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Streikams didėjant, aprubežiuoja 
kieto angies pardavimą

WASHINGTON, spalių 31 
— Kuro administratorius 
Ickes vakar pranešė, kad 
vartotojai tegali dabar gau
ti pusę tono kietų anglių, o 
jeigu jie turi pakankamai 
dėl dešimts dienų, tai visai 
dabar negali jų gauti.

Daugiau negu 100.000 an
gliakasių dabartiniu 
streikuoja, 
sutartims 
nakt, tas 
padidės.

Ickes sakė buvo reikalin
ga išleisti tokį įsakymą, 
kad užtikrinti, jog šiuo ka
syklų neveikimo laiku už
tektų anglies tiems, 
būtų jo reikalingi.

Užvakar oficialai 
kasykloms sulaikyti 
pripildytus vagonus,
sudaryti tam tikrą rezervą 
iš kurio būtų galima anglių 
paleisti ten, kur reikalinga streikuojančius 
šiuo kritinga momentu. sius.

Manoma, 
išsibaigus 

skaičius :

laiku
, kad 

šią- 
žymiai

kurie

įsakė 
visus 

kad

Laukia nutarimo
United Mine Workers vir

šininkai palieka angliaka
siams patiems pasirinkti, ar 
streikuoti, ar laukti UMW 
komiteto susirinkimo ir nu
tarimo šiuo reikalu.

Prez. Rooseveltas, kol kas, 
taipgi laukia UMW komite
to nutarimo priimti ar at
mesti karo darbo tarybos 
pasiūlytą kompromiso al
gos pakėlimą, ir pareiškė 
savo pasitikėjimą, kad pat- 

i riotingieji Amerikos ang- 
i liakasiai neatmes jiems 
! pasiūlytą algų pakėlimą, bet 

sakė jeigu atmes, tai jis im
sis griežtų priemonių, kad 
užtikrinti anglies iškasimą. 
Spėjama Prezidentas turi 
galvoje arba valdžiai iš 
naujo perimti kasyklas, ar
ba įsakymą Selective Ser- 
vice žmonėms

Bombavo Cherbourgą; Partizanai peržengė 
naciai atakavo Londoną

LONDONAS, spalių 31— 
Amerikos ir Anglijos didie
ji bomberiai gavo pasilsėti, 
o anglų lengvieji bomberiai 
vakar naktį iš naujo puolė 
prieplaukas Cherbourge, ir 
artimą Moupertus aerodro
mą, Prancūzijoje.

Mažas skaičius vokiečių 
bomberių tuoj po to ataka
vo Londoną. Jų puolimas 
buvo nevykęs, kadangi bom
bos sunaikino tik vieną pri
vatinę rezidenciją.

Vengrijos sieną
LONDONAS, spalių 31— 

Jugoslavų partizanų dali
niai keliose vietose peržen
gė per Vengrijos sieną. 
Nenurodoma tų dalinių di
dumas nė tikslas.

Susirėmimuose su vokie
čiais prie Gospic ir Knin, 
partizanai užmušė 150 na
cių, 50 prie Karlovac, ir vi
są batalioną Bosanska Kra- 
yina, kur partizanai užėmė 
tris miestus.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, spalių 31 — 
Pasi varydamos trijuose
svarbiuose sekt°riuose, są
jungininkų 5-toji ir 8-toji 
kariuomenės užėmė dar 20 
Italijos kaimų ir miestų ir 
dabar stovi prieš vokiečių 
stipriąją liniją. Penktosios 
armijos britai užėmė Mon- 
dragone, prie Massico kal
no, apie kurį sukasi nacių 
linija. Vokiečiai ir miesto 
gyventojai jau 
dę tą miestą,

Mondragone 
88 mylias nuo 
tinęs Romos.

Giliau pusiausaly ameri
kiečiai kareiviai užėmė stra- 

mies- 
tą, iš kur jie dabar gręsia
nacių linijos galui.

Rytiniam linijos gale, kur 
vyksta fronto didžiausios 
kovos, britų aštuntoji armi- trumpiausia, 
ja užėmė Montemitro mies- 

' tą prie Trigno upės, 14 my
lių nuo San Salvo apylin
kės.

Bombavo Genoa
Kareiviams bekonsoliduo- 

jant savo pozicijas žemėje, 
sąjungininkų lėktuvai pa
sinaudojo gražiu oru ir puo
lė vokiečių pozicijas užpa-

draftuoti 
angliaka-

U.S. lakūnai gelbsti 
Kinijos kareiviams
CHUNGKING, spalių 31 

— Amerikos Liberator bom
beriai padėjo kiniečiams ka
reiviams kovoti japonus 
prie Burma pasienio. Ki- 
mečių pranešimas sake ja
ponai Salween fronte nu
kentėjo didelius nuostolius, 
o Amerikos aviacijos šta
bas sakė Liberator lėktu
vai numetė keturis tonus 
bombų ant Mangshin mies
to, didelės priešo bazės Yu- 
nnan provincijoj, prie Bur
ma kelio.

Įspėja sąjungininkus 
apie žemiu užgrobimą

WASHINGTON, spalių 31 
— Senatorius Bali, vienas 
vadų norinčių pakeitimų 
Ccnnally pokarinėj rezoliu
cijoj, įspėjo, kad Anglijos 
ir Rusijos grobimas sveti
mų žemių vestų prie Ame- 

I rikos pasitraukimo iš pas
tangų išvengti karų ateity
je. Nors jis stoja už poka
rinę tarptautinę kooperaci
ją, Bali sakė taikos sutar
tis turi būti bazuota ant 
Atlantic Charterio, arba A- 
merikiečiai pasipiktins.

Rusai skuba uždaryti nacius Kryme
Atsiėmė suvirš 150 kaimų ir miestelių

18,000
Norve-
Daniją

SĄJUNGININKAI STUMIA JAPONUS 
Į MONO SALOS GALA

Konsoliduoja pozicijas Choiseul saloje
SĄJUNGININKŲ ŠTA- duoja savo pozicijas ten.

BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 31 — Šiandien pra
nešta, kad 25 japonų lėk
tuvai trečiadieny bandė pul
ti naujai Mono saloj išlipu
sius amerikiečius ir Naujos 
Zelandijos kareivius. Mūsų 
lėktuvai užtiko juos į šiau
rę nuo tos salos ir nušovėf 
bent 12. Pačioje saloje są
jungininkai stumia kelis 
šimtus japonų gynėjų atgal 
į šiaurinį salos galą.

Į šiaurę nuo Bougainville 
salos, kuri randasi tik 30 
mylių į šiaurę nuo Mono sa
los, mūsų lėktuvai bomba
vo ir nuskandino japonų lai
vą perpildytą kareiviais, 
kas skaitomas ženklu, kad 
japonai bando pristatyti 
daugiau kariuomenės į mū
sų užimtas salas.

Apie sąjungininkų para- 
šutistus, kurie nusileido ant 
Choiseul salos, pranešamą 
tik, kad jie dabar konsoli-

MASKVA, spalių 31 — . vokiečiai patraukė
Rusų kariuomenių daliniai 
vakar skubėjo per pietinę 
Rusiją, kitur net iki 22 my
lių, ir užėmė suvirš 155 
apgyventų vietų. Anot ofi
cialaus pranešimo, šeštadie
nio kovose nuo Dniepro už- 
lankos iki Azovo jūros už
mušta suvirš 4,500 vokie
čių. Rusai dabar stovi prie 
šiaurrytinio įėjimo Krymą n 
ir tik 23 mylias nuo šiaur
vakarinio išėjimo — pasku
tinio kelio vokiečių pasit
raukimui iš to pusiausalio.

Tuo pat metu, kiti rusų 
daliniai Dniepro upės už
lenkime pasivarė nuo 3 iki 
5 mylių į pietvakarius nuo 
Dniepropetrovsko, Krivoi 
Rog ir Nikopol link.

žinia iš Stokholmo sakė

kareivių divizijų iš 
gijos ir veža ją per 
Rusijon.

Atmušė nacių atakas
Geležinkelių ir geležies 

centre Krivoi Roge rusai 
atmušė dideles vokiečių 
kontratakas, užmušdami su- 
virš 1,000 nacių ir sunaikin
dami 51 vokiečių tanką.

Nogaisko stepėse besiva
rydami rusai užėmė Geni- 
chesk, šiaurrytines duris į 
Krymą, ir Askanya-Nova 23 
mylias į šiaurryčius nuo 
Perekop, kuris yra vienin
telis kelias pabėgimui 500,- 
000 vokiečių kareiviams. Už
imdami Genicheska. rusai 
taipgi suėmė didelius kie
kius priešo karinių reikme
nų.

>s metu puolė Genoa 
kaly fronto. Svarbiausias 
taikinys buvo Genoa, svar
biausias industrijos centras 
tarnaująs vokiečiams Itali
joje. Dideli skaičiai Ameri
kos “skrendančių tvirtovių” 
bombavo geležinkelių cent
rus, netolimus uostus, ir ka
ro dirbtuves. Tai buvo pir
mas puolimas Genoa mies
to dienos metu.
Kiti lėktuvų daliniai ata

kavo priešo kareivines ir 
patrankų pozicijas prie 
fronto, ir ašies laivus prie 
krantų. Sunaikinta 
lėktuvai, dingo 2 
ninku lėktuvai.

Besivarydama
5-to j i armija taipgi užėmė 
Angelų ir Monaco kalnus, o 
keli daliniai įsisteigė prie 
pat Capetelle upės.

Sąjungininkų vėliausi žy
giai padarė jų liniją" iki šiol 

tik 91 mylią
nuo vieno kranto iki kito. 
Oficialus pranešimas sako 
amerikiečiai dabar valdo la
bai svarbų punktą kalnuo
se, iš kur jie gali stebėti 
kelius vedančius į vakarus. 

Sąjungininkų kariuome
nės varosi pirmyn nežiūrint 
didelio lietaus, kuris truk
do greitesniam žygiavimui.

Badoglio organizuos 
koalicinę vyriausybę
NAPOLIS, spalių 31 —

Šiandien atvykęs maršalas 
Pietro Badoglio atnaujino 
savo pažadą rezignuoti iš 
Italijos premjero vietos 
kaip tik vokiečiai bus iš Ita
lijos išvaryti. Jis tarsis su 
politiniais vadas apie suda
rymą koalicinės vyriausy
bės, kuri daugiau atstovau
tų visas italų partijas. Jis 
pranešė matysis su Lt. Gen. 
Mark W. Clark, 5-tosios ar
mijos vadu, Benedetto Cro- 
ce, italų filosofu, kurį Mu- 
ssolini buvo ištrėmęs, ir pietravairano
grafu Carlo Sforza, kuris 
nesenai grįžo iš Amerikos.

