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PERGALE 1944 METAIS: CHURCHILL
Sunaikino dar 63 japonų lėktuvus

•Japonai sako nuskandinę 8 mūsų laivus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, lapkr. 
9.—Japonai pradėjo naudo
ti fosforines bombas gyni
mui Rabaulo. Tos bombos 
iškiša lyg virves kuomet 
sprogsta, ir tuomet šauna 
dūmus ir liepsną, štabo pra
nešimas, kuriuo sakoma 63 
japonų lėktuvai buvo sunai- 1 
kinti per 48 valandas prade
dant sekmadieny, sako są
jungininkų lėktuvai skridę 
per tų bombų sprogimą, 
prieš 50 japonų lėktuvų ir 
didelį priešlėktuvinių šaudy
mą, kad pasiekti taikinius.

Liberator bomberiai nu
metė 84 tonus bombų ant 
Rapopo aerodromo, išsprog
dindami 12 priešo lėktuvų 
ant žemės ir nušaudami 13 
Zero lėktuvų. Mažesnieji 
lėktuvai nušovė dar 10 prie
šo lėktuvų. Sąjungininkai 
prarado 5 lėktuvus.

Amerikiečiams marinams 
bandant praplėsti savo po
zicijas Bougainville saloje, 
nežiūrint didelių lietų, są-

jungininkų lėktuvai bombo
mis dar labiau išakėjo ja
ponų aerodromus toje salo
je.

Dvylika japonų bomberių 
bandė atakuoti sąjunginin
kų laivus prie Empress Au
gusta įlankos Bougainville, 
bet priešlėktuvinės patran
kos ant laivų ir ant žemės 
nušovė penkis jų ir kitus 
išsklaidė. Nežiūrint vis di
dėjančio skaičiaus sunaikin
tų jų lėktuvų, japonai pada
rė menkas atakas ant Trea- 
sury salos ir Munda aero
dromo. Kitos priešo atakos 
buvo ant Markham slėnio ir 
Finnschhafeno.

LONDONAS, lapkr. 9.— 
Berlyno radio perdavė japo
nų žinią, kuria teigiama jog 
jų karo laivai ir lėktuvai 
nuskandino devinys sąjun- 

i gininkų karo laivus iš kon
vojaus plaukiančio 
nuo Bougainville. 
jokio sąjungininkų 
nimo šiai žiniai.

Kaip japonai įgijo 
peilius sukilimui
TULE LAKE, Cal.. lapkr. 

9. — Senato investigacijos 
komitetas šiandien girdėjo 
kaip japonai išardė val
džios automobilius, kad pa
sidaryti peilius iš jų sprink- 
sų. Apart padarytųjų, ja
ponai taipgi pasivogę 1,000 
mėsos piaustymui peilių.

Vienas stovyklos darbi
ninkas sakė WRA sociali
niai darbininkai sakę U. S. 
armijos darbiniai drabužiai 
nebuvę užtektinai geri ja
ponams ir todėl šiandien yra 
pilnas sandėlis nedėvėtų 
drabužių.

Buvęs stovyklos mėsinės 
užvaizdą tvirtino, kad japo
nai išmesdavę čielus šmotus 
kiaulienos mėsos.

Tokyo Tas Patinka.
NEW YORKAS, lapkr. 9. 

—Tokyo radio, darydamas 
pranešimą Amerikai, sakė 
japonai Tule Lake stovyklo
je parodę “tikrą japonų dva 
šią,” o amerikiečiai karei
viai, numalšindami japonų 
riaušes, parodę amerikiečių 
žvėriškumą.

Kai senatorius Reynolds pasiūlė amendmentą prie šen. Connally taikos rezoliucijos, 
lenkų spauda stipriai tą žygį rėmė, kaip matome iš šio (“Dziennik Chicagoski”) pie
šinio. Senatorius Reynolds savo amendmente reikalavo aiškiai pasisakyti už Baltijos 
valstybių ir Lenkijos nepriklausomybę.

LiTHUAN/A

į pietus 
Nebuvo 

patvirti-

Tie metai brangiai mums kainuosią
Nelaukti laimėjimo pirm ateinančių metų

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Ministrų Pirmininkas Wins- 
ton Churchill šiandien rim
tai nusakė Vokietijos “ne
išvengiamą nuga Įėjimą,” 
bet tuo pat įspėjo, kąd jo 
nuomone tas nugalėjimas 
neįvyksiąs pirm 1944 metų.

Kalbėdamas naujo Londo
no Lord Mayoro inaugura
cijoje, Churchill sakė dabar 
nelaikąs tiems, kurie dirba 
praktiškus karo darbus pra
dėti svajoti apie narsų nau
ją pasaulį. Churchill sakė 
dabar nelaikąs politiniems 
kivirčiams ir pridūrė, kad 
yra logiška manyti, kad jei
gu nepadarysime kokią no
rint strateginę klaidą, 1944 
metai matys pabaigą Euro
pos karo.

Premjeras rimtai perspė
jo klausytojus, kad (ateinan
čių metų vajai gali kainuo
ti brangiau negu praeities 
karai, ir kad jeigu nepasi
darys kas tai nepaprasto, 
1944 metais matysime did- 
žiausį Anglijos ir Amerikos 
kareivių pasiaukojimą.

Anglijos karo premjeras 
tvirtino, kad rusų ofensyvą 
sutriuškinusi nacių karo ma
šiną, kad nacių submarinų 
ofensyvą buvusi sulaužyta, 
ir kad mūsų milžiniškos ata
kos ant Vokietijos buvo vie
na svarbiausių priežasčių 
Hitlerio režimo neišvengia
mo žlugimo.

Visų užduotis
Churchill dar kartą parei

škė, kad jo tikslas neesąs 
likvidavimas britų imperi
jos, o paliesdamas 1944 me
tų rinkimus Amerikoje mi
nėjo jog visų, britų ir ame
rikiečių, užduotis esanti pa
laikymas geros valios tarpe 
angliškai kalbančių tautų 
ir tuo padėti mūsų kariuo
menėms šioje didelėje kovo
je.

Svarbiausias jo kalbos 
objektas buvo nuveikimas 
perdidelio optimizmo, kadan 
gi Churcihll sakė jis pats 
vadovaujasi mintimi, kad 

Į1944 metai Europoje bus 
sąjungininkams sunkiausi ir 

t brangiausi.

Naciams kolonistams1
I liepta grįžti namon

BERNAS, lapkr. 9.—Anot 
patikimų šaltinių, visi vo
kiečiai kolonistai, kurie bu
vo apgyvendinti okupuotose 
Rusijos dalyse, gavę įsaky
mą grįžti namon. Spėjama 
jų skaičius siekia 100,000.

