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Penktoji armija užėmė kalnus prie Alife
Rusai užėmė Melitopolio miestą

Gręsia nacių pozicijoms pietuose
LONDONAS, spalių 24— 

Kovoję 11 dienų Melitopo
lio gatvėse, stiprūs rusų 
daliniai .užėmė tą didelę na
cių bazę. Tose kovose vo
kiečiai prarado suvirs 20,- 
000 kareivių, veltui bandy
dami išlaikyti tą savo bazę. 
Rusai dabar gręsia Hitlerio 
kariuomenėms Kryme ir 
visam pietiniam fronte.

Šis laimėjimas galutinai 
sutriuškina vokiečių frontą 
nuo Zaporozhės iki Azovo 
jūros.

Šiandien nedaug Melito
polio beliko. Rusų praneši
mai jau kuris laikas minė
jo tankų ir artilerijos ko
vas miesto gatvėse, ir va
kar dienos pranešimas sa-

kė Melitopolis paskendęs 
liepsnose.

Nežiūrint ar vokiečiai nu
tars laikyris Kryme ar 
bėgti per Perekopo perėją, 
atrodo, jog nacių linijos pa
gal Zaporozhės-Melitopolio- 
Krymo geležinkelį ’ turės 
trauktis iki Juodosios jū
ros.

Sovietų komunikatas sa
kė rusai žygiuoja pirmyn į1 
pietus ir pietryčius nuo 
Kremenchugo, kur, vėliau
siu pranešimu, jie randasi 
tik 15 mylių nuo Krivoi Rog. 
Į pietus nuo Pereyaslavo, 
rusai penktadieny pralaužė 
nacių linijas ir dabar sku
ba praplėsti savo pozicijas 
ten.

bombų suaižė Kassel
LONDONAS, spalių 24— 

Britų ir kanadiečių bombe
riai vakar naktį apdaužė ir 
padegė vokiečių ginklų cent
rą Kassel, numesdami su- 
virš 3,300,000 svarų bom
bų ant to miesto. Keturias- 
dęšimts penki lėktuvai ne
grįžo iš naktinių atakų, bet 
skaitoma nebrangi kaina už 
apgadinimą to vokiečių 
lėktuvų ir geležiiikelių cent
ro.

Kiti daliniai atakavo ne
tolimus Cologne ir Frank- 
furt miestus.

Baigiant ataką pasirodė 
ir priešo lėktuvai. Britai ir 
kanadiečiai kelis jų nušovė.

Berlyno radio sakė nu
šauta 48 britų bomberiai ir,

I įprastu būdu, sakė Kassel 
miesto apgyventos vietos 
labai nukentėjo.

Partizanai užmušė 300

Penktas pasiuntinių Partizanai Slovėnijoj 

posėdis Maskvoje
MASKVA, spalių 24

Amerikos, Anglijos ir Rusi- Jugoslavijos išlaisvinimo ar- 
jos užsienių reikalų sekre
toriai vakar laikė 
penktą posėdį. Pirm 
rinkimo, Hull antrą 
šią savaitę matėsi su 
jos ambasadorium, 
čiau jis kalbėjosi su Meksi
kos ambasadorium, Austra
lijos charge d’affairs, ir 
Kanados ministru. Taipgi 
prieš susirinkimą, Hull 
trumpai konferavo su Mo
lotovu.

Amerika pilnai informuo
ta apie priežastį britų sek
retoriaus Eden pasimatymo 
su Premjeru Stalinu ket
virtadieny, ir vėliau su ru
sų komisaru Molotov.

Vakar dienos sesija ėmė 
tik 2 valandas ir 20 minu
čių. Delegatai šiandien 
vėl posėdžiaus.

I

užėmė 4 miestus
LONDONAS, spalių 24—

savo 
susi- 
kart 

Kini-
Anks-

ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

mijos pranešimas sakė par- 
tizinai užėmė keturis stra
teginius Slovėnijos miestus: 
Kopriva, Visnyvrh, No vi 
Grad ir Gradisce, kurios do
minuoja susisiekimo linijas 
kalnuotoj apylinkėje.

Kiti partizanai imasi su 
nacių
niais Chakor kalno apylin
kėj, 
pasieny. Jie taipgi atakuo
ja nacius Kroatijos provin
cijose Lika, arti Jezerana, 
ir Dolny-Lapac, ir nuskan
dino vokiečių laivą prie 
Dalmatijos pakraščio.

motorizuotais dali

Montenegro-Albani j os
i

IŠ LONDONO — Vokie
čiai Lenkijoje įsakė visiems 
kalėjimų užvaizdoms iššau 
dyti visus intelektualus ir 
profesorius, jeigu jų kalė
jimai būtų užpulti arba rei
kėtų bėgti nuo artėjančių 
rusų.

IŠ INDIJOS — Naujai į- 
vesdintas Indijos Viceroy 
maršalas Wavell vyksta į 
Oalcuta investiguoti badą, 
dėl kurio miršta tūkstan
čiai Indijos gyventojų.

IŠ NASSAU — Vienas po- 
licistas liudijo, kad Alfred 
de Marigny, kaltinamas jo 
uošvio nužudymu, sakęs jis 
“visvien turėjęs būti užmuš
tas.”

Vokie-

JAPONŲ BOMBA PATAIKIUS ATMUŠĖ NACIŲ TANKŲ ATAKA
Britai užėmė Lapara, varosi į Venafro
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 24 — Vo

kiečiai tankais kontratakuoja sąjungininkus, kad sulai
kyti jų žygiavimą į Romą. Penktosios armijos prieštan
kinės patrankos kelis nacių tankus sugadino ir padegė, o 
kitus išsklaidė, o pėstininkai jau pavarė priešą iš kalnų 
į šiaurę nuo Alife.

Adrijatikos pusėje, britų aštuntoji armija užėmė Lu- 
para, ir visu 91 mailių frontu pasivarė gilyn į priešo po
zicijas. Britai taipgi atmušė menką nacių kontrataką Mon- 
tecilfone apylinkėje, į pie
tus nuo Termoli, ir šiuo lai
ku varosi į Venafro pagal 
Matese kalnus.
Bombavo bazę prie Atėnų

U. S. Marauder lėktuvai 
išgriovė geležinkelio tiltą j! 
pietus nuo Grosetto ir ap
gadino tiltus prie Orvieto. I 
Nakties metu britai ir ka
nadiečiai lakūnai bombavo 
rytinio pakraščio geležinke
lį prie Civitanova.

Sąjungininkų bomberiai
.taipgi atakavo priešo karei
vines ir transportus tuoj už 
fronto.

Mitchell bomberių dalinys 
skrido per Adrijatiką ir a- 
takavo Eleusis aerodromą 
arti Atėnų, nušaudami vie
ną iš 18 priešo lėktuvų.

Keli vokiečių lėktuvai už
vakar naktį antrą kart puo
lė Napolį. Jų numestos 
bombos nepadarė nuosto
lių.

24— 
sako 
300,

ALDŽYRAS, spalių 
Raportai iš požemio 
suvirs 100, o gal net 
vokiečių kareivių buvo ne
senai užmušti arti. Cesson, 
šiaurvakarinėj Prancūzijoj, 
kuomet prancūzai partiza
nai ten perkirto geležinkelį.

Evakuoja rumunus
■ISTANBUL, spalių 24 — 

žinios iš Bucharesto sako 
Premjeras Antonescu įsakė 
1,000 rumunų kolonistams 
evakuoti Kaukazą, Krymą 
ir Ukrainą, veikiausiai, kad 
nesuimtų juos artėjančios 
rusų kariuomenės.

Naciai sako rusaklenkai susitaiko
Matomai nori sukelti jų tarpe ginčus
LONDONAS, spalių 24— ? 

Berlyno radio, duodamas ži-l 
nią iš Stokholmo laikraščio 
Tidningen, sakė sužinota 
jog Rusija sutikusi atnau
jinti diplomatinius santy
kius su Lenkijos vyriausy
be ištrėmime Londone. Anot 
vokiečių, rusai nesenai įtei
kė memorandumus tuo rei
kalu Amerikos ir Anglijos 
ambasadoriams.

Ši vokiečių žinia' buvo 
panaši pranešimams pasiro- 
džiusiems Londono spaudo
je. Rusai Londone sakė nie
ko apie tai nežiną, o lenkai 
tik sakė amerikiečiams at
siklausti savo 
riaus Maskvoje.

Sakoma rusai 
vienos sąlygos,
vakarinės Lenkijos gyven
tojai būtų skaitomi Lenki
jos piliečiais, bet skaitytų 
lenkus iš rytinės Lenkijo* 
Rusijos • piliečiais. Vienai 
lenkų oficialas sakė jei tai 
būtų tiesa, Lenkija būtų

Reikia pabrėžti, kad šis 
nacių skleidžiamas raportas 
turi būti rimtai įtariamas, 
kadangi naciai deda visas 
pastangas sukelti suirutę 
tarpe Jungtinių Tautų šiuo 
laiku, kuomet Maskvoje vy
ksta trijų valstybių diplo
matinė konferencija. Naciai 
matomai mano, kad jie tuo 
raportu gali sukelti naujus 
nesusipratimus tarpe lenkų 
ir rusų.

ambasado- i

reikalauja
kuria visi

IŠ MASKVOS — W. Ave- 
rell Harriman vakar Prezi
dentui Kalininui pridavė sa
vo kredencialus kaipo Ame
rikos ambasadorius Rusijai. Į priešinga tokiai sąlygai.

Tautinės grupės jau 

surinko pusę fondo 
CHICAGO, spalių 24 —

Treasury Depą riment pra
nešimu, Chicagos tautinės 
grupės jau surinko pusę 35 
milionų dolerių sumos, ku
rią nori surinkti pirm Kalė
dų nupirkimui naujo Ame
rikos krūzerio. Graikai sto
vi pirmoje vietoje, nupirkę 
bonų už 6 milionus. Antroj 
vietoj yra australiečiai-ven- 
grai, su $3,400,000.

Dūmų stulpas kiląs į debesis nuo vieno Amerikos tran
sportinio lėktuvo laike japonų atakos ant 14-tos oro jėgų 
bazės Kinijoj, rugsėjo mėnesyje. Ši ataka japonams bran
giai atsėjo: amerikiečiai numušė 15 japonų bomberių, 2 
zero-naikintuvus; be to, sužalota 7bomberiai ir 2 zero- 
naikintuvai. Amerikiečiai neteko tiktai to vieno trans
portinio lėktuvo. (Acme-Draugas Telephoto).