Paklaustas ar yra gali 
mybė, kad karalius ar prin
cas abdikuos duoti progą 
sudaryti regentūrą valdyti 
princo sūnelio vietoj, Ba
doglio pareiškė esąs lojalus 
karaliui ir princui ir nema
nąs, kad tokie klausimai 
turi būti keliami šiuo lai
ku, kuomet visiems italams 
turėtų rūpėti išvarymas vo
kiečių.

buvo aplei-

randasi tik
Italijos sos-

6 priešo 
sąjungi-

Lėktuvų atakos
Liberator bomberiai nus

kandino 1,000 tonų preky
binį laivą prie Ceram, o 
mažesnieji bomberiai pade
gė priešo transporto laivą 
prie Tanimbars, į šiaurva
karius nuo Australijos.

Liberator bomberiai taip
gi puolė japonų lengvą krū- 
zerį prie Naujos Irelandi- 
jos, bet nepranešė atakos 
rezultatų.

Naktiniai patrolės lėktų-| 
vai apšaudė priešo mažuo
sius laivelius prie Choiseul 
salos.

šeši japonų lėktuvai tre
čiadienio nakty sporadiškai 
atakavo Guadalcanalą, bet 
jų bombos nepadarė jokių 
didesnių nuostolių. Priešo 
aukštai skrendantieji bom
beriai trisdešimts pirmą 
kartą atakavo sąjunginin
kų Būna bazę, bet ir čia jie 
nepadarė žymių nuostolių.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Du ru

sų kariuomenės daliniai 
randasi prie pat Perokopo 
perėjos, vienintelio kelio na
ciams pabėgti iš Krymo.

IŠ ALDŽYRO — Sąjun
gininkų kariuomenės užėmė 
dar du Italijos miestus. 
Penktoji armija atlaiko 
priešo kontratakas, o aš
tuntoji armija buvo privers
ta truputį pasitraukti. Mū
sų karo laivai vis dar ap
šaudo nacių pozicijas ir ke
lius už fronto.

IŠ MASKVOS — Tikima
si, kad pirmas pranešimas 
apie Maskvos konferenciją 
bus paleistas pirmadieny po 

i pietų.

ORAS
Giedra, šilčiau.

NUSKENDO RAUDONO

KRYŽIAUS LAIVAS
LISABONAS, Portugalija, 

spalių 31 
kad Raudonojo Kryžiaus nu
samdytas 1,080 tonų portu
galų transporto laivas, ve
žąs 11,000 maišų laiškų są
jungininkams karo belais
viams Vokietijoje, sumušęs 
miną trečiadieny prie Mar- 
seilles nuskendo.

Pranešama,

I

į

i Pirkite Karo Bonus
i
i

Britu-norvegų laivai 

nuskandino nacių laivą
LONDONAS, spalių 31— 

Britų ir norvegų lengvieji 
pakraščių laivai užtiko du 
300 tonų priešo laivus prie 
Norvegijos pakraščio praei
tą sekmadienį, ir vieną jų 
nuskandino. Pranešimas sa
kė vokiečių lėktuvų ataka 
nuskandino vieną britų lai
vą-

pirmyn,

j

I

Sako Mussolini dar 
tebėra Vokietijoje
BERNAS, Šveicarija, spa

lių 31 — Gazette de Lausa- 
nne rašė, kad vienas žymus 
italas, nesenai išvykęs iš 
Berlyno, yra įsitikinęs jog 
Benito Mussolini dar randa
si Vokietijoje.

Nuskandino submariną 

netoli nuo Brazilijos 
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija, spalių 31 — Ameri
koje išlaivinti braziliečiai 
lakūnai vakar rytą penkio
mis bombomis nuskandino 
vokiečių submariną. Lėktu
vas, nors sušaudytas sub- 
marino priešlėktuvinės pat
rankos, grįžo į savo bazę.

i

Maskvos konferencija paruošia sutartis; 
Manoma kiti dokumentai jau pasirašyti 
MASKVA, spalių 31 —

Užsienių reikalų sekretorių 
Hull, Eden ir Molotov kon
ferencijai einant prie pa
baigos, tie trys atstovai va
kar susirinko vieną valandą 
anksčiau negu paprastai. 
Kaip Prez. Rooseveltas an
ksčiau pranešė, yra galimy
bė, kad jie jau pasirašė ki
tus dokumentus, apie ku
riuos bus pranešta vėliau.

Sutarčių sudarymo komi
sija dirba vėlai kas naktį, 
surašydama sutartis dėl ku^“ 
rių trys ministrai jau galu
tinai susitarė.

Maskvos radio pranešimu, 
maršalas Stalin vakariene 
penktadieny pagerbęs HuD 
ir Eden, ir šiltai pagyrė ang
lų-amerikiečių žygius Itali
joj ir virš Vokietijos.

Praneša apie planus 

perversmui Vokietijoje
LONDONAS, spalių 31— 

Nederlandų žinių agentūros 
Aneta pranešimu, laiškas 
iššmugeliuotas iš Vokieti
jos pasako apie anti-Hitle- 
rinį taikos judėjimą Vokie
tijoje. Laiškas, anot 
Šimo, buvo rašytas 
Koch, 
teris
prusijoj, ir sako tam tikri 
elementai nori nuversti fu- 
ehrerį ir pavesti Vokietiją 
militarinei diktatūrai, kuri 
tuojau pradėtų derybas tai
kai.

vėliausiu laiku 
Karaliaučiuje,

prane- 
Erich 
gaulei-

Ryt-

Gen. Eisenhower bus

štabo viršininkas

Naciai nervuojasi
LONDONAS, spalių 31— 

Berlynas šiomis dienomis 
nervuojasi dėl Maskvos 
konferencijos. Nacių propa
gandistai skleidžia rapor- WASHINGTON, spalių 31 
tus iš Švedijos būk sąjun- — Army and Navy žurna- 
gininkai jau pranešė Rusi
jai datą ir suteikė smulk- vos konferencijos rezultatų 
menas dėl atidarymo fron
to vakarinėj Europoj.

Nacių linija sekė maž 
daug tokį toną: Anglija ir met jis bus paskirtas 
Amerika buvo “priverstos riausiu sąjungininkų jėgų 
pasiduoti Maskvos reikalą- vadu Europai ir vidurže- 
vimams,” ir prarado savo miui. Straipsnis taipgi mi- 
įtekmę su vyriausybėmis iš
trėmime, nustodamos reika
lavusios pokarinę nepriklau
somybę mažosioms Europos 
tautoms. To pasėkoje, jie 
teigė, Vokietija “laimėsian
ti naujų pasekėjų.’’

las rašė, kad viena Mask-

veikiausiai bus paskyrimas 
rusų karininkų prie Gene
rolo Marshall štabo, kuo-

vy-

nėjo, kad tikimasi jog Gen. 
Eisenhower būsiąs paskir
tas Amerikos štabo virši
ninku Vašingtone, ir Gen. 
Sir Harold Alexander į jo 
vietą kaipo komandierius 

i Viduržemio fronte.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iškilmės Marijonų 
seminarijoje

Džiaugsminga nuotaika 
viešpatavo Marijos Kalne
liuose. Tėvų Marijonų Pro
vincijolas šventė savo tris
dešimts metų kunigystės ju
biliejų ir dvidešimts penkis 
metus vienuolinio gyvenimo 
sukaktį.

9 vai. ryto Tėvas Provin
cijolas atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias, seminarijos va
dovybei asistuojant. Semina
rijos namo viršininkas, kun. 
J. Mačiulionis buvo diako
nu, o seminarijos rektorius, 
kun. A. Jagminas, MIC. sub- 
diakonu.

Apeigomis rūpinosi kun. 
P, Malinauskas, MIC. Jam 
pagelbėjo kun. J. Petraus
kas, MIC. Mišių metu var
gonininkui kl. Paruliui va
dovaujant seminaristai at
giedojo “Missa De Angelis”, 
“Ave Maris Stella” ir “Svei
ka Marija.”

Į pamaldas atsilankė ne
mažas skaičius svečių, jų 
tarpe Cicero lietuvių para
pijos klebonas, kun. I. Al
bavičius su vikaru kun. P. 
Gasiūnu, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kun. J. A. 
Dambrauskas, MIC., ‘Laivo’ 
redaktorius, kun. A. P. San- 
dys, MIC. ( H

12 vai. iškilmingi pietūs. 
Be minėtų svečių pietuose 
dalyvavo Kenosha lietuvių, 
parapijos klebonas, kun. Pr. 
Skrodenis, MIC., ir “Drau
go” administratorius, kun. 
P. P. Cinikas, MIC.

Po pietų savo kalboje kun. 
Mačiulionis gražiai apibudi
no gerbiamo jubiliato dar
buotę, nurodydamas, ypač, 
jo didžius nuopelnus Mari
jonų vienuolijai ir linkėda
mas jam dar ilgus metus 
išdirbti Kristaus vynuogyne.

Pakviestas kalbėti nuošir
dus Tėvo Provincijolo drau
gas, kun. L Albavičius, ku
ris savo kalboje gražiai nu-

I

J

Veik tuščiu gazolino tan
ku šis Amerikos didvyris.

CHICAGOJE Vagis mirė nuo kulkos Nepaprastas vaikas 
, j Bari Brown. negras. 21 4ugosta, Me. - Stanį

Parodys, kam bus “etų-.44_9:f'ast t5t.h2‘Lm,!; 8 metx an>aau’> n
gaila ūsų

North Side. — ALRK Su- 
sivienymo 16 kp. smarkiai 
rengiasi prie savo rudeninio 
vakaro, kuris įvyks 28 d. 
lapkričio, parap. svetainėje. 
Bus atvaidinta labai juokin
ga komedija “Gaila ūsų”; 
bus ir kitokių pamarginimų. 
Tą vakarą kuopos valdyba 
mano pravesti ir vajų. Kas 
tik norės, galės prisirašyti 
prie katalikiško Susivieny- 
mo.

rė pereitą ketvirtadienį 
Bridewell ligoninėje nuo kul
kos žaizdos, kurią gavo kai 
jis bandė apiplėšti spalių 23 
dieną Rosebud Cleaners 
Shop’ą, 635 East 43rd str. 
Kulką paleido policininkas 
William O’Donnell.

Stanley 
Davis. 8 metų amžiaus, ne
paprastai didelis mėgėjas 
lėktuvų, gali pažinti ir iš
skaičiuoti šešis šimtus įvai
rų lėktuvų rūšių.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvebill 0617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

I

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Wear
Your

Šaunus lietuvių 
pasirodymas namų 
fronte

So. Boston, Mass. — Spa
lių 17 d. So. Bcston high 
school auditorijoj įvyko ben
dras lietuvių masinis susi
rinkimas, ALRK Federaci
jos skyriaus vadovybėje.

