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Japonai bandė atsiimti Finschhafeną
Australiečiai atmušė 3 tokias atakas

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pusės, 
pietvakarių Pacifike. spalių 
19.—Sąjungininkai kareiviai 
ir lakūnai atmušė japonų 
bandymą išlipti prie Finsch 
hafeno, Naujoj Gviejoj, ir 
sunaikino 24 iš 35 japonų 
lėktuvų, kurie taikėsi ata
kuoti sąjungininkų laivus. 
Trys japonų kareiviniai lai
veliai sekmadienio ryte ban
dė priplaukti prie Finschha- 
fen kranto. Australiečiai 
pradėjo į juos šaudyti ir du 
jų nuskandino. Trečias pra
dingo, bet Gen. MacArthur 
komunikatas sakė priešo 
kareiviai buvę daugumoj 
sunaikinti.

Japonai dar turi pusėtiną 
kareivių jėgą Sattelberg 
Apylinkėj, apie 15 mylių į 
šiaurvakarius nuo Finsch- 
hafeno. Australiečiai atrė
mė dvi japonų atakas iš tos

J
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Amerikiečiai sulipa
Gripsholm laivan 

grįžimui Amerikon
MORMUGAO, portugalų 

Indija, spalių 19.—Amerikie 
čiai karo belaisviai iš toli
mų rytų šiandien sulipo šve
dų Gripsholm laivan, kelio- j 
nei į Ameriką. Iš 150 ligo
nių, 15 turėjo būti sunešti 
Gripsholman.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS i
IŠ MASKVOS — Rusai 

okupuoja Melitopolį, kovo
dami nacius miesto gatvėse; 
nužygiavo nuo 9 iki 12 my
lių pirmyn Kremenchugo 
apylinkėj; pasivarė suvirs 
30 Dvylių vakariniam Dniep
ro krante.

Atakavo Ternate
Priešo orinės atakos taip

gi nevykusios. Sąjunginin
kai lakūnai užtiko 35 priešo 
lėktuvus skrendančius pulti 
sąjungininkų laivus Oro įlan 
koj, 24 jų nušovė, ir gal su
naikino dar 6. Keturi sąjun
gininkų lėktuvai taipgi din
go, bet vienas lakūnas buvo 
išgelbėtas.

Sąjungininkų atakoj ant 
japonų Wewak bazės 15 ant 
žemės esanti -lėktuvai buvo 
sunaikinti, ir orinėse kovo
se nušauta dar 4.

Šiaurvakariniam sektory 
Liberator bomberiai pirmą 
kart puolė Ternate, svarbų 
uostą Halmahera saloj, Mo-
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IŠPŪTĖ JAPONAMS DŪMŲ RATA

Vieno Amerikos krūzerio įgulos nariai paskaitė tai geru ženklu, kuomet viena di- 
lukka jūroj. T .akūną i, kurie J^iųjų jų laivo kanuolių, bešaudant į Wake salą, padarė didelį dūmų ratą. (Acme- 

. Draugas Telephoto).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- •------------skrido 2,200 mylias į abi 

puses, sakė Ternate centras 
paliktas griuvėsiuos.

Morgenthau tariasi 
piniginiais reikalais 
WASHINGTON, spalių 19 

—Iždo sekretorius Henry 
Morgenthau yra Aldžyre. 
Jis dabar lanko pasaulio ka 
ro frontus, ir tarsis pinigi
niais reikalais su Jungtinių 
Tautų jėgų viršininkais. Ma
noma, kad jis taipgi kalbės 
su vyriausybių žmonėmis 
tuose kraštuose, kuriuose 
jis apsilankys, ir kalbės su 
jais apie Amerikos siūlomą 
pokarinį stabilizacijos fon
dą ir pasaulinį banką.

FDR šaukia darbininkų 
vadų susirinkimą
WASHINGTON, spalių 19 

—Prez. Roosevelt šiandien 
sušaukė darbininkų vadus į 
konferenciją ketvirtadieny, i 
aptarimui darbininkų reika
lavimų dėl didesnių algų. 
Prezidentas tuo matomai no 
ri užkirsti geležinkelių dar-' 
bininkų balsavimą streiko 
reikalu.

■ f i Naciai apleidžia Dniepropef rovską
invazija—Smufs

LONDONAS, spalių 19.—
Pietinės Afrikos premjeras,
maršalas Jan O. Smuts,

1 v •šiandien intimavo, kad są- nešimu,

Į
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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

•—Abraham Linooln

VoL XXVII

Sąjungininkai okupavo dar 8 miestus
STOKHOLMAS, spalių 19.—Pranešimu iš Berno, vo

kiečiai matomai planuoja iki šio mėnesio pabaigos eva
kuoti Romą, kadangi jie atšaukė visus maisto reikalavi
mus Romos apylinkei pirmąjai savaitei lapkričio mėnesio.

I
IŠ ITALIJOS — Sąjungi

ninkai valdo Volturno upės 
šiaurinį krantą ir vejasi pa
sitraukiančius nacius į šiau
rę, Romos link.

IŠ NASSAU, Bahamas.— 
Šiandien pradėta perstatyti 
liudininkus byloje, kurioje
grafas Aifred de Marigny Siūlo apmokėti karo 
kaltinamas nužudymu savo 
turtuolio uošvio, Sir Harry 
Oakes.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 19.—Netu
rėdami savo lėktuvų paramos, ir sunkiai spaudžiami ame
rikiečių ir britų kareivių, vokiečiai kareiviai, kurie gynė 
kelią Romon, apleido paskutinias savo pozicijas prie Vol- 

į turno upės ir traukiasi į naujas pozicijas kalnuose. Ame
rikos penktoji armija pralaužė didelę spragą nacių linijoj 
30 mylių nuo Viduržemio pa 

Į kraščio, kur Volturno pasi
suka į šiaurvakarius.

Kovos už Volturno kuone 
baigtos, kadangi amerikie
čiai pasitumėjo nuo 3 iki 5 
mylias per vokiečių kalnų 
linijas ir užėmė penkis mie
stus: Gioia, Liberi, Faicchio, 
Pontelatone, ir Alvignano. 
Anot vieno štabo nario, jei
gu sąjungininkai užims vi
sas kalnuotas vietas, vokie
čiai turės apleisti žemesnes 

1 pozicijas pakrašty.
Britų kareiviai, kurie pra

eitą savaitę išlipo arti Vol- 
turao žiočių, užėmė Bressa 
miestą, netoli nuo kranto, 
tik į šiaurę nuo upės.

Aštuntoji armija pasistū
mėjo centriniam ir Adrijž- 
tikos frontuose. Naciams 
taipgi sudavė didelį smūgį 
Amerikos bomberiai ir kiti 
lėktuvai iš Italijos bazių, 
kurie atakavo vokiečių lai
komą susisiekimo centrą 
Skopje, Jugoslavijoj.

Britams užimant Santo 
Stefano, toj apylinkėj vyko 
aštrios kovos. Vokiečiai 
daug kartų smarkiai kontra 
takavo, bet Gen. Montgome
ry veteranai juos kaskart 
atmetė.

per 
uos-

Pradeda apsikeisti 
į karo belaisviais

LONDONAS, spalių 19.— 
Pirmam militarinių belais
vių apsikeitime šio karo me
tu, suvirs 5,000 sužeistų są
jungininkų kareivių, jų tar
pe 17 amerikiečių, kurie bu
vo vokiečių suimti įvairiuo
se frontuose, tuoj gaus grįž
ti namon.

Apsikeitimas eina 
Švedijos ir Ispanijos
tus. Britų užsienių reikalų 
ministerija sakė Gothenbur- 
ge, Švedijoj, daroma vienas 
apsikeitimas, Barcelona, Is
panijoj, daromas kitas apsi
keitimas, ir išvežimas vo
kiečių, be apsikeitimo, iš 
sąjungininkų uosto šiaurva
karinėj Afrikoj.

Buvo apsikeista militari- 
niais belaisviais su Italija 
pirm negu ji pasidavė.

Rusai koncentruoja ofensyvą Krimijoj
LONDONAS, spalių 19.— i Krimiją ir apsupti

Nacių DNB agentūros pra_ ‘^tančių nacių ka-
vokiečiai pasitrau- pusiausaly._

bai aštrios kovos vyksta 
pačiam Melitopoly. 
kareiviai durtuvais ir gra
natomis kovoja per to mies
to gatves, šiuo laiku 
siaučia dulkių ir smėlių 
dra.

Skuba Rechitsan
Rusai iš Zaporozhe pasi

varė 4 mylias giliau į Dnie
pro upės įlenkimą ir dabar 
stengiasi susijungti su ru
sais vedančiais atkaklią ko
vą prieš Melitopolį iš rytų, 

žemiau Gomelio, rusai 
praneša apie naujus laimėji
mus, ir sako dabar varosi į 
Rechitsa, 27 mylias į vaka
rus nuo Gomelio.

Rusai šiuo laiku stiprina 
savo pozicijas į šiaurę ir 
pietus nuo Kievo, vakari
niam Dniepro upės krante.

Vokiečių radio pranešėjai 
pripažino, kad vokiečių ka
riuomenėms žemutinėj Ru
sijoj ir Krimijoj susidarė 
rimta padėtis.

J.A.V skolina Rusijai 
daugiau reikmenų
WASHINGTON, spalių 19 

— Anglų- amerikiečių - rusų 
konferencijai pra s i d ė j u s 
Maskvoje, pranešta, kad A- 
merika imasi žygių pagerin
ti santykius su Rusija.

Pagal naują “lend-lease” 
sutartį, Amerika, Anglija 
ir Kanada prižada Rusijai

šiandien įnumavo, Kad są- vuiicuai pasiua-u.- -
jungininkai padarys Balka- k? 12 mylių į šiaurvakarius . RUS}Į pranešimai sa e k- 
* _ • XI GCTMAG vvlrato
nų invaziją pirm negu ateis. nuo Dmepropetrovsko.
žiema, ir sakė Jungtinės A-j 
merikos Valstybės “be abe
jo” ims vadovaujančią ir į 
lemiančią rolę galutiniam 
puolime Hitlerio tvirtovės 
Europoje ateinančiais me
tais.