Dėl geležinkelių užsigrū- 
dimo kareiviais ir reikmeni
mis, kolonistams liepta su
sirasti priemones tam par
vykimui. Priėmimo centrai 
jau esą įsteigti Poseno ir 
Silezijos provincijose, Len
kijoje.

I

i

slavai išnaikino Britai okupavo kalnus virš vokiečių
INACIŲ GARNIZONUS

LONDONAS, lapkr. 9.— 
Jugoslavų išlaisvinimo ar
mijos komunikatas sakė pa
triotų daliniai išnaikinę ke
lis vokiečių garnizonus Za- 
gorje provincijoje, Kroati
joje, o kiti patriotų daliniai 
tęsia ofensyvą Serbijoje, 
Montenegre ir Dalmatijoj.

Pranešimas taipgi sakė 
partizanai nuolat stumia 
vokiečius atgal kovose už 
Peljesac pusiausalį, prie Ad
rijatikos.

Lakūnai nuskandino 
penkis japonu laivus
CHUNGKING, lapkr. 9.— 

Amerikos Mitchell bombe
riai sekmadieny nuskandino 
japonų destrojerį ir keturis 
kitus laivus Amoy uostei 
Amoy randasi ant Kinijos 
salos tuo pačiu vardu, skers 
Formosa.

Pirkite Karo Bonus

RUSAI PRADĖJO SPAUSTI KRYMĄ
Vejasi dvylikos nacių divizijų likučius
LONDONAS, lapkr. 9.— 

Rusų kariuomenės šiandien 
pradėjo milžinišką puolimą 
Krymo iš šiaurės, o kiti ru
sų daliniai greit varosi į 
Lenkijos, Rumunijos ir Lat
vijos puses. Taip pranešė 
vokiečių kontroliuo j a m a s 
Paryžiaus radio.

Dvi rusų kariuomenės va
rosi į vakaras iš užimto 
Kievo į Lenkijos ir Rumuni
jos sienas. Jie vejasi išsi
gandusius vokiečius karei
vius, kurie yra likučiai 12 
nacių divizijų—apie 180,- 
000 vyrų—pavarytų iš Uk
rainos sostinės po keturių 
dienų kautynių.

Naciai ruošia laivus
Paryžiaus radio sakė ru

sai stipria jėga pradėjo pul
ti per Perekopą, siaurą že
mės tiltą jungiantį Krymą 
su Rusija.

komandos 
įsistiprinti 

iš vakarų 
upę

' Sovietai įsteigė poziciją 
rytiniam gale pusiausalio. 
aplink Kerčą ir pradėjo su
spausti žnyples aplink vo
kiečių septynioliktą armiją.

Stokholmo pran e š i m a s 
sakė kiti vokiečiai buvę lai
vais evakuoti, ir kad šim
tai laivų iš Juodosios jūros 
ir Dunojaus upės surenka
mi “Dunkirkui.”

Raportai sako vienas ru
sų dalinys stumiasi už Ma- 
karovo, 28 mylias į vakarus 
nuo Kievo, iki 50 mylių nuo 
Žitomiro, į Lenkijos sieną, 
už 65 mylių.

Kitas dalinys varosi į 
pietvakarius nuo Fastovo, 
ir rusai sako jis randasi 140 
mylių nuo Rumunijos sie
nos. Dar kitas dalinys toli 
šiaurėje pasiekęs Polotoeko 

. vartus, tik 20 mylių nuo 
Lenkijos.

ir Au- 
kalnus 
ameri- 
pozici- 
kalnus

armijų daliniai jau dabar 
stumiasi prieš naująją vo
kiečių liniją keliuose sekto
riuose.

Vakaruose, naciai koncen
truoja kareivius ir patran
kas Mignano apylinkėje, ban 
dydami sulaikyti amerikie
čių varymasi į Cassino ant 
didžiausio kelio vedančio 
Romon. Tačiau, sąjunginin
kų artilerija apšaudė juos 
pirm negu jie galėjo kon
tratakuoti.

Ore, sąjungininkų lėktu
vai bombavo Durazzo uostą 
Albanijoje, kur numetė bom 
bą tiesiog ant vieno sandė
lio.

Naciu bombos palaikė 
į Londono mokyklą
LONDONAS, lapkr. 9.— 

Septintą naktį iš eilės vo
kiečių lėktuvai vakar skrido 
virš Londono, darbininkams 
dar tebekasant šokių salės 
griuvėsiuose, kur sekmadie
ny bomba užmušė daug as
menų.

Vakar 
viena 
kyklą 
Kitos 
glijoj 
nų.

nakties atakoje 
bomba pataikė į mo- 

Londono pakrašty, 
bombos pietinėj An- 
sužeidė keletą asme-

ALDŽYRAS, lapkr. 9. — 
Iškirsdami naują penkių 
mylių plotą per vokiečių po
zicijas, britų aštuntos armi
jos kareiviai užėmė kalnuo
tas pozicijas iš kurių mato
si Sangro upė ir tolimesni 
kalnai, kur sakoma vokiečiai 
steigia rytinį centrą “žiemi
nei Italijos linijai.” I

Vokiečiai belaisviai pasa
koja apie nacių 
planus žiemai 
naujoje linijoje, 
pagal Garigliano
runci kalnuose, per 
prie Mignano—kur 
kiečiai jau laimėjo 
jas—ir per Apenino 
iki Sangro upės.

Varydamiesi Adrijatikos 
pakraščiu, britai užėmė To
lino Di Sangro, 4 mylias į 
šiaurvakarius nuo užimto 
Casal-Bordino, ir Paglietta, 
nepilnai 2 mylias nuo upės. 
Britų greitumas matomai 
užklupo nacius 
šusius.

Toliau nuo kranto, britai. Vatikano bombavimą pra 
kanadiečiai ir indėnai ka- gitą penktadienį. Iš tos prie- 
reiviai prasimušė per Torre- žasties, anot raporto, šven- 
bruna, 3 mylias į vakarus t&gįg Tėvas dar kartą pra- 
nuo Celenza, tuo užimdami gygįąg kariaujančių ir neu- 
dar didesnę dalį svarbaus tralių valstybių, kad “dar- 
šoninio kelio.

Arti centro, aštuntos ar
mijos daliniai užėmė Pesco- prie daugelio nelaimių ap- 
lanciano, 8 mylias į šiaur- kruvinusių pasaulį.” 
ryčius nuo Isernia. Kiti da
liniai užėmė Fornelli, 5 my
lias į vakaris nuo Isernia.

