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PRASIDĖJO DIDELĖS F OVOS UZ ROMA
ARTINASI PRIE MADANG BAZES

Pakeliui užėmė dar vieną miestą
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacij^ke, 
spalių 7.—Australiečiai ka
reiviai pasivarė dar septy
nias mylias Ramu slėniu, 
Naujoj Gvinėjoj, ir užėmė 
Dumpu, pakeliui į didžiulę 
japonų Madang bazę. Dum
pu yra tik 20 mylių nuo Ya- 
la, pietinio galo vieškelio, 
kurį japonai buvo beištaisą, 
kuomet sąjungininkai pra
dėjo ofensyvą prieš Lae ir 
Salamaua.

Sąjungininkų lėk t u v a i, 
skrisdami pirm australie
čių pėstininkų, antradienio 
rytą atakavo japonų susi
siekimo linijas nuo Madan- 
go iki Ramu slėnio. Didieji 
bomberiai numetė bombas 
ant sandėlių prie Bogadjim, 
12 mylių į pietus nuo Ma
dang, ir atakavo plantacijas 
į šiaurę nuo to miesto.

Gen. MacArthur komuni- i slėptuves, 
katas sako sąjungininkų lėk 
tuvai atakavo japonus Ga- 
rove saloj į šiaurę nuo ja
ponų laikomos Naujos Bri
tanijos, ir Kavieng, šiauri-

I

niam Naujos Irelandijos ga
le, 150 mylių nuo jų svar
bios Rabaul bazės.

Padegė kaimus.
Mūsų lėktuvai Lae-Sala- 

maua sektory bombavo ir 
apšaudė priešo kaimus nuo 
Šio iki Saidor. Jų atakos 
sunaikino ar apgadino 8 ka
reivinius laivus ir padegė 
daugelį kaimų.

Kitam 700 mylių Pacifiko 
fronto gale, mažesnieji lėk
tuvai puolė japonų kareivi
nius laivelius, sunaikindami 
nepasakytą skaičių jų prie 
Choisel salos šiaurvakarinio 
kranto.

Mitchell bomberiai ataka
vo japonų laikomus kaimus 
ir kelius prie Saidor, kur 
priešo laikomas kelias pa
sisuka. į Ramu slėnio pusę. 
Lakūnai taipgi ieškojo ir 
atakavo kareivinių laivų

VYSKUPAI VĖL PADEDA POPIEŽIAUS KARO ŠALPOS DARBUI

Tarpe kitų reikalų nesenai įvykusiam N ational Catholic Welfare Conference admi- 
. nistracinės tarybos posėdy buvo tartasi ir a’ie paskyrimą dar $350,000 Šv. Tėvo karo 

į šalpos fondui. Iš kairės į dešinę matosi (sėdi): Ft. Wayne Vyskupas Noll; Toledo 
Vyskupas Alter; Chicagos Arkivyskupas Stritch; Detroito Arkivyskupas Mooney, 
pirmsėdis; Gincinnati Arkivyskupas McNicholas; Erie Vyskupas Gannon; Euffalo 
Vyskupas Duffy, New Orleans Arkivyskupas Rummel. (Stovi} Prel. Carroll; Reno 
Vyskupas Gorman, Prel. Ready; Chicagos Vyskupas O’Brien, ir militarinis delegatas 
Vyskupas O’Hara. Bob Kear nuotrauka. (NCWC).

Grįžę lakūnai sakė prieš
lėktuvinėm patrankom šiek 
tjiek šaudyta į juos, bet ne
buvę jokio pasipriešinimo iš. 
japonų lėktuvų.

Amerikos laikraščiai

Šeštadieny laidojamas Husams nepatinka kiti 
Patrick A. Nash
CHICAGO, spalių 7.—Čia 

vakar naktį mirė Patrick
A. Nash, 80 metų demokra- ninku unijos organas 
tų partijos vadas. Jis bus ras ir Darbininkija” 
laidojamas šeštadieny, iš St. dien rašė jog didelė 
Matthews katalikų bažny- Amerikos spaudos 
čios į Calvary kapines.

Chicagos Mayoras Ed- 
ward J. Kelly, kuris drauge

Šv. Tėvas išsiunčia 
slaptus dokumentus .

MADRIDAS, spalių 7. — 
Žinios iš Prancūzijos sako 
Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus XH išsiuntė iš Vatikano 
slaptuosius dokumentus sve
tur. Anot raportų, tie doku
mentai aiškina vokiečių oku 
pači jos sudarytą padėti Ro
moje, ir bus viešai paskelbti 
tiktai jeigu naciai 
Šv. Tėvą belaisviu 
vežtų su savim į 
Italiją ar kitur.

Prancūzų šaltiniai patvir
tina raportus, kad Vatika
nui akredituotu diplomatai 
šiuo laiku degina savo kon
fidencialius dokumentus.

suimtų 
ir išsi- 
šiaurinę

BRITAI KOVOJA NACIU TANKUS
Sąjungininkų laivai apšaudo nacius
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 7.—Vokie

čiams pradėjus dideles pėstininkų ir mechanizuotų jėgų 
atakas Tremoli apylinkėje, prie Adrijatikos, skaitoma jog 
kovos už Romos miestą jau prasidėjo. Gen. Montgomery 
vadovaujama aštuntoji armija prie Termoli randasi 130 
mylių į rytus nuo Amžinojo Miesto.

Oficialus štabo pranešimas sakė vokiečiai patraukę 
ištisą mechanizuotą diviziją iš vakarinės pusiausalio pu
sės, ir sukoncentravo ją prieš britus rytiniam krante.

Gen. Eisenhower pranešimas sakė Gen. Montgomery 
kariuomenė taipgi buvusi j^^etaus, vis stumiasi 
pastiprinta didelei kovai, ir .
jau atmušė kelias nacių ata-. Kiti pranešimai a fronto 
Iro c * sako penktosios armijos da

linių persikėlimas per Vol
turno upę, apie kurį praneš
ta vakar, buvo ištikrųjų per 
Volturno sistemos didžiau
sios dalies, žinomos kaipo 
Calore. Pranešama, kad na
cių linijos šiauriniam Vol
turno krante dar nepralauž- 
tos.

Štabo pranešimas sakė 
tik, kad penktoji armija vis 
progresuoja ir iš lėto artina 
si prie Volturno upės lini- 
jos.

Skrido 1,200 mylių.
Amerikos didieji bombe

riai iš Afrikos skrido 1,200 
myliųų-abi puses padėti bri
tų ir amerikiečių kariuome
nėm, numesdami bombas 
ant didžiausio geležinkelių 
centro Venico
Nežiūrint opozicijos 
30 priešo lėktuvų, 
riai numetė bombas 
ležinkelių centrų,
taisymo stočių, ir chemika
lų dirbtuvės Mestre. Nušau
ta nemažas skaičius priešo 
lėktuvų.

Laivai padeda.
Britų kariuomenei padeda 

du britų destrojeriai, kurie 
i drąsiai įplaukė į siaurąją 
Adrijatiką ir aušaudė gele
žinkelius ir priešo militari- 
nius įrengimus į šiaurvaka
rius nuo Termoli, tuo išar- 
dydami nacių atakas.

Pirmą kartą per kelias 
savaites virš britų kariuo
menės skraido šiaurės Afri
kos komandos lėktuvai, ku
rie taipgi puola priešo pozi
cijas. s S

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai skrido į šiaurę nuo 
Termolio, iki Pescara Adri--. 
jatikos pakrašty, ir gilyn 
Italijon iki Alfedena, pu- 
siaukely į Romą Termoli- 
Romos vieškeliu.

Stovi prie upės.
Vokiečiai šiuo laiku sku

biai stiprina savo liniją prie 
Volturno upės, laukdami 
Gen. Clark vadovaujamos 
penktosios amerikiečių ar
mijos, kuri, nežiūrint dide
lių išsprogdinimų ir nešto-

VOKIEČIAI VANDALAI APIPLĖŠIA
, ROMOS MIESTĄ
AS, spalių 7.— t mu. Įprastu 

pumu, naciai 
krašto turtą.

Beveik 
Pranešimas toliau 

keli traukiniai, kupini 
šauly išgarsėjusiais 
niais, knygomis ir rankraš
čiais, pasiųsti Berlynan. Ki
ti jų šiaurinėj Italijoj 
nuversti nuo relių ir 
ginti.

Daily Eapress sako 
mos gyventojai beveik ba
dauja.

Anot Daily Herald, jokie 
gengsterių žulikiški darbai 
neprilygsta tam, kas dabar 
dedasi Romoje ir bendrai 
Italijoje.

LONDON
Čia gaunami raportai sako 
naciai šiuo laiku apiplėšia 
Romą smarkiau negu ger- 

I manai senosios Romos im
perijos dienomis. Sakoma 
sistematiškas vogimas esąs 
kelis kart didesnis negu na
cių plėšikavimas Varšuvoj 
ar Paryžiuje.

Daily Mail pranešimas iš 
Madrido sako Vatikanas 
ruošiasi visokiom galimy
bėm, net ir išvežimui Šv. 

j Tėvo, kaipo nacių įkaitos. 
I Daily Sketch sakė gotų ir 
germanų vogimas senaisiais 
laikais buvo mažas dalykas, 
palyginus su šių dienų na- 

I cių sistematišku apiplėši- 
I------------------------- -------------

vokišku 
išplėšia

badauja.

stro- 
visą!

sako
pa- 

pieši-

buvo 
sude- apylinkėj, 

iš apie 
bombe- 
ant ge- 
vagonų

MASKVA, spalių 7.-Amat- 
“Ka- 
šian- 
dalis 
veda

prieš-rusišką kam p a n i j ą, 
“kuri sutinka su Hitlerio 

” Vardais 
suminėta Hearsto, Scripps- 

parei- Howard ir Patterson-Mc- 
Cormick laikraščiai.

t

su Nash valdė Cook County a8entų
i 

demokratų partiją, parinks 
įpėdinį toms Nash 
goms.

RUSAI PUOLA SMOLENSKO LINIJĄ
LONDONAS, spalių 7.— 

Vokiečių pranešimas sako 
rusų kariuomenė pradėjusi 
didelę naują ofensyvą, ir 
jau pralaužė nacių 
šiaurcentriniam fronte tar
pe Velikie Lūki ir Smolens- NllSkandillO laDONĮ 
ko. Vokiečiai sakė rusai pra 
dėję ofensyvą iš Nevelio, 35 
mylias į pietvakarius nuo 
Velikie Lūki.

Pranešimai iš Maskvos 
minėjo tik smarkius susidė
mimus dėl strateginių pozi
cijų Baltrusijoj. Matomai 
lietus sulaiko kitą žygia ži
nią.

Vokiečių komunikatas ra
kė rusai pradėjo puoliną 
Velikie Lūki sektory. Nacių 
DNB žinių agentūra pridė
jo, kad rusams pasisekė pra 
laužti liniją. Anot DNB di
deli kiekiai rusų pėstininkų 

.ir tankų, saugomi rusų 1C :- 
tuvų, pradėjo pulti naų 
pozicijas, bandydami p iš
skirti vokiečių pietinę ir 
šiaurinę linijas.

Nevel, kurį rusai užėmė,

t 
kontroliuoja geležinke liūs 
einančius į Leningradą šiau 
rėje, į Varšuvą pietvakariuo 
se, ir į Vitebską ir Odessą 

liniją pietuose.

7.

laivą; 544 prigėrė
NEW YORKAS, spalių 

—Tokyo radio pranešimu
Japonijos gyventojams, su
sisiekimų ministerija šian
dien pranešė, kad priešo 
submarinas spalių 5 d. su- 
torpedavo japonų laivą, ku
ris plaukė iš Shimonoseki, 
Honshu salos, į Rusan, Ko- 
rea. Anot pranešimo, iš 616 
keleivių ir įgulos išgelbėti 
tik 72.

Pranešimas sakė vienas 
torpedo sumušęs laivą, ku
ris už kelių sekundų nuskan 

Ataka įvykusi “Oki sa- 
apylinkėj.”

do. 
los

ORAS

Giedra ir šilta.

SUSEKĖ SUOKALBI ____
PAGROBTI SV. TĖVĄ VĖLIAUSIOS ŽINIOS Naciai sako turkai
LONDONAS, spalių 7.— į 

Anot žinios iš Berno švedų 
Tidningen laikraščiui, vo
kiečiai kareiviai Romoje su
daužė lizdą “kraštutinių 
Respublikos Fašistų,” ku
rie neva planavo pagrobti 
Šv. Tėvą, kad neduoti są
jungininkams progos naudo 
ti Katalikų Bažnyčios galvą 
“propagandos ti k s 1 a m s.” 
Anot pranešimo, naciai su
areštavo kelis suokalbinin
kų vadus.

Jokio patvirtinimo šiai 
žiniai nėra.

I

ieškoma

— Indi- 
LouisLord 

sąjungininkų

I

ANKARA, spalių 7.—Ne
oficialūs raportai sako Vo
kietijos vyriausybė oficia
liai protestavusi Turkijos 
užsienių reikalų ministeri
jai, būk sąjungininkų atakos 
ant Dodekanų ir kitų salų 
metu Turkija nerodžiusi 
3iško neutralumo.

vi-

■ NUSKANDINTA ŠBI 
VOKIEČIŲ LAIVAI

LONDONAS, spalių 7. — 
Britų submarinai Vidurže
mio jūroje nuskandino šešis 
vokiečių ar vokiečių kontro
liuojamus laivus, ir apgadi
no du kitus.

Vienas submarinas, anot 
pranešimo, iš šiaurinės Egi- 
joe jūros bombardavęs Stra- 
toni miestą prie kranto. Šo
viniai pataikė į dirbtuvę ir 
prieplauka buvo smarkiai 
apgadinta.

Vokiečiai užima Kos; 

kovos tebesitęsia
CAIRO, spalių 7.—Vokie

čių kariuomenė užėmė Kos 
miestą ir aerodromus ant 
Dodekanų salos to paties 
vardo, bet britai kareiviai, 
nors jų mažiau negu nacių, 
vi? dar priešinasi.

Naciai daro žygius atsiim 
ti Kos salą, kad atimti iš 
britų bazes, iš kurių lėktu-

, vai gali bombuoti Rhodes ir 
Crete. Naciai taipgi numatė, 
kad britai gali panaudoti tą 
salą Balkanų invazijai.

