iš lllinois. Dingusių
jų skaičiuje yra lietuvis pvt. 
Adam Daržininkas, kurio 
motina Mrs. Anna Darzinin- 
kas gyvena Westville. III. Jis 
dingo Viduržemio fronte.

Taip pat dingusiųjų skai- metus, išgirdę apie jaunuo 
čiuje yra 
rai: pvt. 
Gudewicz,
Gudewicz
Marshfield ave., ir sgt. Theo-

pe Purvinas žalias daiktas, 
bet ten buvo $800
Colorado Springs, Colo. — 
Trys jaunuoliai vaikščiojo 

per tiltą ir pamatė kokį tai 
purviną žalią daiktą ant že
mės. Jie paėmė tą purviną 
žalią daiktą, išviniojo ir ra
do $700 popieriniais pinigais 
ir $100 sidabru. Ray Spann 
ir William Simpson, du dar
bininkai, kurie buvo radę to
je pačioje vietoje $250 prieš

pažymėti šie vy- Hų radinį, tuojau nuskubėjo 
lst class Paul P.
jo motina Helen Iš viso po tiltu yra rasta 
gyvena 4934 So. apie $1.300.

į tą vietą ir rado dar $240.

Stulpas nuriedėjo ir 
užmušė darbininką
Bloomington, 111/ — Ro- 

nald Garee, 31 metų am
žiaus, mirė vėlai pereito sek
madienio vakare nuo galvos 
sulaužymo, kurį gavo dienos 
metu, kai 700 svarų elektrai 
įrengti stulpas jį sutrenkė. 
Stulpai buvo sukrauti preki
niame vagone ir vienas stul
pas nuriedėjo ir jį palietė. 
Garee tarnavo Corn Beit 

i elektros koperatyve.

Susitiko Sicilijoje
Herrin, III. — Corp. Geo

rge Marlow. 22 metų am
žiaus. ir pvt. E. C. Russell, 
25 metų, seni draugai, atsi
sveikino karo stovykloje, 
rugsėjo mėnesį, 1941 metų.

Nesenai jie susitiko Sicili
joje. Trumpas jų buvo pasi
matymas, bet malonus, 
praneša laiškuose.

t

jie

WOT?Ę
C-A-V____ APE **"

YOUSE GUYS TRYIN' 
T’KlD ME?

Pasidairius po Chicagą

Įvairūs šių dienų atsitikimai

i

Įėjo, bet išeiti 
nebegalėjo

Vagis įlindo pro langą
krautuvę, bet negalėjo iš jos 

Į išlysti. Norman Austin, 23 
metų, 3100 Ellis ave., įėjo į 
Bemard Dollear krautuvę, 
2908 Indiana ave., pakelda
mas viršutinę lango geleži
nę užtvarą, bet negalėjo at
gal išeiti ir abejos durys bu
vo užrakintos. Policija atvy
ko, kai krautuvėje kilo aliar
mas. Policija paėmė iš Dol
lear raktą ir vagį iškrapštė 
iš krautuvės.

Armijos oro jėgų pilotų mo
kykloje. Stuttgart, Ark. šuo 
buvo sargyboje, ir davė 
aliarmą, kai ugnis pasireiš
kė sandelyje, ir išgelbėjo 
vertingų dalykų.

Pabėgo Vykstant į 
ligoninę

Eugene Board, 17 metų 
amžiaus, iš Lawandale, Lo- 
gan kauntės. lllinois Statė 
Training School for boys 
mokinys netoli st. Charles, 
pabėgo pereitą pirmadienį, 
kai vyko į Elgin statė ligo
ninę, Elgin. kur turėjo jo 
sveikatą patikrinti.

Sveikatos patikrinimasI 
tam jaunuoliui buvo pa- j 
skirta po to, kai jis pasakė 
sargybiniui, jog netikėtai 
prarijo adatą. Vykstant į li
goninę jaunuolis pabėgo.

Boardas tą jaunuolį at-! 
siuntė į mokyklą pereito ko
vo 24 dieną už kornų pavo-

'

Pavogė žiedą
Joseph Carter, 22 metų. 

211 N. La Crosse ave., turės 
pirkti kitą sužieduotuvių 
žiedą, dėl savo sužieduotinės 
Miss Maude Carlton, 20 me
tų amžiaus. 852 N. Harding 
ave. Banditai paėmė žiedą 
kai jie sėdėjo jo automobi
lyje, priešakyje Miss Carl- girną, 
ton’s namų.

Šuo sukėlė aliarmą
i Jack, ganyklų šuo, 
tas savo šeimininko VVilliam

Apskundė savo vyrą

Sekmadienį įsigaliojo
dosios M stampos, trečioje Morgan. 1510 W. 13th str., 

. racionavimo knygelėje. į K—9 Corp3, tapo herojus

ru-

ENOUGH T'BtOW 
HIS NOSE .'

>/ ^NOPE.'l DIDn'T.' 
'BOUT YOU. 

TRlG?

—- TAKE IT . , —_ — ~/ 
MONK MUŠTA NAILED THAT 

RUG BACK.'

NOT ME 
EITHER' 

fe

YOUSE GU 
GlMME A

PAIN- -

DON' WORRY 
chiep'monk 

AIN'T AS DUMB 
IKE HE LOOKS.'

.* HE’S dumber.' 
if that guys 

_ NS WERE DYNAA 
HE V/OULDN'T HAVE 
tklAt T1

Linkime kiekvienam įsigyti 
tokį Padėkos Dienai.

X Felicija Gilmore (buv. 
Nausėdaitė) nuo liepos 18 
d. gyvena ir darbuojasi Na- 
vy Dep’t., Honolulu, Hawaii. 
Rašo, kad tose salose tik
ras rojus. Klimatas idealus 
ir gamta nuostabiai graži

Mrs. Falsto Felsinger, 32 Dabar jaučiamas ruduo, nes 
įrašy- metų. 1728 Monroe. pereitą orkidėjos sustojo žydėjusios, 

antradienį buvo kauntės li- bet kitos visos tropikų gė- 
goninėje. Ji pareiškė Warren lės tebežydi. Saulė šildo ir 
policijai, jog jos vyras, 42 
metų amžiaus, ją sumušė. 
Policija sako, jog vyras pa
reiškė, jog jis sušėrė vieną 
kartą žmonai po to, kai žmo
na jį mušė, paliekant nu- 
braižymus jo veide.

kasdien galima plukdytis 
Pacifike.

X Joana Gribauskienė vėl 
grįžo prie savo pareigų — 
sekretorės šv. Antano Sta
tymo ir Paskolos Bendrovės, 
Cicero. Ji atostogas pralei- £ 
do Bostone, pas savo vyrą, 
kurs užima svarbią vietą pa
kraščių sargyboj. Sako, Juo
zas gerai atrodo ir paten
kintas pareigomis. Skirtis

Trys stiprių rankų bandi- i 
tai suėmė Bernard Milho- i 
hand, 38 metų, 6918 Normai 
boulevard, prie 91st str. ir 
Phillips ave., ir pavogė iš jo buvo labai sunku. Bet ką 

j $90. Tai įvyko pereitą sek- padarysi. Laukia maža duk- 
madienį. i relė, laukia darbas.
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