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

*—Abraham Lincoln

VoL XXVII

Rusai gresia nacius apsupimu
JAPONAI PUOLA FINSCHHAFENA  — Naciai ako aliantai PRALAUŽĖ CHERNIGOVO UNIJASJAPONAI PUOLA FINSCHHAFENA 
Sąjungininkai netoli Jų Madang bazės 
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Paeifike, spalių 
21.,—.Australiečiai kareiviai, 
veteranai šiaurės Afrikos 
kovų, atmušė pakartotinas 
japonų atakas ant nesenai 
užimtos Finschhafen bazes, 
kurią japonai dabar nori 
atsiimti. Vėliausiu praneši
mu, Huon pusiausaly, šiaur
rytinė j Naujoj Gvinėjoj, su
skaityta daugiau negu 200 
japonų lavonų.

Dvišakė ofensyvą
Japonų ofensyvą eina iš 

dviejų pusių. Vienas dali
nys, sudarytas iš japonų, 
kurie bėgo iš Finschhafeno 
prieš australiečių atakas, 
veržiasi į rytus, o antras 
dalinys persikėlė per Song 
upę ir atakuoja didžiąsias 
sąjungininkų linijas 
Katika, 3 mylias į 
nuo Finschhafeno.

MacArthur štabas 
žino jog japonai padarę šiek 
tiek progreso prie Katika. 
Keturiolika priešo lėktuvų

• v

prie 
šiaurę

pripa-

padėjo kareiviams, atakuo
jant. Finschhafeną iš oro. 
Nuostolių nepadarė.

Kovos arti Madaago.
Toli į šiaurvakarius nuo 

Finschhafeno, australie čių
X

ir japonų patrolės kovoja 
prie pietinio įėjimo į Ma- 
dangą, japonų pakraščio ba
zę prie Dampier pratakos, 
kuri perskiria Naują Gvinė
ją ir” Naują Britaniją.

Vėliausi raportai sako 
australiečiai randasi tik apie 
10 mailių nuo Madango.

Sąjungininkų vidutinieji 
bomberiai apšaudė Bogad- 
jim vieškelį, vedantį į Ma- 
dangą šiaurėje, kad neduoti 
japonams progos pristatyti 
daugiau kariuomenės į kovų ’ 
apylinkę.

Kiti sąjungininkų lėktu
vai atakavo priešo laivus ir 
kareivines Naujoji Britani
joj, o amerikiečiai lakūnai 
neduoda ramybės šiauriniuo 
se Solomonuose likusiom 
japonų pozicijom.’

i
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Japonai pranešė apie 
amerikiečiu ataką
NEW YORKAS, spalių.21 

—Japonų Domei agentūros 
pranešimu, Amerikos bom
beriai vakar vėl, atakavo 
japonų pozicijas Gilbert sa
lose, vakariniam Pacifike. 
Anot pranešimo, šeši Libe
rator bomberiai darė puoli
mą, bet nepadarę nuostolių.

Domei sakė priešlėktuvi
nės patrankos šaudė į lėk
tuvus, bet nesakė, kad būtų 
nušovusios bent vieną Ame
rikos lėktuvą.

Amerikos Stovyklose 

140,000 karo belaisviu
WASHINGTON, spalių 21 

—Karo Sekretorius Stimso- 
nas šiandien pareiškė, kad 
esant 140,000 karo belaisvių 
stovyklose šiame krašte, ieš 
koma būdų juos pristatyti 
į tas vietas, kur reikalinga 
darbininkų būtiniems dar
bams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Atstovų butas šiandien pra
vedė bylių atšaukimui įsta
tymo,' kuriuo draudžiama 
kiniečius įleisti į šį kraš
tą. Bylius dabar bus svars
tomas Senate.

IŠ ITALIJOS — Lietus 
bei dumblas, ir stiprėjantis 
nacių pasipriešinimas sulė
tina penktosios armijos žy
giavimą.

IŠ MASKVOS — Jau ro
dosi žymes, kad naciai Meli- 
topoly silpnėja ir tas mies
tas greitai teks rusams.

Užsienių reikalų sekreto
rių konferencijoj dalyvavo 
Amerikos ir Anglijos gene
rolai. Išrodo, kad konferen
cija greit baigsis.

IŠ WASHINGTONO. — 
Darbininkų vadai tarėsi su 
Prezidentu dėl nesuderina
mų algų ir pragyvenimo iš
laidų.

Atvaizde matomas Amerikos užsienių reikalų sekreto
riaus Cordell Hull, jam tik ką išlipus iš lėktuvo Maskvos 
aerodrome, ir Rusijos užsienių reikalų komisaras Molotov, 
kuris buvo atvykęs jį susitikti. (Acme-Draugas Telephoto)

ARMIJŲ EKSPERTAI TAIPOSGI 
DALYVAUJA KONFERENCIJOJE

MASKVA, spalių 21. — Po to sekė suvirs keturių 
Maskvos konferencijoj daly valandų posėdis, 
vau j ant ir aukštiems kari
ninkams, manoma tai nuro
do, kad daug tariamasi mi-i 
litariniais reikalais.

Pirm vakar dienos disku
sijų, Molotovas suruošė pie
tus Spiridonovka palociuje.

Į

kuriame i 
apart užsienių reikalų sek-i 
retorių Hull, Eden ir Molo- 
tov, dalyvavo ir Amerikos 
Generolas John R. Deane, 
Anglijos Generolas Sir Hai- 
stings Ismay, ir Rusijos Ge
nerolas Filip Golikov.

pasiruošę pulti Romą
LONDONAS, spalių 21.— 

Nacių DNB žinių agentūra 
praneša jog yra ženklų, kad 
aliantai pasiruošę tuoj pulti 
Romą iš oro ir jūros. Agen
tūra sakė “gerai informuo
ti sluoksniai” sakę ameri
kiečiai ir britai sukoncen
travo didelius skaičius lėk
tuvų tuoj už fronto, ir iš to, 
kad sąjungininkai skubiai 
taiso apgriautą Napolio uo
sto spėja, kad tuoj įvyks di
delis karo laivų judėjimas.

Šveicarijos radio, trans
liuodamas Amerikon, sakė 
Vatikanas šiuo laiku atnau
jinęs derybas su abiem ka-" 
riaujančiom šalim, bandy
damas išgauti jų pripažini
mą Romos kaipo atviru mie
stu, kad būtų išvengta jo 
tikybinių ir kultūrinių pa
minklų sunaikinimo.

Mirė Admirolas Pound
LONDONAS, spalių 21.— 

Čia šiandien mirė Admiro
las Sir Dudley Pound, kuris 
nuo karo pradžios iki šių 
dienų buvo Anglijos laivy
no viršininkas. Dėl nesvei
katos jis prieš porą savaičių 
buvo priverstas atsistaty
dinti.
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Iš lėto žygiuoja pirmyn Italijoje 
U. S. lėktuvai puola nacius Jugoslavijoje 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, spalių 21.—Penk
toji armija iš lėto žygiuoja 
pirmyn Volturno šiauriniam 
krante, o patrolės šiuo laiku 
veržiasi j priešo teritoriją,! 
ieškodamos vietos ar vietų, 
kur naciai įsteigs savo nau
jąją liniją.

Ravai ir irigacijos kanalai 
sulėtino Gen. Clark vadovau 
jamų kareivių žygiavimą.

Aštuntos armijos fronte, 
britai kareiviai puolė kalnus 
dominuojančius kelią einan
tį į šiaurvakarius iš Vinchi- 
aturo, užėmė Busso, mieste
lį kalnuose, ir iš ten pasi- i 
varė į šiaurę užimti Orati- 
no. Iš Busso, 2,400 pėdų virš 
jūros, matosi Baranello, pie
tuose.

Atakos Balkanuose.
Skrisdami giliau Balka- 

nuosna negu by kada pir
miau, Amerikos vidutinieji 
bomberiai iš šiaurvakarinės 
Afrikos apdaužė geležinke
lio stotį ir traukinius prie

i

Nis, Jugoslavijos, tuo padė
dami partizanams, kurie ko
voja prieš nacius.

Nis randasi tarpe Belgra
do ir Sofijos ir yra svarbus 
kryžkelis. Taikiniai ten bu
vo bombų padegti.

Naciai bando pakelti 

Vokietijos žmonių 

moralę
LONDONAS, spalių 21.— 

Vokiečių DNB agentūros 
pranešimu, nacių vadai lai
kę trečią “krizės konferen
ciją” dviejų savaičių bėgy
je. Susirinkime dalyvavo na
cių “teisingumo” vadai, tik
slu pasitarti apie būdus pa
kelti Vokietijos gyventojų 
moralę ateinančiai žiemai.

Anot pranešimo, Dr. Otto 
Thierack, buvęs nacių “liau 

viršininkas, 
teisingumo 

reikšmę, ir 
atsinešimą 

visuotino

dies teismo” 
kalbėjęs apie 
administravimo 
naminio fronto 
pritaikintą prie
karo reikalavimų.

Gina kariuomenės 
daromus kontraktus i
WASHINGTON, spalių 21 

—Karo sekretoriaus padė
jėjas Robert Patterson, at
sakydamas į užmetimus, 
kad darydama kontraktus 
armija eikvoja pinigus, šian 
dien pareiškė, kad Karo De
partamentas yra atlikęs 
skrupulingą darbą.

Pardavėjams nevalia

I
imti liuosas štampas
CHICAGO, spalių 21. — 

OPA atstovai vakar įspėjo 
batų pardavėjus nepriimti 
fiuosų No. 18 kuponų.

Jugoslavai atakuoja 
vokiečiu pozicijas

LONDONAS, spalių 21.— 
Jugoslavijos partizanų dali
niai praplėtė savo ofensyvą 
prieš nacius ir atakuoja 
juos Bosnia, Herzogovina ir 
Montenegro sektoriuose, kur 
padarė didelius nuostolius 
vokiečių susisiekimo lini
joms ir sandėliams. Vokie
čiai, kurie atakavo partiza
nų pozicijas prie Cetlye 
miesto, buvo atremti.

Prie Dalmatijos pakraš
čio naciai stipriai puola 
Sinj, Split ir Troger apy
linkėse, o patriotai veržiasi 
į Stoną, tame pačiam sekto- 
XV- '

Rytinėj Kroatijoj parti
zanai puolė nacių laikomą 
Pracrac miestą, ir nežiūrint 
opozicijos, suėmė tanką, 250 
vagonų ir tris militarinius 
sunkvežimius.

Naciai siunčia visus rezervus frontan
_ LONDONAS, spalių 21.— 

Žinios iš Maskvos sako vo
kiečių kariuomenės pradėjo 
visišką pasitraukimą išKri- 
mijos, kad išvengti apsupi
mo, kadangi rusai šiuo laiku 
gręsia vieninteliam jų pabė
gimo keliui. Rusai tvirtina, 
kad tame sektory randasi 
100,000 vokiečių kareivių, ir
250,000 sužeistų vokiečių,1 
kuriems teliko vienas gele
žinkelis pasitraukimui.

Desperatiškai kovodami 
rusus žygiuojančius per.po
zicijas prie Kremenchugo, 
vakariniam Dniepro upės 
krante, vokiečiai naudoja 
visus savo rezervus bandy
dami sustabdyti rusus.

Nacių propagandos agen
tūros, Tarptautinio Informa
cijos Biuro pranešimu, aš- 
tuonios rusų pėstininkų di
vizijos ir šimtai tankų pra
laužę vokiečių linijas į 
šiaurvakarius nuo Cherni- 
govo.

Stokhplme gauta Berno 
žinia sako maršalas Gen. 
Fritz von Mannstein, vokie
čių armijos viršininkas ry-

tuose, negauna rezervų Ru
sijos frontui dėlto, kad rei
kalinga juos siųsti į šiauri
nę Italiją.

Vienas rusų dalinys skuba 
į pietus Krivoi Rog, svar
baus geležinkelių ir gele
žies centro, pusėn, ir dabar 
randasi tik 35 mailes nuo 
to miesto.

Naujas “Stalingradas.”
Melitopoly nišai metodiš 

kai apsidirba su paskuti
niais nacių daliniais, kurie 
jau su virš savaitę priešina- 

' si rusams.
Išvarymas nacių iš Dniep

ro užlenkimo duotų progos 
rusams greit varytis per 
stepes į Perekop pusiausalį.

Jeigu naciams nepasiseks 
evakuoti savo Krimijos po
zicijas, yra galimybė, kad 
jiems bus nauja ir dar di
desnė “Stalingrado” nelai
mė.

Į šiaurę nuo Kievo ir pie
tus nuo Rechitsa, vokiečiai 
traukiasi prieš rusų žygia
vimą. Kievo apylinkėj vo
kiečiai kontratakavo, bet 
buvo atmušti.

i
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Milanas laukia Italijos 

karaliaus abdikacijos
BERNAS, spalių 21.—Mi

lano laikraštis Corriere Del
ta Serą šiandien rašė jog 
laukiama karaliaus Viktoro 
Emanuelio abdikacijos, per 
leidžiant sostą savo sūnui 
Humbertui, kuris, anot pra
nešimo, jau diskusuoja su
darymą savo vyriausybės. 

’ ■ Humbertas neva būsiąs pa
skelbtas Humbertu II tuoj 
po to, kaip sąjungininkai 
užims Romą.

Pasak to laikraščio, gra
fas Carlo Sforza grįžęs Ita
lijon Humberto kviestas.

Iždo

Oakes buvęs gyvas 

kuomet buvo padegtas
NASSAU, spalių 21.—Dr. 

Hugh Quackenbush teisme 
šiandien tvirtino, kad jam 
beegzaminuojant Sir Harry 
Oakes lavoną, jis pastebėjo, 
kad kitose vietose kūnas 
buvo padegęs jam dar esant 
gyvam. Jis taipgi tvirtino, 
kad Oakes galvos kaulas bu
vo keliose vietose pralauž
tas.

Šiandien buvo ketvirtas 
teismo posėdis. Grafas Al- 
fred de Marigny kaltinamas 
nužudymu savo turtuolio 
uošvio.

Atakavo nacių karinių dirbtuvių 
centrą

LONDONAS, spalių 21.— 
Didelis skaičius Anglijos 
bomberių nakties metu ata
kavo didžiulį Leipzįg mies
tą Vokietijoj, kur naciai ne
senai perkėlė daug dirbtu
vių iš išbombuoto Ruhro. 
Leipzigas yra 100 mailių į 
pietvakarius nuo Berlyno. 
Jame randasi vienas pasau
lio didžiausių geležinkelių 
terminų. Dirbtuvės ten iš
dirba lėktuvus, amuniciją,

ORAS
Daug vėsiau.

