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ALIANTAI OKUPAVO DAR 2 ITALIJOS MIESTUS
Rusai apsupo nacius Krivoi Roge
Vokiečiai kovoja už pabėgimo kelią
MASKVA, spalių 27. — 

Rusų pasistūmimas iš trijų 
pusių, apsupo Krivoi Rog, 
didelį kasyklų centrą Ukrai
noj, ir gręsia dideliam kie
kiui vokiečių kareivių toj 
apylinkėj. Vokiečiai vartoja 
šimtus tankų ir lėktuvų, de
speratiškai kovodami palai
kyti tą miestą, kuris yra 
šiaurinis galas pabėgimo 
kelio pusei miliono jų karei
viams iš Dniepro užlankos.

Kovodami Krivoi Rog gat 
vėse, rusai suėmė visas prie 
miesčių geležinkelių stotis 
išskiriant vieną geležinkelio 
liniją pietuose. Vokiečiai 
siunčia savo transporto lėk
tuvus ten, kad parašutais 
nuleisti savo apsuptiems 
garnizonams gazolino ir ki
tų reikmenų. Tuo tarpu vo
kiečių bomberiai, grupėmis
nuo 50 iki 70, nuolat bom- tis Izviestija sakė rusai jau 
buoja ir apšaudo rusų lini- užėmę dalį didžiųjų rūdos

Atremia nacių atakas
Vokiečių komunikatas pri

pažino, kad rusai “truputį 
praplėtę” savo poziciją Me
litopolio apylinkėj, bet sakė 
rusų tankai prie Zaporozhės 
ir Dniepro užlankos buvę 
atremti.

j Pačiam mieste vokiečių 
motorizuoti pėstininkai ir 
tankai, jų tarpe viena pan- 
zer divizija iš Italijos, kon
tratakuoja net iki 10 kartų 
per dieną, bet rusai juos vis 
pastumia atgal.

Vokiečiai belaisviai sakė 
keli jų daliniai atvykę iš 
Vokietijos frontan tik prieš 
mėnesį laiko, o kiti daliniai 
buvę Prancūzijoje iki rug
sėjo mėnesio. Anot jų, jie 
buvę siųsti frontan tuoj iš
lipę iš traukinių.

Rusų vyriausybės laikraš-

JEEP TARNAUJA IR ALTORIUI

Po invazijos Sicilijon Amerikos kariuomenė taip grei
tai žygiavo pirmyn, kad dažnai kariuomenės kapelionas 
atlaikydavo kareiviams pamaldas paruošus altorių ant 
kariuomenės jeep, sustojus pusvalandžiui poilsio. (NCWC)

jas, bandydami palengvinti kasyklų Krivoi Rog bazei- 
vokiečiams kareiviams. nė j.

Nacai kaltina Italiją už 
savo pralaimėjimus
LONDONAS, spalių 27.— 

Anot London Daily Express 
laikraščio, kuris citavo Stok 
holmo raportus, vokiečių 
kontroliuojamas Brusse 1 e r 
Zeitung laikraštis rašęs, kad 
visi vokiečių pralaimėjimai

i šią vasarą buvę dėka “Ita
lijos išdavikiškumo,” tuo 
netiesioginiai pasakydami, 
kad britų-amerikiečių inva
zija Italijoj kalta už vokie
čių nenusisekimus Rusijoje.

Japonų lėktuvai 
skraido virš Aliu salos

ADAK, Aleutians salose, 
spalių 27. — Atnaujinimas 
japonų lėktuvų veiklos virš 
Aleutian salų nurodo, kad 
Tokyo vis daugiau nervuoja- 
si apie tai, kas ruošiama 
prieš juos šiaurės Pacifike.

Apie japonų lėktuvų skrai 
dymą virš Attu pasakoma 
laivyno pranešime, kuris 
sakė per praeitą -savaitę ne
toli Attu užtikta ir pavary
ta du japonų lėktuvai. Šie 
žvalgybiniai priešo lėktuvai 
buvo užtikti po spalių 13 d. j 
bombavimo, kuomet japonų 
bomberiai, skrisdami labai 
aukštai, numetė bombų ant 
Attu, bet 
nuostolių.

Manoma 
ku skubiai 

. sigynimus

f 
I

27.

Lakūnai nuskandino 
japonu tankeri 
CHUNGKING, spalių

—Amerikos Mitchell bombe
riai pirmadieny nuskandino 
japonų 150 pėdų tanke rį, 
prie Hainan salos vakarinio 
kranto.

Alle- venijos apylinkėj, kurią pa
triotai buvo išlaisvinę. Visos 
vokiečių atakas prie Vrgo- 
rac buvusios partizanų at
remtos. Prie Brcko dar vyk
sta didelės kovos.

Pranešimas sakė partiza
nai atlikę ‘ ‘sėkmingas ope- 

■ racijas” prie Chachinchi, 
Vengrijos pasieny, ir pripa
žino, kad po didelių kovų

Britai su partizanais Jugoslavijoje
LONDONAS, spalių 27.— pradėję ofensyvas visoj Slo- 

Stokholmo laikraštis
handa skelbė žinią iš Anka
ra, kad britai pėstininkai 
dabar padeda partizanams 
kovoti nacius Jugoslavijoje. 
Pranešimas toliau sakė tik, 
kad jugoslavai partizanai 
ir britai kareiviai gauną sa
vo didžiuosius ginklus van
dens keliu.

Naciai pradėjo ofensyvą
Jugoslavų partizanų ko-i partizanai pasitraukę iš Mon 

munikatas sakė vokiečiai Į tenegro.

JAPONAI APLEIDO 3 AERODROMUS VĖLIAUSIOS ŽINIOS

U. S. bombos padarė juos beverčiais t

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, spalių 
27. — Amerikos bomberiai 
savo atakomis padarė Ka- 
hili ir Kara aerodromus. 
Bougainville saloj, ir Balla- 
le aerodromą. Shortlands 
saloje, beverčius ir japonai 
juos jau apleido. Priešas
manė tuos aerodromus nau- lėktuvo, 
doti sustabdymui amerikie
čių varymosi Solomonuose 
ir ant Rabaul.

Dar nežinoma ar japonai 
bandys tuos aerodromus ati 
taisyti, bet nors dabartiniam 
laikui Amerikos bombos 
juos sunaikino.

Praeitą šeštadienį 230 A- 
merikos lėktuvų suaižė Ka- 
hili ir Kara aerodromus 130 
tonų bombų. Atakos metu 
jie nematė nė vieno priešo

I

japonai šiuo Įsi
stiprina savo ap- 
namie ir Kurilių' 

salose, bijodami naujo ame
rikiečių puolimo iš šiaurės. 
Paramushiru ir Shimushu, 
j šiaurryčius nuo Kurilių, 
yra mažiau negu 800 mailių 
nuo Attu.

Partraukė nužudytos

Didelė sąjungininku 
jėga Corsica saloje
STOKHOLMAS, spalių 27. 

—Anot laikraščio Allehan- 
da, Gen. Eisenhower šiuo 
laiku koncentruoja didelę 
jėgų. Corsica saloje, galbūt 
Prancūzijos Rivieros inva
zijai arba išlipimui Italijoj 
į šiaurę nuo Romos.

Karo pabaiga dar 
nenumatoma - Aurand
CHICAGO, spalių 27. — 

Kalbėdamas į American Mu- 
nicipal Association seimą, 
Maj. Gen. Henry S. Aurand 
šiandien sakė tik vienas mi- 
litarinis faktas yra šiandien 
tikras; kad taika dar nenu
matoma, ir nei jos datos nei 
aplinkybių negalima atspė
ti. Anot jo, dar praeis kiek 

nijas kalnuose. Anot aukštų la-tko iki mes galėsime pa
naudoti visą savo militarinę 
jėgą prieš priešą.

IŠ ITALIJOS — Sąjungi
ninkų kariuomenės jau pa
siekė naująsias vokiečių Ii-

karininkų, dabar prasidės 
tikrai sunkios ir kruvinos 
kovos prieš maršalo• Rom- 
mel vadovaujamas vokiečių 
kariuomenes Italijos kalnuo 
se.

I

Gal dar almės siūlomą 
degtinės pakėlimą
WASHINGTON, spalių 27 

—Keli Atstovų buto būdų ir 
priemonių komiteto nariai 
šiandien reiškė baimę, kad 
gal jie pergreit užgyrę aukš
tesnes pašto kainas ir nau
jus taksus ant degtinės, 
alaus ir vynų, 
tuos reikalus 
svarstymui.

Anot vieno
mas taksų galionui degtinės 
nuo $6 iki $10 privestų prie 
butlegeriavimo.

moters lakūną vyrą
BUFFALO, N. Y., spalių 

27.—šiandien iš Toronto, 
Kanados. į New Yorką par
vežtas Wayne Lonergan, vy
ras sekmadienio rytą nužu
dytos Patricia Lonergan, 
kuris šiuo laiku New Yorko 
policijos apklausinėj amas 
apie žmogžudystę.

IŠ MASKVOS — Šiuo lai
ku vyksta didelės tankų ko
vos nuo Krivoi Rog iki Kre- 
menchug, šiaurėje. Rusai 
sako jie užėmę dar suvirs 90 
kaimų ir miestelių.

IŠ ŠVEICARIJOS—Rau
donojo Kryžiaus atstovas 
sakė tuoj įvyks apsikeitimas 
karo belaisvių išimtinai tar
pe amerikiečių ir vokiečių.

IŠ WASHINGTONO. — 
Prezidentas prašė Kongreso 
paskirti bilionų dolerių po-

ir dabar nori 
atšaukti per

nario, pakeli-

Komitetas atmetė visus 
pasiūti jimus pakelti taksus 
ant tabakos. ir nerekomen
davo naujų taksų ant minkš 
tųjų gėrimų, saldainių, ir 
kramtomos gumos.

Japonai nebesipriešina
Nuo birželio 30 d. Gen. 

Mac Arthur komu n i k a t a i 
kuone kasdien minėjo ata
kas ant aerodromų pietinėj 
Bougainville, kurių metų 
sunaikinta suvirš 400 japo
nų lėktuvų.

Praeitą ketvirtadienį 20 
japonų lėktuvų bandė pasto
ti kelią Amerikos lėktuvams. 
Penktadieny, mūsų lėktu
vams apmėtant Kahili 172 kariniam mokslo programui 
tonais bombų, matėsi 20 grįžtantiems kareiviams, 
priešo lėktuvų, bet jie nėt 
nebandė kliudyti mūsų laku 
narna.

Galutinas smūgis japo
nams buvo suduotas šešta
dieny, kuomet keturi dideli 
mūsų lėktuvų daliniai nu
metė bombas, kurios dar la
biau suaižė pakilimo aikštes 
ir padegė patrankų ir karei
vinių pozicijas.

Amerikiečiai užėmė pozicijas kalnuose
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS armijai žygiuojant pirmyn. 

Aldžyre, spalių 27.—Pasiva
rę pirmyn nuo trijų iki še
šių mailių, sąjungininkų ka
riuomenės užėmė dar du 
miestus žemiau Trigno upės 
Italijoje. Oficialūs raportai 
sako kovos bendrai lėtos, 
kadangi paskutinieji vokie
čiai pasitraukia į didžiąsias 
linijas kalnuose, iš kur jie 
saugos kelius vedančius į 
Romą.

Naciai dabar pasitraukia 
į kairiąjį krantą Trigno 
upės, netoli Adrijatikos pa
kraščio, ir aštuntosios ar
mijos daliniai šiame gale, 
užėmė Civita Campomanara 
ir Acąuaviva Collecroce, Į 
abu maždaug septynias mai
lias nuo Trigno.

Vienintelės didesnės ko
vos vakar įvyko aštuntąja!

Kanadiečiai atsižymi
Amerikiečiai kareiviai va

karuose užėmė kalnuotas 
vietas žiūrinčias į Massico 
kalną, apie kurį sukasi nau
joji vokiečių linija. Ameri
kiečiai dabar įsisteigė “Pik
to Šunies Kalne” prie Ra- 
viscanina ir kitoj kalnuotoj 
vietoj netoli Francolise.

Raportai iš fronto 
kanadiečiai kareiviai 
gerai pasirodo kovose 
nacius.

Vokiečių laikymasis 
to centre nurodo,
veikiausiai supranta svarbu 
mą kelio vedančio į šiaurva
karius nuo Vinchiaturo į 
Isernia, ir yra pasiruošę iki 
paskutinio jį ginti, kad iš
laikyti savo naująsias lini
jas kalnuose.

sakė 
labai 
prieš

fron- 
kad jie

Į
Įf I a v* • va ■ avvokiečiai nežinojo is 

anksto apie ataką
LONDONAS, spalių 27.— 

Keli atsakomingi U.S. avia
cijos karininkai, kalbėdami 
apie spalių 14 d. ataką ant 
Schweinfurt, šiandien sakė, 
kad jų nuomone vokiečiai 
apie tą ataką prieš laiką ne
žinojo. Anksčiau, dėl žuvu
sių 60 mūsų lėktuvų buvo 
kitų asmenų išsireikšta, kad 
vokiečiai turbūt žinojo apie 
ataką ir laukė jos.

Argentinos ministras 
sako Popiežius sveikas

BARCELONA, Ispanija, 
spalių 27.—Dr. Jose Manuel 
Llobet, Argentinos minis
tras Vatikanui sakė sąlygos 
Vatikane “normalios,” bet 
Romos gyventojai esą tikrai 
blogoj padėty. Atvykęs čio
nai po sunkios šešių dienų 
kelionės iš Vatikano, Dr. 
Llobet sakė Popiežius Pijus 
XH esąs geroj sveikatoj, ir 
pamaldos laikomos Vatika
ne kasdien, kaip ir norma
liais laikais.

IŠ WASHINGTONO. — 
Aliejaus administrato rius 
Ickes pranešė, kad nuo da
bar iki ateinančio pavasario 
pradės veikti 26 naujos avi
acijos gazolino dirbtuvės.

Audra Jersey krantan 
užvarė keturis laivus 
BELMAR, N. J., spalių

27.—Vienoj didžiausių audrų 
pastaraisiais metais, keturi 
jungtinių tautų prekybiniai 
laivai buvo vakar naktį ir šį 
rytą užvaryti ant kranto

IŠ WASHINGTONO. — šiaurinėj New Jersey. Lai- 
Užgirta pakėlimas taksų ant vyno pranešimu, vienas jų 
karinio pelno perteklio nuo jau pradėjo sudužti, bet kiti 
90% iki 957c* į trys nėra pavojuj.