Britų bomberiai antradie
nio naktį atakavo Rhodes ir 
Crete salas, numesdami bom 
bas ant Maritza aerodromo 
Rhodese. kur jos pataikė j iš<Katys' 8varbą‘

Į

Mussolini perkelia 

savo "sostinę"
LONDONAS, spalių 7.— 

Nurodant, kad vokiečiai ne
mano išlaikyti Romą, Berly
no radio šiandien pranešė 
jog Benito Mussolini naujos 
vyriausybės “sostinė” bū
sianti šią savaitę perkelta 
“į šiaurinę Italiją.” Apie 
tai pranešta ašies valstybių 
diplomatams, ir jiems pata- 
ta drauge ten keltis.SUMAŽINO SENATO

NUSTATYTA MOKESTI 
KAREIVIŲ VAIKAM

WASHINGTON, spalių 7. 
—Atstovų rūmų militarinis 
komitetas šiandien nubal
savo sumažinti Senato vakar 
patvirtinus mokesčius ka
reivių vaikams. Atstovų 
planas numato $25 (Senatas 
$30) už pirmą vaiką, $20 už 
antrą vaiką, ir po $15 už 
visus sekančius vaikus. Se
natas ir Atstovų rūmai abu 
paliko tą patį $50 mokestį 
kareivių žmonoms.

nelabai neu,ralūs
viai apgulę Capua miestą ir 
šiuo laiku jį puola.

IŠ LONDONO — Šiąnakt 
įvyko didžiausių nacių lėk
tuvų ataka ant Londono per 
metus laiko. Dideli skaičiai 
vokiečių lėktuvų skrido virš 
Londono ir numetė bombas, 
kelios kurių pataikė į na
mus. Griuvėsiuose 
užverstų žmonių.

IŠ NEW DELHI
jon atvyko 
Mountbatten,
karinių jėgų Azijoj virši
ninkas, matomai pradėti 
ofensyvą prieš japonus at
siėmimui Burmos.

IŠ BUENOS AIRES. — 
Argentina atšaukia savo 
ambasadorių iš Amerikos, 
matomai parodyti savo ne
pasitenkinimą Amerikos at
sakymu neduoti jai “lend- 
lease” pagelbą.

Iš WASHINGTONO — 
Karo sekretorius Stimson 
pranešė, kad nuo Salerno 
išlipimo 511 amerikiečių žu
vo, 5,428 kareivių sužeista, 

Į ir 2,368 dingę, viso 8,307. Pirkite Karo Bonus.

I

Sako rusai patys turi 

atidaryti antręi frontą
WASHINGTON, spalių 7. 

—Kentucky Senatorius Al- 
bert B. Chandler šiandien 
pareiškė, kad jis slaptam

hangarus ir sukėlė didelius 
sprogimus ir gaisrus. Lėk
tuvai taipgi apšaudė karei
vinę arti Katavia.

Tuo pat laiku, kitas dali- 
7 nys bombavo Kastelli Pedi- 

ata aerodromą Cretoje, ir 
Skyros salą, į vakarus nuo 
Kos. Visi britų lėktuvai sau- 

I giai grižo. į

I

tro fronto Rusijoj prieš ja
ponus. Jis sakė specifiniai 
siūlys, kad dideli kiekiai 
bomberių, kuriuos Amerika 
dabar duoda 
skrendami iš 
sijos įlankoj, 
čią Japoniją
ko ir kitų bazių Sibiro pa- 

į krašty.

Rusijai, būtų 
Abadan, Per- 
bombuoti pa- 

iš Vladivosto-
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I

Nu-

kad Nekaltosios Marijos' 
Širdies seselės iš Scranton, į 
Pa., priimtų lietuvaites kan
didates ir jas išlavintų bū- į 
simai lietuvaičių seselių kon
gregacijai. Gi tuo tarpu tė
vas Alfonsas Marija, O.P., 
pasirūpino iš Romos gauti 
leidimą įkurti Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seselių Kongrega
ciją.

Leidimas gautas 1924 me
tų sausio mėnesį. Iki tol rin
kęs aukas, tėvas Alfonsas 
Marija, O.P;, nupirko vie-

’> I 
Pa., į kuriuos lietuvaitės ne
užilgo persikėlė. Pirmos į- 
vilktuyės įvyko rugpiūčio 2 
d., 1924 metais. Už metų į- 
vyko pirmoji seselių profe
sija. Naujoms seselėms va
dovavo Nekaltosios Marijos 
Širdies vienuolė, motina Mo
nika, iki 1927 metų. Paskui 
išrinktą lietuvaitė vyresnio
ji motina. Dabartinė vyres
nioji yra motina Bonaven
tūra.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
nuopelnai ir naujojo vienuolyno 
statybos reikalai
Trumpą Nųk.ryžiubtojo
Jėzaus Seselių 
Kongregacijos istorija

Netoli Scranton, Pa.,
kryžiuotojo Jėzaus Seselių 
vienuolynas, prie kurio įkū- 

labai daug prisidėjo 
lietuvis tėvas Alfonsas Ma
rija, O.P. •

Pradžioje tėvas Alfonsas 
Marija, O.P., neturėjęs min
ties steigti naują lietuvaičių 
seselių kongregaciją, kurios 
tikslas dabar yra mokslinti 
ir šviesti katalikiškąjį jau 
Būną, plėsti katechizaciją ir nuoliškus namus, Elmhurst 
apaštalavimą lietuvių para
pijose, rūpintis lietuvių naš
laičiais, juos auklėti krikš- 
ęięųįškoje dvasioje ir tėvy- 
nainiškąja kryptimi, ų* pri
glausti tautiečius, suląųku- 
siųa senatvės. Jis norėjo, 
kad pėdžioje kuri nors jau 
esamoji kitataučių, kongre-. 
gacija. paimtų vadovybę kil
niems liętuvąięių seselių už-

• sįmojimams realizuoti.

Susirado ir kandidačių, 
kurios jau buvo pasiųstos 
į keletą kitų vienuolynų. Ta
čiau reikėjo jas atšaukti, 
nes atsirado nenugalimų kliu 
čių tokiai lietuvių kultūros 
ir- labdarybės šakai įsteigti 
bent kurioje kitataučių se
selių kongregacijoje.

Anais laikais buvo vargas 
su lietuvių mokyklomis, o 
didesnis buvo vargas su lie
tuvių našlaičiais, kurie pa-

• • r 
tekdavo į kitataučių prieg
laudas ir ištautėdavo.
Gaunamas leidimas 
kongregacijai steigti

" **" — ■ —■ • .w.„
VAIZDAS IŠ KELIONES

' .MRS. ROOSEVELT VISTTS

J

Dievas laimina seselėms
Vyskupas T. C. O’Reilly, 

D.D., paskyrė seselėms vir
šininku prelatą J; V. Miliaus
ką, dabartinį šv, Juozapo 
lietuvių parapijos kleboną, 
Scranton, Pa.

Dievui laiminant seselių 
skaičius taip augo, kad vie
nuolyne pasidarė ankšta, y-

našlaičių skaičius buvo ma
žas, palyginus su didėjan
čiu skaičiumi senelių, ieš
kančių prieglaudos.
Susirūpinkime statybos 
reikalais

F' rrr. .-------ta-.~ -> >------------
tikinčiuosius duosniomis sa-' Pirkite Karo Bonus, 
vo aukomis irgi prisidėti.

Si s terš of Jesus Crucitied
St. Mary’s Vilią, 
Elmhurst, Pa.

Kun. A. Tamoliūnas
Lietuviai, supraskime! Jei 

seselių gyvenimo aplinkybės 
būtų patogesnės, jos galėtų 
kilnias savo pareigas dar ge- į 
riau atlikti. Jei, seneliams 
prieglaudos patalpos bus 
taip pat padidintos, seselės 
galės daugiau jų priimti ir 
duos geresnę priežiūrą.

Seselės įsitikinusios, kad 
plačioji lietuvių visuomenė 
padės joms sukelti reikiamą 
fondą naujojo vienuolyno 
Statybai. Kunigų Vienybės 
seimas pritarė ir žadėjo pa
dėti pasistatydinti reikalin
gą vienuolyną, paraginant

Res. 6958 So. Talman Ave. 
ties. TeL GROvehill 0617 
Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priima Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

I i
Mrs. Eleanor Roosevelt dėvi suknelę iš žolės, virš savo ■ 

reguliarių rūbų. Aplinkui ją matosi South Sea Island vie
tos gyventojai. Šis paveikslas buvo įdėtas į Australijos 
laikraščius, iš kurių šis paveikslas buvo pagamintas. Sa
koma, jog šis paveikslas buvo nutrauktas oro transporto 
komandos, kai prezidento Roosevelto žmona keliavo pietų 
Pacifike. (Acme-Draugas Telephoto)

seneliams ir našlaičiams. Mo jį jų našlaityną. Po nelai- 
terims senelėms nebuvo su- mės seselės kreipės į vys- 
spėta įrengti didesnių patai- kūpą William J. Hafey, D.D., 
pų, nes užėjo depresija, sun- didžiojo lietuvių prietelio, 
kūs laikai.
Mokytojauja parapi
jinėse mokyklose

Nors kongregacija
rė 1924 metais, 1926 metų!

įsikū-

prašydamos patarimo. Vys
kupas sudarė tokią naujojo 
vienuolyno programą:

Pirma, kadangi vienuoly
nas yra permažas esančiam

patingai koplytėlėje. Todėl rudenį seselės jau pradėjo seselių skaičiui, todėl visos
vyskupas O’Reilly, D.D>, lei- mokytojauti Nekaltojo Pra- j galimos pastangos turi, būti 
do statyti naują koplyčią, aidėjimo lietuvių parapijoje, dedamos sukėlimui fondo 
kuri pašventinta liepos 15 Cambridge, Mass. 1939 me- naujam vienuolynui ipaąta- 
d., 1934 metais. Su nauja tais pradėjo mokytojauti šv. tyti. Kongregacijoje jau, y- 
koplyčia prisidėjo dar du Vincento lietuvių parapijos ra 76 seselės, ir tas skąį- 

Jo Ekscelencija vyskupas erdvūs kambariai. Be to, pa- mokykloje, Girardville, Pa., 
M. J. Hoban, D.D., sutiko, didintos patalpos lietuviams, 1940 metais ŠŠ. Petro ir Po- 

ivilo lietuvių parapijos mo
kykloje, Tamaąua, Pa. Jos 
taip pat mokytojauja ir šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi
joje, Miners Mills, Wilkes- 
Barre. Pa.

Be mokyklų, dar dėsto ka- 
techizaciją ir apaštalauja 
lietuvių parapijose, kuriose 
nėra mokyklų, taipgi vado
vauja kelioms lietuvių misi- 

tai- 
rū-

.............. .. ....................................................................................... . ...........................

Gražiausias Pasviakimas Jauuavedėms I

I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS. 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis.!.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

motery kailiniai, kailiukai* papuoštais arba 
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE fiLAKDIKN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAI SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

i
joms, vargonininkauja, 
so ir siuva bažnytinius 
bus ir t.t.M
Gaisras sunaikino naš- 
laityną ir prieglaudą 
seneliams

čius kas met auga.
Antra, dabartinis vienuo

lynas bus paverstas. į globo
jamųjų moterų senelių prie
glaudą, kadangi dažnai gau
nama iš pasenusių ir net 
sergančių moterų prašymų 
priimti jas į prieglaudą, kur 
galėtų ramiai baigti .liku
sias savo gyvenimo dienas. 
Šis labdaringas tikslas da
bar svarbesnis negu našlai- 
tyno atstatymas, kadangi

iBūkit Malonūs 
SAVO AKIMS l 

Ttk vilna pora akiu visam gy-
AąnĮoUte lelsd&ISLl

M«wsminuoti Jas modernUkismšii 
metodą, kuria regėjimo mokslai 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime aktaJu, kurie pašalimi 
via« akly ..

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

npmm ~r.twt ai

1801 So. Ashland Avenne
Kampas lS-tos

•'----fu MM, --—p
OFISO VALAMDO8: 

Casdlsa »:!• a. m. iki B:M p. m.
Trečiad. tr Mttad. •:>• a. m. 

____« » m.______

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
EverytMng in tbe Hn» of

I- • Plačioji lietuvių visuome
nė turėtų nepamiršti ištiku- 
sios baisios nelaimės, kada 

— .šių metų vasario 3 dieną 
gaisras sunaikirc grebomą-

T P VARKALA
VALSTIJOJ REGISTRUOTAS 

AUIHTORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkęlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

"10

FIARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Į 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHF€ -14» kitos.!
SEKMADIENIAIS — nuo 1

2 vah popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- Į 

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

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

OR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

1645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak 
Nedeliomis pagal sutartį.

Of fica teL YARda 4787 
Namu taL RROaptCt 1930

- ^3. ______________

Tai YARda 22M

DR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th 8treet

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TaL YARd* 592L
Ras.: KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

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

•i OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 VV. Cermak Road 
valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. t 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas ušdarytaa.

REZIDENCIJA
3241 West 66tb Place 

Tel. REPublic 7868

TsL CARU-0207
Rea. taL; PROspea.

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
1821 So. Halsted Street 

Resldendja: 6600 So. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

8 (M 9 t*L vakar*

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO

744 West 85th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:308:30 

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seštadieniaia 

Valandos: 3 — 8 poniai.

Telefonai: 
Ofiso — HEMloek 5849
Rezid. — HEMloek 2324

DR. PETER 1. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

6757 So. VVestern Ave
OriHi VAl.ANTNta 

p<>pw»t nuo 1 tln 3 vai vak < ► 
'''••čiad taniais <» takmaritamai’ 

napp* mtar+i

mtM, le, A IKglnlM • >**•

DR AL. RACKUS
♦ 'DVTOJA8 ra hhtpttp*-

4204 Archer Ąvnour
UfiONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:0Q iki &00 vai

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR
1729 So. Ashland Ave.

(2-troe lubos)
Ofiso telefonas: YAR<ls 0554 

Jei neatsiliepia šaukite — 
Kės. tel.; MIDway 28S0

OFI1M» » Ai •
10 iki 13 vai. ryto, nuo 2 iki 4

.AJp.t?. »• UM' . • — '

Nuo

'Mdebomu jqu 10 <« vai dleu.

DR. EMILY V. KRUKAS
iY LYTOJ A IK CHIRURGĄ.*

4 i 44i Archer 4 venur

■nuc fei UAFayette 321' 
«s Tei LAEayette OOta

-UCt M natai Kepam* 
aokii# KEDzie 2868

1/

I

M A. Al H H-

Pirm., Antr„ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki SL30 vak.

Šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje ta 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės
Trečiad. ir Sekm.' luiftartūZ | liepsną, kad gražL

Split by PDF Splitter



HELP WANTEI>

KEPĖJO
“DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS

Patyrusio prie duonos kepimo ir 
kitu kenimo darbų. Sekmadieniais 
ir šventadieniais nereikia dirbti 

Atsišaukite į

HYMEN’S BAKERY
1457 E. 53rd St.

VYRO

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS JT,»• > <=53
HELP WANTED — VYRAI

SHIPPING DEPT. 
VYRŲ, Shipping — Receiving. 

75c j valandų.
FUCHS & LANG
120 W. Illinois St.

MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

MOTERIS
Reikalinga šveisti sidabrinius ir at

krautu vėje. 
reikalinga.

likti abelnus darbus 
Geriausios references 
Atsišaukite asmeniškai.

932 N. MICHIGAN AVF..

HELP 5.VANTED — VYRAI

FREIGHT

MOTERŲ 
Patyrusių užbaigti sveterius 
mis darbų. Gera mokestis, 
dirbti dirbtuvėje ar namie.

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

ranko- 
Galite

HANDLERS
NUOLATINIAM DARBUI

Reikia dirbti muilo dirbtuvėje. 
70e j valanda. Laikas ir pusė virš 
40 * - '

RADIO
galite prisidėt! prie pro- 
kompantjos apturėdami 
karo ateit). 100<& karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikių po _ __ „_____
pramoga. Užsidlrbkit kol lšslmokln- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvln Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftaa

FILE KLERKŲ 
IR ABELNU OFISO 

DARBININKŲ
Reikalingos moderniniam karo dirb
tuvės ofise. Gera mokestis. Air-con
ditioned ofisas su restaranu budin- 

Station vagono patarnavimas.

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

ke.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dien? Ir naktį šif*M. Atsišan- 
kitę asmeniškai
5

J. H. STONE & CO 
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

nuo 8:30 ryto Iki GUDRI MERGINA

Iš SSSR išlaisvinti tremtiniai, kilę iš 
Lietuvos

(Tęsinys)'

Kirdzik Vanda, 1920, Aš
mena — Persija.

Klimaševska Sofija,
• Vilnius — Persija.

Kolendo Česlovas, 
Vyšniavas — Persija.

Le o k a d i j a, 
— Persija. 
Juozas, 
Persija.
Tadas, 
Persija.
Irena,

1875,

1920,

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBŪS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

%

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
100% KARO DARBAI

56 VAL. SAVAITĖJE

PLANERT MFG. CORP.
2256 W. Walnut

2nd Floor.

KEPYKLAI PORTERIO
$30.00 į Savaitę. 
Pastovus Darbas.

REDLERS BAKERY 
5948 W. North Avė. 

Merrimac 2148.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

H.

vai. 4R vai. gvarantuota.
PATYRIMO NEREIKIA

KOHNSTAMM & PO.,INC 
6554 S. Austin Avė.

PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Užbaigti sveterius prie Looping ma
šinos. Gęra mokestis.

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

popiet.
CHTCAGO 

4200 S.
) Employment Ofisų nuo 9

iki 12 popiet.
3959 VV. Ogden — Room 302

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

Perskaičius šį Skelbimą 
Griebs šią Progą!

ar ryto

Gero^ 
darbų 
rences 
niškai.

932 N. MICHIGAN AVĖ.

VYRO KEIKIA 
charakterio nrie apvalymo 
krautuvėje. Geriausios refe- 
reikalinga. Atsišaukit asme-

DUONOS PARDAVĖJŲ

Gvarantuoja $55.00 Į savaitę algos.
MAROZAS BAKING CO.

4646 W. 54th St. Portsmoutb 9200

W A RE HOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dvieju savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laiku ir pusę._

MATYKIT MR. NELSON

MINNESOTA MENING 
& MFG- CO. 

1500 S. Western Avė. 
Tel. Monroe 6126

VISO LAIKO DARBAI
Svarbioj ir Pokarinėj 

Pramonėj 
GREITAS ĮSIDIKBIMAS 

PAINT GRINDERS — PAINI 
TINTERS — PAKERIU ir ORDER 
PICKERS. TAIPGI PORTERIO.

ALLIED FINISHING 
SPECIALTIES CO.

2639 W. Grand Avė.

REIKIA VYRAI IR MOTERYS

Junior dress ____ _
reikalauja merginų abelniems’ ofiso 
darbams ir prie typing. 
būti knygvede bet gabios 
čiavimo. Puiki mokestis, 
savaitėje. Atsišaukite j

išdirbimo kompanija

Nereikia 
prie skai- 
5 dienos

1927,

1931,

1914,

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite" 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

REIKIA VYKŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dieną lr nakt) šiltai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTVVELL GANDY CO. 

3501 Potomac

MOTERŲ
10€^ Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742-W. 36th PLACE

REIKIA
Naktiniam Šiftam

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 ryto. 

ASSEMBLERS 
SEWING MACHINE 

OPERATORIŲ 
INSPEKTORKŲ

Pastovūs darbai su gera mokesčia 
ir proga įsidirbimo. 100 nuoš. karo 
darbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transporta- 
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių- 
Geriausis valgis ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje.

Johnson & Johnson
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Malonėkit atsinešti gimimo prirody

mus ir sočiai security kortų.

STENOGRAFIŲ
Ir abelnu OFISO KLERKŲ. VVest 
sidėje. 40 va!, ^savaitėje. Gera proga. 
Pradėsit tuojau. Pašaukit Mr. Linn. 
BURRELL BELTING CO. 413 S. 
HERMITAGE, SEEley 2489.

PARDAVĖJŲ
Tarp 17 ir 50 metų senumo. Geros 
valandos. Nuolaida perkant prekes.

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 S. Ashland

HOTEL TARNAIČIŲ
Patyrusiu ar ne. Gera, mokestis, 
dienos. Pastovūs darbai.

NORWOOD HOTEL
6400 Normai Blvd.

6

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnu Virtuvės Darbų

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

Atsišaukite Valandomis 
Tarp 2 ir 5 popiet.

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

VYRŲ
Vilnonių- ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai.

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

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ-----RINKOMIS

SIUVĖJU — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pašė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

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

1060 W. ADAMS ST.

KORACH EROS.
913 W. Van Buren St.

NAKTIMIS
DŽANITOREI

Pastovus Darbas
48 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSfi
VIRŠ 40 VAL.

Matykite

ENGINEER
9.

Hunter Bldq.
337 W. MADISON ST.

DŽANITORIAUS
Dirbti dienomis ar vakarais.

VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLOJ DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ. Gera mokestis. 

Pastovūs darbai.
LIBERTY 

3122 W.
LAUNDRY
Armitage

VALYMUI MOTERS 
Dirbti naktimis.

Geros darbo sąlygos.

CENTRAL YMCA 
2nd Floor.

19 S. LaSalle St

PARSIDUODA

BRIGHTON PARKE—arti Lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos, parsiduoda 
5 kambarių medinis namas. Kreip
kitės prie SAVININKO, po 4 vai. 
popiet—4432 S. WASHTENAW AVĖ.

Vil-

Vil-

i

Krajevska 
1900, Trakai 

Krasinskis 
Varnėnai —

Krasinskis 
Varnėnai —

Krzyvicka
.Vilnius — Persija, 
i Krzyviec Stasė, 1920, 
,nius — Persija.

Kulieša Bronė, 1898, 
nius — Persija.

Kurnėto Vincas, 1897, Viš
tytis

Kezun Juozas, 1885, Prie
nai — Persija.

Korzon Vincas, 1895, Šven
čionys — Persija.

Kurasevič Stasys, 1876, 
Disna — Persija.

Lenart Jadvyga, 1914, Vil
nius — Afrika.

Persija.

Lentas Mečys, 1933, 
kubavas — Afrika.

Lecko Marija, 1910,
nemunė — Persija.

Ledvas Anielė, 1919, 
ciai

Ledvas Sofija, 1912,
Persija.

Jo-
i

Pa-

Rau-

Rau-

čiai — Persija. 
Lenartovič Tadas, 

Ašmena — Persija.
Leskievič Marijonas, 1936, 

Marcinkonys — Persija.
Leškovič

Vileika —
Leškovič

Vileika —

1934,

• v Božena, 
Persija. 
Miroslava, 
Persija.

1937,

1934,

Labendskis Boleslovas, 
1902, Vilnius — Persija.

Lukaševska Teresė, 1939, 
Vilnius — Persija.

Labicka Danutė Ter., 1939 
Vilnius — Persija.

Laganovska Danutė, 1939, 
N. Švenčionys — Persija.

Lazarz Ludomiras, 1930, 
Vilnius — Persija!!

Lącka Halina, 1919, Vil
nius — Persija.

Lopato Emilija, 1893, Die- 
veniškis — Persija.

Lopato Elena, 1917, Al- 
šėnai — Persija.

Los Vytautas, 1897, Vil
nius — Persija.

Los Vladislava, 1881, Ei- 
šiškiai — Persija.

Lovčynovskis Feli k e a s, 
1893, Disna — Persija.

Lozdovska Stasė, 1917, 
Švenčionys — Persija.

Lozdovskis Motiejus, 1870, 
Vilnius — Persija.

Lozovska Bronė, 1901, Vil
nius — Persija.

Lukaševskis Vyt autas, 
1932, Disna — Persija. .

Lukaniec Elena, 1903, 
Druja — Persija.

Lukovska Barbora, 1933, 
Vilnius — Persija.

Lukša Monika, 1936, Šven
čionys — Persija.

Lukša Vanda, 1932, Šven
čionys — Persija.

Lozovska Alicija, 1930, 
Vilnius — Persija.

Matejko Irena, 1930, Vil
nius — Pensija.

Matejko Jadvyga, 
Vilnius — Afrika.

Matejko Jadvyga, 
Vilnius — Afrika.

Matejko Zbignievas, 1935, 
Vilnius — Afrika.

Matkovska Apo 1 o n i j a, 
1899, Ežerėnai — Persija.

Mazurkievič Halina, 1935," 
Vilnius —- Persija.

Michalska Alicija, 
Molodečno — Afrika.

Michalska Veronika 
Molodečno — Afrika.

Modzelevska Danutė, 1937 
Vilnius — Afrika.

Modzelevska Janina, 1912/ 
Vilnius — Afrika.

Modzelevska Kr i s t i n a/ 
1938, Vilnius — Afrika.

Mroz Renata, 1934, Vii- ’

1907r

1929,

*
I

1907,

1908,
PARSIDUODA—Moderninis 2 fletų 
mūrinis namas su atiku. Kaina— 
$4.800. Tuščias. Atdaras pamatymui 
Sekmadienį nuo 3 iki 5 pp. SAVI
NINKAS—1448 S. KEDVALE AVĖ.ASSEMBLERS

Leškovič Zenaida, 
Vileika — Persija. 
Levandovska Stefa, 
Lyda — Persija.

Levandovskis Jurgis, 1933, 
Lyda — Persija.

Levandovskis Tadas, 1929, 
Lyda — Persija.

Lisevska Marija, 1888, 
Vilnius — Persija.

Leligdovič Teodozija, 1902 
Vilija — Persija.

Leligdovič Juzė, 1929, Vi
lija — Persija.

Leligdovič Vanda, 
Vilija — Persija.

Lubčynska Elena, 
Vilnius — Persija.

Leškovič Danutė, 
Vilnius — Persija.

Leščinskis Danielius,
Švenčionys — Persija.

Leščynska Eleonora, 1933, Vilnius — 
Švenčionys — Persija.

Lesnikovic Jadvyga, 1913, 
Smurgonys — Persija.

Linovska Ona, 1933, Va
rėna

Lisevska 
Vilnius — Persija.

Litvin Ona, 1924, Ignali
na — Persija.

Į Litvin Eleonora, 1926, Ig- 
nalinas — Persija.

Litvin Emilija, 1902, 
Skaudvilė — Persija.

1 Litvinionek Kristina, 1938

1935,.

CAR.TON CO. 
Pulaski Rd.

ar į -Emp'royfne,h€-T5TIsų'*MHb-9--ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

PLATINKITE “DRAUGĄ

REIKALINGAS TUOJAUS
PATYRĘS BUČERIS
LIETUVIŲ KRAUTUVEI

GERA MOKESTIS — PASTOVUS DARBAS

GEROS VALANDOS

Atsišaukite į

LITHUANIAN CO-OPERATIVE TRADING CORP.
901 Eight Street Waukegan, III.

MAJESTIC 497.

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIU — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite j

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4838 W. DIVISION

Dau- 
Air- 

dabar

Gera mokestis pradinėms, 
giau mokama patyrusioms, 
craft dalių dirbtuvė. Darbai 
ir po karo.
ARENS CONTROLS, INC,

2253 S. Halsted St

PARSIDUODA
Du lotai. No. 7216-18. ant rytinio 
krašto S. California Avė. Padarykit 
pasiūlijimą.

E. HENAVOOD. North Webster, Ind.

1912,

Tik 2'A procentai 
sužeistųjų kovose 
miršta
Maj. Gen. Norman T. Kirk, 

generalinis armijos gydyto- 
- jas, pereitą trečiadienį pa-

Reikalinga prižiūrėti ligon). Geram reiŠkė National Safety kon- 
ap.. sos. .««•*. SalIe viešbutyje, 
_______ jog 2% procento sužeistųjų 
atsakyk kovose miršta po to, kai jie 

gauna gydymą. Jis pareiškė, 
jog tai mažiausias mirčių

karo skaičius. Vadinasi 97^2 pro- 
j cento sužeistųjų frontuose 
esti išgelbėjami nuo mirties.

Klausyk gerai, 
atsargiai, spręsk greitai.

Pirkite trečiosios 
paskolos bonus.

I Laimė yra ne kas 
kaip tik sveikata ir 
tobulumas.

GRAND RAPIDS
• VYSKUPAS

kitas, 
proto

Ne tas vyrs, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

★ ★★★★★★★★
★ For Help!
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Service 1
★ For Results!
- ADVERTISE -

t

1927,

1902, nius — Afrika.
Medekša Aleksandra, 1896

1937,
1939,, Radziškiai 

j Medekša 
1893, Vilnius — 

Medekša

Persija.
Halina, 1924,

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— FSTART.TSHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Prelatas Francis J. Haas 
iš Milwaukee arkidiecezijos, 
kuris pakeliamas vyskupu 
ir skiriamas Grand Rapids, 
Mich., diecezijai. (NCWC).

TEL.—RANDOLPH 9488

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

i LITHUANIAN-DRAUGAS

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

PIRKITE KARO BONUS!

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Koks paukštis, toks ir liz
das.

PIRKITE KARO BONUS!

