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Amerikiečiai veržiasi per Volturno
Lėktuvai vis puola nacių pozicijas

SĄJUNGININKŲ ŠTA-:
BAS Aldžyre, spalių 10 — 
Amerikos penktosios armi
jos patrolės prasilaužė 
skers Volturno upės, kur 
naciai pasirinko ginti ker 
lią į Romą, ir susirėmė su 
vokiečiais kareiviais, kurių J 
jėgos padidintos ištisa nau
ja mechanizuota divizija. 
Pribaigus priešo opoziciją 
pietinėj pusėj Volturno ir 
Calore upių, penktoji armi
ja užėmė Caserta, strategi
nį geležinkelių ir vieškelių 
centrą 16 mylių j šiaurę 
nuo Napolio.

Raportas iš fronto sako 
sąjungininkai dabar valdo 
30 mylių ilgumo frontą 
Volturno pietiniam krante.

Išmušė 15 tankų
Anot biuletenio, penktoji 

armija vakaruose ir aštun
toji armija rytuose pasis
tūmėjo pirmyn 2 iki 3 my
lių, nežiūrint didelio lie
taus, kuris kitose vietose 
užliejo ištisas apylinkes.

Po trijų dienų kovos Ad- 
rijatikos pusėje šiek tiek 
suminkštėjo, kuomet Gen. 
Montgomery armija išmušė 
pusę 30 vokiečių tankų, ku
rie bandė atimti Termoli. 
Iš rastų dokumentų sužino
ta jog naciai taip smarkiai 
kontratakavo britus ten dėl 
aukštos komandos įsakymo 
“atimti uostą ir pavaryti 
britus į jūrą, nežiūrint kiek 
tai kainuotų.” Naciams 
brangiai kainavo, bet jie nie- 
ko nelaimėjo. .............. NUSKANDINO NACIŲ

Toliau nuo pakrasciiį kiti i aiiiiic
kanadiečių ir britų daliniai TRANSPORTO LAIVUS 
pasivarė nuo 2 iki 3 mylių 
ir toliau spaudžia priešą.

Sunaikino 20 vežimų
Nors oras vis dar blogas, 

sąjungininkų lėktuvai iš 
šiaurės Afrikos komandos 
vis puola priešo susisieki
mo linijas abiejuose kran
tuose.

Vidutinieji bomberiai prie 
Palata, 12 mylių į vakarus 
nuo Termoli, vakar sunai
kino 20 priešo sunkvežimių 
ir apgadino tiltą. Anglų 
bomberiai nakties metu ata
kavo kryžkelius ir tiltus 
prie Isernia ir Formia. Per 
24 valandas sąjungininkai 
lakūnai nušovė 7 priešo 
lėktuvus, ir neprarado aė 
vieną savo lėktuvą.

Vokiečiai traukiasi

VOKIEČIAI BANDO 
UŽIMTI LEROS SALA 
ANKARA, Turkija, spa

lių 10 — Stebėtojai Turki
joj matė didelius skaičius 

j nacių bomberių iš Rhodes 
ir Kretos atakuojant sąjun
gininkų laikomą Leros sa
lą, Dodekanuose. Priešlėk
tuvinės patrankos ir sąjun
gininkų lėktuvai privertė 
tuos bomberius pasitraukti.

Nors nėra oficialaus pra
nešimo, išrodo jog vokiečiai 
visiškai valdo Kos salą, 

į Laukiama didelės vokiečių 
atakos atimti Leros salą iš 
sąjungininkų. Britų karo 
laivai vieną tokį bandymą 

; jau atmušė, sunaikindami 
arba pavarydami šešis na
cių laivus.

I

BOMBAVO NACIŲ 
BAZES EGIJOS JUROJE

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, spalių 10 — 
Sąjungininkų lėktuvai iš 
šiaurės Afrikos ir Italijos 
penktadieny atakavo Elev- 
sis prie Atėnų ir Heraklio- 
na, Kretoje, o ketvirtadie
ny Kasteli, Kretoje, ir Ma- 
ritza, Rhodes saloj. Atako
se sunaikinta daug priešo 
lėktuvų ant žemės, nušauta 
keletą jų ore, numesta bom
bų ant gazolinos ir amunici
jos krovinių, ir apgadinta 
aerodromai.

ŠIŲ DIENŲ VEIKSMAI EUROPOS FRONTUOSE

«

Švedijoj gauti raportai

Žemėlapy atvaizduojama kovų centrai nuo Anglijos iki Rusijos, ir nuo Italijos iki 
Egijos jūros. Sąjungininkai užėmė Capua pakeliui į Romą. Londonas atmušė didžiau
sią nacių bomberių ataką nuo 1941 metų. Britų lėktuvai kelinta naktis iš eilės ata
kuoja taikinius Vokietijoje. Rusai stumiasi per spragas vokiečių linijose tarpe Lening- 
_____________ 2________ •_______  (Acme-Draugas Telephoto)., *■ - rtdo-ir Tarnui ’pusiausalio.
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LONDONAS, spalių 10— 
Berlyno radio patvirtino 
Cairo pranešimą apie britų 
karo laivą ataką ant nacių 
konvojaus. Britų praneši
mas sakė tik, kad nacių 
konvojus buvo sunaikintas 
Egijos jūroje. Vokiečių biu
letenis sakė dalinys britų 
kruzerių ir destrojerių pa
degė kelis mažus transpor
to laivus.

Sąjungininkai puolė 
Kahili aerodromą

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 10 — Amerikos di
dieji bomberiai, skrisdami 
virš medžių, bombavo ir ap
šaudė Kahili aerodromą, 
padarydami didelius nuos
tolius aerodromui ir dauge
liui lėktuvų ant žemės. Ata
ka nutildė japonų priešlėk
tuvines patrankas. Trys są
jungininkų lėktuvai dingo.

Žvalgybiniai bomberiai 
atakavo ir apgadino 10,000 
tonų transporto laivą prie 
Kavieng. Orinėse 
nušautas japonų 
prie Choiseul, ir 
15 lėktuvų, kurie 
11a Lavella salą.

Australiečiai pėstininkai 
varosi pirmyn Ramu slėniu, 
Naujoj Gvinėjoj, ir jau pa
siekė pakalnes Uria upės 
slėny.

kovose 
bomberis 
vienas iš 
puolė Ve-'

Apleido dvi salas
NEW YORKAS, spalių 

10 — 
tūros
garnizonai

Tik šeši mėnesiai
Mussoliifiui gyventi
STOKHOLMAS, spalių 10

— Sakoma tūlas gydytojas,. ir Velia Lavella salose bu- 
kuris nesenai gydęs Benito Iv? evakuoti. Japonai nieko 
Mussolini, 
nešęs jog Mussolini tegy
vensiąs tik šešis mėnesius.

Japonų Domei agen- 
pranešimu, japonų 

Kolombangara

Cairo radio pranešimas 4,200 Danijos žydų

Stokholme pra- neminėjo apie tai, kad Ame
rikos karo laivai nuskandi
no vieną jų krūzerį ir 2 des- 
trojerius.

sakė sąjungininkai “p’ i- 
čiu frontu” persikėlė p'sr 
Volturno upę, ir vokieč d 
traukiasi į pozicijas pala Į— Laikraštis Aftonbladet 
Garigliano upės, apie 20 pranešė jog praeitą savaitę 
mylių į šiaurę nuo Voltur- suvirš 4,000 žydų iš Dani- 
no. >jos saugiai pasiekė Švediją.

pasiekė Švediją
STOKHOLMAS, spalių 

Laikraštis

NAUJA ENCIKLIKA

10

U. S. LAKŪNAI BOMBAVO LENKIJA
NUŠAUTA DAR 91 NACIŲ LĖKTUVAS
LONDONAS, spalių 10— 

Amerikos didieji bomberiai 
vakar atakavo Rytprusiją, 
Lenkiją ir Pomeraniją, kur 
numetė tonus bombų, ypa
tingai prie Gdynijos uosto, 
netoli Danzigo, kur sakoma 
naciai tus£ sukoncentravę 
daug savo karo laivų. Ki
ti taikiniai buvo Marien
burgas, Rytprusijoj; Danzi- 
gas, ir Anklam.

Viso 233 lėktuvai
Orinėse kovose bomberiai 

nušovė 91 nacių lėktuvą. 
Kitur sunaikinta dar 25 jų 
lėktuvai. Sudėjus su 142 
nušautais penktadieny, vo
kiečiai per dvi dienas pra-

I

Atsteigė įstatymus 
prieš žydus Italijoje
NEW YORKAS, spalių 

10 — Karo informacijų
biuro pranešimu, vokiečių 
Transocean žinių agentūra 
transliavo pranešimą, kad 
Benito Mussolini “tautinė 
fašistinė vyriausybė’ ’ iš 
naujo Italijoj įsteigusi 
priešžydiškus įstatymus, 
kuriuos Premjero Pietro 
Badoglio vyriausybė buvo 
panaikinusi.

Uriganas Meksikoje
LONDONAS, spalių 10—j MEXICO CITY, spalių 

Vatikano radio pranešimu,' — Didelis viesulas 
Šv. Tėvas rugsėjo 30 d. iš- sunaikino pusę namų Maza-
leido encikliką paskirtą iš- tlan, Meksikos vakariniam 
imtinai šv. Rašto studijoms, pakrašty.

10 
vakar

LIETUVIAI PASIRUOŠĖ JUOS PULTI
Jau iškeliami vokiečiai kolonistai
STOKHOLMAS, spalių 10

sakė vokiečiai iki šio mėnesio 31 dienos mano evakuoti 
Pabalčio valstybes — Lietuvą, Latviją, ir Estiją. Žinios 
iš Suomijos sako vokiečiai jau patraukia savo didžiąsias 
kanuoles ir kareivius į rytus nuo Leningrado, o praeitą 
savaitę jau evakuota dalis kariuomenės iš artimos Pe- 
terhof apylinkės.

Raportai, kad naciai greit apleis Lietuvą, Latviją ir 
Estiją paėjo iš nacių gyvenančių Švedijoj.

Kiti šaltiniai, kurie palaiko kontaktą su Pabalčio vals
tybėm, sako tūkstančiai partizanų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, turėdami didelius kiekius paslėptų ginklų, šiek 
tiek lengvos artilerijos ir kelis tankus, yra pasiruošę ko
voti prieš nacius, kuomet jie pradės trauktis prieš rusų 
ofensyvą. Tie partizanai ne
susidės su komunistais par
tizanais, kurie taipgi pasi
ruošę pulti nacius.