Rado gydytoją ir jo 
žmoną užmuštus
LITTLEFIELD, T e x a s, 

spalių 27.—Šio miesto gy
ventojai sukėlė $10,000 ir 
siūlo juos tam, kuris nuro
dys kas nužudė Dr. Roy 
Hunt, 36 metų, pririšo jo 
mirštančią žmoną prie jo 
lavono ir sudaužė jai galvą. 
Jo Ann Hunt, poros 5 metų 
duktė, atsikėlusi nakties me
tu prašyti vandens, matė 
kaip maskuotas vyras mušė 
jos motinai per galvą, žmog
žudys tuomet davė ir mer
gaitei chloroformos ir įstū
mė ją į drabužinę.

Iš davinių šerifas spėjo,! 
kad žmogžudys įlindęs per 
atdarą langą, kurioje dvi 
mažos mergaitės miegojo, ir 
peršovęs gydytoją per kai
riąją akį jam bemiegant. 
Šūvis matomai pribudino 
gydytojo žmoną, kuriai 
žmogžudys tuomet smogė 
per galvą, pririšo ją prie 
jos vyro lavono, ir chloro
formą ją užmušė.

ORAS
i Vis dar šaltoka.

Popiežius kalbės per 
radio sekmadieny
LONDONAS, spalių 27.— 

Vokiečių kontroliuoj amas 
Vichy radio sakė Jo švente
nybė Popiežius Pijus XII 
sekmadieny, spalių 31, kal
bės per radio. Kitų smulk
menų nepranešė. Vatikano 
iadio anksčiau sakė Šv. Tė
vas šiomis dienomis deda 
visas pastangas sudarymui 
taikos.

laiku strei-

atsakė Uli- 
sąlygas, ku-

Angliakasiai kol kas 
negrįžta prie darbu
WASHINGTON, spalių 27 

—Nežiūrint karo darbo ta
rybos užgyrimo kompromi
so algų pakėlimo plano mink 
štos anglies angliakasiams, 
darbininkai neskubėjo grįž
ti prie savo darbų. Spėja
ma, kad maždaug 46,000 an
gliakasių šiuo 
kuoja.

WLB vakar 
nois sutarties
rioms duota $1.50 dienai pa
kėlimas, bet užgyrė $1.12^4 
dienai. United Mine Work- 
ers prezidentas John L. Le
vis originaliai reikalavo 
$2.00 dienai algų pakėlimo.

WLB nustatė ryt rytą ga
lutinam reikalo baigimui. 
Po to laiko, jeigu nebus iš
rišta, reikalą paves Prezi
dentūrai, kas galėtų reikšti 
valdžios perėmimą kasyklų 
antru kart.

nušautas vyras
CHICAGO, spalių 27. — 

Anksti šį rytą, prie 2515 W. 
Congress St., automobily 
rastas lavonas John Pisano, 
45 metų amžiaus, kuris dir
bo prie arkliukų laižybų.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS 
federacijos apskritiesf™“ 
veikla gyvėja

Spalių 21 d. Dangun Žen- kiai byloja 
gimo parapijos svetainėje, skaičių, ideališkumą ir stip 
North Side, įvyko Federaci
jos apskrities ir šiaip jau kams yra lemta sulošti svar 
katalikų veikėjų pasitarimas, liausią rolį išlaikymui lietu 
^Dalyvavo šie kunigai: A. vybės Amerikoj ir atgavi 
Jurgutis, M. Kazėnas, V. A- mui nepriklausomybės Lie 
bromaitis, J. Skripkus, P. tuvai. 
Lunskis, Br. Radis ir vieti
nis klebonas J. Misius. Pa
sauliečiai atvyko šie: S. Ga- 
baliauskas su žmona, J. Tam 
kevičia, A. Paleckis, J. Greb- 
liūnas, A Mažeika fr J. šim- 
kus. Iš Donores atstovas ne
pasirodė, jų bendrai retai 
posėdžiuose dalyvauja.

Šuširinkimas išreiškė pa
geidavimą atgaivinti para
pijose Federacijos skyrius 
ir tuo pačiu sustiprinti Fed. 
apskritį. Nutarta, Federaci
jai vadovaujant, suruošti 
katalikų seimelį lapkričio 21 
d., South Side. Galutinam luomų nepripažįsta, 
seimelio paruošimui išrink- šiandien tekėti už kareivio 
ta komisija iš penkių asme- yra didelė rizika, tačiau Die

vo rankose yra visų mūsų 
likimas.

Linkiu viso labo jaunai 
porelei.

KARO LĖKTUVAS ŠVENTOJO VARDU

rūmą. Lietuviams katali
>-V'

palaikoma... Katalikų kultū
ros, apšvietos įstaigos aiš- 

_ l apie katalikų

' šau Dievo kantrybės ir grei
to pasveikimo.

Bridgeville, Pa.
Jaučiame karo pasėkas ir 

Spalių 24 d. mūsų bažny- esame susirūpinę ateitimi, 
čioj buvo rinkliava misijoms, 
bei praplatinimui tikėjimo, 
žmonės nepaprastai duosnūs 
pasirodė. North Side žmonės 
yra duosnūs, jei tik mato, 
apčiubpfa tikrą reikalą. Die
vas jiems atlygins už aukas. Res- Tel. GROvehfli 0617

Office Tel. HEMIock 4848

Mamytės sunkiai dūsauja, 
prisiminusios savo vaikus, 
išblaškytus po vūsą pasaulį.

(Nukelta į 6 pusi.)

Res. 6958 So. Talman Avė.

nų. Komisijon įeina: S. Ga- 
baliauskas, J. Grebliūnas, 
kum Kazėnas, kun. Lunskis 
ir kun. Misius.

Federacijos apskrities vai 
dyba jau dešimti metai p»- 
siKeka ta pati, ir ji kartais 
nusimena, kad beveik nėra 
kuomi josios pakeisti ir kad 
josios veikla atrodo labai 
nežymi ir nesparti. Nusimin
ti nėra ko. Idėjos darbas, 
paprastai, yra lėtas, nepa
trauktos, atrodo nepasek- 
mingas ir, žinoma, nedėkin
gas. Dešimties metų bėgyje 
Fed. apskritis daug nuvei
kė katalikybės ir lietuvybės 
dirvoje. Su Federacija skai
tosi ne tik katalikai, bet ir 
kitų Srovių žmonės. Aukštyn 
širdis! Katalikų stiprumo 
tik aklas nemato. Tiesa, ka
talikai nėra agresyvūs, be

North Side
Spalių 19 d. Anna Tanke 

levičiūtė moterystės ryšiais 
susirišo su Adam Skasik, 
Dėdės Šamo kareivėliu. O- 
nutė graži, buvo dora mer-1 vyrat kurių tarpe antras iš kairės kapelionas — katalikų 
gaitė ir Dargio radio pikni
kuose visuomet gaudavo 
"‘grožio karalaitės’’ vainiką. 
Jos skaitlingi draugai norė
jo matyti Onutę ištekant už 
lietuvio, tačiau meilė yra di
delė šposininke, truputį gal 
ir akla, ir jokių kilmių nei

Nors

Kur nors Pacifike, vienoj Amerikos kariuomenės bazėj | 
vieno kovos lėktuvo įgula savo tvirtovei davė vardą šv. 
Sebastijono, kurs yra kareivių globėjas, šie keturi įgulos

kunigas — yra pasižymėję kovose ir apdovanoti aukščiau 
siais ordinais. (NCWC)

Rudeniop kartu su medžių metų kaip serga Elzbieta 
j lapais krinta daug ir senes
nių liguistų žmonių ir ser
gančių skaičius didėja apie 
šį laiką. Sunki operacija pa
daryta Viktorui Kuncai Šv. 
Jono ligoninėj. Jau pusantrų

Senulienė. Ne trumpesnį lai
ką guli lovoje pusiau supa- 
raližuota Štulginskienė. Ap
sirgo sena mūsų kolonijos 
pilietė Pranciška Dermeikie- 
nė. Visiems ligoniams pra-

t

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
aitimr 

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 Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite ja^ leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėj mo mokslai 
gali sutelkti.

38 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRJSTAT
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 ą. m. Iki 8.-30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
.iki ,7;Q0 p. to--------

i
i

Moterų Klubas neseniai 
uždirbęs parapijai apie po
ra šimtų dolerių, vėl prade
da bruzdėti ir dar prieš Ka
lėdas mano šį-tą surengti 
bažnyčios naudai. Klūbo su
sirinkimas įvyks Kristaus 
Karaliaus šventėje po pa
maldų vakare. Visos narės 
prašomos atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti.I

1

Budriko Moderniška KrautuvB

Paiuom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk 
snas tr Muzikalius instrumen 
cus.

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

Mane 26 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas j
Palengvina akių įtempimą, kuris 

| esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 

į so . trumparegystę ir toliregystę. 
‘ Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. SpedaK atyda at
kreipiama J mokyklos vaiktM.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimą akys ’stKatea- 
mm be akintą. Kainos pigina kate 

pirma.
4712 South Ashland At.

Pbooa YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

:aro aviacijos skyri” X priežas- 
! ies spalvų neregėjimo — (color 

lindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. VAITUSH, OPT. LUTUVU

Didžiausia Lietuvių l 

Jewelry Krautuvė |
. ■ llParduodame Laikrodžius, Laik-1 

rodėlius, Auksinius ir Deiman- j 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- į 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius riA.ikt.us 
už PRIENA-
MIAU SIAS • 
KAINAS.
Turime didei, 

p a s i r inkimą 
MuziRališkų Instrumntų, Muzi- Į
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- j 
dų^ir kitų visokių muzikalių j 
įaiktų...

aI
i 
i

_______ k 
Mūsų vargonininkei sese- i 

rei Josephinai susirgus ir į 
atsidūrus Šv. Pranciškaus Ii- r 
goninėj, gavome dvi naujas 
seseris. Jos atrodo lyg išsi
gandusios, nepatenkintos. ' 
Mat, reikia tikros šv. Pran-; 
ciškaus dvasios, kad neįpul- 
ti nusiminiman, kuomet pri- 
seina apleisti mokytojų kė
des ir stoti darban mažoj 
ant kampo bažnytėlėj. Tai 
šv. Pranciškaus pasekėjų re
gula : vieną dieną viršinin
kauk, kitą dieną grindis 
plauk ir linksmai šypsokis.

los. F. Badrik, lot.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

I

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

c.

PARGUTUT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. j 
WHFC - ICOkaos J 
SEKMADIENIAIS — mm 1, 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

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

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

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

r •
' 1

S L
3

k
4HF

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

JOHN A. KASS
4EVVELRY — W AT C HM AKĖK

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Kuone: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ 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.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 6Gfh Place 
Tel. REPubUc 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. CANaI 0257
Rez. Tel. : PROsnect 6659

DR. P. Z. ŽALAM 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesttn AVfc. 
VALANDOS: 11 v^ ryto iki 3p.-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. YABds 3146

DR. V. A. JIMKUS
GYDYTOJAS IR ČffŽRtTRGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-5:30
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—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western 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 Tefefonfe: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS H? 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. L.miyrtte 3210 
Rez. Tel. LAFayeffe 0094 

Jeigu Neatsilfept&nttf— 
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 snsltkrfmą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
• Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniai
^Valandos; 3—3

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo ne£rtt- 
£inn, ’ ----• i

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI "DRAUGE”

Your

| PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMŲ MORGICIŲ 1
H STATYBAI — REMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS BEMOKS 

NUOMMCJO RATOM8.

TAPKITE FINANSINIAI. NEPRIKLAUSOMI~!
It’s a Symfbol 
of a Generous ■ 

Contribution to

tHE ČOMMUNITY &

WAR FUND

VYRŲ IR H1GHSCHOOL 
VAIKINŲ 

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms. 

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITĖ 
SALDAINIŲ GAMINTOJŲ 

Saldainių Dirbėjų Pagelbininkų 
Mašinų Operatorių.

Porterių Truckers
Darbininkų Car Loaders
Dienų arba naktų darbas nuolat 
PATYRIMO NEKEIKIA 

Gera Transportacija 
EMPLOYMENT OFFICE 

VALANDOS: 
Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad.

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad.

nuo 7 ryto iki 5 vakaro

BUNTE BROTĖERS 
3301 W. FRANKLIN BLVD. 

(500 į žiemius)

i ■ J ■■■■■■■ 
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo- M 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In tji 
■urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo. 
ĮKNIAUBIA IR BYMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA

— M Mėtei Sėkmingo Patarnavimo 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET 4118 Jdk M. Mozerfa, Sec*y. X2M KO. HALSTED KT
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Aėtvirtad., spalių 28, 1943

HELP WANTED — VYRAI

DŽANITORIUS
Reikalingas Englewood “Y”. 8 vai. 
į dieną. 5% dienos j pavaitę. Taipgi 
reikia žmogaus abelniems darbams. 
Kreipkitės prie Mr. Constant—6545 
S. UNION, WF.Ntworth 2670.

DIENRĄSTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEETNOTB 3

HELP WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS REIKIA

“DRAUGAS” HELP W.LVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpowcr Comniission nu
matymai reikalauja kad daugu

mas darbininku turi įsigyti Pa- 
'iuosivimo Raštą (statement of 
availability ) nuo dabartinės dar- 
v>o įstaigos — ar nuo War Man- 
novcer Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit a- iūs galit gauti 
ir ar jutus reikalinga naliuo-'a- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

ALUMINUM CASTINGS 
TRIMMERS — POLIftHERS 

CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

Pilno laiko darbai, gera mokestis. 
Svarbioje pramonėje. Atsišaukit į—

2742 W. 36th PLACE
Atsišaukit nuo S ryto iki 5 pp. kas
dien. šeštad. iki 12 pietų. Atsineškit 
gimimo įrodymus ar pilietybės po
pierius. 

Pakerių
STOCK IR SHIPPING ROOM 

ELEKTROS ĮSTAIGOJE 
PASTOVUS DARBAI 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
48 VAL. SAVAITE: 

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL.

844 VV. ADAMS
Monroe 0845

HOUSEMEN

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausia visame mieste 
mokestį. Mokame laika ir pusę 
8 ir po 40 valandų darbo.

NTOTATINIAM darbui
Atsišaukit asmeniškai j

NATinv a t ; capt n a DING 
CORPORATION

PO

SHEET METAL VYRU
SPOT WELDERIŲ 
SHEET METAL 

DARBININKŲ — 
PAGELBININKŲ 

SPRAYERS

PRIVATINIAM KLIUBE 
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit bet kurią darbo dieną.
UNION LEAGUE CLUB 

OF CHICAGO 
312 S. Federal St.

Warehouse

Door No. 5. Hotisp No.

13th & Clark Sts.
3.