Vilnius — Persija.
Lodė Marija, 1928, Vil

nius — Persija.
Lasocka. Marija, 1928, Vil

nius — Perai ja.
Lemiza Jonas, 1890, Al- 

šėnai — Persija.

1924,

1925/

Afrika. 
Kristina, 
Afrika.

Marija, 
Afrika.

Mišuta Arkadijus, 
Mykolajava — Afrika.

Muskus Gražina, 1928,. 
Mykolajava — Afrika.

Michnicka Elena, 1915, ; 
Vilnius — Afrika.

Miotla Irena, 1929, Disna •
— Afrika.

Miotla Jonas, 1928, Diana ;
— Afrika.

Miotla Jurgis, 1935, Dis
na — Afrika.

Mišuta Marija, 1934, Dis- • 
na — Persija.

Molodecka Sefa, 1900, Vii-.’ 
nius — Persija.

Molodeckis Edvardas, 
1892, Subatninkai — Persi
ja.

e

(Nukelta į 5 pusi.)
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

galėtų ir pačią Japoniją bombarduoti.
Wake salą japonai pasalingu būdu užkariavo 1941 

m. gruodžio 23 d. Per šešiolika dienų amerikiečių ma
rinų garnizonas (378 vyrai) didvyriškai laikėsi prieš 
gausingas ir žiaurias japonų jėgas, šie amerikiečiai 
marinai karžygiškumu įamžino savo vardus karų isto
rijoj.

Į SPAUDOS APŽVALGA )
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere ipaStar:

Metams ....................................... _____________ $7.00
Pusei metų .................................... „........... 4.00
Trims mėnesiams ................................,.................. 2.00
Dviem mėnesiams ...................... ............................ 1.50
Vienam mėnesiui ..................................................... .75

Metams
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Pusei metų .a.......
Trims mėnesiams .............. .................................
Dviem mėnesiams .....................__ __
Vienam mėnesiui ...................... ...................... ....

$6.00
3.50
1.75
1.25 

.75
Užsieniuose?

Metams .. .........................    $8.00
Pusei metų ................ . .......................... •.............. _v.' 4.50
Trims mėnesiams ........................... ...................... .J. 2
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams rąžtų neęražfntrme, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. .Redakcija 
I asilalko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
i orespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
*3.rpus pa. taisymui, ir vengiant polemikos ar asBieniškumų. Pu ^r> u si os 
korespondencijos iaikraštin nededamos.

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

Kraugeriai ir plėšikai
NEAPOLIS IR ROMA

Vakar mūsų dienraštyje buvo rašyta apie Japonijos 
militaristų kruvinus, barbariškus žygius. Nedaug kuo 
pasilieka nuo japonų ir Vokietijos naciai, kurie taip 
pat žiauriausiomis priemonėmis yra nukankinę ir iš- 
žudę milijonus žmonių.

Nacių kraugeriškumo gyvas liūdymas yra Neapolio 
miestas, iš kurio amerikiečiai neseniai vokiečius išvarė. 
Naciai degino, griovė ne tik šiaip jau namus, bet mo
kyklas, muziejus, ligonines. Jie plėšė ir paskirų žmonių 
ir jstaigų turtą. Be to, tūkstančius civilinių žmonių iš
žudė. j

Tą patį naciai pradėjo daryti ir Amžinajame Mieste 
— Romoje. Griovimo ir plėšimo darbą jau veda, nes 
jaučia, kad santarvininkai juos privers iš ten nešdin
tis. Spaudos pranešimais, naciai ir Romos įstaigas api
plėšia, neaplenkdami nė bažnyčių, kuriose yra retų, 
r įkainuojamai brangių meno kūrinių. Iš knygynų, iš 
muziejų ir kitų įstaigų išvagia įvairias brangenybes, 
istorinius daiktus, net rankraščius, visokius unikatus.
UACIŲ KERŠTAS

Savo baisiu siautėjimu Romoje naciai paliečia ir Va
tikaną, kuri apstatė sargybą tuo tikslu, kad suvaržyti 
Lzentojo Tėvo veiklą. Tuo naciai sulaužo dar vieną 
s -arbiausių tarptautinių aktų. Vatikano valstybė yra 
r autrali ir dėl to Vokietija neturėjo teisės bet kokiu 
Lida ją liesti ir paraližiuoti jos veikimą. Bet vokie- 
t ai su tuo nesiskaito. Jie, naciai, siekia keršyti šven- 
t vjam Tėvui, kad jis keliais atvejais yra pasmerkęs 
člktatūras, užstojęs jų persekiojamas tautas ir griež- 
t i pasisakęs ne tik prieš ateistinį komunizmą, bet ir 
I ieš pagoniškąjį nacizmą. Dabar jie norėtų priversti 
Tįžnyčios Galvą nacių užgaidoms tarnauti.
POPIEŽIUS IR NACIŲ SIAUTĖJIMAS

Tačiau, mes aiškiai žinome, kad to nebus. Popiežius 
j~.u dabar savanoriai užsidarė Vatikane ir iš ten savo 
valia neišeis. Yra gandų, kad vokiečiai raginą Popie
žių Pijų XII iš Vatikano ir iš Romos išsikelti, nes, esą, 
“pavojų”. Bet Romos Senelis pasiliks Vatikane, nepai- 
s nt kas atsitiktų su Roma ir su juo pačiu. Tik prie
varta naciai galėtų Jo šventenybę išvežti iš Vatikano. 
Tepamėgina! Jie dar didesnę pasaulio protestų audrą 
i? dar griežtesnę akciją prieš save sukeltų. Ne tik ka
talikai, bet visi krikščionys kai jūra sukiltų ir į sąjun
gininkų karo tikslus dar vienas šūkis būtų įrašytas: 
vaduoti Popiežių iš kruvinų ir plėšikiškų nacių rankų. 
Frezidentas Rooseveltas jau prieš pora savaičių tekį 
šūkį paskelbė.

S ."atbus žygis Pacifike
Admirolo Montgomery vadovaujamos jėgos iš karo 

kivų ir lėktuvų smalkiai atakavo Wake salą, kurioj 
jr ponai yra įsistiprinę ir įsteigė lėktuvų stovyklą. San
tarvininkų žygis buvo sėkmingas. Priešui užduotas di
delis smūgis. Galimas dalykas, kad tai nepaskutinis 
sąjungininkų žygis ton sakrn, kurioj japonai turi ousi- 
s kę stiprų lizdą. Bus daroma pastangos tą lizdą iš
draskyti ir sąjungininkų bazę šioj saloj įsteigti.

Si sala yra svarbioj pozicijoj — apie poną tūkstan
čių mailių nuo Japonijos. Ją užėmus, santarvininkai

Kritika iš Rusijos
^Nežiūrint kiek Amerika ir Anglija deda pastangų pa

laikyti galimai geresnius santykius su Rusija, tos pas
tangos neduoda teigiamų rezultatų. Ir dar net atvirkš
čiai, kuo Raudonajai Armijai labiau sekasi vokiečių 
fronte, tuo didesni antro franto reikalavimai alpina iš 
Maskvos, tuo daugiau kritikos pasirodo Rusijos spau
doje Amerikos ir Anglijos adresu.

Dėl tos nelemtos padėties pasisakė rugsėjo 21 dienos 
“The New York Times” vedamajam, kreipdamas dė
mesį įi tai, kad bendradarbiavimas su Rusija reikalin
gas, bet jis turi būti abipusis. Šį vedamąjį ištisai ir 
paduodame:

“Ir be sakymo turėtų būti aišku, kad vedimui karo 
prieš Vokietiją turime siekti galimai pilnesnės koope
racijos su Rusija. Tačiau kooperacija turi būti abipusė. 
Yra ryškėjančių žymių, kad Rusijos vadai, manevruo
ja dėl diplomatinių pozicijų ir kad kai kurie jų varto
jami metodai gali labiau sugadinti nei pataisyti Rusi
jos santykius su Amerika bei Didž. Britanija.

Kadangi Rusijos spauda yra visiškai vyriausybės 
kontroliuojama, faktiškai ji yna pačios vyriausybės da
lis, tai viskas kas toje spaudoje pasirodo, turi būti 
vertinama kaipo oficialaus nusistatymo išreiškimas. 
Dėlto ir į pastarąsias Amerikos ir Britų politikos kri
tikas žurnale “Karas ir Dirbančios klasės” tenka žiū
rėti su tam tikru susirūpinimu. Pagal Associated Press 
pranešimą iš Maskvos, straipsnis prasideda su nuro
dymu į tai, kad sekretoriaus HuU neseniai pareikšti 
paneigimai kaltinimui, jog esą Statė Departamentas 
esąs nedraugiškas Sovietų Sąjungai, burto iššaukti 
Amerikos viešosios opinijos. Straipsnis tęsiamas, iš
reiškiant abejojimus dėl Amerikos ambasadoriaus Ru
sijai, admirolo Stanley, nuoširdumu. Į tuos pareiški
mus galima būtų žiūrėti pro piritus, kaipo į pastabas, 
padarytas vien tik savisaugos sumetimais. Tačiau 
straipsnis eina toliau, kaltindamas, kaip Associated 
Press praneša, kad esą sąjungininkų okupuotų terito
rijų karinė valdžia esanti “nusistačiusi prieš demokra
tijos principus”. Iš tikrųjų keista, kad totalitarinės 
vyriausybės reprezentantas duotų Didž. Britanijai ir 
Amerikai “demokratijos principų” pamokas.

Straipsnis toliau atidengia ir paties autoriaus “de
mokratijos principų” supratimą, kada jis reikalauja iš 
mūsų vyriausybės uždaryti baltųjų rusų laikraštį “Ru
sija”, kuris čia leidžiamas. “Kai kurie naivūs iasmenys 
įsivaizduoja, kad tai esanti spaudos laisvė. Tačiau ka
da, kur ir kurioje demokratiškoje valstybėje šnipai nau
dojosi teisėtomis spaudos bei susirinkimų laisvėmis? Ar 
laikraštis, kuris pasirinktų sau kaipo profesiją užgau
lioti sąjungininkę Ameriką, būtų toleruojamas Angli
joje ar kurioje kitoje sąjungininkų valstybėje? Tačiau 
toks laikraštis egzistuoja Jungtinėse Valstybėse.” ži
noma, tai yra standartinė totalitarininkų praktika pa
daryti tos rūšies kaltinimus laikraščiui, kurį valdžia 
nori .uždaryti. Jeigu toks apkaltinimas būtų tikrai pa
teisinamas, šiuo atveju jis galėjo būti padarytas be 
triukšmo reguliariais diplomatiniais keliais. Tačiau to
je formoje, kokioje tas kaltinimas padarytas, jis. gali 
būti interpretuojamas tiktai kaipo mūsų vidaus poli
tikos kritika. Straipsnis taipgi pasmerkia Rytinių Eu
ropos Valstybių Federacijos projektą. Tvirtinama, kad 
toksai planas yra pastangos “priversti Baltijos ir Bal
kanų valstybes pasiduoti Lenkijai ir tuo paruošti dir
vą lenkų planui užpulti Sovietų Sąjungą.” Jeigu tokia 
federacija iš viso galima, tai ji tikriausiai galėtų būti 
atsiekta tiktai laisvu paliestųjų tautų sutikimu. Tokia 
federacija, be abejo, turėtų daugiau jėgos apsigynimui, 
nei dabartinės tautos imant jas atskirai. Tačiau jeigu 
tokia federacija būtų sudaryta tiktai laisvu apsisprendi
mu, tai neįtikėtina, kad ji turėtų norą ar jėgą agre- 
sijai prieš Rusiją. Rusijos vadų mėginimas iš anksto 
trukdyti rimtą tokios sąjungos svarstymą gali pasku
binti perankstyvius ginčus dėl taikos sąlygų, kas ne
atrodo kad padidintų bendradarbiavimo galimumus tarp 
Rusijos ir Britanijos ir Amerikos.

Vieša britų ir amerikiečių politikos kritika Rusijos 
vyriausybės leidiniuose neabejotinai iššauks tokią pat 
kritiką mūsų spaudoje, kas bus žymiai sunkiau su
kontroliuoti, kaip tik dėlto, kad mūsų spauda yra lais
va. Bendradarbiavimo interesų sumetimais, Rusijos vy
riausybė turėtų sumažinti jos kontroliuojamoje spau
doje kritiką iki minimumo.’’

SULAUŽYTA VOKIEČIŲ APSIGY NIMO LINIJA NETOLI ROMOS

Sąjungininkų kariuomępės žygiuoja skersai Valt.’irno upės, šiaurės Neapolyje, pra- 
silaužė per didelę vokiečių apsigynimo liniją kelyje į Romą. Penktoji Armija paėmė 
Aversą ir Maddaloni transporto sujungimo raktą. Aštuntoji armija pasirengusi prie 
Termoli, stumiasi pirmyn greitai, kad sučiupus pasilikusius vokiečius. (Acme-Draugas 
Telephoto)

Reikšmingas lietuvio darbas Amerikos misijose
(LKFSB) Daugelyje, ypač 

pietinės USA dalies, vietų 
katalikai gyvena išsimėtę 
tarp kitų tikybų žmonių. Jų 
dvasinių reikalų aprūpini
mas ir evangelijos platini
mas tarp kitų žmonių yra 
jau vidaus misijų darbas ir 
čia yra gražiai pasižymėjęs 
kun. Juozapas Varnaitis, lie
tuvis iš rytinių valstijų. Mas- 
peth parapijos. Dabar jasai 
yra klebonu Šv. Patriko baž
nyčioje, Ouray (Youray), 
Colorado. Be savo bažny
čios jis dar turi aprūpinti 
tris kitas misijų stotis, taip,

duo, su vadinamu, radio"ak
tyvumu, turintis gydomos 
reikšmės. Tos apylinkės, tai 
Amerikos Šveicarija, nes čia 
pat Roeky kalnai, turintieji 
net pusantros mylios aukš
čio. Bet tie kalnai, keliau
jančiam į misijų stotis ku
nigui sudaro šiokį tokį pa
vojų: žiemą ant jų daug 
sniego. Pasitaiko, kad nuo 
aukšto kalno pradeda ristis 
sniego kamuolis ir užgriū
na ant kelio sniego kalva 
iki 40 pėdų aukščio. Tenka 
kartais net per tą sniegą
tunelį iškasti, kad vėl ati- 

kad jam sekmadieniais ten- daryt susisiekimą keliu, kol
ka padaryti 250 mailių ke
lionė, kol jisai apvažinėja 
visas vietas. Iš Šv. Tėvo ji
sai turi specialią privilegi
ją laikyti trejas Mišias šven
tadieniais ir vienas Mišias 
turi leidimą laikyti šeštą va
landą vakare. Kitaip jis ne
suspėtų aplankyti visas mi
sijų stotis klausant išjpažin- 
čių ir teikiant kitus dvasi
nius patarnavimus. Jo “pa
rapija” apima 6,000 kvadra
tinių mylių. Daugiausia jam 
tenka aprūpinti itahis kata
likus. Lietuvio iki šioliai to
se apylinkėse dar nėra užti
kęs. Patsai Ouray miestas 
yra .užgesusio
duobėje. Ir dabar dar iš že
mės ten bėga karštas van

sniegas ištirps. Kelyje į, vie
ną misijų stotį tas lietuvis 
kunigas turi pravažiuoti net 
24 tokias pavojingas, sniego 
kritimui palankias vietas; 
tačiau nelaimės dar jam ne
atsitiko. Dažniausia tas di
delis sniego kamuolis rieda 
darydamas triukšmą ir su 
automobiliu galima išveng- 
kad užmušė net 12 arkliais 
ti, bet seniau yra pasitaikę, 
važiavusių žmonių. Vasarą
misijoje mokyti vaikus ti
kybos yra parkviečiamoe se
serys. Kun. J. Varnaitis y- 
ra aukštuosius mokslus ė- 
jęs Šveicarijoje, Friburge

ugniakalnio . universitete. Jisai yra dide
lis meno mėgėjas ir net pat
sai dekoruoja savo bažny-

čią, dabar piešdamas pas
kutinės Vakarienės paveiks
lą. Nors visą laiką gyvena 
toli nuo lietuvių, bet savo 
tėvų kalbos nepamiršo, no
riai kalba lietuviškai ir no
rėtų turėti daugiau progų 
vartoti savąją kalbą. Rim
ta, vyresnio amžiaus lietu
vė galėtų ten gauti šeimi
ninkės vietą. Tas kraštas 
dar tuo įdomus, kad tenai 
yra aukso, sidabro, švino, 
cinko, urano kasyklos. Kal
nų oras ypatingai sveikas.