Penktosios ir Aštuntosios

I

Laukiama Popiežiaus 
naujo prašymo 
BERNAS, lapkr. 9.—Švei-j 

carijos telegrafų agentūros 
pranešimas sakė Vatikano 
autoritetai mano, kad nė 

nepasiruo- techniška įnvestigacija ne-1 
nustatytų kas buvo kaltas

I

kymas krikščionių pasaulio 
sostinės nebūtų pridedamas

ORAS

Sunaikino vokiečių 
radio ir oro stotį 
WASHINGTON, lapkr. 9. 

—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien pranešė apie sunai
kinimą vokiečių radio ir oro 
tyrimo bazės ant salos ne
toli Grenlandijos. Amerikie
čių patrolė užtikusi tą bazę, 
ir nors amerikiečiai buvo 
vokiečių užpulti, jiems pasi-

I sekė apie tai pranešti savo 
bazei.

Praeitą gegužės mėnesį 
armijos lėktuvai ir pakraš- 

I čių sargybos laivai pradėję 
bombardavimu naikinti tą 
bazę. Vėliau tie laivai pasie
kė tą neišvardintą salą ir 
rado, kad bombavimas buvo 
sunaikinęs visus pastatus 
išskiriant elektros jėgos 
stotelę, ir nuskapdinęs vo
kiečių reikmenų laivą.

Knox sakė nebuvo rasta 
vokiečių ten ir manoma jog 
tie, kurie nebuvo atakose 
užmušti, buvę evakuoti, gal

Ūkanota. Nelabai šalta, j transportiniu lėktuvu.

Praneša apie riaušes 
po Hitlerio kalbos 
STOKHOLMĄ^, lapkr. 9. 

—Goeteborgo laikraštis Han 
dels Sjoefarts Tidningen, 
kuris palaiko kontaktą su 
šaltiniais pačioje Vokietijo
je, šiandien rašė, kad po 
Hitlerio kalbos vakar, Es- 
sen, Cologne, Duesseldorf, 
Mannheim, Hanover ir Ham 
burgo miestuose įvyko riau
šės, kurių metu keli asme
nis buvo peršauti.

Šie miestai yra išbombuo- 
tose apylinkėse, kur žmonių 
moralė nekokia, ir kur šim
tai svetimšalių darbininkų 
dirba karo dirbtuvėse. Pra
nešimas sakė, kad ten taip
gi įvykę sabotažas ir vagi
liavimas, nors laikraštis sa
ko tokia žinia įtartina, ka
dangi Himmlerio gestapo ir 
rudmarškiniai laiko tvirtą 
kontrolę.

Manoma taipgi, kad tokie 
raportai gali būti dalis pro
pagandinės schemos suda
ryti perdidelį optimizmą 
jungtinėse tautose.

ALDŽYRAS, lapkr. 9. — 
Patikimi šaltiniai šiandien 
pranešė, kad greit įvyksian
čiam pakeitime, penki da
bartiniai Prancūzų Tautinio 
Išsilaisvinimo Komiteto na
riai būsią atleisti iš parei
gų, jų tarpe Gen. Henri Gi- 
raud, ir Gen. Alphonse Ge- 

: orges, komisionierius be 
į portfelio.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Sidabrinis kunigystės 
jubiliejus lietuvio, 
apvažiavusio aplink 
pasaulį

draugijos nariai per pasku 
tinį pusmetį 150 kartų ap
lankė ligonis, 94 kartus ap
lankė namus apaštalavimo 
tikslu, daug išdalino kata
likų literatūros, mokino vai
kus ruošdami prie sakra-

(LKFSB) Kun. Jonas J. mentų, daugelį žmonių ap- 
Vincius, kuris dabar darbuo- rūpino devocionalijomis, pa- 
jasi šv. P. Marijos parapi- darė eilę kitų gerų darbų 
joje, Evaasville, Ind., šie- kareiviams bei jų šeimoms 
met sulaukė 25 m. kunigys- įr t.t. Ten pat veikia ir Jau
tės sukaktį ir tą savo sidab- nųjų Marijos Legionierių 
rinį jubiliejų apvaikščios 
lietuvių tarpe, atlaikydamas 
šv. Mišias Chicagoje, Švento 
Jurgio bažnyčioje lapkričio 
14 d. 11 vai. Kun. J. J. Vin
cius yra mokęsis Šv. Pran 
ciškaus seminarijoje Mil- 
waukee, Wis. Gavęs filosofi- į>uose, o taipgi yra pirma-Į 
jas bakalauro laipsnį toli-1 
mesnius kunigo mokslus ėjo 
benediktinų Šv. Menrado se
minarijoje, St. Meinrad, Ind.

per pasku- 
metus yra

GEN. PLATOFF O KAZOKŲ CHORO DALYVIAI

POGen. Plaloff Dono kazokų choras savo gastrolėse 
Ameriką kai kur yra vadinamas “dainuojantieji stepių 
raiteliai”. Šio choro koncertas Chicagoj bus lapkričio 21 
d., 3:30 popiet, Chicago Civic Opera House. Tikietų jau

gėles, kokių kitur nėra. Baž
nyčia ir vienuolynas labai 
seni; altorius nepaprastai | 
gražus. Kas tiktai lanko Ca- 
lifornia, stengiasi aplanky
ti ir San Juan Capistrano. 
Net Šv. Tėvas Pijus XII, bū
damas Amerikoje, aplankė 
tą vietą. San Juan turi sa
vo tradicijas: netiktai nuo 
seniausių laikų čia gyvena 
Pranciškietės vienuolės, bet 
kasmet šv. Juozapo dienoje 
atskrenda kregždės (blezdin- 
gės) ir tą dieną privažiuoju 

visų šalių žmonių, kad
pamatyti tuos paukštelius.

Tą pačią dieną atvykome 
į Los Angeles ir padėkojo
me Dievui, kad kelionė pa-

. iš 
ipadalinys.

Kun. Vincius
tinius šešerius
daug kartų kalbėjęs per ra
diją įvairiomis temomis an- dabar galima gauti koncerto menedžerio Harry Zelzerio 
glų kalba, yra student air- ofis’e, Chicago Civic Opera House, 20 Wacker Drive, 
pilot ir dalyvauja OCD dar- ROom 330. Tikietų kainos nuo 83c eina iki $3.30.

sisekė labai gerai, kad ne- PIRKITE KARO BONUS! 
turėjome “flat tire”.