Tvirtina liniją.
Pabėgėliai iš Estijos sako 

vokiečiai tvirtina savo lini
ją einančią į pietus nuo 
Narva, Rusijos-Estijos pa
sieny, bet, anot jų, vokie
čiai veikiausiai mano ant 
tos linijos laikytis tik lai
kinai, kad trukdyti rusų 
žygiavimui.

Sakoma taipgi, kad na
ciai skubiai tvirtina naujas 
fortifikacijas Jutland apy
linkėj, ir yra paslėpę mi
nas tose šiaurės jūros apy
linkėse, kur sąjungininkai 
galėtų bandyti išlipdinimą.

Iš Norvegijos gaunami 
raportai sako vokiečiai lai
kė didelius manevrus pasi
ruošimui dėl laukiamos są
jungininkų invazijos.

I

rado 233 lėktuvus.
Atakos rezultatai dar ne

žinomi, bet grįžę lakūnai 
sakė Gdynia prieplaukos ir 
Marienburgo lėktuvų dirb
tuvė sunaikintos.

30 lakūnų internuota
Berlyno radio pripažino 

atakas, ir sakė sąjunginin
kai skrido “labai ankstai” _______ _____ ______
virš Vokietijos ir Baltijos viršininkas Donald Nelson 
jūros.

žinia iš Stokholmo sako 
trys U. S. bomberiai buvo 
priversti nusileisti Švedijoj 
ir jų lakūnai, 30 vyrų, in
ternuoti. Taipgi internuota 
dviejų vokiečių lėktuvų įf 1 ekspertams progą nuodug- 
gulos. ' niai išnagrinėt jų dirbtuves.

NELSONAS MASKVOJE
MASKVA, spalių 10 — 

Amerikos karo produkcijos

vakar lėktuvu atvyko iš 
Irano. Jo vizito tikslas e- 
sąs sukoordinuoti Rusijos 
ir Amerikos karines indus
trijas. Rusai žadėjo duoti 
Nelsonui ir jo palydovams

Naciai sako pasitraukę 
Stalino pranešimas sakė

Kolonistai iškeliami
Sklindant raportams, kad 

naciai būsią priversti pasi
traukti nors iki linijai ei
nančiai iš Rygos iki Ode- 
ssai, vokiečiai kolonistai, 
nacių apgyvendinti Lietu
voje, Latvijoje, ir Estijoje, 
šiomis dienomis iškeliami 
iš tų valstybių.

Vis didėjanti sąjunginin
kų lėktuvų ofensyva pabrė
žia Amerikos ir Anglijos 
pirmenybę virš Europos. 
Vienas nacių štabo narys 
Berlyne pripažino tą pir
menybę ir nacių bejėgingu- 
mą sulaikyti tas atakas, ir 
guodė nacius pareiškimu, 
kad bombavimas karo ne
laimėsiąs. Anot to nacio, 
sąjungininkų karo laivų 
pirmenybė Viduržemio jūroj 
duoda sąjungininkams gali- 

, mybę pulti by kur Balka- ' 
nuošė.

i

Jugoslavai kovoja 

nacius prie Trieste 
LONDONAS, spalių 10—

Jugoslavų kariuomenės ko
voja prieš nacius Italijos 
Trieste miesto priemies
čiuose, o į pietus vokiečiai 
naudoja ištisą diviziją prieš 
patriotus kalnuose prie Fiu- 
me uosto. Partizanai sako 
jie apsupę vokiečių garni
zoną 
kinę 
tiltą 
rebo.

Naciai naudojo daugiau 
negu 250 tankų ties Ljub- 
ljana-Tres geležinkeliu ir 
arti Goritza. Patriotų pir
moji Dalmatijos divizija da
bar kariauja už Žana uos
tą. Biuletenis sakė partiza
nai Livoje, Budbrede, Vara- 
zdinski-Toplice ir Kolasin 
apylinkėse suėmė didelius 
kiekius nacių reikmenų.

Pranešimas iš Švedijos 
sakė dėl vis didėjančio sa
botažo pietinėj Vengrijoj 
naciai turėjo paskelbti karo 
stovį.

I ———

I

prie Ogulin, ir sunai- 
didžiausį geležinkelio 
tarpe Ogulin ir Zag-Visi naciai išvaryti iš Kaukazo

Stalinas intimavo naujas atakas
Visi naciai pavaryti iš Kau

LONDONAS, spalių 10—
Stalinas vakar pranešė, kad ilgose ir aštriose kovose ru- 
rusų kariuomenės po dide- sai sunaikino priešo kariuo- 
lių kovų išvarė paskutiniuo- menes Taman pusiausaly. 
sius vokiečius iš Kaukazo, Vokiečiai, anksčiau prar.e- 
ir intimavo jog greitu lai- šę apie to pusiausalio eva- 
ku bus puolama Krimija. kuaciją, sakė jie patraukę 
Biuletenis sakė, kad ru- visas savo reikmenis ir ka- 
sams teko labai daug nacių riuomenes po dirbtinės mig- 
karinės medžiagos. j los skraiste, ir teigė, kad
• Dnieperio fronte 1 
dar labiau praplėtė savo tris

rusai jie užmušę 335,000 rusų.
Raportas iš Maskvos pri-vtcm įtapo re a s is Maskvos pn-

pozicijas, priartėjo prie Li- minė ir tai, kad lygiai prnš 
ozno miesto 25 mylias į du metus 
pietryčius nuo Vitebsko jog rusų 
Baltrusijoj, ir dasivare iki naikintos 
62 mylias nuo Latvijos ru- pasiruošę 
bažiaus. | von.

vokiečiai skellė 
kariuomenės su- 
ir vokiečiai jau 
žygiuoti Mask- ORAS
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ir kitų dalykų.

Mirė

Bazaras
Klebonas visus iš čionai

Amilija Pumputienė 
ilgos ligos mirė Amili-

toriaus, šv. Kazimiero sto 
vylos

T P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Bes. 6958 So. Talman Avė. 
Bes. Tel. GROvebUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųuette Road

VISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Sodaliečhi 
konferencija

PHladelphia, Pa. — Me
tinė antroji Phiiadelphia ir 
apylinkės sodaliečių konfe
rencija, įvyks sekmadienį, 
spalių 17 d. šv. Jurgio pa 
rapijos salėje, Sahnon ir Ve 
nango gatvių.

me ir visus, kurie nori pasi
klausyti įdomių kalbų ir 
maloniai praleisti dieną Ma
rijos. garbei.

Konferencijos Rengimo
* Komisija

Konferencijos programa
10:30 vai. ryte delegačių 

registracija mokyklos kam
bariuose.

11:30 vaL konferencijos 
atidarymas: iškilmingos šv 
Mišios Šv. Jurgio bažnyčio
je. Po Mišių iki 2-ros vai 
popiet, delegačių susipažini
mas, užkandžiai ir liuoslai 
kis.

2 vai. konferencijos posė 
džiai. Programos pradžia: 
malda ir sveikinimo žodis 
Šv. Jurgio par. klebono kun. 
dr. V. Martusevičiaus.

Smulkmenos.
Philadelpiria, Pa. — Se

nas viengentis, Kazys Kisie
lius, ilgą laiką išbuvęs Šv. 
Kazimiero parapijos zakris
tijonu, pastaruoju laiku, spi
riamas aplinkybių, išėjo iš 
tos bažnyčiai tarnybos. Bu
vo malonus ir sąžiningas 
žmogus, labai tinkąs bažny
čiai tarnauti.

Po 
ja Pumputienė. Liko vyras, 
trys sūnūs, kurie tarnauja 
kariuomenėje, ir dvi dukte
rys. Laidotuvės įvyko spa
lių 6 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Gražiai palaido
ta. Amžina jai atsilsį. ,

Teko girdėti, kad viengen
tis Vilimas Poška pastaruo
ju laiku įgijo ir kitą, sako
ma, dar didesnį biznį. Good 
luck, Willie!

Pirmadienis, spal. 11, 1943
— ■ ■ ,, j KL_ i i ■

ir apylinkės kviečia į para- kad bazaras būtų sekmin- 
pijos bazarą, kuris bus spa- gas. Koresp.
lių 24 d. ir spalių 31 d. Ti- - 
kietai pardavinėjami. Mote- į 

rys pagamins skanaus val
gio. Bus ‘‘bingo’’ ir t.t. Vi
sų pagalba yra prašoma,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vtana pora aklu Tisam gy
vavimui. Baugoktta jas, i*.***™* 
liegss minuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuri* regejtmo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime aktųįų, kurie pašalta* 
vis* aktų ttfphnų. ..

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

Konferencijai vadovaus di 
rektorius kun. S. Mažeika 
Šv. Andriejaus par. Sekan
tieji žymūs kalbėtojai daly
vaus: jėzuitas kun. R. Cos- 
grove iš Šv. Juozapo kole
gijos, Phila., Pa.; žurnalis
tė Margarita Honan Gowen, 
rašytoja Phila. Catholic Stan 
dard and Times; motina M. 
Aloyza iš Šv. Pranciškaus 
vienuolyno, Pittsburgh, Pa.; 
kun. K. Rakauskas, šv. Pran 
ciškaus par., Minersville, Pa. 
direk. Sodalicijų Schuylkill 
apylinkėj (county). Dalį pro 
gramos išpildys sodalietės. 
Raportai dalyvaujančių so
dalicijų. Viešas pasitarimas 
apie platesnį ir įvairesnį So
dalicijų veikimą parapijose 
ateinančiais metais.

5:30 vai. užbaiga konfe
rencijos, procesija į bažny
čią, pasiaukojimo aktas ir 
giesmės į Šv. Pan. Mariją.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas sodalietes dalyvauti šio
je konferencijoje.

iš

Eina kalbos, kad tą pa
čią vietą, kurioje buvo spaus 
dinama a. a. kun. Antano 
Miluko “žvaigždė”, žada at
sikraustyti iš New York 
“Naujoji Gadynė”.

Gaila! Mirus kun. Milu
kui jo “Žvaigždę” pasirūpi
no numarinti, sakoma, jo 
buvęs net draugas, vienmin
tis... Tikra likimo ironija!

Reporteris

• v

nantas kariuomenėj, o duk
tė Bronė mokytoja.