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir. mediniu baksu dirb
tuvėje. Patvrimo nereikia. Laikas ir 
Pusė UŽ viršlaiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

DOCK VYRU 
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

GEORGE F. ALGER CO.
320 W. 31st St.

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

4956 S. Kedzie Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Alga $77 iki $80 į mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BE ACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

TARNAIČIŲ
PRIVATINIAM KLIUBE 

GERA MOKESTIS 
Atsišaukit bet kurią darbo dieną

UNION LEAGUE CI.UB 
OF CHICAGO 

312 S. Federal 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.

n

MUMS REIKIA
100 — MERGINŲ — 100

Mokėsim $5.00 už laiką praleistą, 
išpildant aplikaciją — jei būsit pri
imtos. Power siuvimo operatorių, 
canvas ir duck patyrimo.

PROTECTION PRODUCTS CO.
615 N. Aberdeen 4th Flooi

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

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

VYRŲ
Lioduoti Miltus

GERA MOKESTIS

STENOGRAPHER
POST WAR POSITION

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEWEY & ALMY 
CHEMICAL CO. 

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

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

1060 W. ADAMS ST.

i

I

3319 S. WALLACEI

TRIJŲ VYRŲ
I Ir Jaunų Vyrų. Prie abelnų ofiso 
' darbų. Turi būt prasilavinę prie 
skaitlinių ir mokanti rašyt rašoma 
mašinėle. Pastovūs darbai. Atsišau
kite į 23 N. FRANKLIN ST.

VYRŲ

Prie Shipping room ir pakavimo 
j darbų. Pastovūs darbai. Atsišaukit į 

23 N. FRANKLIN ST.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį.

EDGEKATER BEACH HOTEL 
—- 5349 Sheridan Rd.

Freight Elevator

Pastovūs Darbai
GERA ĮSTAIGA

General Mills
Ine.

MERGINŲ ir MOTERŲ
# 18 IKI 45

Pastovūs ir lengvi dirbtuvės darbai 
prie oakavimo ir tt. Pradinė mokes- 
tis~$25.00 už 46% valandas darbo. 
Atsišaukite į

ILLINOIS NUT PRODUCTS CO
609 W. Lake

303 W. HARRISON

HELP WAXTED MOTERYS

Santa Fe Railway
REIKALAUJA

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 
AMŽIAUS 16 IKI 50 |

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI
Laikas ir pusė už viršlaikį 

po 8 valandų darbo.
Kreipkitės prie VVarehouse Formano

3»th St. ir CENTRAL PARK AVĖ.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKU 

SHTPPTNG 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

*

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET

OPERATORIŲ
REGULIARIOS VALANDOS— 
NUO 7:30 RYTO IKI 5 P. P. 

i NUO PIRMADIENIO PER
DĖM ŠEŠTADIENĮ. PAŠAU
KIT PASITARIMUI BET KU
RIĄ DIENĄ TARP 10 RYTO 
IKI PIETŲ.

J. L. BRIGHT & CO.
620 W. FULTON ST.

MERGINOS ir MOTERYS
PAGELBĖKIT LAIMĖTI KARĄ 
dausit mokėt laike mokinimo ir 
paeelbėsit prie gaminimo labai 
reikalingos karo medžiagos i š 
sheet plieno. Mes išmokinsim ju- 

į mis prie tokių įdomių operavimo 
darbų kaip:
SPOT WELDING — DRILLTNG 
IR TAPPING — PUNCH PRESS 
— ir daug kitų.
Naujos švarios prausyklos. Poilsio 
’aikotarplai. Reguliaris algos pakė- 
'imas. 2 šiftai jūsų pasirinkimui nuo 
7 ryto iki 3:30 pp. ar nuo 3:30 pp. 
’ki 12 vidurnaktį.
Ateikit ir pasitarkit su Mr. Healy 
bet kurią dieną išskiriant šeštad. ir 
Sekmad. nuo 9:30 ryto iki 12 pietų 
ar nuo 2:30 iki 5 pp.

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALLACE

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popie
rinius baksus. Reg-uliaris algos pa
kėlimas. Dieną ir naktį shiftai. At
sišaukite asmeniškai nuo 8:30 <ryto 
iki

★★★★★★★★★ 
★

STOCK SAWYERS
Ir kitų Mill Work Machine dar

bininkų. Patyrusių prie rakandų 
tremų pageidaujami. Priimsim ir 
kitokius. Aukščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai gera proga įsi- 
dirbimo.

Kreipkitės prie Mr. Cognac.

1362 W. 37th ST.

GIRLS AND KOMES
Factory and office, light work. Ex- 
cellent working conditions. Uniforms 
furnished. Good pay. Comfortably 
heated. Advancement. Cheerful co- 
vorkers. Essential war work. Phone 
for evening appointment. Appiiy in 
person.

MID STATĖS EQUIPMENT CO. 
2429 S. Michigan

50 GIRLS AND
W0MEN 50

HELP WANTED MOTERYS

SVARBUS KARO DARBAI MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir medinių baksų dirb- 
Į tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c J 
j Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.
vai.

9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai
Steel & Wire Co.

MERGINŲ
Patyrusių Operatorių prie power 
siuvimo mašinų. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite į

27 N. FRANKLIN ST.

SKELBKITES “DRAUGE’

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 ★

★

REIKIA VYRU
Reikia prie darbų lankstyti popteri 
nlus baksus Regullaris algos pake 
limas Dieną ir naktį šiftai 
kitę asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

Atfttfein
nuo 8:80 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaskl Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

REIKIA VYRŲ
JAUNŲ IR SENŲ

MIELINO MACH. OPERATORIŲ 
CYLINDRICAL GRINDERS Į 

SURFACE GRINDERS 
SHIPPING ROOM 

MAINTENANCE 
100% SVARBUS KARO DARBAI

10 vai. j dieną. 5 dienos savaitėje. 
Patyrimo nereikia.

MES IŠMOKINSIM JUMIS
LAKE SHORE TOOL WORKS 

816 N. Kostner

Kvailys giria save, o iš
mintingas kvailį.

TARNAIČIŲ
Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia 
dirbti. $74.00 j mėnesį. Ir Ekstra. 
Kuopatogiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės Linen Room

SOUTHMOOR HOTEL
67th & Stony Island Avė.

Hotel Stevens
Uždirbsit gerus pinigus. Dirbkite 

vieną arba iki 6 dienų j savaitę 
kaipo

TARNAITES
AR VALYMO MOTERYS 

mūsų _
Housekeeping Dept.

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI
MES IŠMOKINSIM JUMIS 

Gera Vieta Pastoviai Ateičiai. 
JUMS CIONAIS PATIKS

Atsišaukit

710 S. Michigan Avė. 
(Pirmos Durys j pietus nuo 

Balbo Drive)

For essential war work. Excellent 
starting rate. Definite advance
ment. We pay while you learn.

SOLDERING WIRING
ASSEMBLING RIVETING
Pleasant working conditions. Free 
Canteen. Good transportation.

Daily and Sunday interviews.

L. A. GOODMAN MFG. CO.
2249 S. Calumet Avė.

★

For Help! 
For Sale I 
For Rent 1
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -
In Ameriea’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Wear
Yowr

JUNIOR CLERKS
17 — 19

Kurių ranka rašymas gerai skaito
mas. Puiki proga įsidirbimo.

GREAT AMERICAN 
TRANSPORTATION COEP.

135 S. LASALLE ST. 
29th Floor Field Bldg.

^eather

MOTERŲ
VALYTI OFISUS 

Pastovūs Dienos Darabi 
Dabar Ir Po Karo

48 VALANDŲ SAVAITE 
Nepaprastai Gera Mokestis 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
ALGOS PAKĖLIMAS PO 6 MENESIŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
ATEIKITE ŠIANDIEN 

MES KALBAME LENKIŠKAI 
MUSŲ KRAUTUVĖJE

1250 MILWAUKEE AVENUE
TEL. HVMBOLDT 1440

i

Merkle - Kori f

213 N. MORG AN

Gear Co.

Merginų
IR

Moterų
PRIE

LENGVŲ MAŠINŲ
IR

ASSEMBLY DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA
100 % KA RO DARBAI 

Geros Darbo Sąlygos 
DIENOS DARBAI 

ATSIŠAUKITE

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURI NORITE GAUTI!

Palaikykite tuos bizni e 
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną.

(PLATINKITE "DRAUGĄ”

s a Symbol 
of a Generous 

Contribution to

THE COMMUNITY &

WAR FUND

mėti ir kitais reikalais. Su- 
sirinkimas bus svarbus, da
lyvaukite kuriems tik yra 
galimybės. Nut. rašt.

I 77

Iš DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Dirvos" korespon

dentas V. M. melagius
"Dirvos’’ No. 41 ^spalių 

8 d. iš Detroito tilpo kores
pondento V. M. aprašymas, 
kad kun. Valaitis nemirė. 
Kadangi “Dirva” pasižymi 
šmeižimais ir niekinimais 
lietuvių veikėjų, tai jos pė
domis seka ir kolonijų ko
respondentai. Tokiu yra ir 
V. M. detroitietis “Dirvos” 
korespondentas, nes mela
gystes rašo. Tiesą, pasakius, 
sveiko proto būdamas ne
galėtų tokių išmislų rašyti. 
Štai, V. M. kaip meluoja: 
Pereitą sekmadienį kun. či
žauskas sakydamas pamoks
lą Šv. 
sakė, 
mums 
siškai, 
gyvas 
seph’s 
Mich.”

Toliau rašo, kad, anot kun. 
Čižausko, “jis yra visai nu
senęs ir paliegęs fiziškai ir 
protiškai. Kas nors išmisli- 
jo jį palaidoti gyvą. Nors 
vietos lietuviai kunigai tą 
žinojo, bet laikinai tą tiesą 
nuslėpė, tik dabar kun. či- 
žauskas suteikė tikrų žinių 
apie gyvą palaidotą kun. Va
laitį.”

i

Žiniiį-žinelės

Jurgio bažnyčioj pa- 
kad kun. Valaitis 
yra miręs, tik dva- 
bet kūnas jo tebėra 

ir jis randasi St. Jo- 
Retreat Dearborn,

Detroite buvo atsiradęs 
daktaras Karll J. J. Stoll, 
kuris skelbėsi duodąs svei
katos patarimus moterims 
ir merginoms, dirbančioms 
karo dirbtuvėse. Trys mote
rys ir aplankė daktarą. Jos 
ne tik nebuvo egzaminuotos, 
bet daktaras — jas išnie-'* 
kino. Moterys tuojau rapor
tavo policijai. Daktaras su
imtas ir federalinio teismo 
nubaustas trims metams ka
lėjimo ir vienu tūkstančiu 
pinigais. Moterys ar mergi
nos turėtų gerai apsižiūrėti, 
kokius daktarus lanko.

Detroito lietuviški komu
nistėliai metai laiko, kaip 
duoda radio pusvalandį sek
madieniais. Kartais gaila, 
kad dar vadina lietuvių ra-- 
dio pusvalandžiu. Jau tie* 
moterų duetai, kva r t e t a i 
kaip pradeda traukti apie 
Volgą, apie kalinius, skriau
dėjus ir matušką, verste ver
čia ausis užsikimšti, ar ra
dio užsukti. Daugiausiai dai 
nuojama rusiškos meliodi- . 
jos.

Lietuviški komunistėliai 
turbūt Rusijoj gimę ir augę: 
Apie Volgą kuo puikiausiai 
žino, o apie Nemuną, ar Še
šupę, nei ABC nežino.

Povilas Mažokas jau kiek 
laiko kaip legališkai atvy-. 
kęs iš Kanados apsigyveno. 
Detroite pas savo brolį Iš 
Lietuvos išvažiavęs 1928 m. 
Kanadoje daug keliavęs, ap
važiavęs tokias vietas, ku
rių Kanados lietuviai nei ne
žino. Džiaugiasi Amerika, 
lanko specialistų vakarinius 
kursus ir stengiasi susipa
žinti su Detroito lietuviais.

Volungėlis

Tokį melagį galima į teis
mą patraukti.

Kaip kun. J. čižauskas, 
šv. Jurgio parap. klebonas, 
gali tokius pranešimus žmo
nėms daryti, kad jis pats 
pirmutinis visais reikalais 
a. a. kun. Valaičio rūpinosi, 
Šv. Jurgio bažnyčioj buvo 
pašarvojęs kūną ir iš čia pa
laidotas.

A. a. kun. Valaitis mirė 
gruod. 20 d. 1941 m. Palai
dotas gruodžio 24 d. Holy 
Sepulcher kapuo’se iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Laidotu
vėse dalyvavo J. M. Detroi
to arkivyskupas Mooney, 
virš 50 svetimų kunigų ir
lietuviai kun. J. čižauskas, į g b
kun. I. F. Boreišis ir kun. Mirė sportininkas 
V. Masevičius, kuris pasa
kė pamokslą.

r
Kleb. kun. J. čižauskas, 

i kaipo artimas draugas ir 
pirmutinis tos parapijos or
ganizatorius ir klebonas, 
daug rūpinosi laidotuvėmis. 
Dabar, po dviejų metų lais
vamanių korespondentas to
kius melus skleidžia. Katali-

_ k

kams reikėtų susiprasti ir 
tokių laikraščių neskaityti; 
jie pilni kolionių, šmeižimų, 
visokių melagysčių. Tegul 
laisvamanius mulkina savo
mis melagystėmis. Katali
kai turime savų laiknaščių; 
tuos remkime.

Viską Ištyręs

J. E. Widener, 71
PHILADELPHIA, spalių 

26.—šiandien mirė Joseph 
E. Widener, milionierius 
sportininkas, finansierius ir 
meno mylėtojas. Jis buvo 71 
metų amžiaus. 1940 m. spa
lių mėnesy Widener dova
nojo savo $50,000,000 meno 
rinkinį tuomet naujai Na- 
tional Gallery of Art, Wa- 
shingtone. Iki to laiko jis 
buvo skaitomas brangiau
sias toks rinkinys vieno as
mens nuosavybėje.

Susirinkimas
Bendro trijų parapijų cen- 

tralio komiteto susirinkimas 
įvyks spalių 31 d., 5 vai., 
Lietuvių salėj. Prašomi ka
talikai susirinkti pažymėtu 
laiku. Vėliau bus pasitari
mas su kitų srovių atsto
vais dėl bendros darbuotės 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lu ir čia platesnio veikimo 
padedant šiai šaliai karą lai- SKELBKITES “DRAUGE”
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. 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 eopy.

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 menesiams ............................................................... 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
Pusei metų .................................................•.................. . 4.50
Trims mėnesiams .......................................................... ...*. 2.50
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, rašomąją 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.

