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Užėmė dar vieną Italijos miestą
Ruošiasi persikelti per Volturno upę
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 11.—Bris

dami per gilų Italijos dumblą, Gen. Clark vadovaujami 
amerikiečiai kareiviai užėmė Pontelandolfo, 12 mylių į 
šiaurvakarius nuo Benevento. Didelis lietus padarė sunk
vežimius beveik beverčius. Tuo pat kartu pranešama, kad 
nacių opozicija taipgi didėja.

Prie pakilusios Volturno upės, kur amerikiečiai įstei
gė 44 mylių frontą, niekur 
neprasimušta pirmyn, šiuo 
laiku daugiausiai rūpinama
si sukonsoliduoti pozicijas 
pietiniam krante, ir atvilkti 
kanuolių ir amunicijos.

__  X _

Persikėlimas per Voltur
no bus labai sunki operaci
ja, kadangi priešas šiauri
niam krante sukoncentravo 
savo artileriją apšaudyti vi
sas pozicijas, kur būtų ga
lima pastatyti tiltus. Vol
turno normaliai negili, bet 
dėl lietaus labai pakilusi. 
Sakoma Gen. Clark tvirtai 
tiki, kad neilgai ims persi
kelti per Volturno. Amerikie 
čių patrolės keliose vietose 
šiauriniam krante jau susi
rėmė su vokiečiais, mato- 
jnai išbandyti nacių jėgas.

Artilerijos dvikovos.
Sakoma vokiečiai naudoja 

italus darbininkus pastaty
mui fortifikacijų virš Vol
turno upės. Vienas sąjungi
ninkų štabo narys pareiškė, 
kad galima čia tikėtis dide
lių* kovų.

Raportas iš Aldžyro sakė 
nauja vokiečių divizija kon
tratakuoja penktąją armiją 
į šiaurryčius nuo Capua.

Karo informacijos biuras 
sakė Jungtinių Tautų radio 
Aldžyre pranešęs, kad šiuo 
laiku vyksta artilerijos dvi
kovos ir kad vokiečių jėgos 
koncentruojamos kontrata
kai.

Sužalotas didelis naciu 
karo laivas "TirpHz 
LONDONAS, spalių 11.

Karo laivyno pranešim 
britų mažieji submarin 
sutorpedavo ir apgadino vo
kiečių didžiulį karo laivą 
“Tirpitz.” Ataka padaryta 
rugsėjo 22 d., Alten fjorde, 
Norvegijoj.

Iš lėktuvų darytos nuo
traukos parodo, kad tas lai-1 
vas dar stovi prie savo prie
plaukos, ir aliejus padengia 
vandenį daugiau negu dvi 
mylias aplink jį.

Jūreiviai, kurie dalyvavo 
toje atakoje, sakė girdėję 
didelius sprogimus. Trys tų 
mažų submarinų negrįžo, ir 
skaitomi dingę.

Vokiečių komunikatas rug 
sėjo 23 minėjo tą ataką, bet 
sakė ji buvusi atremta.

S<& JUNGININKAMS BESIRUOŠIANT UŽIMTI NAPOLĮ

Po dūmų priedanga., Amerikos “Rangers” kariai kopiasi į kalną prie mažo Maiori 
miestelio, į šiaurvakarius nuo Salerno. ‘‘Rangers” buvo išlipdij^i prie Maiori kartu su 
pengtaja armija, kad išvaryti vokiečius iš kalnų prie Napolio lauko. (Acme-Draugas 
Telephoto).

—--v---- :
x ...

PASKELBS KARĄ PRIEŠ JAPONIJA
Manoma, alijantams paves savo bazes

MADRIDAS, spalių 11.— salas.
Patikimi raportai sako Prem j Keleiviai iš Lisabono sa- 
jeras Dr. Antonio de Olivei- ko miestas nuklotas plaka- 
ra Salazar 
kelbti jog 
žada savo

i siūlo savo
1 šaulio dalyse
; kams.

Ispanijoj gaunami nepi-1
tvirtinti raportai sako keli nutraukti diplomatinius san-
sąjungininkų karo laivai jau tykius su Japonija ir paskel 
pasiekė Portugalijos Azorų bti karą prieš ją.

L
l

pasiruošęs pas- tais, kurie praneša, kad Por- 
Portugalija atsi- tugalija gali atsižadėti neu- 
neutraliteto ir traliteto. Taipgi pranešama 

bazes visose pa- jog portugalų Legionas įsa- 
sąjunginin- kęs užtamsinti Lisaboną ir 

kitus didžiuosius miestus.
Portugalija taipgi gali

I

Nušovė šešis rymiečius
NEW YORKAS, spalių 11. 

— Nacių kontroliuojamas 
Italijos fašistų radio šian
dien pranešė, kad šeši Ro
mos gyventojai buvo nušau- 

j ti ir 13 kitų buvo pasodinti 
{ kalėj iman už bandymą ap
vogti Romos maisto stotį ir 
drabužių krautuvę.

SABOTAŽNINKAMS PO 
10 METU KALĖTI

CLEVELAND, spalių 10. 
—John L. Schmeller ir jo 
broliai Frank ir Edward, 
visi buvę National Bronze 
& Aluminum Foundry fir
mos oficialai, šiandien buvo 
nuteisti po 10 metų kalėti ir 
priteisti sumokėti po $10,- 
000 pabaudos. Jie buvo rasti 
kalti praleidimu ir pristaty
mu netinkamų lėktuvų da
lių. Keturi kiti, oficialai ir 
pati firma išteisinti.

NUGALĖKIME JAPONUS _ 
DABAR—GREW

GEN. CLARK MIŠIOSE
NEAPOLIS, spalių 11.— 

Gen. Clark ir kiti sąjungi
ninkų viršininkai vakar da
lyvavo šv. Mišiose už Ame
rikos kareivius San Genaro 
katedroj. Maždaug 700 žmo
nių, jų tarpe ir Neapolio 
Kardinolas, išklausė K'in. 
E. J. Kozak atnašautas šv. 
Mišias prieš didyjį altoriui.

SCHENECTADY, N. Y., 
spalių 11.—Joseph Grew, bu 
vęs Amerikos ambasado
rius Japonijai, šiandien pra
šė skubios ir didelės ofcn- 
syvos prieš Japoniją. Jis 
sakė mes negalime laul J, 
bet turime dabar atlikti c v 
vo užduotį, ir tas reišl la 
Japonijos visuotiną nugalė
jimą ir besąlyginį pasidavi
mą. —

Jugoslavai patriotai 
užėmė dar 3 miestus

LONDONAS, spalių 11.— 
Partizanų kovos prieš na
cius Jugoslavijoj vis didėja. 
Drug Tito vadovaujami par
tizanai praneša užėmę dar 
tris miestus, Cacen, Bijelji- 
na, ir Kamnica.

Laisvos Jugoslavijos ra
dio vakar pranešė, kad pa
triotai stumia nacius atgal 
į abu Trieste ir Fiume -mies
tus, ir nuolat atakuoja vo
kiečių susisiekimo linijas 
įvairiuose frontuose.

Minima ypatingai parti
zanų veiksmai prie Ogulin- 
Karlovac-Zagreb geležinke
lio. Oguline apsupti naciai 
dabar desperatiškai kovoja, 
kad kaip norint išsigelbėjus.

Amerikiečiai okupavo Kolombangara
Iš ten vary sis į Bougainville, šiaurėje
PIETŲ PACIFIKO Šta

bas, spalių 11.—Amerikie
čiams išvijus paskutinius 
japonus ir pilnai okupavus

Vokiečių radio vėl 
pradėjo plūsti švedus

LONDONAS, spalių 11.— 
Vokiečių spauda ir radio ir 
vėl pradėjo plūsti švedus. 
Švedijai prieš kurį laiką 
protestavus Vokietijai už 
nuskandinimą dviejų Švedi
jos laivų, naciai per radio 
ir spaudą apipylė švedus 
visokiais negražiais var
dais. Dabar ir vėl atnaujino 
tą pravardžiavimą, šį kartą 
už tai, kad Švedija atsakė 
vokiečiams teisę Švedijos 
geležinkeliais vežti gazoliną 
ir aliejų, ir už nurodymą 
amerikiečiams ir anglams 
kur ir kada vokiečių tanke- 
riai plaukia. Dar prie to pri
sideda ir švedų pasiūlijimas 
priimti žydus, kurie bėga 
nuo nacių žiaurumo Danijoj.

FDR prašo Amerikon 
įsileisti kiniečius
WASHINGTON, spalių H į

—Specialiam pranešime Kon 
gresui, Prez. Rooseveltas 
šiandien prašė atšaukti įsta
tymą, kuris draudžia kinie
čių įsileidimą į šį kraštą, ir 
duoti jiems teisę tapti Ame- NnČnyp VMilj, ISCelbė 
rikos piliečiais. Prezidentas 3 D
pareiškė, kad tas įstatymas 
buvęs “istorinė klaida,“ ku
rią dabar reiktų atitaisyti ir 
tuo užkirsti kelią japonų 
iškraipytai propagandai.

I

Bombavo vokiečių aerodromus Graikijoj
SĄJUNGININKŲ ŠTA-, jos krovinius.

BAS šiaurės Afrikoj, spalių
11.—Sekdami britų naktinę racijose prarado du lėktu- 
ataką ant Maritza ir Calata vus, o nušovė šešis nacių 
aerodromų Rhodes saloje, i 
didieji bomberiai iš šiaurės 
Afrikos vakar bombavo A- 
raxos ir Atėnų aerodromus 
Graikijoj. Bombos sukėlė 
didelius gaisrus tarpe han- 
garų, sunaikino daug priešo 
lėktuvų ant žemės, ir iš
sprogdino priešo amunici-

Sąjungininkai visose ope-

lėktuvus.
Puola nacius Italijoje.

Tuo pat metu sąjunginin
kų vidutinieji bomberiai per 
ištisą dieną atakavo vokie
čių kanuolrų pozicijas ir ka
reivines penktosios ir aštun Į 
tosios armijos frontuose 
Italijoj.