Pirkite Karo Bonus.

chemikalus, tekstilius, gu
mos produktus ir machineri- 
ją. Anglai prarado 17 bom
belių.

Amerikos didieji bombe
riai dienos metu puolė me
talo dirbtuves Dueren mies
te. Kiti daliniai atakavo 
Gilze-Rijen aerodromą Olan
dijoj. Aštuoni Amerikos lėk 
tuvai negrįžo.

Mosųuito bomberiai trečią 
kartą šią savaitę atakavo 
Berlyną.

Vokiečiai tuo metu pa
siuntė mažą skaičių bom
belių Anglijon, kur jų pla
čiai išmėtytos bombos už
mušė šešis asmenis.

Morgenthau aplankė 
karo frontus Italijoje 
SU PENKTĄJA ARMIJA

ITALIJOJ, spalių 21.
sekretorius Henry Morgen
thau drauge su Gen. Clark, 
penktosios armijos vadu 
šiandien aplankė Italijos 
frontą. Sekretorius sakė jis 
buvęs imponuotas jaunų 
britų ir amerikiečių karei
vių ryžtingumu. Jis užtikri
no Gen. Clark. kad karei
viai neturi ką rūpintis apie 
civilius gyventojus namie, 
kadangi jie duos tiek pinigų 
ir medžiagų, kiek reikalin
ga karo laimėjimui. Moigen 
thau sakė jis perimtas nau
jo entuziazmo ir dabar grį
žęs namon imsis darbo ket
virto karo bonų vajaus rei
kalu ta pačia dvasia, kaip 
Generolo Clark kareiviai.

Šimtai WACs Anglijoj
LONDONAS, spalių 21.— 

Vieną Anglijos uostą nese
nai pasiekė dar vienas kon
tingentas amerikiečių ka
reivių, jų tarpe ir šimtai 
WACs, narės kariuomenės 
moterų dalinio.

Keturis kartus bandė 
nužudyti Lavai
NEW YORKAS, spalių 21 

—Dakar radio pranešimu, 
prancūzai patriotai bandė 
užmušti Pierre Lavai ketu
ris kartus per 15 dienų.
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1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Zinių-žinelės

Corp. Edvardas Salas (Sa- sirinkę galės plačiai apkal- 
lasevičius) su Anna Kriau- 
čiūneite rūgs. 1 d., šv. Jur
gio bažnyčioj kun. J. čižaus- 
ko buvo surišti moterystės 
ryšium. Jaunavedžiai yra

bos pasitarimas su Lietuvai1 
Gelbėti Sąryšio valdyba. Su-

bėti lietuvių reikalus ir ką 
nutars patieks komiteto su-' 
sirinkimui, kuris įvyks spa
lių 31 d., 5 vai., Lietuvių 
salėj.

toj parapijoj aigę, baznyti-j Draugijos ir kuopos svare 
niam chore darbavosi. E. Sa- ir Parapijų Centraliniam 
las jau treti metai, kaip U. Komitetui aukoja- konferen— 
S. kariuomenėj technikos cįjos delegatų kelionės lėšų 
korpuse, kupinas energijos, paHpnciTnni Susirinkime bus 
tvirtos lietuviškos dvasios, ^protokoluotas visas auko- 
Taip pat ir jaunoji.. Abu. y- 
ra, pavyzdingų tėvų vaikai.

Laimingo gyvenimo, ypač 
kad corp. E. Salas laimin- . 
gai tarnybą atlikęs galėtų 
sugrįžęs sekti tėvų pėdomis, 
darbuotis lietuvių tarpe.

užprotokoluotas visas auko
tojų sąrašas ir spaudoj pa
skelbtas.

I 
tI 

to ir Parapijų Centraliniam

NAUJA KATALIKŲ ĮSTAIGA laidai, kai tik keliai atsida
rysią. Bet neužmirština, kad 
reikalingas organizuotas dar 
bas. Kas be organizuo.umo 
pasieks atitinkamas įstaigas, 
kur reikės Lietuvos bylą gin 
ti?

Karo bonų vajų puikiai 
rėmėme. Būkime pasiruošę 
tai dienai, kai bus vajus Lie
tuvai gelbėti .

> ■—

Penktadienis, spalių 22T, 1943

Res. 6958 So. Talman Av«, 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

~ . ■. j ■

I PIRKITE KARO BONUS!

Mokytojos Ona Kratavi- 
čienė, Aldona Žukauskaitė 
suorganizavo būrelį veikles
nių merginų ir moterų, kad 
kreipus daugiau dėmesio į 
svarbesnius lietuvių darbus. 
Dabar kalbama apie labai 
reikšmingą Detroite žygį, t. 
y., kad suorganizavus visus 
profesionalus, kurie vado
vautų lietuvių reikaluose. A- 
pie tai teko kalbėtis su tei
sėju J. P. Uvicku, kuris tam 
pilnai pritaria. Be abejonės, 
pritars ir kiti profesionalai.

i
Lauksime rezultatų.

Petras Grybas, centralio 
komiteto ižd., veiklus dar
buotojas, šią savaitę išvyks
ta į New Yorką atlankyti 
sūnų Coast Guard tarnyboj. 
Ta proga abu nuvyks į Wa- 
terbury, Conn., pasisvečiuo
ti ir kitas vietas aplankyti.

Koresp.

Bendras parapijų centralis 
komitetas pradeda gyviau 
judintis, šaukiamas valdy-

Šiomis dienomis Brooklyn, N. Y. vyskupas Thomas E. 
Molloy dedikavo šiuos rūmus — Catholic Seamen’s Insti
tute — dvasiniams, fiziniams, rekreaciniams ir socialiame 
reikalams jūreivių, kurie, po ilgų kelionių ir įvairių per
gyvenimų jurose, sustoja Brooklyn uoste. Rūmai kainavo 
$250,000. Direktorium yra kun. W. J. Farell, uosto kape
lionas. (NCWC)

silankyti ir paremti mūsų 
naujos bažnyčios statymo 
fondą;

Kun. J. Angelaitis

šv. Bernadetos gyveni
mas. Spalių 24 d. šv. Jurgio 
parapijos- salėj bus rodomas 
judamuose paveiksluose šv. 

tai
yra vietos Liurdo, garsaus 
stebuklais, Prancūzijoj.

Vakarą ruošia Tretininkų 
draugija.

Parapijos bazaras
Cleveland, Ohio. — Nuo

latinės Pagalbos Pane
lės Šv. parapija ruošia me
tinį bazarą spalių 22, 23, 24,
29, 30 ir 31 dienomis. Penk * Bernadetos gyvenimas, 
tadienį bus “fish fry”, o šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
bus vakarienės. Moterys dar 
buojasi, kad būtų kugelio, 
dešrų 1.1., ir bingo.

Klebonas ir komisija kvie
čia visus Clevelando ir apy
linkių miestelių lietuvius at>

ĮKLAUSYKITE-
į VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per. Mėgiamiausią šeimininkių
: f A|\| lir RYTINE RADIO-SuPrilL BARIUS programa

Iš Radio Stoties
W. G. E; S. — 1390 KUocycles 

KAS m:-Muo.8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“JACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki.8 vai. vak. $

Netikėtas džiaugsmas. Ka 
talikiško veikimo rėmėjų 
Juozo ir Onos Benušių sū
nus Aleksandras šiomis die-
nomis- padarė tėvams džiang 
smingą surprizą —parvyko 
atostogų " trims savaitėms. 
Jis tarnauja U. S. laivyne 
ir dalyvavo keliuose mūšiuo
se Pacifike; Tėvai sūnaus 
nematė per keturis metus, 
dėlto galima įsa i vaizduoti; 
koks buvo džiaugsmas, kai 
netikėtas svečias įžengė [ 
namus.

J. P. VARK ALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS! *

Tik viena pora akių \lsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas • moderniškiausia 
metodą, kurią regėj'mo mokslas 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na visą akių {tempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas IS-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

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

Trečiad. lr Šeštad..9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Ieva ir Juozas Stagniūnai 
gavo iš U. S. Navy žinią, 
kad jų sūnus Antanas dim 
ga vieno laivo katastrofoj. 
Po įvykusių mūšių su japo
nais laivas grįžo į savo ba
zę. Netikėtai įvyko sprogi
mas ir laivas greit nusken
do. Daug įgulos išgelbėta, 
bet Antanas buvo dingęs.

Rap.

i

Lietuviai pasižymi 
namu fronte

* Baltimore, Md.— Iki spa
lių 9 d. vietos lietuviai iš
mokėjo ir atsiėmė karo bo
nų. užr 108,000 dol. Baltimo- 
riečiai gražiai pasižymėjo, 
pirkdami savo įstaigose bo
nus ir atžymėdami lietuvių 
vardą;

Netrukus turėsime stam
biai aukoti Lietuvos žmo
nėms šelpti. Yra visokių 
gandų. Vieni sako duosią 
drabužių savo giminėms Lie 
tavoje neorganizuotai, pa-

1

I

IDARGUTIJr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
i Didžiausia Lietuviu į 

| Jewelry Krautuvė į 
Į Parduodame Laikrodžius, Laik- į 
! rudelius, Auksinius ir Deiman- į 
j tinius Žiedus, Rašomas Plunks- i 
j nas ir kitus 
j visokius auk- 
! daiktus
I UŽ PRLENA- . 
ŪMIAUSIAS V 
j KAINAS.
j Turime didelę
j pa a. x rinkimą s
! Muzikališkų Instrumntų, Muzi- Į 
| šališkų Knygų, Stygų, Rekor- j 
| dų ir kitų visokių muzikalių į 
j Įniktų.
■ . o

j Paišam Laikrodžius, Laikro- į 
! lėlius, Žiedus, Rašomas Plunk-Į 
I anas tr Muzikalius Instrumen- j 
i cus.

WHFC - O kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

JOHN A. KASS 
4E5VĖLEY — VVATCHMAKEE 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Kuone: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedčliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
: REKIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR.. T.. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER 1. BRAZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDway 2880 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadioninia 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 .popiet

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran- 
gino, 1

===...—■ ■ ■ ■ ===■ ' ■
GERKIT MR GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vfcri 
gena ir mėgsta AMBROSIA Ahfc bet, prte to; išdirbė
jai nusprendė padirbti dar gereimį alų, kurį užvardi
no NECTAR, Šis Alui yra pagamintas:iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEG NORKUI Jl
EXTRAI EXTRA1

kainomis pristato į alines ir M-

Permainyta* 
vardas lr 
.adresas

Lietuviška* 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, mt.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARD8 6054

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

I — C*

Urmo (whoiesale) ___
tas jstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2253 W. CennokRcl TeL Monroe 0808

TAU PYkItE mūsų įstaigoje.. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoks 
mi pareikalavimo..
GENIAUSIA DR tYMLAUSlA LIETUVIU FINANSINI |8TAIG> 

— U Metai Sekmtago Patanmvtao

SIUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALtTMET «U8 Joa. M. Mocarto. Sec-y. «2M «O. HALSTED

STATYBAI - REMONTĄVIMUl ARBA. REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimo ’
PANAUDOKITE PBM£ DABARTINĖMS tSMOMS

MDOMMMj RATOMK

Ambtoša & Nedar
BEER S

J ta
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

MAŠINOMS
HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

HELP WANTED — VYRAI
Operatorių Corrugated ir medinių baksų dirb

tuvėje. Patyrimo nereikta. 55c 1 vai.

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-948*

HELP \VANTED — VYRAI

FREIGHT 
HANDLERS

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

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai j

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 8.
13th & Clark Sts.

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir mediniu baksu dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaikj.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA
Pullers. Wringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY
7930 S. Racine

MEKANIKU IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai. gera mokestis. I 
Viršlaikio jei norite. Ateikite su 1 
įrankiais prisirengę stoti j darbą.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

VYRŲ •
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

• 3501 Potomac
PASIUNTINIU

Vyrų virš 50 metų. Pageidaujama 
vyrų su i^nsijoms. Mokestis $16.00 
savaitėj. Kreipkitės prie Mr. Weeks. 
AMERICAN OPTICAL CO., 7th 
floor, 10 S. WABASH.

RAKANDŲ ASSEMBLERS—10 
100% KARO DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Bile amžiaus. Atsišaukit 
5-tam aukšte.

McLEOD & CO.
216. W. Institute PI.

WAREHOUSE VYRU

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.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ
Svarbioje pramonėje karo ir 

taikos laikuose. 
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th Pi. — Cicero

Reikia 
SHEAR VYRŲ 

STEEL SHEET 
SARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO STYGOS 

ATSIŠAUKITE

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

Centrai
Steel 8C Wire Co.

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

VERTICAL 
IR HORTZONTAL •

GEAR CUTTING 
MACHINES 
GRINDERS

INTERNAL IR EXTERNAL

D.O. James Mfg. Co.

tuvėje. Patyrimo nereikta. 55c J 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popie
rinius baksus. Reguliaris algos pa
kėlimas. Dieną ir naktį shiftai. At
sišaukite asmeniškai nuo 8:30 
iki 5:00 vai. popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 vai. popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

ryto

1140 W. MONROE ST.

DŽANITORIŲ
Loop bankos name. Dieną ir naktį 
šiftai, gera mokestis, atostogos ir 
visos banku hnlidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

. DŽANITORKŲ
Vidurmiesty ofisų name. Nereikia 
mazgoti, gera mokestis. Atostogos 
ir banku holidays apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

TOOL A- DIE MAKERS 
Atsakomingų.

CINCH MFG. CORP.
2335 W. Van Buren—Seeley 0733

REIKIA VYRU
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena tr nakti šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto 
5 popiet.

dHUCAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

8959 W. Ogden — Room 302

MOTERŲ PRIE 
SKALBYKLOS DARBŲ

$20.24 } sav .už 5% dienas su pro
ga didesnio uždarbio. 5% bonai 
po 30 dienų.