DVIGUBO JUBILIEJAUS

Gerb. kun. dr. K. Rėklaitis, M.I.C.
ŠVENTĖ

Į mūsų dienraščio redak
ciją dažnai užeina d. g. kun. 
dr. Kazimieras Rėklaitis, M. 
IC., Tėvų Marijonų provin
cijos Amerikoje vadas. Vi
suomet yra smagu ir nau
dinga su dažnu ir mielu sve
čiu pasikalbėti ir pasitarti. 
Tačiau vakar, nugirdę, kad 
gerb. Provincijolas šį mė
nesį švenčia dvigubą jubilie
jų, mes jį vizitavome ir, sta
tydami įvairius klausimus, 
pavarginome. Gerb. Jubilia
tas apie save kuo mažiau
siai norėjo kalbėti. Tačiau 
daug žinių patiekė iš tos 

veiklos, kuri ėjo jam gyvenant Petrograde, Romoj, Lie
tuvoj ir dabar Amerikoj ir kurioj jisai aktyviai daly
vavo. Apie tą veiklą teks parašyti kita proga. Šiuo tar
pu norime šį tą pasakyti apie patį Jubiliatą.

Iš pasikalbėjimo su gerb. kun. dr. Rėklaičiu sužino
jome, kad spalių mėn. jo gyvenime yra svarbus ir reikš
mingas. Šiame mėnesyje gimė, kunigu įšventintas ir į 
Marijonų vienuoliją įstojo.

Gimė 1887 m. spalių mėn. 22 d.
Kunigu įšventintas 1913 m. spalių 28 d. Romoj (Į- 

šventino kardinolas Pompili). Į Marijonų vienuoliją į- 
stojo 1918 m. spalių 15 d.

g •• • , A

Iš tų datų ir sužinojome, kad gerb. Provincijolas šiam 
savo gyvenime reikšmingame mėnesyje švenčia —

1) kunigystės 30 metų sukaktį ir 2) 25 metų sukakty 
nuo įstojimo į garbingąją vienuoliją, kurios darbams 
geriausias savo gyvenimo dienas pašventė.

MOKSLO DIENOS / H ; ? * j
Gerb. Sukaktuvininkas į aukštą kunigų luomą rūpes

tingai rengėsi. Baigęs Marijampolėj pradžios ir viduri
nius mokslus, lankė ir baigė Petrogrado dvasinę kuni
gų seminariją. Seminarijos vadovybė, pastebėjusi klie
riko gabumus, pasiuntė jį Romon aukštiems mokslams 
eiti. Romoje studijavo šešerius metus ir garsiame Gre- 
gorianum universitete pelnė filosofijos ir teologijos dak
taro laipsnį. ,

PROFESORIUS | , M W 1
Jaunas kunigas daktaras 1914 m. buvo pakviestas 

profesoriauti Petrogrado kunigų seminarijoj. Čia jis 
darbavosi iki 1918 m. Tais pačiais metais grįžo į Lie
tuvą, įstojo vienuolijon ir iki 1923 m. gyveno ir įvai
rias pareigas ėjo Marijampolės vienuolyne. 1923 m. at
vyko į Ameriką ir iki 1925 m. dirbo spaudos (prie 
“^Draugo” ir “Laivo”) ir visuomenės darbą. Kapelionavo 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolyne ir, be to, buvo pirmuo
ju lietuvių kalbos mokytoju naujai įsteigtoj Mundelein 
seminarijoj.

Pasirodo, kad Jubiliatas ilgiausiai gyveno Romoj — 
nuo 1925 iki 1940 metų.

1940 m. atvyko su J. E. vyskupu P. Būčių Amerikon 
ir nuo 1941 m. vadovauja Amerikos Marijonų provin- 
Pijai- __ . ._________________

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, liUNOIS

MOKSLININKAS
Iš čia paduotų kelių biografinių žinių matome, kad 

Jubiliatas yra išėjęs aukštus mokslus, kad profesoria
vo dvasinėj seminarijoj, dirbo spaudos darbą. Taip pat 
sužinome, kad jo gyventa Lietuyoj, Rusijoj, Italijoj, 
Amerikoj. Vadinas, puikiai moka tų kraštų kalbas, ge
rai pažįsta tų tautų psichologiją. Be to, arčiau pažįs
tą Jubiliatą, žino, kad jis puikiai moka klasiškąsias 
kalbas ir dar keletą (apait aukščiau suminėtų) moder
niškųjų kalbų.
LIETUVIS PATRIOTAS

Nežiūrint to fakto, kad gerb. kun. dr. Rėklaitis daug 
metų gyveno už Lietuvos ribų, jis su lietuvišku darbu, 
su lietuvių visuomene niekuomet nenutraukė ryšių. Gy
vendamas pirmojo karo metu Petrograde ir profesoriau- 
damas, lietuvius organizavo, šelpė, švietė. Tuo metu 
iš Lietuvos į Petrogradą buvo subėgusių daug tremti
nių. Juos reikėjo organizuoti, šelpti, šviesti. Kun. prof. 
K. Rėklaitis per Lietuvių Liaudies Sąjungą daug nusi
pelnė lietuviams ir Lietuvai. Jo bute buvo visas šios 
sąjungos centras. Abu su kun. J. Vailokaičiu leido ir 
redagavo lietuvių laikraštį ‘‘Vadą”. Tremtiniams stei
gė pradžios, vidurines mokyklas ir net liaudies univer
sitetus. 1917 m. Petrograde įvyko didysis Lietuvių Sei
mas, kuriame iškeltas Lietuvos Nepriklausomybės šū
kis. Nors ir nebuvo seimo atstovu, tačiau jame daly
vavo ir prie jo surengimo prisidėjo. Kaipo lietuvis pat
riotas ir troško ir dirbo, kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma.
SVARBIEJI DARBAI ROMOJE

Gyvendamas Romoje per penkiolika metų (nuo 1925 
iki 1940 m.) visą laiką rūpinosi ir sielojosi lietuvių rei
kalais. Būdamas Marijonų Kongregacijos vyriausios ta
rybos narys ir prokuratorius, daug darbo ir širdies į- 
dėjo, kad šią kongregaciją pastatyti ant stiprių pagrin
dų. Organizavo kolegiją, įgijo vienuolijai namus Ro
moj etc. Šalia vienuolijos tiesioginių darbų, bendradar
biavo su kitais Romoj gyvenančiais lietuviais ir, turė
damas plačias pažintis, kaip Romoj taip ir Vatikane, 
daugeliui lietuvių tarpininkavo ir padėjo visokiuose rei
kaluose. Sunku būtų trumpame rašinyje įvertinti tą 
vaidmenį, kokį gerb. Jubiliatas suvaidino lietuvių tau
tos atžvilgiu gyvendamas Romoje.

AMERIKOS MARIJONŲ VADAS
O

1940 m. drauge su J. E? vyskupu Būčių, Marijonų Ge
nerolu, antrą kartą atvyko Amerikon marijonus vizi
tuoti. Tuo metu kilo karas ir sulaikė jį pas mus, Ame
rikoj. 1941 m. rudenį mirė kun. dr. Jonas Navickas, 
provincijolas. Aukščiausioji Kongregacijos Taryba pa
skyrė provincijolu gerb. Jubiliatą. Tas pareigas ir šian
dien garbingai eina, besirūpindamas kongregacijos ge
rove, jos klestėjimu. Savo mokslu, šviesia ir kilnia as
menybe, giliu patyrimu, kunigišku uolumu, vienuoliš
ka drausme ir lietuvišku, patriotišku nusistatymu ski
na vienuolijai kelius į didelę ir garbingą ateitį, gyven
damas tuo įsitikinimu ir dirbdamas ta kryptimi, kad, 
karo audrai praūžus, jo tėvų žemės padangė ir vėl pra
siblaivys, Lietuvos žmonės vėl gyvens laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu, kuriame Marijonų Vienuolija vėl 
užims atitinkamą ir jai priklausomą vietą.

Naciai nuteisė mirti 
už ginklu laikymą

(LKFSB) Vokiečių speci- 
alinis teismas Kaune nutei
sė mirti Joną Moročką, o ki
tus tris — sunkiųjų darbų 
kalėjimu nuo 3 iki 12 metų, 
gi dar penkis vyrus — kele
tui mėnesių kalėjimo už lai 
kymą ginklų be leidimo ir 
už nelegalų medžiojimą Kau
no apskrityje.

Nacių pareigūnams 
Lietuvoj nesaugus 
gyvenimas

Šviesiam ir stipriam lietuviui, uoliam kunigui, draus
mingam ir daug nusipelniusiam vienuoliui, spaudos ir 
visuomenės veikėjui, gerb. kun. dr. K. Rėklaičiui, mes 
iš savo pusės linkime dvigubo jubiliejaus proga svei
katos ir pasisekimo tolimesniems svarbiems ir išganin
giems darbams dirbti ir vadovauti!

Ilgiausių metų!

★

Čekoslovakijos šventė
(LKFSB) Pirmas po Austrijos kraštas, kurį naciai 

okupavo — Čekoslovakija, taigi ji ilgiausiai kenčia sve
timųjų šeimininkavimą. Čekoslovakija — šviesus, orga
nizuotas kraštas su 15 milijonų gyventojų, išsisklai
džiusių po 54,244 mylias teritorijos. 40 nuoš. gyventojų 
užsiima žemės ir miškų ūkiu, ir užauga ten puikių kvie
čių, rugių, avižų, cukrinių runkelių, kornų, taipgi — 
miežių; neveltui — Prahos alus net kituose kontinen
tuose garsus. Čekoslovakijoje buvo pravesta didelė že
mės reforma. Čia taipgi buvo puikiai išvystyta ir pra
monė, ypač ginklų, čekoslovakų inžinerijos mokyklos 
buvo garsios, kad net daugelis lietuvių ten studijavo.

Spalių 28 d. Čekoslovakija liūdnai minės savo nacio
nalinę šventę. Tačiau jų krašte laisvės mintis yra labai 
gyva, pilna partizanų ir mes gerai atsimename, kaip 
naciai už pasipriešinimą išnaikino ištisą Čekoslovakijos 
kaimą — Lidice. šią vasarą paskelbė Čekoslovakijos 
ministeris dr. H. Rupert, kad naciai subaudė išviso 
50,000 čekų vyrų ir moterų, 200,000 čekų išsiuntė į 
koncentracijos lagerius, o 500,000 išvežė priverstiniems 
darbams į Vokietiją 3r į nacių užimtus kraštus. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse yra išleistas (šiais metais) 
pašto ženklas, skirtas Čekoslovakijos garbei. Apie 75 
nuoš. Čekoslovakijos gyventoįį — katalikai.

(LKFSB) Nacių kontro
liuojamas Vilniaus laikraš
tis įdėjo pranešimą, kad Hen 
richas Schultz, SS vyriau
sias vadovas Vilniuje, “ati
davė savo gyvastį už Fiure
rį ir už Didžiąją Vokietiją.” 
Matyt, kad Lietuvoje veikia 
slaptai organizuotos grupės, 
kurių kietą ranką turi pa
justi žiauresnieji okupantų 
vadovaujantieji asmens.

Karo lauko ligoninės A- 
merikos kariuomenėj dabar 
taip moderniškai įrengtos, 
kad ne tik teikiama pirmoji 
pagalba, bet sužeistiems ka
reiviams daromos operaci
jos, jei jos greit reikalingos, 
ir X-Ray nuotraukos.

Argentinos vyriausybe pa
skyrė $210,000 cenzui (gy
ventojų surašymui) padary
ti ir krašto turtingumui su
žinoti. Pastarasis Argenti
noj cenzas buvo darytas 1914 
metais. Sakoma, kad cenzui 
padaryti ims metus laiko.

Stengkis atlikt savo pa
reigas taip, kad iš to būtų 
naudos ne tik tau pačiam, 
bet ir visuomenei.

Lietuvoje didelė stoka 
odos ir tekstilės

(LKFSB) Vbkiečių vadi
namame “Ostlande” yra jau
čiama didelė stoka odos, gu
mos dirbinių ir tekstilės ( au
dinių). Ypač daug nukenčia- 
ma dėl stokos diržų dirbtu 
vėse. Įsakyta, kur galima, 
taisyti senus ir esamuosius 
taip gerai prižiūrėti, kad jų 
amžių kiek galint prailginus. 
Odos prekyba yra labai griež 
toje priežiūroje.

Lietuvoj fabrikai 
gamina batus 
mediniais padais

(LKFSB) Lietuvos gyven 
tojai turi didelio vargo su 
autuvu; kad nors kiek pa
gerinti padėtį, rytinių oku
puotų kraštų ministeris rū
pinasi praplėsti gamybą ba
tų su mediniais padais. Pir- 
masai toks fabrikas pradė
jo veikti Vilniuje.
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Po svietą pasidairius

Stiprus žemės drebėji
mas Šiaurinėje Indijoje

Bombėjus, Indija, spalių 
24 d. — Colaba observato
rijoje buvo užregistruotas 
stiprus žemės drebėjimas, 
kuris buvo jaučiamas net 
per 1.290 mylių visu pakraš
čiu Šiaurinės Indijos.

“Tautosakos Darbų” III 
tome rašoma, kad iki šiol 
(iki 1936-XII-31) Lietuvoje 
viso keiksmų surinkta 449.

Jei kas pradėtų rinkti A- 
merikos lietuviškų balšavi- 
kų keiksmus, kuriuos jie re
gistruoja savo gazietose, 
skaičius būtų dvigubai di
desnis už surinktąjį Lietu
voje.

Viename mitinge tarp ka
taliko ir balšaviko iškilo gin 
čas apie Pabaltės valstybes. 
Balšavikas visomis keturio
mis pasakojo, kad Lietuvoje 
ir kitose valstybėse yra var
gas, skurdas ir nieko jose 
gero nėra.

— Bet jei ne Pabaltės val
stybės, tai milžiniška Rusi
ja negalėtų net gyventi, — 
pareiškė katalikas. — Ji vi
siškai nusustų.

— ^C-aip tai? Kokiu būdu?
— karščiavos balšavikas.

• — Kokiu būdu? Juk visi 
mes gerai žinome, kad per 
dvidešimts penkis metus Ru
sija taip nusigyveno, taip 
nuskurdo, kad, nenorėdama 
galą sau pasidaryti, užpuo
lė Pabaltės valstybes ir jas 
pasigrobė baisiai apiplėšda- 
ma. Jeigu Rusijoj buvo taip 
gera, kam jai reikėjo nu
skurdusių kraštų? Pasirodo, 
kad Pabaltės valstybės be 
Rusijos gali gyventi, o Ru
sija be tų yalstybių negali.