Sforza sako fašistai 
Italijoj dar veikia
BARI, Italija, spalių 22 

(sulaikyta) — Grafas Car- 
lo Sforza, grįžęs iš ištrė
mimo Amerikoj į savo tėvy
nę, šiandien sakė pietinėj 
Italijoj dar tebeina pasyvus 
fašistų priešinimasis. Sfor
za dar nėra gavęs vietą 
B a d o g Ii o vyriausybėje. 
Anot jo, iš pirmo pažiūrėji
mo išrodo, kad Italijos žmo
nės liko be ūpo ir vilties.

Nedavė jiems pasiekti Gvinėjos krantg
SĄJUNGININKŲ ŠTA- japonus, Amerikos Mitchell 

BAS pietvakarių Pacifike, lėktuvai -numetė bombas ant 
spalių 24
kareivių ir Amerikos lakū
nų stiprios atakos penkta
dieny prislėgė japonų viltis 
pasiekti Naujos Gvinėjos 
pakraštį Huon pusiausaly, 
ir privertė juos pasitraukti 
į vakarus nuo Katika mies
telio. * Australiečiai suskaitė pirm negu paleis sąjungi- 
suvirš 510 japonų lavonus, ninkams daugiau savo lai- 

Australiečiams atstūmiant komos teritorijos.

Australiečių priešo užpakalinių pozicijų 
ir vėliau jas kulkosvaidžiais 
apšaudė.

Dabar sulaikytas japonų 
veržimasis nurodo, kad prie
šas jau pasiekė punktą Nau
joj Gvinėjoj, nuo kurio jis 
pradės stipriau priešintis

Šv. Tėvo palaiminimas; 
Amerikai per radio
NEW YORKAS, 

24 — Ryšium 
Sekmadieniu šiandien, šven
tasis Tėvas vakar per ra
dio pasiuntė savo palaimi
nimą Amerikos katalikams 
per Apaštališką Delegatą 
Vašingtone. ’

Sako naciai nedrįs 
išvežti Šventąjį Tėvą
LONDONAS, spalių 24—

Vakar čia gautos diplomati
nės žinios iš Vatikano sa
ko baimė, kad apleisdami 
Romą vokiečiai pasiims 
Šventąjį Tėvą su savim, yra 
nepagrįsta, nes vokiečiai 
veikiausiai nedrįs sulaužyti 
Vatikano neutraliteto. Vati
kane iki šiol buvo bijoma,

spalių kad Hitleris įsakys pagrob- 
su Misijų ti Popiežių Pijų, kad neduo

ti jam progos aiškiai pasi
sakyti už Jungtines Tautas.

Kiniečiai nuskandino

japonų transportą
CHUNGKING, spalių 24 

— Kiniečių patrolės laivo į- 
gula prie Fukien pakraščio 
sulipo japonų transporto 
laivan, nugalėjo jo sargus 
ir įgulą, perkėlė visas jo 
vežamas prekes ir patį lai
vą išsprogdino ir nuskan
dino.

Susimušė du laivai.

88 žuvo sprogime

RIETUVIŲ KOMITETAS PRIE 
COMMUNITY AND WAR FUND

tas prie Community and 
War Fund. Komiteto val
dybą sudaro šie asmenys: 
adv. J. Grisius, pirm.; J. 
Daužvardienė, Šukys ir Va- 
lonis, vice pirmininkai; dr. 
K. Drangelis ir E. Samienė, 
sekretoriai.

CHICAGO, spalių 24 —Į
Praėjusio penktadienio 

vakarą Morrison viešbuty 
įvyko Chicagos lietuvių į- 
vairių šalpos fondų ir orga
nizacijų veikėjų susirinki
mas, kuriame sudarytas 
Chiragos Lietuvių Komi te- I

Subsidijų argumentai 

dar tebesitęsia
WASHINGTON, spalių 

24 — Administracijos-Kon-
PALM BEACH, Fla., spa- greso argumentai dėl sub- 

— Du neapšviesti siclijų mokėjimo vis aštrė- 
laivai

metu

‘ lių 24 
tankeriai laivai susidūrė 
nakties metu trečiadieny, nistracija atmes visus kom- 
Vienas jų, vežąs tūkstan
čius galionų gazolino, spro
go ir tuoj paskendo lieps
nose, kuriose žuvo 88 vyrai.' 
Dvidešimts aštuoni įgulos 
ir laivyno nariai buvo išgel
bėti.
——— —

Pirkite Karo Bonus

ja. Yra davinių, kad admi-

I promisų planus subsidijų 
reikalu. Kongresas šiuo lai
ku laukia Prezidento pa
reiškimo apie subsidijas, 
kaipo būdą sulaikyti kylan
čias kainas.

I

Į
Republikonai teigia, kad 

Prezidentas siūlo savo kai
nų sumažinimo programą

I

20 kareivių
FORT BENNING, Ga„ 

spalių 23 — Dvidešimts ka
rininkų ir kareivių buvo už
mušti, kuomet Lawson lau
ke nukrito armijos trans
porto lėktuvas. Anot oficia
laus pranešimo, lėktuvas 
vežė studentus parašutis- 
tus, kurie turėjo pirmą kar
tą nusileisti parašutais 
nakties metu. Lėktuvui su
dužus kilo gaisras.
užtikrinti sau balsų ketvir
tam terminui. Anot jų, ūki
ninkai nenori subsidijų.

Sąjungininkų lapeliai 
ragina nuversti Hitlerį
LONDONAS, spalių 24— 

Vokiečių radio propogandos 
viršininkas Hans Fritsche 
įspėjo vokiečius prieš są
jungininkų Vokietijoj sklei
džiamus lapelius, kurie kal
ba apie slaptą veiklą nu
vertimui Hitlerio ir įsteigi
mą “militarinės diktatūros 
Badoglio pavidale.”

Švedija susirūpinusi 

dėl nušauto lėktuvo
STOKHOLMAS, spalių 24 

— Švedų aviacijos oficialas 
sakė yra “daug davinių,” 
kad vokiečių karinis lėktu
vas penktadieny nušovė šve
dų transporto lėktuvą prie 
Švedijos vakarinio kranto. 
Visi trylika keleivių žuvo. 
Specialė komisija tyrinėja 
ataką.

Vienas tos pačios linijos 
lėktuvas prieš porą mėnesių 
taipgi misteriškai sudužo.

ORAS
Nebus didelės atmainos.
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Moterys apsiėmė Dar aukelė Lietuviu
įrengti ambulansą Tautinės Tarybos

New Haven, Conn. — Jau 
antri metai, kai mūsų mies
te veikia Lietuvių Moterų 
Raudonojo Kryžiaus skyrius, 
kurį sudaro geros patriotės 
moterys. Šis skyrius pradė
jo veikti tada, kai p-nios 
Alf iniciatyva, buvo suor
ganizuoti slaugių kursai, ku
riuos sėkmingai baigė net 
23 moterys. Dabar, tos p- 
nios Alf iniciatyva, ruošia
masi naujam patriotiniam j
darbui.

I

S f
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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"Pirmadienis." spalių’ 25, 1943

Rochester, N. Y. — Fede
racijos skyriaus susirinki
me, laikytame 14 d. lapkri
čio, apsvarsčius kai kuriuos 
reikalus, sužinota, kad Lie
tuvių Tautinės Tarybos ve- 

i dėjui pulk. K. Griniui dėl 
sekmingesnio prire n g i m o 
spaudai “Lithuanian Bulle- 
tin” yra reikalinga spaus
dinamoji mašinėlė, vienbal
siai nutarta nupirkti maši
nėlė.

Mūsų žinomas veikėjas J. 
Rickis nupirko ir pasiuntė 
K. Griniui Remington type- 
writter No. 20602, kuris kai
navo $35.

Lauksim kuo kitos kolo-
Nemunėlis

Lietuvėms moterims Rau
donasis Kryžius pasiūlė į- 
rengti vieną ambulansą. Ka
dangi tas ambulansas siūlo
mas įrengti lietuviškoje tau
tinėje dvasioje, tai mūsų mo
terys ypač noriai apsiėmė.
Tame ambulanse reikia įtai- nįj^ prisidės, 
syti lova, matracas, pagal-1 
vės, paklodės ir užklodai, 
kurie bus išsiuvinėti lietu
viškomis spalvomis. Visa 
tai kaštuos apie 80 dol., ku
riuos mūsų moterys apsii
ma surinkti vietos lietuvių 
visuomenėje. Keletas mote
rų jau yra pažadėjusios tam 
tikslui aukų. Raud. Kryžius 
suteikia tam tikras blankas, 
kuriose bus pažymimi auko
tojų vardai ir duotoji suma.

Sakoma, kad Raudonasis. 
Kryžius yra žmonijos moti
na. Ateis laikas, kada Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
galės padėti ir karo iškan
kintiems Lietuvos gyvento
jams. Taip pat, be abejo
nės, Raudonasis Kryžius 
anksčiau ar vėliau galės su
šelpti Lietuvos tremtinius 
Sibire. Todėl mūsų visų pa
reiga 
Kryžiui. ; kurie norite plačiau susipa-

Štai kodėl New Haveno žinti su lietuvių kalba ir ra- 
lieteivės moterys taip ener- 

labda-
S. T.

Iš Toronto padangės
Toronto ir apylinkės 
lietuvių žiniai

Lietuvių kalbos mokyklos 
mokytojas S. Balčiūnas šiuo- 
mi praneša, kad nuo šių me
tų spalių mėn. 19 dienos mo
kykla jau veikia ir vaiku
čiai ją gausiai lanko.

Kadangi minėtas mokyto
jas buvo tėvų prašomas prie 
tos pačios mokyklos įsteig
ti atskirai lietuvių kalbos 
kursus, augesnio amžiaus 

j jaunuoliams, prašymą mie
lai priėmė ir sutiko pradėti 
suaugesniems jaunuoliams 
lietuvių kalbos kursus nuo 
spalių mėn. 30 dienos, t. y. 
šeštadienį 3 vai. popiet.

Jaunime! Kurie nemokate 
padėti Raudonajam geraį lietuvių kalbos, arba

NAVY DIENA KATALIKŲ ŪSO KLCBE

National Catholic Community Service, VVashingtone, 
steigia ŪSO klube buvo suruošta Navy Diena, kurioj, kaip 
matome iš kepurių, dalyvavo visa eilė admirolų ir kitų 
aukštų karininkų. (NCWC)

šyba, prašomi ateiti į para
pijos salę kampas Gorevale 
Avė. ir Bundas Str., West.