LONDONAS, spalių 19.— 
Sakoma vokiečiai skuba sių
sti rezervus iš Krimijos ban
dymui padėti atsilaikyti Me- 
litopoly, pietinėj Ukrainoj. 
Rusų ofensyvos iš rytų ir

I šiaurės žada pralaužti tąI

I

išlaidas bekovojant
WASHINGTON, spalių 19

IŠ ALDŽYRO — Pirmieji —Atstovas Voorhis siūlė at- 
belgai kariai stoją karan stovų rūmams taksų progra- 
prieš Vokietiją nuo 1940 mą apmokėjimui tiek karo 
metų šiandien pasiekė šiau- išlaidų, kiek galint karui 
rėš Afriką. tebeinant.

Pirkite Karo Bonus

HULL, EDEN IR MOLOTOV PRADĖJO 
PASIKALBĖJIMUS

MASKVA, spalių 19. — 
Amerikos užsienių reikalų 
sekretorius Cordell Hull 
šiandien pradėjo pasikalbė
jimus su Anglijos ir Rusi
jos užsienių reikalų sekre
toriais, Anthony Eden ir 
Vyacheslav Molotov. Pra
dinės kalbos buvo pradėtos 
Kremliuje vakar naktį, tuoj 
po Amerikos ir Anglijos at-

Rusai

ten 
au-

R.A.F. vėl atakavo 
Hanoverį ir Berlyną
LONDONAS, spalių 19.— 

Britų lėktuvai vakar naktį 
vėl puolė Vokietiją. Didžiau
sia ataka buvo padaryta ant 
industrinio Vokietijos mies
to Hanoveri o Mosąuito bom 
bėriai atakavo taikinius Ber 
lyne ir vakarinėj Vokietijoj.

Tose operacijose dingo 17 
bomberių. Pranešimas sakė, 
kad dėl didelių debesų ne
buvo galima pastebėti pilnų 
atakų rezultatų.

stovų atvykimo Maskvos 
aerodroman. Tuo laiku buvo 
pranešta, kad pirmas posė
dis įvyksiąs šiandien po pie
tų, kuomet tų trijų tautų 
atstovai, manoma, tarsis ne 
vien apie karinius, bet ir po
karinius militarinius, poli
tinius ir ekonominius reika
lus.

Nors nežinoma tikrai aipe 
ką bus kalbama, atsimena
ma, kad komunistų partijos 
organas Pravda praeitą sa
vaitę rašė jog rusai mano 
tą susirinkimą panaudoti 
reikalavimui “antro fronto.” 
Pravda tuo laiku minėjo, 
kad Rusija nemananti kal
bėti apie pokarines Rusijos 
sienas arba apie Baltijos 
valstybių statusą ‘ ‘taip kaip 
nebus kalbama 
kos sienas ar 
statusą. ”

Nežiūrint šio

Hitleris aiškina 
militarinę padėtį
LONDONAS, spalių 19.— 

Vokiečių DNB žinių agen
tūros pranešimu per Berly
no radio, Adolfas Hitleris 
aiškinęs susidariusią politi
nę ir militarinę padėtį vals
tybės ir partijos vadams, 
kurie dalyvavo aukštosios 
komandos sušauktam susi
rinkime.

I

Lenkijoje pakriko 
> vokiečių moralė

NEW YORKAS, spalių 19. 
i —Pagal žinias iš Lenkijos, 
Lenkijoj esančių vokiečių 
moralė visai pašlijusi, ir na
ciai oficialai negali išlaikyti 
tvarką tarpe vokiečių atkel
tų iš išbombuotų Vokietijos 
miestų. Pranešimas mini de
monstracijas gatvėse ir puo
limus nacių partijos narių. 
Sakoma Albert Forster, na
cių gauleiteris Pomorze apy 
linkėj, įsakęs mirties baus
mę vokiečiams, kurie sklei
džia pralaimėjimo idėją.

Didžiausi sukilimai buvę 
Silesijoj ir Pomorzoje, kur 
vokiečiai buvę priversti su
stiprinti savo garnizonus.

Priešinasi valdžios 
taksų kėlimo planui
WASHINGTON, spalių 19 

—Atstovų rūmų taksų suda
rymo komiteto republikonai 
nariai šiandien griežtai iš
ėjo prieš vyriausybės $10,- 
500,000,000 naujų taksų pro
gramą. Atstovo Knutson iš
duotu pareiškimu, republi
konai siūlo vyriausybei ieš
koti būdus sutaupyti pini
gų, vietoj dar daugiau di
dinti taksus. Nors pareiški
me neminima “sales tax” 
pasiūlijimų, vienas komite
to narys sakė tas pasiūliji- 

I mas taipgi nepriimtinas.

I

AMERIKOS SUBMARINAI ATAKAVO
460 JAPONŲ LAIVUS

WASHINGTON, spalių 19 tad, mo Pearl Harbor mūsų 
—Laivyno sekretorius Frank 
Knox šiandien pareiškė spau 
dos konferencijai, kad Ame
rikos submarinai Pacifike 
nuskandino dar 98 japonų

submarinai nuskandino 319 
visokių japonų laivų, 36 gal 
nuskandino, ir 105 apgadi
no. Anot Knox, greit nepra
nešama apie submarinų lai-

laivus, penkis gal nuskandi- mėjimus, kad neduoti 
no, ir 45 apgadino. Iš viso, šui reikalingų žinių.

prie-

apie Ameri- 
Kalifornijos

Prezidentas matosi su 
ūkininkų vadais
WASHINGTON, spalių 19 

—Prez. Roosevelt šiandien 
pasikvietė pas save savo ar
timiausius bendrada r b i u s 
susipažinti su ūkininkų va
dais. Manoma jie kalbėsis 
subsidijų reikalais.

Pravdos pa
reiškimo, Washingtone ma- pristatyti daugiau ginklų ir merika pakeičia savo mili- 
noma, kad pasitarime dau- reikmenų. Tas prižadas jau tarinę atstovybę Rusijoje, 
giau bus kalbama pokari- pildomas. Rusija iš savo pu- paskiriant rusams patiki
mais politiniais reikalais— sės pasižadėjo padėti savo mus karininkus, kurie galės 
ką reikės daryti palaikymui sąjungininkėm pristatyda- geriau sukoordinuoti Ame- 
taikos ir kokia po pergalėsima daugiau žaliavos.
bus Europa.

ima daugiau žaliavos. rikos, Anglijos ir Rusijos
Taipgi pranešta, kad A-militarinius planus.

ORAS
Bus šilčiau.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
J. Laučkai ir I. 
Motiejūnaitei

T* 1X7X. «•• ■' KJUZil*

nejus, kad Juozas Laučka 
redaktorius savaitraščio “A- 
aaerika” gale šio mėnesio 
nafriflfcs su ročesteariete, I- 
zabele Mociejūnaite, vienas 
plunksnos darbuotojas pa
rašė tokius linkėjimus:

Dėl Jnoeo Leračkos ir Iza
belės,

Londono lietuviai
Lietin es Diena

London. Rugsėjo 12 d. bu
vo Lietuvos Diena. Bažny
čioje per sumą pasimelsta 
už Lietuvą, už mūsų karius, 
bekovojančius su vokiečiais, 
už žuvusius kovose londonie- 
čius. Sicilijoje mirė du Lon
dono lietuviai: Jonas Pranc- 
kevičiias ir Stasys Jankaus
kas. Apie pastarąjį dar ne-

Motiejūnaitės, kuri, kaip turrare patikrintų galutinų 
lėle, 

Graži ir dora, o ir veikėja 
Visuomenine — laimes kū-

Visiems, bet ypač, kaip vi
si žino,

Dėl Juozo Lančkos, dva
sios milžino,

Proga vestuvių jų, linkiu
laimės,

Turtų, gerbūvio, drąsos —
ne baimės;

Bei, kad dėl jųjų, varto
jant snapą,

Prineštų vaikų garnys
nors kapą.

O ir dukryčių, bet tik gra
žiųjų

Lai prineš ’ garnys ir daug
dėl jųjų;

Kadangi, kaip aš tąjį
tyriau,

Etesg reikės žmonių
mūs didvyrių...

jeigu, Juozai!., net ir
prie kūmų,

Nes -nėr’ Rgnelės, kad būt’
, be dūmų...

Ji ir tvos į tave net ir su
Wiū<žu,

Tai paa’buoiuokit ^zga- 
dai” abudu.

Senas Kazys

pa

dėl
. i

Stadijuąja menu
Phitedelphia, Pa. — Tobu

linus skulptūros mene, pas 
taruojn laiku Albina Gar- 
liauskaiče pradėjo vėl lanky
ti meno akademiją — Penn- 
ayhrama Academy of The 
Fine Arta. Iksas

žinių.

Po pietų įvyko iškilmin
gas Lietuvių Dienos minė- 
jimas Lietuvos Atstovybėje. 
Dalyvavo Latvijos ir Esti
jos ministeriai su savo pa
tarėjais ir žmonomis. Lon
dono lietuvių draugijų at
stovai, choras “ Lithuanica ”, 
naujai įšvęstas į kunigus jė
zuitas P. Cirsis, latvis, daug 
garbingų svečių ir Londono 
lietuvių klebonas. Susipaži
nę, pasidalinę paskutiniais 

i įspūdžiais prie arbatos puo- 
i delio ir paruošto užkandžio, 
svečiai susirinko į iškilmių 
salę. Įžangos žodį tarė B. K. 
Balutis, Lietuvos ministeris, 
choras padainavo keturias 
liaudies dainas. Susirinku
sieji negailėjo pagyrimų, o 
Jankauskas, ministerio E. 
Turausko uošvis, net apsi
verkė, taip jam patiko liau
dies dainos. Susidarė gražus 
įspūdis visiems. Chorą pa 
kvietė latviai į būsimas jų 
rengiamas iškilmes. Sve
čiams išsiskirsčius, pasiliku 
šieji jaunieji virš programos 
išdainavo visas žinomas dai
nas, pašoko.

i

_________________________
■

NEPAMIRŠK MISIJŲ SEKMADIENIO

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Spalių 24 d. bus misijų rėmimo sekmadienis. Dvasinė 
ir medžiaginė Amerikos katalikų panama eina misijoms 
įvairiuose kraštuose. Misionieriai darbuojasi ne tik užsie
ny, bet ir namie, Amerikoj. Šiame atvaizde matome, kaip 
viena vienuole aiškina vaikučiams, kad Kristus kentėjo ir 
mirė dėlto, kad mus išgelbėtų nuo amžinosios pražūties. 
Kiekvieno kataliko pareiga remti misijas aukojant kiek 
tiktai gali. (NCWC)

Budriko Moderniška Krautuve

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

Suvalkijos miškuose
(LKFSB) Slaptoji lenkų 

radijo stotis “Swit” prane
šė rūgs. 21 a., kad du lenkų 
paikai, prievarta sudaryti 
iš pajūrio lenkų ir mozūrų, 
atsiradę Suvalkijoje, išsi
skirstė po miškus. Su sa
vim paėmę ginklus ir atsar
ga®. Suvalkijon jaunimas 
prie jų dedasi. Taip teigia 
slaptoji lenkų radijo stotis.

i Lietuvaitė mokytoja
(LKFSB) Vienoje Mont- 

| realio mokykloje sėkmingai 
dirba lietuvaitė mokytoja 
Marija Arlauskaitė, šiemet 

i ji savo skyriuje turi 43 mo
kinius. Nežiūrint darbo mo
kykloje ir nežiūrint rūpes
nių namuose (jos tėvelis jau 
penkti metai guli ligos pa
tale), moK. M. Arlauskaitė 

j uoliai padeda vietos lietu- 
1 viškame veikime.