Ties Jurbarku 
nukrito keturios 
sovietų bombos

(LKFSB) Mus pasiekė ži
nios, kad šį pavasarį sovietų 
lėktuvai Jurbarke numetė 
ketvertą bombų, žmonių au
kų nepasitaikę. Viena bom
ba tik užmušusi kažkieno 
karvę. Protarpiais sovietų 
lėktuvai aplanko įvairias 
Lietuvos dalis.

Amerikos kariuomenėj y- 
ra įsteigta muzikos mokyk
la. kurioj ruošiami benams 
vadai-dirigentai.

’ , r t •

Veik pusė sienos (rube- 
žiaus), kuri New York val
stybę skiria nuo kitų val
stybių, eina vandeniu.

BELAISVIAI PADEDA U. S. VYNUOGIŲ DERLIUJE

Vokiečių karo belaisviai, iš Camp Grant, III., buvo atgabenti į Benton Harbor, Mich. 
Ten jie rūšiuoja ir pakuoja vaisius į bačkas, kad būtų padėta į šaltus sandėlius, iš kur 
bus paimta ateityje vyno juices, jellies gamybai. (Acme-Draugas Telephoto)
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r Žalios Rūtos poezija
- Liepsnos sunaikina trobas, rašytojas 
nutremiamas į Suomiją. - Tremtinio 
dovana tėvynei. - Išvertė 23,000 eilučių 
liaudies poezijos. - Baidare po Lietuvos 

• ežerus ir upes. - Apie auksą ir 'Laumes'
.......ne visus juk

Ryja žemė: jin ir peni:

Kas šaknis giliai jon leidžia.

Liemeniu iškils padangėn,

Žiedą skleis savu metu.*’

jas pamėgęs, šviečia gražiu, 
blaiviu ir skaisčiu gyveni
mu. kol negailestingas ka
ras sudegina jam bažnyčią 
i griežtai visas trobas, jį 
gi patį rusai išvaro į Ru
siją.
Didžiojo karo tremtinis

Atsisakydamas nuo pašal-

l

Tie žodžiai, kuriais Žalia
• Rūta — kun. A. Sabaliaus

kas — užbaigia savo dra
minę, eiliuotu būdu atkurtą
tautos pasaką “Laumės”,—I FU, kurias jisai, kaip trem- 
tinka jam pačiam. Jisai sa
vo vaisingu kūrybingumu 
yra, kaip tas tiesus liemuo, 
iškilęs į lietuviškas padan
ges, ir jo raštų žiedą mes 
pamatome tuo labiau dabar, 
kai jis Lietuvoje švenčia sa
vo amžiaus 70 metų sukak-

•ti.
I

Šiaurinės Lietuvos sūnus
į

Kun. Adolfas Sabaliaus
kas gimė 1873 m. rugpiūčio 
23 d., Krikščiuose, Biržų 
valse. Mokslus ėjo Kauno 
kunigų seminarijoje ir už
sieny — Friburge. Dar be
simokydamas, dar 1895 m. 
“Apžvalgoje“ rašė straips
nį “Rūia mūsų dainose”. 
Nuo to laiko ir pasirinko 
sau slapyvardę — “Žalia 
Rūta”. Kaip savo poezijoje 
buvo išsireiškęs, jis pats 
taip buvo suaugęs su Lie
tuvos žeme, kad net ir savov 
pirmąsias Mišias pasirinko 
laikyti Lietuvos šventojo — 
šv. Kazimiero dienoje. Iš 
pradžių jam teko darbuotis 
Liepojuje, Kurše, vėliau Ne
munėlio Radviliškyje.

— Eina savo dvasiškąsias 
pareigas, — rašo apie tą jo 
gyvenimo laikotarpį Tumas- 
Vaižgantas. — ne kaip val
dininkas, tik kaip žmogus,

tinis būtų galėjęs gauti, kun. 
Sabaliauskas pasiekė Suomi
ją ir apsigyveno pas savo 
prietelj prof. Niemi. S.u juo 
jau anksčiau buvo išleidęs 
didelę knygą Lietuvos Dai
nų.

— Dabar Helsingiorae, —į 
rašo toliau apie jį Vaižgan
tas, — išleidžia puikų tomą 
dainų melodijų su Varno ir 
k. iliustracijomis. Šitam lei 
diniui mes neturime lygaus. 
Jis rūpestingai yra per kon
troliuotas Ka-čanausko pa
čiose rinkimo vietose. Su 
šiomis melodijomis tikrumu 
negali lygintis nė Krokuvos 
akademijos leidinys, o su
tvarkymo sistema nė tiek 
to.”

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

religi j os. Motiejus

Du-
Be-

I t I

2016
nuošir-

paauko-

VOKIETIJOS IR ITALIJOS BELAISVIAI DVASINIAI STIPRINAMI

Viršutiniim atvaizde rr.kivysk.upas Am'eto Giovanni Cicognani (kairėj) Apaštališ
kasis Delegatas Amer. Jungtinėms Valstybėms, lydimas Nashville, Tenn., vysk. W. L. 
Adrian, aplanko Vokietijos belaisvius Camp Crossville, Tenn. žemi:u kun. R. MacEach- 
en, kariuomenės kapelionas, Fort Benning, Ga., Italijos belaisviams dalina šv. Komu
niją. (N.CWC)

Suomijos ištrėmime rašy
tojas nerimo. Jis ne tik te
nai sutvarkė savo kitus du 
kūriniu: “Kada rožės žydi" 
ir “Pančiai", bet ir nerimo 
vis norėdamas, ką nors dau
giau dėl lietuvių pasidarbuo
ti.

— Norės grįždami Lietu
ves vaikai parnešt savo mo
tinai tėvynei ne tik savo gal
vas ir rankas, bet ir dovanų, 
— rašo jisai būdamas ištrė
mime, — norės parnešti ką 
gera, grržu, išmintinga radę 
pas kitas tautas, ko gera iš-l

'mokę nuo svetimų parsineš- KILĘ Iš LIETUVOS
I ti namo ir tuo papuošti api- TREMTINIAI 
plėštą tėvynę, jos namus/ (Atkelu 3 
kad ji pagražėtų ir sustip
rėtų. To paties karo audros Markievie Vincas, 1887, 
tapau nusviestas ir aš į tą Apanusinkai — Persija, 
šaltąją Suomių žemę. Ir aš Milulska Aleksandra, 1895 
ėmiau dairytis' aplinkui, ko Vilnius
čia iš to svetimo krašto, iš Moška Marija, 1908. Je- 
tos ypa‘ ingos kultūros par-1 siškiai — Persija.
nežus motinai tėvynei, kad i
ne su tuščiomis rankomis 
grįžčiau namo... ir išdrįsau 
imtis versti į lietuvių kalbą 
jų tautos epą — Kalevalą.’

Persija;

Šv. Pranciškaus diena bus 
iškilmingai švenčiama šį sek 
madienį.

Bazarėlis rengiamas Mo
tinų klubo įvyks šį sekma
dienį po mišparų parapijos 
salėje naudai naujai įsteig
to kindergarten (vaikų dar
želio) mūsų parapijinėje mo
kykloje. Motinų klubo val
dyboje randasi: pirm. Jok. 
Karvelienė, vice pirm. J. 
bickienė, rast. Mrs. J. 
nich, ižd. S. Raduski.

J. Koviera, Sr., 3730 Elm 
gatvė, kurs jau trys mėne
siai kaip randasi šv. Kata
rinos ligoninėje su sulaužy
ta koja, dirbtuvėje, tuojau 
grįš namo.

Jaunų merginų ir moterų 
Sodalicija rengia įdomų ir 
pamokinantį vaidinimą — 
“Meilės Galybė" parapijos 
naudai, sekmadienio vaka
rą, spalių 24 d.

Y0UR400 BOND WILL BUY
(OHE W0 BONO COSTS (75)

*

Kalevalos vertėjas

Kun. Sabaliauskas buvo 
pažinęs ir pamėgęs lietuvių 
pasakas ir dainas. Jisai su
sipažino ir su- suomių liau
dies kūryba, kurios svar: 
biausiu dalyku yia garsus 
dainų-pacakų “Kalevala”, 
apdainuojąs suomių didžia
vyrių žygius. Ta knyga pa
žįstama visame kultūringa
me pasaulyje ir kun. Saba
liauskas ėmėsi sunkaus dar
bo ją išversti. Darbas tik
rai didelis: net 23,000 eilu
čių. Tačiau kun. Sabaliaus
kas atliko jį labai gražiai. 
Štai kaip vaizdžiai skamba 
pirmosios jo vertos eilutė? 
tos suomių poezijos:

— Ir atėjo man į galvą, 
Mano smegenys sumanė 
Eiti sau ir imt giedoti 
Ir pradėti sau kalbėti, 
Kilties giesn^ę sugiedoti 
Giesmę sugiedot tautos. 
Žodžiai tirpsta burnoje. 
Veržias man garsai ouan 
Iš liežuvio nor išsprukti, 
Išsilaužt man pro dantis

Tą vertimą taip bran 
gino Lietuvos švietimo va 
dovai, kad jis buvo net iš 
leistas švietimo Ministerijo; 
lėšomis.

Mordas Bahdan, 1929, Vil
nius — Persija.

Mordas Kristina, 1932, 
Vilnius — Persija.

Mordas Rožė, 1904, Vil
nius — Persija.

Matys Elzbieta, 1878, Gar
dinas — Persija.

Mietus Koste, 1912, Vil
nius

Mikus Irena, 
na — Persija.

Mikus Jonas, 
na — Persija:

Miloš Vanda, 
nius — Persija.

Mironeyk Marija, 1932, 
Radviliškis — Persija.

Moroz Stasė, 1904, 
diškiai — Persija.

Mackievič Kristina, 
Vilnius — Persija.

— Persija.
1929, Kros-

1895,

1923,

Kros-

Vil-

Dar-

1935.

PIRKITE KARO BONUS'

(Bus daugiau)
K. J. Prunskh

- - ■ — ■ ■

, PIRKITE KARO BONUS

Maurusįams, 
Broadway, tenka 
džiausią padėka už 
jimą piano vaikų darželiui.

Raudonojo Kryžiaus vie
netas mūsų parapijos tre
čiadieniais darbuojasi J. Gu- 
muliauskienės name, 3711 
Ivy gatvė. Labai reikia dar
bininkų ir nuoširdžiai kvie
čia drugiau moterų stoti į 
jų eiles.“Lankytojo’’, parapijos 

savaitinio laikraštėlio, vajus 
lėšoms padengti daromas šį High school studentai pa- 
mėnesį. Parapijonai parda- racijoje susirenka trečiad^e- 
vinėja dovanų tikietus. Va- nių vakarais pamokoms iš 
karas įvyks spalių 31 d.

Krikštas Yvonne Cecilijos 
Baltruifės, dukrelės J. Bal- 
trių, 3911 Elm gatvė, buvo 
pereitą sekmadienį. Krikšto- 
tėvais buvo: J. Novodze's- 
kiai, lietuviai, iš Šv. Mari
jos parapijos, 
Sykiu 
iš Šv. 
Jėzaus

Ceilono saloje auga be ga
lo gražus ir sykiu keistas 
medis vardu Lolirot. Jis žy
di tik sykį per 100 metų. 
Žiedų lapai išsiskleidžia to
kiu trenksmu, kad galima

UI. girdėti už keliolikos mailių. 
Šoriai Po “sprogimo“ pačioj 

šūnėj pasirodo gražus, 
delis žiedas ir žydi tris 
nesiūs.

Aurora,
svečiavosi ir
Teresėlės Kūdikėlio 

parapijos, Aurora.

yir- 
di- 

mė-

KONFERENCIJOJE

Tpkfonas SEELEY 8760

Pirmutinį laikrodį Ameri
koj padarė 1770 metais neg
ras Benjamin Bannekir.

Vienintelis kelias, kuriu 
prieiname laimę, kurs ver 
tas tuo vardu vadintis, yra 
grynas, teisingas ir veik us 
gyvenimas. Svett Marden

F. Genusauskaitė, 4025 
Deodor gatvė, sveiksta po 
operacijos šv. Katarinos li
goninėje.

^eMinesktU SRVu aenų iSdevčtų rūkau 
dų. bet paveskite mums juos perdirb 
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

IK MATERIOI.A.*
rtLKAI

<H KKANTUOJ AM
vo dirbtuvę pertaisė m
vien tik genausius mai eriniu* Turime dideli rinkimą vi 
*4rių Hpalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDRU PASIRINKIMĄ NAUJV RaKAN 
DU tr jūs galite išmainyti savo senus ani naujų

• HRBTUVes

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Maršalas Pietro Badoglio, į 

Italijoj, susitiko su sąjungi
ninkų militariškos misijos 
nariais. Vieta nenurodyta 
kur Badoglio susitiko su są 
jungininkų kariška misija 
(Acme-Draugas Photo)

ŠMOTŲ 
Kainos 6 AUKŠ

ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą C’hicagoj. Visi 
aera ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kuri užvardi 
no NECTAR. Sis Alne yra pagamintas ii importuotų 
aiman* rūšies produktų.