FRENCH HAND JLAUNDRY
2163 N. Clark St.

iki

ryto

SHEET METAL VYRŲ
SPOT WELDERIŲ’ 
SHEET METAL

DARBININKŲ —
PAGELBININKŲ 

SPRAYERS
Amžius nesvarbu. 48 vai. savaitėj. 
Ekstra viršlaikis. Visi karo dar
bai Pastovūs darbai. 2 šiftai:

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

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. Elston

MERGINOS ir MOTERYS

n 9.on -- o.on ’ laikotarpiai. Reguliaris algos p7 ryto iki 3.30 pp. ir nuo 3.30 pp. ]jmas. 2 šiftai jūsų pasirinkimui

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. $24 pradinė 

mokestis. Geras įsidirbimas. 
Atsišaukit asmeniškai.

WHITE CASTLE SYSTEM, INC. 
6960 Vincennes Ave.

Tautinis Karo Fondas laukia lietuvių
amerikiečių talkos

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Moderninės oro prosymo mašinos 
kantams ir šiurkštams. Išmokinsim; 
gera mokestis 
netoli *'L” ir 
ar pašaukite—

MR. WILLS

su bonais. Dirbtuvė 
gatvėkarių. Matykite

DELAWARE 4080
84 9 N. FRANKLIN

NAKTIMIS 
VALYMUI MOTERŲ

Valandoms 9:30 vak. iki 5:30 
ryto. Valgis ir uniformos duoda
ma. Gera mokestis.•.
HARDING’S, 68 W. Madison

Employment Office, 2 Floor

MERGINU
Dirbtuvės darbams. 55c J valandą

W. T. FRANKI.IN CO. 
5340 S. I-aSalle St.

ŠEIMININKĖMS
Ekstra Išlaidoms Pinigų

$9.00 UŽ 3 DIENAS Į SAVAITĘ 
JUS PASIRINKITE DIENAS 

HOTEL TARNAITES DARBAI 
PASTOVIAS AR LAIKINAI 
DARBAI N R RA SUNKUS 

SEKMAD. NEREIKIA DIRBTI 
VAL. NUO 8 IKI 4:30 

TRANSPORTACIJA GERA

šių metų spalių 5 dieną 
visoje šalyje prasidėjo Tau
tinio Karo Fondo vajus, ku
rio metu užsimota sukelti 
125 milijonus dolerių labai 
svarbiam labdarybės darbui. 
Į šį vajų kviečiami visi A- 
merikos gyventojai, kuriems 
rūpi greitesnė karo užbai
ga, tvirtas Amerikos ir jos 
sąjungininkų laimė jimas, 
vargstančios, nuo karo nu
kentėjusios žmonijos sušel- 
pimas.

Tautinį Karo Fondą su
daro septyniolika svarbes
nių karo pašaipos organi
zacijų, kurių tarpe yra mū
sų šalies kariais besirūpi
nanti ŪSO., jūrininkų para
mos dr-ja, karo belaisviams 
gelbstinti pagalbos dr-ja, 
dvylika Jungtinių Tautų pa
šalpos fondų, pabėgėliams ir

DE WITT HOTEL
244 E. Pearson 

Sųperior 4701

TARNAIČIŲ

FREIGHT HANDLERS. Checkers. 
75c; Trokerių—67>£c j vai.; Svarbi 
pramonė. Po karo darbai.
AMERICAN CARLOADING CORP. 

4956 S. Kedzie Ave.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

REIKIA
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit j

ILLINOIS PAINT WKS-
1034 S. Kostner 

Kedzie 1520

! iki 12 vidurnaktį.
MATYKIT MR. HEALY

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

I Firecraft Door Co.
3319 S. WALLACE

____  Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ dirbti. $74.00 į mėnesį. Ir Ekstra. 

■ Kuopatogiausios darbo sąlygos.
Gausit mokėt laike mokinimo ir į 
pagelbėsit prie gaminimo labai i 
reikalingos karo medžiagos iš1 
sheet plieno. Mes išmokinsim ju 
mis prie tokių įdomių operavimo 
darbų kaip:
SPOT WELDING — DRILLING 
IR TAPPING — PUNCH PRESS 
— ir daug kitų.
Naujos švarios prausyklos. Poilsio
• Reguliaris algos pakė-

... i 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 

lar nuo 2:30 iki 5 pp.

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALLACE

Kreipkitės Linen Room 

SOUTHMOOR HOTEL 
67th & Stony Island Ave.

VYRAI IR MOTERYS

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

PORTERIO
Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį.
, ' -z*

MOTERŲ
MERGINA

WOODWORKERS — FINISHERS. 
STAINERS ir FILLERS prie novel- 
ty rakandų. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ZUK FURNITURE MFG. CO. 
____________ 828 N. Wells._______  

VYRU Prie Shipping Dept. ir abelnų 
dirbtuvės darbų. Pastovūs darbai, 
laikas ir pusė virš 40 vai. Neapri
boto amžiaus. SANFORD INK CO., 
846 W. Congress St.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalingas prie senelių namo. Pa
stovus darbas, malonios aplinkybės. 
$60.00 j mėnesį ir visas pragyveni
mas.

WASHINGTON & JANE 
SMITH HOME

2340 W. 113th Place

TROKERIŲ — WAREHOUSE
SVARBIAI PRAMONEI

Dieną ir naktį darbai
77y2c į vai. $1.16 už viršlaikį. 80c 
į vai. po 30 dienų ir viršlaikis po 
40 valandų.

CROOK’S TERMINAL 
WAREHOUSES 

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

half.

INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŽI
NU OPERATORIŲ — RANKOMIS 
STT*Vft.TTT--- T'TTT.TTV FLOOR DAR-18 metų ar suvirš už Auto parts siuvėju — utility floor dar- 

klerką. Patyrimo nereikia. $105.00 BININKIU ‘r expeditors.
į mėnesį pradžioje. Atsišaukite į

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Reikia
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Klauskite
BOLAS W. PALUTSIS

Dėl Pergalės, Pirkite Daugiau Karės Bonu!

LION MFG. CORP.
100% WAR WORK

OFFERS YOU
Best N.W. Side Transportation. 
Steady, regular work. 
Overtime at time and one 
10% bonus for nights. 
Vacations with pay. 
Cafeteria and Canteen. 
Hospitalization Insurance.

FOR
TOOL GRINDERS 
MULTIPLE SC.REW MACH. OPRS 
MULTIPLE SCREW MACH. Helpers 
KINGSBURY OPERATORS 
KINGSBURY HELPERS 
THREAD MILLERS 
DRILL PRESS OPERATORS 
P LA TE R HELPERS 
BVRRERS 
ROUTERS AND DISTRIBUTORS 
MAINTENANCE LABORERS 
CHIP AND OIL SEPARATOR8 
ELECTRICAL ASSEMBLERS 
FLOOR AND BENCH INSPECTORS 
MISC. MACHINE SHOP HELP 
YOU DON’T NEED EXPERIENCE

WE WTLL TEACH YOU 

' BRING BIRTH CERTTFICATE

APPLY

2640 BELMONT AVE.

Merginų
West Side Defense dirbtuvė 

reikalauja
DRILL PRESS 

MILLING MACHINE 
IR TURRET LATHE 

OPERATORKŲ
Pirmesnio Patyrimo Nereikia

Gera pradinė mokestis ir daug 
progų įsidirbimo. Apmokėtos 
atostogos ir apmokėti poilsio 
laikotarpiai. '

Valandos nuo:
3 popiet iki 11 vakare.

Turite turėti savo pilietybės 
įrodymus.

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

1060 W. ADAMS ST.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

organizacijos. Visoms jų y- 
ra nustatyti biudžetai, ku
rie leis atlikti didelius lab
daros darbus.

Iki šiol šios visos labda
ros organizacijos turėdavo 
kasmet atskirus savo vajus. 
Šiemet to nebus. Bus tik 
vienas vajus, kurio metu 
duotos dovanos turės užtek
ti iki kitų metų spalių 1 die
nos. Tautiniam Karo Fon
dui duota auka bus laisva 
nuo pajamų mokesčių — 
tam reikalui komitetas duos 
pakvitavimą.

Tautinio Karo Fondo ri
bose veikia visa eilė įvairių 
skyrių, kurių tarpe yra ir 
Tautinio Karo Fondo Lietu
vių Amerikiečių Komitetas, 
sudarytas New Yorke. šis 
komitetas turi visišką Tau
tinio Karo Fondo pasitikė
jimą. Jam pavesta dirbti 
tarp lietuvių amerikiečių ir 
rinkti Tautiniam Karo Fon
dui aukas.

šis pirmas lietuvių komi
teto pranešimas yra drauge 
ir kreipimasis į kiekvieną 
lietuvį amerikietį, į kiekvie-

Pasitarimui pašaukite

MISS DOEY
SEELEY 3200

Tarp 8:30 ryto ir 2 pp.

DARBININKŲ
REIKIA

PASTOVUS DARBAI
48 VAL. SAVAITE

Laikas ir pusė mokama 
virš 40 valandų.

MATYKIT TOM SHERIDAN

REILLY TAR £ CHEMICAL 
CORPORATION 

2513 S. Damen

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

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

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURI NORITE GAUTI!

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

ną lietuvių amerikiečių drau 
giją. Mes prašome visu nuo
širdumu remti Tautinį Ka
ro Fondą, kurs dirba mūsų 
šalies vyriausybės žinioje ir 
jos pritarimu, šis fondas 
pagelbės milijonams žmonių, 
suteikdamas drabužių, vais
tų, maisto visuose pasaulio 
kampuose. Jo gelbstinti ran
ka nušluostys ašaras tūks
tančiams našlaičių, jo paja
mos aprengs nuskurusius, jo 
ištekliai pavalgydins milijo
nus badaujančių. Kilnesnio 
darbo šiuo metu vargu ar 
galima kur ieškoti. Tad sto
kime jin. Stokime, kaip lie
tuviai amerikiečiai, kurie 
vargstančius visuomet už
jausdavo.

Visas aukas prašome siųs
ti komiteto iždininko adre
su: Mr. Joseph Ambrazie
jus, 168 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Jei siųsite čekius 
ar pašto pinigines perlai
das, išrašykite jas National 
War Fund vardu.

Laukiame visų lietuvių a- 
merikiečių greito aukų plau
kimo. Kas greit pagalbą duo 
da, tas dvigubai duoda.

Aukoms siųsti malonėki
te vartoti žemiau atspaus
dintą iškarpą.

Pirm. kun. Jon. Balkūnas, 
Vice pirm. dr. A. šliupaitė, 
Vice pirm. J. Ginkus, 
Iždin. J. Ambraziejus.
Sekr. J. Ambrozaitė-Jol- 

kovski.
Nariai: kun. K. Paulonis, 

M. Kižytė, J. Jankienė, Bar
bara Darlys, adv. K. R. Jur- 
gėla, Pr. Bajoras, EI. Jur- 
gelienė, J. Boley, O. Valai
tienė, J. Valaitis, Br. Brun- 
dzienė, J. Brundza, J. Garš
va, J. B. Laučka.
Tautinio Karo Fondo 
Liet. Amerikiečių Komitetui 
168 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Remdamas Tautinį Karo 
Fondą, skiriu savo auką 
$.......... , kurią čia siunčiu
(arba pasižadu išmokėti per 
..............mėnesių).

Parašas .............................
Parašas .............................
Gatvė .................................
Miestas .............................

Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam 

Patyrimo Nereikia 
PUIKI MOKESTIS

J. Greenebaum Tanning Co.
3057 N. ROCKWELL

REIKIA
MOTERŲ
18 IKI 50

Cutting Press Operatorių ir 
abelnų dirbtuvės darbininkų. 

58c Į VAL. PRADEDANT 
68c PO 30 DIENŲ 

Geros darbo sąlygos. 
Patyrimo nereikia.

MATYKIT MR. MITSCH

Thos. Moulding
Floor Mfg. Co.

4528 W. 51st St

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

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

ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

lf 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- 
turės f reguently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sveeter, purer, leas likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Btftn Any Data Uoo

LISTERINE ANTISEPTIC
T. Moka Yoor SreafA •

Gaisras sukėlė 
nemažai nuostolių

Pereitą trečiadienį anksti 
rytą Joliet vidurmiesčio vie
name name kilo gaisras. Tas 
namas turėjo keturias krau
tuves ir viešbutį. Gaisro me
tu buvo sužeisti trys gaisri
ninkai, jie nukentėjo nuo 
dūmų. Sakoma, jog ugnis su
kėlė $250,000 nuostolių.

Viešbutyje buvę svečiai 
nenukentėjo.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
j THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Ave. x Chicago, lllinois
Published Daily, except Sundays,

by the 
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association.

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicagc 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ................................................    4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .................................................     1.50
Vienam mėnesiui ............................................... '..................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................    $6.00
Pusei metų ................................   3.50
Trims mėnesiams .............................................................   1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

Užsieniuose:
Metams ......................................................     $8.00
^^usei metų • . 4.50
Trims mėnesiams ................................  ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Religijos laisvės Rusijoj dar nėra
Gana daug buvo rašyta apie Anglijos arkivyskupo 

(anglikonų) vizitą Sovietų Rusijon. Buvo plačiai išgar
sintas jo pareiškimas, būk dabar Rusijoj yra religijos 
“laisvė”. Bet mažai kas tepastebėjo to paties angliko
nų (protestantų) aukšto dvasiškio išreikštą abejonę a- 
pie tai, ar kitų tikėjimų — katalikų ir kitų žmonėms 
bus leista laikyti susirinkimus, laisvai pildyti tikėjimo 
pareigas, vesti misijas. Tą teisę turėsianti tik ortodok
sų bažnyčia (ta jos dalis, kuri yra palanki bolševikų 
diktatūrai).

Štai dar kas verta įsidėmėti: kai Anglijos protes
tantų arkivyskupas buvo užklaustas, ar Rusijos mo
kyklose bus leista dėstyti religijos dalykus, atsakė: “Re
ligijos mokymo Rusijoj nėra.”

Iš to galime suprasti, kad Stalino neseniai duotoji 
religijos “laisvė” jam palankiems pravoslavams tiek 
reiškia, kiek reiškia jo dekretas “likviduoti” kominter- 
ną kituose kraštuose. Religijos laisvės Rusijos žmonės 
tol nesusilauks, kol ten nebus įsteigta demokratinė val
džia.

★
Šią savaitę Hitleris, sakoma, pergyveno juodžiausias 

savo gyvenime dienas. Mat, jo armijos buvo priverstos 
bėgti ir nuo rusų rytų fronte ir nuo amerikiečių-anglų 
Italijoj. Priede to sąjungininkų lakūnai daužė Vokie
tijos pramonę ir susisiekimą iš lėktuvų.