‘ I
Pedestalą šv. Kazimiero j 

stovylai aukojo Ona Dudie- 
nė. Abiems geradariams e- 
same labai dėkingi už gra
žias aukas bažnyčiai. Du 
mažesnius kryžius šoniniams

altoriams paaukojo Veroni
ka Meiliūnienė ir Leoną Šli- 
žienė. Joms irgi ačiū. Kle
bonas dabar laukia, ar ne
atsiras geradarių, kurie duos 
aukų nudažymui didžiojo al- 
" ~ 11 ... H j

I

Stambios aukos
■ ■ v va abažnyčiai

Sioux City, Iowa. — Per 
apie 25 metus ant virš di
džiojo altoriaus stovėjo šv. 
Kazimiero stovyla. Dabar ji 

1 stovi ant pedestalo žymioj 
vietoj. Ant viršaus to al
toriaus dabar stovi labai gra 

; žus kryžius, kuris yra au
ka Juozo Gražio apie 30 me-' 
tų turėjusio grosernę ir bu- 
černę. Dabar jis uždarė krau 
tuvę ir gyvenimą daro iš 
savo viešbučio, kuriam ir jis 
pats su savo žmona gyvena.

Kviečia- Jo sūnus Juozas yra leite-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3
SUPREME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINI:
DIVIDENTŲ
RATA

£

i. ....

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

t

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVI8

juaa nrantavimas 
Optometrieally Akių SpedalMae 

Palengvina akių įtempimų, kurie 
esti priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikui

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Dearsiy ahHBtmų akys 'afltaMa- 
■ms be akinių. Kainos pigina kaip

4712 South Ashland Ar.
Pbaaa YAKDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami I 
karo aviacijos skyri" Iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnesB), kreipkitės prie manės 
Apsiimu išgydyti.

' ’ 1,1 J‘11 " L =
1751 W. 47th Stree*

Parduodame Laikrodžius, T .aik- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MlAL’SIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a a i r inkimų
Muzikališkų Instrumntų, Muri- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS 
JEVFELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puone: LAFAYETTE 8617

L- _____________ ______ v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’AS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182S 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso. ‘

X.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Y««

p
t.

16

L 1

ALESAUSKAS 
and SONS 

Factory Repreeentative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appolntment call — 

REPUBLIC 6051

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA

STUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <1U ta. M. Monrls, StcTy. S2M 80. HALSTED ST.

KLAUSYKITE-
VEUAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MU:

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHfE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-*ro «:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

i Jc: -DAINŲ

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything In the fiae of 

Furniture

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street TeL Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Ofhas ir Akinių Dirhtav* 

M01 sa HALSTED ST.
Rampa* 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
NedEioj pagal sutartį.

TeL YARds 59SL 
Bea: KENvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS GEMOMS 

NUOMMOO KAPOMS.

Be

I6EHAI FARNIHGS

lAIGIHJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT

DR. STRIKOL’IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Office teL YAEda 4787 
Namu taL BBOepect 1980

T< KABds 3346

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

»aL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

TaL CANal 6123

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

va ką ra in ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL REPublic 7868

Ofiso teL VTRgima 0036
ReĖdencijoi taL: BEVerly 8344

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA8
‘ 4157 Archer Avenue

Ofiso v*L: 1—3 ir 6—8:30 P. M 
Trečiadieniais pagal sutarti

TaL CANal 0357
Bea teL: PROspect 665b

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Raddendja: 6600 8o. Arteaian Av» 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 Ud 9 vaL vakare.

T«L YABdi 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Weat 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniniu 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponist.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIBUROa.- 
1729 So. Ashland Avė.

(2-troa luhcj
Ofiso telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia .šaukite — 
Bes. tel.; MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo

vai. ir nuo i ai >ai. va*.
Nedėliomu uuo 10 iki l2 vai. dienų

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Kezid. — HEMlock 2324

DR. PETER L BRAZIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Ava.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį
Ofiso TeL............... VIEginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
ZnfilaA k Sataa. tik

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA D» CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. TeL LAFayette 0004

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

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

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

Išmintis yra širdyje tOį 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną kad graži.

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS* HELP WAVTED 
ADVERTISTN’G DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-9489

HELP WAXTED — VYRAI

FREIGHT 

HANDLERS 
NUOLATINIAM DARBUI 

Mokam aukščiausia visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

VYRO
Reikia dirbti muilo dirbtuvėje 
70c į valandą. Laikas ir pusė virš 
40 vai. 48 vai. gvarantuota.

PATYRIMO NEREIKIA
H. KOHNSTAMM & CO^INC.

6554 S. Austin Avė.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliari* algos pakė
limas. Diena ir naktį šlftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd. 

ar j Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

S959 W. Ogden — Room 302

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ar 1 Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
HELP, WANTED — MOTERYS

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65 -

Corrugated ir mediniu baksi) dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. laikos ir 
pusė už Viršlaiki.

MAXWELL EROS.
22nd ir Morgan

AUTOMOBILIŲ
- TEPEJO

Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

DIAMOND T BRANCH 
320 S. Sangamon

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

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MEKANIKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Viršlaikio jei norite. Ateikite su 
įrankiais prisirengę stoti J darbą..

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

DIŽIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis ir valgis.
EITEL RESTAURANT

14 W. Randolph

DUONOS PARDAVĖJŲ

Gvarantuoja $55.00 į savaitę algos. 

MAROZAS BAKING CO.
4646 W. 54th St. Portsmouth 9200

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dviejų savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai.. Viršlaikis 
reguliariai mokant laiką ir pusę^

MATYKIT MR. NELSON

MINNESOTA MTNING 
& MFG. CO.

1500 S. VVestern Avė. 
Tel. Monroe 6126

SHEET MET AL 

SHOP VYRŲ
Pasirinkit sau darbą arti savo 
namu—išvengkit ilgų šaltų gatvė- 
kariais kelionių.

DIENOS ŠUTAS: 
Nuo 7 ryto iki 3:30 pp.

NAKTIMIS ŠUTAS:
Nuo 3:30 pp. iki 12 naktį. 

Kariuomenė ir Laivynas reikalauta 
greitai tos medžiagos kurią jūs 
gaminsite.
Atneškite Pilietybės Prirodymus

PAS MR. HEALY

FILE KLERKŲ
MERGINŲ ar MOTERŲ 

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar Popiet.

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokvklų studentėms. 

5 dienos į savaitę.

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Avė.

FILE KLERKŲ 
IR ABELNŲ OFISO 

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

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

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

VIRGINIA 3300

VYRAI IR MOTERYS

DŽANITORIAUS
Dirbti dienomis ay vakarais.

VALYMUI MOTERS
Dirbti naktimis. 

Geros darbo sąlygos.

CENTRAL YMCA
2nd Floor.

19 S. LaSalle St.

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Šv. Petro ir Povilo para
pijos bazaras eina labai sėk
mingai. Spalio 12 d. baza- 
ras jau baigsis šokiais, o 
A. Puidoko karo bonas spar
čiai auga: gali pasiekti $100.

MOTERŲ REIKIA

Pagelbėkite laimėti karą dirbant 
prie svarbių 100% karo darbų.

2742 W. 36th PLACE
employment ofisas atdaras 

Nuo 8 ryto iki 5 pp.
šeštadieniais iki 12 pietų.

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

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

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

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

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

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 S. Ashland

HOTEL TARNAIČIŲ
Patyrusių ar ne. Gera mokestis. 6 
dienos. Pastovūs darbai. Matykite 
Housekeeper.

NORWOOD HOTEL 
6400 Normai Blvd.

ASSEMBLERS
Gera mokestis pradinėms. Dau
giau mokama patyrusioms. Air- 
craft dalių dirbtuvė. Darbai dabar 
ir po karo.
ARENS CONTROLS, INC.

2253 S. Halsted St

DIRBTUVĖS DARBAI
PILNO AR DALINIO LAIKO

Maisto gamybos dirbtuvėj. Paty
rimo nereikia. Apmokamos atos-

k. ^galiniai šventadieniai.
OA -<a.oa O.OA T.m 'Laikas ir puse už viršlaikj. Arti9:30 iki 12:36 ar 2:30 iki 5:30

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALLACE

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti ne
gali. (Seneca).

north sidės.

ŠAUKIT SUPERIOR 0399
Tarp 8:30 ryto ir 5 pp.

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir medinių bakst) dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c į vai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnų Virtuvės Darbų

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

Balčyčių ir Škėmų auko
ti gyvieji ūkio daiktai se
kundėmis išleidžiami. Nespė 
jama nei tikietų rašyti. A- 
pie kitus Rockford lietuvius 
biznierius, arba ūkininkus, 
sužinosim po bazaro.

Bazare jaunikaičiai geriau 
šią turi “liukę”. A. Kairys 
ir K. Mičelas vežte vežasi

PASKUI BESITRAUKIANČIUS VOKIEČIUS

Motorizuota amerikiečių gen. M. Clark Penktoji Armija 
praeina Napoli sritį ir naikina vokiečius besitraukiančius 
Romos link. (Acme-Dna.ugas Telephoto)

MOTERYS
Tai jūsų patriotinė pareiga stoti prie svarbių 
darbų, kad sutrumpinti karo laiką.

Patyrimo nereikia prie darbų čionai. 
Mes išmokinsim nemažiau kaip

$120 Į Mėnesj
pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienasMūsų
į savaitę. Mes paruošiam gerą valgį. Mes 
duodam veltui slack siūtus. Puikus apdrau
dos ir hospitalizacijos pienas vykdoma.

ATSINEŠKITE PILIETYBES PRIRODYMUS

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

¥ 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ 

J'F’ ’ *

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

Atsišaukite Valandomis 
Tarp 2 ir 5 popiet

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

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

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

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
ŠUTVĖJ!’— UTĮ LITY FTZ1OR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir’ Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS

namo dovanas.
M. Sautelas sukaitęs dir

ba prie čekolado. Jis daro 
gerą biznį.

Adelė Misiūnaitė didelio 
vikrumo parodo prie bingo 
žaidimo. Jai labai sekasi.

Sąjungietės smarkiai ti- 
kietus pardavinėja. Nepir- 
kęs negali iš jų ištrūkti.

Graži našliuke Iva Valat
kienė aukojo tuziną vištų 
bazarui.

Gyvensim mašinų gadynėj

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

1060 W. ADAMS ST.

JEWEL 
FOOD STORES

•rpnkala.il ja
VYRŲ, MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbti pilnu ar daliniu laiku 
kaipo Klerkais ar Cashiers. 