Malonu buvo, kad grįžus 
namo, parapijonai padarė 
surprizą — surengė gražius 
pietus, kurie mane netiktai 
pasotino, bet ir dalį kelio
nės išlaidų grąžino.

Prelatas J. Maciejauskas

Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!

Bes. 6958 So. I aiman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Tlk viena pora akių '.Įsam <yveul- 
mul. Saugokite Jas leisdami lš g- 
zamlnuoti Jas modirntSkiausia 
metodą, kurią regSjmo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 

na visą aklų {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:S0 a. m. Iki «:S0 p. m. 

Tračiai. Ir Šeštad. t:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

►••K

KUN. JONAS J. VENCIUS

sios pagalbos (Raud. 
žiaus) instruktorius.

Iš Kalifornijos 
padangės

Kunigu įšventintas 1918 m. 
lapkričio 13 d. Kun. Vincius 
moka slavų kalbas, jam te
ko dirbti įvairiose diecezi
jose. Jam teko turėti garbės 
būti priimtam Pijaus XI au
diencijoje. Jis taipgi yra ap
lankęs Šv. Žemę savo kelio
nėje aplink pasaulį, kuri tę
sėsi vienu pardėjimu per 4 
ir pusę mėnesio: per Kali
forniją Pacifiku į Havajų 
salas, Honolulu, Philipinų 
salias (kur Maniloje buvo 
Eucharistinis kongresas), to 
liau j Japoniją, Kiniją, In
diją, Arabiją, ‘Palestiną, E- 
giptą, Europos kraštus, An
gliją ir atgal, iš kitos pu
sės, į Ameriką. Kun. J. J. 
Vincius yra didelis propaga- 
borius apaštalavimo draugi
jos Marijos Legijonas. Da
bartinėje jo parapijoje tos

I

mARGl)TIX
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242

Didžiausia Lietuviu
Kry- Jonas K. Milius, būdamas 

Omahoje, parodė nuotrau 
kas iš lietuvių gyvenimo ir 
tą filmą paskolino.

Išvažiuojant iš Omaha, 
vėl aprūpino Krikščiūnienė, 
Žurkauskienė ir klebonas 
valgomais produktais. Va
žiavome per Oklahoma, Te- 
xas,
Matėme daugiausiai kaktu
sų, plikus akmenis ir smėlį. 
Nakvojom Oklahoma pas 
mano pusbrolį Brazauską, o 
dar tris naktis kempėj. Rei
kia pripažinti, kad Ameri
koje kempės labai gerai į- 
rengtos; yra net virtuvės. 
Jei turėsi su savimi maisto 
produktų ir keletą papras 
tų indų kavai virti ir kiau
šiniams kepti, gali keliauti 
per ištisus mėnesius. Už vie
ną naktį reikia užmokėti 
nuo $1.50 iki $3.00.

Važiuodami per California 
atvykę į La Mėsa miestelį, 
prie pat San Diego, surado
me Petrauskų šeimą. Nepa
prastai vaišingi: netiktai di- 
vė mums nakvynę, bet ir pa
valgydino. Palikę La Mėsa 
sustojome garsiame San Ju
an Capistrano vienuolyne 

New Mexico, Arizona, kur galima pamatyti tokias

Krautuvė

va- 
ne-

Los Angeles, Calif. — No
riu pasidalinti įspūdžiais 
mano kelionės iš Chicagos 
iki Los Angeles. Būdamas 
Chicagoj nupirkau du auto
mobilius, vieną sau — “Che- 
vorlette”, o kitą seserims 
Pranciškietėms — ‘Pontiac’ 
Nors gana gerai moku vai
ruoti automobilį, bet 
žiuoti dviem mašinomis
sugebu, o vežtis vieną pri
rištą mašiną nenorėjau. Iš 
tos bėdos išgelbėjo mane 
“Margutis”. Pakalbėjo pla
čiai po visą Chicago ir tuo
jau atsirado du vairuotojai. 
Vieną mašiną apsiėmė nu
vežti į Los Angeles Danielis 
Šleinis, ir net žadėjo nupirk
ti reikalingą benziną, be au
kos $50 mašinai nupirkti, o 
kitas — Cecilija Stasiūnie
nė, kuri mane pavadavo.

Iš važiavome iš Chicago 
28 d. rugsėjo popiet. 29 d. 
rūgs, pietų laike buvome O- 
maha, Nebr., pas vaišingą 
kun. Jusevičių, Šv. Antano 
parapijos kleboną, kuris pa 
rūpino vietą nakvynei. Va
kare parapijinėn salėn su
sirinko žmonių, kad pama
tyti judamuosius paveikslus 
iš Los Angeles lietuvių gy
venimo ir kelionės per Yel- 
lowstone Parką. Be to, Šv. 
Antano parapijos žmonės 
filmoj pamatė patys save. 
Mat, prieš vienuolika metų

Važiuodami per Arizoną 
netoli Tuscono, užvažiavome 
pas kun. Jonaitį, į Va.il. 
Čia oras sveikas ir patarti
na važiuoti gydytis nuo reu
matizmo. Tiktai reikėtų pa
sirinkti kompaniją, nes vie
nam labai nuobodu ten gy 
venti.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

įeitas ir mandagus 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944 \
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DrVTDENTŲ
RATA.............

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instmmntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas ir Mirei tratina Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JKWET.RY — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puune: LAFAYETTE 8617

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel.: Yards 1829 ‘

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

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

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

B#

į

23N WEST BOO8EVELT BGAD 4
I

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

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

Telefonas SEELEY'87(»

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
veK Furniture Kompani
jai Jie PER
DIRBS fr pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. »i- 
deiis 
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
sutance Corporatton. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai lžmoka- 
mi ant pareikalavimą
GENIAUSIA EB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TZL. CALUMET 4U8 Jaa. M. Mourla. Sac’y. S2M SO. HALSTED ST

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

I

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS 8054

Lietuviškąjį
Žydukas

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOJOTE PROGĄ DABARTINĖMS 6EMOMS

HDO6MK9O RATOMS.

ŠMOTŲ
Kainos

i

A

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

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

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

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

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 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 VVest 35th Street

TeL CANal 6122

OR. 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 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257 -
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. k 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

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

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

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. TCestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

-------------------— i_________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDwsv 2886 

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 vaL dieną.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

LIBIJAI EARNINGS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vai iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa- 
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DARBŲ SKYRIUS

DARBININKŲ
Lioduoti ir iškrauti trokus. Senai 

įsteigta industrinė kompanija. 
Pastovūs darbai.