Skelbimuose buvo pasaky
ta, kad principaliu kalbėto
ju bus kun. Jonas Švagždys, 
bet mitinge susidarė taip, 
jog kun. Švagždžiui beliko 
mažai laiko kalbėti, todėl

/ I
jis nuo savo kalbos atsisa- 
kė, pareikšdamas, kad apie
Lietuvos tremtinius ir jų ^t. Paul Baker, iš San Die- 
baisų likimą pakalbėsiąs ki- S°> Calif., pakilo kovai prieš 
ta proga. japonų lėktuvų eskadrilę A-

Vietinis klebonas kun. P. merikos
Virmauskis ir Federacijos 
skyriaus pirmininkas paža
dėjo suruošti vakarą ir kvie
sti kun.-J. švagždį kalbėti 
artimoje ateityje.

Pažymėtina, kad masinia
me susirinkime ir vėliau par 
duota karo 
$12,000.

Kalbėtojai 
karą, Jung. 
pastangas laimėti pergalę, ■ 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, į 
Suvienytą Karo Fondą, Lie
tuves okupaciją, tremtinius, 
ir teikimą Lietuvai pagal
bos atgauti nepriklausomy
bę ir laisvę.

Pirmininkui adv. Antanui 
J. Yoiung perskaičius ir pa
siūlius priimti rezoliuciją, 
susirinkusieji 25 draugijų 
ir klubų atstovai ir bendrai 
visi dalyviai priėmė vienbal- 

i šiai. K.
---------------------------------------  
piešė keletą nuotykių iš jų
dviejų studentavimo dienų 
Romoje. Baigdamas savo ir 
visų Čikagos lietuvių kuni
gų vardu jis palinkėjo Tė-i 
vui Provincijolui sėkmingos 
darbuotės.

Savo kalboje jubiliatas dė
kojo už linkėjimus. Jis ypa
tingai prisiminė savo gyve
nimą Romoje ir pareiškė no
rą kada nors vėl ten grįžti 
nes tai artimas jo širdžiai 
miestas. Ten buvo įšventin
tas kunigu, ten ilgus metus 
darbavosi. Koresp

lėktuvnešiui Lex- 
ington nuskandinti. Herojiš
kose pastangose, kuriose 
pats žuvo, Lt. Baker tačiau 
pavyko numušti dešimtį ja- ‘ 
ponų lėktuvų. (Acme-Drau
gas Telephoto)

Lapkričio 13 d. įvyks Šv. 
Cecilijos draugijos metinis 
balius. Draugija yra gana 
didelė. Joje randasi daug 
jaunimo ir jos parengimai 
esti smagūs, skaitlingi. Dr- 
gijos nariams bus pasiųsta 
atvirutės, nes kiekvienam 
nariui būtinai privalu daly
vauti. Koresp.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

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

C*

|

bonų už

kalbėjo 
Valstybių

apie

apie 
karo

DR. VAITUSH, OPT.

Budriko Moderniška Krautuvė

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.

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 

ai-

Didžiausia Lietuvių ; 

Jewelry Krautuvė i 
ii

Parduodame Laikrodžius, Laikr Į 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- į 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- i 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA- .
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį j

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

j Paisom Laikrodžius, Laikro- I 
! dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- Į 
I snas IT Muzikalius Tnstmmpn- j 
į tus.

FIARGUTiZ g
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Įfl 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo l g 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo B

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

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

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiil 2242

I
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Veather
ai

WOLK STUOI
1945 VVest 35* Street

MOST

| MOLt.KN

COMPI.ETE

ADVAV r,D PhGTOvKAPHY

LOWEST POSSfBI.E MU' ES

PHONE LAEAYf.rrE 2M3

A

It’s a Symbol 
of a Generous 

Contribution to

TH/ COMMUNITY &
WAR FUND

VYRŲ IR HIGHSCHOOL 
VAIKINŲ

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms. 

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITE 
SALDAINIŲ GAMINTOJŲ 

Saldainių Dirbėjų Pagelbininkų 
Mašinų Operatorių.

Porterių Truckets
Darbininkų Car Loaders
Dienų arba naktų darbas nuolat 
PATYRIMO NEREIKIA 

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 BBOTHEBS 
3301 W. FRANKLIN BLVD. 

(500 į žiemius).

los. F. Mik, hc.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1OOO k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

hausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama i mokyklos vaiku*.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER j 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE Į 

Pimue: LAFAYETTE 8617 !
_ _ __ >__ i

Dugeiy atsitikimą akys 'atttala*- 
■ms be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

Hmm YAKDS 1333
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyrių ‘š priešas 
ties spalvų neregėjimo — (coloi 
blindness), kreipkitės prie manės 
Apsiimu išgydyti.

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

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

Nedeliomis pagal sutartį
Offiee TeL YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

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 užaaryt^ ,̂ 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

f --------------------------------------------------------- --------------------------------------A

WHOLESALE
1

1

ii

1

IT V
i

FURNITURE |
BROKER

Everything in the line of 
Furnitnre

ALEX |
1

ALESAUSKAS
1 and SONS

Factory Representatfve.

SHOWROOMS IN 
MEBCHANDISE MART 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

DR. G. SERNER
UEltVlS AKTŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 

į 3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

landos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0257 <■
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. '

LIETUVIAI DAKTARAI

MONARCH LIQIOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMLI ARBA REFINANSAVIMUI

Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

t

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite__
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

___NTAVIMLI ABBA BEFINANSAVIMC1 ~

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I (!)
B
(!) 
(!) 
i 
ir/.M UBEPAL lARHINCS

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

— 46 Metai 8ekmlngo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST

Caa

Sun 
cf

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUO6H4CIO RATOMS.

Ofiso Tel........ VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
420 L Archer Avenue

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

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 šeštadieniais
. yąląnrjna; 3^8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra. brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda, 
tikėjimą dėl to, k^d jo nebran- 

---- --------------------------------------------------------* . i
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Pirmadienis, lapkr. 1, 1943

BUS BOYS
“DRAUGAS” HEI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

Atsišaukit j Colonnade Kambarį.

EDCEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOTS

HELP WANTED — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

XVar Manpo\ver Commission nu
statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (.statement of 
availabilit.v) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikjūinga paliuosa- 
rimo rastas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

----------------- •

HELP \V.V\TED — VYRAI

VYRŲ
Dirbti visuose departamentuose. 
Svarbūs darbai. Naujos idėjos kas 
link popieros: lentų: ir fabric len
tų. Pokarinės progos. 75c į valandą, 
laikas ir pusė už viršlaikį.

GREGGORY, INC.
/. 2929 S. Wabash

DŽANITORIUS
Reikalingas Englewood “Y”. 8 vai. 
j dieną. 5% dienos į savaitę. Taipgi 
reikia žmogaus abelniems darbams. 

. Kreipkitės prie Mr. Constant—6545 
S. UNION. WENtworth 2670.

%

■fr

<

I

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBUS DARBAI
Mokame aukščiausią visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 

ir po 40 valandų darbo.
NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

s

HELP WANTED — MOTERYS

50 GIRLS AND
WOMEN 50

DOCK VYRV
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

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

ARC VVELDERIŲ 
MACHINE ASSEMBLERS

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

SOLDERING WIRING
ASSEMBLING RIVETING
Pleasant vvorking conditidns. Free 
Canteen. Good transportation.

Daily and Sunday interviews.

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

RADIAL DRILL
PRESS OPERATORIŲ

VIRŠLAIKIS 
GERA MOKESTIS

Prater Pulverizer Co.
1829 S. 55th Avė. — Cicero

Pakerių
STOCK IR SHIPPING ROOM 

ELEKTROS ĮSTAIGOJE 
PASTOVUS DARBAI 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
48 VAL. SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL

844 VV. ADAMS
Monroe 0845

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

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

Centrai
Steel & Wire Co.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliarls algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

REIKIA VYRŲ
JAUNŲ IR SENŲ

MILLING MACH. OPERATORIŲ 
CYLINDRICAL GRINDERS 

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

TOOL & DIE MAKERS
PRIE

Compound ir Drawing Dles 
Gaminti mažas precision dalis 

elektros instrumentams.

STANDARD APPARATUS CO.
5129 WENTWORTH BOU 2020

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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

Kreipkitės Linen Room

SOUTHMOOR HOTEL
67 th & Stony Island Avė.

JUNIOR CLERKS
17 — 19

Kurių ranka rašymas gerai skaito
mas. Puiki proga jsidirbimo.

GREAT AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

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

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

ryto

MERGINŲ
IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA

MUSŲ MERGINOS ABELNAI 
UŽDIRBA $31.00 Į SAVAITĘ IR 
SUVIRŠ. PIECE W0RK RATA.

t

PASTOVUS DARBAI
MALONIOS APLINKYBĖS 
GERA TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

SQUIRE DINGEE CO.
1918 N. EI s ton Avė.

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

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL
534 9 Sheridan Rd.

SKELBKITES “DRAUGE”

/

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

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA
Prie Aluminum Castings Darbų. 
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI
Atsišaukite dėl pasitarimo: darbo 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. — 
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

. Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

2742 W. 36th PLACE

Merginų
IR

Moterų
PRIE

LENGVŲ MAŠINŲ 
IR 

ASSEMBLY DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 
100% KARO DARBAI 
Geros Darbo Sąlygos 

DIENOS DARBAI 
ATSIŠAUKITE

Merkle - Korf f
Gear Co.
213 N. MORGAN

VYRAI IR MOTERYS

v

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

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

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

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

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

1060 W. ADAMS ST.

Santa Fe Railway

15 CICEROS PADANGES
Iš Namu Savininku 
klubo veiklos

Cicero. — Lietuvių Namų 
Savininkų Klubo susirinki
mas įvyko spalių 20 d. šia
me susirinkime sekr. Ed. Mi
kutis išdavė raportą iš Town 
Board pranešdamas, kad 
klubo vardu matęsis su vi
sa Cicero miestelio valdžia 
ir gavęs užtikrinimą, jog iš- 
griuvę šaligatviai ant 14 gat
vės nuo 52nd iki 49th Avė. 
bus kiek galima greičiau su
taisyti. Be to, sekretorius 
gavo šio turinio laišką iš Ci
cero Town Board:

ready received approval of 
the contract for replacement 
of sidewalks and pavement 
in the abovejarea from the 
Statė of Illinois, Division of 
Highways.

Yours very truly,

Anton J. Krupicka,
Town derk .

'> I

S
*,. □

PER UŽDUSINĘS

Taigi, 
baigtas 
džiaugiasi 
kreditą.