Kolombangara salą, dabar 
žiūrima į Bougainville, kur 
randasi paskutinė japonų 
bazė prieš Rabaul. Neofici
aliai spėjama, kad Kolom- 
bangaroje buvo apie 10,000 
japonų kareivių, kurių gal 
5,000 paspruko, o kiti už
mušti ar prigėrė bandant
laiveliais vykti į Choiseul. į

I
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SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 11.—Amerikiečiai už 
ėmė Vila aerodromą ir visą 
Kolombangara salą, tuo įgy
dami pilną kontrolę visų

; •]
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Sakoma Argentina tuoj 

skirsis su ašimi
MONTEVIDEO, spalių 11 

—Keleiviai iš Buenos Aires 
praneša jog by kuriuo mo
mentu tikimasi pakeitimas 
Argentinos vyriausybės at- 
sinešime link tarptautinės 
ir vidujinės politikos. Anot 
jų, daug kas spėja, kad Ar
gentina nutrauks santykius 
su ašies valstybėm.

VOKIEČIU LĖKTUVU 
BAZES LIEPSNOSE

LONDONAS, spalių 11.— 
Po trišakės Amerikos lėktu- 
vų atakos, trys svarbūs na- 

' cių susisiekimo ir lėktuvų 
centrai Vokietijoje ir Olan
dijoje liko tik degančiais 
griuvėsiais. Aviacijos štabo 
pranešimu, bent 102 vokie-

j čių lėktuvai buvo sunaikin- 
ti tų atakų metu. ~ 
dienas aštuntasis 
dalinys sunaikino 
o gal 360, nacių lėktuvus.

Bomberių daliniai numetė 
bombas ant Muensterio ge
ležinkelių centro, ir geležin
kelių Coesfelde, 
Vokietijoj, ir ant Enchade dama st Louis Cardinals 
aerodromo Olandijoj.

Per tris 
aviacijos 

bent 335, VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ST. LOUIS, Mo.—New 

Yorko Yankee baseballo ko
manda šiandien laimėjo pa- 

vakarinėj saulinį čampijonatą, tsupliek

UŽGYRĖ GRĄŽINIMĄ i 
VICTORY TAKSU !

WASHINGTON, spalių 11 
—Atstovų butas vienbal- 

centralini/ ir pietinių Solo šiai nutarė tuoj suteikti kre- 
monų salų, šioj okupacijoj, 
pradėtoj spalių 6 ir baigtoj 
9, nematytas nė vienas gy
vas japonas. Prie Vila rasta 
kianuolės ir amunicijos ir 
kitų reikmenų kroviniai, kas 
įrodo, kad japonai bėgo vis
ką palikę.

Taipgi rasta 10 sugadin
tų japonų lėktuvų.

Nors MacArthur komuni
katas nepasakė to, spėjama, 
kad amerikiečiai, kurie už- 

’ ėmė Kolombangara, paėjo
■ iš Arūndel salos. Amerikie-jo savo vyro ęyvybę čiai neSitikėjo dideles opo-
CHICAGO, spalių 11. zicijos, kadangi per mėnesį

Mrs. Florence Allen anksti ,iaįįo jų lėktuvai nuolat ata- 
šį ryt girdėjo kaip įsibrio- kavo japonų kareivinius lai- 
vęs vagilis gręsė jos vyrui, - ................................
James. Pakilusi iš lovos, ji 
paėmė savo vyro revolverįi, 
tykiai priėjo prie durų, iš
kišo revolverį po vyro pa- 
žasčia, ir paleido du šūvius 
į lemputę, kadangi vagilis 
tamsoje nesimatė. Abi kul
kos pataikė vagiliui į galvą 
ir jis krito negyvas.

Vagilio giminaičiai paži
no jo lavoną ir sakė jis bu
vęs Chester Ochal, 17 metų 
vaikėzas.

ditus už iki šiol įmokėtus 
Victory taksus, ir pasiuntė 
bylių Senatui.

Po šiandien pravestu by
liu skaitoma, kad visi tak
sų mokėtojai kvalifikuoti 
gauti tuos kreditus. Sekan
čiam taksų raporte, visi tak
sų mokėtojai gautų kreditus 
nuo 25 nuošimčių nevedu-' 
siems iki 40 nuošimčių vedu- 
siems, nedaugiau $1,000. i

komandą 2 prieš 0. Yan- 
kees laimėjo 4 žaidimus, o

1 Cardinals tik vieną.
IŠ MASKVOS — Rusųka 

riuomenė prasimušė iki Go
melio priemiesčių Baltrusi- 
joj, ir praplėtė savo pozici
jas vakariniam Dniepro 
upės krante.

IŠ WASHINGTONO. — 
I Atstovas Cole reikalauja, 
kad tuoj būtų laikomas ka
rinis teismas ištyrimui kal
tininkų Pearl Harbor nelai
mės 1941 m. gruodžio mėn.

1 7 d.
IŠ VIDURŽEMIŲ — Są

jungininkų bomberiai pade
da jugoslavams patriotams 
puldami nacius Balkanuose.

SAKOMA NACIAI EVAKUOJA KIEVĄ

<

ORAS
Truputį šilčiau.

• I 
vėlius iškeliančius kareivius 
iš tos salos, ir šimtus jų nu
skandino.

Teturi dvi salas.
Prieš tris dienas MacAr- 

thur pranešė jog japonai 
pasitraukė iš Vila ir Kolom
bangara pietinės pusės. To- 
kyo galų gale pripažino, kad 
japonai “sėkmingai patrau
kė” visus savo kareivius iš 
Kolombangara ir Velia La- 
vella Salų.

šiandien japonai tevaldo 
Choiseul ir Bougainville sa
las, šiaurėje.

MASKVA, spalių 11. — 
Rusams pasistūmus taip to
li vakariniam Dniepro krin- 
te, kad naciai jau nebegali 
kanuolėmis apšaudyti per 
upę persikeliančius rusus 
kareivius, dabar vyksta vie
na kruviniausių kovų rusų- 
vokiečių karo metu. Prane
šimas iš fronto sako astuo
nios rusų divizijos, apie 
120,000 kareivių, perėjo per 
Dnieprą trijose vietose, j 
šiaurę ir pietus nuo Kiev*>.

Vienas pranešimas iš Mas 
kvos sako vokiečiai pradeda 
evakuoti Kievą.

Arti Gomelio.
Rusų kariuomenės 

rusijoj artinasi prie
bazės Gomely, ir jau praėjo

Ba't- 
nacių

pro Rishevo, kuris randasi 
ant geležinkelio tik penkias 
mylias į rytus nuo to mies
to. Gomelio apylinkėj rusai 
užėmė suvirs 200 kaimelių.

Raportuojama jog kiti ru
sų daliniai jau dasivarė iki 
15 mylių nuo Vitebsko.

Maskvos radio pranešimu, 
rūbai pradeda naują ofensy- 
vą pagal Kiriohi-Mga gele
žinkelį, Leningrado apylin
kėj.

Vichy radio pranešimu, 
rusai pradėję ofensyvą tar
pe Zaporozhe ir Azovo jū
ros. Anot tos žinios, rasai 
naudoja stiprias jėgas ir 
matomai nusistatę kaip no
rint pralaužti nacių linijas 
ten.

A
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Sv. Kazimiero kapinių 
didelės aukos 
lietuviu įstaigoms

(LKFSB) Chicagoje esan
čių Šv. Kazimiero kapinių 
vadovybė beveik kiekvie
nais metais paskiria nuo 
$500 iki $5,000 .vairioms 
Lietuvos ar Amerikos lietu
viu švietimo, labdarybės į- 
staigoms, knygų leidimui ar 
kitiems lietuviškos kultūros 
reikalams. Nuo savo įsikū-' 
rimo Šv. Kazimiero kapinės 
jau yra paaukojusios lietu-; 
vištai visuomenei $166,400.1 
Šias žinias patiekia “Ameri
kos Lietuvių Katalikų Dar
bai”: Liet. Kunigų Vieny
bė* išleistoji vertinga kny
ga. Joje yra visų lietuviškų 
parapijų ir lietuvių kunigų 
adresai, aprašymai lietuvių 
kultūrinių, labdarybės įstai
gų. Gaila tik, kad ne visos 
įstaigos prisiuntė reikiamą 
kiekį medžiagos. Vis dėlto 
šis veikalas yra gausi me
džiaga lietuviškos išeivijos 
kultūros istorijai ir juo tu
rėtą susidomėti kiekvienas 
lietuvybe besiinteresuojąs 
inteligentas.

I

Atskleista istorinė 
paslaptis apie Vilnių

(LKFSB) Prisimindamas 
Vilniaus netolimą praeitį 
“Polish Review” skelbia, 
kad jį 1920 m. spalių 9 d. 
užėmė “a Free Polish Corps 
conducted by General Zeli- 
gowski”. Kiek tas korpusas 
ir visas jo veiksmas buvo 
‘‘free”, atskleidžia patys len 
kai: jų laikraštis “Tygodnik 
Polski” Nr. 33, pusi. 4 rugp. 
22 d. paskelbė, jog Frances- 
co Tomassini, pirmas italų 
ambasadorius Lenkijoje, sa
vo atsiminimų knygoje nu
pasakoja šitą Pilsudskio pri
sipažinimą: kai Pilsudskis 
pasitraukė iš vadovystės ir 
kai atsisveikino su diploma
tinio korpuso nariais, jisai 
paprašė, kad dar pasiliktų 
Anglijos, Italijos ir Prancū
zijos ministeriai. Pilsudskis 

■.valandėlei pasišalino ir grį
žo

• se, o savo pilku šaulių švar
ku ir pasakė:
jau esu privačiu žmogumi, 
noriu nuo savo sąžinės nu
simesti vieną nuodėmę, ku
rią pąpildžiafu prieš jus. Po
nai, tikriausiai, atsimenate, 
kad kai generolas Želigovs
kis užėmė Vilnių, jūs šiuo 
reikalu padarėte intervenci
ją ir aš tada pareiškiau, kad 
aš nieko apie tai nežinojau. 
Taigi norėjau ponams šian
dien pasakyti, kad tai buvo 
netiesa.” Tomassini prideda; 
kad ambasadoriai atrodė La
bai nustebinti ta reveliaci- 
ja Tą viską, kaip anksčiau 
minėjome, paskelbė pačių 
lenkų laikraštis.

GARSŪS BEISBOLININKAI TĖVO LAIDOTUVĖSE

yValker (kairėj) ir Mort Cooperiai, St. Louis Cardinal 
beisbolo tymo nariai, parvykę namo Independence, Ind., 
su savo motina dalyvauja laidotuvėse savo tėvo, kurs l 
mirė prieš antrą “Worid Series” žaidimą. (Acme-Drau- . 
įas Telephoto)

Nacini Šiauliuose 
suėmė apie 500 
žmonių

(LKFSB) Švedų laikraš
tis “ Afrontidning ” praneša, 
kad Šiauliuose naciai suė
mė per 500 žmonių, kaitin
dami užsiėmus spekuliacija. 
Vokiečių teismas nubaudęs 
90 žmonių įvairiems termi
nams į kalėjimą.