Kalakutų amžius, bendrai 
imant, yra penki metai.

i-

Vatikano radijas te
bedarąs pranešimus 
lietuviškai

(LKFSB) Vienas Londono 
katalikų laikraštis įsidėjo 
santrauką pamokslo, pasa
kyto per Vatikano radijo 
stotį lietuviškai. Pamokslas

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.
o

Amerikos Jungt. Valsty- j 
bių kariuomenėj dabar mir- Į 
tingumas kareivių tarpe y- ! 
ra mažiausias visoj kariuo- j 
menės istorijoj.

t

DR. VAITUSH, OPT.

Budriko Moderniška KrautuvS

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

Man* 24 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
■o. trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinant Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidai Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daageiy atsitikimų akys 'atttaMa- 
mas be akinių. Kainos pigiaa kalų 

pirma
4712 South Ashland At.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyr5- š priešas 
ties spalvų neregėsimo — (color 

i olindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

J

los. F. Bidrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare »:30 valandą.

VVHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

' — grynai religinio turinio, 
apie atgailą. Be kitų daly
kų, pamokslininkas raginąs 
prie atgailos dvasios, jei 
norima sulaukti Dievo gai
lestingumo už padarytas 
laisvės metu tautos klaidas.

------------------------------. —3 JI ' ■ .

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

I

PIRKITE KARO BONUS!

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

Tik viena pora akių \isam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami iš g- 
zaminuoti jas mod mišriausia 
metodą, kurią regSj mo mokslas 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OtFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

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

i mAPGlITU' 8
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS M 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. B

ms co

Didžiausia Lietuvių į 

Jewelry Krautuvė į 
i

Parduodame Laikrodžius, Laik-1 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- j 
tinius Žiedus, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA-
jl IA U S i AS I 
BALNAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- Į
šališkų Knygų, Stygų, Rekor- j 
dų ir kitų visokių muzikalių j 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikro | 
dėlios, žiedus, Rašomas Pltuik j

į snas ir Muzikalius lnstrumen į 
j -us.

| JOHN A. KASS Į 
į 4EVVELKY — VVATCHMAKEfc j 

— MUSIC
! 

4216 ARCHER AVENUE | 
ruvne: LAFAYETTE 8617

WHFC - 1450 kilos. |
SEKMADIENIAIS — nuo 1 g 

iki 2 vai. popiet. w
KITOMIS DIENOMIS — nuo W 

9:30 vai. vakare. ss
EXTRA PROGRAMAS Penk- g 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. | 
MARGUČIO ofiso adresas; a|

1 6755 S. Western Avė., Chicago, III. M 
m Telefonas — GROvehiU 2242 g

AMERIKOS LIETIMŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

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 5921
Res.: KENivood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS ’
2201 VV. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
■Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

O ’

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 
vardas lr 
adresas

P. KEZON 
ir Iždininkas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
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.

extraT EXTRA!

I

I 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I (j) 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SENOMS (h

NUOŠIMČIO RATOMS. W

gingai dirba šį kilnų 
ros darbą.

Kare laimėjo 
kontestą

Waterbury, Conn. — Ma- 
rynas Algirdas A. Vaičaitis, 
520 Wilson gatvės, laimėjo 
$5.00 pinigais armonikos ar
tistų konteste Guadalkana- 
le. Prieš įstodamas kariuo
menėn, Vaičaitis turėjo sey- 
tynių narių orkestrą, vadi
namą “The Polk Dots”. Or
kestras grieždavo Waterbu- 
ry, Shelton, Union City, taip 
gi artimose kolonijose. Al
girdas Vaičaitis įstojo į ma- 
rynus pereitą lapkričio mė
nesį ir lavinosi Parris Is- 
hmd, S. C. Mrs. M. Colney

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCLATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE 
DIVTDENTŲ 
RATA.............

1751 W. 47th Street

KLAUSYKITE-
VALIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMA ir Ją Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
fMERCHANDlSE M AKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Ji. KANTER, 8»t.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ! !
----------- REMONTĄVIMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

Ca*
Be
S u r* 
of 
Safety

■AU.U IA1NING<

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
FJVIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. ĮVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 j?opiet.

DR. CHARLES SE6AL
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.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofho Tel. L.AFayette 3210 t 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzic 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.

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

Split by PDF Splitter



Pirmadienis, spalių 25, 1943
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DIENRĄSTIS DRAUGAS, CHICAGO, 1UL1N01S

HELP WANTED — VYRAI“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS WARF.HOUSE VYRU

Atsišaukit tarp 8:30 ryto iki 5 pp.
CRANE CO. 231 W. 79th St.

TARNAIČIŲ
Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia 
dirbti. 374.00 į mėnesį. Ir Ekstra. 
Kuopatogiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės Linęn Room

SOUTHMOOR HOTEL
671 h & Stony Island Avė.

“DRAUGAS” HELP TVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street 
TeL RANdolph 9488-9489

VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

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

NUOLATINIAM DARBUI 
Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

PO

VAIKINŲ ir VYRŲ
17 IKI 65

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

ir

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

CASCADE LAUNDRY
7930 S. Racine

REIKIA
ALŲMINUM CASTINGS TRIM- 
MERS — POLISHERS — CHIP- 
PERS — SAND BLASTERS — 
GRINDERS — SAW VYRŲ.
Pilno laiko darbai.
Svarbioje pramonėje.

2742 W. 36th
Atsišaukit nuo 8 ryto 
dien. .šeštad. iki 12 pietų. Atsineškit 
gimimo įrodymus ar pilietybės po
pierius. ’

gera mokestis. 
Atsišaukit į—

PLACE
iki 5 pp. kas-

TOOL & DTE MAKERS
Atsakomingn^

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

VYRŲ
VIRŠ 40

Prie Stock room darbų Plumbing 
Supply įstaigoje. 40 vai. į šavaitę, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Matykit 
Mr. Oberlin.

641 LAKE ST.

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

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

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: Į 
7 ryto iki 3:30 pp. ir nuo 3:30 pp. 
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.

Firecraft Door Co.

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

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

M. Born * Co.

1060 W. ADAMS ST.

Vyrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtų ir overkotų.

RENDUOJASI

RENDUOJASI 4 

pirmam aukšte, 

pašaukus telefonu-

kambarių fletas
Sužinosit sąlygas

-VIRGINIA 1218.

i

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

RAKANDŲ ASSEMBLERS—10 
100cfc KARO DARBAI

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

McLEOD & CO.
216 W. Institute PI.

FREIGHT HANDLERS, Checkers, 
75c; Trokerių—67 %c į vai.; Svarbi 
pramonė. Po karo darbai.
AMERICAN CARLOADING CORP. 

4956 S. Kedzie Avė.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ
Svarbioje pramonėje karo 

taikos laikuose.
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

ir

3319 S. WALLACE

HELP WANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
POST WAR POSITION

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEWEY & ALMY 
CHEMICAL CO.

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

«

Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam

Patyrimo Nereikia
PUIKI MOKESTIS

Greenebaum Tanning Co.
3057 N. ROCKWELL

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

J.

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir medinių baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c J 

, Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popie
rinius baksus. Reguliaris algos pa- 

I kėlimas. Dieną ir naktį shiftai.- At- 
! sišaukite asmeniškai nuo 8:30 ryto 
I iki------

vai.

CIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

5:00 vai. popiet. 
CHICAGO CARTON CO.

4200 S. Pulaskl Rd.
j Employment Ofisą, nuo 9 ryto 

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

ar

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

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

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

Centrai
Steel & Wire Co.

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.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti poplen 
nlua baksus. Reguliaria algos pale. 
Urnas. Dieną, ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 8.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

nuo 8:80 ryto Iki

CARTON CO. 
Pulaskl Rd.

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

ŠEIMININKĖMS
Ekstra Išlaidoms Pinigų

19.00 UŽ 3 DIENAS J SAVAITĘ 
JUS PASIRINKITE DIENAS 

HOTEL TARNAITES DARBAI 
PASTOVUS AR LAIKINAI 
DARBAI NRRA SUNKUS 

SEKMA D. NEREIKIA DIRBTI 
VAL. NUO 8 IKI 4:30 

TRANSPORTACIJA GERA

DE WITT HOTEL
244 E. Pearson

Supertor 4701

—
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

Kai fronte rankioji sužeistuosius 
nėra priešų 
(LAIŠKAS IŠ AFRIKOS)

Jau ketvirtas mėnuo slen
ka kaip aš įžengiau j šiau
rės Afriką. Rodos trumpas 
laikas, bet man atrodo kaip 
ketvirti metai. Gal taip at
rodo, kad per visą laiką tu
rėjome lietų ir purvyną. Ir 
dabar lyja kaip aš sėdžiu 
automobile ir rašau šias ei
lutes.

★★★★★★★★★
★

★
★
★

★
- 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

★ ★★★★★★★★

Kvailys giria save, o iš
mintingas kvailį.

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

40 valandų į savaitę mokant iš pradžių 55c į valandą. 
Viršlaikio šeštadieniais jei tik norite. Pradėkite tuojaus.

GERA TRANSPORTACIJA
Imkit Madison, Halsted, Milvaukee, Ogden ar Lake St 
gatvėkarį. Arba Lake St. “L” ar Washington busą iki durų.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WASHINGTON BLVD. 

Klauskite Mr. Vial.

daug tokio darbo yra, tai 
pamiršti kas aplinkui deda
si ir skubi iki pabaigi. Kar
tais priešo artilerija neda- 
leidžia, tada naktį reikia pa
sidarbuoti.

Pirmą kartą gavome “a- 
tostogų” ir dabar esame gi
rioje toli nuo fronto, kur ar
tilerijos ar mortarų šoviniai 
negali pasiekti, o orlaiviai 
tai ne taip svarbu, nes ir na
mie būnant nuo jų nepabėg
si. Užtat dabar gavęs progą 
noriu parašyti keletą žodžių.