šis 
ir

dalykas jau
Cicero žmonės 

duodami klubui

(Pabaiga)

Po kiek laiko pasigirdo ei
nančių namo vyrų balsai. 
Matas prišliaužė prie pat ke
liuko. Vyrai ėjo virtine, že
mai pasilinkę, kad krūmų 
šakelės nedraskytų veidų. 
Jonas Vaičekauskas ėjo pas
kutinis, garsiai pasakodamas 
ką darė Matas, išlipęs iš ra-

i vo.
Bet Vaičekauskas sakinio 

i nepabaigė. Einant pro šalį, 
Matas smailiu akmeniu, kaip 
kiaušiniu, kvanktelėjo jam į 
smilkinį. Bernas sukniubo 
vietoje. Matas kaip žaltys 
pranyko krūmuose. Kiti, ėję'

vy. Jis dar labiau apsileido, 
dar labiau apžėlė jo barzda, 
o plaukai pasidarė kaip vai- 
loks. Jis nieko nekalbėjo, nie 

, ko neprašė ir nieko nenorėjo 
matyti. Motina buvo užėjus 
pas kleboną ir prašė aplan- 
kyti jos sūnų. Bet ir klebo
nas turėjo išeiti neištraukęs 
iš jo nė vieno žodžio.

Atėjo Visi šventi. Matas 
to visai nežinojo, nes jokio
mis šventėmis niekados ne
sirūpino. Pro kalėjimo lan
gą buvo matyti neaukštu 
mūru aptvertas šventorius, 

I bažnyčios didžiosios durys 
■ ir kapinių dalis. Vieną va
karą Matas pamatė, kad ka
pinėse mirga daugybė žva
kelių ir kad tarp kapų vaikš 
čioja ir meldžiasi žmonės. 
Tuomet jis atsiminė, kad per 
uždusinęs giminės ir drau
gai eina lankyti mirusius ir 
meldžiasi už jų sielas. Tur 
būt, ir sena Vaicekauskienė, 
kurios sūnų jis nužudė, taip 
pat dabar, susikūprinusi ant 
drėgnos žemės, meldžiasi! O 
gal ir jo motina dūsau ja ap
kabinusi savo mirusio vyro, 
jo tėvo, kapą?

Ir jis įsivaizdavo mažutę 
žvakelę, mirgančią nakties 
tamsoj, ir savo motiną, šal
tomis lūpomis šnabždančią 
maldą. Ji meldžiasi ne už sa
vo vyrą, ne! Ji žino, kad jos 
gas aname pasauly, ji mel- 
vyras dorai gyvenęs laimin- 
džiasi už jį, savo sūnų, ku
ris gyvas užkastas tamsia
me kalėjime ir labai nelai
mingas. Ji prašo savo vyrą, 
kad jis paprašytų Dievą at
siųsti jos nelaimingam sū
nui Dvasios Šventos, kad jo 
užkietėjusi širdis atsileistų 
ir jis galėtų grįžti į žmones.

Matas norėjo atsitraukti 
nuo lango ir negalėjo. Išplės
tomis akimis jis žiūrėjo į 
mirgančias žvakeles ir klau
sėsi. Prie kai kurių kapų 
susidarę būreliai giedojo 
“Amžiną atilsį”. Matui ro
dėsi, kad tas “Amžiną atil
sį” giedamas už jį. Juk jis 
nebeišlips iš tos duobės, vis
tiek bus įrodyta, kad jo už
mušta ir kalėjimo durys am
žinai jį atskirs nuo laisvės, 
nuo viso gyvenimo. Ir atei
tis žmogžudžiui pasirodė 
tamsi, kaip užkastas kapas. 
Jis staiga pasijuto vienų vie
nas, visų apleistas, išmestas 
.iš žmonių tarpo. Kas už jį 
pasimels, kaip, štai, anie 
žmonės meldžiasi už savo gi
mines ?

Matas niekados taip giliai 
nejautė savo puolimo, savo 
skurdo, kaip tą vakarą, žiū
rėdamas į kapines, mirgan
čias šimtais liepsnelių. Jis 
pasijuto iki pažastų nugrimz 
dęs kažin kokiame liūne, iš 
kurio jį galėtų ištraukti ne 
žmogaus ranka, bet Dievo. 
Jam rodėsi, kad motinos mal 
dos pašaukta, jo tėvo dva
sia nusileido pas jį iš aukš
tybių ir šnabžda jam į ausį 
paguodos ir nuraminimo žo
džius... Matas tik tada atsi
traukė nuo lango, kai visos 
žvakelės ant kapų užgeso.

Motina teisingai galvojo: 
___  .Matas dar nebuvo visiškai 

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, sugedęs žmogus. Kažin kur 
KURĮ NORITE GAUTI! j

į (Nukelta į 4 pusi.)

Būdamas
Departamento 
rium E. Mikutis išdavė pla
tų raportą, kad kaip kiek
vienoje įstaigoje taip ir ta- Su juo, tik tuomet pastebėjo, 
me departamente stoka dar- kad nebėra Vaičekausko, kai 
bininkų. , - - -

Susirinkimui buvo patiek
ta apie 10 skundų. Vieni jau 
sutvarkyti, o kiti tvarkomi.

E. Mikutis susirinkimui 
patiekė įnešimą, kad visi tos 

I rūšies klubai susivienytų, 
kas sudarytų didelę organi
zaciją namų savininkų ge
rovei. Priežodis sako: ‘ ‘Kur 
du stos, visados daugiau pa
darys.” Ką manote lietuvių 
namų savininkų klubai:

No. Side, Dievo Apvaiz
dos parapijoj, Bridgeport, 
West Side, Brighton Park, 
Town of Lake, Marąuette 
Park ir kitose kolonijose? 
Susiorganizavę gerai lietu
viai galėtų turėti net savo 
atstovybę Springfielde, iš 
kur išeina visi mūs valsty
bės įstatymai.

Interesuoti tokia organi
zacija prašomi susirašyti su 
Cicero Namų Savininkų Klū 
bo sekretorium šiuo adresu:

MOTERŲ REIKIA PRIE ĮVAIRIŲ E- w- Mikutis, 1430 S. 50th 
DIRBTUVĖS DARBŲ kaip tai Avė., Cicero, III.
INSPEKTORIŲ, ASSEMBLY IR i --------------------------

MAŠINŲ DARBŲ. , PLATINKITE “DRAUGĄ’*
l 

VYRŲ REUKIA PRIE ABELNŲ ,
i'

GERA PRADINĖ MOKESTIS SU 
KIEK TAI VIRŠLAIKIO MO
KANT LAIKĄ IR PUSĘ. PUI
KUS CANTEEN PATARNAVI
MAS. GERAS APDRAUDOS IR 
LIGONINĖS PLENAS. APMO- j 

į KAMOS ATOSTOGOS. PUIKI 
PROGA PASTOVIŲ DARBŲ KA

DA KARAS PASIBAIGS.

The Town of Cicero, 
Statė of Illinois

September 17, 1943

Mr. E. W. Mikutis, Sec’y 
Lithuanian Home Owners 
Club,
1430 S. 50th Avė.
Cicero, Illinois
Dear Sir:

At a meeting of the Board 
of Trustees held September 
13, 1943, your 
tion which has 
the completion 
Street project
Works was accepted and the 
Board wishes to advice that 
this work will be started 
very shotly as we have al-

communica- 
reference to 
of the 14th 

in Grant

VYR.1I IR MOTERYS

VYRŲ IR

MOTERŲ

DIRBTUVES DARBŲ.

Atsineškite prirodymus

Cicero Vandens 
komisionie-

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

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

- ADVERTISE -

REIKALAUJA
TROKERIŲ IR KROVĖJŲ

AMŽIAUS 16 IKI 50
PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbp.

Kreipkitės prie Warehouse Formano

38th St. ir CENTRAL PARK AVĖ.

I

pilietybės.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

MOTERŲ
VALYTI OFISUS

Pastovūs Dienos Darabi 
Dabar Ir Po Karo

48 VALANDŲ SAVAITE 
Nepaprastai Gera Mokestis 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
ALGOS PAKĖLIMAS PO 6 MĖNESIŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
ATEIKITE ŠIANDIEN 

MES KALBAME LENKIŠKAI 
MUSŲ KRAUTUVĖJE

1250 MILWAUKEE AVENUE
TEL. HUMBOLDT 1440

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54 th Avė. — Cicero

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR

16 Metų Amžiaus
JOKIO PATYRIMO

BERNIUKŲ
Ar Suvirš
NEREIKIA

100% Karo
48 VAL.
Laikas ir Pusė Mokama už Viršlaikį 

Gera Mokestis — Malonios Darbo Sąlygos 
PUIKI TRANSPORTACIJA

Darbai
6 DIENOS Į SAVAITĘ

SHERMAN KLOVE COMPANY
3531 VVEST 47TH STREET 

EMPLOYMENT OFISSAS
i

išlindo iš krūmų. Jie ėmė 
šūkauti, kad jis eitų grei
čiau, bet krūmuose nebuvo 
girdėti nė jokio balso.

— Einam, jis mus pavys, 
— tarė, vienas.

— Ne, atsakė kitas — ei
nam pasižiūrėti kur jis din
go. Jonas buvo gerokai įkau
šęs, jis galėjo kur nugriūti 
ir nebeatsikelti. Dar sušals 
per naktį.

Ir jie ėmė eiti atgal.
— Štai jis! — sušuko pir

masis. — Taip ir yra — nu
griuvęs. Ką, Jonai, pavar
gai? Kelkis!

Bernas papurtė Joną už 
peties, šis nekrutėjo. Tuo
met jis pakėlė Vaičekauskiu- 
ko galvą ir tuoj vėl paleido.

— Nebegyvas! — sumur
mėjo bernas, pasidarydamas 
toks baltas, kaip numirėlis.

* * *
Tardomas Matas Kertinis 

į visus klausimus atsakinėjo 
vieninteliu žodžiu: “Neži
nau!” Tuomet tardytojai .už
darė jį atskiroj kameroj ir 
ėmė šaukti raubiečius, kad 
jie papasakotų kas ištiko per 
vakaruškas. Tardymas nusi
tęsė.

Matas kiauras dienas ir 
naktis murksojo savo užnar-

Senatorius George 
reikalauja taupumo
WASHINGTON, spalių 31 

— Senatorius George, Se
nato financų komiteto pirm- 
sėdis, šiandien kritikavo vy
riausybės išlaidumą ir spė
jo, kad prisilaikymas eko-. 
nomijos kasmet sutaupytų 
tarpe 5 ir 10 bilionų dole
rių. Jo manymu, Senatas 
nekels taksų aukščiau negu 

i Atstovų buto nutarta, 
į Atstovų buto būdų ir prie
monių komitetas persvarstė 
savo pirmesni nutarimą ir 
nubalsavo pakelti taksus 

■ ant degtinės nuo $6 iki $8 
už galioną, vietoj nuo $6 iki 
$10 už galioną ir padvigu
binti dabartinį taksą ant ci
garų. Iki šiol priimti taksai 
sukels maždaug $2,100,000,- 
000 per metus.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

KURĮ NORITE GAUTI!
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Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Didžiosios šelpimo problemos
VIETOS REIKALAI

Chicagos lietuviai visose karo pastangose gražiai pa
sirodė. Neabejojama, kad Community ir War Fund rink- 
liavoje taip pat neatsiliks nuo kitų.