Kreipkitės Employment Ofisan:
8321 So. Racine Avė.

Vincennes 3543

Spalių 3 d. buvo Federa
cijos skyr. susirinkimas, ku
riame skaitytas laiškas Lie
tuvių Tarybos; raginama 
rockfordiečiai sudaryti sky
rių. Laiškas priimtas ir iš
rinkta du atstovai — S. Ke- 
liotis ir V. Karvelis, — kad 
pakviestų visas draugijas iš
rinkti po tris atstovus ir 
kad jie susirinktų lapkričio 
7 d. parapijos mokyklos kam 
barin. . Bus išrinkta valdy
ba. Tada pradėsim veikimą 
— bonus pardavinėti ir su
rašyti, kiek bonų yra pir
kę lietuviai, taip pat darbuo
tis Lietuvai Gelbėti Fondo 
naudai.

NAKTIMIS 

DŽANITOREI 

Pastovus Darbas
48 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE
VIRŠ 40 VAL.

Matykite

ENGINEER

Hun+er Bldg.
337 W. MADISON ST.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

15 W. Madison St., Oak Park 
Mansfield 6148 Į

6211 N. Clark St - Hollycourt 7345

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

) For Help I 
For Sale I 
For Rent I 
For Service!

*

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

★★★★★★★★★ 
x ★
★
★
★
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
PIRKITE KARO BONUS!

Pastaruoju laiku ištekėjo 
sodalietės Agnės Kissel už 
Earl Keller. Vestuvės įvy
ko pas Kissel motiną.

Spalių 3 d. kun. K. Juo
zaitis per pamokslą bažny
čioj įspėjo jaunimą, ypač 
mergaites nesidaužyti per 
naktis su kareiviais, nes, sa
ko, Rockforde virš šeši žirn
iai mergaičių paliks moti
nomis. čia yra tėvų prie
dermė prižiūrėti savo duk
teris, kad paskui nereiktų 
verkti ir plaukus nuo gal
vos rauti. S. Keliotis

Apie Prancūzijoje 
pasilikusius lietuvius

(LKFSB) Tėvas Kubilius, 
kurs studijavo ir darbavosi 
Prancūzijoje, gavo leidimą 
grįžti į Lietuvą. Ir rašyto
jas Aleksandravičius pla
nuoja grįžti į Lietuvą: at
siranda sunkumų ir jis ne
žino, ar galės baigti diser
taciją. Rašyti daug negalįs, 
nes pašlijo sveikata (votis

Kas skaitė prieškarinę ge-' 
resnę spaudą, tas galėjo ma
tyti, kad pereitojo Didžiojo 
karo mašinų jėgos buvo tik 
mėginimas ir taikymas šiam 
karui, kurs dabartiniu lai
ku sunaudojama paties žmo
gaus žudymui. Nors jų iš
radėjų mintis visai buvo ki
toniška. Po šio karo daug 
ko pamatysim naujo, ką da
bartinis karas įgyvendins, iš 
tobulins, padarys galimu, 
kur pirmiau buvo tik graži 
svajonė. Vienas greičiausiai 
įvykdomas dalykas bus tai 
greitas susisiekimas. Ameri
ka ir Europa susiartins tik 
per pusdienį tolio, vienas 
kontinentas nuo kito. Senie
ji lietuviai, kurie bijojo vyk
ti Amerikon prieš 40-50 me
tų, dabar galės skristi lėk
tuvais be baimės-iF-pasiek
ti Lietuvą į 24 valandas.^ 
Spauda rašo, kad tas susisie 
kimas bus su sustojimais ir 
visai nepavojingas, štai jau 
dabar viena žymi Amerikos 
linija skelbia apie /lengvą 
kelionę į Europą lėktuvais. 
Jau žinoma yra kad iš A- 
merikos į Britaniją lėktu
vai pasiekia į 6-7 vai. Tai 
karo lėktuvai. Tie patys lėk
tuvų motorai, dar geriau iš
tobulinti, bus pastatyti va- 
žiojimui pasažierų iš Ame
rikos į Europą ir atgal. Už
tikrinimui visai saugios ke
lionės, yra jau gatavai pa
ruošti planai Atlantike plau
kuojamų salų kas 800 my
lių. Tokių stočių numatoma 
trys tarp New Yorko ir Lon
dono. Tokiu būdu skridimas 
būtų nuo vienos stoties iki 
kitos gal tik tris valandas 
laiko. Tose stotyse būsią 
viešbučiai, restoranai ir rei
kalingiausi dalykai. Jau prieš 
kelis metus buvo šis pro
jektas skelbiamas ir planai 
statymo Atlantike salų lėk
tuvams nusileisti. Dabar šis 
sumanymas bus tikrai vyk
domas po šio karo ir pini
gai tam dalykui numatomi,
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ant smakro). Kartkartėmis 
jisai gauna “Draugą” ir 
“Laivą” ir sklaidymas lie
tuviškųjų laikraščių atneša 
jam daug džiaugsmo.

o kaip tik pinigų bus, pats 
sumanymas lengvai bus vyk
domas. Jau dabar skelbia, 
kad lėktuvais kelionė per 
Atlantiką bus labai pigi — 
tik po 6 centus nuo mylios. 
Mes lietuvių senoji karta 
gal nevisi sulauksim pama
tyt šių stebuklų, bet mūs 
ateinanti karta ne tik pa
matys juos, bet ir pasinau
dos jais. V.

Šešių lietuviu kunigu 
susitikimas Estorilyje, 
Portugalijoje

(LKFSB) Agrikultūros 
mokykloje profesoriaująs 
lietuvis salezietis kun. A. 
Sabas;—baigęs, .mokslo me
tus, liepos 27 d. atvažiavo 
į Lisaboną, o iš čia sekan
čią dieną nuvyko įi netoliese 
esančią gražią Portugalijos 
vietą — Estorilį, kur viena
me vienuolyne sustojo atlik
ti rekolekcijų. Ten pat at
likti rekolekcijų atvyko ir 
kiti Portugalijoje esantieji 
lietuviai kunigai saleziečiai: 
kun. Antanas Tranavičius iš 
Pasvalio, kun. Kazys Buda- 
vičius iš Sidabravo, kun. 
Martynas Gaidys iš Osašni- 
kų kaimo, Kabelių parap., 
Marcinkonių valse., Gardino 
apskr. Visiems keturiems lie 
tuviams kunigams tebesant 
Estorilyje, atsisveikinti prie 
jų atvažiavo ir kun. P. Mas- 
kolaitis bei kun. M. Pusčius, 
kurie buvo pasiruošę išplauk 
ti laivu iš Lisabonos. Taip, 
kad Estorilyje susitiko net 
šeši lietuviai kunigai. Trū
ko tik saleziečio broliuko 
Pilypaičio ir būtų buvę vi
si lietuviai, kurie tuo metu 
buvo Portugalijoje. Salezie
čių vadovybė labai girtinai 
padarė, pramatydama nacių 
pavojų ir iš šiaurinės Itali
jos bei iš Romos lietuvius 
kunigus išsiųsdama į kitus 
kraštus, kur jie pasidarbuos, 
kol vėl galės grįžti į Lietu
vą.

1

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”,
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būti. Jei Amerika padeda Rusijai Vokietijos nacizmą 
sumalti, tai Sovietų Rusija turi padėti Amerikai Japo
nijos militarizmą sutriuškinti.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 
Skelbimų karnos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų, negražiname, jei neprašo- 
irn tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
F i laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
k -espondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
t. > mpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle>. paliekant didelius 
t-' pus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
k<. .-espondenci jos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Mątter M^rch 31, 1916 at Chicago, DL 
I der the Act of March 3, 1879.

Taikos planas
Susirūpinusios pasaulio taikos klausimais Amerikos 

katalikų, žydų ir protestantų organizacijos paskelbė 
septynis pagrindinius taikos punktus.

1. Praktiškas moralinės teisės pripažinimas.
2. Asmens teisių užtikrinimas. » .
3. Prispaustų, silpnų ir kolonialinių žmonių teisių 

protekcija.
4. Etninių, religinių ir kultūrinių mažumų teisių res- 

pektavimas ir garantavimas.
5. įsteigimas tarptautinės mašinerijos teisingai tai

kai palaikyti.
6. Tarptautinės ekonominės kooperacijos išugdymas.
7. Teisingos socialinės tvarkos palaikymas kiekvie

nos nacionalinės valstybės viduje.
Katalikų vardu šį dol 

kimo Centras Vašingtone 
Conference).

Šis taikos planas yra rimtas ir svarbus. Plačiau apie 
jį parašysime kita proga.

•kumentą pasirašė Katalikų Vei- 
>ne fffational Catholic Welfare
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Reikalauja antro fronto prieš japonus
SENATORIAUS ŽODIS

Senatorius Albert B. Chandler, demokratas, slapta
me senato posėdyje iškėlė reikalą atidaryti antrą fron
tą Sovietų Rusijoj. Jis griežtai tvirtina, kad antras 
frontas prieš japonus Sibire daug amerikiečių barių 
gyvybę apsaugotų, šis senatorius siūlysiąs, kad būtų 
padaryta žygiai ir sudarytos sąlygos iš Vlądivostoko 
ir kitų bazių Sibire bombarduoti lėktuvais Japoniją. 
Šen. Chandleris sako:

“Esama labai daug sąlygų, kurių šio krašto žmo
nės nežino, bet kurias turėtų žinoti.

“Tarp kitų dalykų, kurių pats Senatas, kaipo toks, 
nežino ir kas bus sunku -sužinoti, yra Rusijos atkak
lus nusistatymas neišduoti savo jokių tikslų ir jos 
aiškus nepripažinimas mūsų didžiojo reikalo atidary
ti antrą frontą Sibire, nepaisant to, kad mes remia
me jos didžiuosius reikalus su karo reikmenimis ir 
militarine veikla.”

VIETOJ PADĖKOS — RIKSMAS

J

SPAUDOS APŽVALGA 
^==^========= 
Reikšmingas Vatikano laikraščio balsas

“Osservatore Romano”, Vatikano laikraštis, rugsėjo 
17 d. išspausdino straipsnį, kuris vertas plataus dėme- 
Sio:

“Kaip gi yra daug, net gi tarp katalikų, — rašo Va
tikano Laikraštis. — kurie pamiršta, kad krikščioniš
koji socialinė santvarka turi būti pasireiškimas gilios 
dvasinės harmonijos, kaip daug yra tokių, kurie yra 
patenkinti bet kokia socialine santvarka, kuri yra pa
laikoma policinėmis priemonėmis, kad tik joje gerbia
ma privatinė nuosavybė ir duodama dievmeldystės lais
vė.