Kaip žinote aš esu kariuo
menės kapeliono tarnas ir 
šoferis. Per kovą būnam pir
moje pagalbos stoty. Kada 
sužeisti yra atgabenti, jis 
tada silpniem suteikia pas
kutinius sakramentus, pa
guodžia ir paramina. Aš nors 
ir silpnai moku vokiečių kal
bą, išpildau pirmas formas 
dėl daktarų, paklausiu su
žeistųjų visokių klausimų ir 
panašiai, už ką man dakta- [ 
rai yra labai dėkingi ir jiems 
greičiau eina per rankas su
žeistieji. Aš visados ar ge
riau pasakius niekados ne
pamirštu vokiečiams įskie
pyti, kad, aš esu lietuvis. 
Vienas vokietis buvo atga

bentas su kabančiais vidu
riais. Jis buvo katalikas. Da
ktarui apžiūrėjus nebuvo vii 
ties jį išgelbėti, bet aš jam 
sakau: “drauge tu būsi svei
kas už poros savaičių”, o jis 
atsiduso ir sako: “mano mie 
lasis už poros valandų aš 
būsiu prieš mano Valdovą”. 
Tada aš jam pasakiau, kad 
čia yra katalikų kunigas. Nu 
džiugo jisai ir užmiršo savo 
žaizdas ir klausia jis manęs, 
ar mano kunigas gali jam 
suteikti sakramentą. Pašau
kiau kunigą, pasisveikino ir 
pabučiavo kryžių. Perskai
čiau vokiečių kalboj reika
lingas paruošimo maldas ir 
kunigas suteikė švenčiausią. 
Atsiduso jisai ir nusišypso- 

! jo ir 3 vai. popiet su ta šyp
sena ant veido atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Iš visų miru
sių kovos lauke tai malo
niausią veidą mačiau tą die
ną ir man priminė paveiks
lą, kurs yra mano namuose, 
mirštančio kareivio su Kris
tumi prie širdies.

Sujaudino mane šis atsiti
kimas ir kol aš gyvas būsiu 
nepamiršiu, šiose paskutinė
se valandose mano priešas 
sujaudino mane ir kaip aš 
esu Visagaliui dėkingas, kad 
leido man patarpininkauti 
mano priešui mirties valan
doj. Teatleidžia jam Visa
galis už viską ir Dieve duok 
aš taip maloniai atsiskirčiau 
su šiuo pasauliu, kada mano 
valanda bus paskirta. Kada 
kova aprimsta, išeiname su 
kunigu į kalnus ir visus rink 
darni sužeistus, laidojame 
negyvus. Randame vokiečių, 
britų, aliantų. Visi mums y- 
ra lygūs ir krikščioniškai 
palaidoj ame. Yra labai ne
malonus darbas, bet kaip

Kalbėjausi su daug vokie
čių, daug iš šių vokiečių per 
Lietuvą ėjo į Rusiją. Vienas 
sužeistas vokietis Murmans
ke buvo atvežtas į Kauną 
Jis mokėjo pasakyti: “La
bas, gerai ir ačiū”. Nuo šio 
vokiečio gavau jo medalį ir 
laikau atminčiai.

Vokiečių kareiviai nustem
ba kaip mes jiems duodam 
pavalgyt, papirosų ir elgia
mės labai palankiai. Jie ma
no, kad mes badaujam ir jų 
nekenčiam. Bet iš tikro rei
kia paminėti, kad mes gerai 

j valgome ir alkani nebūna
me. -I

I
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Šitaip šeimininkės taupo taukus, kurie reikalingi karai.

Vakarais daugiausia tam
soj būname. Pasišnekam į- 
vairiais dalykais, apie šei
mas ir darbus. Padainuoja
me, ir galutinai klausiame 
vienas kito, kada šis pra
keiktas purvynas pasibaigs, 
karas ir kitos devynios bė
dos. Ne. Utėlių neturime, 
atsiranda, bet čia fronte lai
ko garų mašinas ir tuoj “iš
verda”. Maloniausias laikas 
yra tai kaip laiškų sulaukia-

Į prigelbėjo M. Barkauskienė, 
O. Šimkienė, O. Vasiliaus
kienė, A. Zizminskaitė. Iš 
vyrų daugiausiai darbavos 
A. Vasiliauskas. Be to, daug 
darbavos: A. Grigory, J. 
Pepolis prie tikietų platini
mo. Vakarienė suruošti pa
sidarbavo M. Zaleckienė, A. 
Zizminskaitė, A. Vaickaitė,

WISC0NS1N0 LIETUVIU ŽINIOS
Jubiliejinės iškilmės

Racine. — Spalių 17 d. Šv.
Kazimiero parapijoj buvo iš
kilmingai apvaikščiota 30 
metų jubiliejus nuo pirkimo 
ir pašventinimo bažnyčios. 

Mišias šv. laikė kun. M.
Urbonavičius, MIC., dijako- 
nu buvo kun. A. Hljac, Šv.
Jono parapijos vikaras, sub- A. Gališanskis, A. Grigory 
dijakonu kun. A. Ignotas, ir kiti. Iš biznierių vakarie- 
MIC. Pamokslą sakė kun. J. ne* aukojo: K. Norvaišas 
Dambrauskas, MIC., iš Chi- (gėrimo už 10 dol.); A. Rad- 
cago, Aušros Vartų parapi- vilas (už 8 dol.); A. Klapa- 
jos kleb. Dievo apdovanotas tauskas (už 4 doL); Mrs. J. 

me. Tada vargai ir bėdos y- iškalba svečias pasakė turi- Wait (už 10 dol.); S. Kum- 
ra užmiršta, nekeiktam ta- ningą pamokslą, pritaikintą pienė $2.50 pinigais; šve
dą ir kaip žiurkės maistą < iškilmėms. čias iš Kenosha, F. Stankus,

žinomas Wisconsin veikėjas 
ir orkestro vedėjas 10 dol.; 
Šv. Kazimiero draugystė 20 
dol.; Rožancavos draugystė 
30 dol. ir LRKSA 67 kp. 10 
dol. Altorių Puošimo drau
gystė papuošė altorius.

Klebonas kun. Skrodenis, 
MIC., ir kun. Ignotas, MIC., 
labai dėkingi visiems auko
jusiems, dirbusiems ir atsi- 
lankusiems. Svečių buvo iš 
Kenosha, Milwaukee ir net 
iš Chicago.

Be viršminėtų aukų, An
tanas Barkus nupirko rašo
mąjį stalą ofisan už 25 dol.

B. V.

pavagia.
Juozas Balnis (“Iš. Dr.”)

X Juozas ir Ona 
liauskai džiaugiasi 
dovana 
gias taip pat ir jų

dukrele.

Zaba- 
garnio 
Džiau- 
tėvai:

Zabaliauskai ir Ribikauskai 
susilaukę anūkėlės.

Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig- 
norancija auga su jo metais.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are cornmon offenders

If you’re past 40, the chanees are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently 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 fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bafora Any Data U*a

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aka Your Braaih Sūiaatar ’

SKELBKITES “DRAUGE”

l

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Cicero

Altoriai buvo papuošti gy
vomis gėlėmis, su daugybe 
žvakių.

Šv. Cecilijos choras, ved. 
varg. J. Kailiukaičio gražiai 
giedojo. Garbė choristams ir 
vargonininkui.

Vakare parapijos svetai
nėj buvo jubiliejinė vaka
rienė. Žmonių prisirinko pil
nutėlė svetainė. Buvo ir žy
mių svečių. Vakarienę pra
dėjo malda kun. F. Skrode
nis, MIC., Kenosha lietuvių 
parap. kleb. Programos ve
dėju buvo B. Vaičkus. Kal
bėjo sekantieji: kun. M. Ur
bonavičius; kun. J. S. Mar- 
tis iš Gary, Ind., buvęs pas 
mus klebonu, virš 5 metus; 
kun. F. Skrodenis, MIC.; da
bartinis kleb. kun. A. Igno
tas, MIC., varg. J. Kailiukai-
tis ir vienas iš senesnių pa- Kareivių Motinų draugijai 
rapijonų, kaip bažnyčią per- surengtą vakarienę mano 
kant buvo parapijos komi
teto narys, būtent Teofilius 
Gališanskas. Liko neišklau
syta kalba dar vieno svečio 
Milwaukee lietuvių parap. 
kleb. kuri. A. Miciūno, MIC 
kuris 
grįžti

Per 
kalbų 
dalinimas pyrago, papuošto 
30 žvakių, kurį aukojo J. 
Wait.

Kleb. kun. A. Ignotas 
daug darbavos, kad suren
gus jubiliejų kiek galima 
šaunesnį. Darbas nebuvo vel
tui. Parapijonai pritarė ir 
sėkmės kuo puikiausios. Vi
sa parapija dėkinga kun. A. 
Ignotui už surengimą iškil
mingų pamaldų bažnyčioje.

Vakarienėj šeimininkėmis 
buvo S. Grimelienė, F. Si- Kas neutralus — yna prie- 
minavičienė ir J. Wait. Jomsj šas. R. Maeder.

'•> I 
turėjo pareigų greit 
namo.
vakarienę ir po pra- 
baigės piaustymas ir

vardo šv. Edvardo dienoje. 
Dėkoju komisijai, kuri pa
sidarbavo, vakaro vedėjui 
kun. Griniui, dainininkui Al
girdui Braziui ir žmonai, E- 
leonorai Kandrataitei ir Mo- 
ndeikaitei ir motinų chorai 
už puikų dainavimą ir akom- 
panavimą. Garbė man buvo 
turėti kunigų svečių, karei
vių motinų ir Dariaus-Girė
no Kareivių Motinų klubo 
pirmininkę O. Biežienę su 
savo vyru dr. Biežiu, taip 
pat ir daugiau garbingų sve
čių.

Kun. Edv. Abromavičius

Neutralumas tarp tiesos 
melo, pikto ir gero. Dievo 
velnio, Bažnyčios ir sek-

ir 
ir 
tos yra ne kas kita, kaip 
paskelbimas Dievui karo.
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Metams ...................................
Pusei metų ................... .
Trims mėnesiams ..............................................................
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama 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, III. 
Under the Act of March 3, 1879.
r.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
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 Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
u Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metams *........................................................... ...........
Pusei metų ......................................... .......... ............
Trims mėnesiams ...................... . ...........................
Dviem mėnesiams ...................................................

t Vienam mėnesiui .....................................................
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: 

Metams .......................................................................
Pusei metų ................................................................
Trims mėnesiams .....................................................
Dviem mėnesiams ....................................................
Vienam mėnesiui .......................................... ... ......

&
Užsieniuose:

Stiprinkime namų frontų
Nuo namų fronto stiprumo, vieningumo ir veiklumo 

daugiausiai pareina pasisekimai ir karo fronte. Karo 
fronte kariai negali kariauti tuščiomis rankomis, bū
dami alkani ir neturėdami tinkamų rūbų.