Užtat naciai, degdami kerštu dėl savo pralaimėjimų, 
besitraukdami iš abiejų frontų, barbariškai viską plė
šė, naikino ir žudė. Tai aiškus desperacijos ženklas, 
kuris dar greičiau priartins Hitleriui negarbingą galą.

BADOGLIO KONFERENCIJA SU ALIANTŲ VADAIS

Britų karo laive Nelson, Maltoje, šiomis dienomis įvyko karo vadų konierencija. Žiū
rint iš kairės į dešinę: Lord Gort; Air Marshal Sir A. W. Tedder; gen. Badoglio; Lt. 
Gen. Frank N. M. MacFarlane; gen. Eisenhower ir Gen. Sir H. Alexander. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

Kongresas ir mokyklos
Katalikų spaudoj ir organizacijose paskutiniuoju lai

ku daug kalbama apie Jungtinių Valstybių kongresą ir 
mokyklas.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse turime demokratinę 
santvarką. Valdžios pareiga yra tarnauti ir padėti žmo
nėms. Kongresas netrukus balsuos subsidijos švietimui 
bilių. •

Teisės žinovai tvirtina, kad šis bilius prieštarauja 
demokratijos dvasiai ir, kaipo toks, turi būti atmestas.

Tą bilių priėmęs kongresas pažeistų lygybės dėsnį. 
Jis parodytų šališkumą. Sulyg tuo bilium federalė val
džia subsidijuotų tik valdiškąsias mokyklas. Privatinės 
mokyklos, kurios taip pat yra Amerikos dalimi, negau
tų nė cento. Ir aiškinti nereikia, kaip svarbų vaidmenį 
vaidina Amerikos gyvenime privatinės mokyklos, ku
rios dar gal bus labiau yra karo paliestos, negu val
džios mokyklos ir todėl labiau reikalingos valdžios pa
ramos. Išskirti jas ir tik viešoms mokykloms teduoti 
valdžios paramą, būtų ir nedemokratiška ir neteisinga. 
Subsidijų švietimui bilius kongrese, toks, koks jis yra 
patiektas, ardo krašte vieningumą tuo momentu, kuo
met tas vieningumas yra labiausiai reikalingas.

Mes raginame savo skaitytojus pasiųsti savųjų dis- 
triktų kongresmanams prašymą balsuoti prieš subsidi
jų švietimui bilių, kurio numeris yra — S.637.

★
Baltijos tautų nusistatymas

“Newsweek” savo vėliausioj. laidoj bando atspėti kas 
atsitiks Baltijos valstybėse, kai ten atsidarys karo fron
to linija, šis laikraštis mano, kad naciai, kurie 1941 m. 
užgrobė Baltijos valstybes, besitraukdami susilauks iš 
to krašto žmonių nemažai bėdos. Kai raudonarmiečiai 
užėmę Lietuvą, Latviją ir Estiją, ten buvęs stiprus 
priešrusiškas nusistatymas. Bet prie vokiečių okupa
cijos jis “atslūgęs”. Rusai suvalstybinę Baltijos val
stybių gyventojų nuosavybę. Užėję vokiečiai nuosavy
bės savininkams visvien negrąžinę, bet ją išnaudoję sa
viems reikalams. “Teigiamai” paveikusi ir rusų propa
ganda sąryšy su mažųjų tautų ateitimi.

Kas liečia Baltijos valstybių gyventojų nusistatymą 
prieš vokiečių okupaciją, “Newsweek” nesuklydo. Ten 
žmonės kovojo ir kovos prieš vokiečius. Bet kalbėti, kad 
jų nusistatymas jau yra pasikeitęs rusų atžvilgiu, yra 
didžiausia nesąmonė. Kaip lietuviai, latviai ir estai 
griežtai kovojo su pirmąja rusų okupacija 1940 m., kaip 
jie dabar kovoja su vokiečių okupacija, taip griežtai 
kovos ir su pokarine rusų okupacija, jei jie, išviję vo
kiečius iš jų krašto, patys mėgintų ten pasilikti.

Baltijos tautos nenori nei vokiečių nei rusų globos. 
Jie patys nori būti savo krašto šeimininkais ir gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Toks yra tų tautų 
nusistatymas, kuris nėra pakeičiamas.

★
Juo duosnesni būsime Community ir War fondui, ku

riam šiuo metu daroma rinkliava, juo didesniam skai
čiui vargšų, našlaičių ir nuo karo nukentėjusių pagal
bą suteiksime, iš bado išgelbėsime, ašaras nušluosty- 
sime. Krikščioniškosios artimo meilės dėsnys reika
lauja, kad mes būtume duosnūs šiam kilniam ir svar
biam tikslui.

' SPAUDOS APŽVALGA
LRKSA ir mes

Z

“Garsas” primena vieną svarbų dalyką, į kurį turė
tumėme atkreipti rimto dėmesio. Jis rašo:

“Vienok karas nesitęs amžinai. Jau pergalės svars
tyklės aiškiai svyra Amerikos ir jos talkininkų nau
dai. Agresoriai turės pasiduoti taip, kaip yra pareiš
kę didžiųjų demokratijų lyderiai Prezidentas Roose- 
veltas ir premjeras Churchill — besąlyginiai. Po to 
prasidės pokarinio gyvenimo tvarkymas, pavergtoms 
tautoms laisvės ir nepriklausomybės grąžinimas.

Mes taipgi nekartą jau priminėme, kad geriausia 
atliekant savo patriotines pareigas, nei minutei netu
rime užmiršti savo organizacijos reikalų ir jos gero
vės. Ir karo laiku naminis gyvenimas mums stato 
tuos pačius reikalavimus — apdrausti savo sveikatą 
ir gyvybę. Nei vienas iš mūsų nežinome nei dienos 
nei valandos, kada gali ištikti ligos, sužeidimo ar net 
pačios mirties nelaimė. Tad nestatykime savęs ir sa
vo mylimųjų į pavojus.

Apsidraudimas Susivienyme sumažins jūsų pačių ir 
jūsų šeimų susigraužimą ir materiales sunkenybes 
ištikus ligos ar mirties nelaimei.

Kam ieškoti protekcijos pas kitataučius, jei mes 
turime visais atžvilgiais tvirtą, saugią, moderniškai 
sutvarkytą lietuvišką katalikišką fraternališką or
ganizaciją — LRKSA.

Rašykitės prie Susivienymo patys ir jame apsi
drauskite savo šeimas.”

★
Dėl Maskvos konferencijos

“N. Gadynė” tarp kitko rašo:
“Mes nesiskubinanti su galutinomis išvadomis. Mes 

pasitikim savo valstybes vyrais, kurie iki šiol nepri
pažino Maskvos intencijų Lietuvos atžvilgiu. Tai kas, 
jei Maskva turi noro gauti Pabaltijo valstybes? Kas, 
jei toji pat Maskva savo “įtakos sferas” nori perkel? 
ti net į Balkanus? Norėti viena, gauti—kita. Maskva 
turės skaitytis ir su kitų savo talkininkų norais.ir, 
pagalios, savo gyvybiniais interesais. Milžiniški Ru
sijos plotai nacių nuterioti — jos žmonės bus reika
lingi maisto, reikės atstatyti išgriautus miestus ir 
kaimus. O tam bus reikalinga Amerikos ir Anglijos 
pagalba. Ar Stalinas, gavęs “strategines sienas”, no
rės badu išmarinti Ukrainą, Baltgudiją ir kitas nacių 
apiplėštas sritis?

Tai klausimas, kurį atsakys pats gyvenimas.
Nebūkim pesimistai, budėkim ir dirbkim demokra

tijų pergalei. Net ir tuo atžvilgiu, jei valstybių vy
rai klaidas darytų, nedera būt pesimistais. Lietuva 
turi draugų; ateityje, sugriovus barbarišką nacizmą, 
tų draugų Lietuva turės ir daugiau. Diktatūra—ruda, 
juoda, raudona ir kitokia—laiko klausimas. Pasaulis 
stebėjosi Mussolinio galybe—kur ji šiandieną? Pa
saulis buvo baigiąs prarasti viltį atsilaikymui prieš 
nacizmą—ir jo galybė įra per visas siūles. Laisvasis 
pasaulis, apsivalęs nuo reakcijos brudo, ir Lietuvai 
pripažins jos teises į laisvą ir laimingą ateitį.”

Misijos ir atlaidai
Kesvanee, IU. — šv. Anta

no bažnyčioje misijos pra
sidės sekantį sekmadienį, 
spalių 24 d. ir tęsis iki spa
lių 28 dienos.

Spalio 28 d. bus misijų 
užbaiga ir penktadienį pra
dėsim atlaidus, kurie baig
sis sekmadienį, per Kristaus 
Karaliaus šventę.*

Misijas ir atlaidus ves tė 
vas Silvius, pasijonistas.

Misijų tvarka: rytais Mi
šios šv. 6:30 ir 7:15; vaka
rais rožančius 7 vai. Pa
mokslas ir palaiminimas 
švenčiausiuoju.

Išpažinčių klausymas bus 
kas dieną rytais ir vaka
rais.

Misijonierius ir vietos kle
bonas kviečia, ir ragina, ti
kinčiuosius gausiai lankyti 
misijų pamaldas ir atlaidų 
iškilmes. Sulaukę tų dienų 
darykime sąžinės atskaitą, 
eikime išpažinties ir pasi
stiprinkime angeliškąja duo 
na. ’

Misijonierius tėvas Silvius 
ir kleb. kun. S. J. Bartkus

Vokiečiai atima 
kunigaikščiu varpus 
Vilniuje

• (LKFSB) Iš Londono pra
neša mums, kad Vilnijoje 
okupantai atėmė bažnyčių 
varpus. Pačiame Vilniuje iš 
Šv. Jono bažnyčios naciai 
atėmė D. Kunigaikščio ir 
Karaliaus Jono Kazimiero 
įtaisytus tai bažnyčiai var
pus ir juos skiria liejimui 
į patrankas. Daugelyje vie
tų bažnyčioms palikta tik 
tiek liturginių rūbų, kiek 
būtinai reikalinga. Mišioms 
ir pamaldoms laikyti. Visi 
kiti atimti ir iš jų daromi 
pagalvėms užvalkalai, ar ki
ti rūbai privačiam vartoji 
narai.

Kaune ir arkliena 
gaunama tik su 
kortelėmis

(LKFSB) Nacių įstaigos 
pranešė, kad 10-tyje “Mais
to” krautuvių Kaune bus 
pardavinėjama arkliena, bet 
ir ją pirkdami gyventojai 
turės naudoti mėsos korte
les.,.

Po svietą pasidairius
Nors sykį, tavorščiai, ir 

balšavikai užpyko ant savo 
draugo Stalino. Užpyko už 
tai, kad Stalinas 3,400 lie
tuvių apdovanojęs medaliais, 
o Čikagos ir Bruklyno bal- 
šavikams, kurie taip pat y- 
ra pasižymėję, neprisiuntęs 
nei sulinkusio medalio. Esą, 
ir pas Staliną jau matoma 
nelygybė.

Mainosi čėsai. Seniai čia 
balšavikai juokėsi iš lietu
vių, kurie buvo apdovanoti 
Lietuvos vyriausybės Gedi
mino, Vytauto ordinais. Da
bar patys pykąta, kad Stali
nas jų medaliais neapkars
to.

Sov. Rusija džiaugiasi šia
me kare turėdama talkinin
kais kapitalistines valsty
bes. Balšavikai čia taip pat 
kapitalistams padus bučiuo
ja. Jie sako, tik pafigeriuo- 
kit, kas būtų, jei Amerika 
ir Anglija būtų buvę sovie
tinės? Iš kapitalistinių A- 
merikos ir Anglijos sovieti

nė Rusija gavo už bilionus 
dolerių pagalbos, o Ameri
ka ir Anglija iš sovietinės 
Rusijos, iki šiol negavo pa
galbos nei sudilusią kapei
ką.

Yes, tavorščiai. Visi mes 
žinome, kad visuomet geriau 
žmogui yra rokunda turėti 
su turtingu ir gerai susi
tvarkiusiu gaspadorium, ne
gu su terbomis apsikarsčiu
siu ubagu.

Vienoje mokykloje du stu
dentai susiginčijo apie tai, 
kuris yra garsesnis žmogus: 
Kolumbas ar Patrikas. Vie
nas studentų buvo airišis ir 
jis primigtinai betino, kad 
Patrikas yra garsesnis žmo
gus, negu Kolumbus. Kai 
paprašyta jo įrodyti, studen
tas pareiškė šitaip:

— Patrikas atrado Airi
ją, kurios airiai niekad ne
valdė, o Kolumbas atrado 
Ameriką, kurią airiai ir po 
šiai dienai valdo.

Magnezija tapo išrasta 
1695 metais.

Telefonas SEELEY 8760

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD a
-

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą a p dan.
raių.

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Pas Kanados lietuvių poetę
M. Aukštaitė
Slaptoji kova su 
vokiečiais

Berods jos tėvas ėjo kai
mo mokytojo pareigas, ir 
jaunai Marytei teko moky
tojos darbo paragauti. Vo
kiečių okupacija ją užtiko 
Prienuose. Čia jau budo lie
tuvių laisvės troškimas, bu
vo daromi slapti susirinki
mai, kuriuose dalyvaudavo 
ir jaunutė apie 20-ties me
tų Marija Aukštaitė. Sulen
da, būdavo, lietuviai į rūsį, 
į pogrindį, sargybas išstato 
ir svarsto lietuviškuosius 
reikalus. Už tat, kai Lietu
voje pradėjo laisvės aušra 
brėkšti, kai kūrėsi savival
dybės, Marija buvo išrinkta 
Prienų miesto tarybos na
riu, net gi vicepirmininke, 
ir taip išdirbo septynetą me
tų, viena moteris tarp ko
kios 11 vyrų. Ji drauge va
dovavo ir kai kurių moterų 
skyriui, kurs buvo pagarsė
jęs savo narių gausumu ir 
veiklumu. Ji buvo drauge ir 
Lietuvos gynimo komiteto 
narys, ir šaulė.

Nepriklausomybės kovų 
metas teko sunkiai pergy
venti. 1919 metais ji jau bu
vo vedusi. Organizavosi lie
tuviškieji pulkai ir ji savo 
vyrui pritarė:

— Atėjo laikas pasiauko
ti, reikia imtis ginklo...