/?

Kaip daug, net gi tarp katalikų, yra, kruriei pamirkta, 
kaip mūsų santykiai su Dievu yra išimtinai dvasinio 
ir antgamtinio pobūdžio, ir kurie dėl to yra_ pasiruošę 
priimti , vien išorinį dievmaĮdystės pasireiškimą, nors- 
ji nėra pagrįsta tikru, nuoširdžiu tikėjimu, kaip gi 
daug yra žmonių, net tarp katalikų, kurie tiki ar nu
duoda tikį jog mes išpildome visas pareigas darbinin
kui, jei mes padarome žygių sutrumpinti jo darbo va
landas, padidinti jo uždarbį ar pagelbstime įsigyti ko
kią naują apdraudos rūšį Tokie žmonės užmiršta, kad 
materialinių sąlygų pagerinimas, (nors jis ir yra savyje 
labai pageidautinas), savaime nėra pakankamas pakel
ti darbininką į aukštesnį gyvenimo standartą, kol šių 
pagerinimų drauge nelydės dvasinė pagalba, kuri su-

Vietoje, kąd pripažinti sąjungininkų milžinišką pa
ramą, kurios dėka rusai nugali vokiečius, Rusija. tebe- 
kc ia riksmą apie antrąjį frontą Europoje ir tai daro 
iš. m.tinai savo, bet ne visų santarvininkų gerovei. To- konsoliduoja (sutvirtina, sutvarko) žmogaus pagrin- 
L. j, šen. Chandler sako; dines laisves. Mums reikia darbininko tarnybą pada-

‘ žinoma jos vekahstai šiame krašte, tokie kaip ryti krikščioniškesne, darbininke sustiprinant kilnumo 
Zarl Browder iš Amerikos komunistę partijos, net jausmą, iniciatyvos dvasią, džiaugsmą savuoju darbu 
organizuoja antrojo fronto mitingus tai yra ant
rojo fronto Europoje.”

“Kodėl tikrieji amerikonai nėra pateisinami laiky
ti naftingus antrajam frontui Rusijoj? Kodėl jie Ce> 
nedaro?”

Reikia pasakyti, kad šiandien ne vienas senatorius 
Cl.andler taip galvoja. Taip galvoja visi senatoriai, ku
rki praėjusią vasarą aplankė visus karo laukus, kuriuo
se kaujasi amerikiečiai kariai. Panašiai galvoja ir daug 
kntų. Daug kas mano, jei amerikiečiams būtų leista į- 
stcigti oro jėgų bazes Sibire, per šešis mėnesius Japo
niją būtų galima sudaužyti Neturint priėjimo iš Sibi
re, tuo paties tikslo pasiekti būsią galima tik per pora 
metų. Mat, kiti keliai yra tolimi. Dabar reikia kariauti 
iš tolimo pietvakarinio Pacifiko. Kitos vietos — Vaka
rų Kinija, Indija, Burma ne taip artimos ir patogios, 
k* ip rusų Azija.
SIBIRO BAZIŲ SVARBA

Daug kas galvoja ir taip, kad Didžiajai Britanijai, 
Olandijai ir Prancūzijai turi labiau rūpėti klausimas, 
kaip atgauti atgal kolonijas Azijoj. Austraheešams, ku
ria vis tik gerai kariauja prieš japonus, rūpi savas 
saugumas. Svarbu, suprantama, ir Amerikai, ant ku
ri i pečių yra sudėta sunkiausia karo našta prieš ja
ponus.

Iš Sovietų Rusijos galima tiesioginiai daužyti di- 
dalaosius Japonijos miestus — Tokio, Yokohoma, Osa
ka ir Kobe. Tie miestai į pelenus galima paversti. Jie 
gal būti lengvai pasiekiami iš Vladivostoko, Khaba- 
rovsko ir kitų Sibiro miestų. Lengvai būtų pasiekiama 
M^ndžiūrijia ir Korea.

&ie ir daug kitų argumentų vis tik įtikinančiai kal
ba, kad Sovietų Rusija turi ne tik savo bazes Sibire 
užleisti amerikiečiams, bet ir pati įsikinkyti į karą prieš 
Japoniją. Juk, pagaliau, bent šiokia tokia lygybė turi lenkų daromų pareiškimų ir spaudos.

t

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS, PHILADELPMA, PA., 
AUKSINIS JUBILIEJUS

patogiomis klasėmis pakėlė 
mokyklą. Bet visos tos sta
tybos ir naujenybės uždėjo 
parapijai ir skolos naštą.

Tur būt didžiausia para
pijos nelaimė įvyko 1930 m. 
rugpjūčio mėn. 15 dienos 
rytą, kai gaisras sunaikino 
bažnyčią ir beveik visus jos 
religinius daiktus. Ir šven
čiausias buvo išnešta tik po 
užgesinimo gaisro. Visi sun
kiai pergyveno tą nelaimę. 
Sunkūs buvo, ir laikai, o da
bar vėl trečią kartą liko be 
bažnyčios. Labiausiai tai 
pergyveno a. a. kun. kleb. 
Kaulakis, kurs per visą lai
ką rūpinosi bažnyčių staty
mu. Ir dabar jau savo se
natvėj vėl tokią nelaimę per
gyveno. Jis prikeltas taip 
buvo susijaudinęs, kad ir 
jis. ėjo į liepsnas, ir būtų 
ten sudegęs, jei ne viena pa
rapijietė, sulaikiusi jį nuo 
sudegimo.
" 1933 m. rugpjūčio 15 d., 
lygiai trims metams praė
jus, po bažnyčios sudegimo, 
mirė kun. J. Kaulakis, pir
masis klebonas, kurs ką tik 
buvo atšventęs savo kuniga
vimo 40 metų sukaktį, ir 
parapijos 40 metų jubiliejų. 
Sudegusi bažnyčia jau bu
vo vėl atstatyta, švęsdamas 
40 metų jubiliejų, pažymėjo, 
kad nežinia ar visi besulauk- 
sim auksinio parapijos ju
biliejaus. Nebesulaukė ir

ir

ir sukeliant atsakomybės pajautimą.’*
toliau primenama, kad katalikai turi visada turėti 

prieš akis, kiek jie gali padaryti gero tiems, kuriuos 
sutinka, su kuriais gyvena, jei jie patys, pažinę katali
kybės socialinį mokslą, pagal jį gyvens ir kitiems tas 
idėjas skiepys, budėdami, kad ir viešajame, valstybi
niame gyvenime tie dėsniai rastų kuo platesnį įgyven- 
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Su bolševikų justuimfeliais nepolemizuoįame
Lietuviškųjų maskolių — bolševikų, laikraščiai Labai 

norėtų, Kad mes ir kiti lietuvių Laikraščių redaktoriai 
pradėtų polemiką dėl vieno Pittsburgho konferencijos 
delegato “raporto”, kurį jie paskelbė savo šlamštuose. 
Kadangi tasai delegatas parašė ne raportą, bet kviz- 
1 ingis ką straipsnį (panašiai kaip L. Gira iš Maskvos), 
pilną melų ir šmeižtų todėl esame įsitikinę, kad būtų 
pažeminimas su mūsų tautos išgamų aklais bernais gin
čytis. Tuo labiau kad ano delegato, kurio “raportu” 
bolševikai taip labai džiaugiasi, raštas yra žemiau bet 
kokios kritikos. Priežodis sako — “su durnu—du tur
gų”. Taip ir su bolševikų pastumdėliais.

Siūlo ''mainyti'', bet.
“Newsweek” įdėjo Raymond Moley straipsnį apie 

Lenkijos problemą. Jis siūlo pripažinti Sovietų Rusijai 
tas Lenkijos dalis, kurias rusai, pasinaudodami nacių 
užpuolimu ir Hitlerio pritarimu, 1939 m. pasigrobė. Vie
toje to, jis siūlo Lenkijai atiduoti Rytų Prūsiją. Su
prantama, kad lenkai Rytų Prūsiją “priimtų”, tačiau 
jie Rytų Lenkijos jokiu būdu neišsižadės. Tai aišku iš

(Pabaiga) 
Parapijos 50 metų 
pergyveaimai

Po pirmųjų įspūdžių
džiaugsmų parapija turėjo 
rūpintis visais savo sudė
tingais ir sunkiais uždavi
niais. Pirmiausia visiems 
stovėjo galvoj įsigyti savo 
bažnyčią, kad nereiktų vaikš 
tinėti iš vienos bažnyčios po
žemio į kitą, bet kad galė
tų savoj bažnyčioj ir patys 
būti šeimininkai. Kai kurie 
pasiūlė statyti bažnyčią ir 
tai lietuvišką, su aukštais 
bokštais, nepamiršti didelio 
šventoriaus ir garsių varpų. 
Bet juk čia Amerika, atšo
vė kitas. Kur mieste gausi 
tiek žemės, kad galėtų būti 
šventorius, kaip Lietuvoj, 
kad ir procesijas galėtum 
daryti kaip savo Tėvynėj. 
Varpus tai galėtumėm turė
ti, nes čia metalo pilna...

Pagaliau susitarta. Po il
gų ieškojimų ir visokių sun
kumų buvo įsigyta sava baž
nyčia ant 5th ir Carpenter 
gatvių. Ta bažnyčia buvo 
nupirkta Šv. Antano drau
gijos vardu; ir parapija ta
da vadinosi pagal pačių žmo
nių išrinkimą — šv. Anta
no. Nors ir kuklioj, bet sa
voj bažnyčioj lietuviai jau
tėsi gerai ir patenkintu Vis
kas ėjo sėkmingai.

Po šviesių dienų užeina 
debesuotos. Atsiranda sun
kumų. Parapijos gyvenimas 
apsunkėja taip, kad reikėjo 
bažnyčią uždaryti, po teis
mus blaškytis, tiesos ieško
ti. Nors bylą laimėjo para
pija, tačiau bažnyčia buvo 
panaikinta, parduota. Vėl 
likta be savos bažnyčios. Vėl 
pas svetimus ieškota prieg
laudos.