Vakar vakarą einu strytu. 
Prieinu bridžių-tiltą. Žiūriu, 
vyras apsikabinęs tilto lem
pą lyg norėtų ją ant pečių 
užsidėti.

—Mister. ką tu čia darai?
— paklausiau.

—A. a, matai, — atsakė 
girtas vyras. — noriu par
nešti namo šią lempą, ba 
mano žmona dažnai barasi, 
dėlko aš jai neparnešu 
“Bridge lamp”.

Spicpirvirvio Dumkos
Dėi Lietuvos atstovo Bil- 

manio straipsnio New York 
Times dienraščiui Prūseika 
šaukia: “Ne tokia spirgiai 
spręs, kaip po karo susitvar
kyti!”

Turbūt, spręs tokie “spir
giai” kaip Prūseika, kurie 
visados žino, kur duona ge
riau sviestuota?

Mizara sako, kad bolševi
kų New Yorkan šaukiamas 
suvažiavimas neatstovau
siąs “visų Amerikos lietu
vių.”

Aišku, jis atstovaus tik 
tuos ką myli po skiepus trin
tis ir, it girti, kitus puldi
nėti.

Mizara klausia: “Kodėl 
demokratinis (suprask, bol
ševikų) Amerikos Lietuvių 
suvažiavimas turėtų Lietu
vai kalti grabą ir kasti duo
bę?”

Nežinome nei mes kodėl, 
bet, aišku, jis karstą kals 
ir duobę kas. Turbūt, Mask
va taip patvarkė?

Mūsų bolševikų spaudoje 
jau nieko nebesigirdi apie tą 
40,000 lietuvių, kurie, sako
ma, per du metu prieš na
cius Raudonojoj Armijoj ko
vėsi, ir nei lietus užlijo, nei 
šalna užkrito, nei plaukelis 
nuo galvos nenusirito, nes 
vis (pasak bolševikų) kaip 
buvo 40,000, taip ir būdavo.

KAIP TAI SENOVĖJE 
BŪTA

PANEVĖŽYS. — Spalių 
24 d. vidudienyje vagys Ra
mygalos gatvėje pavogę ma
lūnininko karvę; netoli nu
sivedę papiovė ir jau taisėsi 
kailį lupti. Bet pastebėję 
žmonės vagis nubaidė. (Š. 
1910 m.)

445,200, 
GALVOMS OF FUEL OjJL 
ARE SAVED ANNUALLY 6Y 
10WERiKG WIND0W SHADES, 

EilOUGH OIL TO MAKE 
3M^0O,OOO GALL0H5 
0F IOO-OCTANE GASOLIME, 
WHICH £NABLE

| JOO'HYING FORTR£SS.ę$; 
j BASEO £NGLAND,TO 

BOMB BERLIN 576 TIMES.
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Jauna gyvybė, kurią užgniaužė vėžys 
krūtinėje

‘AMERIKOS LIETUVIŲ PREZIDEN- 
. PRIVATŪS JO LAIŠKAI VAIŽGANTUI IR

CIRKUS KAREIVIAM S IR JŲ VAIKAMS
ŪSO, palaikomo National Catholic 

Community Service, Charleston, S. 
C., iniciatyva. Wallace Bros. buvo su- 
ruošęs kareiviams ir jų vaikams dy
kai cirką. Čia vieno jūreivio vaikas 
nusigandęs žiūri į cirko “Cleopatrą” 
(dramblį). (NCWC)

“JO TIKRAS LIEŽUVIS BUVO NE BUR- 
VALANDOS

— IŠ MOKYKLOS IŠMESTAS UŽ BEDIEVYBĘ LIKO... 
KUNIGU. — SLAPTA PRIESAIKA PRIEŠ ŠVENTOJO

> KAULELĮ. —
TAS’ .
JAKŠTUI. — APIE “AMŽINĄ KAPITALĄ’ LIETUVOS 
KANKINIAMS. — BROLIO AŠAROS SESERS ĮŽADŲ 
DIENOJE.
NOJE. O RANKOSE”. — PASKUTINES
RAŠYTOJO KUN. A. KAUPO.
— Pamačiau

^tokį, koks jis yra, ne koks 
turėtų būti. Buvau arti su
sidūręs su studentais su be
dieviais, anarchistais, tam
suoliais ir t.t. Pats dirbau 
plovyklose, mačiau kaip ir 
kiti dirba, dirbtuvėse ir ka
syklose. Du sykiu buvau se
minarijoje... Kitados gyve
nau tarp darbininkų, o da
bar gyvenu, iš darbininkų, 
— tai tos klasės pastangos 

^pagerinti savo būvį man y- 
patingai rūpi. Nesu nei agi
tatorius, nei vadovas. Tai ir 
palieka man ne kas kita, 
kaip žiūrėti, domėtis, tyri
nėti ir surašinėti, — šitaip 
save apibudino a. a. kun. An- ‘ 
tanas Kaupas, nuo kurio 
mirties šiemet sueina 30 me
tų. Tai įdomi ir įtakinga as
menybė Amerikos lietuvių šalintas, 
tarpe ir šios sukakties pro
ga verta jį prisimint’ ir pa- Per vandenynus į naujus 
gerbti. kraštus

— Būdamas Kauno semi- mokslą — taigi už 3 ar 4 
narijoje ir jausdamas ant vaičių atsidūriau lenkų 
savęs Damoklo kardą — iš- 

ri varymą, sykį padariau pats 
sau prižadą — niekados ne
atsigulti nesukalbėjus 1 Tė_- 
ve mūsų, 3 Sveika Marija, 
taip pat niekados neapleis
ti Mišių šventomis dienomis. 
Šitą prižadą pildau..., — pa
sakojasi A. Kaupas. Gal tas 
jam padėjo nepalūžti toli
mesniuose sunkumuose. Iš 
seminarijos išlydėdami drau
gai jam sumetė net 400 rub
lių. Beveik ištisus metus jis 
trynėsi tarp Petrapilio stu
dentų, vėliau Kaune mokino 
“švedus” (naujai besiruo
šiančius į gimnaziją, patai
sas turinčius mokinius) ir 
pats mokinosi. Pas jo šei
mininką buvo padaryta kra
ta. Policija rado slaptų lįe-

pašalino už... 
jis bedieviu

gyvenimą jį iš mokyklos 
bedievybę, bet 
nebuvo ir po metų įstojo į 
kunigų seminariją. Čia jis 
susidomėjo lietuviškais da
lykais, ėmė skaityti Duone
laičio raštus, atydžiai klau
syti garsiojo Jauniaus lietu
viškųjų pamokų, net gi pri
sidėjo prie slaptos lietuvių 
klierikų Šv. Kazimiero drau
gijėlės, kurios nariai, pada
rę priesaiką prieš Šv. Kazi
miero kaulelius ir slapčia 
variniame kryželyje užsika
binę ant kaklo to šventojo 
relikvijas ryžosi dirbti lie
tuvybės darbą, šviesti Lie
tuvos liaudį. Seminarijoje 
A. Kaupo kambarėlyje, bu
vo padaryta krata ir už ras
tas įtartinas knygas ir su
sirašinėjimus jisai buvo pa-

tuviškų Laikraščių ir šeimi
ninką išvežė, o Kaupas, ne
turėdamas iš policijos išti
kimybės liudymo, neteko vil
ties įstoti į bet kurią Rusi
jos mokyklą ir išvažiavo į 
Ameriką.

— Sunkiai padirbti nega
lėjau, — pasakojosi apie sa
vo pirmas dienas Ameriko
je, — Lengvesnio darbo ne
gavau, o čia keli ramygą- 
liečiai apsiėmė mokėti

^Iš gimnazijos išmestas 
už... bedievystę

— Mano praeitis neturi 
daug šviesių ruožų, — pri
sipažino kartą A. Kaupas. 
Tikrai, jo gyvenimas buvo 
pilnas rūpesčių. Gimęs jisai 
buvo 1870 m. Gudeliuose, 
Ramygalos parapijoje. Pate
kęs į Šiaulių gimnaziją su
sidraugavo su tais laikais 
mokinių tarpe gana gausiais 
socialistais, buvo nuvestas į 
jų slaptą knygyną uždraus
tųjų knygų. Beskaitydamas 

įvairių kritikų ir revoliucio
nierių raštus ir patsai ėmė 
į tą pusę nušnekėti, net gin
čytis religiniais klausimais. 
Kartą tokie ginčai įvyko a- 
tostogų metu, net gi polici
ninko akyse. Buvo įskųstas 
gimnazijos vadovybei, kuri

minarijoje Detroite.

Dėl mietų lieiuvių-išeivių
Įšventintas kunigu 1896 

m. A. Kaupas už poros me
tų jau klebonavo Wilkes 
Barre, Pa., vėliau Scranto- 
ne, Pittstone. vis lietuviško
se parapijose. Tačiau jo dar
bas siekė toli už parapijos 
ribų. Apie jį Vaižgantas ra
šo: '

..

AND W1SE!

nusių darbo būdų. Viename
laiške Jakštui-Dambrauskui nervų įtempimo, jisai mokė- 
jis rašo:

— Dar liūdniau, kad dau
gelis mano, būk senovės at
šipę Bažnyčios ir tikėjimo 
apsigynimo įrankiai gali bū
ti naudojami dabartiniams 
siekiams...”

Jis buvo tiek pažengęs so
cialiniuose klausimuose, kad 
vienu metu svarstyta jį pa
kviesti tuos dalykas dėsty
ti Petrapilio dvasinėje aka
demijoje.

Bet visuose savo darbuo
se kun. Kaupas - nepamiršo 
ir lietuvių tautos. Net apie 
savo vieną žymesnių veika
lų — “Patrimpo Laiškai” — 

. jis viename privačiame laiš
ke atsiliepia:

— Jų tikslas — sujudinti 
žmones duoti aukų tėvynės 
kultūros reikalams...”

Jis taipgi buvo didelis lie
tuviškosios knygos mylėto
jas ir jo knygų siuntinys bu
vo geras įnašas į besistei
giantį viešąjį katalikų, kny 
gyną Kaune.

Nežiūrint to nuolatinio

jo protarpiais ir smagų links
mumą parodyti, sakysim, 
draugų tarpe priėjęs ten, kur 
alus pilstomas, tiesdamas 
stiklą prataria:

— Na, jau Kaupui, pilk su 
kaupu...

O gyvenimo vargai vis 
sunkiau gulė ant pečių. Pitts 
tone sudegė bažnyčia ir ji
sai savo prieteliui Vaižgan
tui rašo:

— Bažnyčios sudegimas 
mane labai sunervino ir 
krovė naštą, kurios gal 
nepakelsiu^.. Po metų 
laiške teisinasi, kodėl jis
nusiunčia prašomos fotogra
fijos:

— Pasenau taip, kad nei
(Nukelta į 6 pusi.)

už-
nė 

vėl 
ne-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLElIį

VARTOJAMAS NA4JAS ri.ASTlC MA- 
TEKIOI.AS NATŪRAI
SPALVOS DANĮ V l'I.KI'IOMS.

venimui ir dvasiniam dar
bui tarp lietuvių visa širdi
mi buvo atsidavęs. Iš jo raš
tų ir pasišventimo sėmė sau 
įkvėpimo likti vienuole ir 
jo sesuo Marija Kaupaitė, 
kurią jis pasikvietė iš Lie
tuvos šeimisinkaųti ir kuri 
vėliau buvo Šv. Kazimiero 
seserų garbingojo vienuoly
no steigėja. Pats kun. Kau
pas kurį laiką dėstė lietu
vių kalbą kandidatėms, rė
mė besikuriantį vienuolyną 
aukomis. Kaip jis, laikyda
mas Mišias, pergyveno sa
vo sesers įžadų momentą, 
vaizdžiai nusako kita vie
nuolė, dalyvavusi iškilmėse:

— Jis buvo taip susijau
dinęs, net maniau, kad jis 
apalps; jis tik prie didelių 
pastangų susilaikė nuo verk- 

Man atrodė, kad jis 
žiūrėjo ir regėjo dau- 
sielų, kurias seserys 

pasišventimu, pamaldu-

kos lietuvių — tiek tuomet 
pirmininkas reiškė; “ Lietu
viška Katalikiška Mokinimo 
Draugystė Motinėlė” turi jį 
per ilgus metus savo sekre
torium.”

Jis juk buvo vienu iš Mo
tinėles draugijos organiza
torių. Ją steigiant turėta 
tikslu:

— Kelti, gaivinti, užlai
kyti lietuvystę ir iškariauti 

už Lietuvai ir lietuviams žo- 
džio, spaudos, tikėjimo lais- 
vę ir nepriklausomybę.” Tą 
kovą jisai su kun. Miluku, 
kun. žiliumi, šią draugiją 
steigdami, jau pradėjo 1901

1 m.
i Dar prieš tai Kaupas drau 
gs su 
nėtais draugais kunigais pa- 
skeibė į lietuvius inteligen
tus atsišaukimą, kad rink
tų medžiagą lietuvių skyriui 
pasaulinėje parodoje Pary
žiui. Tai buvo pastangos jų 
sudarytosios Lauryno Ivins- 
kio draugijos.

Kovai dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvių gerovės bu
vo sugalvota sušaukti Ame
rikos lietuviškųjų laikraščių 
redaktorių suvažiavimas. Ir -gantas,, — buvo ne burnoje, 

bet pirštuose, nusitvėrusiuo
se plunksną. Duok jam va
landą laiko, jis tau, rašomo 
sios mašinos greitumu, pri- 
bers ant kelių Lakštų ir kai 
ims skaityti iš savo rašto, 
tik stebėsies gražumu kal
bos, nuoseklumu minčių, tur 
tingumu turinio...”

Nenuostabu, taigi, kad ji-

abiems aukščiau mi-

Vargai ir grabas
Anais laikais kunigo dar

bas parapijose buvo labai 
varginantis dėl netvarkingų 
pretenzijų iš nesusipratusių 
parapijiečių. O čia dar dar
bas spaudoje jį taipgi var
gino. Jakštui taip jisai nu 
siskundžia:

— Nemiegojęs beveik tris 
naktis, nusikankinęs su žmo
nėmis ir svečiais, sėdžiu da
bar savo kanceliarijoj 
laukdamas interesantų, per- 
žiūrinėju savo ‘“Eugeniką”...

Kitame gi laiške:
— Šitą laiškelį rašau jau 

trečią dieną... Tai šis, tai 
tas, tai kas kita. Negalima 
nei minčių surinkti, nei pra
dėto darbo vesti iš anksto 
išgalvotais keliais...”

tt:.jrVelvalone."t?:x
$12.50

IKI $39.50 UŽ KiEa....... .  J j
Neatsiduoda. Be skonio. Natu.aie, -pal
vos. Neblunka. Visoj Aai, o-nių
ple’tos. >*ermatomo» cryMtm ci-e. pieuoa.