Aukoti į šį fondą yra labai didelis re kalas, nes Chi
cagos ir apylinkės žmonės turi suaukoti trumpu laiku, 
būtent per lapkričio mėnesį $12,806,424. Ta pinigų su
ma bus paskirstyta taip: $4,000,000 Chicagos Commu
nity fondui, tiek pat United Service Organizations ir 
netoli keturi milionai dolerių United National Relief 
and Refugee Service.

Vietos, t. y. Chicagos šelpimo reikalai yra dideli. Li- 
gofaių, paliegėlių, našlaičių šelpimas ir globojimas ka
ro metu uždeda didesnę visuomenei naštą, negu taikos 
metai. Visi jiems reikalingi daiktai yra žymiai bran
gesni. Padidėjusios darbininkų algos nepalengvina ne
laimingųjų ir našlaičių padėties. Pavyzdžiui, Communi
ty Fund vaikų globai ir kitoms įstaigoms 1940 metais 
išleido $700,000, o dabar toms pačioms įstaigoms mais
tas kainuoja $900,000. Tai sudaro didelį skirtumą, šiuo 
metu už tą patį pinigą mažiau ką begali nupirkti. To
dėl yra reikalinga, kad visuomenė per dabartinį Com
munity ir War fondo vajų būtų duosnesnė.

Reikia neužmiršti, kad Community Fund šelpia orga
nizacijas, kurios užlaiko apie 10,000 kūdikių, vaikų dar
želius, kurių vaidmuo padidėjo, nes daug motinų dirba 
karo pramonėse. Be to, sušelpiama ligoninės, klinikos 
ir kitos sveikatos įstaigos, prieglaudos, jaunimo orga
nizacijos ir daug kitų apylinkės labdaringų darbų at
lieka. Karo laikai iškelia naujų gyvenimo problemų ir 
rūpesčių, su kuriais Community Fondas turi susidurti. 
uTK O. UŽDAVINIAI

United Service Organizations milžiniško didumo dar
bus atlieka. Jos užlaiko kareiviams ir jūrininkams klu
bus ir kitokius rekreacijos centrus. Tūkstančiai tokių 
vienetų Jungtinėse Valstybėse, šimtai užsieny. U. S. O. 
rūpinasi, kad atliekamų nuo savo pareigų laiku mūsų 
kariai galėtų laiką praleisti, pasilinksminti, pasilsėti. 
Tuo palaikoma gera karių nuotaika, apsaugojama nuo 
išsiblaškymų, nepadorių ir pavojingų jaunimui vietų 
ir t.t. Palaikymas moralumo kariuomenėje yra nepa
prastai svarbus dalykas.
NUKENTĖJUSIEJI NUO KARO

Karas skaudžiai palietė veik visą pasaulį. Milionai 
žmonių kenčia šaltį, badą, baisų medžiaginį ir dvasinį 
skurdą. 30 milionų nacių, fašistų ir japonų ištremtų 
iš savo krašto žmonių laukia mūsų skubios pagalbos. 
50 milionų kiniečių yra išvarytų iš namų. Du milionai 
kiniečių kūdikių liko našlaičiais. Netoli dešimts milio
nų kiniečių, jei nesulauks pagalbos, šiemet išmirs ba
du. Visų nacių pavergtų tautų žmonės Europoje, jų mi
lionai, laukia ir išlaisvinimo ir greitos pagalbos, nes 
mirties šmėkla kiekvieną dieną žiūri jiems į akis. Dau
gybė belaisvių taip jau, kiek leidžia sąlygos, turi būti 
aprūpinti. -

PATRIOTIŠKA IR KRIKŠČIONIŠKA PAREIGA
Kaip matote, Community ir War Fund didelius žmo

niškumo darbus dirba. Tie darbai šaukte šaukia, kad 
mes visi prie jų prisidėtume; Kiekvienas norime, kad 
namiį fronte pas mus viskas būtįį tvarkoj kad ne-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, įiUNOIS

iš mūsų turime aukoti tam svarbiam ir kilniam 
ir aukoti tiek, kiek mūsų ištekliai leidžia, kiek 
mūsų sąžinė diktuoja, bet tik jau nemažiau, kaip 
dienos uždarbį. Trylika milionų dolerių Chica-

I
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būtų žmonių be pastogės, badaujančių, kad mūsų sū
nūs kariuomenėje visu kuo būtų aprūpinti, kad nuo 
karo nukentėjusieji ir tremtiniai būtų sušelpti, nes jie 
ne dėl savo kaltės šiandien kenčia. Išvada aiški — kiek
vienas 
tikslui 
aukoti 
vienos 
gai ir apylinkėms surinkti, palyginti, trumpu laiku nė
ra lengvas dalykas. Tačiau jau daugiau kaip pusė tos 
sumos yra sukelta. Reikia dėti pastangų, kad ir kita 
pusė su dideliu kaupu būtų užpildyta. Tad, mieli lietu
viai, ir šią patriotinę pareigą ir artimo meilės aktą 
taip atlikime, kaip atliekame visus kitus darbus di
džiuose Amerikos ir jungtinių tautų pastangose sutriuš
kinti nacių jėgas ir japonų militarizmą, kurie įstūmė 
žmoniją į karą su tikslu pavergti, žudyti ir plėšti. Juo 
būsime duosnesni ir juo daugiau aukosimės, juo grei
čiau pasieksime pergalės laimėjimo.

Lietuvai smaugti naudojami ir bolševikų 
belaisviai

Paskutiniuoju laiku buvo gauta šiek tiek žinių apie 
tragingą nacių okupuotosios Lietuvos būklę. Su tomis 
skaudžiomis žiniomis savo skaitytojus supažindinome.

Vienas veikėjas yra gavęs laišką iš neutralės valsty
bės, kuriame dabartinį Lietuvos gyvenimą taip aprašo: 

“Lietuvos okupacija yra tapusi žiauri ir šiandien 
vokiečiai patys neįveikę mūsų žmonių, parsigabeno 
‘Razzia Trup’ sudarytas iš gry nų bolševikų belaisvių 
bjauriausio ir kraugeringiausio elemento, pavadinda
mi jas ‘ukrainiečių padaliniais’, nors tie kraugeriai 
nemoka nė žodžio ukrainiškai. Tie galvažudžiai žudo 
mūsų žmones su didžiausiu pasitenkinimu, keršydami 
ir už sukilimą ir už mūsų tautos antibolševizmą.’’ 

Atrodo, kad visos pragariškos jėgos yra sukilusios 
prieš Lietuvos žmones, jų laisvę ir jų gerovę. Bet, tikė
kime, visos tų pragariškų jėgų pastangos sunaikinti 
mūsų tautą kai žirniai .į sieną atsimuš į lietuvių vie
ningą ir ryžtingą veikimą ir kovą atstatyti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.
★

Dviejų rašytojų mirties sukaktys
(LKFSB) Dešimts metų nuo mirties rašytojo,, prof. 

A. Kriščiukaičio sueina spalių 30 d. .Slapyvardžiu ‘ ‘Aiš- 
bė” (Antanas iš Būgnų) jis daugeliui geriau žinofnas. 
Jau “Aušroje’’ jisai rašė ir tas laikraštis jį skatino 
toliau kūryba užsiimti:

— Tamsta dar jaunas: dirbk ir užsipelnysi vardą ir 
garbę Lietuvoje.”

Baigęs gimnaziją Marijampolėje ir išėjęs mokslus 
Maskvos universitete kurį laiką darbavosi Rusijoje, o 
nuo 1918 m. buvo Lietuvoje Vyriausiojo Tribunolo pir
mininku ir profesoriumi Lietuvos universiteto teisių 
skyriuje. Šeimoje išauklėtas katalikiškoje dvasioje, re
ligiją brangino visą amžių. Buvo žymus bendradarbis 
ir katalikų leistoje “šviesoje”. Ypač jo garsi knygelė: 
“Kas teisybė, tai ne melas’’. Krikščiukaitis yra vienas 
gabiausių “Aušros” meto rašytojų. Jisai taip mylėjo 
lietuviškąją liaudį! Dar iš jo jaunos studento širdies 
išėjo žodžiai:

— O, artojai-brolužėliai, nesikreipkite nuo mūs! Mes 
su širdžia jums paduosim savo ranką, kad padėt išken
tėti drauge vargą.”

— Lapkričio 3 d. sueina penkeri metai nuo mirties 
“Trimito” redaktoriaus Benedikto Štaro.

%
SPAUDOS APŽVALGA
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Knygų savaitė
Catholic Library Association (katalikų knygynų są

junga) skelbia nacionalinę katalikiškų knygų savaitę 
nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 13 d. Tos savaitės obal- 
sis bus — “knygos yra ginklas.” Bus agituojama, kad 
tų gerų “ginklų” — katalikiškų knygų būtų daugiau 
išleista ir išplatinta.

Mums reiktų susirūpinti lietuviškų, katalikiškų kny
gų leidimu ir platinimu.
★

Lietuvos išniekintojų suvažiavimas
“Amerika’’ rašo:

“Lietuvos pavergimo agentai su visu dar lietuviš
kai kalbančių bolševikų štabu priešaky klimpsta dar 
gilyn. Jų sąžinė tikrai išnyko. Prieš jų akis pagunda 
— ko daugiau išdavikiškų darbų atlikti!

štai kodėl jie gruodžio mėnesy Brooklyne šaukia 
naują “suvažiavimą”, pridengę savo darbus “demo
kratinių lietuvių” vardu, šaukimo priešakyje stovi 
didžiausi savo tėvų žemės išniekintojai. Lietuviai a- 
merikiečiai žinos, koks tai suvažiavimas, kas jį re
mia ir kokie jo tikslai.”

Pirmadienis," lapkr. 1, 1943

RIMTIES VALANDĖLEI

Šv. Filomenos parapijos, 
Cleveland, O., parapijonai 
atminimui vyrų ir moterų 
išėjusių į karą, nupirko sa
vo bažnyčiai šį paminklą. 
Kielikas padirbtas iš aukso 
ir sidabro ir papuoštas bran 
giais akmenimis. Aplink kie- 
liko rankeną matome sim
bolius Amerikos kariuome
nės: sausumos ir jūrų. (NC 
WC)

Surado lėšų tremtinės 
kelionei iš Sibiro

(LKFSB) USA pilietei p. 
Čarneckienei su penkiais 
vaikais gautas leidimas grįž 
ti iš Sibiro ištrėmimo į J. 
Amerikos Valstybes. Buvo 
sunkumų su lėšomis, nes ke- . 
lionė visai šeimai kaštuoja 
keletą tūkstančių dolerių. 
Kunigų Vienybei ir Katali
kų Federacijai pavyko sėk
mingai tą klausimą išspręsti 
— kelionei reikalinga pinigų 
suma jau sukelta.