1905 metais philadelphie- 
čiai vėl įsigyja savo baž
nyčią, kuri lig šiandien te
bėra toj pačioj vietoj, nors 
pasikeitusi. Tik jau tada 
vyskupas pakeitė jos vardą 
Šv. Kazimiero parapijos var
du, kurios vardu ir šį jubi
liejų mini Dabar sukruto 
visi taisyti ir puošti savo 
naują šventovę, kuri turėjo 
būti pastovi ir nuolatinė lie
tuvių katalikų šventovė. Juk 
iš jos beveik visi galės gau- 

į ti sau didelės dvasinės pa
laimos, iš jos gal ir savo 
gyvenimo pabaigoj nukeliau 

■ ti amžinan gyvenimam..

Kiti parapijos vargai
Gyva parapija turi ir var

gų pergyventi. Nebuvo iš
imties- ir šv. Kazimiero pa
rapijai. Pirmiausia rūpėjo 
sava mokykla. Tai didelis 
uždavinys, bet tuoj buvo tai
syta mokykla po nauja baž
nyčia. Surasti mokytojai, ir 
mokinių atsirado nemaža. 
Bet mokyklai reikėjo viso
kių priemonių, ir jomis pa
sirūpino jos jaunas ir ener
gingas dvasios vadas kun. 
J. Kaulakis. Bet mokyklos 
tobulinti niekada nenustojo.

Taip 1912 metais mokyto- 
i jauti pakviestos seserys ka- 

zimierietės, kurios čia dirba 
lig šiol. Naujoji mokykla 

i pradėta statyti 1917 metais 
i ir baigta 1919 metais. Erdvi 

mokykla su didele sale ir

goa pamaldos, kaip padėka 
Dievui už gautas malones ir 
atlaikytos pamaldos už a. a. 
kun. klebeną J. Kaušakį, pa
rapijos steigėją ir pirmąjį 
kleboną ir komitetą.

Sudarytas komitetas. Dva
sios vadai veikė ir sielojosi, 
kad jubiliejus praeitų sėk
mingai dvasiniai ir parapi
jos gerovei. Didžiausios iš
kilmės atidėtos lig spalių 
3 dienos. Ta diena — tai 
parapijos iškilmių diena ir 
jubiliejaus diena. Iš anksto 
rengtasi. Bažnyčia, mokyk
la ir visa parapija jaučia, 
kokia laimė juos atlanko. 
Bažnyčia pagražinta kiek 
tik galima. Mokykla prisi- 
ruošė pagerbti savo para
pijos jubiliejų. Parapija 
daug duoda mokyklai. Svar
biausias jubiliejaus tikslas 
padėka Dievui už gautas ma
lones. Tas buvo pareikšta 
per pamaldas. Visi pamaldo
se atsiminė parapijiečius, 
kurių jau nebėra su mumis, 
kurie tačiau daug dirbo ir 
aukojo, kad ta parapija ga
lėtų sulaukti to jubiliejaus. 
Jubiliejinės pamaldos buvo 
centrinės iškilmės. Jose da
lyvavo ir J. E. vyskupas, 
kurs perskaitė gautą Popie
žiaus Atstovo laišką ir Lai
minimą. Visi buvo susijun
gę bendroj garbės ir padė
kos giesmėj bei
Pirmasis klebenąs a. a.

pats dvasios vadas. O jis kun. Juozapas Kaulakis 
norėjęs sulaukti ir daug 
daug ką pasakyti parapijos 
auksinio jubiliejaus metu. 
Mes daug ko negalime pa
minėti, nes daug kas nusi
nešta kapuosna su a. a. kle
bono mirtimi.

paaugusi lig 
naujasis va- 
įsakymų. Jis 
bet parapiją

Minėdami parapijos auk
sinį jubiliejų, pirmiausia 
mes norime nulenkti savo 
galvas ir sukalbėti a. a. už 
pirmojo parapijos kunigo 
klebono sielą. Juk jis dau
giausia dirbo ir kentėjo bei 
džiaugėsi toje parapijoj per 
40 metų. Jis pašventė tai 
parapijai visas savo jėgas, 
jaunystę, mokslą, ir sutir
po, mirė, dirbdamas dėl pa
rapijiečių. Jis nieko su sa
vim nepasiėmė, bet visą sa
vo gražiausį gyvenimą pa
šventė parapijiečiams — pa
rapijai. O jis yra daug dėl 
šios parapijos dirbęs ir ma
kojęs. Tik iš toliau žiūrėda-
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kai tuos didžiulius pastatus, 
bažnyčią, mokyklą, kleboni
ją, vienuolyną, tai tik ap
mąstęs gali bent dalinai įsi
vaizdinti, kiek kaštavo jė
gų ir pasišventimo, rūpes
čio, nepasisekimo, visa tai 
pastatyti, sutvarkyti ir pa
laikyti, mokyklai ir lietuvy
bei. Jis norėjo, kad kiekvie
nas lietuvis būtų laimingas. 
Jis rūpinosi visais. Bet kas

Dabartinė parapija
Paskutinius dešimtį metų 

parapija gyveno naują gy
venimą, nes buvo nauji dva
sios. vadai, atnaujinta baž
nyčia ir nauji laikai. Ant
rasis klebonas, dabartinis 
klebonas kun. Ignas Valan- 
čiūnas atkeltas 1933 metais. 
Jis žinojo, kokia sunki dar
bo našta užguls ant jo pe
čių. Bažnyčia nebaigta tai
syti, galybės sąskaitų neap
mokėta, skola 
120,000... Bet 
dovas klausė 
save pamiršo,
kėlė visomis savo jėgomis. 
Dirbo ir veikė visomis savo 
proto ir sielos galiomis. At
naujinta bažnyčios vidus, 
taisyti nauji langai, įsigyta 
daug naujų daiktų, pagra
žinta mokykla, įsteigtas vai
kų darželis. Nežiūrint tokių įvertins kiek dvasinių gery- 
darbų ir skolų sumažinta a- 
pie $40,000. Žinoma, čia lie
tuviams gelbėjo Dievo pa- lakis baro ne tik Šv. Kazi- 
laima ir parapijiečių pasi
šventimas. V»i noriai veiki 
su savo vadu ir todėl šian
dien parapija žiūri į ateitį 
šviesiai. Dievai padedant gy
vuos ilgai ir laimingai.

Auksinio jubiliejaus 
minėjimas

Visų parapijiečių sutari
mu parapijos auksinis jubi
liejus nutarta minėti per 
metus. Jubiliejiniai metai a- 
tidaryti vasario mėn. 2 die
ną pritaikyta programa. Lie
pos 16 dieną buvo įskilmin-

bių gauta per jį.
A. a. kuo. Juozapas Kau-

miero parapijos klebonas, 
bet pirmasis organizatorius 
visų kitų, apylinkės parapi
jų. Jam rūpėjo visų lietuvių 
dvasiniai reikalai, ir kai tik 
atsirado kur daugiau lietu
vių, jis ten važiuodavo jiems 
pamaldas laikyti, o vėliau 
parapiją įkurdavo.

Jie buvo ne tik kunigas, 
klebonas, bet lietuvis kuni
gas. Lietuvos ir lietuviu rei
kalai ir jų vargai bei rūpes
čiai buvo jo širdies gilumoje 
JL2D1 uttuvos ir rietu "i tj jtb 

(Nukelta į 5 pusi.)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Brolio Jono Žebrio 
laidotuvės

Liūdesio šešėliai apgaubė 
skaisčią Marijos Kalnelių 
padangę spalių 4 d. Mirtis 
Brolį Joną Žebrį išskyrė iš 
mūsų tarpo. Brolis Jonas uo
liai Dievui tarnavo devyne- į Am. Lietuvių Konferenci- 
rius metus dirbdamas TT. ■ ją, taigi visoms buvo įdomu 
Marijonų ūkyje ir padėda
mas jiems užlaikyti savo di
džią įstaigą.

Ketvirtadienį, spalių 7 d. 
įvyko laidotuvės. Seminari
jos koplyčioj atlaikytos iš
kilmingos Mišios. Prieš Mi
šias atgiedotos egzekvijos. 
Mišias laikė TT. Marijonų 
vice provincijolas, kun. J. 
Mačiulionis, MIC. Asistoje 
tarnavo kun. Petrauskas ir 
kun. Gurklys. Prie šoninių 
altorių laikė kun. Urbonavi
čius ir kun. Malinauskas. Se
minaristų choras meniškai 
išpildė Hallerio “Missa Qui- 
nta”. Po Mišių šv. Tėvų Ma
rijonų proviicijolas, kun. K 
Rėklaitis, MIC., atliko “Li- 
bera” ir kitas pamaldas.

Pritaikintą pamokslą pa
sakė 
kun. 
nėse 
kun.

Iš Moterų Sąjungos 
veiklos

Bridgeport. — Spalių 5 
d. įvyko Moterų Są-gos 49 
kp. susirinkimas. Narių da
lyvavo labai skaitlingai. Ka
dangi kuopa siuntė atstovę 

I* —. J
1 la faitri trisnmR hnvn Hnmi| 
išgirsti, ką naujo. Ir, ištik- 
rųjų, Z. Zičkienč taip vaiz
džiai viską apipasakojo, kad 
jauteisi kaip ten dalyvavęs.

O. Aleliūnienė, taip pat 
konferencijos dalyvė, labai 
jaudinančiai pap a s a k o j o 
tremtinių vargus ir ragino 
visoms būt pasirengus, kad

i

i

“Laivo” redaktorius, 
A. Sandys, MIC. Kapi- 
pamaldoms vadovavo 
J. Mačiulionis, MIC.

Į Šv. Kazimiero kapines 
mirusį broliuką nulydėjo vi-

Didžiausias pasaulyje 

teatras
Didžiausias teatras pasau

lyje yra naujas operos na
mas Paryžiuje. Jisai užima 
beveik tris akerius žemės; 
jo kubiškas dydis yra 4,287,- 
000 pėdų; jis kaštuoja apie 
100,000,000 frankų.

REKORDIST£

sk

Mrs. Marie McMillin, ka
talikė, iš Jackson Heights, 
L. I., parašutistė Women’s 
Army Corps, laiko pasauli
nį aukštumos šokimo su pa
rašiutu rekordą. Ji yra naš- 

atėjus laikui galima būtų m°tina dviejų vaikų ir 
savo broliams ištiesti pagal- P^eš įstodama į kariuome- 
bos ranką.