...................... - ■ — - ■ ■ ■ ------------------------ •>»

Pabalčio valstybėse oku-, viai nesutinka kariauti už 
pantai atidarė naujas kali
niams stovyklas ir jos pil
nos įkalintųjų. Kaip mums 
praneša iš Londono — pa
sibaisėtinas persekiojimas 
eina be atodairos, nes lietu-

Vokietijos reikalus.

I

I

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare » valandą.

VHFC 14S0 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

Budriko Moderniška KrautuvS ■

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

tas. F. Bidrik, tat. 
24t So. Halsted St.
Tel. Calumet 72^7—4561

■ 1 » 1 ■ ■

nebe maršalo drabužius'

“Dabar, kai

Rūpinasi mūsiškiais
(LKFSB) Londono lietu

vių parapijos klebonas khn. 
dr. K. Matulaitis kreipėsi į 
savo parapijiečius, skatin
damas priimti pas save die
nai kitai paviešėti nuvyks- 
tančius į Londoną USA ka
reivius — lietuvius. Patsai 
lietuvių parapijos klebonas

I

I

i

Skolingn]

imasi šitame reikale patar
pininkauti.

Salantuose įsteigta 
gimnazija

(LKFSB) Gautas leidimas 
Salantuose įsteigti gimnazi
ją. Pradžioje veiks tik pir 
mosios 3 klasės. Gimnazijos 
inspektoriumi paskirtas Se
rapinas.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GKOvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam <y- 
venlmuL Bao*oklte jaa, leisdami 
lieaaamlnuotl jaa moderaHkl&uMa 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akE^^kurte 

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashhuid Avenu* 

Kampas lS-toa
Mėtoms: OAJKAL OM1, —r 

OFMO VALAVDO8: 
Kaadlea S:M a. m. iki 1:14 p. m. 
, Trečiad. tr Mttad. a. m.

M T:M B- au

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DEVIDENTę
RATA

t
r

Pinigus 

Morgičiams 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS 
TfiS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tek Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

IHARGLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M. j

WHFC - 1450 kilos. >
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1 

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

6755 S. Westem Ave., Chicago, III. |
GROvehill 2242Telefonas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office tol YABds 4787 
Namu taL BROipee* 1980

tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS

r«t YABdl 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

1751 W. 47th Street

TaL OANal 0257
Bes. teL: PBOspect 665w

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

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

6 Iki 9 vaL vakar*.
Ofiio teL VlKginia 0036

Bendendjot toL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBŪEGA8

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—8 Ir 9—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUEGAS 

IR AKINTU 3 PRITAIKO

744 We*t Sftth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — li-ta.

■

EAHHlnGS

Mėty

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKC

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS “'AfiSUa
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 945, *£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT
“TAČKŪNŲ" ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

EXTRAl EXTRA!
- DAINĮ)

Permainytas 
vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUSIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

N. KANTRU, mv.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 4054

Tel YABds 5921.
Bes.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUEGAS

Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DB. P. ATKOČIŪNAS

TAUPYKITE mūsų įstaigoj*. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti par Federal Savings and Loan In- 
aarance Corporation. Mokame 8%. Jttaą pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB SYMIAUHA LBTOVIĮJ FINANSINE IŠTAIGA

L STOTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
| TEL. CALUMET «1U Jo*. M. Moieri*. Sae*y. «2M 80. HALSTED ST.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir PenktadieniAia 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poDiet,

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS £B CHIRUHUrt., 
1729 So. Ashland Ave.

(2-troe lubcj
Ofiso telefonas: YAR.ls 0554 

Jei ntatsiuvpia Saukite — 
lies, tel.; MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
10 iki 13 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo

vai. popiet u nuo t k. v«u. »aa.
Nedėliomis nuo 10 iki i2 vai. dieng

Telefonai: 
Ofiso — HEMIock 5849 
Rezid. — HEMIock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

_________ pagal sutartį-_________  
Ofiso TeL...............VIRgtala 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir flafcm, tik ■Pritariu*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IP. CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayetts 3210 
Res. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDO8:
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 
kuria turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



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 Ave.

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»48»

“DRAUGO” DARBŲ
SKYRIUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO,

HELP VVANTED — V Y KAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai

popiet.
CHICAGO

4200 S.
J Employment Ofisą ■ nuo 9

, iki 12 popiet.
3959 W. Ogden — Room 302

nuo 8:S0 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

REIKIA

Iki

ryto

HELP VVANTED — VYRAI KARPENTERIO
FREIGHT

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausią visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir medini", baksu dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

MEKANIKU IR 
PAGELBININKŲ

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

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis Ir valgis.

EITEL RESTAURANT

14 W. Randolph__________

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

Pastovus Darbas
Prie

Pataisymo Darbų 
Ir Pertaisymų

Atsišaukite

JOSEPH V/JEHCEK
2850 S. Throop St.

HELP VVANTED — MOTERYS

EILE KLERKŲ
MERGINŲ ar MOTERŲ

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar PoDiet.

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokyklų studentėms.

5 dienos į savaitę.

AUTOMOBILIŲ 
TEPĖJO

Pastovus darbas, gera mokestis.. 
Atsišaukite tuojaus.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

MINNESOTA MINING 
& MFG. CO. 

1500 S. Western Ave. 
Tel. Monroe 6126

SHEET METAL

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Pierce

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

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

NAKTIMIS ŠIFTAS:
Nuo 3:30 pp. Iki 12 naktį.

Kariuomenė ir Laivynas reikalauia 
greitai tos medžiagos kurią jūs 
gaminsite.

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Ave.

MOTERŲ REIKIA

Pagelbėkite laimėti karą dirbant 
prie svarbių 100% karo darbų.

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS
Nuo 8 ryto iki 5 pp. 

šeštadieniais iki 12 pietų.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac

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

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 S.- Ashland

=__________ i HOTEL TARNAIČIŲ
, -• u. Patyrusiu ar ne. Gera mokestis. 6Atneškite Pilietybes Prirodymus ųjenos pastovūs darbai. Matykite 

j Housekeeper.
' NORWOOD HOTEL

6400 Normai Blvd.PAS MR. HEALY

Pirmadienį ar Antradienį: 
9:30 iki 12:30 ar 2:30 iki 5:30 DIRBTUVĖS DARBAI

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALLACE

REIKTA.
Stockroom ir Receiving Vyrų, 
tovūs darbai, gera mokestis.

KRESGE CO.
___________ 6300 S. Halsted

PORTERIO
Reikia tuojaus. Atsišaukite į

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FI5OOR

Tas-

S. S.

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Pressmen Pa- 
gelbininkų, Paner Handlers. ir tt. 
Patyrimo nereikia, gera valandinė 
rata. laikas ir pusė už viršlaikį. 
Kreipkitės prie Mr. Kessler.

TRANSO ENVELOPĖ CO.
3542 N. Kimball Ave.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

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
i 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

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Ave Cicero

Yra ryšys su Lietuvos 
slaptuoju veikimu

(LKFSB) Lietuvos žmo
nės, nepaisydami gyvybės 
pavojaus, būdami žiauriųjų 
nacių okupuoti, suorganiza
vo slaptą veikimą Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti. 
Su Lietuvos požeminiu vei
kimu užsienyje gyveną lie
tuviai yra užmezgę ryšį. Y- 
ra žmonių slaptai* perėjusių 
Lietuvos sieną ir atvykusių 
į demokratinius kraštus. Tuo 
tarpu jų pavardės paskelb
ti, dėl suprantamų priežas
čių, negalime.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

I

d.

Assemblers ir Lathe Han'd. Tr abel- 
nu dirbtuvės darbininkų. Geros • 
darbo sąlygos ir transportacija. Pa- i 
tyrimo nereikia.

ŠAUKIT GROVEHILL 4344
Klauskit Mr. Hopkins.

VYRŲ IR MOTERŲ prie darbų 
viduj. Gera mokestis ir malonios 
darbo sąlygos.

DIXIE HIGHGRADE LAUNDRY
7247 S. Racine Ave.

PILNO AR DAUNIO LAIKO DAR
BAI dabar atdara mūsų Packing-. 
Shipping- ir Technical departmen- 
tuose. Vyru. Moterį; ir aukštesnės 
mokyklos studentu prašorrie atsi
šaukti. Rytmetiniai darbininkai ypa
tingai pageidaujami. Atsišaukite as
meniškai.

GENERAL BIOLOGICAL 
SUPPLY HOUSE
761 E. 69th Place

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

PORTERIO

Iš Federacijos 26 
skyriaus susirinkimo

Bridgeport. — Spalių 6
įvyko Federacijos 26 sky
riaus skaitlingas ir įdomus 
susirinkimas.

Dėl svarbių priežasčių ne
atsilankius rašt. V. Balan
dai, nutarimus pastarojo su
sirinkimo perskaitė J. Šlio
geris. Protokolas vienbalsiai 
priimtas.

Draugijų raportams ir ki
tiems darbams neliko laiko 
dėl plačių raportų iš Ame
rikos Lietuvių Konferenci
jos, Pittsburgh, Pa., kuriuos 
išdavė kun. J. Prunskis ir 
komp. A. Pocius.

Raportai buvo įdomūs ir 
labai džiuginanti dėl konfe
rencijos nepaprasto pasise
kimo darbų Lietuvos ir A- 
merikos šių dienų reikaluo
se.

Besidžiaugiant konferen
cijos nuveiktais darbais A-
merikos ir Lietuvos gelbėji- kestį $1.00 įmokėjo Barbo- 
mui, ypatingai buvo džiugu, 
kad sudarytas American In- siems katalikams už ją la- 
ter-Allied Relief Committee biau ekonominiai pasiturin - 
on Post War Reąuirments 
su įsteigtu fondu ir Lietu
vos pokariniam šelpimui. 
Fondas rinks aukas pini
gais, drabužiais, vaistais ir 
t.t.

A. Vaišvilienė pranešė, 
kad Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių vienetas jau yra pa
sirengęs ir susitaręs su virš 
konferencijos įgaliotu cent- 
raliniu komitetu siūti, megz
ti ir rinkti drabužius ir t.t. 
Medžiagą gaus iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus.