Svarbūs pasitarimai 
Lietuvos šelpimo 
reikalais

šįmet net tris dienas pa
eiliui pasitaiko ypatingos 
šventės; vakar buvo Kris
taus Karaliaus, pirmadienį 
įvyks Visų Šventųjų iškil
mės, kurias tuojaus seka ge
dulingos pamaldos už visas 
sielas skaistykloje.

Kiekviena tų dienų katali
kams labai brangi. Kristus 
karalystę platina čia žemė
je užvaldydamas žmonių 
širdis; jų siekius ir norus 
pertvarko gailestingumo ir 
teisybės dorybėmis. Žmogus, 
deja, Kristaus pavaldinys, 
ne visuomet duodasi taip 
valdomas.

Visų Šventų diena prime
na mums kokios neišdildo
mos ir nesibaigiančios gar
bės susilauks tie, kurie iš
mintingai tvarkė žingsnius 
gyvenimo keliu. Danguje te
gyvena tiktai šventieji, be 
nuodėmės šešėlio.

Uždūšinės pamaldos dar 
aiškiau nušviečia Kristaus 
pavaldinių viltis ir troški
mus — kurie pasiliko išti
kimi, nors teko nekartą su
klupti, skaistykloje dabar 
randa galimybės ugnies lieps 
nomis nudeginti atleistinų 
nuodėmių purvą nuo sielos.

Katalikams ši trečioji die
na bus jautriai pergyvena
ma, nes šių dienų tautų žu
dynėse žuvo daug brangių 
mUms asmenų. Mirtis pakir
to ne tiktai karėje dalyvau
jančius kareivius, bet dar 
dažniau, nekaltieji miestų 
gyventojai paaukojo gyvybę 
namų griuvėsiuose.

Kaip skaudžiai mirtį su
tinka žmogus, kuris tikėji
me neranda paguodos. Sura
minimo jis nemato, nes, ma
nydamas, kad mirtis visiš
kai panaikina brangų asme
nį, nesitiki kad kur nors

(LKFSB) Spalių 22 Chi- 
cagoje, Morrison Hotel įvy
ko pasitarimas tarp katali
kų, socialistų, sandariečių ir 
tautininkų vadovaujančių as 
menų. Padaryti pirmieji žy
giai konsoliduoti Lietuvos 
šelpimo fondus, sudarant di
delį šelpimo centrą. Be to — 
Chicagoje sudarytas Com
munity and War Fund lie
tuvių skyrius. Jo pirminin
ku išrinktas adv. J. Grišius, 
vicepirmininkais J. Dauž- 
vardienė, Valonis ir Šukys, 
sekretoriais — Drangelis ir 
Samienė.

Aleksandra Durnas, garsus 
prancūzų rašytojas, per vi
są savo gyvenimą yra para
šęs apie 100 romanų, kurių 
daugelis viršija 1000 spaus
dintų puslapių. Be to, yra 
parašęs 91 scenos veikalą, 
kurių tarpe yra 57 dramos, 
23 komedijos, 3 tragedijos, 
1 misterija, 4 vodeviliai ir 3 
operos libreto. Jis vienais 
metais parašė didelius ro
manus: “Trys mušketinin- 
kaį”, “Grafas Monte-Cris- 
to” ir septynis mažesnius. 
Visi tuo laiku stebėjosi to
kiu jo produktyviškumu.

Neutralumas tarp tiesos 
ir melo, pikto ir gero, Dievo 
ir velnio, Bažnyčios ir sek
tos yra ne kas kita, kaip 
paskelbimas Dievui karo. 
Kas neutralus — yna prie- 
šas. E. Macder,

amžinybėje vėl susitiks. Prie 
tokios išvados priveda klai
dingų gaivalų nuomonės ar
ba modernus išauklėjimas.

Mirusiųjų sielos prašo pa
sigailėjimo, kad mes gerais 
darbais ir maldomis užtary
tum jas prie Viešpaties, taip 
pat jųjų būklė patiekia la
bai išmintingą mintį: gy
venk geriau, vengki net ma
žiausios nuodėmės, kad ne
reikėtų ilgus metus kentėti 
skaistykloje, kai tuo tarpu 
siela veržiasi prie jos Su
tvėrėjo. Mirtis skaudi, bet 
gera mokytoja tieAs, ku
riems gyvenimas čia žemė
je skaitomas tik išbandy
mu. A.B.C.J.

Per Uždūšinės

(Atkelta iš 3 pus!.} 
jo sielos gilumoj glūdėjo*Die
vo įmesta kibirkštėlė, kurios 
žmonės nemokėjo išpūsti į 
didelę atgailos liepsną, bet 
tat galėjo padaryti Uždūši
nės, kai žmonės meldžiasi už 
mirusiųjų sielas. Matas šluos 
tydamas plaukais grindis, 
šnabždėjo: “Dieve mano, 
Dieve mano, kodėl mane taip 
apleidai ’” Bet kai jo akyse 
ištryško nuoširdaus gailesio 
ašaros, jo sąžinės našta ėmė 
lengvėti, jam rodėsi, kad ne
švarų jo kalėjimo užnarvį ir 
nedorybių suterštą jo širdį 
pripildo kažin kokia maloni 
šviesa.

* * *

Klausinėjamas per teismą, 
Matas prisipažino nužudęs 
Joną Vaičekauską ir išplė
šęs Vanagaičio svirną. Jis 
neprašė teisėjų pasigailėji
mo, bet reikalavo tinkamos 
bausmės, kad ją atlikęs, pa
sidarytų geras žmogus.

ž]

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽENTŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
W. G. E. S.

Iš Radio Stoties
1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Huo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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

F

i 2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

IR 
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

0
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

vakaro vedėju 
Herald-Ameri-

i

programa bu-

Stebėtinos sėkmės
Nors Mokyklos Motinos 

draugija nedidelė, bet dar
buotės vaisiai gražūs.

Spalių 17 d., minint 10 me
tų darbuotę, vakarienės at
silankė tiek žmonių, kad ne 
sutilpo parap. svetainėn. Pei 
no liko virš $300.

į

Dar apie misijoms 
paremi vakar?

<
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Chicago aps
krities rengtas vakaras vi-j 
sala atžvilgiais pasisekė. 
Programą pradėjo įžangine 
kalba apskrities pirm, ir po 
to perstatė 
Stasį Piežą, 
can koresp.

Muzikalinė
vo turininga. Jojo dalyvavo 
moterų choras, mergaičių 
choras, smuikų duetas, flute 
solo, pasakyta monologas ir 
žinoma dain. G. Giedraitie
nė. Programai vadovavo 
komp. A. Pocius.

Kalbas pasakė prelatas 
M. Krušas, kurs nupiešė rei
kalą šelpti darbuo jaučias se
seles Pietų Amerikoje; jis 
tam reikalui nekartą yra iš
tiesęs savo duosnią ranką. 
Ir šį kartą aukojo $100.00.

Svečias kun. J. Paškaus- 
kas, kuris prieš penkis me
tus su prelatu M. Krušu bu
vo Pietų Amerikoj, papasa
kojo kelionės įspūdžius ir 
kaip gyvena lietuviai išei
viai Brazilijoj.

Išklausius kalbų visiems 
susidarė įspūdis, kad mes, 
Šiaurės Amerikos lietuviai, 
sugebėjom čia pastatyti sa
vo bažnyčias, vienuolynus, 
ištiesime paramos ranką ir 
įsikūrusiai seselių Pranciš- 
kiečių misijai Brazilijoje, 
kur jos, savo pasišventimu 
skiepyja lietuvių katalikų 
vaikuose tikėjimo ir lietu
vybės meilę. Tuo metu pa
daryta. salėj kolekta ir su
dėta virš $148.65. Be to, at
sirado asmenų (N. N.), ku
rie aukojo po šimtinę, įsto
dami į garbės narius.

Vakarą pradėjo kom. pir 
mininkė Vera Paukštienė pa
aiškindama tikslą ir drau
gijos reikšmę, perstatydama 
vakaro vedėja Donna Ka
minskienę. Kalbėtojais bu
vo kleb. kun. A. Baltutis, 
kurs pareiškė džiaugsmo 
draugijas darbuote; kun. V. 
Urba, asistentas, kurs lin- 
kėjo motinoms ir toliau su
tikime dirbti. Draugijos pir
mininkė Ona Lawrence jaus
mingai dėkojo visiems už 
atsilankymą ir panamą.

Muzikalę programos dalį 
išpildė “kindergarten”, 1, 2 

j ir 4 skyrių vaikučiai. Visuo
met malottu matyt vaikučiai 
ant scenos, nes dalis įvairi 
ir gerai išpildyta.

Dainomis programą puošė 
Adelė Druktenytė ir Anta
nas Kaminskas, kuriam pub 
lika nesigailėjo gausių aplo
dismentų.

Kadangi svečių tarpe bu

norime išreikšti nuo- 
padėką prelatui M. 
už visas pastangas, 
ir .paakstinimus vi-

klubo.prie

SKELBKITES “DRAUGE

lt

Ši Firma Virš 50 Metu

«

■Mosi Enduring—Strongest—Best LrA, The Worti

f

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

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful-

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Tos Pačios Šeimos 
Rankose!

============
Oran arimai bų pranešimą iš dabartinėspranešimas politikos eigos; be to, km-

North Side. Vietinio tjas pO susirinkimo žada at- 
politikos klubo svarbus su- s^nkiusius pavaišinti. Kvie 
sirinkimas įvyksta šį vaka- čiame ir ne klubo narius at- 
rą, lapkr. 1 d., 8 vai. vaka-i Snankyti ir pasiklausyti lie- 
re, parapijos svetainėj. Kvie tuvių politikos vadų patari- 
čiu tisus kiubiečius atsilan-mų politikos reikaluose, ir 

nes šiame susirinkime tuo pačiu kartu prisirašyti

NULIŪDIMO VALANDOJE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, 
= i

vo daug svetimtaučių, įžy^ 
mių žmonių, programa dėl 
tos priežasties vedėja Don n g 
Kaminskienė sumaniai vedė 
abejose kalbose.