Vyras išėjo savanoriu. Ji 
liko su mažu kūdikiu. Pri
stigo ir valgio, ir malkų. 
Bolševikai galėjo bile valan
dą ateiti. Išvažiuoja vyro 
aplankyti. Nuvyksta į karei
vines. Užlipusi laiptais ma
to civiliniais drabužiais ka
reivį (tada dar tikrų uni
formų neturėjo), suvargusį, 
daugiau panėšintį į senelį.

— Ar tai tu?
Taip, tai buvo vyras. Ap

siverkė abu. Ir vadovybė su
prato jų vargą ir paskatino 
vyrą grįžti į namus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VISKĄ ATIDAVĖ DEDEI ŠAMUI

pėdų...
Bučiavau jos kojas ir ver

kiau per mylią —
Į širdį, pribiro ilgesio žie

dų...

Šių keturių sesučių motina dėl nesveikatos yra nuo’at ligoninėj ir jos visuomet 
siliks. Jų tėvas (kurio pavardė Sodib) mirdamas paliko $100.00. Už tuos pinigus

Apie kūrybos sąlygas 
Kanadoje

Trumpą laiką pasisvečia
vęs įsitikinau, kad retai kur 
galima rasti tokį savytarpį 
gražų sugyvenimą, kaip tos 
Kanados lietuvės — poetės 
šeimoje. Vyras daug dirba 
ir atjaučia, įvertina savo 
žmonos — rašytojos kūry
binį darbą, susirūpinęs jos 
sveikata. Jos du sūneliai — 
jau vyrai. Dalyvauja lietu
viškame veikime. Abu ver
žiasi į dar gilesnį mokslą. 
Mane tiesiog stebino ta di
di jų Lietuvos meilė. Vienas 
jų kalbėjo:

— Mes norime grįžti į Lie
tuvą. mes norime ten va
žiuoti baigę mokslą, pasi
ruošę naudingam darbui... 
Jais 
na:

labai džiaugiasi moti-
Mfcl

Daug gyvenimo klau- 
mes galime kartu apsimų 

svarstyti... Kaž kaip džiugu, 
kai jauti, kad lyg įpili dva
sios eleksyro, kurs gali liep
snoti vaikų širdyse...

— O kaip iš viso kūrybos 
sąlygos Kanadoje?

— Būtų palankios. Ne taip 
seniai buvau išvykusi atos
togų. Išvažiuodavau laiveliu, 
tokia graži gamta, susijimu 
rankas, rodos, ne žemėje gy
veni... Kad būtų galimybė 
daugiau pamatyt, pavažiuot, 
tada kažkaip daugiau kūry
binės nuotaikos ir jėgų atsi
randa. Be to — čia mums 
ir su atspausdinimu kūrinė
lių nelengva.

Lietuvos ilgesys

Sužeista širdis
Aplinkybės taip susidėjo, 

kad visa šeima išvyko į Ka
nadą. Tas buvo, berods, prieš 
tryliką metų. Tas išvykimas 
paliko giliausią žaizdą, kuri 
lig šioliai nėra išgijusi poe
tės sieloj. Nuo jos širdies 
buvo atplėštas sūnelis, kurį 
buvo nutarta palikti baigti 
mokyklą. Savo kelionės die
noraštyje ji rašė:

— Ak, kad taip galėčiau 
išsiverkti... Arba, kad išaug
tų tokios rankos, kuriomis 
apvyniočiau pasaulį ir pa
siekčiau tave, Joneli, savo 
motinišku glėbiu apkabinti. 
Dabar jau nieks man tavęs 
neišvogtų... Ir kam pasilei
do šis laivas iš krantų, kam 
pirmais jo motorų urzgimais 
pravirko mano siela, — kam 
gimta miela žemė tave pa
siliko, o mane, kaip nerei
kalingą šapelį, neša vande
nai banguotais kalnais į ne
žinomą akmens šalį.”

Kitą širdgėlą jai sudarė 
atsiskyrimas su savo mo
tute. Tą ji išreiškė eilėraš
tyje “Išeivės elegija”:

— Palikau ją baltą, kaip 
marmuras tylią...

Man lyra iškrito arti jos

ką gi gali pasakyti 
kas bus...” 
sakydama ji parėmė 
galvą ir tęsė toliau:

— Ką gi apie Lietuvą ma
note?

— Daugiau kaip 10 metų 
gyvenu ilgesiais ir trošku
liais. Ta kančia lyg pervar
gino. Apie Lietuvą?... Dieve 
mano, 
ateitį,

Tą 
ranka

— Tikiuosi, noriu grįžti, o 
gal priglaus kapai Monrea
lio kalne... O vis dėlto visos 
mintys ir jėgos apie Lietu
vą... Jei laikinai ir užgniauž
tų, atsikariautume... Lietu
vos miškai juda partizanais, 
ir plunksnos žmonės nerims
ta...”

Neveltui ji ir savo viena
me eilėraštyje rašo: 
Lietuva.

'— Tu uždaryta t? rp sargų 
Kruvinas kūnas nuo p’ėgų. 
Sutemo dienos, vakarai, 
Užgeso laimės auk arai.”

Ir Kanadoje jai taip gyvai 
prisimena Lietuva:

— Stoviu išblyškus šiapus 
kranto,

Praviram rūpesčio grabe... 
O bangos ūžia, šniokščia, 

trankos
Ir vis man primena Tave. 

Poetė gerbia Lietuvos did
vyrius. Dariui ir Girėnui pa
gerbti ji eiliuoja:

— Kiek miestų, rūmų, lūš
nų, akių ir sielų jus 
lydėjo...

INDIANA HARBOR ŽINIOS
Mirė anksti 

rytą 
4804 
dime

entradienio 
Dediniene, 

Avė. Nuliū-
Marijona 

Northcote 
paliko vyrą Antaną.

Trijų aktų drama — ‘ Mei
lės Galybė*’ bus atvaidinta 
Merginų-Moterų Sodalicijos 
šį sekmadienį, parapijos nau 
dai. Be to, programoj Soda- 
licija sugiedos savo giesmę 
“Mother Beloved” (Motina 
Numylėtoji). Solo giedos O- 
na Laurinaitė, Alvina Darro- 
wienė ir Stella Kudlienė.

Salėje bus būdelė, kur so- 
dalietės priims vardus-pa- 
vardes ir adresus parapijos 
kareivių ir visiems nusiųs 
Kalėdų dovanėlę. Kurie no
rės, galės ir auka prisidėti. 
Programos pradžia 7:30 vai.

pa
jos 

nupirko keturis U. S. karo bonus. Tuo tarpu jos yra katalikų prieglaudoj Tarritown 
N. Y.

Su kiekvienos širdies pul
su skubėjom pasivy
ti...

Dėlko jums audra žydin
čio gyvenimo pavydė
jo?

kodėl, ir dėlko jūs da
bar į granitą uždary
ti?

Bet labiausia jos širdį veria 
dabartiniai Lietuvos kentė
jimai, ji taip juos atjaučia 
ir moka pavaizduoti:

— Aplinkui patrankos.... 
Kapų gretų, gretos...

Kiek akys užmato, vis ap
kasai platūs...

Kapeliai be kryžių, tik len
tos ir smilgos,

Gretoms išrikiuotos am
žių pilys ilgos.

Ir iš poetės moteriškai jaut
rios širdies veržiasi malda:

— Palaimink, Viešpatie, 
tėviškės sodą,

Ten, kur liūdi trys kry
žiai nusiminę...

Jie liudija visos tautos go
dą,

Ak, nulenk mums laisvės 
saulę auksinę.

Ašarų pakalnės sopuliai
Jei gyvenimas — ašarų 

pakalnė, tai jautri poetės 
siela gal net daugiau už ki
tus tą sopulį atjaučia ir pa
rinktais žodžiais moka ki
tiems perduoti. Aukštaitė 
sielojasi dėl žemėje liejamų 
ne tik ašarų, bet jau krau
jo:

Ir

— Vandenys verkia krau-
ju pasruvę.

Verkia sietynai vargšo
žmogaus!

Tiek mieloj žemėj kūnų
prigriuvę —

Bet vis nėr sielai tako
saugaus...

moka rūstų žodį tarti

eitą sekmadienį turėjo “bun- 
co” vakarą, kuriame pager
bė penkias savo nares, išbu
vusias draugijoje 10 /metų 
ii' neėmusias pašalpos, bū
tent O. Rentauskienę iš Chi
cago, P. Stankienę. A. Mar
tinavičienę, O. Rudaitytę ir 
J. Korsakienę. Pirmos dvi 
gavo rožių bukietus ir po 
žiedą. Kitos neatvyko į va
karą.

30 metu jubiliejinė para
pijos vakarienė įvyks lap
kričio 14 d. Pirmininkauja 
Malvina Paulauskienė ir O- 
na Musteikienė. Jų pagelbi- 
ninkių pavardės vėliau bus 
paskelbtos.

Estėlle Jurgutytė, 3832 
Elm gatvė, tarnauja Dėdei 
Šamui kaipo WAVE.

Motiejus

tuščius!
Kam ieško dujų, kam 

lieja plieną
Ką skerdžia brolius ir 

juos pačius.
Poetės siela pamato ir pa

vienio žmogaus kryžiaus ke
lią. Ji štai sielojasi dėl akis 
užmerkusios džiovininkės:

— Nors šaltąjį karstą smil 
tys nusiminę,

Kaip jautrios seselės, bu
čiuos, glamonės;

Nors draugas kas rytas 
kapą apkabinęs —

Gailioms ašarėlėms, kaip 
rasa, apsės...

Nebegrįši...
Tik kapas, tik kapas kaip 

kada raselę
išvers iš krūtinės miegan

čios, šaltos.
Išvers tai ne rasą, 

slėptą dainelę,
Dėl meilės kentėtos, 

meilės tyros.
Atskleistos širdies pas
laptingosios godelės

Kiekvienas žemės keleivis 
kartais pajunta dyglį savoj 
krūtinėj, tuo labiau — jaut
resnės sielos žmonės. poet3i. 
Marija Aukštaitė eilėrašty
je ‘‘Rožės’* štai ir atsklei
džia vieną savo skundą:

— Ant gyvenimo degėsių, 
pilkais pelenais už
pustyta —

O
ir 

bū-

tik

dėl

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

Budriko Moderniška Krautuvė

Misijų sekmadienis — spa 
lių 24. Atnaujinkite savo na
rystę ir daugiau tapkite mi- 
sijonieriais, Tikėjimui Pla
tinti Draugijos nariais. Tas, kurs neturi savo nuo-

----------- monės. bet pasiduoda kitų
High school Sodalicija žmonių nuomonei, yra ver- 

laikys susirinkimą sekma
dienį 1 valandą popiet.

J-
gas. Klopstock.

Ji
tiems, dėl kurių kaltės tiek 
kančių žemėje:

— Kiek prarymota dailei 
ir menui,

Kiek glūdi meilės, aukos 
darbe...

Kiek alkio nešta dvasi
niam penui;

0 kiek troškimų ilsis gra
be?...

Tik man padėkit supra
sti vieną:

Aukso balvonų vergus i

I

ai

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calutnet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1OO0 k Sek mmltcnlo va
kare 9:30 'aland*.

WHFC 14.50 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

Priversiu verkiančią lyrą 
nusijuokti dėl jūsų! 
rožės! Šilkasparnės! 
Kur meilės žibintai 
sustatyta ?!

Argi amžiais vieniša 
rūpestinga be jų 
siu?!

Pašnarėkit, kašmiro 
plosčiais apsupę be- 
dalę,

Aš taip myliu jūsų kar
mino lūpas bežodes!...

Visais žiedais sukriskit, 
į mano kopiančią va
lią,

Aš eisiu ten, kur meilė 
ves ir protas rodys 
kelią.

Kartais poetė pasineša net į 
pesimizmą, perjuodą nusimi
nimą:

— O, neplasnokie, širdies 
are!

Nuoširdi padėka kun. 
Bičkausko Motinų Klubui 
bazarėlį vaikučių darželio 
naudai ir sekančioms auko
tojoms dovanų: O. Rudarty- 
tei, M. Šleinienei, R. Mauru- 
šienei, E. Šalkauskienei, O. 
Rindokienei, E. Winskienei, 
C. Bubalytei. M. O’Mally'ie- 
nei ir Goron’ienei.

K.
už

PIRKITE KARO BONUS!
I

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

Rožancavos draugija pra-

Grabe sparnai neišsities 
Vinis į. dangtį jau suvarė 
Ranka be jausmo, be sir 

dies.

Sulaužė laikas cikloninis.
Kruša ir lietūs barė...
Štai monumentas akme-

U V ES Tj/.;

’ 'eiameskite savo senų išdėvėtų rakan- 
•' j, 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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTIMMAMAS

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

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

.0

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

SAVININKAS
TEL.: LAFAYETTE 351 ,

JUOZAPAS KAZIKAITIS 
4140 ARCHER AVĖ.
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I aivelis
ir Jezavito Orch.

Radio Orkestrą

I

kr

Kraft Home Economic* Kitehen 
502-V Peshtigo Court. Chicago, Illinois 
Plaaae *and me a free eopy of

"Cbaaae Aeripm for Kartunr Moult 

name___

ADORĖM
c n-r.

valuablo booklet that 
helpj solve menu problemg 

"CHEESE RECIPES FOR*

WARTIME MEALS”
• TTere are 22 escellent recipes from the 
Kraft Kitehen . .. recipes for main diohes 
thal will be a big help with ration menu.. 
The įmok i« illiistrated; recipea are peinted 
in large. eaey - to-resd type. For your free 
eopy just »end order form below.