PILNO AR DAUNIO LAIKO
Maisto gamybos dirbtuvėje. Paty
rimo nereikia. Apmokamos atos
togos ir legaliniai šventadieniai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį. Arti 
north sidės. ,

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

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir mediniu baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c į vai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA MOTERŲ
Reikią prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį. 1 w.

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MASI
NU . OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJU — VTTLITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM “a

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS

I M. Born & Co.
Vvru drabužiu Išdirbėjai gamintojui 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Of'.są nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

Klausyk gerai; atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

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

J

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ŠIO KARO DIDVYRIS

Konferencijoje, rūgs. 2-3 die
nomis, įgaliotas, kuris ir 
vadovaus, kaip Katalikų Fe
deracijai, taip patriotams so
cialistams, taip patriotams 
tautininkams, bendrai Lie
tuvos gelbėjimui ir Ameri
kos karo reikaluose. Centran 
neįsileidžiami lietuviai ko-| 
munistai (išgamos).

A. Vaišvilienė papasako
jo. kad Deveinienės refera
tas atidengė žiaurių kemu- 
nistų-rusų istorijoje negir
dėtą barbarizmą su tremti
niais Sibiran ir baisias, ne
išgydomas tremtinių ligas 
Sibire dėl badavimo ir 60 
laipsnių šalčio, kur žiema 
tęsiasi 10 mėnesių.

Federacijos apskričio su
sirinkimas lankyti įgaliota sįu ordine — Congressional 
ir apsiėmė M. Okonis, Ant. Medai of Honor. Guadalca- 

nal operacijose jis labiau
siai pasižymėjo japonų re- 
gimentui sunaikinti.

(NCWC)

Platoon Sgt. John Basi- • 
lone, pavyzdingas katalikas 
Šv. Onos parapijos, Raritan, : 
N. J., apdovanotas aukščiau-

Vaišvilienė ir A. Budrys.
A. Vaišvilienė pakvietė 

dalyvauti TT. Marijonų Ben- 
j dradarbių parengime spalių 
10 d.

i Federacijai narystės mo-

ra Jogelienė. Pavyzdys vi-

tiems. J. Šliogeris

Iš moterų veikimo
Marąuette Park. — šven

čiant šv. Teresės dieną, spa
lių 3, 9 vai. arti šimtas na
rių pasipuošę rožėmis “in 
corpore” ėjo prie Dievo Sta
lo. Po pamaldų visos daly
vavo bendruose pusryčiuo
se. Dalyvavo ir dvasios va
das, kun. A. Baltutis. Jis 
trumpoje kalboje išreiškė 
džiaugsmą gražia draugijos
darbuote. Draugija smarkiai pirm. A. Snarskienei, rašt.

1 auga, narių skaičium. Yra i J. Pukelienei, V. Gečienei,
Klausimai ir diskusijos

Dėl žodžio “centralinis’ ’ 
kilo klausimai ir diskusijos. 
Komp. A. Pocius, atstovė A. 
Vaišvilienė aiškiai privedė 
prie supratimo, kad tai ne 
vien katalikų, socialistų ar 
tautininkų centras, bet tai 
yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos centras. Am. Lietuvių

kare. Programoj dalyvaus 
dain. A. Kaminskas ir Ade
lė Druktenytė. Pelnas ski
riamas padengimui išlaidų 
naujoms grindims į “kinder- 
garten.”

Ruošiama gražus 
vakaras

i

Šv. Pranciškaus Vienuoly- • 
no Rėmėjų Chicago apskri- » 
tis rengia vakarą spalių 24 : 
d., Šv. Jurgio parap. svetai
nėj, seserų Pranciškiečių, 
Brazilijoj, naudai. Komp. A. 
Pocius ruošia vakaro prog
ramą. Sėkmės pramatomos 
geros, nes komisijai: apskr. .

virš 150 narių. į H. Širvinskienei, A. Lesčins- -
Spalių 6 d. turėta “card kienei, B. Cicienienei, M. Kun ' 

party” parapijos naudai. Pel drotieneij pagalbą eina daug 
no padarė apie $125. kolonijų veikėjų ir prelatas

Mokyklos Motinų draugi- M. Krušas.
ja rengia vakarienę su įdo
mia programa, spalių 17 d. moj Brazilijoj darbuojas mi- 
sekmadienį, lygiai 6 vai. va- sijų dirvoje. Rėmėja

Seselės Pranciškietės toli-

JEWEL 
FOOD STORES

renkalauia
VYRŲ, MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbti pilnu ar daliniu laiku 
kaipo Klerkais ar Cashiers. 

Kreipkitės Employment Ofisan:

8321 So. Racine Ave. 
Vincennes

15 W. Madison St., Oak 
* Mansfield 6148

6211 N. Clark St. - Hollycourt 7345

lietuvio straipsniai 
Argentinos spaudoje

(LKFSB) Laikraštininkas 
Kazys Čibiras, kuris šiuo

3543 metu gyvena Argentinoje,
Park

★★★★★★★★★ 
★
★

For Help! 
For Sale!
For Rent! 
For Service!

★
★ 
’★ For Results!
- ADVERTISE -

I
Į
I
Į

i

vietos žurnaluose gana daž
nai iškelia Lietuvos kan
čias ir reikalus, šiemet, be 
kitų dalykų, žurnalas “Cri- 
terio” išspausdino straipsnį 
“Destrozo de la cultura oc- 
cidental” (Vakarų kultūros 
naikinimas). Straipsnis bu
vo spausdinamas net per du 
žurnalo numeriu ir jame fak
tais įrodoma kokius dide
lius nuostolius Lietuvos kul
tūriniam gyvenimui atnešė 
bolševikų okupacija Lietu
voje.

v •

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABT.ISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

I

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS

To paties autoriaus studi
ja apie komintemo veikimą 
buvo Argentinoje išleista at
skira knygelė, antrašte “La 
Accion dėl Comintem”. šia
me leidinyje taipgi surinkta 
daug medžiagos.

BESITRAUKIANČIŲ VOKIEČIŲ MINŲ AUKA

Besitraukiantieji vokiečiai visus kelius, net miestų gat
ves, nusodina minomis, kurias reikia pirma išrinkti ka
riuomenei užeinant, šiame atvaizde matome vieną ame
rikietį žuvusį nuo pakastos minos. Kitoj vietoj sapierai 
detektorių pagalba ieškoma daugiau pakastų minų. Iška-

PIRKITE KARO BONUS! |

THE LEADTNG LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau- ba yra liekana Mussolinio valdymo laikų: “Mes laimė- 
ge”. I sim”. Vargšas, kaip jis klydo. (Acme-Draugas Tėlephoto)

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ilUNOIS Antradienis, spalių 12, 1943

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN įJAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, .

by the 
LITHUANIAN CATHOLIC PEESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$5.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metams *.............................................................
Pusei metų ............................................-.........
Trims mėnesiams .............................................
Dviem mėnesiams .......................................-’....
Vienam mėnesiui ...'............................. . ..........

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje 
Metams .............................................................
Pusei metų ........................................................
Trims mėnesiams ..............................................
Dviem mėnesiams ..............................................
Vienam mėnesiui ............  -....i....

*

$7.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

vomis ir nepriklausomomis valstybėmis ir Lietuvą, ir 
Latviją, ir Estiją, ir Lenkiją, ir Suomiją, ir kitas. Jei 
Maskva pasipriešintų bent vienos iš šių ar kitų val
stybių nepriklausomybei ir norėtų jungti prie Rusijos, 
ji parodytų savo imperialistinius siekimus, pažeistų 
jungtinių tautų karo tikslus, taip ryškiai pabrėžtus At
lanto Čartery ir duotų pagrindo naujiems karams kilti 
ateityje. , M

Tad, nežiūrint, ar vokiečiai patys iš Lietuvos pasi
trauks, ar juos iš ten išvys rusų armijos, ar pirmieji į , 
Lietuvą ateis Amerikos ir Anglijos kariuomenės dali
niai, Lietuvos žmonių nusistatymas nepasikeis — jie 
reikalaus teisės, kuri jiems šventai priklauso, būti sa
vo krašto šeimininkais ir gyventi laisvu «ir nepriklau
somu gyvenimu.

Užsieniuose:

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

Metams .............
Pusei metų .... 
Trįms mėnesiams __________  _
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
bendradarbiams ir korespondentais raitų negražiname. Jei neprašo- 

tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
i laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
espondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
mpai ir aiškiai (jėi galima, rašomąją mašinėle), paliekant, didelius 
.ms pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 

.•espondencijos laikraštin nededamos.

. $8.00 

. * 4-50 

. 2.50

E
I
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t 
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Sntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Di.
l aler the Act of March 3, 1879.

Lietuvos žmonių nusistatymas
Z.R NACIAI TRAUKSIS GERUOJU IŠ LIETUVOS?

Paskutinėmis dienomis Švedijos spauda daug rašė 
apie tai, kad šio mėnesio pabaigoje naciai planuoja eva- 
1 loti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Baltijos valstybių gy
ventojai esą prisirengę besitraukiantiems vokiečiams ge
rs,i išpilti kailį. Vokiečiai kolonistai jau dabar, kaip 
p anešta iš Švedijos, yra iškeliami iš Baltijos kraštų.

Šios žinios, žinoma, nėra oficialiai patvirtintos. Jei 
vokiečiai patys savo valia trauktųsi iš Lietuvos, abe
jojama, ar tuo atveju bereiktų vietos gyventojams pul
ti besitraukiančius okupantus. Dėl to, mes manom, kad 
vokiečiai nesitrauks savo valia. Jie, nebegalėdami at- 
l.ikyti pozicijų karo frontuose ir susidurdami su vietos 
gyventojų pasipriešinimu, bus’ priversti pasitraukti ir 
iš Lietuvos ir iš visur kitur. K

KAS BUS NACIUS IŠVIJUS?

Rytų Prūsijos klausimu
Alfred Bilmanis, Latvijos ministras Jungtinėms Val

stybėms, The New York Times spalių mėn. 10 d. lai
doje kreipia skaitytojų dėmesį kad reikia skirti Prū
sijos junkerius nuo Rytų Prūsijos gyventojų. Anot jo 
(taip ir yra) suvokietinti prūsai nėra, nei slavai nei teu
tonai, bet artimi lietuvių ir latvių giminės.