Trečiadienis, spalių 20, 1943

Jos. F. Sudrik, te-
3241 So. Halsted Si
Tel. Cataaet 7237—4591

I

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės nėr 14 metu:
VVCFL 1000 k Sekmadienio va

kare 0:30 i alandĄ.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

andSONS
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RCPUBUC «M1

d.

Baltijos tauta 
koncertas Londone

(LKFSB) Spalių 31 
Londone ruošiamas Baltijos
koncertas didelėje švedų sa
lėje. Programoje pasirodys 
lietuvių parapijos choras. 
Estų ministerienė ruošia es
tų chorą, o latviai duos so
listų.

Darbai Traku pilyje
(LKFSB) Nežiūrint karo 

sąlygų, buvo vykdomi Tra
kų pilies atstatymo darbai. 
Jau sutvarkyta viena salė 
su ypatingai gražiomis fres
komis. Kiti darbai dar kurį 

j laiką užsitęs.
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 i

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

I |

i

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę i 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tik viena pora akiu visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

na visų akių įtempimu.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, k

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

Didžiausia Lietuviu S 

Jewelry Krautuvė

l rhARGlJTiJ'
į VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS J
' RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M. j

WHFC-1458 kilos.
SEKMADIENIAIS - bho 1 

iki 2 vai. popieL
KITOMIS DIENOMIS — nuo į 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Peuk- j 

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

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

Parduodame Laikrodžius, Laik- Į 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- j 
Ūmus Žiedus, Ri 
nas ir kilu. 
/atokius auk
sinius daiktus 
oi PR1ENA- M 
Ą1AU S1A> I 
VAINAS.
Turime didei 
j a s i r inkimų v
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- Į aj 
Šališkų Knygų, Stygų, Rekor- į K 
dų ir kitų visokių muzikalių . '
daiktų.

Tautam Laikrodžius, Laikro- I 
lėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- | 
snas ir Muzikalius Instrumen-j 
cm.

JOHNA. KASS |
JEWELRY — WATCHMAKJEK j

— MUSIC 
1216 ARCHER AVENUE į

Puvne: LAFAYETTE 8617

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

* •

DR. G. SERNER
I - - .

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Phone YARDS «054

Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akiniu Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

i

Permainytas 
vardas lr 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

EXTRA! EXTRA!

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO’ VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomiš pagal sutartj 
Office Tel. YARds 4787 
Name Tel. PROsnect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. J. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj

Tei. Y.ARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
- REZIDENCIJA 

'3241 West 6®th Place 
Tel. REPubtic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—ll-£2.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER i. BRAZIS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

I
I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0RGIC1Ų!!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 [■] 
PAHMJBMH lAAABHNtMB «M0MB įiį

RATOMA M

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK C1BRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite — 
Res- Tel.: MU)way ‘1880

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

i'i.'

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsą įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami fr ligi 95,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
■uranoe Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tTMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE J8TA1G*

DR. P. ATKOČIŪNAS

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4IT8 Jog. M. Momris, Sec’y. M). HALSTED ST

e

DANTISTAS i
1446 S. 49th Oourt, Cicero
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 
šeštad. e vai. iki 9:30

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
gino.

9 vak.; 
vak. 
vak.

Split by PDF Splitter
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HEI.P KANTF.D

MAŠINOMS

HELP VVANTED — VYRAI

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAVGAS” HET.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb B4S8-94S*

HELP VVANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

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

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai i

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

DARBININKŲ ir PAGELBININKŲ 
reikia pagelbėti su remontavimu ir 
pertvarkymu štoko: porterio darbai.

W. T. GRANT & CO.
828 W. 63rd St.___________

WAREHOUSE VYRŲ 

Atsišaukit tarp 8:30 ryto iki 5 pp. 

CRANE CO. 231 W. 79th St.

PACKERS & TRUCKERS 
SHIPPING ROOM HELP
Pleasant Working Conditions 

Good Wages.
Standard Transformer Corp. 

1500 N. Halsted St

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOTS 3
k

MOTERYS PRADĖJO NAUJĄ RADIO VALANDĄ

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

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ
ir

VAIKINŲ ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir medinių baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

Svarbioje pramonėje karo i 
taikos laikuose. 

PASTOVUS DARBAI 
Puiki mokestis. 

Pilno ar dalinio laiko.
ELECTROCAST 

STEEL FOUNDRY CO. 
4701 W. 15th Pi. — Cicero

Reikia
REIKIA

Pullers. VVringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY
7930 S. Racine

MEKANIKŲ IR 
PAGELBININKŲ

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

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

SHEAR VYRŲ
STEEL SHEET

SARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE 

2924 W. 51st SL
9 RYTO IKI 5 PP.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
PASIUNTINIU

Vyrų virš 50 metų. Pageidaujama 
vyrų su pensijoms. Mokestis 816.00 
savaitėj. Kreipkitės prie Mr. Weeka 
AMERICAN OPTICAL CO., 7th 
floor, 10 S. WABASH.

AUTO
Radiator Mekaniko

Patyrusio Radiator Vyro 
Taipgi

2 SHOP PAGELBININKŲ
Gera mokestis. Laikas ir pusė už 
viršlaikį. Svarbi pramonė. Puiki 
transportacija. Atsišaukite į
ARROVV AUTO RADIATOR CO. 

2114 S. Wabash

Centrai
Steel & Wire Co.

BELT SANDERSREIKIA
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukite j 
MIDLAND WOOD PRODUCTS CO. 

2041 Churchill St.

Atsišaukite i

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MTET. STONES

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit j

ILLINOIS PAINT WKS.
1034 S. Kostner

Kedzie 1520

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

PLATINKITE “DRAUGĄ

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

Patyrimo nereikia prie darbų čionai.
Mes išmokinsime ir mokėsime nemažiau kaip

$120 į Menesį
pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienasMūsų
j 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

Operatorių
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

VERTICAL
IR HORTZONTAL

GEAR CUTTING 
MACHINES 
GRINDERS

INTKRNAL ir ekternal

D.O. James Mfg. Co.
1140 W. MONROE ST.

DŽANITORIŲ
Loop bankos name. Dieną ir naktj 
šiftai, gera mokestis atostogos ir 
visos banku hdidavs apmoks "i.

Kreipkitės Emnlovment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.
REIKIA FINISHERS 

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Atsišaukite i 

MIDLAND WOOD PRODUCTS CO. 
2041 Churchill St.

REIKIA VYRŲ
Reikta prie darbu lankstyti popierl. 
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto Iki

vai.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popierl 
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišan 
kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 ' popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

DŽANITORKŲ
Vidurmiesty ofisų name. Nereikia

ar j

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

SHEET METAL VYRŲ
SPOT WELDERIŲ 

SHEET METAL 
DARBININKU IR 
PAGELBININKŲ 

SPRAYERS

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. $24 pradinė' 

mokestis. Geras įsidirbimas. 
Atsišaukit asmeniškai.

WHITE CASTLE SYSTEM, INC- 
6960 Vincennes Ave.

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Moderninės oro 
kautams ir Šiurkštams, 
gera mokestis 
netoli •L” ir 
ar pašaukite—

MR. WILLS

prosymo mašinos
Išmokinsim: 

su bonais. Dirbtuvė 
gatvėkarių. Matykite

DELAHARE 4080
S49 N. FRANKLIN

VYRAI IR MOTERYS.

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerku,

mazgoti, gera mokestis. Atostogos mokanti skaityti ir rašyti angliškaL 
o « __ _________________ ___ir banku holidays apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

MERGINŲ
Dirbtuvės darbams. 55c j valandą

T .FRANKLIN CO. 
5340 S. LaSalle St.

MOTERU PRIE
SKALBYKLOS DARBŲ

820.24 j sav .už 5% dienas su 
ga didesnio uždarbio. 5% 
po 30 dienų.

FRENCH HAND LAUNDRY
2163 N. Clark St.

pro- 
bonai

VIRĖJO PAGELBININKAS

PORTERIO
Va-

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

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJU — UTĮ LITY FLOOR DAR 
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

Fort Wayne, Ind., vyskupas John F. Noll ir Nacionalės 
Katalikų Vyrų Tarybos pirmininkas Wilbert J. O’Neill spa- 
lių 17 d. pasakę įžangines kalbas atidarant naują katalikų 
radio ‘•coast-to-coast” programą, kuri bus girdima kas 
sekmadienį 11:30 valandą ryto. Programą perduos Blue 
Network System. (NCWC)

Pageidaujamas su patyrimu. Va
landos nuo 11:30 ryto iki 8. vak. i 

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Valgis ir uniformos duodama.

HARDING’S, 68 W. MADISON

! 
f 

i
MOTERŲ

Nepatyrusių prie abelnų dirbtuvės 
darbų. 3 dienas j savaitę. Aukščiau
sia mokestis, geros darbo sąlygos.

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. ElstonAmžius nesvarbu. 48 vai. savaitėj.

Ekstra viršlaikis. Visi karo dar- -
bai. Pastovūs darbai. 2 šiftai: MERGISOS ir MOTERYS
ĮPj? 3:30 no. ir nuo 3:30 pp.( PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
iki 12 vidurnakti. 1

MATYKIT MR. HEALY
9:30 ryto iki 12 pietų ar nuo 2:30 
iki 5 pp. bet kurią dieną išskiriant 
šeštad. ir Sekmad.