M*

STATĖ

NAUJI
LIETUVIŠKI 
REKORDAI 
colių ant abiejų pusių dai

gos. Gaunami Budriko krau
tuvėje kiekvienas 

po 79c
3241 S. Halsted St.
čikag-’ėčių Polka 
tąsytės Poli a

A. Jezavito Radio Orkestrą
Močtutė Mane Bare 
Mylė au Mergelę

V Bekeris ir Je avito Orch.
Ja-.tno.:i McrfeTe
I’IaukK Mano

V Bekeris 
Vestuvių Polka 
Gegutės l’olka

J. Jezavito
Noriu Miego
Man P- sakė Karveliukas

V. Berkelis ir J tarto Orch.
Armonik s Po'.ka
Radio l’olka

A. Jezavito Radio Orkestrą 
Pa.- Darželį Trys Mcrge’čs 
Lietuviška Polka

A. Jezavito Radio 
Brooklyno Po'ka 
Muz’kantų Po'ka

A. Jezavito Radio 
Reginos P< lka 
Aukso >.uvyt? Polka

V:ctor Lithuanian 
Gegužinė Pol a 
Jaunirolių Polka

W. Gula ir jo Ork stra
Pationelčs Folka 
Vilniaus Polka

Mainerių L’etuviška Orkestrą 
lurgio Polka 
Ūkininkų Polka

Pennsylvanijos Angliakasiai
Cae 'ar Wtth Vodka Polka 
The Rowl;’ng Song

Andre Musette Orkestrą 
įloti blitchki
Funiculi-Funieula

Rusia n Gypsy Caraven 
lintlia Polka

Doiigli Boy Polka
Polka Kings Orchestra 

Clar’net Pol! a
Hop A!on- Polka

Ac o dian Orchestra 
National Defense l’olka 
t'aseinating Ey<-s l’olka

Jūke Rox Serenadcrs
Mono n u Polka 
Co ktail Polka

The Globė Trott'-rs
Wl»ere Are Votį. My Darling'.’ 
la—La—I a Polka

Jerry Mazanec & Orchestra 
’U-i-k arui Ryc l’olka 
e'aleoni-ttc Polka

Ed Krolikowski &
★

Taipgi turime visus 
itigilš us rekordus Ir
pasaulinių artistų: Victor, 
lumb a. D c a Ir kitų. P i trinki
mas didžiausias K -h- tuvS balti- 
•ne i ame ant 3 totų.

Namų rakandai, parlor setai, 
pečiai, lovos, matra-a, laikr įdė
liai. deimantai už prieinamas kai
nas.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

Orkestrą

Orkestrą.

Orchestra

Orchestra

vėliausius 
rekordus 

Co-

Budriko leidžiami lietuviški ra
dio programai WCFL. 1000 k. 
sekmadienio vakare 9:30 P. M.; 
WHFC, 1450 k. ketvirtadienio va
kare 7 vai.
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
Šių dienų moterų spaudos ir darbuotės 

problemos
sekciją. Šiais laikais kitos 
organizacijos jau ir taip Į 
menkai gyvuoja. Jeigu dar 
naują sukurti ir nuo esamų 
jėgas atitraukti, tai jos dar 
labiau susilpnės. Bet kokią 
iš organizacijų moterims pa
sirinkti ? žinoma, tą, kuriai 
spaudos klausimai yra 
artimiausi. Tai būtų 
“Draugo” Korespon
dentų Klubas, jei mote
rys galėtų jame ugdyti pla
tesnę spaudos veiklą, aktu
alius klausimus gvildenda
mos, sudarydamos fondą 
naudingų brošiūrėlių leidi
mui, prisidėdamos prie su
ruošimo žurnalistikos kursų 
jaunimui ir pan. Be to, yra zantemų paroda nuo lapkričio 6 iki 28 d. Šiame atvaizde 
A. L. K. Laikraštininkų Są- matome mergaites, kurios gėrisi šių gėlių gražumėliais, 
junga. Ši, atrodo, lyg platės- --------------------------------——--------------------------------------
nius rėmus užsibrėžus. Gal džiagos parinkti, talpinti metalais padengtų metalinių 
būt, prie jos moterims pa- straipsnius ir žinias pagal indų bei įrankių ravybės ir 
togiau sudaryti spaudos sek- metų laiko ir gyvenimo rei- reikšmė sveikatai. Mielės ir 
ciją? Kada šių organizacijų kalavimų. Tokiu būdu spau- 
vadovybės suteiks informa- da bus aktuali, įdomi ir nau- 
cijas ir sutikimą, moterys dingą daugumai skaitytojų, 
nedelsdamos pradės į tą ar I spaudos planą įtrauktini 
kitą įsirašyti.

Jei moterų spauda turės 
pakankamai nuolatinių ben- 
dradarbių-rašytojų, ji galės

prak- 
nuro-

dau-

TAI GRAŽUMĖLIS

Garfield ir Lincoln parkų gėlynuose, Chicagoj, bus kri-

Chicagos lietuvių moterų veikla 
Amerikos pergalei

Pačioje Čikagoje, be apy- tinoms nupirkta gėlių, vai- 
linkės, veikia šeši Amerikos kams padaryta žaislelių su- 
Raudonojo Kryžiaus lietu- I moję $300.
vaičių vienetai. Jucse dirba Lietuvaičių baigusių pir- 
889 moterys ir mergaitės, mos pagalbos kursus ir na- 
Pirmiau buvo siuvama ir mų slaugymą, tik vienetuo- 
mezgiama. Dabar visuose se turime 2,000, kursų m> 
vienetuose daromi bandažai. 
Kai kur dirbama ir dieno
mis, daugiausiai
Ligi rugsėjo mėn. šių metų 
jos išdirbo 65,100 valandų. 
Pasiuvo 4,168 šmotus, nu
mezgė 3,000 šmotų. Banda
žų padaryta 287,000. Aukų 
Raud. Kryžiui įteikta $22,- 
116; nupirktas ambulansas. 
Kraujo per vienetus aukota 
arti keturių šimtų- puskvor- 
čių. Kalėdų proga, apdova
nota kareivių šeimos — mo-

vakarais

Pas Kanados poetę
(Atkelta iš 5 pusi.) 

ninis
Iš širdies pasidarė...

Jautrus

4

I 
kytojų turime 10, slaugių 
pavaduotojų (Nurses Aid) 
16; Supervisors prie banda
žų 5, ambulansų vairuotojų 
3, Gray Ladies 2, kalbėtojų 
biure užima vieta J. Dauž- 
vardienė, konsulo žmona, tai 
vienintelė lietuvaitė kalbėto
jų biure. Ji ir Dariaus-Girė
no Kareivių Motinų klube 
tarpininkauja motinoms dėl 
sūnų per centrą arba ant 
vietos visokiais reikalais.

E. S.

gyvenimo vienatvę, ji taip 
supranta vienuolės būklę ir 
moka taip pravesti 
su savo padėtimi, 
vienuolei:

visas moterų darbuotės sri
tis liečianti klausimai. Tuos 
klausimus daugiausia pačios 
moterys turėtų pasistengti 
gvildenti.

i

Kas darytina
Kad šis ilgokas straipsnis 

nepraskambėtų pro skaity
tojų ausis be nuveiktų dar
bų ir gerų pasėkų, išvadoje 
bandysiu konkrečiau, 
tiškiau ir sutrauktinai 
dyti atliktinus žygius.

1. Moterų spaudai
giau bendradarbių gauti iš
pultų “Moterų Skyriaus“ ve
dėjai, kreipiantis atitinka
mais laiškais į visas prijau
čiančias inteligentes ir vi
suomenės veikėjas, o skai
tytojos galėtų prašyti ir pa
raginti dalyvauti spaudoje 
savo sugebančias rašyti pa
žįstamas.

Visas pavienias jėgas su
būrus į tam tikrą spaudos 
draugiją, būtų lengviau vei
kti ir turėti didesnį pasise
kimą užsibrėžtų tikslų sie
kime. Gerai suprantame or
ganizuoto darbo reikšmė ir 
tuo klausimu kalbėti neten
ka. Vienok pagalvoti reikia, 
ar naują grynai moterų 
spaudos organizaciją įkurti, 
ar prie esamų prisidėti ir 
jas sustiprinti? Gyvename 
momentą, kada ypatingai
reikalingas vieningumas, ne. būti tvarkoma sulyg tam tik 
skaidymasis. Moterys ir jau- ros maždaug numatytos sis- 2. Spaudos planas: 
nimas turi pakankamai or- temos arba plano. Redakci- a) Moterų pasaulis: 
ganizacijų, prie kai kurių jai nebus sunkumų iš gau- Vęs pažinimas. Moterų bū- 
būtų galima įvesti spaudos sios, naujos, atitinkamos me das arba charakteris ir jo 

lavinimas. Paveldėjimas šių 
dienų mokslo šviesoje. Dva
sinių ir fizinių galių pavel
dėjimas. Apkalbėjimas, pa
vydas, tuštumas ir kitos ža
lingos ydos šeimos gyveni
mui, visuomeniškai vsiklai 
ir kova su jomis. Laiko su
naudojimo reikšmė moters 
gyvenime. Pagalbinių namų 
ūkio sąskaitybos užrašų ve
dimas. Šeimos biudžetas. Pro 
tingas taupumas moters ir 
šeimos ekonominiam gyve
nime. Naujausios moderniš
kos bei patobulintos namų 
ūkio priemonės ir jų pritai
kymas šeimininkavime. Vy
riausios moterys išradėjos 
istorijos bėgy. Pasaulinio 
masto moterų rašytojų kū
riniai. Ką davė visos pirma
eilės Lietuvos rašytojos mū
sų literatūrai? Kokį vaid
menį suvaidino lietuvė mo
tina tautiniam ir religiniam 
auklėjime? Kovų dėl mote
rų teisių lygybės apžvalga. 
Kokioms profesijoms tinka 
moterys šiais laikais? Reko
menduotina moterims lite
ratūra apie auklėjimą, šei-

DAIRY COOK'S CORNER

I

I

Sa-

ir jos eilėraštis 
jų rūšys. Rūgimas ir jo rū- “Dėl Tavęs“. Ji nori maža 
šys. Alkoholis jo gamyba ir žvaigždele spindėti ties mie- 
vartejimas. Alkoholizmas. 
Moterys kovoja su alkoho
lizmu. Bealkoholiniai gėri
mai, jų gamyba ir vartoji
mas. Ar alkoholizmas pavel
dimas. Alkoholiniai gėrimai 
ir įpratimas. Auklėjamosios 
priemonės apsaugo nuo gir
tuokliavimo įpratimo. Deg
tinė, alus, vynas ir kiti kenk
smingi gėrimai. Saulės, oro, 
vandens reikšmė žmogaus 
kūnui. Maudymosi taisyklas. 
Sveikatos, grožio ir jaunat
vės faktoriai. Gamtos moks
lų pritaikymas šių dienų šei
mininkavime. Įvairios žinios 
apie pirmąją pagalbą nelai
minguose atsitikimuose.

Mok. Saliomė Juozelėnaitė

lo asmens stogu, nori kaip 
dulkelė pasislėpti drabužių 
kvolduose, nori kiečiu 
ti palangėje, pagaliau:

— O, kad aš būčiau 
nas pilkas,

Židiny tavo sielos žinyčios, 
Aš tau rusenčiau valan

das ilgas,
Taip, kaip kodylas naujos 

bažnyčios.
Pati jausdama savotišką

pele-

I

PATARIMAI

dienas naktis.
Ryšys su Dievybe — jos 

galingasis gyvenimo rams
tis ir tiems, kurie norėtų tą 
jai atimti, reikėtų paskaity
ti šį jos skundą iš eilėraš
čio “Sielos gludumo ji”:

— Man paskutinį irklą 
žmonės,

Plėšia iš rankų ir širdies...
Ak, Viešpatie! priduok ma 

lonės
Liktis prie Tavo išmin

ties.
Ir ji savo kitame kūriny — 
“Presbiterijoje’’ 
šiai kalba apie 
muniją, maldą
Atsisveikinant

taip švie- 
dvasinę ko- 
kasdieninę.

Buvo dvasinis džiaugsmas 
gilintis į jos turtingos poe
zijos posmus. Poetė buvo iš
siilgusi pasikalbėjimų apie 
raštiją, plunksnos meną. Ir 
kai pakilau atsisveikinti su 
jų malonia šeima, pratarda
mas kad jau išsiskirsime, ra- 
šytoja prabilo:

— Kūnas — tai tik ap
siaustas. Iš jo dvasia išny
ra, susisiekia. Mes visi toj 

žiogelio pačioj erdvėj, tuo pačiu oru 
kvėpuojame...

Atsisveikindamas palikau 
tai nuoširdžiai, lietuviškai 
šeimai savo atvaizdą su į- 
rašu, primenančiu rašytojos 
kūrybą:

— Šis mano šešėlis tepa
sako Jums, jog mano min
tys dažnai lankys šiuos mie
lus namus, kur gimsta ilge
sio gijomis, kentėjimo aša
rų deimantais ir meilės gin
tarais dabintas lietuviškas 
žodis. K. J. Prunskis

paralėlę 
Ji taria

— Bent lauko 
malda prisidėsiu...

Kai baltas balandis su 
meile vis kilsiu!

Kaip didingas aras idė
joms pabėgsiu,

Į skausmą numosiu, į kerš
tą nutilsiu.

Nes mano regulos — vi
sos žemės godos.

Mano vienuolynai — vie
nužė širdis.

Mano gaubtuvėlis šeimai 
atiduotas...

Esu sargų sargas per

PATTEOS

"G, -CriZ.

Qailt patek poekets and eollar for a 
slimminc turpliee dreta. Sixe 14 to 
40. Siae 16 reqnima S yda. of 39'. 
Simpllcity Printed Pattem 44461 2Se

Side bot ton eloaing for a timple wooL 
to malte in a brigbt eolor. Siaee 12 
to 20. Sise 16 reqnire« 214 yda. of 54*. 
SimpUeity Printed Pattem 4429; 25c

Qnilted beret, mittens, bag. Beret. 
mittena, amall, medinai, large. Medi
nai alse takea 1H yda. of 39" for alL 
Simplieity JMntod Pattem 44241 25c

Norinčios pasKifiti šią graži* šaknele, patentą gansite *io adresu:
SimpUeity Pattern Co., Ine., 200 Madisou Avė., New York, N. Y.

Vaistai dėl plaukų
Sumaišyk du dideliu šauks 

tu sieros (sulpher) su už 5 
centus vertės glycerinu. Nu
pirk pakietą šalavijos (sage) 
ir užpilk ant jos kvortą ver
dančio vandens. Padėk ties 
galu pečiaus ir leisk stovėti 
dvi valandas. Kuomet bus 
atvėsęs, iškošk ir supilk į 
butelį, pridėjus sierą ir gly- 

I ceriną. Dabar pridėk du di- 
i dėlių šaukštu tyro alkoho
lio. Jei siera nevisai ištir
pus, tai nieko; vaistai yra 
vienok geri.

Per du mėnesiu, kas va
karas patrink galvos odą su 
galais pirštų iki galva bus 
karšta. Tada gerai įtrink į 
odą vaistus. Už dviejų mė
nesių, jei gerai išpildei pa
tarimą, pleiskanos bus visai 
pradingę ir daugybė naujų 
plaukų bus pradėję augti. 
Kiti plaukai bus paaugę nuo 
2 iki 3 colių.