Dr. Bilmanis rašo, kad be košūbų ir mozūrų, kurie 
priklauso lenkų rasei, apsigyvenusių prie upės Vistu- 
los ir pietvakarinėj Rytų Prūsijos daly, centralinė 
Rytų Prūsija yra apgyventa, suvokietėjusiais prūsais: 
rytinėj, daly, prie Lietuvos sienų — lietuviais ir Balti
jos jūros (Rytų Prūsijos) pakraščiais — kuroniečiais, 
kurie, anot dr. Bilmanio, yra latvių giminaičiai.

Toliau Latvijos ministras našo, kad Rytinė Prūsija 
(turinti 14,284 kvadratinių mailių ir 2,300,000 gyven
tojų) tikrenybėje yna Baltijos valstybė. Vokiečių ele
mentas tam kraštui esąs svetimas. Dėl to jis galįs būti 
iškeltas kitur, o jo žemės išdalintos ne vokiškam ele
mentui. Savo rašinį Bilmanis taip užbaigia:

“Amerikoje yra respublikų su oficiale ispanų kalba, 
tačiau jos nepriklauso Ispanijai. Kodėl gi Rytų Prū
sija turi priklausyti vokiečių reichui?”

VĖL RAMUS NAPOLI KARO AUDRAI PRAŪŽUS

. Vaizdas dabartinio Napoli miesto, kurį bėgdami vokiečiai barbariškai apiplėšė ir 
sunaikino išeksplioduodami net elektros ir vandens tiekimo centrus. Amprikipriama už
ėmus, miestas pradeda grįžti į normalų gyvenimą. (Acme-Draugas Telephoto)

Šventoji Genima Galgani
Luko Mergelė ir Kančios Gėlė

1878—1903

SPAUDOS APŽVALGA
%

Reikia pasakyti, kad Amerikos lietuvių visuomenė 
temis žiniomis labai domisi. Ji godžiai skaito kiekvie
ną žinelę iš Lietuvos ir apie Lietuvą. Tomis žiniomis 
d-misi todėl, kad trokšta matyti savo tėvų kraštą kuo 
greičiausiai išlaisvintu.

Atsitikime, jei vokiečių armijos ir visa jų okupacinė 
, administracija pasitrauktų iš Lietuvos ir savo kolo- 

m.tus iš ten išsigabentų, tai žymiai palengvintų jung- 
tt.ems tautoms ir ypač Sovietų Rusijai. Tada Lietu
ve, žmonės savo krašto likimą paimtų į savo rankas, 
atstatytų tvarką, sudarytų laikiną vyriausybę, kuri, 
la xui bėgant, pravestų krašte demokratiškus rinki
ni .3. Tuo būdu jungtinės tautos savo karo jėgas galė
tų pakreipti prieš vokiečius ir japonus kituose fron
tuose. Nereiktų Lietuvon siųsti nė militarinės adminis
tracijos, nes patys gyventojtai sugebėtų susitvarkyti.

Kitu atveju, t. y., jei vokiečiai savo noru iš Lietuvos 
nepasitrauktų, jei juos reiktų iš ten varyti jėga ir 
jei, pagaliau, Sovietų Rusijos armijos vokiečius išvytų 
ir ją užimtų, tuomet, laikantis Atlanto čarterio dės
ni i, Vašingtono deklaracijos ir jau padarytų žygių 
praktika Viduržemiuose, Lietuvos valdymą laikinai tu
re a perimti Sąjungininkų Militarinė Administracija. Su 
toiia administracija Lietuvos žmonės artimai koope- 
rvatų ir greitu laiku visi reikalai būtų taip sutvar
kyti, kad Lietuva ir vėl galėtų gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu, realizuojant savo nepamaino
mu nusistatymą ir gilų troškimą.
T IRĘS PAAIŠKĖTI, KOKIE MASKVOS KARO 
TIKSLAI

Daug kas šiandien yna linkę manyti, kad Sovietų 
Rvaijos armijos, ar jos užims Lietuvą ar kitus kraš
tu*:, iš ten jokiu atvejun nebepasitrauks. Tie visi jų 

t okupuoti kraštai būsią prijungti prie Rusijos.
\ Ir, aišku, kol Maskva vis dar nepasisako savo karo 
til ilų, kol dar visai neišaiškinta kiek ir kaip ji ko- 
opsruos pokarinės Europos atstatyme ir pertvarkyme, 
tokioms abejonėms vietos visuomet bus. Tikimasi, kad 
šį mėnesį įvykstančioj amerikiečių, anglų ir rusų už
sienių reikalų ministrų konferencijoj tie klausimai tin
kamai bus išriškinti. Ir, jei rusai kariauja, kad ne tik 
sa *o kraštą apginti nuo nacių, bet ir po šio karo pas- 
to' ią ir teisingą taiką įgyvendinti, Maskva turės su
tik'i kooperuoti su jungtinėmis tautomis atstatyti lais-

Pagerbė areštuotą kunigą
(LKFSB) Patrijotų slaptas laikraštis nacių okupuo

toje Belgijoje “Libre Belgiąue” savo skiltyse iškėlė di
delį pasišventimą nacių areštuoto monsgr. Van Waeys- 
bergh. Šis aukšto mokslo belgų prelatas buvo paskir
tas Liuveno katalikiško .universiteto (kuriame, yra stu
dijavę daug lietuvių) rektoriumi. Naciai norėjo pra
dėti mobilizuoti studentus priverstiniems darbams ir 
paprašė, kad jisai įteiktų studentų sąrašą. Rektorius 
atsisakė tą padaryti, pareikšdamas, kad sąrašas pa
slėptas, niekas jo nežino išskyrus patį rektorių, o jis 
savo studentų neišduosiąs. Naciai drąsųjį universiteto 
rektorių areštavo. Monsignoro ryžtingas pasišventimas 
išgelbėjo daugelio jaunuolių laisvę, gal net ir gyvastį.

Vienuolika brolių kariuomenėj
Gausinga lietuvių šeima davė Dėdei Simui 11 karių. 

Baubliai išaugino dvidešimts vaikų ir didesnę jų pusę 
paskyrė garbingam tikslui — Amerikai ginti ir Lie
tuvai laisvinti. Apie šią lietuvių šeimą “Vienybė” taip 
ražo: ~

“Jersey City, N. J., gyvena Mikas Baublys, su žmo
na ir vaikais. Tai nieko naujo. Bet Baubliai turi net 
20 vaikų. Tai vistiek nieko naujo. Daug yra gausių 
šeimų Amerikoje. Bet... žiūrėkite, kiek ši lietuvių 
šeima yra išleidusi vaikų į Dėdės Šamo tarnybą.

Net vienuolika Baubliukų tarnauja Dėdei Šamui. 
Korporalui Petrui Baubliui, norinčiam susirašinėti 
su savo broliais, tarnaujančiais kitose karo dalyse 
ir kovojančiais įvairiuose frontuose, yra tikra bėda. 
Tik paklausykite.

Tuo tarpu, kai. korporalas Petras Baublys dar stu
dijuoja karo aviacijoje, Amerikoje, tai kiti šeši jo 
broliai jūrininkai plaukioja kažin kur Atlanto van
denyne. Dar kiti keturi Petro broliai, esantys armi
jos tarnyboje, kovoja net keliuose skirtinguose pa
saulio frontuose.

Na, c tėvas Mikas Baublys, motina ir dar devyni 
vaikai ramiai sau gyvena Jersey City, N. J. Apie šią 
gausią lietuvių šeimą gal būt niekas būtų nė neži
nojęs, jei ne šis karas, į kurį Amerika buvo privers
ta išeiti.

Kaip.ten nebuvo, bet šiandien sunku rasti kitą to
kią šeimą, kuri tiek sūnų būtų išleidusi Amerikos 
ir kitų tautų laisvei ginti.”

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

Jei Gemma Galgani dar 
tebegyventų, ji šiemet mi
nėtų 65 metų sukaktį savo 
gyvenimo šioje žemėje. Ji 
gimė kovo 12 dieną, 1878 
metais, menkame Kamiglia- 
no kaime, Italijoje. Vos bai
gusi 25 metus, ji, praminta 
Luko Mergelė ir Kančios Gė
lė, mirė balandžio 11 dieną, 
1903 metais. Praėjus 30 me
tų po jos mirties, Popie
žius Pijus XI beatifikavo ją 
gegužės 14 dieną, 1933 me
tais, gi Popiežius Pijus XII 
kanonizavo ją gegužės 2 die
ną, 1940 metais. Savo gyve
nime ji buvo nežinoma pa
sauliui, nūngi milijonai ger
bia ją, melsdamiesi: ”šven
toji Gemma Galgani, melski 
už mus!”

Mūsų dienų šventosios gy
venimas buvęs paprastas, 
bet nuo pat lopšio kupinas 
skausmais ir kentėjimais, ku 
rie jai bendravo iki karčios, 
bet palaimintosios mirties. 
Nelaimės šeimoje, liga, kan
čia, kartūs tyrimai, našlai- 
tystė, skaudūs smūgiai ir 
visa kita be galo vargino ir 
kankino ją. Tikrovėje, ji gy
veno šventosios kankinystės 
gyvenimą.

Jos tėvas Enrikas Galga
ni iš profesijos chemikas bu
vo teisusis vyras, o motina 
Aurelija — labai pamaldi 

•žmona. Gemma buvo penk
toji iš aštuonetos vaikų. Po 
gimimo sukakus vienam mė
nesiui, tėvai apleido kaimą 
ir persikėlė į Luko miestą. 
Nuo dviejų iki septynių me
telių amž. ji lankė privatinę 
mokyklą Valiniečių seselių.

Čia ji išmoko skaityti ir 
rašyti ir kitokių naudingų 
darbelių, reikiamų jos am
želiui. Ją Dievas apdovano
jo nepaprasta atmintimi. Jau 
sukakus jai penktiems me
teliams, ji atmintinai kalbė
davo Psalmes už Numirusius 
ir Mažąjį Marijos Oficijumą. 
Gi seselės dideliai ją įver
tino ir labai mylėjo, nes per 
savo maldas ji išgelbėjo mo
kyklos įnamius i? seseles nuo 
siaučiamos tuo metu pavo
jingos epidemijos.