Negalima praleisti nepa-1 
minėjus komisijos narių: Ve 
ra Paukštis, Fel. Kežas, Bro
nė Rakūnas, Em. Šimkus, I 
Ona L»a.wrence, Bertha King, 
Ona Vish, Bronė Ambrose 
Chas. Alešauskas, Agnės Vai 
nauskas, J. Malis, A. Mos- 
teika, E. Sharron, Mrs. Vi
leikis ir Donna Kaminskas. 
Šios narės dirbo kelias die-. 
nas, kad prirengus visus val
gius.

Draugiją dėkinga biznie
riams: Barborai Baranaus
kienei ir Kaz. Rakūnui už jų 
didelę paramą ir pagalbą.

Taipgi ačiū muz. Wm. Ra*- 
cine už paskolinimą garsia
kalbio be kurio niekaip ne
būtų buvę galima apsieiti.

Ačiū dainininkams, 8 sk. 
mergaitėms už patarnavimą, 
visoms seserims, ypatingai 
mokyklos vedėjai seseriai E- 
vangelistai.

Galop, ačiū visiems atsi
lankiusiems /už paramą, o 
atsiprašom visų, kurie turė
jo grįžti namo dėl stokos 
vietos. Dovydo Motina į

pasižadėjo dalyvauti lietu- 
' vių demokratų lygos valdy
bos nariai, su garbės pirmi- 
ninku teisėju J, T. Zūriu 
lygos pirm. Al. G. Kumskiu 
ir kitais. Jie padarys svar-

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Vincent Rėkus,

klubo pirmininkas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPUYCIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

f

Daug kas kalba apie spau
dą, bet bijo realių žygių toje 
srityje. (Prof. Eretas)
-

; Malda žmogąus sielų tobu- ‘
liną.

A A

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Šiaio 
širdžią 
Krušui 
aukas
šame parengime; S. Piežai, 
prof. A. Pociui, dain. G. 
Giedraitienei, chorams, vi
siems programos dalyviams, 
klebonams, pavieniams au
kotojams, skyriams, sve
čiams, komisijai, dienraščiui 
“Draugui”, radio valandų 
leidėjams, biznieriams, rė- : 
mėjoms-jams; žodžiu, vi
siems, kas tik kokiu būdu 
prisidėjo prie vakaro pa vy
kimo. Bap

At.
JONAS KIUDIS

Mirė Spalių 28 d., 
p. p., sulaukęs pusės

Kilo iš Tauragės 
Tauragės parap.

Amerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 

moterį Josephine. ( 

čią Nancy, anukus: 
ir Richardą ir daug 
minių ir pažįstamu-

Kūnas pašarvotas 
wicz ir Sūnai koplyčioje, 23J 4 
West 23rd PI.

Laidotuvės jvyks 
nį, lapkričio 3 d., 
čios 9:30 vai. ryto 
dėtas j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje j
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus daly vau laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moterį'*, Sūnus, Anūkai ir 

Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lac- 
hawlcz ir Sūnai. tel Canal 
2515.

RUDISELEANOR

H

t

i

namuose
PORts-

Yaka ir 
ir daug 

ir pažįs-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

(t, 1:15 vai. 
sulaukus 20

1923 m.

AA

ryte, sulaukus 53 m.

Lacha-

Trečiad Įe
it ko p ly- 
bus atly-

įvyks

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duktė, Marčios, Žentas, Anūkai, 
Broliai, Seserys, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Platesnių informacijų šaukit: GROvehilI 0142.
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

II stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

SOFIJA PETKIENE
(po tėvais Radžiu tr)

Gyveno: 6812 So. Western Avė.
Mirė Spalio 28 d., 1943 m., 6:25 vai.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Teiiių apskr., Varnių miestelio.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Antaną, du sūnus Anta

ną ir marčią Agnės ir Konstantiną ir marčią Dorothy, dukte
rį Julia Miniat ir žentą Bruce, marčią Oną, 11 anūkų, 3 bro
lius Juozapą, Konstantiną ir Boleslovą Radžius ir jų šei
mas, 4 seseris Antaniną Kaupienę, Bemice Rusaell, Ethd 
Frauz ir jų šeimas ir Eleną, pusbrolių, pusseserių ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6812 S. Western Avė.
Laidotuvės jvyks antradienį, Lapkr. 2 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta. į Gimimo švenč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

LUCIA JUZĖNIENE
(Po tėvais Jareckaitč)

Gyveno 2300 W. 23rd St. 
Mirė Spalio 29 d., 1943,
vai. v,ak.. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Nau
jamiesčio par., Navarsonių km.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną, dukterį Mykoliną, 
pusseserę Anelę Palionienę ir 
šeimą, sesers sūnų Antaną La
pinską ir jo moterį Juozapi- 
ną, švogerį Mykolą Juzėną ir 
jo moterį Julijoną, vyro bro
lio vaikus Ignacą ir Petrą Ju
zėnus ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje seserį Pauliną.

Velionė priklausė prie Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų. Mal
dos Apaštalystės ir Gyvojo 
Rožančiaus Vainikėlio.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2 314 W. 2 3rd. PI.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Lapkr. 3 d., 1943, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Aušros Vartų parapijos 

' bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į’ šv. Kazimiero kapines.

« Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. Se
suo, Puseseseife, švogeris ir ki
ti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lac- 
hawicz ir Sūnai, Tel. Canal— 
2515.

Mirė spalių 27 
popiet, t943 m., 
metų amžiaus. Gimus Chicago, 
III., Sausio 11 d., 1923 m.

Paliko nuliūdę: motina Pet
ronėlė, po tėvais Rauk tai t ė: 
tėvas Nikodemas, 3 seserys— 
Bernice, Sophie ir Genevieve: 
2 broliai Raymond ir Alfonse; 
5 tetos—Anastasia ir Vincen
tas Adomaičiai; Agnieška ir 
Andriejus Gedrimai; Bronisla- 
va ir Juozapas Žogus (Faii 
Oaks, Mich.); Anastasia Ben- 
zinienė, Magdalena ir Pranciš- 
kas Balsiai ir jų šeimos; krik
što tėvas Dominikas !-
Kazimiera Vaitekaitis 
kitų giminių, draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
5816 So. McVickers, 
mouth 7127. Laidotuvės jvyks 
antradienį, Lapkričio 2d., 9:30 
vai. ryto iš namų į St. Sym- 
phorosa, 62nd and Maso n pa
rapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Eleanor Rudis gi
minės, draugai ir pažjstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Motina, Tėvas, Seserys.

Broliai ir kitos Gimines.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

VK K ii 1
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PASKUTINIS
PAGERBIMAS

1943. 4 v. 
amž. 
apskr..

40 m. 
nuliūdime 

(po tėvais 
Barloga). sūnų Edvardą. mar- 

Edvardą 
kitų gi- JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakq

SOUTH HERMITAGE AVeNOje

Tel. YARDS 1741-1742
4832*44 SOUTH CALIFORNIA AVTENUE

TeL LAFayette 0727

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EVANAUSKAS

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 576a 

PULLMAN 1270

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

1646 WEST 46th ST.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

1

Z z

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

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

NARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Phone YARDS 0781

Phone YARDS 1138—39

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITI ANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą -----_- -- ------------- ---- -  - -  - „j

Lietuvis Dėdes Šamo kariuomenėje

Pre. Bruno C. Satkus

i rugpiučio 18 dieną, Chicago- 
f je, III. Baigė Dievo Apveiz- 
dos lietuvių parapijos pra
džios mokyklą, lankė Harri
son ir Crane technical high 
school.
Dėdės
Bruno

Prieš išvykstant į 
Šamo kariuomenę, 

dirbo Crane Co.
Pfc. Bruno C. Satkus į Dė

dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1943 metais, kovo 30 die
ną. Tėvas miręs. Motina gy-

Private first class Bruno vena Chicagoje, Brighton 
C. Satkus gimė 1917 metais, i Park, 4436 So. Fairfield ave.

Jaunuolio kelionė į laisvę

Olandų jaunuolis paspruko iš nacių 
nagų Į laisvę

Pereitą ketvirtadienį Chi- 
cagon buvo atvykęs olandų 
jaunuolis, kuris pabėgo iš 
Olandijos, kad galėtų kovoti 
prieš nacius. Jaunuolis ap
leido Olandiją turėdamas 17 
metų amžiaus, jis buvo su
čiuptas nacių gestapo (slap
tos policijos), jis buvo nacių 
kankinamas. Bet jam pasi
sekė pabėgti iš nacių nagų 
ir jis kovo mėnesį atvyko į 
šį kraštą, per vakarų Indi
ją

Dabar šis,.olandų jaunuo
lis turi 19 metų ir yra blan
dų laivyno oro jėgų corporal.

ŠEIMININKIŲ 
IR MERGINŲ

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms. 

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITE 
SALDAINIŲ PAKUOTOJŲ 
Inspektorkų Vyniotojų 

Chocolate Dippers 
Enrobing Machine Feeders. 

PATYRIMO NEREIKIA 
Diena ir Naktį Darbai. 
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. FRANKLIN BLVD.

(500 į žiemius)

I

Striking A Responsive Note

WARFUND

♦ 
I 
I 
I

.Sužeisti kareiviai Į 
karo frontuose

Dingę lietuviai karo 
frontuose

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paseklbė 289 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti karo frontuo
se. Sužeistųjų skaičiuje vie
nas yra chicagietis, ir penki 
iš Illinois.

Dvi moterys ir vaikas 
žuvo

S J

Kai karas kilo, jaunuolis 
turėjo 16 metų. Jis nuvyko 
dviračiu į Briuselį, Belgiją. 

, Daug kartų jis buvo sulai
kytas nacių, kai norėjo pe
reiti rubežių laisvon Prancū- 
zijon, naciai jį įmetė į kon
centracijos stovyklą septy
niems mėnesiams. Paskui 
jaunuolis buvo vežamas į ki
tą stovyklą, jam pasisekė iš
šokti iš traukinio ir įbėgo į 
Paryžiaus požeminių trauki
nių vietą (subway). Pože
minė vieta išgelbėjo jo 
vybę.

Paskui tam jaunuoliui 
sisekė pasiekti Ispaniją,
skui nuvyko į Trinidado uos
tą.

Daug teko pergyventi jau
nuoliui. Ilga buvo kelionė į 
laisvę, bet jam pasisekė pa
sprukti iš nacių nagų, kad 
galėtų prisidėti prie savo 
krašto išlaisvinimo.

Pereitą penktadienį žuvo 
jauna motina, jos 13 mėne
sių dukrelė, ir jos brolio 
žmona, kai Pennsylvania ge- 

j ležinkelio Liberty Limited 
■ traukinys sudavė į jų auto
mobilį. Nelaimė įvyko prie 

i Virginia str., keršai Gary.
* Žuvo nelaimėje:
’ Mrs. Wilfred Ehresman, 
‘21 metų, 806 Harrįson str., 
Gary; TJerry Ehresman, 13 
mėnesių, Mrs. Ehresman’s 
duktė, ir Mrs. Morjorie 
Elois Rice, 25 metų, 3481 
Connecticut str., Gary, Mrs. 
Ehresman brolio žmona.