Toliau užtenka gerai pa
trinti galvą su vaistais tik 
vieną ar du kartu ant sa
vaitės. Bent kartą kas dvi 
savaitės reikia priegtam ge
rai išprausti galvą. Ir jeigu 
nenorima, kad pleiskanos 
daugiau sugrįžtų ir plaukai 
būtų sveiki, reikia žiūrėti, 
kad šukos būtų čystos (rei
kia jos mazgoti kas savai
tė) ir niekuomet nereikia

iix or seven days (or nights) each week, thousands of Chicagoland work- 
nen carry lunches m a pail to defense plants and factories. Nutrition- 
onscious homemakers are giving even more thought to planning and 
■ackmg lunch pails this year. For they know that better nutrition means 
etter health, greater efficiency and more man-hours of work in vita) 
įdustries.

In virtually all plants, Bowman’s milk, ‘'nature’s best food at its 
ėst,” iš sold at lunchtime. If it iš not, it should be provided for in the 
meh oox ihermos. In wmtry weather, when the need for something hot 
i the įunch pail oecomes more urgent, milk may be featured as hot 
ocoa or as a hot cream soup. ♦'....

A savory Įima bean soup, which uses none of the family’s meat ration, rnininkavimą, religinio turi- 
; a good choice for freąuent service. It uses milk generously. And the nio ir kitokia. Moterys šių 

, ma beans, rich sources of iron, are satisfying and highly nutritious, too. dienų viguomenės darbuotė
je. Pasižymėjusių atskirų 
lietuvių veikėjų ir motinų 
nuopelnai tautos reikalams 
ir karui laimėti pastangose. 
Įvairios maisto grupės ir jų 

sudėtis. Atskirų 
maisto grupių reikšmė žmo
gaus kūnui. Fiziologiniai 
veiksniai mitybos eigoj ar
ba maisto pakitėjimas virš
kinimo procese. Produktų 

1 baked pastry .heli ' ' kokybės reikšmė žmogaus
lace milk, sugar. salt ano lemon rind in top of double boiler and bring to boil over direct Sveikatai. Vitaminai. MaiS- 
at. Add corn starch which has been disaolved in cold water and cook in topof double crodimn v^ilranini A nai.
>iler until thickened 'about 5 minutes), stirring constantly. Remove from over hot water, ° c biuiu. p
Id veli beaten egg yolks. the butter and the lemon iuice. Pour into pastry shell. Top with nuodymas. Stikliniu, aliumi- 
eringue made irom stiffly beaten egg vhites and the 6 tabiespoons sugar. Bake in •
10 degree F. oven for about 15 minutes or until the meringue U lightly beoroed. ninių, emaliuotų, brangiais | vartoti kito Šukas.

LIMA SOUP
2 tabiespoons Bowman Sweet Cream 

Butter • ,
1 teaspoon salt
Y% teaspoon pepper
i tablespoon parsley, ehopped

I s,
SAVORY

2 eups cooked, dried Įima beans
1 quart Bowman’s Superior Flavor

Milk
2 tabiespoons carrot ehopped
2 slices onion

I
ut Įima beans through sieve. Heat the milk in a double boiler, add the beans. Mėlt butter . _
i a frying-pan, add carrot and onion and cook five minutes. Add to hot mizture, cook teo Chemine 
inutes, then strain. Add salt, pepper and ehopped parsle’.

LEMON

1 eup Bowman Superior Flavor Milk 
eup sugar

J4 teaspoon salt
i teaspoon lemon rind, grated
4 tabiespoons corn starch

MERINGUE PIE

!4 eup cold water
3 Bovman eggs, separated
1 tablespoon Bowman Sweet Cream Butter
6 tabiespoons lemon juice

6 tabiespoons sugar for meringue 
■y shell
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Didelis parengimas 
Sesutėms Pranciš- 
kietėms Brazilijoj.

Kuomet mūsų Lietuva
mūsų tautos meno turtai, re- 

ir tradicijos mindžio- 
nacių, mes čia, Ame- 
ir kitur išeivijoj, de- 
pastangų, kad tie mū-

ligi j a 
jama 
riko j, 
dame
sų tautiniai turtai nežūtų. 
Ir net tolimoj Pietų Ameri
koj veikiama, kad mūsų tra
dicijos neprapultų.

Brazilijoj yra mūsų lietu
vės sesutės Pranciškietės, 
kurios veikia dėl kataliky
bės ir lietuvybės. Jų dar
bams dabar reikia paramos. 
Reikia joms mokyklos na
mų, kad galėtų priglausti 
lietuvių vaikučius;

Chicagoje tų sesučių bal
są išklausys lietuviai-katali- 
kai sekmadienio vakare, kuo 
met susirinks Šv. Jurgio pa
rapijos salėn, Bridgeporte 6 
valandą. To viso vakaro pel
nas eis sesutėms Pranciškie- 
tėms Brazilijoj. Bus labai 
įdomi ir turininga muzika- 
lė programa vado v y s t ė j 
prof. Antano Pociaus.

Vakaras rengiamas šven
to Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Chicago apskrities. 
Vakaro iniciatorium yra pre
latas Mykolas Krušas, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas. 
Jis pareiškė:

“Yra svarbu, kad salė bū
tų pripildyta, nes sesutėms 
Brazilijoj’ reikia pagalbos

I 
I

panešti savo sunkų užsimo
jimą dėl katalikybės ir lie
tuvybės tolimoj Pietų Ame
rikoj, kur yra daug lietu
vių. Maloniai prašau visus 
atsilankyti.”

Įžanga į salę labai pigi — 
tik 55 centai. Programoj da
lyvaus moterų choras iš Šv. 
Jurgio parapijos, kurį ves 
prof. Pocius. Taipgi bus mu- 
zikalinių instrumentų solo. 
Dainuos ir Chicago žymioji 
“Lietuvaitė” — Ona Piežie- 

Be to, bus didis surpri 
programoj.

nė.
zas

Rap.

pa-

i

Mūšy bazaras jau 
baigiasi

North Side. — Mūsų
rapijos metinis bazaras jau 
eina prie pabaigos. Beliko 
tik dvi dienos, t. y. du va
karai: šeštadienio ir sekma
dienio. Gi labai daug para- 
pi jonų dar nebuvd matyt nei 
vieną vakarą. Todėl visus 
kviečiame šiomis paskutinė
mis dienomis atsilankyti, pa
remti parapijos reikalus ii 
išbandyti savo laimę. Baza- 
re yra tikrai įvairių ir gra
žių dovanų.

Sekmadienį, spalių 24 d. 
bus paskutinė diena. Bus 
traukimas laimės. Tikietai 
skleidžiami tarpe parapijo
nų po 10c. vienas. Kurie dar 
negrąžino
padarykite tai būtinai šios bus visa kuo patenkinti, Ba 
savaitės paskutinėmis dieno zaro pradžia 7 vai. vakare, 
mis. Lietuvytis

IS GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO 
Iš A. L. Politikos 
klubo veikimą

Klubas yra stipriausia čia 
organizacija, turįs apie 200 
narių. Ižde turi virš $1,300, 
kuilių didesnė pusė investuo
ta į karo bonus.

Praeitam susirinkime su-l 
žinota, kad šiuo laiku serga 
šie klūbo nariai: Jurgis Dū
da, Edvardas Rodis, Stasys 
Misevičius ir Antanas Kaz
lauskas, klūbo iždininkas ir 
žymus politikierius.

•i

į lonumų ir suiručių. Dėl to 
metiniam susirinkime nutar
ta atšaukti atstovus iš ly
gos. Klubas politiką pasiė
mė į savo rankas. Pakėlus iš 
naujo šį klausimą, leista per 
balsus. Didžiuma baisų šia- 
dalykas atidėtas iki metinio 
susirinkimo.

Mūsų klubas reiškia no
ro palaikyti draugiškus ry
šius str visomis organizaci- 
jomis ir kiekvieną klausimą 
svarsto įimtai.

Svečiai
I Į praeitą susirinkimą, bu-i 
vo atsilankę svečių iš Indi
ana Harbor — Vinikis, van
dens departamento preziden
tas, kuris išaiškino vienin
gumo reikšmę ir ragino at
gaivinti lygą.

Savo laiku klubas turėjo! 
atstovus minimoje lygoje ir 
sykiu turėdavo daug nema
riFalIFedival11

Klubo balius

1 bas rengiasi metiniam ba
liui, tai “Victory Raffle and 
Dance’ ’. Kiekvienas narys

i turėjo paimti būtinai tikie- 
tų už du dolerius. Baliuje 

l bus 14 piniginių dovanų. Va 
karas rengiamas spalių 23 
d. naujame Vytauto legio
nierių posto name, 1625 W. 
15th Avė. Pradžia 6 vai. Ku
rie turite įsigiję tikietėlius 
atsilankykite ne nedėliojo 
spalių 24 d., bet subatoje, 
spalių 23 d.

Kitas svarbus nutarimas 
tai yra kad visa kiūoo val
dyba privalės dirbti šiame 
parengime, o ne tik vien ei
liniai nariai. Korespondentė

Karnų administracijos 
viršininkas rezignavo nae,ją Brown Bowles

iki šiol užima OPA genera- 
WASHINGTON, spalių21 linin vedėjo vietą.

—Prez. Roosevelt šiandien __________________________I 
priėmė kainų administraci- Inteligentiško žmogaus in- 
jos viršininko Prentiss M. teligencija ir ignoranto ig 
Brown rezignaciją. Manoma noiancija auga su jo metais

Town of Lake. — šv. Var
do draugija šio šeštadienio, 
spalių 23 d., vakare rengia] 
bazarą — “Fall Festival”, { 
kurio visas pelnas skildamas 
padengimui lėšų už įdėjimą 
vieno spalvuoto lango Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje draugi
jos vardu. Bazare dovanų 
bus duodama pora Nylon ko-

tikietų galiukų jinių. Atsilankę į pramogą

*

ONE OF THE GREA

BtOODIRON
YOU CAN BUY

To Hrfp BuM Up Red Blood To Give More 
Strength For Women Who Lack Predotis Iron!
You women and girls who suffer from 
simple anemia or who Ibse -so much 
during monthly periods that you feel 
tired, weak, “dragged out”—due to low 
blood-iron—
Start atonce—try Lydia Pinkham’s 

TABLETS. They’re one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can buy to help build up red 
blood to give- more strength 
and energy and to promote 
a more refreshed and robust 
bloodstream for women who

lack precious blood iron.
Taken as directed—Pinkham’s Tab- 

lets are one of the very best and quick- 
est home ways to get iron into the 
blood. Many medical authorities statė 
the form of iron used in Pinkham’s 
Tablets is far more readily absorbed 
into the blood—so is bet^er for you 

g than some other iron-forms. ♦
Just try Pinkham’s Tablets faith- 

fully for at least 30 days. Then see it 
you, too, don’t remarkably benefit. 
Follow label directions.

NULIUDIMG

Rekordas—

>
1

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta

PERSONALIZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST!
PAKTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
-Most Beaiitifiil—Most Endnring—Strougest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
/ KREIPKITCS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Pasitikėjimo 
Mumis

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Si Firma Vir§ 50 Mėty
Tos Pačk>s Šeimos

Rankose:

VALANDOJ!

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS<

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ?

DVI MODERNIŠKOM KOPLYČIOM 
JŪSŲ PATOGUMUI

1410< South SOth Avenue Cicere
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* u z 
Jūsų finansiškam stoviui Drieinamas

Koresp.

I
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KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

MONUMENT CO.

i $

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

----------
TA H D K T> Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite f mūšy jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir ankštą rūšį LENTŲ — MILLW0BK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATEHIJOLĄ — 
dėl ąaražy, porčiy, višky, skiepę ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kastink pertaisymo namą.

A

1751 W. 47th Street d

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA........

MARY BUTKUS
(po tėvais Baubly)

zapą Baubly; sesers vaikai Birutė Hogendirk jos vyrą Nicho- 
las ir Albertą Briedis, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velione priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos ir prie 
Joniškiečių kliūbo.

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

Nuliūdę: Vyras, Motina, Sesuo, Brolis, Pusbrolis ir Kitos 
Gimiaės.
Laidot. direktorius: John F. Eudeikis. Telef. Yards 174L

ROZALIJA PETRAITIENĖ
(po tėvais Bikhvits)

Gyveno 5804 S. Morgan St. 
Mirė Spalių 19d. 1943m.. 3:23 
vai. ryte, sulaukus pusės am
žiaus. -

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, šilaiės parapi
jos, Leviškių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 41 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Juozapą; 3 dukteris Ma
rijoną, Bronislavą ir Svlvia 
Keleher ir žentą Daniel; 3 sū
nus Alfonsą ir marčią Mari
joną, Juozapą ir Kazimierą Ir 
marčią Josephine; 6 anukus, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė. Laidotuvės 
jvyks šeštadienį. Spalių 23d., 
1943m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Ntriiūdę:— Vyras, Dukterys, 
S finai. žx-ntas. Marčios. Arnikai 
ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Tel. Yards 4 908.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

( BEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

Gyveno 937 West 59th Street. Mirė Spalių 20 d., 1943 m., 
4:15 vai. pp., sulaukus 49 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės para
pijos, Struikų kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Frank; motiną Mary 
LebriGk; seserį Josephine Pilkis ir jos

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

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

dukteris Christine

Army) ir jų dukterį Audrey; brolį Povilą Baubly jo moterį

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Spalių 25 d. 1943. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta Į Gimimo Šv. Panos
Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9009 1117 ROOSEVELT STREET

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

ČARR - MOODY LUMBER CO 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vaL ryto iki 18 rak piety. 

Kitomis dlenymU — nuo 7 valandos ryto Iki 8:10 valandos popiet

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Mūsų pastatytas

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

T* f

SOUTH HERMITAGE AVENUE

TeL YARDS 1741-1742
48S2-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390). su Povilu Aaltimieru.

I

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

įį

1ra
J. LIULEVIČIUS

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PLLLMAN 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4998

♦

z / *
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Po 5 menesių miego pabudo

Motina tiki, jog jos dviejų metų vaikas 
pabudo iš miego ligos stebuklingai
Mums nusibosta rašyti ir 

jums skaityti apie žmogžu
dystes ir vagystes ir kito
kius juodus įvykius. Veidas 
nušvinta džiaugsmu, kai ga
li skaitytojams parašyti apie 
kilnų ir gražų gyvenimo įvy
kį.