Skaudūs smūgiai lr 
kentėjimai

Pirmasis skaudus smūgis 
mažytės Genimos gyvenime

buvo netekti mylimos moti
nos, kuri dėl džiovos mirė 
einant 39 m. Kai motina dar 
gyveno, ji dažnai pasakoda
vo mažą j ai Gemmai apie be
ribę Viešpaties meilę, kar
čią Jo kančią ir mirtį, taip 
pat išmokė pamaldžiai mels
tis. Prieš mirsiant, motina 
dideliai rūpinosi, kad mei
lingoji jos dukrelė priimtų 
Sutvirtinimo Sakram e n t ą, 
nors tada Gemmai buvo jau 
S meteliai. Po sutvirtinimo, 
Gemma tuojau išgirdo pas
laptingą loalsą jaunutėje sa
vo širdyje, kurs maldavo, 
kad ramintųsi ir susitaikin
tų dėl numylėtos savo moti
nos netekimo, nes negailes
tingoji mirtis turės atskirti 
dvasinę jų vienybę. Tėvas 
taip pat įkalbėjo mylimai 
savo dukrelei važiuoti į St. 
Gennaro pas tetulę, nes pri
sibijojo, kad motinos mirtis 
bebūtų per skaudi jaunutei 
mergelei. Ji nesipriešino. Kai 
atėjo skaudi žinia, jaunutė 
našlaitė pilnai atsidavė Die
vo valiai.

Paskui sekė kiti smūgiai, 
nuklojusieji trumpaus jos gy 
venimo kelionę
kurie ją žeidė ties kiekvie
nu žingsniu. Tačiau, drąs; 
karžygė mergelė nesibaigė, 
bet pasiryžo eiti erškėčiais 
nuklotu keliu ir sekti Die

erškėčiais, skira

- X.

viškąjį Viešpatį ir Sužiedo- 
tinį į Alyvų daržą, kad vė
liau galėtų su Juomi dalin
tis plakimu prie stulpo ir 
vainikavimu erškėčiais. Nuo 
dabar ji sutiko aukotis kiek
vienai aukai, nors ir skau
džiausiai, kad vien tik tapti 
Viešpaties ir Sužieduotinio 
numylėtine.

Sugrįžus pas tėvą, kurs 
labai ją mylėjo, bet jis ne
atstojo numylėtos motinos, 
kurios netekusi Gemma be 
galo ilgėjosi ir nerimo, nes 
nebebuvo namuose kas jai 
bekalbėtų apie Jėzų ir nesi
baigiančią Jo meilę. Visiš
kai atsidavus Dievo valiai, ji 
tapo klusni savo tėvui. Kad 
baigus mokslą, tėvas ją lei
do pas šv. Ritos seseles, kur 
lankė dieninę mokyklą iki 
17 metų, čia ji mokėsi ne 
vien pasaulinių dalykų, bet 
pratinosi ir dvasinio gyve
nimo.

(Bus daugiau)

If ava I ava v- aVaičiulaičio rastai 
Argentinoje

LKFSB-ras gavo iš Ar
gentinos numerį žurnalo 
“Estudios”, kuriame buvo 
išspausdinta rašytojo Ant. 
Vaičiulaičio straipsnis apie 
lietuvių •literatūrą, šis 
straipsnis buvo išleistas at- 

knygute, antrašte:
“La Literature, Guardian de 
la Nation. Historia de las 
Letras Lituanas.” Knygelė 
28 puslapių, išleista šiais me 
tais, Buenos Aires mieste.

*
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Susirinkimai*
Federacijos Chicago aps

krities suisrinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 13 d., 8 
vaL vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. Be kitų dalykų, kurie 
čia bus svarstomi, bus pasi
tarta, kaip vykdyti Ameri
kos Lietuvių Konferencijos
nutarimus, ypač Lietuvos gy tas mėnuo, kaip palaidojom 
ventojų ir tremtinių šelpimo a a. Oną Gulbin-aitę, kuri 
darbą. Bus pranešta A. L. F. ramiai ilsisi šalę savo tėve- 
planai tuo reikalu. Tad ne }į0 a. a. Kazimiero, kurs jau 
tik draugijų atstovai, bet miręs prieš septyniais metus, 
veikėjai ir kuriems tik rūpi 
tų nelaimingųjų šelpimas, 
prašomi atsilankyti į susi-

A. a. Ona pačiam jaunu
me paliko šį pasaulį. Buvo 

ritataą’, kad’itaani kaip geriausia draugė motinos, 
geriau pasiruošus prie Mylėjo namus, buvo ramaus 
pimo vajaus. Valdyba

Cieero. — Lietuvių Im- 
provement Politikos klūbo 
susirinkimas bus šiandien, 
spalių 12 d. 8 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėj. Malo
nėkite visi klūbiečiai atsi
lankyti. Išgirsit daug svar
bių dalykų, kurie liečia kiek
vieną šios kolonijos taksų 
mokėtoją; ką klūbo darbuo
tojai veikia ir kas y*a nu
veikta. Bus paaiškinta, 
kiek miestelio “tatušiai” 
ra nutarę išleisti bonų
kaip galima tą nutarimą su
laikyti; kas daroma 14 St. 
sutvarkymo Cicero Avė. ir 
15 St. kampo reikalais ir 
taip toliau. Patartina atsi
lankyti ir tiems, kurie prie 
klūbo dar nepriklauso. Virš- 
minėti nesmagumai sykiu y- 
ra kabinami ant visų nuga
ros. Jei būsim tvirtai or
ganizuoti, tai greičiau tą 
naštą nusikratysim.

Valdyba

už
y-
ir
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Padėka

mano

J

I

i

kainomis pristato į alines ir ki-

Cicero. — Liūdnas, skau
dus prisiminimas. O tas lai
kas taip greitai bėga. Ro
dos, tik vakar, o jšu ketvir-

1943 m., 
ryte,’ sulaukus pusės

Lietuvoje, 
apskr.,

dideliame

naujų narių pasikviesti į padėtį Prieš keletą metų 
talką ir kuo skaitlingiausiai mirė vyras. Vėliau vienintė- 
suvažiuoti į susirinkimą ir 
pasitarti svarbiais reikalais.

Valdyba

/

&

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

lė paguoda — duktė suser
ga ir miršta. Genai, kad tu
rėjo daug nuoširdžių drau
gų. Dabar tik Gulbinienė 
pradeda atsipeikėti. Sako: 
“Matau viską lig sapne. Jei
gu ne tie geri prieteliai, ką 
aš būčiau veikus. O gerašir
džių tiek daug, kad neria, ga
limybės jų išvardinti. Vi
siems tariu ačiū ir žadu vi
siems atsiteisti, kiek 
jėgos leis.”

būdo. Keletą metų dirbo’ 
Westem Electric Co. ofise 
ir visų buvo mylima. Buvo 
pasižymėjus teniso sporte ir 
gavus keletą dovanų už pir
menybę. Jinai pati ir moti
na tuomi džiaugėsi ir su 
šypsena žiūrėjo į ateitį. Bet 
nei šio nei iš to Onutės svei
kata pradėjo krikti ir su 
virš du metus pasikankinus 
keliose ligoninėse, mirė. Mo
tina dėjo visas pastangas, 
kad dukterį išgelbėjus, bet 
veltui.

Visi suprantame motinos

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. susirinkimas 
įvyks šį vakarą, spalio 12 
d. Visų narių prašome susi
rinkti. Randasi svarbių rei
kalų svarstymui. Po sus-mo 
lošime “bingo”. Kp. valdyba

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, spalio 12 d., tuoj po pa
maldų, Aušros Vartų parap. 
mokyklos salėj. Gildos na
rės bei nariai malonėkite

Banditai numovė 
jaunuoliui kelnias

Jaunas ir kuklus vyras 
vaikščiojo North avė., palei ' 
ežerą, pereito sekmadienio 
vakare. Tojo jaunojo ir kuk
laus vyro vardas yra — Wil- 
liam Richard, 18 metų am
žiaus, lnagų taisytojas. Ban
ditai minimam jaunuoliui 
numovė kelnes.

%

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Spalvuoto lango 
fondui

i
Town of Lake. — švento 

Pranciškaus Tretininkų 3 
ordino dr-ja rengia bunco 
party spalvuoto lango Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj fondui. 
Vakaras įvyks spalių 31 cL 
Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėje. Kviečiami visi atsilan
kyti ir paremti gražų dar
bą. Komisijoj darbuojasi: E- 
lena Gedvilienė, S. Šimkie
nė, Saudargienė, J. Ragaus
kienė ir Ona Jurgaitienė.

Kore®p

JONAS LEŠINSK1S
šiuomi norime išreikšti nuoširdžiausią padėkavonę visiems 

mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiaena kurie skaitlingai 
dalyvavo šermenyse ir laidotuvėse, suteikdami paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą mūsų mylimam tėveliui — Jonui 
Lešinskiui.

Pinęiausiai nuoširdžiai dėkojame mūsų klebonui Kun. A. 
Linkui už taip didelį patarnavimą ir pritaikintą pamokslą 
bažnyčioje, taipgi už palydėjimą į kapus, už pamaldas ir už 
atnašavimą šv. Mišių ir už suteiktą paguodą; toliau, dėkoja
me Kun. S. Adominui, Kun. A. Deksniui ir kun. svečiui už 
atnašavimą šv. Mišių, o Kun. Adominui už tėvišką paguodą 
skausmo valandoje, už patarnavimą ir maldas; dėkojame Kun. 
A. Daksniui už atsilankymą i šermenis ir už sukalbėjimą ro
žančiaus vakarais prie velionio karsto; dėkojame Kun V. Mi- 
kolaičiui už atsilankymą į šermenis ir už maldas; o kitiems 
dvasiškiams — Tėvams Marijonams — už jų maldas. Taria
me ačiū varg. Daukšai už patarnavimą, taipgi visiems kurie 
gausiai aukojo šv. Mišių ir gėlių. Dėkojame ir laidot. di
rektoriui Jonui P. Eudeikiui už mandagų ir nuoširdų patarna
vimą. Pagalėtus dėkojame visiems tiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse.

O tau, mielas tėveli Jonai, linkime ilsėtis Dievo globoje. 
Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Žentas, Anūkai ir 

visos kitos Giminės.
\ 1y

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų,'kurį užvardi
no NECTAR. šis Alos yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA. 
TERIOTAS NATCRAr.ES GCM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

LEO NORKUS, Jr
DISTEIBUTOR

ov

Ambrosia & Nectar
BEERS■

A | A.
EMILIJA ABBAMAVTCIENfi 

(po tėvais Friaraitė)

Mirė spalio 9 d-, 
7:30 vai. 
amžiaus.