PlunksnoH aunkumo. vniibios. t'nlrn- 
kinimas^arHntiietaa. Mntertoia- lainu ,n, 
naSue 1 gamtini. Vienos dieno, tm-.nių 
patarnavimas. Apskaitlavimiu. veltui.

Darome p’eitas |S|ir I 
gautas tik iš laisniuotu

JNABROS.’
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Aslilaml 2tnl EI .Mon. 9251

Atdara nuo 9 iki S. Seitn.l nuo M >ki L 
_______ KAI-BAME LIETI v|-kAi

3945 W. 2<ith St. 2n<l Fl. |,;<w 29<»X 
30 N. Dearborn Rm. kimi, sta 9<;|» 
Vldurmlesčlo vai. »-g. asp.u.,.,,) „ 

ketvirtadienį nuo 9 iki 7

— Amerikoje kun. Kau
pas savo šviesiu protu, sa- j 
vo sugebėjimu rašyti vei
kiai pasidarė “pirmuoju tar
pe lygių’ ’. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, tuomet 
dar nesuskilęs į dvi dali, “a <1910 “ > buv0 ivertin- 
renkMi jį savo pirmininku, ta kttB- KarJP° 
lyg prezidentu visų Ameri- ren^ant ii lietuvių laikraš- 

tininkų draugijos sekreto
riumi.

smo. 
tada 
gybę 
savo
mu ir katalikišku auklėjimu 
išgelbės...
Redaktorius ir rašytojas

— Jo tikras’ liežuvis, — 
rašo apie kun. Kaupą Vaiž-

į

HfcALTHV, Wii?i Lietuvos mylėtojas
Gimtasis kraštas Kaupui 

buvo kaip mylimas asmuo. 
Net jo tėvynėn siunčiamuo
se laiškuose užtinkame po- sai buvo pakviestas besikų- 
sakių:

— Daug visokio labo ir 
tau, ir Lietuvai.

Jisai amerikiečius ragino 
suorganizruoti Geležinį Ka
pitalą. Iš jo nuošimčių — 

<a prūpinti svarbiuosius rei ■ 
kalus Lietuvoje: kod tik Lie
tuva nebus laisva, tol reikės 
aukų kankiniams, mokslei
viams, rašytojams, tautos 
muziejui.

Matydamas, kaip Ameri
kos lietuviams trūksta in- 
teligentinių pajėgų, jisai 
kviečia kun. Tumą atvažiuo
ti ir jam tiesiai rašo:

— Mums nereikia kunigų 
perdaug dievotų arba liur
bių, arba paisančių pinigų; 
bet energingų, taktingų ir 
teisingų... Atvažiuok ir būsi 
perlų tarpe mūsų kunigų../’

Bet jis pats religiniam gy-

g

! "tsss
KLAUSYKITE- 1
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ |

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO^AKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

/

i

j

riančio “Draugo” redakto
riumi. Ir čia jis savo parei
gą atliko puikiai. Kaip apie i 
tai liudija Tumas-Vaižgan
tas:

— Nepykdamas. Besibar
damas, nesipravardžiuoda- 
mas, jis mokėjo nuosaikiau 
įrodymais ir giliu dalykų 
žinojimu prispirti kiekvieną 
prie sienos ir užčiaupti jam 
burną. Nebent tas beviaup- 
sėjo, kuriam jokiu mokslu 
nieko neįrodysi, kuris vis- 
tjek putosis, blaškysis ir ko 
liosis, nepajėgdamas kitaip 
atsiturėti.”

Kun. Kaupas ypač pamėg
sta socialinius klausimus ir 
juos visu atsidėjimu studi
juoja. Tame jis mato nau
jus kelius ir dvasininkams; 
jam sunku matyti, kad dau- ) 
gelis dar vis laikosi pase- ■

Tpkfonas SEELEY 8760

2314 WEST ROOSEVELT ROAD

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

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Split by PDF Splitter
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Rašo D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago

LIGONIO PRIEŽIŪRA (4) dį turėtų, kad ir išminties 
bei sumanumo pakaktų, dar 
reikia stiprių raumenų ir 
geros sveikatos idant tinka
mai ligoniui patarnauti. De- 
likatnutė, ar nestiprios svei
katos moteriškė verčiau te- 
neįsipareigoja ligonį sargint.

Labai svarbu, kad ligonio 
prižiūrėtoja būtų stiprios 
sveikatos.

Kartais pasitaiko, kad li
gonį besarginant pati ligo
nio prižiūrėtoja suserga. 
Tuomet jau ne vienas, bet 
du ligoniai atsiranda.

Ligoniui reikia paduoti 
vaistus, reikia dažnai pa
duoti vandens, i._ .. w
pagaminti tinkamą valgį, rei ^ebybaĮs patampa tie, ku- 
kia jį apvalyti, numazgoti, rie kūdikystėje apkursta, o 
pakeisti baltinius, apšvarin
ti lovą. Kartais ligonį rei
kia apversti tai ant vieno 
šono, tai ant kito, tai pa
kelti jį iš vienos vietos į 
kitą. Juk negalima ligonį 
taip apleisti, kad jis sušvink 
tų ir kirmėlėmis aptektų. 1
Švari lova, švarus kamha-1 J° vaikas užaugtų tokiu. Dėl 
rys, ligonio švarumas ir pa- negulima kaltinti tėvų, 
čios ligonio prižiūrėtojos 
švarumas yra didžiai svar
bu ligonio greitesniam ir ge
resniam pasveikimui. Jei ap
link ligonį bus nešvaru, jei 
visur dvoks, tai ligonis jau- įa klausi, ar yra pavojus ir 
sis prislėgtas, jis šlykštėsis ką reiškia, jei ant kojos pirš- 
valgiais, neteks apetito, jo tų po nagais atsiranda juodi 
vidurių virškinimas pablo- neskaudūs tAškai, Atsaky- 
ges, o tai jo sveikatą ne- mas toks: gali būti pavojin- 
stiprins. Į ga, gal ir ne. Tokie juodi

Nuolatos, per ištisas die- taškai po nagais kartais at- 
nas ir naktis prie ligonio 
budint, ligoniui patarnau
jant, palaikant tinkamą šva
rą, tai ir stipriausi žmogų 
gali nuvarginti. Nelengvas 
yra ligonio patarnautojos 
darbas... Taigi kiti šeimynos 
nariai privalo suprasti, at
jausti ir visuomet pagelbė
ti ligonio prižiūrėtojai, kuo
met jinai ko nors paprašo. 
Visi šeimynos nariai priva
lo sutartinai ir darniai tal
kininkauti, privalo pasida
linti pareigomis, privalo 
klusniai ir greitai išpildyti 
ligonio prižiūrėtojos nurody 
mus bei įpareigojimus. Kai 
visi šeimynos nariai tinka
mai ir sutartinai veiks, tai 
ligonis greičiau pasveiks.

Kad ir stipriausio būdo 
būtų, kad ir maloniausią šir-1

APDOVANOTI Iš Toronto padangės

labai

BRIDGEVILLE, PA.
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

Apsiašaroję veidai liūdyja 
pergyvenamą sielos skaus
mą dėlei apsiniaukusio ry
tojaus. Kiekvienas žino ir 
jaučia, kad karas be aukų 
ne apsieina. Tik sunku nu-

Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas F. M. — Ne-
reikia jam byliais niekas neužsigema.

kai negirdi tai ir neišmoks
ta kalbėti. Dažniausia kūdi
kiai apkursta persirgę skar
latina, kartais po persirgi- 
mo tymais, kartais po kitų 
infekcinių ligų. Būti kurčiam 
ir nebyliui yra didi nelaimė. 
Nei vienas tėvas nenori, kad

Reikia kaltinti tik infekci- 
nias ligas ir nežinojimą, kaip 
apsaugoti kūdikius nuo li
gos.

Atsakymas E. Y. — Tams

Šiek-tiek apie 

pirmąjį lietuvi 
kunigą

Lietuvių spaudoj
mažai buvo rašyta apie į- 
šventinimą į kunigus lietu
vio Petro A. Ražaičio. Nors 
žinia truputi pavėluota, bet, 
kadangi kun. P. Ražaitis y- 
ra pirmutinis Kanadoj gi
męs lietuvis, reikia šiek-tiek 
plačiau parašyti.

Kun. P. Ražaitis gimė lap- Į 
kričio 11 d., 1918 m., St. 
Catherine, Ontario. Vėliau 
persikėlė į Torontą, lankė

, JAUNA GYVYBĖ, KURI4 » 
UŽGNIAUŽĖ VĖŽYS 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

parapijonų lietuvių. Taipogi “pikčerio” nesinori “muš- 
kalbėjo kunigo tėveliai, ku- ties”. Brolau, ir ant mano 
rie papasakojo, kad daug 
vargo ir rūpesčio turėjo, kol 
išleido sūnų į kunigus. Ant 
galo reiškė didžiausią padė
ką visiems lietuviams už su- 
į] __________ ___________________

kunigo. parapijos lankymo, tenka ne- kraštą, už paveikto žmo
I Prie baigos prabilo pats vienodai keltis, 
kun. P. Ražaitis lietuvių ir > gulti, o čia priedo — dar 
anglų kalba, dėkodamas vi
siems lietuviams ir parapi
jos klebonui už surengtą iš
kilmingą balių, brangias do 
vanas ir gausias aukas.

Pinigais aukotojų visų ne
galima buvo sužinoti, nes 
kiti nepridavė sąrašo kiek

skalpo jau ne vienas žilas 
plaukas.”

Kitu atveju nusiskundžia, 
kad nereguliarus kunigo gy
venimas ardo sveikatą: dėl naatyti, kieno sūnus pirma-

rengimą baliaus pagerbimui išpažinčių klausymo, ligonių, s*s paguldys galvelę už gim-
i

nevienodai Saus išlaisvinimą.
Šiais laikais visi kreipia 

daugiau atydos į savo sąži
nės balsą, žmogus pajuto 
savo menkumą ir prikiauso-

* AKA VA AVC.V*, V Vz KJCv* KZ ĮL.lk ------- - ------------------------- -----------— —--------------- — —’

j Šv. Ritos pradžios mokyklą aukojo, dėlt0) kad jie tys vis kankina: tai rodosi,

plunksnos darbas:
— Nors dar tik 41 metai 

amžiaus, — rašė jisai 1911
m. savo prieteliui, — o jau nuo To, Kuris jį siun-
žmogus jautiesi, jog gražės- i šį pasaulį.
nę gyvenimo dalį esi pragy-! 
venęs, jog grabas nebetoli. 
Kažin dėl ko neramios min-

Laikas nuo laiko mūsų 
jaunuoliai, pasipuošę kariš
ka uniforma, parvažiuoja 
pas savo tėvelius. Jų pasi
rodymas teikia daug džiaugs 
mo visiems namiškiams. 
Šiuo metu pas tėvelius sve
čiuojasi Jurgis Vasiliauskas, 
iš profesijos mokytojas. Ma
lonu konstatuoti, kad mūsų 
kareiviai, sugrįžę į namus, 
neapleidžia sekmadieniais 
bažnyčios.

Iš 36 šv. Antano parapi
jos jaunikaičių, keturi jau 
yra išvežti kitur. Jonas ir 
Vilimas Packevičiai kovoja 
japonus Pacifiko salose, Jo
nas Kazlauskas yra Austra
lijoje, Leonas Stankus — 
Anglijoje. Be to, Jonas Kaz-

ir Šv. Mykolo kolegiją, ku- asmeniškai jteikė auką ku_ kad pabaigsiu gyvenimą be- 
,ną baigė su geriausiais pa-!nigui pročių namuose, tai elgėt-
žymėjimais. Priklausė prie stambiausią dovaną įtei- uamy, o ir atsiskyrėlio na- 
Rugby ir Hockey tymų, ku
riuose visur pasirodydavo^ 
kaipo geriausias sportinin
kas. Turi du brolius ir vieną 
seserį. Broliai tarnauja Ka
nados kariuomenėj, 
kur Anglijoj.

Būdamas Šv. Augustino 
seminarijoj, labai buvo po
puliarus visų klierikų tar
pe ir gabiausias. Už savo 
gabumą ir kaipo neturtin
gas buvo paliuosuotas nuo~ 
mokesčio už mokslą. Turi 
labai gražų balsą: basso

noti Legion of Merk ordi- Protodo. Kaipo gabus moks 
nu. (NCWC) le’ darbštus ir fiziniuo

se darbuose, nes vasaros a- 
j, , T Z tostogų išvažiuodavo dirbti
l\0d6l taip DUVO. pas lietuvius tabako ūkiuo-

„ . - se. Klieriku-būdamas taipgi
, , . , . , - . per atostogas nudažė lietu-buvo dar pnes Am. Lietu- . , , .. .. T . vių bažnyčią iš lauko puses.vių konferenciją šv. Jurgio 1 , . ._ .. ., .. .... I kunigus įšventintas ge-draugijos susirinkime. Rin- 23 1943 m pirma3

nrGT/\TmčT 1 Irrtn + nvA'M /-.-r ,

ją. Pabeldžia į svetainės du
ris Bugailiškis pasisakyda
mas norįs pakalbėti vardu 
gediminiečių. Pirmininkas 
nutraukia susirinkimą ir pa 
kviečia svečią į svetainę, ku
ris, atsiprašęs visų, perskai
to Bagočiaus laišką jam as
meniškai rašytą ir spausdin
tą plekatą kviečiantį drau
gijas rinkti atstovus ir skir
ti aukų konferencijai. Po 
to, dar jis pats žodžiu aiš
kino susirinkimui konferen
cijos svarbą ir reikalą aukų.

Labai ačiū už pakvietimą, 
tik gaila, kad Bugailiškis 
pamiršo pakviesti ir gedimi- 
niečius rinkti atstovus ir 
skirti aukų lietuvių konfe
rencijai, nes mūsų atstovų 
tarpe ir aukotojų sąraše ge
diminiečių vardų nesimato.

kė biznierius Juozapas Gru- mėlis girioje tarp kalnų ša- 
'bevičius: pinigais aukojo Ha- upelio mirksi dažnai a- 
penkis dolerius ir nupirko kyse...” 
brangias stulą ir kamžą. Rei Mirtis

, „ kia pabrėžti, kad J. Grube- kazin!