Amerikos kariai gerai kariauja visuose frontuose, 
nes jie yra visu kuo aprūpinti. Karo pramonė gamina 
geriausius ginklus; ūkininkai pristato pakankamai mais
to; Amerikos Raudonasis Kryžius, U. S. O. ir dabar 
Community and War Fund susilaukia aukų ir darbi
ninkų, taip kad karių moralės palaikymas ir sužeistųjų 
priežiūra yra pirmos rūšies. Bilijonai dolerių, pasko
linti Dėdei Šamui taip pat milžinišką vaidmenį vaidina 
karo pastangose.

Visi darbai labai ryškiai kalba, kad Amerikos namų 
frontas yra stiprus ir vieningas. Ir tai aiškiai pasako, 
kad Amerika ir jos sąjungininkai karą laimės.

Lietuviai, būdami Amerikos dalimi, stipriname ir 
namų ir karo frontus. Mūsų sūnūs mūšių laukuose. 
Mes patys, likusieji namie, visokiais būdais dedamės 
prie didžiųjų karo pastangų.

Gyvenimas parodė, kad ta žmonių grupė, kuri buvo 
organizuotesnė ir vieningesnė, žymiai daugiau prisidė
jo ir prisideda prie karo pastangų.

Pavyzdžiui mes galime paimti Lietuvių R. K. Susiv. 
Amerikoj. Kadangi prie šios organizacijos priklauso 
keliolika tūkstančių lietuvių ir kadangi ji turi savo 
skyrius šimtuose atskirų vietų ir jos nariai vieningai 
darbuojasi, ji pajėgė išpirkti U. S. karo bonų už šim
tus tūkstančių dolerių. Be to, ji ir prie kitų karo dar
bų stipriai prisidėjo, pelnydama ne tik sau, bet visai 
lietuvių tautai garbę ir kreditą.

Jei ši organizacija būtų bent dvigubai gausingesnė, 
aišku, ir jos darbai proporcionaliai būtų didesni. Di
desnė nauda ir mums, ir Amerikai, ir mūsų tėvų kraš
tui — Lietuvai.

Todėl, stiprinkime savo, lietuvišką, katalikišką namų 
frontą. Auginkime savas organizacijas, tapdami jų na
riais. Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj visiems 
yra prieinamas, todėl patys jin rašykimės ir vaikus 
prirašykime. Tai, kaip matote, yra svarbu visais at
žvilgiais. Neužmirškim, kad LRKSA yra lietuviška, ka
talikiška fraternalinė apdraudos organizacija.

★

Badas Indijoj
Indiją palietė badas. Calkutta mieste ligoninės per

pildytos žmonėmis, kurie dėl maisto stokos susirgo. 
Daugybė išbadėjusių, nusilpusių vaikų gatvėse. Tik vie
nos savaitės bėgyje Kalkutoje (Calkutta) badu mirė 
apie du tūkstančiai žmonių.

Per ilgoką laiką įvairios valdžios šakos kaltino vie-. 
ną kitą dėl šios padėties. Pagaliau Indijos vyriausybė 
paėmusi maisto situaciją į savo rankas. Pirmiausiai 
sustabdytas grūdų eksportas iš Indijos ir dedama vi
sos galimos pastangos parūpinti daugiau susisiekimo 
priemonių pristatyti maistą į bado paliestas Indijos 
sritis.

Indija nėra tiesioginiai karo paliesta, tačiau jos žmo
nės kenčia vargą ir badą. Reikia vaizduotis, kas darosi 
tuose kraštuose, kur eina mūšiai, arba tuose, kurie na
cių ar japonų yra okupuoti. Tai turėtų būti stipriu 
Į»ąskątiiiiini| būti dUObliŪis ConnnuniLy įr War loildui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ti PTTTNnTS /.
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Maskvos konferencija ir gandai apie taiką Sv. ToflldS k Meilė »

taikos 
konfe-

ji nu-

draugijos, bet ir platesnė Chieagos visuomenė, 
priklausė prie tų mūsų veikėjų, kurie nepavarg- 
dirbę ir aukoję religiniams ir tautiniams reika- 
Per daug metų jis darbavosi Federacijai, katali-

Buvo spėliojama, kad, prasidėjus amerikiečių, anglų 
ir rusų užsienių reikalų ministrų konferencijai Mask
voje, pasklis daug gandų apie separatinę taiką. Tam 
buvo pagrindo.

Vokiečiai, suprantama, norėtų sutrukdyti bet kokį 
Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Sovietų 
Rusijos planą nugalėtai Vokietijai pertvarkyti. Tam tiks 
lui naciai išnaudotų kad ir mažiausią sąjungininkų ne
sutarimą Maskvos konferencijoj. Jie tuoj kreiptus į 
Rusiją, japonams tarpininkaujant, pasiūlydami 
sąlygas. Tai paragintų dar labiau derėtis prie 
rencijos stalo.

Bet kaip pavyks Maskvos konferencija ir ką 
tars, negreit sužinosime. Tai paaiškės iš veiksmų karo 
frontuose ir diplomatijoje.
★

A. a. J. Motekaitis
Praėjusį penktadienį mirė Ciceros lietuvių uolus vei

kėjas Juozas Motekaitis. Velionies pasiges ne tik Ci
ceros 
Jisai 
davo 
lams.
kiškai spaudai, rėmė vienuolijas, o ypač daug dirbo ir 
aukojo Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungai bei jos dir
bamiems darbams. Velionis tikrai daug rūpindavos ir 
sielodavos, kad lietuviams seneliams prieglaudos na
mas būtų greičiau pastatytas ir įrengtas.

A. a. Motekaičio asmeny netekome tikrai uolaus ir 
nuoširdaus darbininko lietuviškoje katalikiškoje dir
voje.
★

Kapelionu pasiaukojimas
Ligšiol yra mirę karo fronte trisdešimts septyni U.

S. armijos kapelionai. Daugiau negu trečdalis yra ka
talikų kunigai kapelionai. Trisdešimts trys kapelionai 
yra paimti belaisvėn. Iš jų du trečdaliai yra katalikai.

Ką tai reiškia, ir rašyti, berods, nereikia. Katalikai 
kapelionai yra atsidavę jiems uždėtoms pareigoms, drą
sūs. Jie ir savo gyvybės nesigaili, kad visokiais būdais 
pagelbėti su priešu besigrumentiems kariams. Garbė 
jiems!
★

Mini Kražių skerdynes
Š. m. spalių mėn. “Š. K. A. Aidų” numeris išėjo pa

švęstas Kražių Skerdynių 50 metų sukakčiai paminėti. 
Įdėti gana išsamūs ir iliustracijomis papuošti kun. Vem
brės ir O. černauskaitės straipsniai apie tą įvykį. Kun.
T. Tamoliūnas rašo apie kun. Antaną Kaupą, pirmąjį 
“Draugo” redaktorių, kurs mirė prieš trisdešimtį me
tų, būtent 1913 m. spalių mėn. 27 d. šiame “Š. K. A. 
Aidų” numery randame ir daugiau turiningų raštų ir 
gražių iliustracijų. Smagu yra pastebėti, kad šis žur
nalėlis kaskart darosi turiningesnis ir gražesnis.

%
SPAUDOS APŽVALGA
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Džiaugiasi Pittsburgho konferencija
Kanadiečių “Nepriklausomoji Lietuva“, kurią leidžia 

lietuviai patrijotai, apie Amerikos Lietuvių Konferen
ciją Pittsburghe tarp kitko rašo:

“Kadangi Lietuvai tebesant žiaurioje vokiečių pries
paudoje ir jos gyventojams negalint pareikšti savo 
valios, Lietuvos vardu turi teisę kalbėti, jos sūnūs 
išeivijoje. , „ *

Ir tikriausiai, susirinkę atstovai į Pittsburgho kon
ferenciją, kurie atstovavo nemažiau, kaip 90 procen
tų Amerikos lietuvių nusistatymą, pareiškė pasau
liui, kad Lietuva ne tik nori, bet ir turi būt laisva.

Šios konferencijos galingas balsas, rimčiausi ir tei
singiausi tarimai bei reikalavimai buvo užgirsti. Juos, 
savo ausimis išklausė Amerikos ir Anglijos vyriau
sybių oficialūs reprezentantai ir kurie užtikrino kon
ferencijos dalyviams, kad Lietuvai, tikrai 
laisvės žvaigždė!

Amerikos lietuvių istorijoje, mes matome 
įvairių konferencijų, kongresų bei visokių
masto susirinkimų, bet tokios sklandžios konferen
cijos, kuri įvyko šių metų rūgs. 2 ir 3 dd., vargiai ar 
kuomet buvo.

Katalikai, socialistai, liberalai-tautininkai iš visų 
Amerikos kampelių ir net iš Kanados, skaitlingai su
važiavę į Pittsburghą pabrėžė, kad — vyrai, momen
tas per daug rimtas. Gana ginčytis, bet reikia dirbti, 
vieningai dirbti!

žūstančios mūsų tautos rauda, sujaudino ir suce
mentavo jos sūnus amerikiečius vienam darbui, lietu
vių tautos gelbėjimo darbui.

Ir tas tų dviejų dienų darbas, buvo taip broliškas, 
širdingaSi sklandui ir vaisingas.’2

užšvies

šimtus 
plataus

Į "■ . v ■i
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Pirmadienis, spaliu 25. 1JUS

Rašo Fr. Antoninas M. 
Jurgelaitis, O.P.

---------- - '
* KARALIŲ KARALIAUS GARBEI

— Ar esi matęs obuolį?
— Koks čia klausimas? 

Žinoma.
— ...bekrintantį obuolį,
— Taip, bekrintantį.
— O kur taip?
— Ogi, namie. Nekartą 

obuolys nusirito nuo stalo. 
Arba kartą, man namon be
siskubinant, popierinis mai
šas pratrūko, ir visi obuo
liai pabiro ant šaligatvio.

— Bet ar kada nors teko 
matyti obuolį krintantį iš 
obelies?

— To tai tie.
— Tai vargiai įstengsi at

sakyti į kitą klausimą: Ar 
esi savo gyvenime pastebė
jęs, kad obuolys kuo artyn 
žemės leidžiasi, tuo greityn 
krinta?

— Patsai nesu pastebėjęs, 
bet esu apie tai mokęsis mo
kykloje, — tai Newtono te
orijos įrodymas, ar ne?

— Gerai, gerai! Dabar ne
abejoju, kad į paskutinį klau 
simą mokėsi atsakyti; KO
DĖL krintantis obuolys (ar 
bet kuris sunkus kūnas) 
krisdamas greitėja?

— Kodėl... krintantysis o- 
buolys... greitėja?