Firecraft Door Co.
3319 S. WALLACE

TROKERIŲ — WAREHOUSE 
SVARBIAI PRAMONEI 
Dieną ir naktį darbai 

77ĮĄc į vai. $1.16 už viršlaiki, 
i vai. po 30 dienų ir viršlaikis 
40 valandų.

CROOK’S TERMINAL 
VVAREHOFSES 

2710 W. 35th ST. 
5967 W. 65th ST.

Gausit mokėt laike mokinimo ir 
pagelbėsit prie gaminimo labai 
reikalingos karo medžiagos i š 
sheet plieno. Mes išmokinsim ju 
mis prie tokių įdomių operavimo 
darbų kaip:
SPOT tVELDING — DRILLING 
IR TAPPING — PUNCH PRESS 
— ir daug kitų.
Naujos švarios prausyklos. Poilsio 
laikotarpiai. Reguliaris algos pakė
limas. 2 šiftai jūsų pasirinkimui nuo 
7 ryto iki 3:30 pp. ar nuo 3:30 pp. 
iki 12 vidurnaktį/
Ateikit ir pasitarkit su Mr. Healy 
bet kurią dieną išskiriant .šeštad. ir 
Sekmad. nuo 9:30 ryto iki 12 pietų

P°;ar nuo 2:30 iki 5 pp.
80c

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALLACE

FOUNTAIN
HET.P VVANTED — MOTERYS

Reikia
Merginų

West Side Defense dirbtuvė 
reikalauja

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE 
IR TURRET LATHE 

OPERATORKŲ
Pirmesnto Patyrimo Nereikia
G*ra pradinė mokestis ir daug 
progų įsidirbimo. Anmokėtos 
atostogos ir apmokėti poilsio 
laikotarpiai.

Valandos nuo:
3 popiet iki 11 vakare.

Turite turėti savo pilietybės 
jrodymus. ,

VEITERKŲ
Pilno ar Dalinio Laiko

Dirbti moderniškam Stockyards 
Retail Markete.

44 valandas savaitėje. 5į/2 dienos, 
šeštad. popiet. Sekmadieniais ir 
vakarais nereikia dirbti.

VALGIS DUODAMA VELTUI
APMOKAMOS ATOSTOGOS
“L" Transportacija iki Durų.

Tel. Mr. Johnson

Pasitarimui pašaukite

MISS DOEY
SEELEY 3200

Tarp 8:30 ryto ir 2 pp.

MERGINA
18 metų ar suvirš už Auto narts 
klerką. Patyrimo nereikia. $105.00 
į mėnesį pradžioje. Atsišaukite į

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN?

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

M. Born & Co.
Vyrų drabužių išdirbėjai gamintoja! 
Militarinių uniformų ir. civiliams 
siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST. ■

CHICAGOJEPlaukia Lietuvos 
miškas upėmis į 
Vokietija

(LKFSB) Iš Stokholno
V

gauta žinių, kad okupantai 
skubiai plukdo sielius Bal
tijos kraštų upėmis. Ypač 
daug medžių plaukia Dau
guva. Estijoje ūkininkai, ne
bepajėgdami patiekti be ga
lo didelių reikalaujamų py
liavų, eina iš kantrybės. Pa
sitaiko, kad nekulti jayai su
deginami lauke. Okupantai 
iš Baltijos valstybių veža 
viską, ką tik sugriebdami,■ 
ypač gi ūkio gaminius.

REIKIA VYRŲ
Medžio Išdirbę jų — Band Satvyers* 

Trim Sawyers ir Assemblers.
IRGI MOTERŲ

Prie Shipping ir Pakavimo 
ateinu Ofiso Darbų.

FROST WOOD SPECIALTY
1710 N. Winchesttr

Gal greit racionuos 
ir cigaretes

ir

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo susirinkimas bus spalių 
20 d., parapijos salėj, 7:30 
vai. vakare. Visus klubo na
rius kviečiame būtinai atei
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Be to, bus 
daug pranešimų ir raportų 
įvairių komisijų. Kurie‘dar 
nepriklausot klubui, kviečia
mi priklausyti. Visiems na
mų savininkams turėtų rū
pėti jų pačių reikalai. Taigi 
visi būkit šiame susirinki
me. A. Valančius

washington, spalių 19 Bankininkas važiuoja 
40 metu senumo 
dviračiu

Cleanvater, Fla. — Taver 
Bayly, Clearwater’io banki
ninkas, daug galvos nesuka 
dėl gazolino. Bankininkas 
važinėjo į darbą naujausiais 
automobiliais, bet dabar jis 
važiuoja senu šeimos paliki
mu, be retežių dviračiu, ku
rį jo tėvas vartojo daugiau 
kaip prieš 40 metų.

—Senatorius Reynolds šian
dien sakė dėl mažo tabako 
derliaus Amerikoje ir vis 
didėjančio tabako 
nėjimo 
lease” 
įvykti 
mas.

ir 
išsiunti- 

svetar po ‘‘lend- 
sutartimi, tuoj gali 

zcigarečių racionavi-

18,000 angliakasiu 
vis dar nedirba
BIRMINGHAM, Ala., spa

lių 19.—Maždaug 18,000 Ala 
bamos 22,000 unijistų 
gliakasių dar negrįžo 
savo darbų, nežiūrint 
L. Lewis, angliakasių 
jos prezidento prašymo ir 
vėl imtis darbo.

an- 
prie 

John 
uni-

■ i
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Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam
. Patyrimo Nereikia

J. Greenebaum Tanning Co.
3057 N. ROCKWELL

★★★★★★★★★ 
★
★
★

REIKIA
MOTERŲ
18 IKI 50

Cutting Press Operatorių ir 
abelnų dirbtuvės darbininkų. 

58c J VAL. PRADEDANT 
68c PO 30 DIENŲ 

Geros darbo sąlygos. 
Patyrimo nereikia.

MATYKIT MR. MITSCH

Thos. Moulding 
Floor Mfg. Co.

4528 W. 51st St.
Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

★
★

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

- ADVERTISE -

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

North Side. — šiuomi pra 
nešame, kad Service Men 
Club svarbus susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, spalių 20 d. 
7:30 vai., šv. Mykolo parap. 
svetainėje. Kviečiami visi 
šio klubo nariai ir norintie
ji jame pasidarbuoti. Turi
me daug svarbių ir neatidė- 
liojančių reikalų aptarti.

I
I

I
Valdyba

Koks paukštis, toks ir liz
das.

f *

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną. 
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Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f rcųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
cautlon that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sveeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bt/ort Any Datr Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Brtath Swoot<

Bevvare Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic bronchitis may develop if
your cough, chest cold, or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afford to take a chancc with any medi- 
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and'heal raw, tender, inflamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechvood 
creosote byspeclal processwith other 
time tested medicinos for coughs. 
It contains no narcotics.

No mafter how many medicines 
you have tried, tell your drugglst to 
sėli you a bottle of Creomulsion vith 
the understandlng you mušt likę Ūie
^7 lt ųulckly allavs the cough, per- 
mittmg ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (Adv.)

SKELBKTTES “DRAUGE’

Split by PDF Splitter
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būtų išstatyta į pavojų, jei patys Atlanto Čarterio au
toriai imtų laužyti jo dėsnius. Čia kaip tik tinka pa
kartoti lenkų laikrašty “Nowy Swiat” įdėto Matu- 
szewskio straipsnio užbaigoje pasakyta tiesa, kad jei 
Maskvos imperialistiškoms tendencijoms nusilenktų 
Hull ir Edenas, “tai taika būtų pralaimėta ir sekantis 
karas tebūtų laiko klausimas.” Ir taip pat — “Baltijos 
tautos yra mažos tautos, bet jų byla — didelė byla.”

★
Šv. Tėvas ir diplomatai

Overseas News Agency skelbia per Londoną atėju
sią žinią, kad visų jungtinių tautų ir neutralių valsty
bių' akredituoti diplomatai prie šventojo Sosto, kuris 
yra nacių armijų apsuptas, gyvena ir veikia pilniausia- 
me solidarume.

Bendru susitarimu visi diplomatai yra nusprendę da
lintis Šventojo Tėvo likimu ir, nežiūrint "kokios sąly- 

• gos susidarytų , pavartoti visas jų galėję esančias prie
mones, inimant ir fizišką pasipriešinimą, kad neleisti 
atsiskirti nuo Jo asmens.

Ta pati spaudos agentūra praneša, kad, jei vokiečiai 
mėgintų išvežti Šventąjį Tėvą, prie Šv. Petro Bazilikos 
esą galima tikėtis sulaukti tikrai dramatiškų įvykių.

Nubėgo skaistieji laikai i iždą brangios praeities...

UŽ-

tame laiške, kitai Amerikos 
lietuvei, poetas Vaitkus ap
rašo vienos šeimos tragedi
ją ir prideda:

— Meilė — tikra ugnis, 
kuri, gerai valdoma, šildo 
pasaulį, o nebesuvaldyta, ne
apskaičiuojamų eibių prida
ro...”
žvaigždės Duktė

Poetas Vaitkus ne vien ei-

rri

SPAUDOS APŽVALGA

Maskvos konferencijai prasidėjus
KAS BUS SVARSTOMA?

Jungtinių Valstybių sekretorius Cordell Hull, Didžio
sios Britanijos užsienių reikalų ministras Anthony E- 
den ir Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisaras V. 
Molotovas jau konferuoja Maskvoje. Nors nemanoma, 
kad šios konferencijos nutarimai (jei bus prieita prie 
susitarimo) bus galutini, tačiau jai priduodama labai 
daug reikšmės. Virš minėti vyrai, pasitarę apie karo 
eigą, kalbėsis apie pokarinį pasaulio atstatymą. Jie 
sieks sudaryti tam planus, kuriuos, žinoma, turės už- 
girti kita konferencija, kurios dalyviai bus: Roosevel
tas, Churchillas ir Stalinas.

LIGŠIOL NEBUVO SUTARIMO

Ligšiol, kaip gerai žinome, tarp Vašingtono, Londo
no ir Maskvos nebuvo sutarimo nei karo vedinio klau
simais, nei pokarinės taikos pLanavime. Sovietų Rusija 
priėmė milžinišką Amerikos ir Anglijos pagalbą karo 
reikalams, tačiau neįsileido jokių militarinių ekspertų, 
net Raudonajam Kryžiui neleido veikti savo ribose. Dar 
blogiau buvo su politiniais dalykais. Amerikiečiai ir 
anglai karo pradžioje nustatė karo tikslus ir juos in
korporavo į Atlanto čarterį, kimo paragrafuose mato
me pažadą duoti laisvę visoms tautoms, nežiūrint ar 
jos didelės ar mažos. Griežtai pasisakoma prieš impe
rializmą ir agresiją ir planuojama pertvarkyti pasaulį 
taip, kad po šio karo būt užtikrinta teisinga ir pastovi 
taika, surandant būdus suvaldyti agresorius ir impe
rialistus, jei jie ir vėl pamėgintų savo galvas pakelti.