LEO NORKUS, k
DISTRIBI^TOR

07

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (tfholesale) kainomis pristato į almės u *j 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greita ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Camok Bd. Tel. Monroe 0808
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Moterų Gyvenimas ir Veikla MOŠŲ VIRTUVĖ

Šių dienų moterų spaudos ir darbuotės 
problemos

Lietuvos istorijos aiškinimą, 
per gražiosios senosios lie-

ridenk ir leisk viršų apkepi. 
Galima “corn flakes” var
toti vietoj duonos trupinių. 
Medinės vaisių saldainės

Pusė svaro tarkuoto kok- 
nato, 1 puodukas medaus, 
pusė puoduko džiovintų ser
bentų (eurrant), pieno.

Užpilk koknatą pienu tik 
tiek, kad apsemtų, leisk pa- 
stovėt kelias minutes. Užvi
rink medų, sudėk koknatą 
su pienu ir virink, kol pusė
tinai sutirštės. Sudėk ser
bentus, išpilk į išsviestuotą 
blekę ir kuomet atšals, su- 
piaustyk į nedidelius ketur
kampius gabalėlius.

Neužsimoka vartoti 
sviesto

ketvirtadalis svaro 
starch”, ketvirtadalis 
“baking soda’’.

bu-

Ag- 
da- 

vei-

i

Sviestas dabar yra labai 
brangus, dėlto patartina mo- 

; terims nevartoti jį kepime; 
vieton sviesto galima su la
bai gerom pasekmėm var
toti taukus, padarytus iš 
daržovių, kaip “Crisco“. Ve 
deja šio skyriaus gali ypač 
rekomenduoti “Crisco“, nes 
jis vartojamas jos name jau 
gana ilgas laikas. Crisco kai
nuoja nuo 25 iki 28 centų 
(sulyg krautuvės kur perki 
— kainos nėra lygios), už 
blėtą, kurioj yra virš sva
ras ir pusė taukų. Už gerą 
sviestą paprastai reikia mo-^ 
ketų nuo 43 iki 53c už sva- barbu arba obuolių, 
rą; (pigiaus sviesto neuž-' 
simoka pirkti, nes dažniau
siai jis’ nėra švariai pada- į £ puodukas cukraus 
rytas ir jam randasi dau-l 
giau taukų negu Smetonos, 
taipgi, yra nukvarbuotas). 
“Crisco” yra padarytas iš 
tyros medegos ir tyru bū
du. Jis yra parduodamas 
vien blėtose, dėlto nėra pri-i 
dulkėjęs ir nėra palytėtas 
nešvariom rankom. Varto
jant “Crisco“ vieton svies
to, reikia pridėti druskos, 
nes jis nėra sūdintas. Taip
gi jo reikia vartoti apie penk 
tą dalį mažiau negu sviesto, 
surašuose kur reikalaujama 
sviesto.

tar”, 
“corn 
svaro

Gerai viską sumaišyk ir
persijok septynis ar aštuo- 

’nis sykius. Tada sudėk į blė- 
tą, turinčią gerą dangtį. Lai
kyk uždarytą. Padarymas 
šios “baking powder” lėšuo-
ja apie 30c. Būna čielas sva-Į 
ras.

Lygios dalys “baking so
da” ir druskos, sutarpintos 
šiltame vandenyje, su ku
riuo pavilgysi vietas vaba
lų įkastas, atims skaudė j i-: 
mą.

Rubarbų pudingas

3 puodukai sukapotų

Šiomis dienomis palaido
ta žymi Amerikos katalikių, 
moterų’ vadovė panelė 
nes Regan. Laidotuvėse 
lyvavo daug katalikių 
kęjų ir dvasiškių.

Velionė per 21 metus
vo sekretorė National Ccun- 
cil of Catholic Women. Iš 
tos svarbios vietos ji rezig
navo 1941 m. Nuo 1922 me
tų ji buvo direktoriaus asis
tentė National C a*t h o 1 i c 
School of Sočiai Service.

Agnės Regan 1933 m. ga
vo iš popiežiaus Pijaus XI 
medalį ‘ ‘Pro Ecclssia et Pon- 
tifice.” 1937 m. velionė ga
vo medalį “Theta Phi Al- 
pha” už ypatingai didelį pa

Nežiū- tinėmis mokykloje, o su abi- 
turientėmis už mokyklos sie
nų. Mūsų profesionalės, gam 
tos ir kitų mokslo šakų dar
buotojos ar neužmiršta ret
karčiais patiekti moterų 
spaudai atitinkamų pritai
kintų straipsnių iš savo spe
cialybės, kad tokiu būdu la
biau išpopulerinus save, pa
tarnavus mokslui ir pagel
bėjus eilinėms tautietėms į- 
gyti daugiau žinių? Moks
leivės ir studentės, atsidėko- 
damos tėveliams už lėšas, 
mokslo įstaigoms už teikia
mas žinias ir auklėjimą, pri- m. San Francisco 
valo rašinėti straipsnelius, 
korespondencijas iš mokyk
los gyvenimo, organizacijų, 
bei kuopelių veikimo ir t.t. 
Mokslą einančių mergaičių 
bendradarbiavimas spaudo
je suartina jaunąją kartą 
su senesne, išgarsina mo
kyklas, atidengia mokomo
jo personalo pastangas pa
vestų jaunuolių auklėjime ir 
mokyme. Ar jaunuolės sten
giasi atlikti šiuos reikšmin
gus patarnavimus? Tai pa
reina nuo jų susipratimo, 
nusistatymo ir nuo mokyk
los įskiepytų idėjų...
Šalintini trūkumai

Pastangas ir apsileidimą 
pareigose dalinai perkrati- į 
nėjus ir prisiminus, kiekvie
na su širdgėla konstatuosit 
didžiąsias tautos negeroves, 
kaipo mūsų nerūpestingumo 
paseką, ir kitų dėl spaudos 
nekaltinsit. Trumpai suglau
dus, štai tos blogybės: jau
nosios kartos nuo senosios 
nutolimas, gimtosios kalbos 
rašybos nemokėjimas, kil
nių gyvenimo idealų neturė
jimas, “good time’’ labiau
siai vilioja ir tas yra aiš
kiausias jos “idealas’'.

Dėl tų pačių priežasčių 
' spaudoje ir veikloje pasigen-

pil- 
jei 

pati 
mo-

Reikia daugiau 
bendradarbių

Šio krašto lietuvių spau- tuvių kalbos žodžio ir raš- 
doje metasi į akis mūsų mo- to pratybas, per organiza- 
terų ir mergaičių bendradar- cinį kooperavimą su auklė- 
biavimo trūkumas,
rint į tai, iš jų pačių tenka 
išgirsti moterims skiriamos 
spaudės kritiką. Rodos, ne
galima būtų laukti ir reika
lauti, kad ta literatūra 
nai atitiktų visų skonį, 
rašo tik vyrai, dažnai 
redaktorė ar viena kita
teris užpildo visą spaudos 
vietą. Keletas bendradarbių 
negali patiekti straipsnių į- 
vairiais klausimais iš visų 
sričių, kuriose šiais laikais 
moterys skaitlingai ir gyvai 
darbuojasi. Jei spauda ne
įdomi ir joje nėra mums pa- ! 
geidaujamų dalykų pasiskai 
tyti, tai verta pagalvoti, kas 
kaltas... Kiekvienai pravar
tu šiuo atveju pažvelgti į, 
save, perkratinėti sąžinę ir 
paieškoti priežasčių.

Motinų pareiga

Lietuvės motinos pareiga 
išmokyti savo vaikus gim
tosios kalbos, dorų tautinių 
papročių lietuvių tarpe, į- 
kvėpti juose troškimą siek
ti mokslą ne dėl pinigų ir 
“good rime”, bet kad geriau 
patarnavus saviems ir tė
vynei.

Ar mišrių vedybų lietuvė 
motina pasilaiko ir suvaidi
na vyraujančią — dominuo
jančią rolę savo vaikučių 
gimtosios lietuvių kalbos 
mokyme, kaip padaro kiek
viena lenkė, ištekėjusi už 
lietuvio ar kitos tautos vy
ro, mokydama savo kūdi
kius lenkiškai?

(Jei ne pati motina, tai 
jos motina — bobutė būti
nai moko ir 
lenkiškai...) 
Mokytojos ir

Lietuviškų
kytojų, vis vien kokio 
mo jos būtų, uždaviniai 
ugdyti patriotizmą mokinių 
širdy ir prote per didingos

auklėja anūką

tautybė 
mokyklų mo- 

luo- 
yra

i

smaluotą
rupaskirta švietimo tarybos 

nare (1914-1919 m.).
Kai velionė buvo NCCW 

sekretore ir mūsų Federa- i 
cijos centrui tekdavo daž-

2 puodukai duonos trupi
nių

galima išim- 
drabužių su

pila, U.Z. uiuviį pa

sidarbavimą Katalikų Akci- nai s“> .susirašinėti įvai-! 
jai. * i

Žymioji veikėja gimė 1869
mieste.

Čia ir mokslus išėjo. Pra-
«

džioj mokytojavo viešose
mokyklose, vedėja ir buvo

I

riais katalikių moterų visuo
meninio, socialinio ir kultū
rinio veikimo reikalais.

Jos asmenyje Amerikos 
katalikės neteko labai stip
rios vadovės, kurios vietą 
užpildyti nebus lengva.

I

dame visoms sritims mote- je, kas buvo aukščiau paša
rų bendradarbių. Dažnai ne- kyta, nusiminti ir rankas nu- 
jučiomis pro lūpas daug kam leisti, negalima. Ne ant per- 
prasiveržia duslūs klausi- vėlu apsistoti, bet panaudo- 
mai: kur mūsų akademikės, ti geresnę patarlę: 
inteligentės, gydytojos, mo
kytojos ir kitos profesijona- 
lės, kuriomis didžiuojasi se
nos močiutės, gražiai išau
ginusios ir per savo vargus tizmą sužadinti galima ati- 
mokslan išleidusios?!

Šio krašto ekonominės, vaizdinSomi* ir 
švietimo ir kitos priemonės • 
savotiškai nuteikia, auklėja 
ir atitraukia jaunimą nuo 
tikrojo kamieno.
Ieškokime išeities-

Čia turiu pabrėžti, kad mi
nėtos blogybės neliečia tų 
tautiečių, kurios dalyvauja 
spaudoje, visuomenės ir ka
riškoje darbuotėje ar šiaip 
labai užimtos tarnybos bei 
profesijos pareigose. Tat ne
turėtų būti asmeninių užsi-, 
gavimų ir bereikalingų gin
čų spaudoje, šiaip, šių svar- į 

bių problemų papildymo, 
tinkamesnio aptarimo labai 
pageidaujama spaudoje.

Tačiau to viso akivaizdo-

v •

Ge- 
riau vėlai, negu niekad. Ir 
ieškoti išeities...

I

KATALIKES MOTERYS GELBSTI JŪRININKAMS

Milwaukee arkivyskupijoj susiorganizavo 500 savanorių katalikių moterų, kurios 
kasdien paruošia 2,200 jūreivių maistą ir tuo išsprendžia didelę problemą. Atvaizde ma
tomos šio darbo vadovės: Sherburne, Kane ir Gramling.

Šiuo atveju išeitis yra jau
nuolių pažadinimas. Patrio-

Namie daryta
“Baking Povvder“

Pusė svaro “cream of tar-

1 apelsino sultis ir nutar- 
kuota luoba

Pusė šaukštelio cinamono 
Vienas ketvirtadalis šauk

štelio muskato riešuto (nut- 
meg)

2 šaukštai sviesto
Vienas ketvirtadalis puo

duko vandens.
Ištirpyk sviestą ir sumai

šyk su duonos trupiniais, pri 
dėk cukrų, cinamoną, mus
kato riešutą, apelsino luobą, 
sumaišyk ir į sviestuotą kep 
tuvę arba molinį bliūdą eilė
mis sudėk mišinį ir kapotus 
vaisius, apliek apelsino sul- 
čia ir vandeniu, apdenk ir 
kepk pečiuje 45 minutes. A-

Kaip iščystyti 
drapaną

Lengviausiai 
ti smalą nuo
taukais. Reikia ištrint sma
luotą vietą taukais, o pas
kui išnl&zgot su muilu ir 
karštu vandeniu.

Acid Indigestion
Relieved in S minutes or 
double your money back

When ercess stom^ch acid rausės painful. suffoeat- 
ing ras. sour stomach and heartburo. doctors usually 
preacribe tbe fastest-aering medicinos knoun for 
tymptomatfr* relief—medicinos likę those in BeU-ans 
Jablets. No 1 aisti ve. Bell-ans brings corafort in a 
jiffy or dooble your money back on retom of bottlo 
to us. 25c et <11 druggisu

tinkamomis paskai tomis,
• praktiško

mis gimtosios kalbos pamo
komis suorganizuotuose kur 
suose ir parinkta literatūra, 
kaip antai: rimta Lietuvos 
istorija,

Lietuvos literatūros ap
žvalga, ekonominiai ir kul
tūriniai tautos laimėjimai 
nepriklausomybės laikotar
pyje ir k. Lietuvių Kultūri
nis Institutas jau yra išlei
dęs keletą veikalų anglų kal
ba pageidaujamais klausi
mais. Girdėti ruošiama ir 
daugiau stokojamų reikalin
gų brošiūrų, ši literatūra a- 
pie Lietuvą labai naudinga 
išplatinti ne tik svetimtau
čių tarpe, bet ir tarp čia 
augusių lietuvių. Svarbu, 
kad patys lietuviai geriau 
savo tėvynę pažintų, pamil
tų ir trokštų ją iš'aisvinti.

i Mok. Saliomė Juozelėnaitė

Patarimai
I

Jeigu negali užmigti ku
rią nors naktį, bandyk išsi
gert kiek vandens — tas 
gal pagelbės.

t Reikia ištiesti senus laik
raščius ant naujai išmazgo
tų grindų; grindys bus šva
rios ilgesnį Laiką.Į
Kaip išimti taukų 
plėtmą iš grindų

Labai dažnai atsitinka ga- 
spadinei išpilt taukus ant 

■ grindų, bet prašalint tą plėt
mą gana sunku. Geriausias 
būdas iščystyti taukuotą vie
tą yra tuojaus pabarstyti 
ant tos vietos gerokai drus
kos tada užpilt šalto van
denio. Palaukus valandą ar 
dvi, reikia gerai iššveisti su 
sopymi ir karštu vandeniu.