TEL MR. QUINLAN 
HAYMARKET 8200

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Telk RANdolph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
XVar Manpower Comniission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Kasta (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo \Var Man- 
power Commisslou — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vinto raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

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
POPIERŲ BIELUOTOJŲ

Bieluoti išmatų popierų vokų gami
nimo dirbtuvėje. Patyjimo nereikia. 
50 vai. j savaitę. $41.25 į savaitę. 
Atsišaukite

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Rimbai! Ave.

VYRU
Su ar Be Patyrimo

Prie

Drill Press
ir

Abelnų Darbų 
Machine Šapo j e 

Taipgi

Turret Lathe Oprs.
100% KARO DIRBTUVĖJE 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
SPECIALUS PAKĖLIMAI 
REGULIARIS PAKĖLIMAS 

ALGOS PLENE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

STIGER PRECISION 
PRODUCTS, INC. 

4616 W. 20th STREET 
CICERO

REIKIA VYRŲ 
VIRŠ 38

DIRBTI 
NON-FERROUS 

SMELTING DIRBTUVĖJE 
FURNASOMS PAGELBININKŲ 
IR PAPRASTŲ DARBININKŲ

Atsišaukit į

L. S. COHEN & CO., INC.
1111 W. LlBERTY ST.

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ.
DRAFTO PALIUOSUOTI

Ar su mažais sveikatos 
trūkumais.

Pilno ar dalinio laiko darbai. 
Mokestis 70c į valandą pirmą 
savaitę. 81c j valandą vėliau. 
Laikas ir pusė po 8 valandų 
j dieną arba laikas ir pusė už 
40 vai. į savaitę. Galit dirbti 
iki 60 vai. j sav. 2 savaičių 
apmokamos atostogos po 

vienų metų tarnybos.
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI ESATE 

DRAFTO AMŽIAUS

DIENHASTIS DRAUGAS, IEE1NŲJB

HELP VVANTED — VYRAI Henriette Brey

Sunkus kelias
(Tęsinys)

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP VVANTED — MOTERYS

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBUS DARBAI
; Mokame aukščiausių mokestį visame 
į mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
! po

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

Door No. 5. House No. 3.

13th & Clark Sts.

S ir po 40 valandų darbo.
NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai į

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL GANDY CO. 

3501 Potomac

REIKIA
MOTERŲ

PRIE VIRTUVES DARBŲ
Ilgoms ar trumpoms valandoms.
Valgis ir uniformos dhodama.

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSTŠAT’KIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TE A ROOM — Sth FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Lengviems Dirbtuvės Darbams
PATYRIMO NEREIKIA

COMET MODEL AIRPLANE
129 W. 29th St.

Jos Klemensas, mielas, 
brangus brolis! Kaip ange
las stovėjo jis prie alto
riaus! Ji negalėjo atitrauk
ti nuo jo akių, ir džiaugs
mo ašaros riedėjo jos skruos 
tais. Ir kai ji iš jo rankų 
priėmė gyvenimo duoną, ir 
kai jis vakare, kaip ir vai
kystės dienomis, padėjęs sa
vo galvą ant jos peties su
šnabždėjo tylius padėkos žo
džius, tai buvo laimingiau
sia jos gyvenimo diena, ku
ri gausiai atlygino jai už
visus aukos skausmus ir, 
kančias.

Pora savaičių dar ilsėsis 
jaunasis kunigas namie, po 
to jis vyks į paskirtą vietą 
ir pasiims su savim Reginą, 
kuri nebesiskirs nuo jo, kiek 
Dievas leis jai dar gyventi 
Pagaliau po gyvenimo aud
rų — ramus uostas!

kurią anksčiau

Mes Išmokinsim Jumis
100% KARO DIRBTUVĖ

Saukit BOUIevard 0170
DARBININKU

75c — 85c J valandų. 
VITALITY MILLS, INC.

87th St. Ir S. Stewart Ave.

ARC WELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS LAIKE 

MOKINIMO *

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
HAND SOLDERERS 

ASSEMBLERS
SCREVV MACHINE OPERATOrių 

INSPEKTORKŲ 
POLISHERS 

TIMEKEEPERS

vengė kalbėti apie jų bend
rą ateities gyvenimą? Ko
dėl jis vis išsisukdavo nuo 
tos temos,
taip mėgo? Ir kodėl jai taip 
neramu ir liūdna? Koks nau 
jas skausmas jai grėsė?

Regina sudėjo rankas ir 
nuoširdžiai meldėsi: “Vieš
patie, siųsk, ką nori, ar bus 
gera, ar bloga, priimsiu, nes 
visa paeina iš Tavo rankų”. 
• Po valandėlės grįžo Kle-

j mensas pasivaikščiojęs. Jis 
pasveikino seserį nuošir
džiai, kaip visuomet, bet ji 
pastebėjo liūdną šešėlį jo 
veide. Tiriamai žiūrėjo į jo 
pablyškusį veidą ir 
čiu balsu tarė:

— Mielas brolau, 
ti — gal pasakysi, 
trūksta ?

Jaunasis kunigas 
paraudo ir nugręžė 
šalį:

dreban-

lengvai 
akis į

Giri Behind the Gun

NEW YORK, N. Y.—K: T. Stevens, Columbia screen star, learns how 
to handle a 50 cjliber anti-aireraft machine gun from Lt._ Maurice M. 
Stravvbridge at the Army Ordnance Display in the Chrysler Bldg., New 
York. Save all waste fat and turn it in to your meat dealer. In 21 days 
it will be converted into urgentfy needed glycerine for munitions. One 
pound of inedible fat will produce the glycerine required to manufac- 
ture 1.5 oounds of oun nowder.

Cook Electric
COMPANY

2701 N. Southport Ave.

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki S vakare
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 VVEST 65th STREET

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Pilno ar dalinio laiko prie lengvi: 
dirbtuvės darbų—pakavimo. Gers 
transportacija.

AUSTIN GLASS CO.
517 W. Monroe St.

ŠEIMININKES reikia — du suaugę 
dirbanti žmonės. Savo kambarys. 
Geri namai. Pašaukit po 6:30 vai. 
vakare.—AUSTI N 1573.