TEBEGYVENA IMPERIALIZMO DVASIA

Maskva ne tik kad neprisideda prie teisingos ir pas
tovios taikos planavimo, bet elgiasi kaip tik priešingai, 
pati rodydama agresiškas ir imperialistiškas tendenci- 
^as* » -.. * •»’ i

Visas kultūringas pasaulis pasmerkė Sovietų Rusijos 
1939 metų žygį, padėjusį Hitleriui parblokšti ir sudras
kyti Lenkiją. Visas pasaulis pasmerkė jos agresijos 
žygį į Baltijos valstybes 1940 metais ir jos biaurų smur
tą jungiant prie' Rusijos. Nė vienas iš tų rusų bolševikų 
imperialistinių žygių vakarų demokratijų nebuvo pri
pažinti. g « «| | j

Nepaisant to, Maskva ir dabar dar tebesiekia pasi
glemžti sau Baltijos valstybes ir didelę Lenkijos dalį. 
Tai įneša į jungtinių tautų tarpą disharmoniją ir dali
nai susirūpinimą. “Pravda” labai griežtai pabrėžė, kad, 
girdi, Rusijos sienų klausimas konferencijoj nebūsią 
svarstomi. Nebūsiąs svarstomas nė Baltijos valstybių 
likimo klausimas, nes jis esąs išspręstas — Baltijos 
valstybės esančios Rusijos “nuosavybė.” Bet, nežiūrint 
kaip rusai nenorėtų tą klausimą kelti, jis bus iškeltas 
ir Maskvai bus pasakyta, kad Baltijos valstybės jei 
nepriklauso ir kad jos nereikalingos Rusijos saugumui.

Vergijos advokatai"
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo editorialą, ku

riame tarp kitko rašo:
“Čia. reikia tiesioginiai, be atodairos pasisakyti. 

Toks besarmatiškas nuo dorovės principų atsipalai- 
dojimas gali pasireikšti tik pas minkštaprotiškus ne- 
žinėlius, arba pas nusišmeižusius parsidavėlius-niek- 
šus. Tarp to nelaimingo tūkstančio gali atsirasti viens 
kits nežinėlis — tokių nereik sėt, jie patys išdygsta 
— kuriems nė kuolu faktų galvon neįkalsi. Jie tik 
tada nustebusiai išsižios, kai jiems patiems bolševi
kai ant sprando užtūps. Rodos, neįmanoma, bet tokių 
žioplių vis dėlto randasi. Ir tai dar sakosi eBą moks
lininkai! Kas jiems. Bolševikai, jų manymu, čia ne- 
įsigyvęs, o jei ten kur toli užjūry keli milijonai ne
kaltų žmonių bus žudomi, tai jie savo popierinėmis 
sielomis to neatjaučia ir “progresyviai”-Ruparaližuo- 
tomis smegenimis nepajėgia artimo kančių įsivaiz
duoti. Tai proto ir dvasios nykštukai.

Bet milžiniška tų vergijos advokatų didžiuma yra 
parsidavėliai, kuriems irgi trūksta paprasčiausios 
žmoniškos orientuotės; kad šiame už laisvę ir demo
kratiją kovos sūkury, pasisakyti už vergiją yra ne 
tik begėdiška, bet ir neįmanomai kvaila. Ar gi jau 
nė tiek nežino, kad ir paprasčiausias bet kokios tau
tos pilietis yra puikiai informuotas apie bolševikų 
žiaurumus. To viso akivaizdoje, užtarauti bolševikus 
ir tuo būdu statyti save prie gėdos stulpo gali tik 
žmogus paliovęs būt žmogumi.

Šimtai tūkstančių Pabaltės tautų -vyrų kovoja už 
laisvę ir demokratiją Dėdės Šamo kariuomenėj. Koks 
dešimtas jų nuošimtis, o gal ir daugiau, savo galvas 
už laisvę paguldys. Ir jų kraujas, žaizdos, gyvastys 
turi nupirkti amžiną vergiją jų tėvų žemei! Ar tie, 
kariai-pasišventėliai jau nebe žmonės, tik maistas ka- 
nuolėms ir bomboms? Ar jų gyvybė turi būt paaukota 
žioplių ir parsidavėlių pasitenkinimui, kad kruvini 
diktatoriai likviduos jų tėvų tėvynę ir įsteigs ten 
jačeikas pasaulinei revoliucijai, kuri pagaliau nušluos 
ir tų pačių žioplių bei parsidavėlių buveines, turtus 
ir gyvastis? •• t

Gyvename staigmenų, painiavų ir netikėttųnų lai
kus. Bet to negarbingo tūkstančio niekšystė ir žiop
lystė nesiduoda tinkamai apibudinamos. Jos viršyja 
keisčiausius vaizduotės išsišokimus.”

> w Į
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ATLANTO CARTERIS IR MASKVOS KONFERENCIJA

' Mes esame tikri dėlto, kad tikime, jog amerikiečių 
ir anglų politikų ir diplomatų duoti žodžiai bus išpil
dyti. Mes tikime Atlanto Čarteriui ir tikime tam, kad 
jo dėsniai iki jotai bus įgyvendinami. Jei, pagaliau, 
būtų pripažinti Stalino imperialistiški siekimai, tuomet
pasaulis tikrai skaudžiai būtij apviltas. Taika ir vėl kėtij daugiau pasidarbuoti.

★
Lenkai varo propagandą Vilniaus klausimu

(LKFSB) Londone yra sudarytas “The Polish Re- 
search Centre”. Ši įstaiga leidžia įvairias brošiūras; 
neseniai išleido penktą, antrašte “The Story of Wilno.” 
Knygelė atspausta gražiame popieryje, 8 puslapių, gra
žiai iliustruota, gausiai paįvairinta citatėmis iš įvairių 
šaltinių, tuo ncrint jai duoti mokslinę išvaizdą. Knyge
lės turinys: Vilnius esąs lenkų statytas, buvęs viena 
iš Lenkijos sostinių, Vilniuje niekados lietuvių daugu
mos nebuvę, todėl lenkai teisėtai paveldėję Vilnių ir. 
1922 metų plebiscitas, buvęs gyventojų pasisakymas už 
prisijungimą prie Lenkijos...

žodžiu — sena, žinoma pasaka; tačiau tas parodo, 
kad lenkai, ir iš viso kitos tautos, rūpestingai ruošiasi 
taikos konferencijai ir savo leidiniais nori pakreipti 
įtakingesnių žmonių nusistatymą sau palankesne kryp
timi. šioje srityje — propagandos dėl Lietuvos ir pa
siruošimo Taikos Konferencijai — lietuviams irgi rei-

(Tęsinys)
Smolensko žemėse

Didžiojo karo metu,
plūstant į Lietuvą vokie
čiams, su kai kuriomis įstai
gomis poetas Vaitkus persi
kėlė į Smolenską. Čionai tė
vynės ilgesys jam padikta
vo nevieną jautrų kūrinėlį.

Didžiajam karui praūžus, 
poetas grįžo į Kauną ir čia
stojo lietuviškos knygos tar lėraščiais ir vertimais gar- 
nybon — Šv. Kazimiero drau 
gijon. čia pasaulį išvydo jo 
trečias eilėraščių rinkinys — 
“Liepsnelės”, poema “Brėkš 
ta”. Vėliau atsirado ir ket
virtas eilėraščių rinkinys 
“Nušvitusi Dulkė”, didžiojo 
tvano laikų romanas “Tva
nas”, apsakymėlių rinkinys 
‘ Tš įvairių pasaulių” ir daug 
kitų. Poetas yra davęs ir 
visą eilę svarbių vertimų, 
kaip “Šv. Augustinas”, Cha- 
ignono-Meditacijos, Šv. Pran 
ciškaus Salezo “Filioteja”, 
o net gi išvertė į lietuvių 
kalbą žinomąjį scenos veika
lą “Romeo ir Julija”. Viso 
jo padarytų vertimų susi
daro daugiau, kaip 2,000 
puslapių. Nežiūrint to gau
saus darbo, jisai dar ras
davo laiko profesoriauti Me
no Mokykloje ir Kunigų Se
minarijoje. Kad ir kaip tų 
darbų nukamuotas, jis pasi
liko mielas žmogus, randąs 
laiko šiltą žodį pasakyti, 
malonų laišką parašyti. Štai 
ant mano stalo guli pora 
atvirlaiškių, poeto rašytų 
vienai Amerikos lietuvei-vei- 
kėjaL Jis net ją pabara, kam 
ta neranda laiko laiško pa
rašyti:

— Suprantamas tai daik
tas, kad žmogus, kai išnyks- 
ti iš akių, ir iš atminties; 
bet aš visuomet stengiuos 
būt paskutinis tame .užmir
šimo procese ir paskutinį 
žodį tarti. Tad ir dabar štai 
darau dar vieną pastangą, 
paskutinę. Jeigu nesusilauk
siu aido, ši* laiškas bus pas
kutinis...0

Ir laiškutį baigia:
— Aš per tą laiką gero

kai pasidarbavau ir pase
nau; išnyko kai kurios iliu
zijos; bet žmogų, nors ir ge
riau pažinau jo nedorumą, 
vis dar stipriai myliu, kaip 
įdomų, kad ir pavojingą, bet 
kartais mielą žvėriuką.” Ki-

sus. Jisai parašė ir scenos 
veikalų, kaip “Vilnių* Mū
sų”, “žaibas ir Mergaitė”. 
Jo talentą pavaizduoja kad 
ir tas faktas, jog pirmame 
valstybiniame dramos kon
kurse pirmą premiją laimė
jo jo parašytas veikalas 
“žvaigždės Duktė”. Čia pa
vaizduojama, kaip tariamai 
nuo žvaigždės atvykusi akais 
čios sielos mergaitė nori pa
taisyti žemės žmones, kaip 
jai visur sklendžimos pink
lės, kaip ji .pati pagaliau 
pamilsta žemės sūnų ir kaip 
jos dvasia po ilgų kovų iš
sivaduoja iš to netyro ryšio 
su žeme. Veikalas pilnas gi
laus turinio ir tikrai premi
jos vertas. Jame net gali už
tikti tiesiog aforizmų, kurių 
keletą čia ir pakartosiu:

— Meilė tokia nerami, to
kia netikra, tokia audrihga, 
tokia sopulinga.