Pavogta degtinės už 
$20,000

Pereitą penktadienį buvo 
pavogtas 
buvo 500 
(whišky), 
American
Co.’s terminai, 2500 Taylor

• • ■ -.■■■■■ str. .. f v .

trokas, kuriame 
dėžių degtinės 
už $20,000, iš 
Transportation

Wasihngton, D. C. — Ka- 
departamentas pereitą 

penktadienį paskelbė 353 
Jungtinių Amerikos Valsty- 
vių kareivių pavardes, kurie 
dingo Europos ir Vidurže
mio apylinkių karo frontuo
se. Dingusiųjų skaičiuje šeši 
yra iš Chicagos.

Dingusiųjų skaičiuje yra 
pažymėtas pvt. John W. Ba- 
tutis, jo motina Mrs. Anta
nina Batutis gyvena 4403 S. 
Sacramento ave. Dingusiųjų 
skaičiuje taip pat pažymė
tas leitenantas William 
Strainis, kurio tėvas Anton 
Strainis gyvena Westville, 
III.

X Juozas Rėkus, northsap 
dietis, pasveikęs po opera
cijos, vėl grįžo prie savo pa
reigų pašto skyriuje Muni- 
cipal Airporte. Jis yra Civil 
Service tarnautojas.

I

gy-

pa. 
pa

To jaunuolio pavardės ne- 
paduodame, kad nepakenkti 
jo tėvams, esantiems po na
cių jungu.

270,000 moterų
Septyniose pietrytinėse

Dramblys užmušė 
žmogų .

DOUGLAS, Ariz.' — Ted 
White, 65 metų amžiaus, se
nas laukinių žvėrių cirko lai
kytojas, žuvo nuo dramblio, 
pereitą ketvirtadienį. Tą 
žmogų dramblys užspardė, 
kai jis įėjo į supykusio 
dramblio, kuris sveria 9.600 
svarų, namelį. Dramblys bu
vo ilgą laiką parodų žvaigž
dė. vėliau buvo nušautas.

Į -
I

I
Valstijose maždaug 270,000 
moterų dirba karo darbus 
arba dirba svarbiose indust
rijose, išskyrus žemės ūkį.

Neižmeski/e savo senų i&dSvStų rakan

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

DlKBlLVfiS Tl£S/4z

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE (Ą
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKE S
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 35, .

Indicative of the spirit with which Americans will respond to 
the 1943 Red Cross War Fund appeal is this poster by Wendeli 
Kling, noted illustrator. The cheerful individual pietured is proudly 
displaying the nevv Red Cross lapei tag, made from paper to help

[š Chicagos katalikų gyvenimo

Chicagos katalikai išaugo Į 
jėgę

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS ĮVYKSTA CHICAGOJE 
LAPKRIČIO 14 DIENA, MININT ŠIMTĄ METŲ SU- I 
KAKTĮ. ‘ į
Prieš šimtą dešimt metų

Chicagoje buvo viena maža 
bažnyčia ir ji turėjo 122 
parapijiečiu, tai buvo 1833 
metais. Dabar Chicagoje yra 
265 bažnyčios katalikams, 
kurių yra 1,250,000. Chicaga 
turi daugiau kaip 3,500,000 
asmenų. *

Chicagos 
apima 3,620 
mailių plotą,
1,598,900 sielų (katalikų) ir 
turi 439 bažnyčias ir misijų 
koplyčias.

Chicagos vyskupija buvo 
įkurta 1843 metais, lapkri
čio 28 dieną, ir arkivyskupi
ja tapo 1880 metais. Chica
gos arkivyskupu buvo pa
skirtas Stritch, 1940 m.,
sausio 3 dieną, kuris pirmiau 
buvo Milwaukee 
pijos galva, per 
tų.

Chicagoje. šv.
tedroje, lapkričio 14 dieną 
bus atlaikytos iškilmingos 
mišios, minint Chicagos vys
kupijos sosto šimtą metų su
kaktuves. Chicagos arkivys
kupas Stritch laikys 
mingas šv. mišias 

j Pirmoji katalikybės 
Chicagos apylinkėje

pasėta gruodžio 4 d., 1674 
metais, kai jėzuitas misijo- 

; norius tėvas Jacąues Mar
ąuette, pasiekė < 
upės žiotį ir įsteigė misiją 
dėl Illinois indi jonų.

arkivyskupija 
kvadratinių 

kuriame yra

uz-
Sa-

Sūnaus triukšmas 
išvijo plėšikus

Kai jaunas plėšikas 
puolė (holdopino) David
vitt, 42 metų, 1327 S. Kedzie 
ave., jo batų krautuvėje, 
Savitt’o sūnūs Harold, 14 
metų, sukėlė triukšmą už
pakaliniam kambaryje. Ban
ditas neteko savo nervų ir 
pabėgo tik su $18. o $70 
pastebėjo ir juos paliko.

ne-

X Darius-Girėnas Ameri
kos Legiono postas ateinan
tį sekmadienį, lapkr. 7 d., 
savo salėj minės pirmojo pa
saulinio karo paliaubas. Pro 
gramai išpildyti pakviesti 
žymūs teatrų artistai.

X Northsaidiečiai “ Plan- 
čiūnai gavo žinią nuo savo 
sūnaus iš Australijos. Pra
šo tėvų nesirūpinti, nes e- 
sąs sveikas ir po karo grį
žęs namo papasakos daug į- 
vairių pergyvenimų.

X Ateitininkų draugovė 
suorganizavo naują šokėjų 
grupę. Praktikos daromos 
reguliariai vieną kartą sa
vaitėje, antradieniais, Da
rius-Girėnas salėj. Šokių mo 
kytoja yra L. Piliponytė-Zai- 
kienė.

i

X No. Side Lietuvių Po
litikos klubas nutarė įsteig
ti pilietybės kursus, jei at
siras bent keletas norinčių 
juos lankyti. Suinteresuoti

Pasižymėję vyrai
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė, jog ke- tuo prašomi kreiptis į klū- 
turi vyrai iš Illinois buvo

Chicagos aP^ovanoti silver star už pa-
sižymėjimą Tunisijos ir piet
vakarių Pacifiko kovose.

bo valdybą, kurie patieks 
smulkių informacijų.

X Kareivių Motinų klubas 
Bridgeporte neseniai įsistei
gęs, bet sparčiai plečia savo 
veiklą. Maldomis ir aukomis 
ramina ir džiugina savuo- 

; sius esančius kariuomenėje, 
namie ir frontuose užsieny
je.

X A. Daugirdas, genera
linis “Draugo” agentas, nu
vykęs į Kewanee, III., bėgiu 
savaitės gražiai pasidarba
vo dienraščio reikaluose. Ka 

■ talikiškai spaudai palanku- 
| mo visur, sako, yra, tiktai, 
kaip priprasta Amerikoj, rei 
kia visur pačiam apsilanky- 

l ti.

Pavogė automobilį
Portland. Me., buvo pa

vogtas automobilis su dviem 
kulkosvaidžiais (machine 
guns), automobilis priklau
so P. C. Dunn’ui, FBI parei
gūnui. Pereitą penktadienį 
Chicagos policija ieškojo pa
vogto automobilio.

vyskupas
Chicagos vyskupas Ber

nard J. Sheil pereitą šešta
dienį kalbėjo socialiniais 
klausimais viename susirin
kime 666 N. Lake Shore dr.
—

•y

4

Hoover Chicagoje
Buvęs prezidentas Her- 

bert Hoover pereitą penkta
dienį buvo trumpai sustojęs 
Chicagoje. vykdamas į New 
Yorką.

I

Gaisras
Chester, III. — Gaisras pe

reitą ketvirtadienį sunaiki
no Misouri Pacific geležin
kelio stotį, prie Menard, ne
toli Chester.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

.{EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINIS
DIVIDENTŲ
RATA............ 4%
1751W. 47th Street

arkivysku- 
dešimt me-

Vardo Ka-

Atidavė šunį
Victor Boccey, 10 metų 

amžiaus, 4453 N. Linder 
ave.. atidavė savo šunį karo; 
reikalams. Šuo yra trijų me- i 
tų amžiaus. ;

Vagia kiaušinius
Vagys paėmė 106 dėžes 

kiaušinių, už $1,500, iš S. S. 
Borden Co., 113 So. Water 
market. Apie tai pranešė W. 
E. Johnson, firmos sekreto
rius.

DONO KAZOKŲ CHORO 
VADAS

DABAR

iškil

sėkla 
buvo

Paralyžiaus liga
Pereitą penktadienį buvo 

pranešta, jog Chicagoje ke
turi nauji susirgimai įvyko 
vaikų paralyžiaus liga.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- B ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
R — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
du dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
pd PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS t® kaslink perstatymo namų.

ai

Koncertų impresa r i j 
Harry Zelzer praneša,

X No. Side žinomi dar
buotojai šerpečiai šiomis die 
nomis gavo nuo sūnaus kor- 
poralo Kazimiero žinią, kad 
šiuo metu jis randasi Ha- 
waii salose. Rašo, pasiilgęs 
savųjų ir draugų. Prieš ka
rą Kazimieras tarnavo Coast 
Guard.

B aprokavimas ir pristatymas 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandom: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
___________________

u s 
kad 

garsus generolo Platoffo Do
no Kazokų choras duos kon
certą Civic Opera House. 
lapkričio 21 d., 3:30 vai. po
piet. šiame atvaizde choro 
vadas, Nicholas Kostrukoff, 
kuris yra sudaręs puikų dai
nų repertuarą. Tikietų jau
dabar galima gauti H. Zel- gimus. Ypatingai žada savo 
zer ofise, Civic Opera House, stipriu pečiu paremti vietos 
Room. 330, j politikos klubo veiklą.

X Sylvia Sabonis-McElroy 
parvyksta į Chicago pavie
šėti pas tėvus ir ta proga 
dalyvaus Sabonių susipaži
nimo su roselandiečiais va
kare lapkričio 7 d., Visų 
Šventųjų parapijos salėj. 
Kaip žinome, Sylvia McElroy 
yra žymi piano virtuoze, lai
mėjus pirmenybes keliuose 
muzikos kontestuose.

X Vladas Struoga, north- 
saidietis, veteranas lietuvių 
katalikų draugijų veikime, 
daug veikęs vyčiuose, nors 
įsigijo dviejų pagyvenimų 
namą toliau nuo parapijos 
centro, vienok randas laiko 
atsilankyti į draugijų paren-
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