Tačiau, sėdėdama vakaro 
prieblandoj, Regina negalė
jo nusikratyti kažkokio slo
gučio. Jautė, kad jos brolio 
laimę dar temdo kažkoks 
šešėlis, kad Klemensas sle
pia nuo jos kažkokį rūpes
tį. Jis dažnai taip susimąs
to, jog nieko aplinkui ne
girdi ir nemato, jo tamsio
se akyse dažnai pasirodo 
skausmingas ilgesys, ir ta
da jis žiūri į ją taip 
ir meldžiamai, lyg 
ją atsiprašyti. Į jos 
pinusius klausimus 
papurto galvą, ir ji 
kas jį kankina.

liūdnai 
norėtų 
susirū- 
jis tik 
nežino.

Kodėl jis

t VYRŲ
Daug Dirbtuvės 
Darbų Atdara

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
NEKURIE DALINIO

LAIKO DARBAI

šešios dienos į savaitę, laikas 
ir pusė virš 40 valandų.

rele, 
čiau 
ra.

Tau taip atrodo, sese- 
Ko man truks? — Ta- 
jo akyse sužibėjo aša-

Ne, tu neapgausi ma- 
Klemensai. Ar nepasi-

9.

Gera Pradinė Mokestis Mokant
Laiką ir Pusę už Viršlaikį.

Puikūs Canteen Patogumai

Labai Geras Apdraudos ir 
Ligoninės Pienas.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Gera proga pastovių darbų 

po karo.
Atsineškit prirodymus pilietybės

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

2145 S. 54th Ave. — Cicero

DIE MAKERS
Taipgi berniukų išmokti amatą 

su pokarine atėičia.
BLACKHAUK MACHINE

455 N. Artesian
CO.

VYRŲ 
Freight Handlers

71c Į VALANDĄ
Laikas ir pusė virš 8 ir 40 vai 

Atsišaukite į

Universal Carloading 
& Dist. Co.

120 E. South Water St.

2310 S. Paulina
VYRAI TR MOTERYS

Santa Fe Railway 
REIKALAUTA

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo 

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ
• AMŽIAUS 16 IKI 50

/

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo. 

KREIPKITĖS PRIE
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVE.

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!
PARSIDUODA — 4413 SO. FAIR- 
FIELD AVE., 2 fletų po 5 kamba
rius mūrinis namas, apšildomas kar
što vandens. Platesnių informacijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747

Atstovai pasirašė 
pašalpos sutartį 
WASHINGTON, lapkr.

—Prez. Rooseveltas šian
dien džiaugėsi pasirašymu 
44 jungtinių tautų pokari
nės šalpos sutarties, ir sakė 
tas žygis paskubins ašies^ 
valstybių nugalėjimą. Pre 
zidentas kalbėjo į 44 jung
tinių tautų atstovus Baltų
jų Rūmų “rytiniam kamba
ry,” kur jie buvo susirinkę 
pasirašyti sutartį dėl sušel- 
pimo badaujančių žmogių 
kraštuose, kurie bus išlais
vinti iš po ašies priespau
dos.

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

nęs, 
tiki savo seserim?

Tada jis atsisėdo šalia 
jos ir paėmė jos rankas į 
savąsias.

— Aš nenorėjau tavęs į- 
skaudinti, — tarė jis po 
trumpos valandėlės, — bet. 
o Regina, aš norėčiau būti 
misionierium. Mano ilgesys 
traukia mane per jūras į 
šalis, kur gyvena dykumų 
sūnūs. Jiems norėčiau skelb
ti linksmą naujieną, į jų sie
las įžiebti šviesą. Jaučiu 
Dievo balsą, mane šaukian
tį. Tačiau, ne, tai negali bū
ti Dievo balsas, tai būtų 
nusikaltimas tau, miela, iš
tikima sesele, kuriai turiu 
būti už .viską dėkingas, ku
ri djSmanęs viską paauko
jo. žinau, tuo sugriaunu ta
vo svajones, ir Dievas nega
li to norėti, ne. — Būk ra
mi, mes liksim drauge... tik 
turėk kantrybės, kol aš vis
ką nugalėsiu.

Regina išbalo kaip lavo
nas. Aptemo jos akys... Vie
na, visai viena, pamiršta. O 
Dieve, tai atlyginimas už 
jos meilę? Ar dar to nega
na? Turi atiduoti tai, kas 
jai mieliausia... likti viena,

ibe paramos...
Ji plačiai atvertomis aki

mis žiūrėjo į Nukryžiuotą
jį ant sienos. Ilgai, ilgai... 
Ir neveltui Regina išėjo kan
čios mokyklą — kaip ji ga
li priešintis Dievo valiai? 
— Ji papratus aukotis, ką 
jai reiškia...

Kai ji pagaliau atsigręžė 
į brolį, jos veide spindėjo 
šventa palaima.

— Eik su Dievu, Klemen
sai, kur Jis tave šaukia, — 
prislopintu balsu tarė ji. — 
Aš nestosiu tarp Jo ir ta- 

' vęs.
— Regina!

mas, abejonė ir susijaudini-
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Telaimina Jis tave ir 
Nepastebimai

gina tau Dievas — Jo glo
bai išvykdamas pavedu ta
ve.
saugo...
peržegnojo jaunasis misio
nierius jos kaktą. Dar kar
tą apglėbė jis seserį ir, švel- 

; niai išsivadavęs iš jos ran- 
1 k,.

I 

į

džiaugs- nubėg° i laiv^- 
žibančiomis akimis žiūrė-

mas skambėjo Klemenso bal j° i didingą laivą,
se. — Regina, mylima sese
le... Tačiau ne — aš nepas
uksiu tavęs, aš...

— Manim nesirūpink, bro
leli, Agnietės viršininkė no
riai užleis man vieną kam
barėlį, jau seniai ji man siū
lė.

— O Regina, mano kilni, 
drąsi, geraširdė seserėlė, te- j 
laimina tave Dievas už ta- 
vo visą meilę.

Dėkingas apglėbė ją, ji 
narsiai kovojo su skaustnu 
ir juokės pro ašaras.

* * *
Ir atėjo diena, kada Regi

na paskutinį kartą savo gy
venime matė brolį. Ji stovė
jo uosto prieplaukoj, kur 
didelis laivas ruošės išplauk
ti. Paskutiniai keleiviai pe
rėjo tiltelį, ir atėjo atsisky
rimo valanda.

— O Klemensai, mielas 
nebesusivaldyda-

kol šis pranyko už horizon
to.

* * #

Iškeliaudamas misionie
rius pavedė savo sesers liki
mą Dievo globai, ir Dievo 
ranka maloningai tvarkė jį 
ir nuvedė Reginą į amžiną 
poilsį. Plaučių uždegimu sirg 
dama grįžo Regina namo, 
išlydėjus brolį, — ir ligonės 
patalas po kelių dienų vir
to mirusios lova.