— Kartybių taurė geriau 
vienu kartu išlenkti.

— Didį sunkumą papras
tai jaučia tik tas, kas jį pa
kėlė ar bent kelia..

— Kančios ugnis greičiau 
brandina, negu laimužės sau
lė, o audra — negu rimtis...

Neveltui šis gilios minties 
ir turtingo žodžio lietuvis 
buvo dvasinės vyresnybės 
pakeltas į kanauninkus. Tik 
kai 1940 m. Lietuvą okupa
vo bolševikai, poetas Vait
kus buvo išmestas iš šv. Ka
zimiero Dr-jos direktoriaus 
pareigų. Jis savo vietą 
nėjo užleisti bolševikų 
statytam svetimtaučiui, 
varde, berods Kleinui...
Darbo žmonių ir 
kenčiančiųjų prietelis

O Vaitkus yra darbo žmo
nių prietelis. Savo eilėrašty 
“Darbininkų Maršas”, jis ri
muoja:

— Linksta girios, linksta,

Lekia aidas pro bakūžę.
Darbininkai baigė dainą.

' Dunda žemė. Darbas eina.
Jis taip atjaučia žmonijos 
skausmų skurdą:

Vargų žaizda gilioji neuž
gyja- •

Neapkantoj su broliu bro
lis riejas...

Jaučiu širdyj lyg aštrų 
kalaviją;

Skaudžiais lašais iš josios 
kraujas liejas.”

Jam sunku, kad žmonėse y- 
ra tiek maža nuoširdaus už- £ 
jautimo:

— Juk žmonės nesupras 
dejos!

Kam rodytis, kad širdį 
skauda?!

Juk niekas, nieką* nesu
stos,

Kad tavo, siela suvaitos.
Ypač jam balsus tas didy
sis neapykantos prasiverži
mas karo metu:

— žemelę žmonės krauju 
prigirdys...

Vis pykčio pilnos bedug
nės širdys;

Vis plūsta keršto įnirtę 
bangos;

Vis uždarytos malonės an
gos.

Ir jausmo pagautas poetas 
sušunka:

— Gana jau kraujo! Per
daug išlieta!

Galėjo permerkt ir uolą 
kietą, q

Ir užgesyti ūmai vulkaną,
Ir paskandinti kovų tita

ną.

Poetas norėtų, kad meilė 
mus suptų kaip oras:

— Kad vietoj oro
Būtų meilės marė,
Jinai užlietų
Nuožmių brolių karę.

Net “gelžeširdis meilėje nu
koptų.”

tu- 
pa- 
pa-

K. J. Prauskis
(Daugiau bus)

Al. E. Smith, buvęs New York gubernatorius ir kandi
datas į Amerikos prezidentu*, paskirtas iždininku War 
Relief Service, kurį įsteigė Nacionalė Katalikų Gerovės 
Konferencija. Šiame atvaizde Nankingo, Kinijoj, vysku
pas PauLYu»Pin įteikia jam iš medžio išdrožtą paveikslą, 
vaizduojantį gražią Kinijoj vietą. įNCWCį

USA lietuviai kariai 
Londone

(LKFSB) Londono lietu 
vių parapiją aplankė Ame
rikos lietuvis karys Petras 
Saunoms iš Rochester, N. 
Y. Jisai yra sveikas, paten
kintas savo tarnyba, nors 
ji gana pavojinga. Vienius 
jo brolis tarnauja Havajų 
salose, kitas — S. Carolinoj, 
kariuomenėje. P. Saunoris • 
domisi Lietuvos gyvenimu ir 
jos praeitimi, bet Londono 
lietuviai neturėjo jo ieško
mų knygų apie Lietuvą.

Londono lietuviai buvo 
sutikę ir chicagietį karį An
taną Skliutą. Jisai yra svei
kas ir linksmas. Turi pasto
vų ir gerą darbą kariuome
nėje. Iš Argentinos su laivu 
į Londoną atplaukė jūreivis 
Antanas Bielys. Jis ant lai
vo tarnauja jau 14 metų, 
yra apvažiavęs daug kraštų, Q
buvę* ir New Yorke. >

Obzervacinlai karo lėktu
vai skrenda taip aukštai, 
kad gryna akim nematomi 
ir dažnai net negirdimi, ta
čiau jų padarytos vietų nuo
traukos gerai išeina dėlto, 
kad būna padidintos iki 50

-----------------
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vakaras kilniam 
tikslui

“Draugo” skaitytojai

malonumu ištiesti joms pa
galbos ranką paprasčiausiu 
ir lengviausiu būdu — atsi
lankant į parengimą, kuris 

pa- įvyks spalių 24 d., Šv. Jur-
stebėjo, kad tarpe įvairių gįo parap. salėj, Bridgepor- 
parengimų, įvairiems reika
lams, katalikiškoji visuome 
nė nuoširdžiai pakviesta pa
remti vieną pramogą, ku
rios pelnąs skiriamas kad 
pagelbėti seselėms Pranciš- 
kietėms Brazilijoje.

Prieš penkis metus pralo
tas M. Krušas ir kun. J. 
Paškauskas buvo nuvykę į 
Braziliją, kur mūsų broliai 
lietuviai dvasiniai skursta. 
Patyrę tai, grįžę į Ameriką 
ir ėmėsi darko, kad kokiu 
nors būdu pagelbėjus tiems 
lietuviams, štai, vyksta ke
li iš Tėvų Marijonų į Pietų 
Ameriką. Bet to negana. Jie 
kreipiasi prie seselių Pran- 
ciškiečių, kad iš jų tarpo 
pasišvęstų ir vyktų į Bra
ziliją auklėti mūsų brolių- 
seserų lietuvių mažyčius 
skiepint jiems tikėjimą ir 
lietuvybę.

Nuvykusios penkios sese
lės patyrė daug nemalonu
mų ir rado skardo, vargo. 
Bet atsidavusios Dievo va
liai, su pasišventimu dirba 
ir džiaugiasi, kad gali save 
tautai ir tikėjimui pasišvęs
ti.

Brangūs skaitytojai! Sun
ku būtų atpasakoti visa, ką 
seserys pergyvena Brazili
joj. Mums, šiaurės Ameriko* 
gyvenant, reiktų tiktai su

te. Pradžia 6 vai. vak. Įžan
ga 55c.

Vakarą rengia Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Chicago apskritis. Progra
mą išpildys komp. A. Po
cius su savo artistais, dai
nininkais. Vakaro pasiseki- 
l .ui daug veikia Herald A- 

i merican korespondentas S. 
Pieža, komisija ir skyriai. 
Tikimės, kad šis pirmas pa
rengimas seserų Brazilijoj 
naudai pavyks.

MIKE SENIAUSIAS 
KAPELIONAS

• 1 •
n

T f J n

d.,

Linksma pramoga 
ant 111-tos gatvės

Sekmadienį, spalių 24
Uršulės Stirienės namuose, 
11147 DraLe Avė., 3 vai. po
piet įvyks graži pramoga — 
“Lietuviškos vakaruškos”, 
kurių pelnas skiriamas Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės Marijos Seserų vienuo
lijos naudai. Ši pramoga re
ngiama iniciatyva Vargdie
nių Seserų Gildos pirmą sy
kį dar šioj apylinkėj. Bus 
proga kaip vietos lietuviams 
taip ir iš kitų kolonijų at- 
vykusiems arčiau susipažin
ti, pasilinksminti ir tuo pa
čiu, atliksime kilnų labda
ringą darbą.

Kun. Julius J. Pabst iš 
Denver, Colo., šiomis dieno
mis staiga miręs vienoj ka
riuomenės stovykloj Utah 
valstybėj. Jis buvo kapelio
nu Amerikos kariuomenėj 
ir pirmam pasauliniam ka
re. Šiame kare buvo kape
lionų viršininko pareigose. 
Už pasižyrąėjimus apdova
notas keliais žymiais ordi
nais, o per pirmąjį, pasauli- 

i nį karą prancūzų vyriausy
bė irgi buvo apdovanojus 
Croix de Guerre ordinu. (N 
CWC) (I
i__________________ 1

Rengimo komisija prane
ša, kad turės muziką, už
kandžių ir kitokių vaisių. Į

Tad, prašomi įsitėmyti,1 
ir sveiki sulaukę viršmrnė- 
tos dienos, nuvykti ir pa
remti rengėjų pastangas.

Būsiąs

mokyklos salėj (West Side). 
Atstovai bei atstovės malo
nėkite iš visų kolonijų su
važiuoti kue skaitlingiausiai 
ir pasitart* svarbiais reika
lais. Valdyba

I

I

Mėsiški, Vertingii)HUJlLV£S

PAMINKLAI
MA U ŽOLE J AI

ŽENKLAI

Rekordas—

i^ira

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriaano Materiolo ir Darbo.

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

KREEPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

Ši Ffanma VfrS 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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.

ARCHER AVENUE fURN1TURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Pasitikėjime 
Mumis

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADMTIONAL COST! 
PAKTTCULAR PLOPLE PREFEB PACHANKIS PRODVCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOL'S MONTKLLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In Tbe Worid.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

m

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubhc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A

Skolinam Pinigus

MAŽEIKA
3319 LTTt ANlCA AVĖ.

LACHAWICZ IR SUNAI

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANKA AVĖ. l’hone TAKOS 43081751 W. 47th Street

t

Z /

2814 WE8T 23rd PLACE 
10*756 S. MICHIGAN AVĖ. *

DABARTINE
DIViDENTŲ
RATA.............

PETRAS 
Sekretorius

KREIPK1TSS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

/>
ELZBIETA GERI IK1ENC 

(JX> tėvais Baikaitė)
Gyveno 826 West. 34th St. 

Mirė Spalių 17d. 1943»n.. 2-50 
vai. ryte, sulaukus senatvės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš .šau
lių apskričio. Klovainių para
pijos. Meilūnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį {Sieną Bukaltienę ir 
žentų Stanislovų; du sūnus 
Jonų ir Juozapų ir marčių. 
Paulinų; 6 anukus; 2 posū
nius. ir daug .kitų giminių, 
draugėj. ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko brolį Kazimierų ir ki
tas gimines.