Šį kartą noriu parašyti 
apie dviejų metų amžiaus 
vaiką, kuris buvo ištrauktas 
iš miego ligos. Tas vaikas 
vadinasi Jimmie Wood, iš 
Brookfield, netoli Chicagos. 
Jis miegojo penkis mėnesius 
miego liga (coma).
AKYS MĖLYNOS KAIP 
DANGUS

šventąją, kad vaikas pa
sveiktų ir prašė kitų mels
tis. Motina šventai tiki, kad 
jos ir kitų maldos buvo iš
klausytos ir vaikas pabudo 
iš miego ligos.

Pereitą trečiadienį pabu
dęs vaikas pirmą kartą va
žiavo su kede.

Buvo bandyta vaikas pa
žadinti iš miego su įvairios 
muzikos pagalba. Motina 
ki, jog gražiausi muzika 
malda — prikėlė vaiką 
miego.

i

ti-

iš

TVARKYS ŠELPIMĄ Iš šeimų gyvenimo

Pagrobtas vaikas, 7 metų amžiaus, ku 
ris nėra matęs savo tikrųjų tėvų

Jimmie Wood į miego ligą 
įkrito pereitą gegužės mėne
sį. Tam vaikui rugpiūčio mė
nesį suėjo du metai anyžiaus. 
Po penkių mėnesių miego 
vaikas pabudo. Šiandien jo 
akys įgijo reikšmės. Jo akys 
yra mėlynos kaip dangus. 
Jis supranta ir pažįsta arti
muosius. Jam teikia dabar 
džiausmą ne tik tėvai, bet 
ir žaislai. Jis maloniai dabar 
žvelgia į žaislų meškutę, 
zuikiuką. kurie pirmiau bu
vo prie jo šono paniekinti.

Jimmie Wood, pabudęs iš 
miego ligos, maloniai susi
pažino su savo broliuku, ku
ris gimė beveik tuo pačiu 
laiku, kai Jimmie buvo pa
liestas ligos.
NENUSTOJO VILTIES

Pavogta už $30,150 
degtinės (whisky)

Pereitą ketvirtadienį poli
cija pradėjo investigaciją 
dėl didžiausios degtinės va
gystės. Buvo pavogta 603 
dėžės degtinės (whisky), už 
$30,150. Vagys nuvažiavo su 
prikrautu degtinės troku, 
kai troko vairuotojas trum
pam laikui buvo užbėgęs į 
išdalinimo oifsą. Steffke 
Freight Company, 1328 W. 
Randolph st. Tuščias trokas 
buvo rastas prie 1538 West 
Monroe st.

Kun. Aloyzas J. Wycislo, 
Katalikų Labdarybės Chica
go diecezijoj vice direkto
rius, deleguotas į Vidur-Ry- 
tus įsteigti šelpimo stotį ir 
prižiūrėti šelpimą lenkų pa
bėgėlių. Toms pareigoms jį 
paskyrė N. C. W. C. War 
Relief Service, kurio direk- 

. torium yra kun. Patrick A. 
O’Boyle. (NCWC)

Vaikas miegojo, o jo mo
tina Mrs. Neil Wood nebuvo 
nustojusi vilties, kad jos vai
kas pasveiks, prisikels iš 
miego ligos. Ji karštai mel
dės į Šv. Teresę. Ispanijos

3 medžiotojai žuvo
Adrian, Mich. — Trys vy

rai žuvo pereitą trečiadienį, 
kai New York Centrai kelei
vinis traukinys palietė jų 
automobilį, netoli Hudson. 
Tie trys vyrai vyko į me
džioklę. Žuvę vadinasi — 
Edwin Hunt, William Mc- 
Kinimey ir Louis Schwei- 
kers, visi iš Adrian.

Nukentėjęs atpažino 
du vyrus

Buvo areštuoti du vyrai, 
kaipo įtarti vagys. Jie buvo 
atpažinti Marian A. Klos po
licijos parodos (showup) 
kambaryje, pereito antardie- 
nio vakare. Klos tuos du vy
rus atpažino, kurie jį apiplė
šė jo vaistinėje, 1256 Noble 
str. Iš jo buvo pagrobta 

į $1,420 ir brangakmenių už 
$200. Apiplėšimas įvyko rug
piūčio 17 dieną. Tie vyrai 
policijos buvo atpažinti kai
po Joe Gorski, 28 metų, 1417 
W. Division str., ir Frank 
Ganka, 30 metų, 939 N. Ash- 
land ave.

Goshen, Ind. — Gyveno' Prieš porą metų Billy’s 
vyras ir žmona. Jie sulaukė tikroji motina bandė atsiim- 
kūdikio. Prieš kelerius me- ti vaiką per teismą, bet pie
tus to kūdikio tėvai persi- pavyko, 
skyrė ir vaikas buvo atiduo
tas Kalifornijos vienai įstai
gai. Vėliau tas vaikas buvo 
perekeltas į našlaičių namą, 
Indiana. Kai vaikas turėjo 
du metus amžiaus, jį įsisū- 
nino Mr. ir Mrs. William 
Vosteen. Tas vaikas vadina
si Billy Vosteen; jis lankė 
Parkside pradžios mokyklą, 
buvo ketvirtame skyriuje. 
Pereitą trečiadienį Billy, 7 
metų amžiaus, buvo pagrob
tas iš mokyklos dviejų mo
terų ir vyro, kurie pabėgo 
su automobiliu. Manoma, jog 
viena iš, tų dviejų moterų 
yra Billy’s motina, Grace 
Plummer, * iš Tombstone, 
Ariz.

Kai vaikas negrįžo iš mo
kyklos, Vosteens pranešė po
licijai ir FBI agentams.

Tenka pasakyti, jog Billy 
niekada nėra matęs savo tik
rųjų tėvų. Jį augino ir auk
lėjo geraširdžiai Vosteen’ai^ 
Tą kūdikį, kaip pirmiau esu 
minėjęs, įsisūnino Vos
teen’ai.

/
Vosteen’ai nori, kad jų 

įsūnytas vaikas būtų suras
tas sveikas ir vėl grąžintas 

namus.į

Žuvo 90 pėstininku
Madison, Wis. — Wiscon- 

sin trafiko nelaimėse, per 
pirmus 9 mėnesius, 1943 me
tų, žuvo 90 pėstininkų as
menų, pereitais metais tuo 
pačiu laiku žuvo 135 pėsti
ninkai, ir 159 1941 metais. 
Apie tai pranešė valstijos 
motorinių mašinų departa
mentas, pereitą trečiadienį.

2 banditai surišo dak
tarą virvėmis; apiplėšė

Dr. Frank L. Nathanson, 
66 metų amžiaus, prisipaži
no pereito trečiadienio va
kare Fillmore str. policijai, 
jog jis nepajėgė dviejų ban
ditų (plėšikų) sudoroti.

Kai 1927 metais du vyrai 
bandė Dr. Nothanson’ą su
laikyti jo ofise, 3846 Madi
son str., jis šovė ir nužudė 
abu.

Pereito trečiadienio vaka
re du kiti vyrai, tame pačia
me ofise, surišo jį su virvė
mis, pagrobė iš jo $350 ir 
.38 caliber revolverį, ir pa
skui pabėgo.

Dr. Nathanson pareiškė 
banditams, akd jie nepaliko 
jam pinigų parvažiuoti su 
taxi namo. Tada banditai 
numetė dolerį ant grindų ir 
paskui jie pabėgo.

Jis pareiškė, jog tie vyrai 
yra jauni, ne aukšti, ir turi 
tamsią sudėtį.

s

J mus.

Šis bei tas iš gyvenimo

Juokingi ir liūdni gyvenimo vaizdai
Kiaulė arba

Pasisekė išgelbėti 50 
automobiliu

Pereito antradienio vaka
re kilo gaisras automobilių 
garaže, 1531-33 Jawis ave. 
Ugnis sukėlė $15,000 nuosto
lių. 50 automobilių, kurie bu
vo pastatyti garaže, nebuvo 
sužaloti.

Dvidešimt penki gaisro 
įrankiai kovojo su ugnimi.

pakvietimas
Leominster, Mass. — Din

go kiaulė. Kiaulės savinin
kas pažadėjo duoti už sugrą
žintą kiaulę atlyginimą. Jis 
padavė skelbimą. Tojo skel
bimo vienoje dalyje yra to
kie žodžiai: “Kiaulė sveria

29^ svaro, prašau grąžinti 
dėl jausmingų aplinkybių. 
Jei negalite grąžinti kiaulės, 
pakvieskite mane į puotą 
(barbeąue)”.

Kiškio koja rankoje, 
o širdyje velnias

Ežere rado lavoną
Pereitą trečiadienį ežere, 

prie Monroe str., pakraščių 
sargyba rado vyro lavoną. 
Žmogus turėjo apie 50 metų 
amžiaus. Asmenybė nenusta
tyta. 3||į

Jūs užsidegate cigaretą, atskleidžiate jūsų laikraštį 
ir pasaulio žinios atsiskleidžia prieš jūsų akis. Jūs 
tikite, kad atspauzdintas žodis informuos jus ligi 
minutės apie viską kas svarbu.

* To»^co C*

Patikimas
kaip Jūsų Kasdienis 

Laikraštis

Ir rūkytojai pasitiki Chesterfield dėl 
visko kas svarbu cigarete. Jų Tinkama 
Kombinacija pasaulio geriausių cigareto 
tabakų, padaro juos Lengvesniais, Vėsės- 
nio-Dūmo ir daug Geresnio-Skonio. Tegul 
jūsų sekamas pakelis būna Chesterfield 
ir pamatysit kaip labai geras tas ciga- 
retas gali būti.

New York. — 16 m. amž. 
jaunuolis, zootsuited, su kiš
kio koja rankoje ir gėle at
lape, spalių 20 dieną, buvo 
nuteistas nuo 20 iki 40 me- 
tų kalėj iman už plėšikavimą 
(robbery).

“Atsimink mane, tu žiur
ke” (rat), jis sušnairavo į 
teisėją. “Aš tave pamatysiu 
laike trijų mėnesių”. Jau
nuolis vadinasi Robert Na- 
schak, iš Irvington, N. J., 
kuris vadina save Al. Ca
pone draugu, jis pareiškė 
teisme, jog bandė būti ant
ruoju John Dillinger’iu (di
deliu plėšiku). Tas jaunuolis 
vagystės “amatu” pradėjo 
užsiimti, kai turėjo aštuonis 
metus amžiaus.

Neapsigalvojo
William Norville, 71 me

tų, 10041 Commercial ave., 
mirė kauntės ligoninėje pe- 
eritą trečiadienį. Tas vyras 
spalių 16 dieną buvo prari
jęs nuodų. Jo duktė, Mrs. 
Sue Smith, pareiškė South 
Chicago policijai, kad jis bu
vęs nesveikatoje.

Padidinamas cukraus 
kiekis viešbučiams

Raymond S. McKeough, 
regionalinis kainų administ
racijos direktorius, pareiškė 
pereitą trečiadienį, jog Chi
cagoje restoranams ir vieš
bučiams cukraus kiekis pa
didinamas 25 procentais, 
lapkričio 1 dieną.

Kalėjimams ir apsaugos 
vietoms (asylums) bus pa
didinta tuo pačiu laiku 33 ir 
vienu trečdaliu procento.

X Šv. Kazimiero akade
mijos laikraštis ‘ ‘ Flashes ” 
susilaukė ypatingo pagyri
mo nuo Catholic Press Asso
ciation. Prisiuntė certifika- 
tą su garbės pažymėjimu 
“First Honor.”

X Dain. Ona Juozaitiene, 
vyrui išvykus į kariuomenę, 
iš savo gražių namų, 6822 
S. Rockwell St., išsikelia gy
venti pas motiną į No. Side 
adresu 2121 N. Westem Av. 
Telefonas: Brunswick 4887.

X Frank Bumblauskas, 
10727 S. Statė St., yra nau
jas Ateitininkų draugovės 
akordinistas. Jis pirmą sy
kį grieš tautinius šokius ar 
teitininkams Highland Park 
ŪSO name, spalių 24 d.

X Ieva Meteišienė, 12239 
Emerald Ave. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijos veikėja 
ir duosni aukotoja, aukojo 
$5 seserims pranciškietėms 
Brazilijoj.

X Kareivių motinos, gy
venančios Bridgeporte, kvie
čiamos ateinantį penktadie
nį po pamaldų susirinkti į 
Šv. Jurgio parapijos salę, 
kur bus rodomi judamieji 
paveikslai iš tos šalies, kur 
amerikiečiai kariauja.•

X Vincas Galeckas, 3356 
S. Lowe Ave., spalių 24 d. 
vyksta į Highland Park, kur 
filmuos visą Ateitininkų 
draugovės programą, teikia
mą kareiviams Highland 
Park ŪSO salėj, kur telpa 
keliolika tūkstančių karei
vių.

X Mary Mondeikaitė ne 
tik pasižymi muzikoj, bet 
ir moksle. Pirmamečių stu
denčių tarpe Rosary kolegi
joj yra pirmutinė studentė. 
Mary yra duktė Antaninos 
ir Adolfo (varg. šv. Antano 
parapijos) Mondeikų.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja ir “Draugo” 
korespondentė, daug darbuo
jasi pasisekimui vakaro, ku
ris ruošiamas spalių 24 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėj, 
seserų pranciškiečių Brazi
lijoj naudai. Jos pasidarba
vimu net vienas amžinas na
rys, kuris savo įnašą $100 
skiria tam pačiam tikslui.

X Victory Garden Depar
tamentas skelbia, kad pra
eitą vasarą Chicagoj ir apy
linkėse buvo įsteigta 59,247 
Victory Gardens, kurie apė
mė 1,831 akrų žemės. Mies
te daugiausiai tokių darže
lių buvo įsteigta penktam 
rajone (North west Side). 
Tam rajone 11,221 darželis 
apėmė 10,499,138 ketvirtai
nių pėdų žemės. Už miesto 
ribų daugiausiai darželių 
buvo devintam rajone (ne
toli North Shore), būtent 
8,106 darželiai, apėmę 12,- 
336,287 ketvirtainių pėdų 
žemės. Apskaitoma, kad iš 
visų tų darželių gauta 40,000 
tonų maisto produktų.

į Skelbkites “Drauge”
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