— Viešpatie, paimk mane 
pas save! — buvo paskuti
niai nuvargusios žemės ke
leivės žodžiai. Jos darbas 
buvo baigtas, gyvenimo .už
davinys atliktas — ramiai, 
ir patenkinta nukeliavo Re
gina į amžinybę, kur “Die
vas kiekvienam atlygina pa
gal jo darbus“.

Išvertė K. Ramoniūtė

broli,
ma spaudė Regina jo ran
kas, — melskis už mane, ir 
jei išgirsi, kad aš... — ji 
nebegalėjo toliau kalbėti.

— Lik sveika Regina, bra
ngi sesele. Dar kartą dėkui 
tau už tavo meilę ir kilnią 
širdį. Tėvu, motina ir sese- 

j rim tu man buvai. Teatly-
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1.

Everybody ravės about your 
salads, Pea.Whafs the secret?

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
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Jos. F. Budrik, Inc.
3241 So. Halsted St.
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Baltijos valstybės ir Stalino kalba
KITOKS KALBOS TONAS

Spalių mėn. revoliucijos sukaktuvių proga Stalinas 
šiemet vis tik turėjo kuo pasigirti. Prieš du metu ir 
prieš vienerius metus to daryti negalėjo, nes vokiečių 
armijos tebebuvo Rusijos gilumoje. Šiemet jau kitoks 
yra vaizdas. Net Kievas, Ukrainos sostinė, jau rusų 
rankose. Kitos rusų armijos dalys netoli Baltijos val
stybių sienų. Be to, po Maskvos konferencijos gauta 
daugiau vilčių, jog vokiečiai bus greičiau nugalėti, ne
gu pirmiau buvo manyta, nes susitarta dėl vieninges- 
nių žygių karo veiksmuose. Susitarimas su amerikie
čiais ir anglais dėl pokarinio bendradarbiavimo tarp
tautinės taikos atstatyme ir palaikyme taip pat tei
giamai paveikė į rusus.

JAU DUODA KREDITĄ IK SANTARVININKAMS
Stalinas, sakydamas kalbą revoliucijos sukakties iš

vakarėse, turėjo pagrindą rodyti entuziazmą, šiuo kar
tu jis jau malonėjo pripažinti kreditą ir jungtinėms 
tautoms ir matė reikalą įvertinti jų karo operacijas 
Šiaurės Afrikoj ir Italijoj ir atakas lėktuvais Vokieti
jos pramonės ir susisiekimo centrų. Pirmesnėse savo 
kalbose, Stalinas skųsdavos, kad rusų armijos vienos te
kariauja prieš ašį. Jis nesiminėdavo net to fakto, kad 
Amerika rusų armijai pristatydavo didelius kiekius vi
sokiausių karo pabūklų, be kurių jie nebūtų galėję prie
šus sustabdyti ir atgal juos stumti.

VIENIEMS ŽADA LAISVĘ, KITUS SIEKIA 
PAVERGTI

Stalinas šį kartą kalbėjo ir apie kitų valstybių išlais
vinimą, suminėdamas Lenkiją, Čekoslovakiją, Jugosla- 
vij4, Graikiją. Jis pripažino joms teisę į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Tačiau jis padarė išimtį Lietu
vai, Latvijai, Estijai, Moldavijai, Korelijai, Ukrainai ir 
Gudijai. Stalinas prilygino Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes Krymui. Vadinas, išvijus vokiečius iš Balti
jos krašto, Stalinas jį pasisavins, atsisakydamas at
statyti to krašto valstybių laisvę ir nepriklausomybę.

Toks Stalino nusistatymas visu griežtumu priešta
rauja Atlanto Čarterio dėsniams ir net Maskvos konfe
rencijos deklaracijai, kurioj vis tik yra pabrėžta teisės 
į nepriklausomybę visoms .valstybėms ar jos didelės ar 
mažos. Tos Stalino pretenzijos nesutinka nė su Ame
rikos ir Anglijos nusistatymu, pareikštu 1940 m. vasa
rą ir pakartotu keliais kitais atvejais. Išeinant iš to 
nusistatymo, Baltijos valstybės turi būti atstatytos 
nepriklausomomis, nes jos nepriklauso nei Rušijai nei 
Vokietijai. f
BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS TEBĖRA 
ATVIRAS

Jei Stalinas ir po Maskvos konferencijos tebekalba 
apie pasiglemžimą Baltijos valstybių, reiškia, kad toj 
konferencijoj jų klausimas nebuvo konkrečiai svarsto
mas ir išrištas. The New York Times mano, kad kon
ferencijos dalyviai tik nuomonėmis tepasikeitė. New 
York Times taip pat mano, kad Baltijos valstybių pa
dėties klausimas tebėra nepasikeitęs ir... “that the stand 
point of the other conferees, notabiy the American de- 
legation, had likeuise rėmai n ed unchanged.”

Darant, todėl, išvadą, tenka pasakyti, kad Amerikos 
yyįąusybž

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, įfTINOIS

kaip stovėjo, taip ir tebestovi už Baltijos valstybių 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ir tas teises 
gins,

Kitaip ir būti negali. Prie ko pasaulis prieitų, jei 
ir po šio karo pertvarkant tarptautinį gyvenimą, nuga
lėjus vienus imperialistus, būtų palikta vieta kitam im
perialistui įsigalėti ir naikinti mažesnes už save tautas, 
kurios tokias pat teises turi į laisvę ir tokiais pat troš
kimais gyvena būti savo krašto, savo žemės pilnatei
siais šeimininkais, kaip ir didelės tautos.

★

Hitleris desperacijoj
Hitleris jau gana seniai kalbėjo. Tais laikais, kai jo 

karo mašina triuškino vieną valstybę po kitos, jis daž
nai kalbėdavo vokiečiams ir juos pažadais džiugindavo.

Tie patys vokiečiai klausėsi jo kalbos prieš pora die
nų. Bet šį kartą jo kalbos tonas buvo kitoks. Tiesa, jis 
vis tik dar žadėjo kovoti ligi galo ir net laimėti, bet 
tuo pačiu kartu išdavė savo krašto vidaus silpnumus, 
desperatiškai šaukdamas ir prašydamas lojalumo. Lo
jalumo klausimu Hitleris ligšiol dar nebuvo kalbėjęs. 
Dabar jis apie tai kalbėjo, nes pačių vokiečių tarpe ne
bėra vilties, kad Vokietija laimėtų karą. Atrodo, kad 
ne tik laimėti nebeturi vilčių, bet vokiečiuose reiškiasi 
noro, kad karą laimėtų santarvininkai, nes nacių naš
ta jiems darosi nebepakeliama. Savo desperatiškoj kal
boj nacių vadas perspėjo žmones, kad, girdi, visi ne
ištikimi jam ir naciams susilauks mirties bausmės.