Velionė priklausė prie Apaš- 
•talystės Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį. Spalių 21 d. 1943 m. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
nulydėta ) šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus H* pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ižnktė, sūnai. zeni
tas. Marti. Anūkai. Poanukai, 
ir GimiMės.

Laidot". direktorius: Mažeika 
ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

Prašome nesiųsti gėlių.

I

1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

STANISLOVAS AUŠKALNIS
Mirė Spalio 18 d., 1943 m., 11:50 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parap.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaniną (po tėvais 

Berdauskaitė;, dvi dukteris Antaniną Kanton ir žentą Jo- 
seph, Sofiją Pacewic ir žentą Joną, sūnų Corp. Feliksą (U. S. 
Army), 4 anukus Joanette, Richard, John ir Lorretta, seserį 
Marijoną Šaulienę ir jos šeimą, dvi pussesere? Marijoną Leb- 
rikienę ir Veroniką Lukošienę ir jų šeimas, švogerį Feliksą 
Berdauskj ir jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko du sūnus, seserį ir du brolius.

Kūnas pašarvotas namuose, 7139 S. Washtenaw Avė. TeL 
Hemlock 1835.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Spalio 22 d. iš namų 8:30 
vai. rtyo bus atlydėtas į Gimimo švenč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Pusseserės, švogeris ir Giminės. 
Laidotuvių. Direkt. John F. Eudeikis, Telef. Yards 1741.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
OfteM tr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.} 
PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

phone 90M>

JOHN F. EUDEIKIS

Ukfotavig Direktorius
AMBULANCE Dkną Ir NaM|

SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-17A2
4S83-M aOUEH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v*L Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

■ stoties WGES (1390). ra Povilu fialtlmleru.

N AKLAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

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

Tefephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
164® WEST 46th ST. Phone YARDS 9781

EVANAUSKAS
Phone TAKOS 1133—39

Phones: GANAI.
COMMOBORE 

PLLLMAN

2515 
5765 
1270

/
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Iš lakūnų gyvenimo

Kaip jaučiasi amerikiečiai lakūnai, kai 
susiduria su priešo lėktuvais ore

ŠALTO KRAUJO IR PROTO KARAS. IŠ KOVOS LAU
KO PILOTAS GRĮŽO DIEVOTESNIS

Amerikos bomberių bazė galima vadinti pramuštgal- 
Indijoje. — šis karas yra viškumu. 
šalto kraujo rr protavimo j 
karas, kuriame šiaip kokie 
įvykiai kaipo sportas mažą 
dalį užima. Kad tuo galėtu
mėte įsitikinti, reikia būti
toje bomberių bazėje ir ste- šypseną, jie turi pasididžia- 
bėti jaunus amerikiečius — į vimo jausmą savo kraštu, tą 
pilotus, radijo operatorius, 
bombardierius ir kulkosvai
dininkus — kurie atvyksta 
ir išvyksta į dienos misiją, 
virš Burmos, rašo A. T. 
Steele.

Amerikiečiai lakūnai nėra 
kokios tai skirtingos rašės 
žmonės. Jie yra tokie, kaip 
ir kiekvienas bendras ame
rikietis. Jų veide pastebėsi

pačią meilę gyvenimui, tuos 
pačius baimės jausmus. Jie 
skrenda ir susiduria su tikru 
pavoju, — rašo A. T. Steele.
DALYKAI GREITAI 
VYKSTA

Jie savo darbą atlieka ra
miai ir su nustatytu tikslu
mu. Jie priima misiją ir pa
žvelgia mirčiai į akis. Tuo
se vyruose nėra kokio tai 
noro ieškoti keistų nuoty
kių. Keisti nuotykiai vykdo
mi tik tada, kai jie tarnau
ja karo tikslui. Bet tai ne-

NAUJI 
LIETUVIŠKI 
REKORDAI

10 colių ant abiejų pusių dai
nos. Gaunami Budriko krau

tuvėje kiekvienas

po 79c
3241 S. Halsted St.
iMknsr’evIn Polka 
Stasytės Pol’-a

A. Jezavito Radio Orkestrą
Ąf^s’iiitė Mano Bare
Mylė’au Mergelę

V B"ker!s ir Jezavito Orch.
Isnno<| Me-"Clė
PlanHa Mano laivelis

V Rokeris jr Jezavito Orch.
Vestuvių Polka 
Gegutės 'Polka

J. Jezavito Radio Orkestrą
Noriu Miesto
Man P-t-ė Karvelivkas

V. Berkel>« ir Jrzavito Orch.
Ar«v>or'<k"s Polka 
Radio Polka

A. Jezavito Rad’O Orkestrą 
r»as Tia-želi tts Mergelės 
Tietnvisk~ Polka

A. Jezavito Radio Orkestrą
Rrooklynn Po*ka 
Muz’kantu Po’ka

A. Jezavito Radio Orkestrą
Resztnos P'lka 
Auk®** žuvvtė Polka

V'ctor Lithuanian Orchestra
Gesniž’ne Pol’-a 
Jairn’-Mi” Polka

W. Gula i>- jo Orkestrą
Pationelės Polka 
Vilnia”* Polka

Maineriu Lietuviška Orkestrą 
Tnr-Ho Po”-a
T*kininkn Po’ka

Penn«v1”ar'’i''« Anerliakasiai
Cav»ar Wth Veulka Polka 
'Hie RouTn— Song

And-e Musette Orkestrą
Roohlftobki 
PunienH -Fnnicuia

Rusi-n Gvpsy Caraven
v-mil-a Polka 
Donrh Boy Polka

Polka K‘nes Orchestra 
darinei Pol’ a 
Hon Akino Polka

Ac"O-dl->n Orchestra
Vatlonal Defense Polka 
Faseinati’”’ Er*» Polka

Joke Boy Serenaders
Mono’n’n Polka 
Co~ktail Polka

The Globė Trotters
M'hore Ar" V<m. My Darling? 
▼m—Is—Ta Polka

Jerrv Mazanee & Orchestra
Poek and Ryo Polka 
Falcnn"t«" P -lka

Ed Krolikovski & Orchestra
★

Taln^l turime visus vėliausius 
an^1išvus rekordus ir rekordus 
na«anlfnin art’et”: Vic’or. Co- 
lumhia. T)"C"a Ir kitu P->"trinki
mas didžiausias Krautuvė balta
me rame ant 3 lotu.

Namu rakandai, parlbr setai, 
pečiai, lovos, matri’a'. laikrodė
liai. deimantai už prieinamas kai
nas.

JOS. F. RUDRIK
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. Calumet 7237

A. T. Steele toliau rašo, 
jog su kuo tik jis kalbėjo, 
visi jie pripažino, kad kyla 
baimė tuo momentu, kai su
siduri kovoje su priešu. Bet 
kai kova prasideda, dalykai 
taip greitai vyksta, jog tė
ra mažai laiko galvoti apie 
asmenišką pavojų.

A. T. Steele klausė dauge
lio lakūnų, kaip jaučiasi, kai 
japonų zero pasirodo ir su 
ugnimi arti atskernda. Kul
kosvaidininkas taip pasakė: 

“Tai yra kokia tai neas- 
meniškumo rūšis, kai bom- 
berį apsiaučia ugnis. Jūs 
galite matyti žaibuojančias 
liepsnas, iš zero patrankų, į 
galite matyti kulkas ir ma
žus durnų kamuolius, 
sviediniai sprogsta virš jū-

VOKIEČIŲ PALIKTOS MINOS PADARINIAI Pasižvalgius po Chicagg

Va kokie dalykai įvyko šiom dienom
Arthur Gilerease, 505 W. 

65th pi., padėjo savo Cremo- 
na violin, kuri turi vertės 
$1,000, ant stalo taverne, 
Halsted str. Jis nusigrįžo 
nuo violin. Vėliau jis prašė 
policijos, jog ji padėtų jam 
surasti kas tą muzikos įran
kį pavogė.

♦ • ♦

David Heyman, 66 metų, 
990 E. Marąuette rd., ištiko 
širdies ataka, kai jis patar
navo už baro savo saliūne 
1364 E. 67th str. Jis mirė.

♦ ♦

Budriko leidžiami lietuviški ra- 
dlo programai WCFL. 1000 k. 
sekmadienio vakare »:30 P. M.; 
WHFC. 1450 k. ketvirtadienio va
kare 7 vai.

-Besitraukdami iš Italijos vokiečiai visur paslepia minų, 
Nesuradus ir nesugadinus mechanizmo, atėjus tam tik
ram laikui jos sprogsta, kartais, padarydamos didelius 
nuostolius, šiame atvaizde viena tokių minų sugriovė 
Amerikos kariuomenės užimtą baraką Italijoj. Kareiviai 
ieško ekspliozijoj žuvusiųjų. (Acme-Dra.ugas Telephoto)

Vaikas žuvo vogtu 
automobiliu

f rLeiskit man su juo
r

Robert C. Riley, 4229 W. 
Madison St., 14 metų am
žiaus, kuris sekantį pavasa
rį turėjo baigti pradžios mo- 
kyklą. vakar žuvo pire Wa- 
shington ir Kostner gatvių, 

sų. Bet jūsTalSe įr’dėti tik Jįs buv<> Pasivogęs automo- 
jūsų nuosavų inžinų užimą 
ir jūsų kulkosvaidžių traš
kėjimą.” »
KAIP STIKLINĖJE
BUDOJE

Toliau tas kulkosvaidinin
kas sako:

Atrodo, jog sėdi stiklinėje 
būdoje ir stebi dramą ore. 
Ir atrodo, kaa tos ugnys nie
ko neturi su tavim. Tada 
pataiko į jūsų bokštelį ir ja- 
junti sukrėtimą.

Keletas asmenų pareiškė, 
kaip vyksta lėktuvų kova. 
Kada japonų kovos lėktuvai 
atakuoja amerikiečių bom- 
berius, paprastai japonai iš 
priešakio ir palenda po pil
vu ir greitai pralenkia.

Abu lėktuvai skrenda dau
giau kaip 150 mailių per va
landą ir lėktuvas spėja pra
bėgti prieš pasakant “Hiro- 
hito”

reito sekkmadienio vakare, 
kai ji suruošė savo drau
gams vedybinio gyvenimo 
sidabrinių sukaktuvių vai
šes, 548 N. Parkside avė. Jos 
vyras, John, dirba Zenith 
Radio Corp.