— Taip, taip.
— Mmm... Nežinau,

kad nesu galvojęs apie tai.
— O kodėl ne?
— Ogi... ogi...
— ... gal dėl studentišku- 

mo nusiteikimo stokos, ką?
— Taip, gal dėl to.

STUDENTIŠKO NUSI
TEIKIMO STOKA

Netoli EI Paso, Texas, ant Cristo Rey kalno, yra pasta
tyta ši Kristaus Karaliaus statula. Kasmet Kristaus Ka
raliaus šventėje tūkstančiai tikinčiųjų suplaukia pagar
binti Taikos Skelbėją. Šįmet per Kristaus Karaliaus šven
tę, kuri pripuola sekmadienį, spalių 31 d., tikimasi 25,000 
pilgrimų. Tą dieną prie šios statulos bus iškilmingas EI 
Paso diecezijos pavedimas Nekalčiausiai Šv. Panos Mari
jos širdžiai ir prašoma Dievo greitos Amerikai pergalės 
ir visuotinos taikos. (NCWC) 

Be abejonės, didžiausia 
kliūtis į pažangą moksle stu 
dentui yra savo pašaukimo 
dvasios stoka. Studentas be 
tos reikalingos studentiškos 
dvasios yra lyg prislėgtas, 
lyg intelektualinis nykštu
kas. Studentas, be to nusi
teikimo, yra tikrai liūdnas 
vaizdas, gyvena užmerkto
mis akimis, apgaubtu pro
tu, pasyviai sau plūduriuo
ja mokslo mariose kaip me
dūza, nei sau naudos neat- 
nešdamas, nei kitiems. Daž
niau penkerių metų berniu
kas, bevesdamas tėvą iš 
kantrybės savo nesustabdo
mais klausimais, rodo dau
giau studentiško nusiteiki
mo kaip kolegistas, pasy
viai rydamas profesorių pi
lamas žinias. Berniukas ak
tyviai laikosi, ieško moks
lo; kolegistas —. pasyvus, 
laukia, kad mokslas pas jį 
ateitų.

Tiksliai nusiteikęs studen 
tas, iš kitos pusės, yra lais
vas, milžinišką pažangą da
ro. Jisai moka susirasti rak
tus į gausius mokslo namo 
kambarius, žino kaip už
kopti į patį mokslo dango
raižio bokštą, iš kurio jam 
ne tiktai lengviau į dangų 
įžvelgti, bet ir aiškiau ma
tyti, kas žemėj darosi. Tiks
liai nusiteikusiam studentui 
prasiveria gamtos paslaptys, 
gamtos daviniai palengvina 
jam šiek tiek nusivokti a- 
pie antgamtiškus dalykus. 
Toks paprastas dalykėlis 
kaip obuolėlis, tokis tūks
tantį kartų regėtas faktas 
kaig obuoliu puolimas kvies-

Nie-

te kviečia į neapsakomai į- 
domias moksliškas ekspedi
cijas. Krintantis obuolys su
pažindina studentą su visos 
gamtos judėjimo principais, 
o gamtos judėjimas yra ro
dyklė į antgamtinės permai
nos ir progreso taisykles.

Studentiškos dvasios pra
džia yra stebėjimas, ar tai 
gamtos ar knygos, ar tai pa
saulio ar žmonių. Stebėji
mas veda į klausinėjimą: 
Kas tai per dalykas? Ar tai 
tiesa? Kame šio ar to prie
žastis ?
PROBLEMOS ISTORIJA

Beverčiančiam mokslo is
torijos knygos lapus paaiš
kės, ką reiškia kalbamasis 
studentiškas nusiteikimas. 
Senovės Graikijos išminčiai- 
filosofai nuėjo gerą galą 
tikruoju mokslo keliu, vien 
laikydamiesi tų dviejų tai
syklių: jie stebėjo, kas da
rėsi aplink juos; jie nenu
ilstamai klausinėjo: “Kame 
šio ar to priežastis“. Ir o- 
buolio žemėn puolimas ne
buvo per mažas dalykas jų

ŠMOTŲ 
Kainos

protų jėgoms. Tyrinėjimai, 
galvojimai privedė juos prie 
atsakymo į tą klausimą: 
sunkus kūnas - krisdamas 
greitėja dėl to, kad artėja 
prie žemės centro, dėl to, • 
kad žemėje yra kažkokia 
traukiamoji jėga.

Izaokas Newtonas vieną 
gražią dieną buvo staiga — 
net per staigiai — pabudin
tas iš miego, kai jam į pa
kaušį kaukštelėjo vėjo nu
krėstas obuolys. Mat, jisai 
buvo užsnūdęs po obelim. 
Numalšinęs skaudulį, ėmė
si galvoti apie to obuolio 
puolimo priežastis, ir jo gal
vojimų rezultatas buvo ta
sai, kad jis sustatė visuo
tinę gravitacijos teoriją. £ 

(Bus daugiau)

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

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ITelefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

TŠ‘

AUKŠ
ČIAU

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

'iąl?-

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

R O OSEV E LT
FURNITURECOM P ANY
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, auksinio jubiliejaus iškilmes

i

SKKEBKITES “DRAUGE

Padėka

a.

z

jI

» 
■»

nuliūdime: sesers
Helen Bagdonas, sesers 
Niek Edrukevich. švo- 
Theodore Pietkiewicz, 
Anna Fietkieivicz ir 

Stonaitis. The-

Amerikos Jungt. Valsty
bėse šiuo metu yra įsteigta 
jau 70 stovyklų (camp) ka
ro belaisviams.

Būk tikintis ir tikinti, nes 
tikėjimas suteikia ramybę.

NULIUDIMO

-■ -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■

A ■A

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. l’lione YARDS 1138—3S

LACHAWICZ IR SUNAI

L. BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS ':z

4343 SO. CAL1FOHNTA AVĖ. Phone LAF. 3572

2515
5765
1270

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

Mes Turime
Koplyčias 

V isose Miesto 
Dalyse

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. rak. 
U stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 719 W. 18lh STREET

Telephone YARDS 1419

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

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

>• r

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

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

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICIHAB PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mos t Beautiful—Mos t Enduring—Strongest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS
'KREIPKITĖS PRIE —

r JOHN W. PACHANKIS 
į —THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

-
ir\ JK TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijoj Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite į mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažą, porėtų, višta}, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General M&nager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadleniala nuo S vai. ryto iki 11 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki S:SO valandos popiet

JUOZAPAS MOTIEKA1TIS
Mirė Spalių 22 d. 1943 m., 

3:3<> vai. pp., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš l’a-
Naujarnies-

nu liūdime: 
pi^sseyer* s 

ir kitas
Eleną: 3

< "hieagoje

Lietuvoje .

priklausė prie šv. 
šv. Vardo draugijų. 
Pašelpos kliubo ir 

Lietuvių K.K. Labdarių

pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 
5oth Avr„ Cicero. III.

laidotuves įvyki) antradienį. 
Spalių 26 d. 1943 ffl. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas ) šv. Antano parapijos 
bažnyčių. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ) šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Pttsses”-
rės, GimirtS. ir l>aim Draugų.
Liidot. direktorių Antanas B. 
Petkus. Telefonas Cicero 2109.

/

Iš ARD centro 
susirinkimo

Spalių 17 d. į mėnesinį 
ARD centro susirinkimą at
stovių atvyko iš visų kolo
nijų, net iš Chicago Heights. 
Džiugu buvo matant didelį 
kambarį pilną atstovių. 
Raportai

Išklausyta skyrių darbuo
tės bei naujų užsimojimų 
raportai. Uždarytas pasku
tinio pikniko raportas. Visi 
skyriai dideliu pasišventimu 
darbavos ir dėlto susilaukta 
gražaus pelno. Pirm. A. Nau 
sėdienė ypatingai dėkojo ko
misijai, publikatorėms, vi
siems skyriams, kurie bend
rai darbavos, ar skyriams 
buvo surengę savo parapijos 
salėje pramogą. Taipgi se
selių viršininkė motina M. 
Juozapa prabilo į rėmėjas 
nuoširdžiai dėkodama vi
siems atsilankiusiems pikni
ką n Sakė, visos seselės sa- 
vo maldose atsimins gera
darių padarytus pasiaukoji
mus. Po tokio pareikšto dė
kingumo rėmėjos pasijuto 
dar energingesnės tolesniam 
veikimui.

Išklausyta Federacijos a- 
pskr. ir Moterų Sąjungos 
apskr. raportai.
Sidabro jubiliejais metai

Kovo 4 d., 1944 metais,

sueis 25 metai nuo įsistei- 
gimo ir Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų draugijos. 
Kapelionas kun. B. Urba, 
seserys ir rėmėjos jau daro 
planus gražiam jubiliejaus 
paminėjimui. Būtų begalo 
malonu gavus 25 amžinus 
narius per sidabrinę jubilie
jaus «vakarienę. Galintieji 
tapti amžinais nariais (mo
kestis 100 doL kartu ar da
limis), padarykite tai per 
šią retą sukaktį. Visi sky
riai žadėjo dvigubai ir dau
giau duosniau pasirodyti. 
Kun. B. Urba tarpininkavi
mu, vakarienėj žadėjo daly
vauti vyskupas O’Brien. Dr- 
jos kapeliono atsilankymas 
susirinkiman visuomet pri
duoda ūpo ir suteikia daug 
gerų ir naudingų pamoki
nimų.

Baigus susirinkimą moti
na M. Juozapa pakvietė į ki
tą kambarį, kuriam seselės 
laukė su vaišėmis, per ku-. 
rias Vera Galnaitė, centro 
rašt., plačiau papasakojo* iš 
Am. Tarybos Konferencijos 
(Raportas anksčiau patiek--i 
tas, čia tik pasidalinta įspū
džiais). Be to, perdavė svei
kinimus nuo pirm-. Makaus
kienės iš Shenandoah, Pa., 
pirm. A. Nausėdienei ir vi
soms rėmėjoms. Dar trum
pai kalbėjo 1 skyr. pirm. J. 
Čepulienė, kuri kartu su Gal- 
naite dalyvavo. S. J.

palaimą ne tik mūsų kon
gregacijai ir kiekvienai 
mums, bet gausiai laimins 
ir visus Jūsų reikalus ir vi
są vargstančią žmoniją. Mes 
kasdien meldžiamės ir mel
simės už mūsų geradarius 
ir tikime, kad Dievo malo
ningumas neatmes mūsų pra 
šymų.