Vėliau sekė nutarimai.
Nutarta rengti kauliukais1 

žaidimą (bunco party) 27 d. 
spalių. Išrinkta komisijon: 
0. Aleliūnienė, A. Juškienė 
ir U. Galeckienė. Komisija 
su pirm. R. Mazeliauskiene 
nutarė skirti geras dovanas 
ir duoti užkandį. Visi kvie
čiami įsidėmėti tą dieną. Y- 
patingai narės turėtų remti 
savo kuopos parengimus.

Koresp.

i

nę buvo laisniuota lakūnė. 
(NCWC)

ir spalių 3 d. susirinkime ŠV. KAZIMIERO PAR., 
komunistai užkūrė pragarą, AUKSINIS JUBILIEJUS 

‘ kaip nelabųjų dvasių apsės- ,
ti. Komunistas Aleksiūnas, j
susirinkęs visą savo gaują pašventė savo mokslo ir gy- 
tamsiausių elementų, nema
tytų veidų, netašytų bobelių, 
kurios kaukė, cypė, spardė
si, trypė, kai narys, ne ko
munistas, mėgina gauti bal
są ir išaiškinti, kad atsto
vai konferencijon buvo tei
sėtai išrinkti, net dviem 
trečdaliais balsuota už siun
timą. Nieks jiems negelbė
jo. Mat, užsispyrė sulaužy
ti nutarimus. Mat, komunis
tams laužyti nutarimus yra 
kasdieninė duona. Jie ne
mėgsta ramybės. Jiems vel
niukas kutena, kad kelti ir 
kelti ergelius tik, kur yra 
k®“““8 at’• siTme7kol b™ teigti’ ~nu-

tarimai. Nebėkite iš svetai
nės neužsimokėję duoklių.

Ne komunistas

tI

venimo geriausią dalį. Visus 
jo nuopelnus surašyti būtų 
galima tik plačioj studijoj... 
Tai tikrai p&triotingas lie
tuvis kunigas. Mes tik gaili
mės, kad Tu ir šiandien ne
si su mumis padėti vėl pri
kelti laisvą Lietuvą, kurią' 
padėjai prikelti prieš 30 me
tų. Tegu Tavo atminimas 
neišnyksta' iš lietuvių šir
dies.

išdarinėti tiktai ačiū patrio
tinių narių apsileidimui.

Klūbiečiai, turėkite kant- 
, rybės kartą į mėnesį pabūti

4

5

Kęsluliečiai, budėkite, 
jei norite ramybės
klube

gavimą Lietuvai nepriklau
somybės.

Pusantros valandos pra
bėgo komunistui Aleksiūnui 
bedūkstant ir jo gaujai be- 
cypiant. Vienas narių todėl 
įnešė uždaryti susirinkimą. 
Kiti pritarė. Ir susirinkimas 
liko nutrauktas.

si Marijos Kalnelių gyven
tojai.

Į laidotuves atsilankė ne
mažas skaičius svečių iš Či
kagos. Taip pat atvyko kai 
kurie TT. Marijonų priete- 
liai. Visiems TT. Marijonai 

{taria nuoširdų ačiū. K.

FDR sveikino Chiang 
inauguracijos proga

WASHINGTONAS, spa
lių 10 — Prez. Rcoseveltas 
šiandien sveikino Gen. 
Chiang Kai-shek jo inaugu
racijos kaipo Kinijos Pre-

Mūsiškiai Maskvos pas
tumdėliai — komunistai vis 
dar negali dovanoti klubui 
už tai, kad drįso komunis
tų nepasiklausęs siųsti at
stovus į A. L. Tarybos Kon
ferenciją, kuri įvyko Pitts- 
burghe. Jie kėlė triukšmą 
pirmame susirinkime, rugsė
jo 5 d. Kadangi ne visi at
stovai buvo susirinkę, nu
tarta raportą išklausyti se
kantį mėnesį, spalių 3 d. 
Kaip rugsėjo mėnesį, taip

i

Kaip šis, taip ir kiti bus
uždaryti tuoj, kaip tik ko
munistai pradės kurti pra
garą.

Lietuviai! Keturiolika. Sim 
tų susibūrę į garbingo Lie
tuvos kunigaikščio Kęstučio 
vardo klubą, ar ilgai leisite 
tautos šiukšlėms, išgamoms 
tyčiotis iš savęs? Ar ilgai 
leisit save mindžioti, pur
vinti? Komunistų saujelė 
klube gali tokius dalykus

Wesf Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienį para
pijos klebonijoje įvyko kle
bono M. švarlio su parapi
jos komitetu mėnesinis pa
sitarimas. Tarp kitko nu į 
tarta rengti parapijos me 
tinį bankietą su gražia pro 
grama ir šokiais. Bankiete1 
bus deginama parapijos sko 1 
los morgičiai. Rengimo ko- 
misijon išrinkta: kleb. kun 
M. švarlis, parap. trustisai: 
P. Mikolaitis, E. Radavičius 
ir komiteto narys S. Piktu- 
žis. Rap.

Pirkite Karo Bonus.

f-

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

Tas, kurs neturi savo 
monės, bet pasiduoda 
žmonių nuomonei, yra 
gas. Klopstock.

nuo- 
kitų 
ver-

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

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

k. Ketvirtadienio 
valanda.

Gyvulių amžius
Kupranugaris gyvena

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCI'E 1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valandą.

WHFC 1450
vakare 7

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė: 

VENETIAN 

MONUMENT CO.

Pilnas didėlis 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.

zidento proga. Roosevelto 
sveikinime taipgi minėta ir 
kiniečių atkakli kova prieš 
japonus, kadangi šiandien 
taipgi supuola Kinijos tau
tinio išsilaisvinimo dienos 
sukaktis.

40 
metų; arklys — 30 metų; 
jautis — 30 metų; šuo — 12 
metų; katė — 10 metų; avis 
— 9 metus; triušis (krali- 
kas) — 8 metus; jurų kiau
lytė — 7 metus.

valuoblo booklet fhat 

y'*help» Mhr» mino problema 

”CHEESE RECIPES FOR*

WARTIME MEALS”

• Here «re 22 esceBent recipes from tbe 
Kraft Kitehen ... retipea for tnam <tiahes 
that will be a big help with ration menuo. 
Tbe book ■ illustrated; recipes areprinted 
in large, easy-to-read type. For your free 
eopy just send order fbrm belo*.

Kraft Home Economics Kitehen 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Please send me a free eopy of

"Cheeae Recipes for {^artime AfeaZa

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja, 
įsasis xT3Aasoos uit - 0006 onohj

1 NAME 1
■1

i ADnnM •
1
i cm . «TAT»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Mūsų pastatytai

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AM BULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTEANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

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

Budriko ModerniAka Krautuve

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

Tdephohe YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKASf

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Va kokie dalykai įvyksta

Pasižvalgius po Chicagą ir apylinkę
Robert Gaines, 22 metų ; 

amžiaus, nepaprastai aukš-’ 
tai vertina savo dantis.

Ir apie tai buvo patirta 
Felony teisme, pereitą penk
tadienį.

Gaine3, kuris gyvena 3621 | 
S. Statė str., apskundė Wil- į 
liam Smith, 27 metų, gyve
nąs tuo pačiu adresu, jog jis 
pavogė jo $3 cash ir visas 
jo racionavimo knygeles.

Byla iškelta. Smith pasi
rodė teisme kaipo ginama
sis, bet Gaines nepasirodė. 
John McGuire, policininkas, 
kuris Smith areštavo. įdavė 
teisėpui Daly laišką, kuris 
buvo iš Gaines gautas. Ten 
parašyta:

“Koks tai didelis jaunas 
vyras atėjo į mano kambarį 
pereitą vakarą ir pasakė,

jog išmuš man dantis, jei aš 
pasirodysiu prieš draugą. Aš 
nenoriu rizikuoti. Kam man 
reikalingos bus racionavimo 
knygelės, jei aš neturėsiu 
dantų.”

Teisėjas Daly bylą tęs iki 
spalių 13 dienos ir įsakė 
Gaines atgabenti.

“Su dantim ar be dantų”, 
— pareiškė tiesmas.

Kaip taxi cab vairuoto 
jas sučiupo vagį

CHAPLIN Į KARIUOMENE

Didžiausia pasaulyje baž
nyčia yra šv. Petro bažnyčia 
Romoje, šv. Petro bažnyčio
je gali sutilpti 54.000 žmo
nių. Po šios bažnyčios savo 
didumu eina kitos trys baž
nyčios: Milano katedra, ku
rioje telpa 37,000 žmonių; 
šv. Povilo bažnyčia Romoje, 
kurioje telpa 32,000 žmonių 
ir šv. Povilo bažnyčia Lon
done, kuiroje telpa 26,000 
žmonių. ;;

Šv. Petro bažnyčios pasta
tas apima 240,000 ketvirtai
nių pėdų, arba apie 5Va ake- 
rio žemės. Tos bažnyčios ve
randa, savo plačiausiais ru- 
bežiais gali priglausti 624,- 
000 žmonių.

Kareivis žingsniavo
776 mailes

X Trijų apskričių. Fede
racijos, Susivienymo ir Mo
terų Sąjungos valdybų ir 
bendro vakaro rengimo ko
misijos posėdis bus šį va
karą, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Susirinkimas la
bai svarbus.

Du banditai
Du banditai apiplėšė El- 

mer Kreuger, batų krautu
vės savininką, 4035 W. 26th 
str., paimdami $75 ir 
No. 18 kuponų.

200

Anksti rytą
Anksti rytą du “kostume- 

riai” išlaužė Carson Pirier 
Scoot krautuvės parodos 
langą, išsirinko sau paltus 
ir nuėję į automobilį nuva
žiavo. Porteris, kuris valė 
šaligatvį, pranešė policijai.

■

Žinomo komedijanto Charles Chaplin sūnus Spencer 
naujokų ėmimo punkte Los Angeles, Calif. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

Kai Charles Bellman, 55 * _________________________________________
metų, 3912 N. Claremont 
avė., cab (automobilio) vai
ruotojas, pamatė, jog vagis 
ištraukė piniginę iš Mrs. Ca- 
therine Rooney, 77 metų am
žiaus, jos namų priešakyje, 
920 E. 44th str., jis vagį vi
jos, ir su savo taxi užvažia
vo ant šaligatvio ir perbloš
kė bebėgantį vagį. Vėliau 
vairuotojas pririšo vagį po 
automobilių ir reikėjo pa
kelti automobilį, kad jį iš
laisvinus, jis prisipažino

B

mo-

I

Moterys pardavė už 
70 milijonų dol 
karo bonų

Mrs. Walter B. Wolf
terų skyriaus vedėja, perei
tą ketvirtadienį, pareiškė, 
jog moterų divizijos narės, 
iš karo finansų komiteto, 
trečios karo paskolos vajaus 
metu pardavė už $70,241,- 
164.06 bonų ir štampų. Čia

esąs kaipo Alvin' Maker, 34 Į™ >skaito“a. Pardavimai 
l’ ’metų, 4815 Vincennes avė. 