♦ » ♦
Vagys paėmė $15 cash ir 

už $931 kailinių ir rūbų iš 
Frederick B. Marks aparta
mento, 5480 Cornell avė.

* * *
James Huggard, 63 metų, 

i norėjo sumažinti mėsos tru
kumą, jis gaudė tris balan
džius Washington Sąuare. 
Parko policininkė Mary Ha- 
gan sugavo jį ir uždarė Chi-

I
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Mrs. Gertrude Ough, 56 
metų, 850 N. Lockwood avė 
mirė nuo širdies atakos pe- cago avė. policijoje.

Keista jaunuolio pa
vardė, dar keistesnis 
jo gyvenimas

James E. Crook, 20 metų / 
amžiaus, 5134 Glenwood av., 
prisipažino prie 35 North 
Side vagysčių, kurios buvo 
papi|dytpą pirmiau. Jis pri

su

X George C. Markutsas, 
1608 W. Cermak Rd., ir Ro
mbine Joseph Waska, 800 
W. 78 St., Karo Departa
mento pranešimu, kariuome
nėj pakelti kapitono laips
niais.

X Pranas Cicienas, 4945 
S. Halsted St, vyras žino
mos Town of Lake veikėjos 
ir “Draugo” korespondentas, 
jau antra savaitė, kaip ser
ga. Gydytojų priežiūroj, gy- 

idosi namie.

I

Kaip jau skaitytojai žino- 
pastaromis dienomis policija 
suėmė gengę merginų, ku
rios vieno vyro, Walter Pel
ka, išmokytos pinigų keiti
mo kontorose keitė netikrus c 
čekius. Visa ši gengė iki 
teismo padėta po kaucija. 
Policijos kvočiamas Pelka, 
sakoma, mažai kalbąs. Kai 
kaucijos paskyrimo metu

X Vaizdai šalių, kur mūs 
vyrai kariauja, bus rodomi 
ateinančio penktadienio va
kare, tuojau po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos salėje. Tą 
vakarą kviečiamas kareivių 
motinų susirinkimas. Mo
kesčių, nei rinkliavos nebus..

Ir Paryžiuje vaiku 
paralyžius

Ne tik Chicago kovoja
vaikų paarlyžiaus epidemija. 
Iš Šveicarijos pranešama, 
kad Paryžiuje toji epidemija 
iš priemiesčių jau persime- 
tus į patį miestą. Bijoma, 
kad epidemija nepasidarytų 
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sipažino prie 35 vagysčių tikra šmėkla badaujančių

bilių ir galvatrūkčiais važia-
1 vo. Tuo metu 3000 bloke ki
lo gaisras ir buvo iššaukti 
ugniagesiai. Prie Washing- 
ton ir Kostner gatvių įvyko teisėjas paklausė Agnės Cor- 
susidūrimas. Vaikas buvo coran, narės tos gengės, ar 
nublokštas net 150 pėdų nuo ji neturinti ką pasakyti, 
katastrofos vietos. Sužeisti 
taippat ir du gaisrininkai: 
vienam nulaužta koja, o ki
tam sužeistas veidas.

Katastrofa sulaikė ugnia
gesius ir gaisras sunaikino 
didelius namus 3000 West 
Madison.

Degtinės pavogta 
už 1,000

Iš Ada’e restorano, 1602 
S. Wabash Avė., plėšikai iš
gabeno degtinės už $1,000. 
Rado 25 dėžes (keisus) ir 
visus susikrovę į troką plė
šikai pabėgo.

SUSIRCPINIMAS DĖL 
PALASŲ (POLICY)

A, T. Steele sako, jog teko 
patirti, kad dauguma lakūnų 
kai vyksta į kovą, jie mano, 
kad su jais nieko blogo ne
įvyks, bet gali įvykti kas 
nors su kitais. Bet vėliau ar 
anksčiau kiekvienas lakūnas 
pamano, jog ir jam gali eilė 
ateiti. Aš kalbėjau su pilotu, 
kurio lėktuvas buvo sunkiai

z

sužalotas laike bombardavi
mo misijos, — sako Steele, 
ir pilotas nesitikėjo grįžti 
gyvas į savo bazę.

“Tikri juokai”, — pasakė 
pilotas, — “bet buvo vienas 
dalykas, kurį aš galvojau,
kai*prakaituodamas grįžau šiais metais išleidžia apie 
namo. Tai buvo mano in- 125 milijonus dolerių.

surance palasai (policy). Ar 
jie buvo apmokėti ar ne?”

Kitas pilotas, kuris turėjo 
panašų pergyvenimą, paliko 
daug religingesnis, dievotes- 
nis. Niekas nesijuokia iš re
ligijos (tikėjimo) oro bazė
je. Čia yra vienas vyras, 
bombing sųuadron, kuris vi
suomet keletą minučių die
votai pasimeldžia po to, kai

ji 
taip pasakė teisėjui: “Aš la
bai norėčiau būti uždaryta 
vienoj kalėjimo kameroj su 
Walter Pelka. Aš jį privers
čiau kalbėti, jei policija ne
priverčia”.

pereitą pirmadienį, kai buvo 
atpažintas dviejų nukentė
jusių asmenų. Apie tai pra
nešė Summerdale policija. 
Crook buvo areštuotas poli
cininkų, William Mandell’io 
ir Ernest Weinsheimer’io 
netoli Foster avė. ir Clark 
str. Crook buvo atpažintas 
Richard Lemkes’, 1622 Hol- 
lywood avė., kaipo žmogus 
su ginklu, kuris iš jo pagro
bė $10, pereito sekmadienio 
vakare. Erik Rydin, 1354 
Argyle str., taip pat atpaži
no Crook kuris buvo pavo
gęs iš jo $7. pereito sekma
dienio vakare.

Angliškai Crook reiškia 
vagis.
savo

I

Taigi gyveno pagal 
pavardės reikšmę.

vaikų tarpe

i I

Pečius virtuvėj 
ekspliodavo

Emma Fechner, 2740 
Moody Avė., ir Myrtle Po- 
wers, 1554 N. Lemington St., 
labai apdegė, kuomet eks
pliodavo pirmosios moters' 
virtuvės pečius, kai preser-; 
vavo daržoves.

Vieloj revolverio —

X Kun. J. Prunskis, dnr. 
“Draugo” bendradarbis ir 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos Spaudos Biuro vedėjas, 
šią savaitę yra išvykęs re
kolekcijų į Techny, UI.

X Dr. H. N. Bundesen, 
Chicago Sveikatos Komisio- 
nierius, vakar pranešė, kad 
bėgiu pastarųjų 48 valandų, 
vaikų paralyžium susirgo 
astuoni asmenys ir du mirė, 
o penki susirgimai įtartini.

X Iš Cicero, kiek tenka 
sužinoti, jau keturi lietuviai 
yrą žuvę šiame kare. Kovo
jančių eilėse randasi nema
žai pasižymėjusių kareivių 
ir apdovanotų aukštais or
dinais.

Augustas Martinovich. 
5756 Carpenter St., buvo plė
šiko auka prie 14 gatvės ir 
Newberry Avė. Plėšikas vie
toj revolverio, grąsino pei
liu. Atėmęs $90 pabėgo.

Bažnyčiai mažiausiai
Chicago Telephone Trafic 

Union deda pastangų gauti 
iš HCL leidimą pakelti algą 
penkiais doleriais telefono 
opeartorkoms. Sakoma, kad 
$16.02 savaitinio pragyveni
mo išlaidos nuo 1938 metų 
iki šiol pakilo iki $26.51. 
Štai lentelė savaitės išlaidų 
vienos operatorkos:

Kambarys ir maistas 
$13.43; drabužiai $3.72; pa
silinksminimams $2.05; in
come tax $4.00; karo bonui 
pirkti $2.50; cigaretai ir 
saldainiai 62 centai; bažny
čiai... 15 centų.

Sviestas vieloj pinigu
Plėšikai įsilaužę į maisto 

krautuvę, 3746 Wayne Avė.,
lėktuvas pakyla į bombarda- vietoj pulti prie registerio, 
vimo misiją.. Kiti įgulos na- pirmiausiai puolė į šaldytu-
riai gerbia to pamaldaus vy
ro įsitikinimus.

A. R. Kryžius
Amerikos Raud. Kryžius

I
vą, iš kurio pagrobė 90 sva
rų sviesto, 200 svarų cuk
raus. Nepaliko nepalietę ir 
registerio, kuriame 
$203 pinigais.

rado

Nelaimingas žmogus, 
ris neturi tikėjimo.

kn-

Vulkanai
Žemėje yra apie 400 

kiančių vulkanų.

X šv. Mykolo parapijos 
bazaras baigsis ateinantį 
sekmadienį. Bus didžiausi 
bargenai likusių dovanų. Ba 
zare, tarp kitko, bus ga
lima užsisakyti “Draugą”, 
“Laivą” kitus katalikiškus 
laikraščius.

MINI AUKSINĮ VEDYBŲ JUBILIEJŲ

Aukokite savo kraują, per 
vei- R. A. Kryžių, sužaistiems 

kareiviams.

Henry Butler, 72 metų amžiaus, iš Medford, Mass., pa
sitraukęs iš biznio pasisiūlė vyriausybei bet kokiam dar
bui namų fronte paskirtas ekonomu Merchant Marine. 
Čia jis su savo žmona išėję iš bažnyčios po paminėjimo 
auksinio vedybinio gyvenimo sukakties. Butleriai yra pa
vyzdingi katalikai. (NCWC)

X Mokslo ir Pramonės 
Muziejuje, Jackson Parke 
kasdien, pradedant 11 va
landą rytą esti demonstra
vimas iš įjvairių mokslo ša
kų, taipgi rodomi judamieji 
paveikslai. Turintiems laiko 
labai naudinga yra nuvažiuo
ti ir pasižiūrėti. Įžangos ne

X Striukis, Bukis ir čypis 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj lapkričio 14 d. iki ašarų 
prijuokins žmones. Tai bus 
pirmas parapijos choro va
karas varg. J. Brazaičiui pa
gerbti jo darbuotės muzikos 
srity jubiliejaus proga. Be 
vaidinimo, programoj daly
vaus svečių-artistų iš kitų 
parapijų chorų.

“Draugo” agentas šv. My
kolo par. bazare, praeitą sek
madienį, laimėjo gerą dova
ną iš Continental drabužių 
krautuvės, kuri randasi prie 
Milwaukee ir Ashland gat
vių ir kuri žinoma dauge
liui ir toliau gyvenantiems 
lietuviams.

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