N. Pr. Šv. P. Marijos 
Seserys, Mari a n Hills, 

Hinsdale, III,

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ direktorius

DVI MODEBMŠKOŠ KOPLY6IOR
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 South 50th Avenue. Cicero

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

Paruošia balotus 
streiko balsavimui
CHICAGO, spalių 24 —

Penkios geležinkelių darbi
ninkų unijos paskyrė po tris 
atstovus paruošimui ir pas
kleidimui tarpe 350,000 did
žiųjų geležinkelių darbinin
kų baloto dėl balsavimo 
streiko reikalu.

Po unijų pirmininkų slap
to posėdžio Morrison vieš
buty, buvo išleistas bend
ras pareiškimas apie priė
mimą rezoliucijos, kuria au
torizuojama streiko reikalą 
pavesti balsavimui, ir at
mesti valdžios užgirtą 4 
centų valandai algų pakėli
mą.

Balotų paskleidimas ir 
suskaitymas ims bent 30 
dienų, ir jei streikas būtų 
užgirtas. jis būtų šaukia
mas maždaug savaitę po to.

Dangun Ėmimo Panelės šv. bazilikoj, Baltimore, Md., 
J. E. arkiyyskupas M. J. Curley laiko iškilmingas šv. Mi
šias minint 50 metų nuo įsteigimo draugijos St. Joseph 
of the Sacred Heart, kuri ypatingai yra išsiplatinus Ame- 
rikos negrų tarpe. Arkivyskupui asistuoja subdiakonu 
negras kun. Chester Bali, S.S.J., iš Wilmington, Dei.

(NCWC)

Spalių 
vai. pp., 

iaus.
Gimė Lietuvoje, 

jievėžio apskričio, 
čio parapijos.

Paliko dideliame 
moterį 
gyvenančias 
gimines, daug draugi) ir pažįs
tam tj. Lietuvoje paliko vienų 
seserį.

Velion is 
Antano ir 
Keistučio 
prie 
Sąjungos.

Kūnas
B. i
So. u

1 1
KAROLINA PIETKIEVVICZ
Mirė Spalio 22 d., 8:00 vai. 
ryto.L 1943 m., sulaukus se
natvės metų. Gimus Lietuvoje, 
Kauno apskr.

Paliko 
duktė 
sūnus 
gėris 
marti 
gimines Harrv 
resa Bružas, Joseph Prosevicz 
ir Alexander Juszkewicz ir ki
ti giminės ir draugai.

Priklausė prie Nekalto Pra
sidėjimo Švč. Panelės Dr-stės.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4150 S. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks antrad.. 
Spalio 26 d., 9:30 vai. ryto,
iš namų bus nulydėta į šv. 
Pancratius parapijos bažny
čią 41st ir Kedzie. o po ge
dulingų pamaldų bus nulydė
ta į Ressūrrection kapines.

Visi a. a. Karolinos Piet- 
kievvicz giminės. draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sesers Duktė, Sesers sūnus, 

Švogeris, Marti ir Giminės,
Laidotuvių Direktorius Stan- 

ley P. Fortūna, Tel. Lafayette 
7781.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

mes stengsimės lydėti Jūsų 
apaštališkos vienuolijos dar 
bus.

Taip pat labai labai dėkui 
mūsų brangiesiems gerada
riams už gausias aukas kop
lytėlės altoriui ir jo papuo
šimui.

Šiandien, kada karo lieps
nos naikina tūkstančius Die
vo buveinių, Jūs, brangieji,' 
panorėjote atlyginti Dieviš
kajam Meilės Kaliniui savo 
duosniomis aukomis paruoš- 
dami Jam naują jaukią vie
telę. Iš čia Jis skleis savo 1

I
|

Visu nuoširdumu dėkoja
me Didžiai Gerbiamiems Tė
vams Marijonams už įrengi
mą mums naujos koplytė
lės, didž. gerb. tėvui J. Ma- 
čiulioniui, MIC., už visą pa
rodytą nuoširdumą bei rū
pestingumą koplytėlę įren
giant ir koplytėlės šventini
mo iškilmių pravedimą ir 
už ta proga pasakytą gražų 
pamokslą. Teatlygina Jums 
Aukščiausias palaimindamas 
Jūsų vienuolijos veiklą. Sa
vo nuolatine malda ir auka

A
GIRSKISPRANCIŠKUS

Gyveno 3131 So. Emerald Avė.
Mirė Spalio 23 d., 1943, 2 vai. _ , _ __ ___
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Upynos parap., 

Vitogavos kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nubudime seserį Agniešką Gilienę, švo- 

gerj Antaną Gilį, 2 pusbrolius Simoną Pipirą ir jo šeimą, 
Joną Motuzą, 4 pusseseres: Marijoną Verpečinskienę, Bar
borą Jogelienę, Oną Skodžienę, Johaną Kabelienę ir jų šei
mas ir daug Kitų giminių, draugų ir pažįstamų, o Lietuvoje 
brolį Kazimierą, brolienę Josefą ir šeimą, pusbrolį Petrą Gi
rėną, giminaitį kun. Antaną Krenčių ir kitas gimines.

Velionis buvo amžinas narys-remėjas šių Vienuolynų: Ma
rijonų, šv. Kazimiero Seserų ir šv. Pranciškaus Seserų.

Kūnas pašarvotas S. P. Mažeikos koplyčioje, 3319 So. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, spalių 27 d., 8 vai. iš kopi, 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam-? visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Mažeika ir Evanauskas, Telefonai: 
YARds 1138 ir 1139.

ryte, sulaukęs 69 m. amž.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankom!

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

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

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

______
- _ J

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TfcVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas t Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
ULANOE DIcm >r Rakti

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

a
!
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Kova dėl vedusio vyro

Dvi merginos meilės ginčą sprendė 
peiliu vidurnaktyje, mėnulio šviesoje

Miss Betty pareiškė, jog 
Miss Doris vis ją erzino, o 
paskui pradėjo susitikti su 
jos draugu. Nu, ir galų gale 
abi merginos sutiko ginčą 
išspręsti peiliais. Jos suva
žiavo autobusu į tuščią aikš
tę, ten rėnulio šviesoje pra
sidėjo iivva tarp dviejų mer
ginų. Sakcma, jog ten vyse 
kova dėl * meilės”.

Keistos merginos, keista 
ir pabaiga.

Teko girdėti apie gaidžių 
kovas, apie bulių (jaučių) 
imtynes bet dar nebuvo te
kę girdėti, jog jaunos mer
gaitės būtų išėję į kovą su 
peiliais dėl vedusio vyro. Bet 
va, spalių 22 dieną atėjo ži
nia iš Los Angeles, jog ten 
dvi merginos išėjo į dvikovą 
su peiliais. Ir toji kova pra
sidėjo dėl vedusio vyro. Vie
na mergina, jos vardas Do
ris. turi 17 metų amžiaus, o 
kita mergina, kuri vadinasi 
Betty, turi 19 metų. Doris 
yra telefono operatorka, o 
Betty yra vaistinės raštinin
kė.

Tos dvi merginos susitiko 
vidurnaktyje prie mėnulio 
šviesos ir atidengė peilio 
dvikovą. Kiekviena mergina 
turėjo po palydovę.

Toji kova tarp merginų 
baigės tuo, jog Doris ranko
je gavo žaizdas ir spalių 22 
d. buvo ligoninėje, o Betty 
buvo gydoma namie, jos ran
kos nubraižytos.

AMERIKOS LĖKTUVAI VIRŠ PIRAMIDŽIŲf

(

Amerikos transportinių lėktuvų vienas kelias į svarbias bazes eina pro garsias 
novės Egipto piramides. Ilsintieji jose senovės valdovai, gal, net nesapnavo, kad 
tūkstančių metų virš tų piramidžių skraidys dar tais laikais nežinomos šalies dirbtiniai 
paukščiai. (Acme-Draugas Telephoto)

Buffalo ir Pittsburgh ma- 
yorai aplankė Chicagos ka
reivių centrus, kad gavus 
idėjas dėl panašių kareivių 
centrų įrengimo savo mies
tuose.

Mayoras Joseph J. Kelly 
iš Buffolo pasakė: “Mes ti
kime įvykdyti mažesniame 
maštabe tai, ką Chicaga da
vė dideliame maštabe.” Ma
yoras Cornelius D. Scully iš 
Pittsburgh pareiškė: 
ka grožėtis Chicagos 
kaip ji laimi pagalbą 
centrams”.

“Ten- 
būdu, 
savo

4-tą racionavimo kny
gelę gavo 4,117,128

Chicagoje ir jos apylinkė
je per tris dienas buvo išda
linta ketvirtoji racionavimo 
knygelė 4,117.128 asmenims, 
iš jų 3,288,216 Chicagoje. 
Apie tai pranešė Michael F. 
Mulcahy, Chicago area kai
nų administracijos direkto- : 
rius, pereitą penktadienį.

Mulcahy pareiškė, jog dėl 
4-tos racionavimo knygelės 
užsiregistravo 74,178 ma-! 
žiau, negu dėl antros kny
gelės. Daugelis iš jų, paste
bėjo jis, bus vėliau prašyto
jais, kurie turės palaukti iki 
spalių 27 d., kad paduoti 
prašymus per savo vietos 
boardus.

Ir vaikai ėmė šposus 
krėsti iš moterystės

Thomas B. Haris, 14 me
tų amžiaus, iš Denver. matė 
Midway kovas, jis tarnavo 
marinuose ir navy. Jis buvo 
paleistas iš kariuomenės, 
nes neturi kareivio amžiaus. 
Nors Haris dalyvavo Mid- 
way kovose, bet motinai jis 
yra “tik vaikas”, kuris dar 
netinka būti vyru. Argumen
tai įtikino teismą ir vedybos 
su trylikos metų mergaite, 
Edna M. Pfost, buvo panai
kintos. Thomas B. Haris bu
vo vedęs Edną Pfost po to, 
kai jis buvo paleistas iš 
vy dėl nepilnų metų.

se-
už

Michael Mclnemey, 57 
metų, veteranas kondukto
rius, North Shore geležinke
lyje, pereitą penktadienį, ne
teko abiejų kojų, kai jis va
žiavo North Shore trauki
niu, prie Great Lakęs Navai 
Training stoties platformos. 
Liudininkai sako, jog Mc- 
Inerney buvo nublokštas po 
traukiniu, kai nepažįstamas 
keleivis iššoko iš traukinio 
ir nubėgo. Matyti Mclnerney 
sujudėjo ir iškrito. Jis buvo 
nugabentas į ligoninę.