Kariuomenės kapelionai 
— kun. Aubrey Zelliner, OS 
B., (viršuj) ir kun. John 
Wood, CSV., šiomis dieno
mis už pasižymėjimus karo 
fronte vyriausybės apdova-

Mūsų rašytojas ir visuo- 
vičius kilniems tikslams vi- menininkas jautė, kad jo. gy- 
sur ir visuomet atsižymi sa-; venimo vakaras artinas. 1913 
vo duosnumu. m. jisai rašė Jakštui:

Sakė, kad parapijos kle-1 
bonas V. McGiwney irgi ne
mažai aukojęs, bet neteko 
sužinoti kiek.

1' Taigi Toronto lietuviai su 
Dievo pagalba yra susilaukę 
lietuvio kunigo. Aistis

T _____________________

siranda nuo stuktelėjimo, o 
kartais jei kraujo cirkulia
cija ten sukrinka. Patariu 
nueiti pas daktarą patikrin-1 kome atstovus į konferenci- 
ti, ar kartais neturi cukrinę 
ligą, arba gyslelių degene
raciją.

Atsakymas J. L. — Ne 
tiek bloga širdis nervus ga
dina, kiek blogi nervai ir rū
pestis širdį gadina. Gydykis 
tik pas tą daktarą, kuriuo 
pilnai pasitiki, širdies ligų 
specialybės nesiranda, tik
tai šarlatanai save vadinasi 
širdies ligų “specialistais”.

 —

Geri draugai — brangus 
turtas. Katalikiški laikraš- 
čiai — brangiausi draugai. 
Pasikviesk juos į savo na
mus ir laikyk visuomet.

Th. Moore

šv. Mišias laikė savo para
pijoj St. Joan of Are, gegu
žės 30 d. Birželio 6 d. šv. 
Mišias laikė lietuvių para
pijoj. Vakare po palaimini
mo, lietuvių parapijos salėj 

t buvo suruošta kukli vaka
rienė, kurioj pasakyta daug 
kalbų ir sveikinimų. Kalbė
jo lietuvių parap. kun. V. 
Mcgiwney (airis); visų pa
rap i jonų vardu sveikino Šv. 
Jono pašalpinės draugijos 
pirmininkas A. Jurcias įteik
damas piniginę auką nuo

darbuotojams, rėmė- 
ir visiems prisidėju- 
prie šios gausios au-

— Rašau šitą laiškelį, taip 
sakant, iš ano svieto. Cur- 
sum consumavi ) Bėgimą bai
giau). Vis maniau, kad man 
kas viduriuose negera, pas
kum — kad turiu nervų nu
silpnėjimą. Artesnė diagno- lauskas vedė australietę žmo 
zė parodė, jog mane kanki-1 ną. Kelminskutis buvo Gua
ną vėžys krūtinėje. Taigi dalcanale, bet sugrįžo į U. 
trumpas laikas man belie- S. A. Turime ir vieną W.A.A. 
ka gyventi ant žemės. Ne- C., Marę Juškevičiūtę, Day- 
manau, kad pratęsiu iki Vi
sų šventei. Nieko negaliu 
veikti — nei skaityti, nei 
rašyti. Taigi sakau sudiev 
ir meldžiu atminti mane sa
vo maldose”.

Jo nujautimas išsipildė: 
nebesulaukė Visų šventės. 
Nuo spalių 19 d. beveik ne
bešnekėjo, vos su vargu ke- 

ir lėtą lašų vaistų nuryja skau-

tona Beach, Fla.

t

Nuoširdžiai dėkojame
Už prisiųstą auką per 

gerb. kun. K. J. Rakauską, 
ižd. iš įvykusio Lietuvių Die 
nos suvažiavimo, Lakewood 
Park, Pa., rugp. 15 d., 1943 
m., su giliu nuoširdumu dė
kojame gerb. vadams kuni
gams, 
jams 
siems 
kos.

Didžiai įvertindamos 
brangindamos Jūsų pasiau
kojimus mūsų gerovei mal
doje prašome Dieviškąjį do
vanų Dalintoją danguje Sa
vo švč. širdies turtais gau-1 
šiai atlyginti jums, brangie- I 
ji, už jūsų gailestingas šir- kįme tarti jo gyvenimo ir 
dis

dėjimui krūtinėj numalšin
ti. Kol galėjo šnekėti, vis 
prašė, kad už jį melstųsi... 
Spalių 27 d. iš ryto — už
geso amžinai.

Paskutinius žodžius leis-
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MIDDLE-AGED 
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are common offenders
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a SALUu
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Kaip žinome, mūsų meti
nis bazaras netoli. Iki šiol 
rėmėjų tarpe matosi tik šv. 
Marijos dr-ja ir sodalietės. 
Vertėtų ir kitoms draugi
joms prisidėt, kaip tai: Šv. 
Petro ir Povilo, šv. Jurgio, 
Šv. Vardo, Tretininkų, Gy
vojo Rožančiaus ir Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų. Nors pas
taroji randasi kacapų glo
boje, bet didžiumos narių 
širdyse dar rusena Kristaus 
ir tėvynės meilė.

Tad visi į talką mūsų 
darbščiam klebonui kun. J. 
Bakšiui, daboti ir užlaikyti 
Kristaus namelį ir mūsų lie
tuvišką dvarelį. Nemunėlis

Viskas apart Dievo kei
čiasi kasdieną. C. Kingsley

ir dosnias rankas.
Šv. Kazimiero Seserys, } 
Juozapo Marijos Viloje 
Newtown, Pa.

lf You Suffer From 

CONSTIPATION! 
Try Tfci* Famoai BrHi*k Medicisal 
Salt* How Beiag Made in U. S. A.

In a glaaa ot hot water put one teaepoon- 
ful ot Kruachen Salta and drlnk about Hali 
an hour before breaktaat. 15 to 20 minutei 
later follow wlth your usual breaktaat eup 
ot hot coffee or tea. Uiually vithln thlrty 
minute* you get prompt and effectlve rellef 
and ahould begi n to teel brlght and re
ti eahed again. Be aure to tollow the almple 
eaay directlona.

Now keep this up for 5 atralght daya— 
Just aee lt you too don't diaeover why thou- 
sanda have found hot vrater and Kruachen 
Salta ao beneflciat !n rellevlng that dūli eon- 
attpated'out-of-eorta'’ headachy reeling. Get 
Kruachen Salta today—at all drug store*.

raštų draugui-Vaižgantui:
— Toks tai Amerikos lie

tuvių šulas, štai, 1913 me
tais pasimirė vos 43 metų 
amžiaus eidamas. Pats gra
žumas amžiaus. Bet ar gi to 
žiūri mirtis? Ji ne iš eilės 
griebia, bet vis kuo naige- 
riausius pirma...”

K. J. Prunskis

Visko po biskį
Senoji lietuvių karta bai

gi# savo žemišką .kelionę 
Dėdės Šamo žemėje. Praeis 
dar keli metai, ir neberasi 
žmogaus tikrai išsilgusio 
Nemuno krantų, Palangos 
pajūrio. Keičiasi žmonės, su 
jais ir idealai. Kas pirma 
branginta, kuomi sielotasi, 
šiandieną pasidarė bevertis 
balastas. Nauji žmonės — 
naujas ir dūmas dūmoja, dū
mas senajai kartai nebesu
prantamos, svetimas. Pa
greitintu tempu eina praei
ties vertybių perkainojimo 
procesas. Amerikos lietuvis 
šiandieną ne be tas, kas bu
vo prieš 25 metus.

/

Acid Indigestion
Re lie ved in 5 minutes or 
double your money back

When esceis įtom.-.ch acid eauaes paiaful. miffoeat- 
inr gas. aotir įtomach and heartbum, docton usually 
pre<»er!be the faateat-acting medlctnea krxwn for 
mptoraatic rellef medfcin— likę thcee in Bell-ana 
Tablett. No laaatlve. Bei 1-ana bringt ccmfort in * 
jlffy or double your money back on return of bcttle 
to us. 25c at all druiflst

Ir vėl Pittsburghe seimas! 
Šį sykį Federacijos apskri
tis šaukia mūsų apylinkės 
katalikus pasitarti savais 
reikalais į šv. Kazimiero pa
rapijos 
21 d.

svetainę, lapkričio

i 
i t

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freęuently 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 balt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
Si. Lou*«, Mo.

Bofort Any Data V ta

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta Moka Taat Bmd Sitaotoc »

ONE OF THE GREA

BLOOMRON 
TMHCS YOU GAN BUY 
To Help Bo8d Up Red Blood To Che More 
Strength For Romeo Who Liek Predous Iron!
You women and giria who suffer from 
simple atremia or who loae ao much 
during monthly periodą that you feel 
tlred, weak.' dragged out"—due to k>w 
blood-iron— 
Start at once—try Lydi* Pinkham's

TABLE-s. They're one of the 
greatest blood-Iron tonlcs you ______ _____ _____ _____
can buy to help build up red c than some other iron-forms. • 
blood to glve more strength *•— •-
and energy and to promote 
a more refreehed and robust 
bloodrtream for vomen wbo

Spalių 21 d. Federacijos 
apskričio valdybos posėdy
je, Dangun žengimo parapi
jos salėje, pasigesta “svečių 
nebuvėlių” iš pietų krašto...

Kun.
bus angliškų knygų vertėjas 
į lietuvių kalbą, prigelbsti 
sekmadieniais Father Angel, 
Šv. Onos bažnyčios klebo
nui, Castle Shannon, Pa.

A. Karužiškis, ga-

lack precious blood iron.
Tatai as dlrected—Pinkham's Tab- 

lets are one of the tiem best and quick- 
est home ways to get iron Into the 
blood. Many medical authoritles statė 
the form of iron used in Pinkham's 
Tablete is far more readily abeorbed 
Into the blood-so is better /or you

Just try Pinkham's Tablete faith- 
fully for at loast 30 days. Then see lf 
you. too, donl rrma.-kably beneflt. 
Folio* labai dlrectioa*.

f

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Ne viskas, kas siūloma 
tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in
tencija. e
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NULIŪDIMO VALANDOJEWest Pvlimano

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Rankos* ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MONUMENT CO,

Pirkite Karo Bonus

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Platinkite ‘^Draugą

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį
NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

;emis za- 
prainogą 
sukviesti 
parodyti 
kolonijoj

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUŽHM FUNERAL HOME
GtfrtfcujrtSs pbtMrfiavtaMM — Moteris patarnauja. 

phone 9600 nu Roosevelt stheet

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Katalikų Universitetui, 
Washingtone, aukų sudėta 
ir jau pasiųsta $35.00. Rap.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Gyveno: 1855 West 58th Stfeet
Mirė spalio 24 d., 1943 m., 5 vai. p. p., sulaukęs 26 m. amž. 

Velionis yra gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Theresa (po tėvais 

Kach); tėvelius Povilą ir Oną Binkus; du brolius Paul Jr. ir 
brolienę Susanna, ir private Joseph (U.- S. Army) brolienę 
Grace; du dėdes Juozapą ir Vincentą Kasper ir jų šeimas; te
tą Mortą Grigolaitienę ir jos šeimą; pusbrolių, pusseserų ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 30 d., 1943 m. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas i Gimimo švenčiau
sios Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka- 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Tėveliai, Broliai, Brolienės, Dėdės, Teta 
ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas 
GROvehill 0142.

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 vai.

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

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

ŠEIMININKIŲ 
IR MERGINŲ

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms. 

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITE 
SALDAINIŲ PAKUOTŲJŲ 
Inspektorkų Vyniotojų 

Chocolate Dippers 
Enrobing Machme Feeders.

PATYRIMO NEREIKIA 
Hipnų. ir Naktį D'ar'bai 
Malonios Darbo Sąlygos. 

EMPLOYMENT OFFICE 
VALANDOS:

Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad.

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad.

nuo 7 ryto iki 5 vakaro 
Jei dabar dirbate prie svarbių 

karo darbų, neatsišaukite.

BUNTE BROTHERS 
3301 W. FRANKLfN BLVt>.

(500 į žiemius)

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

Telephone YARDS 1419

aTa
CADET ALPHONSE P. BINKUS

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Koletas pradėjo : bQtų. salima gauU
r * nuošimtį pinigų musų pasai-

darbą pinėms įstaigoms. The big
: Šimtines žinomų veikėjų ?Ush is on! Sekretoriatas

pe_ susirinkime, konsulate, P.
24 Daužvardienės iniciatyva, i Ruošia pramogą

vy. penktadienį. spalių 22 d., BrMgeport - Moterų Są- 
«« 1943 m., prie esamojo The g<JS 49 ku rcngia kau. 
su-Į Community and War Fund, liukais lošimo ir kortavimo 
>oti suorganizuota lietuvių naci- rakarą 27 d
na. omas sekcija ir išrinkta vai- pijos mafojoj salėj tuoj 
ki- dyba. pamaldų, ši veikli ir vaišin-
. Į Komitetas ir valdyba sa- ga kuopa nlekad nSra apvy. 
Šri- vo darbą pradėjo pirmadie- lusį 3večių .
nk- M su dr. K. Dranįfelio kalba muos Neapvils nei dabar. 
inftliš Sophie Barčus programos Bus vaišės ip dovanų Ko_ 
'az' ti GES radio Stoties 7 vai. mįgjja deda pastangų pra- 
pa- vak., “Ssridkros” redakto- mogos pavykimui. Nesigai. 
rbė-naus. M. Valdytos, kalba iš Igsit atsilankę 
au- P. šaltimiero programos tos Rengimo Komisija

Lietuvos moksleiviu ' 
protestas prieš nacius

(LKFSB) Vokiečių komi
saras Lohse lankė įvairias 
Lietuvos vietas. Visur jis 
buvo sutiktas šaltai, o dau
gelyje vietų moksleiviai net 
pareiškė jam savotišką pro
testą ir patriotiškas demon
stracijas. Taip vienoj vieto' 
jie pasirodė su Lietuvos tris
palvėmis vėliavėlėmis, per
rištomis juodu gedulo kas
pinu; kitoj vietoj jie užtrau
kė “Lietuviais esame mes 
gimę...’’, o dar kitur net gi 

j žinomą priešvokišką dainą
— “Eina garsas nuo rube- 
žiaus”. /

Mes Turime
Koplyčias 

V isose Miesto 
Dalyse

Ai
'■0WI
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DIDVYRIS SUTORPEDUOTO LAIVO

Mergner yra penkių vaikų 
tėvas.

Mrs. Robinson iš Cihca- 
gos išsikėlė gyventi į sosti
nę prieš šešis mėnesius.

Prie ko veda pavydas

Chicagos moteris nužudyta
Juokinga, bet ir graudu

Tai jau pasityčiojimas iš moterystės

Ketvirtad., spalių 28, 1943

WASHINGTON, D. C. —
Pereito antradienio vaka

re buvo kaltinamas turtin
gas našlys, 45 metų am
žiaus, kuris buvo pirmiau 
kepyklos viršininkas, jog jis 
nužudė Mrs. Charlotte Ro
binson, 30 metų amžiaus, 
kuri pirmiau buvo jo vaikų 
prižiūrėtoja ir buvusi chica- 
gietė.