Gimus 
Tauragės 
miesto.

Paliko

Kilo iš 
Kvedernos

nuliūdime: 
vyrą Joną; dvi dukteria Mi
kaliną Rimkus ir žentą. Joną, 
ir Irene Abramavičiutę; anū
kę Irene: seserį Marijoną Tiš- 
kienę ir jos šeimą; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserj 
Mikaliną F.iaraitę ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas namuos?: 
10725 S Prairtą Avė., tel. Pull- 
man 5722.

Laidotuvės įvyks tr?čiadicnį, 
spalio )3 d. Iš r.amų 8 vai. 
ryto bus atlydėta j Visų šven
tų par. bažnyč ą. kurioje į- 
vyks • gedulingos pamaldos už 
velionės :<eą. Po pamaldų 

bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę — Vyras, Dukterys, 
žentas. Anūkė. Sesuo, Gimines.

Laid. direkt.: Mažeika lr 
Evanauskas, tel Yards 1138-39.

-'■Al JOSVpluafrtMp DANTŲ
K Ų ši ES I VI TllIVlI VPLEITOS

$12.50
IKI $39.50 U3 KIEKVIENA

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos crystal clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas t arantuotas. Materiolas labai pa- 
na^ns | jauntiaj. Vlen«s dienos tapymą 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

I Darome p'eitas įspaustas ir Į 
I gautas tik iš laisniuotę dentlstrj |

HEJNA BROS
DENTAL PLATE CO.

1724 S. AshlanU 2nd ik Moa. 0251

Atdara nw 9 Iki A AeAtad. na. 9 Iki 4.
KALBAME LIETUVIŠKAI

3845 W. 26th St. 2nd Fl. Lsw. 2908
SO N. Dearbom Km. 8tt, St*. 9041
Vidurmieaflo vai. t—A Antradlonl ir 

ketvirtadieni nno 9 iki 7.

INSULUOKIT SAVO NAMUS - - 
------KAD SUTAUPYTUMET KURĄ!

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
656 POLK ST. GARY, IND. TEL.. GARY 2-8767 

6VARANTUOTI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------  3 METAI IŠMOKĖJIMUI

Urmo (wholesaie)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0809

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimu

Didysis (Misas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

T*VAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas b DfrbtavS: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Banditai ne tik jaunuolio 
kelnias numovė, bet taip pat 
paėmė jo raudoną svederį, 
žiedą ir laikrodį, kuris yra 
vertas $50. Ir banditai jau
ną vyrą paliko drebantį.

Po pusvalandžio jauna po
relė prie jo artėjo. Richard 
sušuko ir paprašė pagalbos. 
Jauna pora pranešė apie įvy
kį Hudson avė. policijai, ku
ri Richard’ą apsiautė blah- 
ketu ir atnešė jam kelnias, 
iš jo namų, 51 E. Superior 
str.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZtN FU N ERA L HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
T.SSSJLS IT3A3SOOH LITI 0006 3NOHJ

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena Ir VaMĮ

RADIO PROGRAMAS — StOO t*L Pirmad lr Ketvirtai vak. 
ii stoties WGES (1390), sa Povilu šaltimieru.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PERSONAUZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PRKFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mosi Beautiful—Most Enduring—Strongeat—Best In The Uorld.

BU? U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUAN13LN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3313 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PLLLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

Split by PDF Splitter
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Pulk. L______________ o
lllinois Selective Service di-Į— 
rektorius, spalių 8 dieną, pa-j 
reiškė, jog Ulioois dabar re
guliariai įskaitomi tokie vy
rai su vaikais į indukcijos 
šaukimą, kai klasifikuoti į 
1-A, neužėmė svarbių darbų 
arba paliko ūkio darbus be 
leidimo.

Toliau pulk. Armstrong 
pažymi, jog dabartiniu laiku 
tik keli vietos boardai atsi
tiktinai pašaukė tėvus ne
dirbančius svarbių darbų, 
arba tėvus, kurie paliko 
ūkio darbus be leidimo. Ka
dangi dabar vyrų atsargos 
yra išsibaigusios, mes esa
me priversti šaukti regulia
riai tėvus nedirbančius svar
bių darbų ir tuos tėvus, ku
rie paliko farmas be leidi
mo, indukcija prasidės spa
lių 22 dieną, 
pulk. Armstorng. Pagal Se
lective Service taisykles ir 
reguliacijas Ųe vyrai skaito
mi “ne tėvais”, nors jie gal
būt turi vaikų, kurie pradė
ti ar įsūnyti pirm gruodžio 
8 dieną, 1941 metų.

Nereikalinga lllinois šauk
ti “tėvus” — tuos vyrus, ku
rie nedirbo svarbių darbų, 
ir kurie turėjo prieš Pearl 
Harbor vaikų, reguliariai 
gyvenančių su jais, jų na
muose — laike spalių mėne
sio. Tačiau pareiškiama, jog 
tie “tėvai” bus šaukiami 
lapkričio mėnesį, nors tiks
lios datos negalima nustaty-

Paul G. Armstrong ti, kada bus pradėta šaukti, 
pareiškė pulk. Arm

strong.

Vietos boarčįai dabar per- 
klasifikuoja registrantus, 
kurie klasifikuoti į III-A 
klasę, ir kurie yra tarp 18 
ir 37 metų amžiaus imtinai. 
Nors dabar tėvas yra pa
skirtas į III-A klasę, kaip 
“reikalingas vyras” ka
ro produkcijai arba veiksme, 
kuris prisideda prie karo pa
stangų, arba dėl fiziško ar 
kito dalyko jo šaukimas ati 
dėtas, bus klasifikuotas 
1-A klasę, ir įsakyta dėl in
dukcijos pagal Selective 
Service taisykles ir regulia
cijas. Taip pat vietos boar- 
dai atsižvelgs ir svarstys 
nesvarbių darbų tėvo reika
lus, kuris persikels dirbti 
“esminiame” darbe prieš tai, 

pastebi ‘ kai gaus paštu pranešimą 
«4oi Vn? Ine _  pareiškė

i

dėl indukcijos, - 
pulk. Armstrong.

•s

KAZOKŲ CHORO VADAS

llindo pro langą ir 

apvogė
Vagys įėjo pro užpakalinį 

langą į Metropole teatrą, 
238 W. 31st str., ir išsinešė 
400 svarų seifą, kuriame bu- 

į vo $75 cash, .38 caliber re
volveris ir nenustatytas 
skaičius karo bonų. Edward 
Brusenell. savininkas, pra
nešė policijai.
SKELBKITĖS “DRAUGE” j Pirkite U. S. Karo Bonus

Įi

U. S. nursių pergyvenimai jūroje

Jos pasakoja kaip išsigelbėjo iš laivo, 
kuris buvo priešo bombarduotas

Serge Janoff, garsaus vi
sam pasauly Dono Kazokų 
choro vadas. Sekmadienį, 
spalių 17 d., šis choras vėl 
duos koncertą Chįcago Civic 
Opera House. Choras suor
ganizuotas 1920 metais ir 
šįmet bus jo keturioliktos 
gastrolės su koncertais po 
visus didžiuosius Amerikos 
miestus. Be kitų dainų ir-re
liginių giesmių, šį kartą cho 
ras išpildys D. Shostakovi- 
cho “The Morning Greets 
Us’’ kūrinį, kuris yra skai
tomas Jungtinių Tautų him
nu. Koncerto tikietų iš ank
sto galima įsigyti Marshall 
Field krautuvėje, arba koi- 
certo management Harry 
Zelzer ofise, Civic Opera rū
muose, 20 N. Wacker Drive, atrodė, jog nieko ypatin- 

; Room 330.
|----------------

t

VOKIEČIŲ LĖKTUVAS UŽPUOLĖ LIGONINES LAIVĄ. 
NURSIŲ GRAŽUS IR TVARKINGAS VEIKIMAS IR 

BRITŲ JURININKŲ DRĄSA IR HEROIŠKUMAS 
NUVEDĖ Į SAUGUMĄ

U. S. Armija Salerno įlan-į Jos manė, jog yra sučiup- 
koje, Italija- — Kare ir nur- tos iki kol Lt. Sigman neap- 
sės (gailestingosios seselės) švietė ir jūrininkai neatėjo, 
turi įvairiausių pergyveni- kurie nurodė kitą išėjimo 
mų. šį kartą iškelsiu aikštėn 
vieną įvykį, kuris parodys 
nursių nepaprastą pergyve
nimą. kai buvo ligoninės lai
vas bombarduotas ir padeg
tas vokiečių lėkutvo

Ligoninės laivas buvo! 
bombarduotas rugsėjo 13 
dieną už šios įlankos ribų. į 
Amerikietės nursės apleido: 
bombarduotą laivą. Pripa-: 
žįstama, jog buvo išvengta 
didelės tragedijos vien dėlto, 
kad nursės šaltai laikės ir 
britų jūrininkai buvo drą
sūs, kurie jas vedė į saugu
mą.

Po bombardavimo nursės 
buvo nugabentos į šiaurės 
Afriką ir grįžo prisijungti 
prie Jungt. Amerikos Vals
tybių 5-tos armijos evacua-I
tion ligoninių, kurias aptar
navo kareiviai vietoje nur
sių.

“Britų jūrininkai buvo ne
paprasti”,
Blanche Sigman. iš Camb- 
ridge, O., “Jie buvo ramūs

pasakė Lt.

kelią į denį. Jos čiupo rūbus, 
kokius tik galėjo. Kai kurios 
atėjo ant denio neapsirengu
sios.

t

“Kai kurios mergaitės ne
apsirengusios pradėjo kopė
čiomis leistis žemyn ir jūri
ninkai patraukė jas atgal ir 
davė joms savo kelnes”, — 
pasakė St. Sigman. “Jos bu
vo apsirengusios keisčiau
siai, tokio apsirengimo jūra 
nėra mačiusi. Viena mergai
tė turėjo tik jacket, o ktos 
buvo įsisupusios į paklodes.”

PER GARUS IR KARŠTĄ 
VANDENĮ

I

Greita Lekcija kaip 
Pailginti Aipžių 

Jusu Elektrikinių 
Virvių

N'cloškit •‘tempimą vir- 
’ kada traukiat ją lauk. 

Paimkit tvirtai pirštais vir
vę ir plug ir traukit lauk 
—staigiai.