* * *
William E. Slater, 56 me

tų, Hammond, pereito ket
virtadienio vakare žuvo, kai 

Kartais nemažai kaštuoja raudonai karšta geležis ant 
ir voveraitė. Arthur Fink, Jo užkrito. Nelaimė įvyko, 
42 metų. 2623 Harrison str., kai jis dirbo Youngstown 
Evanston, pereitą penktadie
nį sumokėjo $25 pabaudos 
už voveraitės nušovimą. Vo
veraitė buvo nušauta kely
je, kuris eina prie George 
White farmos, netoli An- 
tioch. Lake kauntėje. Fink 
pabaudą sumokėjo Wauke- 
gan teisme po to, kai jis bu
vo areštuotas už medžiojimą 
kelyje, White nusiskundus.

• v

na-

Nešauk nuo kelio 
voveraitės!..

Atsargiau su ginklu ! Skorpijono istorija
Buvo peršauta netikėtai 

koja Mrs. Rose Yedor, 23 
metų. 1033 W. Roosevelt rd.. 
kai ji ir jos brolio žmona 
Anne Yedor čiupinėjo pisto
letą.

Geologistai sako, kad pir
masis gyvis, kuris pabėgo iš 
jūrų į žemę, buvo skorpijo- 
nas- _______ vfl

Platinkite “Draugą”.

c

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą ša
pe rd i r bim ui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

boldt’s department krautu
vės prausykloje (wash 
room), prie 63-čios ir Green 
str. Ji pasakė Englewood 
policijai, kad ji atsiskyrė 
nuo savo vyro Andrew prieš 
du mėnesius. Buvo nuvežta 
į ligoninę. Sakoma, jog tos 
moters sveikatos būklė nėra 
pavojuje.

Vyro kova su trimis

Sheet ir Tube Co. fabrike, 
East Chicago.

* * *
Mrs. Catherine Segvich, 

21 metų, 449 W. 31st Str., 
pereitą penktadienį išgėrė 
tam tikrą kiekį nuodų Wie-

Trys plėšikai užpuolė Clif- 
ford Overley, 38 metų, 3856 
Cottage Grove avė. Plėšikai 
norėjo atimti iš vyro pinigi
nę, kurioje buvo $120, už
pultasis gynė pats save, jis 
parpuolė ant žemės ir nesi
davė, kad jj plėšikai pakeltų 
nuo

Vyras rado $6,200, 
juos grąžino savininkui

E. J. Abwender, 65 metų, 
plieno darbininkas, 6619 
Drexel avė., rado prie Mifl- 
City Safe Deposit Co., 801 

i W. Madison str. šešis tūks- 
tančius ir du šimtus dolerių 
ir tuos pinigus grąžino sa
vininkui, kuris kaiminystėje 
turi baldų krautuvę. Tas 
žmogus, kuris rado didelę 
sumą pinigų, atsisakė nuo 
sargo darbo, nes jis mėgsta 
sunkesnį darbą, bet jam bu
vo duota radybų $50.

Malonu ir džiugu, kad yra 
teisingų žmonių. Jiems bran
gesnis teisingumas, negu pi
nigas.

14 mėnesių vaikas apver
tė karštos kavos puoduką 
ant savęs ir nusišutino. Tas 
vaikas vadinasi Billie Fi
scher, 6621 S. Union avė. Jis 
mirė savo namuose. Gaisri
ninkai per valandą bandė at
gaivinti, bet nepasisekė.

X Ed. Ribikauskas, 2649 
West 69 St., šiomis dieno
mis iš Pearl Harbor parvy
ko namo pas savo žmoną. 
Daug įdomių dalykų papa
sakoja apie tų salų gyveni
mą, žmonių 
vairenybes.

X Morta 
savo broliu 
dabar atostogauja Kalifor
nijoj, rašo savo draugams, 
kad kelionę turėję smagią 
ir džiaugias pamatę daug 
įvairenybių. M. Varkalienė, 
kaip ir šleinis, yra mūsų or
ganizacijų veikėjai ir jų vei
kimo rėmėjai.

papročius ir j-

Varkalienė su
Šleinių, kurie

žemės.

Pametė brangų 
laikrodį

Įvairu ir įdomu

Philadelphijoje, Pa., yra 
didžiausias miesto parkas 
(daržas) pasaulyje.

Laukinė žąsis ir kregždė 
padaro 90 mylių per valan
dą. kai keliauja iš vieno 
krašto į kitą.

Pirkite Karo Bonus.

Racionavimo kalendorius

šeimininkėms

Nerimta pradžia; 
juokinga pabaiga

Carl Wiggins. 23 metų, 
marinas, gavo divorsą nuo 
savo žmonos Jeanette, 13 
metų amžiaus. To divorso 
pagrindu buvo, kad ji buvo 
sąmoningai apsileidusi. Wig- 
gins pasakė teisėjui Charles 
W. Hoffman’ui, jog jis apsi
vedė mergaitę, kuri buvo 
pabėgusi iš namų, birželio 
18 d., 1942 m., Maysville, 
Ky., Toji mergaitė tada 
rėjo 12 metų amžiaus; 
pasakė, jog nežino, kur 
dabar gyvena.

Divorsas įvyko šiom die
nom.

i Reikėtų rimčiau žiūrėti 
gyvenimą ir moterystę.

Sadye Schneider 
pametė prisegamą 

kuris

Mrs. 
mieste 
prie atlapo laikrodį, 
.turi 200 deimantų. Laikro
dis yra $1.500 vertės. Tos 
moters vyras Lou yra savi
ninku moterų dresių parda
vimo kompanijoje, 318 W. 
Adams str.

tu- 
jis 
ji

i

Ilgų pirštų tarnaitė
Mrs. Sylvia Jarmisa, 7817 

Esex avė., pranešė Grand 
Crossing policijai, jog ji pa
sisamdė moterį kaipo tar
naitę. Po kelių valandų tar
naitė dingo su deimantiniu 
žiedu, aukso 
brangakmeniu 
— nuostolių 
$670.

laikrodžiu, 
ir staldenge 

padarė viso

Užmigo vyras kedėje 
ir mirė

Ben Whitman. 64 metų, 
darbininkas, sugrįžo į savo 
namą, 1711 Dayton str., pe
reito antradienio vakare, ir 
užmigo supamoj kedėje. Jo 
žmona Anna netrukdė jam 
miegoti. Pereitą penktadie
nį žmona patyrė, jog vyras 
yra miręs.

Spalių 30 dieną baigiasi 
C, D, E ir F rudųjų štampų 
galiojimas.

Spalių 31 d. — paskutinė 
diena naudoti štampas No. 
15 ir 16, kiekviena gera 
5 svarams cukrui gauti na
miniam kenavimui; paskuti
nė diena naudoti stamp 14, 
gera 5 svarams cukrui gau
ti; paskutinė diena trečiame 
periodiniame keleivinių au
tomobilių padangų patikri
nime, kurių savininkai turi 
“B” kortelę.

Lapkričio 1 d. — pirmoji

galiojanti data dėl airplane 
stamp No. 1, trečioje racio
navimo knygelėje, gera toji 
stampa porai batų.

Lapkričio 20 d. — baigiasi 
data dėl X, Y ir Z mėlynųjų 
štampų.

Lapkričio 21 d. — pasku
tinė diena naudoti gazolino 
štampas No. 8, “A” knyge
lėse.

Lapkričio 30 d. — pasku
tinė diena ketvirtame perio
diniame keleivinių automo
bilių padangų patikrinime, 
kurių savininkai turi “C”

X J. Lebežinskas, žino
mas No. Side veikėjas, pa
dedamas kito veikėjo V. Rė
kaus, nutarė northsaidie- 
čiams parodyti, kaip yra 
gaila ūsų. Tai yra tokia ko
medija, kuri parapijos salėj 
bus atvaidinta pirmą sek
madienį advento. Vaidinimo 
northsaidiečiai išsilgę, dėlto 
tikimasi, kad vakaras bus 
sėkmingas.

X J. Jakubauskas, Ame
rikos lietuvių sportininkas- 
veteranas, paskirtas suorga
nizuoti Chicago Lietuvių 
Sporto Šventę. Iniciatyvą 
tam ima Darius-Girėnas pos
tas. Toji sporto diena bus 
gruodžio 12 d., Darius-Gi- 

i rėnas salėj.
I

X Rapolas Juška, po la
bai sėkmingo pasirodymo 
Chicagoj per Tėvų Marijonų 
suruoštą koncertą Civic O- 
pera House, kiek tenka gir
dėti, Chicago Civic Opera 
Co. pakviestas keliems vai
dinimams ateinantį operų 
sezoną.

X Dienraščio ‘ ‘Draugą’’ 
administracija vėl planuoja 
per savo metinį — didįjį kon 
certą duoti Chicago lietu
viams gražų, kaip ir peniai, 
vaidinimą. Koncertas bus 
sausio 16 d., 1944 metais, 
Sokol Hali.

Nukniaukė du 
laikrodžius

Vienas vyras nudavė ko- 
stumerį ir rinkos keletą laik
rodžių iš Sąuare Jewel 
Store, 318 W. Madison str. 
Tam “ko8tumeriui” patiko 
du laikrodžiai, jis išėjo su 
tais dviem laikrodžiais ne
užsimokėjęs už juos. Nathan 
Kahn. krautuvės savininkas, 
apie šį įvykį pasiskundė po

rcijai.

J

Taupykite suvartotus taukus, atiduokite karo reikalams |

X Uršulė Rimšelienė, bu
vusi Mažeikaitė, dabar gy
venanti ūkyje Millodore, 
Wis., šiomis dienomis pri
siuntė auką Tretininkų dr- 
gijai, Town of Lake, kuri 
rengia vakarą ir pelną ski
ria įdėjimui draugijos var
du spalvuoto lango šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Ji yra tos 
draugijos narė.

X Leo Norkus, savininkas 
tavemo prie Cermak ir Oak- 
ley gatvių, šiomis dienomis 
su keletą draugu buvo iš
vykęs medžioklei į Michigan 
valstybę, žygis nebuvo vel
tui.

X Sofija Šamaitė, apie ku 
rią šioje kolumnoj neseniai 
buvo rašyta, nėra duktė Fe
deracijos Chicago apskr. se
kretorės, bet kitų Samų, gy
venančių Marąuette Park ad 
resu 6046 S. Thripp St.

Paragink 
mus, kad 
“Draugą”.

savo pažįsta- 
jie užsisakytų

i
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