(
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x>«t and hat patiem for 1- to 
»-year-oldz. Size 5 take* lVį 
d*, of 54” material for eoat. 
implicity Patiem 4763; 15t

Snow-«uit pattern, *izes 4 to 
10. Size 8 take* 2H yd*. of 
54’ napped material. Simplic- 
ity Printed Pattem 4755; 25<

Jackei m i t for iittie (iri* who wear a *ize fron 
to 14. Jacket m»y be made eollarles«-cardi| 
•tyle if your ehild prefen. Size 12 take* 2 y 
oi 54’. S ir--‘•city Printed Patiem 4767 ; judre 1

Suipender skirt, jaeket, and 
ealot, in tize* 2 to 8. Size 6 
take* 2M yd*. of 39”. Simplie- 
ity Printed Patiem 4771; 25<

ff
F ? a L

iii

Norinčios pasiūti šiuos gražius drabužėlius savo 
šiuo adresu: Simplicity Pattern Co., Ine., 200 Madison Avė., New York, N. Y.

dukrelėms, paprašykite paternų
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CHICAGOJE APYLINKĖSE
XX amžiaus 
susirinkimas
Arba kas įvyksta kai 
susirinkę bolševikai 
‘‘suruošia koncertą”

saSpalių 3 d., Hollywood 
lėj. įvyko Keistučio klubo 
mėnesinis susirinkimas. Su
sirinko daug narių, lyg kad 
į metinį susirinkimą, ar taip 
specialiai šauktą. Truputį 
buvo stebėtina matyti tiek 
interesuojančių klūbiečių, 
nes paprastai susirinkimai 
nebūna skaitlingi. Pažiūrė
jus į vieną, į kitą tuoj galė
jai jausti, kad čia įvyks 
“koncertas”. Ir neklysta.

Pirmininkas N. Klimas a-j 
tidaro susirinkimą. Aldona 
Mažeikaitė, Elizabeth Dagis 
ir Lucille S. Dagis, valdy
bos narės, vadovauja Ame
rikos himnui.

Vjce pirmininkas pavėla
vo atsilankyti. Jo vieton iš
rinktas M. žaldokas, bet vice 
pirm, atsilankius jis užlei
džia jam vietą.

Protokolas rugsėjo mėne
sio sus-mo sekr. L. S. Da- 
gytės perskaitomas ir pir
mininkas klausia narių, ką 
jie mano? Įnešama ir pare
miama priimti. Bet “koncer
to” direktorius Žaldokas ne
plūstoj a prie to, nes proto
kole skambėjo, kad užpra
eitas protokolas, kuriam į- 
rašytas nutarimas siųsti de
legatus į Amerikos Lietu
vių Konferenciją, Pittsbur- 
ghe, nėra geras dėl. to ir 
šiame protokole >turėjo skam 
bėti, kad protokolas nepri
imtas. Bet, kadangi perei
tam susirinkime nebuvo pri
eita prie išvados, protoko
las savaime įėjo į galią. T.uoj 
ir pradėjo dainuoti visi dai
nininkai specialiai atsilankę 
į sus-mą.

Visi sutiko, kad protoko
le yra taip užrašyta, kaip 
buvo tarta abejuose susirin
kimuose, tet nesutinka, kad 
jame yra nutarimas liečian
tis siuntimą delegatų. Pir
mininkas aiškino, kad ka
dangi yra viskas užrašyta 
taip kaip buvo'nutarta, pro- 

*•

i

tokolas turi būti priimtas. 
Jei kas nesutinka su nuta
rimu, tai gali atšaukti svars
tant nebaigtus ar naujus su
manymus.

‘“Dainininkai”, mat, dar 
nėra tiek progreso padarę 
ir tokių “notų” nesuskaito. 
Jie savotiškai bliovė ir blio
vė, kad protokolą nepriim
ti. Nariai pamatę, kad čia 
nebus tvarkos su tokiais 
“dainininkais” ir davė įne-| 
Šimą susirinkimą uždaryti. 
Įnešimą parėmus pirminin
kas uždarė susirinkimą.

Kultūringiems žmonėms 
išvažiavus į koncertą Civic 
Operos rūmuose, kur daina
vo Auna Kaskas ir Rapolas 
Juška, salėj pasiliko grupė 
raudonųjų pasipraktikuoti 
sekančiam susirinkimui.

Klūbiečiai, neduokite to
kiems “dainininkams” dai
nuoti kas susirinkimą. Inte- 
resuokitės klubo reikalais. 
Valdyba viena negali klubo 
išlaikyti. Nepamirškite kito 
susirinkimo lapkr. 7 d. Eep.

$1.00: A. Urba, R. Ti- 
S. Mitskūnas, O. Sva- 
P. Turskienė, Jurkai, 
Navickas, Venzelis, S.

Po $2.00: P. Birbilaitė, E. 
Benaitienė, V. Sudaitė, F. ir 
B. Cicienai, O. Vaitkus.

Po 
lenis, 
zas, 
Ben.
Uginckus, M. Šveikauskas. 
F. O. Levickiai, F. Gudžiū
nas, J. Baldauskis, A. Jesu- 
tis, O. Vaznįs, M. Vaičiulie
nė, J. Jesulaitienė, M. Petri- 
la, S. Šimkienė, O. Pocaitė, 
O. Rymavičienę, E. Gedyilie- 

i nė, J. Mikutis, O. Misevičie
nė, A. Vaivądienė, M. Gu- 
towsky, A. Petrila, P. Zu- 
tart. 16 vokelių buvo po $1, 
bet nebuvo vardų. Viso su
rinkta $65.00.

Dėkojame visiems aukoto
jams. Rėmėjų 3 skyr..

i

Ateitininkų dėmesiui

Padėka
Town of Lake. — švente 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. iniciatyva Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj spalio 3 
d. buvo rinkliava seselių 
Pranciškiečių, Brazilijoje, 
naudai. Dėkojame kleb. kun. 
A. Linkui už leidimą 
rinkliavai.

Po $5.00 aukojo: J. Aczas 
ir M. Doršai.

Tomui of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
spalių 10 d., po 12 šv. Mi
šių. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti į parap. svetainę.

Valdyba

karo, kuris įvyks spalių 24 
d. Šv. Jurgio parap. svetai
nėj. Valdyba

Town ot Lake. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis sus
inąs įvyks spalių 10 d., šv. 
Kryžiaus parap. svetainėj 
1:30 vai. popiet. Nariai ma
lonėkite skaitlingai susirink 
ti, nes turime tinkamai pri
sirengti prie apskričio va-

Ateitininkų draugovės me
no mėgėjų praktika įvyks 
kas sekmadienį 3 vai. po 
pietų šv. Jurgio parapijos 
mokykloj, o šokėjų prakti
kos bus irgi kas sekmadie
nį 4:30 vai. vak.

Valdyba

Pavyzdingas katalikas re
mia katalikišką spaudą, nes 
ji yna geriausias jo draugas.

V

Bridgeport. — šv. Vardo 
draugija eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos nedėlioja, 
spalių 10 d., 10 vai. Mišiose 
šv. Po Mišių bus susirinki
mas ir pusryčiai. Visi na
riai raginami dalyvauti, nes 
bus daug svarbių reikalų 
svarstoma. Narių dalyvavi
mas yra svarbus.

Julius Kareiva, rast.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Radio Programai leidžiami
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valandų.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

i
■į

Budrlko Moderniška Krautuve

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

A T>
JURGIS JOKŪBAITIS 

(JACOBS)
Gyveno 3436 S. ______ ......

Mirė Spalio 7 <1.. 1943. 3:5(1
vai. popiet, sulaukęs 36 metų.

Gimė Clinton, 
20 d.. 1907 n>.

Paliko dideliame 
dukterį Hden, sūnų 
3 seseris Julia ir švogerj Jonų 
Miller ir Lucille 
šeimas ir Helen Jacolis. 
lį Jonų, brolienę 
šeimų. 2 tetas 
Juozapų čuprinskus ir 
nelę Marcinkauskienę 
šeimas. 2 pusseseres 
Naujokas ir Marijonų 
ti* Ir jų šeimas, pusbrolį Pet
rų Martinkų ir šeimų ir daug 
kitę giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

l^aidotuvts įvyks pirmadie
nį. Spalio 11 d., iš koplyčios
8:o0 vai. ryto bus atlydėtas i 
šv. Jurgio parap. Iiažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Naliūdę: Duktė. Sūnus, Sc- 
ser>«. Brol's, Tetos. Puvusc- 
rė-s Pu-lnnll., ir Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. Yards 
4908.

1‘nion Avė. 
d.. J 943.

Ind.. Rūgs.

nuliūdime 
_ Jurgj Jr„

Repais ir jų 
bro- 

Onų ir jų 
De.lla ir dėdę 

P. Iro
te jų 

Oną
Zemai-

A

9NUIJŪDIMO^^J V̂ALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

QVi MODEKNISKOb KOPLYČIOJ*
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 South SOth Avonue. Cicero
Telefoną* CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

JUOZAPAS
Jau sukako 

negailestinga mirtis, atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir 
tėveli Juozapų Kpvųrskų.

Netekome savo mylimo Spa
lio 9 d.. 1942 m.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime: moterį Paulinų
(po tėvais Žilvyėiukė), dukte
rį Petronėlę ir žentų George 
Strode. anūkų Lawrence ir ki
tas gimines.

A. a. Juozapas Kovarskas 
yra kilęs iš Panevėžio apskr.. 
Naujamiesčio parap., Bučių 
kaimo.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžinų at
ilsį.

Mes. atmindami jo liūdnų 
prasišalinimų iš mūsų tarpo, 
užprašėme 2 gedulingas šv. 
Mišias šeštad. Spalio 9 d., 1943 
m., vienos Aušros Vartų pa
rap. bažnyčioje. 6 vai: ryto, o 
antros (su egzekvijomis) Gi
mimo švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčioje. 7:30 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 

, ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Juozapo sielų. Po pa
maldų. kviečiame į namus po 
num. 6919 S. Artesian Avė.

Nuliūdę: Moteris. Duktė, 
žentas, Anūkas ir Giminės.

KOVABSKAS
vieni metai, kai

Meniški, Vertingi

ŽENKLAI

Rekordas—

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TKOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.i

Rankute! 
r -

PERSONALIZED A1EMOR1ALS AT NO ADDIT1ONAL COST!
P AKT 1C L LAK PFOPLE PKKFKK PACHANKIS PRODL’CTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTKJLLO GRANITE 
Most Bcautirul—Most Enduring—Strongest—Best Ln The VVorld. 

BU? Ų. S. WAR BONDS WLTH THE -SAVENGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS 
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Pasitikėjimo 
Mumis

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubUc 4293
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeštačL ir Sekm. 9-6 vaL

i

MONUMENT CO.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUŠ JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

įic

A .
PETRAS YUŠKA

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žigaičių para

pijos, Budvičių kaimo.

velionis priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpos kliūbo.

Laidotuvių direktorius—John F. Eudeikis. Tel. YardklTAL

Jos. F. Birt, Ine.
3241 So. Halsld SI.

j Tel. Calumet 7237—4591

Mirė Spaliu 7 d., 1943 m,, 2:15 vai. ryte, sulaukęs pusės

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Petronėlę (po tėvais 

Juškaitė); sūnų Vladislovą ir marčią Harriet;. brolį Povilą 
ir brolienę Leokadiją; seserį Juzefą Krikščiūnienę ir švogerį 
Kazimierą; pusbrolį Petrą Rimkų ir jo moterį Domicėlę; pus
seserę Ludoviką Katauskienę, ir visų jų šeimas, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 7512 So. Peoria Street.
Laide.uves įvyks pirmadienį. Spalių 11 d., 1943m. Iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos, bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vjsus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: MOTERIS, SCNES, MARTI, BROLIS, BROLIE
NE, SESUO, ŠVOGERIS, PUSBROLIS, PUSSESERE IR
GIMINES.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas h- Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ,
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS 

laidofuviy Direktorius 
4MB47LANCE Dieną Ir N&kt|

400647 SOUTH HEBMITAGE AVENU1

T*L YAJRD& 1741-1742
4SSMA SOUTH CAUFORNIA AVKNUB

TeL LAFuyatte 0777
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Piramd ir Ketvlrtad. rak,.

U stoties WGE3 (1390), su Povilu šaltimieru.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Pilone PLLLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone VAROS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. jCALIFORNIA AVĖ. Phonc LAF. 3572

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

Telephone YAKDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YAKDS 0781

MAŽEIKA
3319 UTEANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAROS 1138—33

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHTGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Mirė demokratų vadas
MIRŠTANČIOJO LOVOS BUVO MAYORAS 

KELLY, ŽMONA IR SŪNUS

trečiadienio vaka- amžiaus. Jam 80 metų suėjo 
Patrick A. Nash, 

ir Illinois demo-
kovo 2 dieną. Jis savo žmo
nai ir dviem savo sūnams, 
John Nash, armijos oro jė
gų majorui, ir Thomas 
Nash, yra pasakęs, jog jis 
mažiausia išgyvens šimtą 
metų. Jo tėvas gyveno iki 
103 metų.

Nash demokratų partijo
je turėjo vadovaujamą rolę 
nuo 1933 metų. Jis į politi
kos viršūnę iškilo kai turė
jo 70 metų amžiaus.

Nash buvo geras draugas 
mayoro Kelly. Mayoras Kel
ly pareiškė, jog su Nash 
mirtimi Chicago neteko di
džiausio piliečio ir jis pats 
netekęs didžiausio draugo.

Pereito 
re mirė 
Chicagos 
kratų partijos vadas. Jis mi
rė Columbus ligoninėje 
10:44 vai. vakare. Į ligoni
nę Nash buvo atgabentas 
pirmadienį, kai šaltis jį pa
gavo. Pirmadienį katalikų 
kunigas jam suteikė pasku
tinius dvasinius patarnavi
mus. Neužilgo po to Nash at
sistojo prie mirties slenks
čio. Bet jis dar laikės iki 
trečiadienio ryto, iki jį išti
ko širdies smūgis.