Mrs. Robinson, kuriai bu
vo šauta keturis kartus į 
galvą ir vieną kartą į ran
ką, buvo rasta mirštanti! 
prie gatvės, šiaurės rytų 
miesto sekcijoje, pereito pir
madienio vakare, tik keli 
blokai nuo kapitoliaus (ca- 
pitol).

Mažiau kaip 24 valandų 
laikotarpyje policija surado monių pradėta imti 
Fred C. Mergner, našlį, jo gemblinimą. 
namuose, kurie randasi tur- ------------
arssf-52; Va5»! Wi ’ale>» 

nuvažiuoti
Vagys įsilaužė į Brook- 

field racionavimo boardo 
jog ofisą ir gavo racionavimo 

kuponų, kuriais toli galėjo 
nuvažiuoti nuo nusikaltimo 

B 
ir

Smarki invesfigacija 
dėl gemblinimo

Chicagos grand jury smar
kiai veda investigaciją dėl 
gemblinimo. Pereitą antra
dienį capt. Thomas Connelly 
iš Summerdale stoties, ir 
penki policininkai iš tos sto
ties buvo suspenduoti parei
gose. Suspendavimą jiems 
paskelbė policijos komisijo- 
nierius Allman. Sakoma, 
kad gali būti dar daugiau 
suspendavimų. Griežtų prie- 

prieš

t

Baltramiejus W. Hogan, komendantas medikalio korpu
so jūrininkų stovyklos Chevy Chase, D. C., ratelyje savo 
šeimos, žiūrinčios į Silver Star Ordino medalį, kuriuo ap
dovanotas už didvyriškumą karo laive U. S. S. Wasp. šį 
laivą japonai sutorpedavo rugsėjo 15, 1942. Hogąnas ir 
jo šeima yra katalikai. (NCWC)

Pasižvalgius po Chicagg

Va kokie dalykai įvyko šiom dienom

KAIP ĮVYKO KEISTOS IR SUKTOS VEDYBOS SU 
NAŠLE, KAD GAVUS TURTĄ

Dvidešimt devynerių me- lę pereitą penktadienį^(spa- 
tų amžiaus Calumet City lių 22 d.), Pekin, III. 
medžių genėtojas nutarė ap- i Mrs. Kidder pripažino, jog 
sukti turtingai našlei galvą. įvyko jos vedybos su Has- 

, jog Kay, 
Bet pereitą buvusi Hastings žmona, bu- 

buvo

Valley. Policija pareiškė, jog 
kraujo pėdsakai buvo rasti 
Mergner’s automobilyje.

Policija pareiškė,
Mergner prisipažino, jog jis 
šovė į Mrs. Robinson, kai ji 
atsisakė grįžti pas jį dirbti.

Lonald C. Rogers, 29 S. 
La Šalie str., Chicago, Mrs. 
Robinson advokatas, pasakė, 
jog Mergner buvo pavydus, 
kad ji atmetė jo vedybų pa
siūlymą.

vietos. Jie paėmė penkias 
knygutes, 10 C knygelių 
dvi T knygeles.

Kas tai buvo pametęs pla
tino deimantinį žiedą, kuris 
turi $500 vertės. Austin po
licija pareiškė, jog žiedas 
buvo rastas purve, prie 3700 
Huron str.

jis rado rūbų kambariuką 
tuščią. Buvo pavogta jo 
žmonos kailių paltas ir jo 
rūbų eilė. Jis pasakė, 
buvo pavogta už $700.

jog

* * *

r

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

3EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

D AB ARTINS 
DIVIDENTŲ
RATA.............
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Širdies atakos
Gaisro departamento gel

bėjimo sąuadas atgaivino 
Mrs. Carwella Maffia, 58 
metų, jos namuose. 3439 
Grenshaw str., po to kai ją 
ištiko širdies ataka. Bet po 
valandos vėliau ją ištiko ant
ra širdies ataka ir ji mirė.

Anton Szymanski, 57 me
tų, sėdėjo ant akmens šalia 
ežero, prie Chicago avė., jis 
įkrito į vandenį. Tas vyras 
buvo ištrauktas iš vandens, 
bet nepasisekė atgaivinti. 
Szymanski tarnavo Sherry 
viešbutyje, 1725 E. 53rd str. 

|
* *

Dienos metu atsigulti lo
voje (daybed) kilo ugnis, 
Mrs. Rose Valicanero name, 
428 S. Centrai Park avė. Kai 
toji moteris atidarė langą 
pašaukti kaimyną, vėjas pa
pūtė ir ugms perėjo per 
apartmentą ir sukėlė $800 
nuostolių.

Harold Severson, 27 me
tų amžiaus, savo name, 1942 
N. Karlov avė., perpiovė ran
ką su skustuvu. Severson po 
to pareiškė policijai, jog jis 
tris dienas vartojo narkoti
ką. Jis prašė dar narkotikų, 
kai buvo vežamas į Danish- 
American ligoninę ir į Bride- 
well.

Vagys grąžino karo 
bonus už $1,125
Į Mrs. Rose Donati namus, 

1325 Huron str., vagys atsi
lankė du kartus kelių valan
dų laikotarpyje. Pirmą kar
tą atėję vagys atidarė už
pakalinį langą ir paėmė 
$175, rašomąją mašinėlę 
(typewriter) ir už $1,125 ka
ro bonų vertės. Antrą kartą 
jie atidarė langą ir grąžino 
karo bonus. Tai įvyko šiom 
dienom.

Toji našlė turi 60 metų amž. tings ir pasakė, 
Taip ir įvyko. P-* ~’------ - TT ----
antradienio vakare tam vy- vo pamergė, o MČCabe 
rui teko būti La Crosse, pojaunis jų vedybose. 
Wis., kalėjime. Jis kaltina- Vėliau Mrs. Kidder 
mas apgavystės konspiraci- nojo, kad Kay buvo 
joje. Policija taip pat sulai- tings’o pirmoji žmona ir kad 
kė to vyro buvusią žmoną jie divorsavo keletą valandų 
Kay, 25 metų. Vyras, kuris prieš jų vedybas, 
apsukę našlei galvą, vadina
si Ross Williams Hastings, 
o našlė vadinasi Mrs. Dean 
Ladd Kidder, kuri yra savi
ninkė ir prezidentė Pyroil 
Co., motorų gamyboje. Has
tings. medžių genėtojas, pri
žiūrėjo tos našlės pievas. To
je byloje yra įveltas ir 
Owen McCabe. 8921 Hous- 
ton avė., South Chicago, 
plieno darbininkas ir Hus- 
tings draugas. Jie yra kalti
nami, jog apgenėjo Mrs.
Kidder’s turtą apie $6,500.

McCabe buvo areštuotas 
Calumet City. pereitą antra
dienį.

Hasting buvo areštuotas 
ir kaltinamas pagrobimu 
Mrs. Kidder, bet jis pareiš
kė, jog jis vedė turtingą naš-

suži- 
Has-

Kay nudavė, jog ji yra 
McCabe’s mylimoji ir gavo 
darbą kaipo Mrs. Kidder’s 
tarnaitė, o McCabe sutiko 
padėti savo draugui Has- 
tings’ui pagelbėti darbuose.

McCabe pasakė, jog Has
tings įkalbėjo Mrs. Kidder, 
kad jiems duotų pinigų ke
lionei į Calumet City. Has
tings taip pat gavo $5,000 
bonds kaipo kraitį. Hastings 
negavo divorso Calumet 
City, nes teisėjui pasirodė 
kas tai .tartino, tada jie nu
vyko į Peoria, kur Hastings 
divorsavos.

Hastings ir Mrs. Kidder 
vedybos įvyko Pekin.

Tai matai kokie dalykai 
dedasi “ant svieto”. Tai jau 
perdaug.

* #

P. KEZON 
ir Iždininkas

Kai advokatas John E. 
Carlson sugrįžo į savo apart- 
mentą, 185 E. Chesnut str.,

1751 W. 47th Street

Netoli 433 E. Erie str. iš 
troko buvo pavogta už $240 
vertės akims plauti dalykų 
(eyewash).

Už vaiko pagrobimą 
kalėjiman

Pereitą antradienį Mrs. 
Natalie Palmer Novak kri
minaliniame teisme buvo nu
bausta vieneriems metams 
moterų kalėj iman, Dwight, 
UI. Toji moteris buvo pa
grobusi Howard Freeman, 2 
metų vaiką. Tas vaikas yra 
ptv. ir Mrs. Verne Freeman, 
3538 W. Monroe st.

į ■»>»

Į
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“CANNING IS EVERY BIT AB SIMPLE AS ALGEBRA, MARMAOUKE“ 
_ET X EOUALTHE VEGETABLES, Y THE CAN~ ____

gy-

Sėkmingas fondo

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTL’OJAMAS

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

ir jūs galite ižmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

23,000 gydytojų 
armijoje

Daugiau kaip 23,000 
dytojų, 8,000 dentistų, 4.200
kapelionų ir 12,000 buvusių 
karininkų yra išimti iš civi
lių darbuotė sir įjungti į ar
mijos tarnybą.

PIRKITE KARO BONUS!

Net septyni plėšikai
Frank Losos. 1356 Wash- 

ington blvd., nesipriešino kai 
jis buvo Jefferson parke ap
vagiamas. nes buvo septyni 
plėšikai. Jie gavo iš jo tik 
$6 cash ir užmokesnio čekį 
(paycheck) už $31.92.

vajus
karo 

fondo 
Illi-

s
DĖMESIOI

Šiuomi pranešam draugijoms ir 
kitoms organizacijoms, kad 
dienraščio "DRAUGO" METI
NIS KONCERTAS, įvyks SAU
SIO 16 D., 1944, Sokol Salėje, 
2337 S. Kedzie Avė., Chicago.

"Draugo" Adm.

Bendruomenės ir 
(community ir war) 
vajus gyvai vedamas, 
nois yra numatyta kvota
$12.806,424. Iki pereito ant
radienio minimam ofndci 
buvo suaukota $5.381,041.

Pereitą antradienį kalbėjo 
kapitonas Lyle Ryan, 24 me
tų amžiaus, Chicagietis, 
Mills Industries, Ine., darbi
ninkams ryšium su bendro- 
menės ir karo fondo vajum. 
Kapitonas Ryan yra bombo
nešio pilotas, kuris dalyvavo 
trisdešimt penikose misijo
se virš Italijos, Graikijos. 
Austrijos ir Afrikos.

X Jonas Širmulis, 4352 
S. Spaulding Avė., tarnau
jąs kariuomenėj (Navy) ir 
lankąs jūrininkų kolegiją 
Newberry, S. Carolina, šio
mis dienomis parvyko namo 
paviešėti.

X Izabelė Kacusienė, gy
venanti Gary, Ind., sunkiai 
susirgo ir atvežta Chicagon 
į Billings Memorial ligoni
nę, kur bus daroma .sunki 
operacija. Ligonė priklauso 
prie kelių pašalpos draugi
ją

X Kastas Gaubis, naujas 
Dievo Apvaizdos parapijos 
vargonininkas, pasižadėjo su 
žymiausiomis choro pajėgo
mis dalyvauti Aušros Var
tų parapijos choro rengia
mo vakaro-koncerto progra
moje sekmadidnį, lapkričie 
14 d., parapijos salėje.

X A. Daugirdas, genera
linis “Draugo” atstovas, iš
vyko į Kewanee, Hl., dien
raščio reikalais, šiomis die- 
nomis Kewanee’s lietuvių 
bažnyčioje vedamos misijos, 
o penktadienį prasidės 40 
vai. atlaidai.

X Šv. Barboros draugija, 
Marąuette Parke, lapkričio 
7 d. ruošia metinį vakarą, 
kurio programą išpildys pa
rapijos choro ensamblis va
dovaujant varg. B. Janu
šauskui. Dainuos taip pat ir 
dain. M. Janušauskienė.

Į

Nužudytas gydytojas ir 
jo žmona

Littleifeld, Texas. — Pe-; 
reitą antradienį buvo rasta 
nužudytas gydytojas Roy 
Hunt ir jo žmona, abu turė
jo po 32 metų amžiaus. Jie 
buvo rasti mirę lovoje. Gy
dytojui buvo šauta tarp 
akių, o jo žmona, atrodo, 
kad buvo sumušta mirtinai 
su ginklu.

X Striukio, Bukio ir čypio 
repeticijos jau daromos. Tie 
juokai bus sulošti Aušros 
Vartų parapijos choro ar- 
tistų-mėgėjų vakare lapkri
čio 14 d., parapijos salėje. 
Vakarą choras rengia savo 
vadui J. Brazaičiui pagerb
ti jam minint sukaktį dar
buotės muzikoje.

X Ona Skiriūtė-Metriks 
stropiai ruošia Moterų Są
jungos 21 kp. (Town of 
Lake) chorą trijų apskričių 
(Federacijos, Susivienymo ir 
Moterų Są-gos) vakarui, ku
ris bus lapkričio 21 d., šv. 
Jurgio parapijos salėj. Atei
tininkai tame vakare atvai
dins pirmą syk Chicagoj dra 
mą “Pajūrio auka”.

X Glebauskai, seni West 
Side gyventojai, neseniai 
persikėlė į Marąuette Bark, 
kur įsigijo nuosavus namus 
Ten pat nuo seniau* yra ap
sigyvenę pavyzdingi vestsai- 
diečiai: Vyšniauskai, Sine- 
vičiai ir kiti, o dar toliau į 
pietus Labanauskai. West 
Side savo nuosavybes par
davė ne lietuviams.

i
Malda žmogaus sielą tobu

lina.

Pereitą antradienį 2.000 
gydytojų susirinko į Palmar 
House aptarti svarbių klau
simų. Bus atlikta 13 valan
dų mediciniška programa. 
Paskaitos tęsis iki penkta
dienio.

SKELBKITES ‘DRAUGE”

X Domicėlė Grigaliūnas 
Palm Garden užeigoje, 4177 
Archer Avė., šeštadienio va
kare turės atsisveikinimo 
puotą. Palm Garden palieka 
ne dėl biznio nesisekimo, bet 
dėl stokos pagelbininkų. Mi
chigan valstybėje ji turi ū- 
kį, kur mano apsigyventi. 
Brightonparkiečių tarpe Gri 
galiūnienė turi plačią pažin
tį ir į atsisveikinimo puotą 
kviečia visus-atsilankyti.
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