Nctraukit iš outleto taip 
kaip už rankenos.

2. Kuomet užbaigsite 
įrankiu, kuris turi prijun
gtą virvę — prosas, kavos 
virdulis, toasteris ir kiti 
įrankiai—ištrauki! iš sienos 
plug pirmiausiai, ta ’ 
tiaukit įrankio plug.

r--

Pradėkit šiandien teikti 
savo elektriknėms vir
vėms karo laiko priežiūrą

liuo-3. Pakabinkit virvę 
sai ant dviejų kabliukų, ir 
persitikrinkit, kad nebūtų 
mazgų ir sulenkimų.

Venkit, kad virvė nebūtų 
lankstoma toj pačioj vieloj 
kiekvieną sykį, tada insu- 
liacija laikysis ilgiau.

4. Netieskite virvių po kau
rais, nes jos greitai nusi
dėvės kuoniet ant jų vaik
ščiosite.

Laikykit virves nuošaliai 
nuo ladiatorių ir 
pų. Nevyr.iokite 
karštus įrankiu:

garo pai- 
jų apie

lo.

5. Venkite mažų 
mij kol jie dar 
dideli. Kuomet virvės nusi
dėvi, pataisykit jas su ‘fric- 
tion tapė.’

Palenkit, jei reikia, liuo- 
sus galus plūgo’ kad laiky
tųsi stamantriai.

ncsmagu- 
neužaugo

Karo produkcija reika
lauja vario ir gumos, ir 
darosi sunkiau ir sun- 

, kiau gauti elektrikinių 
virvių.

Kokias elektrikines 
virves dabar turite, jų 
turi užtekti ilgam laikui.

Jos yra amžių pailgi
nančios jūsų elektriki
nių įrengimų, kurie su
taupo jums daug laiko 
ir darbo.

Pradėkit dabar teikti 
savo elektrikinėms vir
vėms tinkamą priežiūrą.

Elektriką tarnauja karui—neeikvokite jos!

LIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

Pakviesti svečiai 
apiplėšė šeimininką

Robert Lederer, 43 metų, 
1444 N. Statė str., perietą 
sekmadienį, pietavo su 
dviem svečiais. Tie svečiai iš 
jo apartamento paėmė ne
šiojamąją siuvamą mašiną, 
radiją, dviejų šimtų dolerių 
vertės laikrodį ir $7 cash.

Po pietų Lederer pasi
kvietė du vyrus į savo apar
tamentą. Viduje tie du vy
rai įkišo savo rankas į kiše
nes, rodydami, jog jie turi 
ginklus, ir pasakė Lede- 
rer’ui, jog jis turi pasiduo
ti. Kai vienas vyras jį laikė, 
— pasakė Lederer, kitas 
kraustė daiktus iš namų. 
Lederer yra architektas, ir į 

■ Chicagą atvyko iš Detorit 
prieš šešias savaites.

go neįvyko ir taip laikės vi- j 
są laiką. Bet mergaitės taip 
pat stebėtinai ramiai veikė. 
Jūrininkai jokiu būdu nebū
tų mus išgelbėję, jei mergai
tės būtų įpuolusios į histeri-

•

J4 •
I

I

!

BOMBA PAŽADINO

Antradienis, spalių 12, 1943

Du banditai apiplėšė 
vyrą ir žmoną

Du ginkluoti banditai pa
čiupo $12.750 vertės bran
genybių, kailinius ir cash. 
Banditai apiplėšė James R. 
Hyde, bond broker, kurio 
ofisas yra 139 N. Clark str., 
ir jo žmoną, jų namų prie
šakyje, kai jie grįžo iš pie
tų. Tai įvyko šeštadienio va-

Iš kitų vietų mergaitės iš
lindo per griuvėsius, perėjo 
per garus ir karštą vandenį, 
kai liepsnos siautė.

“Mes pabudom, kai bom- kare, 
ba palietė”, — pasakė Scot- 
ty Warner, iš Wichita. Kas. 
“Bet niekas iš mūsų nebuvo 
tikrai išsigandusios. Britų 
oficieris atėjo žemyn ir 
klausė ar mes norėtumėm 
arbatos.”

St. Sigman pareiškė, 
ji buvo pažadinta 5 valandą 
iš ryto, kai bomba krito ne-| 
toli laivo, kuris buvo ap
dengtas baltos, raudonos ir 

I geltonos šviesos, ir mėnulis 
švietė žemai.

“Aš pakilau,

Hyde pareiškė Town Hali 
policijai, kad jis ir jo žmo
na važiavo į namus, 735 
Junior terace. Kaip jie su
stabdė automobilį, pareiškė 
jis. du revolveriai buvo at
statyti į jų automobilį.

Mrs. Hyde neteko sable 
palto (coat), kuris yra ver
tas $2,500. ir brangenybių 
už $10,200. Jos vyras 
ko $50.

jog

Mergaitės denyje sulipo į 
gelbėjimosi valteles, buvo 
rasta, jog daugelis iš jų su
žalotos ir netinkamos nau
doti jūroje. Kiti ligoninės 
laivai toje apylinkėje atsiun
tė gelbėjimosi laivelius, ir 
mergaitės nusileido žemyn 
virve ir kopėčiomis. Jų buvo 
viename laivelyje septynias
dešimt šešios.

Bomba sugadino laivelio 
priešakį ir mergaitės turėjo 
semti vandenį su savo kepu
rėmis (helmets). Daugeliui 
iš jų rankos buvo smarkiai

apsirengiau apdegusios nuo virvės, kai 
ir nuėjau ant denio , pa- jos leidos žemyn į gelbėji- 
sakė ji. “Aš sutikau dvi mosi laivą 
mergaites ir jos pasakė, jog Laivas buvo apleistas be 
negirdėjo bombos, todėl nu- gyvybių nuostolių ir nursės 
tariau kitų nežadinti. Aš nu- buvo paimtos į kitą ligoni- 
ėjau į lovą atgal, ir tada njjg laivą, kuris nuvežė į Af- 
bomba palietė.

“Durys nukrito nuo 
vieskų, sienos iškrito, 
drožiai sudužo, 
stebuklas, ne 
kietė mergaitė nebuvo už- Lt. Sheetz. 
mušta, nors kai kuire britų 
daktarai ir nursės mįrė.”

Lt. Carrie Sheetz, iš Mil- 
lersburgh. Pa., kelioms mi
nutėms buvo sučiupta savo 
kambaryje, kai durys užsi- 
ternkė. Ji bandė atidaryti, 
bet negalėjo.

“Aš maniau, jog Dievas 
atidarė”, — ji pasakė.
NUĖJO ANT DENIO
NEAPSIRENGUSIOS

rikos uostą.
za_ “Mes esame labai paten- 

vei_ kintos, jog grįžom į savo*------ o o e----------------------------------- c —— • —

Koks tai dalinį ir sužinojom, jog jie 
viena ameri- pasigedo musų”, — pasakė

Ką čia papasakojau, teko 
sužinoti rugsėjo 25 dieną.

nete-

rudojiVakar • įsigaliojo 
tampa F, trečioje racionavi- 
mo knygelėje.

Mėlynos slampos
Spalių 20 dieną baigiasi 

data dėl U, V ir W mėlynų
jų štampų.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, praeitą sekma
dienį buvo celebrantas atida
rymo karo tarnybos darže
lio bloke: Leavitt ir Hoyne, 
23rd St. ir 23rd Place. Ka
pitonu to bloko yra žinomas 
West Side lietuvis Walter 
Jaukštis.

X Šv. Mykolo parapijos 
bazaras praeitą sekmadienį 
pradėtas parapijonams skait 
lingai susirinkus. Pramato- 
ma, kad šįmet bazaras bus 
dvigubai sėkmingesnis, ne
gu praeitais keliais metais.

X Muz. Juozas Brazaitis, 
Aušros Vartų parapijos var
gonininkas, mėnesį išbuvęs 
Hines karių-veteranų ligoni
nėj, jau grįžo namo ir pra
eitą sekmadienį bažnyčioje 
ėjo savo pareigas. Džiaugia
si parapija, ypatingai džiau
giasi choras ir visi draugai.

X Darius-Girenas Postas 
271, American Legion, pas
taram susirinkime nutarė 
dar nupirkti karo bonų už 
$15,000. šiandie Chicago vi- 
durmiesty bonams pardavi
nėti lietuvių diena. Valdyba 
įgaliota šiandie nupirkti bo
nus lietuvių kreditui. Iki 
šiol Darius-Girenas postas 
bus jau pirkęs bonų už $30,- 
000.

Pranas Balčiūnas, sū- 
senų vestsaidiečių, šio- 
dienomis gavo iš ka- 

“furlough’’ par-

Nursės gyveno ward’e, 
virš kurio explodavo bom
ba, ir buvo pažadintos, kai 
sienos išvirto ir lubos nukri
to. Nė viena negalėjo pasa
kyti, kodėl jos nebuvo su
žeistos. Griuvėsiai užbloka
vo kelią į Ward room.

X 
nūs 
mis 
riuomenės
vyko namo savaitei ir ta pro 
ga praeitą šeštadienį susi
tuokė su viena čikagiete 
mergaite.

X Harriet Lukas praeitą 
sekmadienį per sumą Gimi
mo Panelės šv. parap. baž
nyčioje susituokė su Cpl. 
Charles Petryla. Jaunoji yra 
žinoma dainininkė ir veikėja 
L. Vyčių Chicago apskr. cho
re. Kadangi ji ilgą laiką dir
bo Metropolitan Statė Bank, 
tad vienas pabrolių buvo to 
banko prezidentas J. Bron
za. Per šliūbą giedojo dain. 
Irena Aitutytė iš Aušros 
Vartų parapijos. Vestuvės 

i buvo šaunios.

Rudos slampos
Spalių 30 dieną baigiasi 

data dėl C, D, E ir F rudų
jų štampų.

I
i ----------------

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

I

F.

Cukraus, automobiliu 
padangos

Spalių 31 dieną yra pa
skutinė diena naudoti štam
pas No. 15 ir 16, kiekviena 
gera penkiems svarams cu
krui gauti naminiam kena- 
vimui; paskutinė diena nau- , 
doti stamp 14, gera 5 sva
rams cukrui gauti; paskuti
nė diena trečiame periodi
niame keleivinių automobi
lių padangų apžiūrėjime, ku
rių savininkąi turi “B” kor

telę.

V
dirbtuves Ties, V

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
OVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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