Trečiadienio vakare prisi
artino mirties angelas. Kai 
mirtis artėjo, katalikų ku
nigas James E. Shevlin, li
goninės kapelionas, atkalbė
jo mirštančiųjų litaniją. Prie
mirštančiojo lovos buvo jo ’ $25,000 UŽ dU
žmona Mary, jo sūnūs, jo '
brolis Richards, mayoras 
Kelly ir kiti žymūs asmenys.

Patrick Nash buvo išgy
venęs daugiau kaip 80 metų

dančiu

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVHMENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

Dr. Benjamin Smargon, 
optometrist, 1641 S. Centrai 
Park avė., pereitą trečiadie
nį iškėlė bylą apylinkės 
teisme prieš miesto restora
ną ir jis reikalauja $25.000 
už nuostolius.

Dr. Benjamin Smargon 
sako, jog jis išlaužė du di
džiuosius dantis, kai kando 
stiklą, kuris buvo pasislėpęs 
spaghetti valgyje.

I

METALO LAUŽO VAJAUS KOMITETAS

Chicago miesto majoras Ed. Kelly (su popiera rankoje) 
paskelbė laikotarpį nuo spalių 1 dienos iki lapkričio 11 
dienos vajui rinkimui metalo laužo (scrapj karo reika
lams. Aplink majorą stovi įvairių naminio fronto orga
nizacijų viršininkai.

Gerai suskaitė

i

Mažiau bus dūmų

1944 metais bus mažiau cigariečių
APIE TAI PRANEŠA KOMERCIJOS 

DEPARTAMENTAS

Washington, D. C. — Ci- draugingoms tautoms 
viliai asmenys, cigariečių matyta 336,600,000 svarų, 
rūkytojai, sekančiais metais Jungtinėms Amerikos Val- 
turės sumažinti rūkymą, ne- stybėms lieka 463.400,000 

' t svarų, sako departamentas.

Penktadienis, spalių 8, 1943

X Jonaičiai, Brighton Pa
rke, vaistininkai, pereitą tre 
čiadienį šventė 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Charles Jonaitis taip pat 
šventė 30 metų sukaktį, kai 
rašo laikraščiuose.

žiūrint ar kongresas pakels 
ar nepakels taxas cigarie- 
tėms, Komercijos departa
mentas pranešė spalių 5 die
ną numatant trukumą.

Dalis Amerikos cigariečių 
gamintojų turės ribotis 58 
procentais tabakos 1942 me
tų derliumi, praneša depar
tamentas, nes daug paskirta 
kitoms tautoms.

Departamentas mėnesinė
je apžvalgoje. Domestic 
Commerce. rėmės tik tuo, ką 
surūko civiliniai gyventojai, 
neįskaitant cigarietes be 
taksų, kurie eina ginkluo
toms jėgoms į užjūrį.

Gamintojai dabar semia 
atsargas 1944 ir 1945 metų, 
nes šiais metais užsakyta 
nuo 35 bilijonų iki 50 bilijo- , 
nų cigariečių daugiau paga- Paniak, 
minti. 51st,

1943 metais numatyta 
gauti apie 800.000.000 sva
rų džiovintos (pagamintos) 
tabakos. Sąjunginėms ir

Pavogė automobilį ir 
nuvažiavo į kitą pasaulį

Pereitą ketvirtadienį vie
nas vyras buvo užmuštas ir 
jo draugas sunkiai sužeistas 
vogtame automobilyje, su 
kuriuo jie važiavo apie 85 
mailes per valandą. Kai tie į 
du vyrai greitai važiavo, au
tomobilis susidaužė į stulpą, 
fronte 1027 W. 47th.

Elektros virvės išsidraikė 
skersai gatvės nuo automo
bilio smūgio, šviesa, telefo
nas ir trafikas buvo sutruk
dyta pusvalandį.

Miręs vyras vadinasi John 
30 metų, 2625 W. i 

automobilio vairuoto-; 
jas. o netoli mirties vakar 
buvo Michael Polochek, 27 
metų, 4853 S. Selley.

Policija pareiškė, jog au
tomobilis buvo pavogtas 
prieš pusę valandos, kai įvy
ko automobilio katastrofa. 
Aautomobilis buvo pavogtas 
iš Norman Hettinger, 3756 
W. 62nd.

X CpL Algirdas Pesanka, 
baigęs Air Corps mokyklą 
ir atlikęs lauko praktiką, 
dabar leidžia penkių dienų 
atostogas Chicagoje. Algir- 

(das atostogauja pas savo 
rėmėjus, žinomus biznierius 

' Pivorūnus, Town of Lake.
X Antanas ir Lucė Vaz- 

noniai susilaukė dukrelės. 
Vaznoniai, kaip ir jo žmona, 
po tėvais Sinevičiūtė, buvo 
ilgamečiai West Side gyven
tojai ir žinomi visoje apy
linkėje. Prieš kiek metų iš
sikėlė gyventi į Marąuette 
Park, ten įsigiję puikius na
mus.

ryte 
auto- 
loko-

Nėra dar trijų metų vedy
binio gyvenimo, o jau divor- 
so byla teisme.

C. C. Chapelle, 50 metų, 
7638 Keeler avė., buchalteris 
(bookkeeper) pripratęs stro
piai vesti sąskaitas, nori di- 
vorso nuo savo žmonos Ire
nos, ji taip pat turi 50 metų. 
Pereitą trečiadienį buvo už
vesta byla ir vyras nusi
skundžia byloje, jog jis nuo 
žmonos taip nukentėjo:

Rugpiūčio 13.1941 m. (de
vynios dienos po jų vedy- « 
jbų): ji (žmona) sudavė jam 
.su prosu, sudaužė akinius ir 
išmetė iš apartamento.

Rugsėjo 7, 1941: Ji metė 
didelį stiklinį bliudą virš jo 
galvos.

Lapkričio 16, 1941: Ji su
laužė jo akinius, sužeidė jo 
akis.

Gruodžio 25, 1941: Ji su
davė jam su pelenine ir nu
traukė telefoną nuo sienos.

Kovo 21, 1942: Ji sudavė 
jam su plaktuku.

Balandžio 17. 1942: Ji me
tė tarpetiną ir jį apmalia- 
vojo.

Lapkričio 24, 1942: Ji su
daužė lėkštes vaišėse ir su
davė jam į galvą su lempa.

Rugsėjo 25, 1943: Ji iš
traukė sąskaitybos raportus, 
kai jis dirbo ir išmetė pro 

I langą ir palietė su žvakyde 
ir acto buteliuku, ir paskui 
jis buvęs jos (žmonos) pa- 

’ sodintas kalėjime už mušty
nes. Tą dieną jie persisky
rė. i

i Ir Chapelle byloje prieina 
išvados, jog su ja yra pavo- 

Hjijinga gyventi.
t --------------------

Kalėdinės dovanos
Daugiau kaip 26,000 kalė

dinių siuntinių buvo išsiųs
ta Chicagoje, pereitą trečia
dienį. armijos vyrams ir mo
terims į užjūrį. Tai buvo re
kordinė šių metų diena, kai 
pradėta siausti siuntiniai.

j

i

trečia-

Vyras negyva;, 
žmona peršauta

Peoria. — Pereitą
dienį policija rado name per
šautą ir mirusį Fred Cor- 
nelių, nedirbantį karpenterį, 
ir jo žmoną sunkiai sužeis
tą.

Žmona galėjo pasakyti 
tiek: “aš nenušoviau jo ir 
jis pats nenusišovė”.

Žuvo du vyrai, kai 
inžinas palietė 
automobilį

Pereito trečiadienio 
du vyrai žuvo, kai jų 
mobilį palietė Diesel
motyvas, B. ir O. prekinio 
traukinio, prie Rockwell ir 
87-tos gatvės’.

žuvę vyrai buvo atpažinti 
iš jų draft kortelių. Jų var
dai — Thomas Calfas, apie 
32 metų vairuotojas, ir Her- 
cules Giannomitros, apie 35 
metų amžiaus, abu iš 21 W. 
Jefferson str., Joliet.

B. J. Lasky, 5130 S. Cent
rai avė., traukinio gaisrinin
kas, pareiškė, jog jis paste
bėjo ir atrodė, kad vairuoto
jas pradėjo stabdyti savo 
automobilį, kai pamatė arti
nantis traukinį, bet jis pa
keitė mintį ir bandė perbėg
ti skersai bėgius (traeks). 
Skerskelis yra apsaugotas 
automatiškos’flicker šviesos.

advoka- 
atstovai 
ginčijos 
$25,000.
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KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Gerai Žinoma

BOUatMVAi 
DEGTINĖ

4 METŲ SENIMO — 
M PROOF

*36»o

MAOISON LI9U0R CO.
PIiom Calumel 3566

Estebrook 5300
1600 So. WobcUi Avo.

5630 W. Madison St.

kaimo

Galima nusipirkti 
kalėjimą

Coal Valley, Iii. — Kai
me buvo pastatytas kalėji
mas. Per 25 metus ten nebu
vo nei vieno “burdingie- 
riaus”. Kaimo kalėjimo na
mai pasiruošta parduoti 
tam, kuris pasiūlys aukš
čiausią kaihą.

Frank Goettsch,
klerkas, kuria priima pasiū
lymus dėl nuosavybės šią sa
vaitę pareiškė, jog namas 
yri maždaug 75 metų senu
mo. Tai yra mažas, vieno 
aukšto namas, su vienu di
deliu kambariu ir trimis ce
lėmis. Per koletą pastarųjų 
metų buvo vartojamas 
naktis kaipo sustojimo 
ta praeinantiems.

6avo paaukštinimą
šešios nursės (gailestin

gos seserys) iš Chicagos ir 
kitos trys iš Illinois buvo 
pakeltos j antrojo leitenan
to laipsnį ir paskirtos į 
Camp McCoy, Sparta, Wi». 
Apie tai armija pranešė pe- > 
reitą trečiadienį.

Grįžusi WAC iš Afrikos 
nori ice cream, svieste

Pereitą savaitę iš Šiaurės 
Afrikos grįžo WAC Fran
ces Garland. 25 metų, 220 
Throop str., Woodstock, DI.

Šuo "Pet" turi $25,000
Kovoti su žiaurumu (Anti- 

Cruelty) draugijos 
tai, sekretoriai ir 
pereitą trečiadienį 
byloje, kuri liečia
Kada ėjo kalbos apylinkės 
teisme dėl tų $25,000, tai tų 
pinigų savininkas (principa- 
las) namie kaulą griaužė.

Toji byla liečia šunį, kuris 
yra baltas eskimų rūšies 
spitz šuo. jo vardas “Pet”.
Kai 1935 metais mirė Mrs. Ji yra staff seržentė. Ji grį- 
Margaret McDermott, tai ji žo į šį kraštą po aštuonių 
šuniui “Pet” paliko $25,000. 
Buvęs šunies “Pet’o” trus- 
tistas George Trude, advo
katas, mirė liepos 2 dieną.

Buvo susitarta, kai šuo 
“Pet” nugaiš (numirs), tai 
nuosavybė turi eiti kovoti 
su žiaurumu draugijai. Gru
pė reikalauja, kad trustistoi 
įpėdiniu būtų paskirta Met
ropolitan Trust kompanija.

mėnesių buvimo Š. Afriko
je-

Kai staff sgt. Frances 
Garland grįžo į Ameriką, 
didžiausias buvo jos troški
mas minkštų gėrimų, ice 
cream. pieno, steiko ir svies
to.

Ji yra viena iš pirmųjų 
keturių WACS grįžusių į šį 
kraštą iš Š. Afrikos.

I

X Ateitininkų draugovės 
dramos sekcija jau pradėjo 
mokintis Chicago lietuvių 
tarpe dar nevaidintą dramą, 
kuri bus atvaidinta bendra
me trijų apskričių (Federa
cijos, Susivienymo ir Moterų 
Sąjungos) ruošiamam vaka
re lapkričio 21 d., Šv. Jur
gio parapijos salėj. Tuo va
karu bus paminėta ir Kra
žių skerdynių sukaktis.

X Juozui Brazaičiui, savo 
vadui, pagerbti Aušros Var
tų parapijos choras nutarė 
suruošti vakarą lapkričio 14 
d. Programa ruošiama įdo
mi ir turininga. Bus vaidi
nimas, o dainų dalį išpildys 
choro solistės, buvusios cho
ristės ir svečiai bei viešnios, 
iš kitų parapijinių chorų. 
Muz. J. Brazaitis gydosi 
Hines ligoninėj.

X Bill Kulikauskas, sū
nus žinomų katalikų veikė
jų Brighton Parke, po karš
tų kovų Afrikoje ir Sicili
joje dabar kovoja prieš vo
kiečius Italijoje. Sekmadie
niais kareiviai dažnai prii- 
mą šv. Komuniją. Bill pra
šo draugus pasimelsti, kad 
jam ir toliau sektųsi gerai 
kovoti ir sveikam grįžti į 
namelius.

VICTORY A TRIBUTE TO THEIR DAD

per 
vie-

Ieškomi Sakalauskas 
ir Stanley

Giminės Europoje prašo 
musų padėti surasti šiuos 
asmenis:
PRANĄ SAKALAUSKĄ IR 
FELIKSĄ STANLEY.

Kas žino, kur šie asmenys 
gyvena, praneškite Ameri
kos Raudonajam 
(Foreign Service 
ment), 616 South 
Avenue. Phone 
5910.

Kryžiui 
Depart- 

Michigan 
Harrison
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A few hours after their father’s death the Cooper boys, 
Mort (left), and Walker (right), paid tribute to his me- 
mory by leading the St. Louis Cardinals to a 4 to 3 vieto- 
ry over the New York Yankees to even the World Series 

( Pirkite U, S. Karo Bonus Beore. (Acme-Draugas Telephoto)

X Kazys Blumberg, 2204 
Sarah St., Pittsburgh, Pa., 
lankąs Pittsburgho univer
sitetą šią savaitę žaidė fut
bolą su savo mokyklos ko
manda prieš Great Lake — 
navy komandą. Kazys ap
lankė pažįstamus Chicagoje. 
Kai šią vasarą Ateitininkų 
draugovės šokėjai pildė pro
gramą “Lietuvių žinioms”, 
p-nia Blumberg ir sūnus Ka
zys labai nuoširdžiai priė
mė ateitininkus, pavaišino ir 
suteikė nakvynių. To atei
tininkai neužmirš. Kazys 
Blumberg 3 metus yra lan
kęs West Point karo mokyk
lą, o dabar tą patį mokslą 
tęsia Pittsburgho universi
tete, kurio futbolo koman
dos vedėju jis buvo žai
džiant prieš Great Lake.

Skclbkitės “Drauge”.
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