Tai įvyko šiom dienom.

Baigė gyvenimą
Joe 

žiaus, 
baigė gyvenimą, 
jog jis persišovė 
širdį, 
viešbutyje daugiau kaip 25 
metus. Tas žmogus buvo va
dinamas “Randolph gatvės 

Kai Mrs. Josephine Pon- mayoras”. Jo lavonas buvo 
rastas sekrsai lovos perkra
tęs, rankoje dar buvo revol
veris. Sakoma, jog jis seny
vas žmogus ir buvo nusimi
nęs dėl nesveikatingumo.

Tas žmogus buvo milijo
nierius.

v •

Grein, 70 metų 
pereitą penktadienį 

Sakoma, 
sau per

Jis gyveno Sherman

am-

Pavogė laikrodį

trelly laukė kostumerių 
krautuvėje, 4022 Madison
st., moteris įšliaužė į užpa
kalinį kambarį ir pavogė 
laikrodėlį, kuris vertas $75.

Nelaimė
Netoli Sacramento 

buvo rastas negyvas 
gus, 
naktį,
elevaiterio elektros.

blvd. 
žmo- 

pereito penktadienio 
Jis buvo nutrenktas

Gaisro sukaktis
va-Pereitą šeštadienį, 9 

landą vakare, sukako 72 me
tai, kai įvyko Chicagos di
džiulis gaisras, kuris parei- 
aklavo 200 gyvybių, 17,450

Garniai išgyvena daugiau pastatų ir sukėlė $168,000,- 
kaip šimtą metų. 000 nuostolių.

50 melų išbuvo vargo 
nininku vienoje 
parapijoje

John Steinfeldt 
pianistų dekanas, St.

Keistutis, Lietuvos kuni
gaikštis, 1337 metais sumu
šė kryžočius vokiečius ties 
Vėla va.

Lietuvos kunigaikštis Al
girdas 1368 metais užėmė 
Maskvą.

Vytautas, Lietuvos didy
sis kunigaikštis, 1410 metais 
sumušė kryžočius vokiečius 
prie Žalgirio.

1228 metais vokiečiai kry- 
žočiai pirmą kartą Lietuvą 
užpuolė.

1234 metais Ringaudas, 
Lietuvos kunigaikštis, su
mušė maskolius (rusus) ties

aplankė Moglina.
1236 metais Ringaudas,

Gali tikėti, gali netikėti, 
jo vardas yra Joe Doakes, 
paprastas kareivis, iš Camp 
Grant, bet jis kilęs iš New 
Jersey. čia norime kalbėti 
ne apie kareivio vardą, bet 
jo įrankį (pedometrą), ku
ris pažymi žingsnių skaičių 
ir parodo kiek nukeliauta.

Per vienuoliką lavinimo 
• savaičių. Joe’s prietaisas 

I priskyrė jį

Texas
Mary’s 

bažnyčioje, San Antonio. iš-: 
buvo 50 metų vargonininku.
Jis muzikalinę karjerą pra-1 (pedom’etras) priskyrė jį 
dėjo būdamas 5 metų am-' prje marathon K. P. Athlete 
žiaus ir dabar ją tęsia. Jis (turima galvoje jo vaikščio- 
atvyko į Jungt. Amerikos jjmą virtuvės darbuose). Jis

karo bonų, kurie buvo par
duoti moterų dienoje, rugsė
jo 27 d., tą dieną parduota 
iki $18,972,875.50. Daugiau 
kaip 30,000 laisvanorių mo
terų sėdėjo karo bonų par
davimo budelėse, 
namus ir dalyvavo parengi
muose, laike trijų savaičių Lietuvos kunigaikštis, su
karo bonų vajaus. mušė vokiečius kryžočius

Oak Park moterys, vado- ties Amene. 
vaujant Mrs. A. O. Figgs, 
ėjo iš namų į namus ir par
davė už $3,430,750.50 karo 
bonų.

Sutaupys popierio
Sumažinus sveikinimo at

viručių rūšis ir svorį yra 
laukiama, jog šiais metais 
bus sutaupyta 23,000 tonų 
popierio.

Ieškant gumos
I

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ieškant gumos, iš
bandyta beveik 2,000 skir
tingos rūšies augalų, iš ku
rių galima gauti gumos.

I

1321 metais Gediminas,
• ’ ’ z

Lietuvos kunigaikštis, užė
mė Kijevą.

Nėra bedievių laive
Washington, D. C.—“Pra

šau painformuoti štabą, jog 
laive nėra bedievių”, rašo 
John Folk, fotografų virši
ninkas, coast guard.

ausys
Armija patyrė, jog šunys 

daug greičiau išgirsta artė
jančio lėktuvo ūžesį, negu 
žmogaus ausis.

SKAITYKITE ‘ DRAUGĄ”, 
TAI ĮDOMIAUSIAS DIEN
RAŠTIS.SKELBKITCS “DRAUGE”

mo VVEST ROO8EVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Valstybes 1876 metais. Jis 
yra laimėjęs prizus už mu
zikalias kompozicijas 16 
kartų.

Mr. Steinfeldt buvo solis
tas su Chicago, Cincinnati ir 
San Antonio simfonijos or
kestrais.

Kaip ilgai gyvena 

papūga
Kai kunigaikštienė D’Ur- 

bino 1633 metais atvyko į 
Florenciją ištekėti už kuni
gaikščio Ferdinando, ji atsi
gabeno su savim papūgą, 
“seniausį savo šeimynos na
rį”. Toji papūga Florencijo
je (Italijoje) išgyveno dar 
100 metų.

Z

pusę 
nuo 
kra-

padarė aštuonias ir 
mailės vaikščiodamas 
šaldytuvo iki virtuvės 
nų.

Joe tuo pačiu laiku (per 
vienuoliką savaičių) išvaikš
čiojo 776 mailes, bet ne vi
sos tos kelionės mailės yra 
kariškos tarnybos. Iš tų 776 
mailių, aštuonios buvo pa
darytos apžiūrint Chicagą, 
savaitės gale.

X “Garden. Festivale”, 
Marąuette Park, pasižymė
jo dvi lietuvės: šv. Kazimie
ro vienuolyno sesuo Vero
nika už šviežių daržovių ko
kybę gavo apie dešimts mė
lynų kaspinų, tai yra pir
mas dovanas, o Domą Ka
minskienė pirmą dovaną už 
išdėjimą šviežių daržovių 
ant lėkštės stalui papuošti. 
Teisėjais buvo universitetų 
agronomijos profesoriai. Be
je, D. Kaminskienė yra mūs 
dienraščio nuolatinė kores
pondentė.

X Frances Baliauskaitė, 
praėjusiame susirinkime bu
vo priimta į Ateitininkų 
draugovę. Frances yra veik
li lietuvaitė, priklauso vy
čiams ir Kęstučio chorui. F. 
Baliauskaitė yra gabi vai
dintoja, pernai dalyvavo “Te 
vų Klaidos” veikele, šiemet 
jau paėmė Julytės rolę “Pa
jūrio auka” veikale, kuris 
bus statomas lapkričio m. 
21 d. Federacijos, Moterų 
Sągos ir Susivienymo aps- 
kričfų vakare, Bridgeporte.

X Theodoras Sirvydas, či- 
Į kagietis, jau antri metai, 
j kaip yra baigęs inžinieriaus 
mokslus ir dabar užima aukš 
tą vietą vienoj karo dirb
tuvėj, Illinois valstybėj, ku
rioj yra gaminama karui 
reikalinga medžiaga. 
Prieš tai jis buvo Chicago 
policininku ir vakarais lan
kė universitetą, kad pasiek
ti užsibrėžtą tikslą. Pasiry
žimas viską nugalėjo. Šio
mis dienomis Chicagoje bu
vo inžinierių konvencija, ku
rioj dalyvavo ir T. Sirvydas. 
Jo tėvai gyvena Brighton 
Park, 5814 S. Whipple St 
Beje, konvencijoj buvo įdo
mu tas, kad tarpe 700 su
važiavusių iš visos Ameri
kos ir Kanados inžinierių 
buvo ir septynios merginos- 
inžinierės.

Pirmas britų dienraštis
* ' ' -

Anglijoje pirmas dienraš
tis (laikraštis) buvo išleis-] 
tas moters Elizabeth 
lett, 1702 metais.

I

Vyras apsivedė kit? 
moterį savo žmonos 
akivaizdoje

Reading, Anglija. — Wil- 
liam Edward Twine, 30 me
tų amžiaus, spalių 7 dieną, 
buvo nubaustas trims me
tams kalėjiman už bigamiją 
(daugpatystę), jis apsivedė 
nursę savo tikros žmonos 
akivaizdoje.

Twine, buvęs kareivis, ve
dė Vera Higgins, Wantage, 
liepos 17 dieną. Britų legi- 
jonas sudarė garbės sargy
bą. Jo tikroji žmona, kuri 
buvo paimta kaipo vedybų 
pamergė, dalyvavo vedybų 
iškilmėse. Po honeymoon 
Twine prisipažino, jog jis 
buvo vedęs.

Legališka (tikroji) žmona 
pasakė, jog ji neatidengė sa
vo tikros padėties, nes ji bi
jojo savo vyro.

Genys turi 120 vardu
Paukštis iš genių giminės 

šioje šalyje turi 120 vardų.

Naminės vištos
Naminės vištos, ir vištų 

rūšies paukščiai, išgyvena 
nuo 12 iki 15 metų.

t Patinėlis krauna lizdų
Amerikos paukštis, vadi

namas Wilson’s phalarope, 
padaro lizdą ir lizde eina 
šeimininkės pareigas.

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėmKaliniai
Virš šimtas valstybės ka

lėjimų, 160,000 kalinių ga
mina laivynui nosinaites, 
kovos valteles, ir kitus ka
riškus dalykus, kad išpil
džius kontraktą, kuris sie
kia arti aštuonių milijonų 
dolerių.

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

vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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