Tačiau, nepaisant kaip smarkiai Hitleris šiandien 
kalbės, kiek grąsinimų jis darys, kiek gerovių ir laimių 
žadės, Vokietijos žmonės jam nebetikės, kaip nebeti
kėjo Mussoliniui, kurs jau “nuėjo šunims šėko plauti.”

Ir akliausi Hitlerio šalininkai jau gali matyti, kad 
jo karo mašina jau braška. Ji buvo sudaužyta Afrikoj, 
Sicilijoj, Sardinijoj, dabar daužoma Italijoj. Ji įklim
po Rusijoj. Ji daužoma iš oro pačioj Vokietijoj. Visuose 
nacių okupuotuose kraštuose į Hitlerio karo mašinos 
ratus yra kaišiojami basliai, žodžiu, visoj karo eigoj, 
visuose karo frontuose į dulkes yra daužomos vokie
čių viltys laimėti karą. Nors Hitleris ir giriasi “nepaė
mė tęs nervų”, nenustojęs vilčių, bet, pasiskaičius iš
traukų iš jo kalbos, nieks jo žodžiams netikės. Jo kalba 
yra pilna beviltiškumų. Jis nebeturi nei vilčių, nei lyg
svaros, nei nervų. Jo, kaip ir visų jo vadovaujamų na
cių, padėtis yra desperatiška. Todėl jis desperatiškai 
ir kalbėjo.

I SPAUDOS APŽVALGA ]
NS................

Ieško daugiau tautos duobkasiu
Visi patriotiškieji lietuvių laikraščiai perspėjo savo 

skaitytojus, kad nebūtų suklaidinti bolševikų šaukiamų 
suvažiavimu. “Darbininkas” dėl to parašė ilgoką straips
nį ir jį taip užbaigė:

“Komunistai iš anksto tikrino, kad Amerikos Lie
tuvių Konferencija suskils, bet praėjo labai vienin
gai, nes visų dalyvių buvo tikslas kuo daugiausia 
pagelbėti savo šaliai — Amerikai laimėti karo per
galę ir pagelbėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę 
irlaisv«-

Taigi dabar komunistai bando suklaidinti kai ku
riuos lietuvius ir parodyti, jog yra lietuvių, kurie ne
nori, .kad Lietuva būtų nepriklausoma. Bet mes tikrai 
galime tvirtinti, kad tokių lietuvių atsiras labai ma
žai, kurie kastų duobes savo broliams Lietuvoje.” 
★

Jei ne bolševizmas, karas nebūtų kilęs
Naujienos, atsakydamos į bolševikų šlamšto teigimą, 

kad, girdi, jei nebūtų buvę Rusijoj spalių revoliucijos, 
kažin kas būt atsitikę su pasauliu, pastebi:

“Jeigu Rusijoje būtų įsikūrusi demokratinė res
publika, o ne bolševikų diktatūra, tai Rusija, be abe
jonės, būtų kooperavusi su demokratine Vokietijos 
respublika, todėl hitlerizmui nebūtų buvę jokios pro
gos pavirsti stipria politikos jėga Vokietijoje ir pas
kui įvykdyti valstybės perversmą. ,
• “Rusijos bolševikai kovojo prieš Vokietijos demo
kratiją ir, Laikui bėgant, net atvirai susidėjo su na
ciais, griaudami respubliką. Maskvos talka padėjo at
sigauti Vokietijos militarizmui ir padėjo Hitleriui į- 
steigti savo diktatūrą.

“Hitleris pradėjo pasaulio karą, Sovietų valdžia 
dargi jį prie to padrąsino, pasirašydama su naciais 
1939 m. rugpiūčio 23 d. draugiškumo paktą Maskvoje.

“Taigi, jei 1917 m. spalio-lapkričio dienomis nebū
tų įvykęs Lenino-Trockio “pučas”, tai šiandien, vei
kiausia, nebūtų Antrojo Pasaulio Karo.

“Galvoti apie tai visai ne baisu.
“Bet yra baisu, žiūrint į tai, kas šiandien dedasi — 

rezultate tos reakcijos, kurią iššaukė pasaulyje bol
ševizmo laimėjimas!”

Irane gyvenęs lietuvis 
kviečia į svečius

“Draugo“ redakcija šio
mis dienomis gavo laišką 
nuo dr. J. Krumsko-Aram, 
gyvenančio Tafreche, Irane, 
kuris labai domisi lietuvių 
gyvenimu ir veikimu Lietu
voje ir išsimėčiusių po visą 
pasaulį. Taipgi yra susirū
pinęs ir mūs broliais lietu
viais ištremtais į Sibirą.

Žinodamas, kad Amerikos 
lietuvių tarnauja Amerikos 
kariuomenėje ir daug jų ran
dasi Afrikoje, prašo laikraš
ty paskelbti jo adresą, kad 
kareiviai galėtų su juo su
sirašinėti, o arčiau esantieji 
atvažiuoti pas jį poilsio.

Jo adresas toks: Dr. J. 
Krumskas^Aram, Tafreche, 
Arak, Iran.

Trečiadienis, lapkr. 10, 1943

Komunistų kariniai 
daliniai Europos 
valstybėse

(LKFSB) Kaip praneša 
KAP, visuose Europos kraš
tuose komunistai organizuo
ja slaptus karinius būrius 
— partizanų armijų užuo
mazgas. Suprantama, kad 
tie kariniai vienetai, slapta 
steigiami visose Europos 
valstybėse, turi ir savų tiks
lų ir yra Maskvos kontro
lėje.

Mirties bausmė už 
slėpimą artimųjų 
Lietuvoje

(LKFSB) Iš Londono mus 
pasiekė žinios, kad naciai 
grąsina mirties bausme vi
siems tiems, kurie slėps tuos 
vyrus, kurie atsisako vykti 
darbams į Vokietiją.

— Lietuviams darbinin
kams, skirtiems darbuotis 
Vokietijoje, leidžiamas laik
raštis “Lietuviai“. Jo redak
toriumi pasirašo Mikas Il
gūnas, leidėju — Bronius 
Daunora.

Ir Afrikoj gyvuoja 
lietuvių draugija

(LKFSB) Pietų Afrikoje, 
Johannesburgo mieste karai 
prasidėjus lietuviai susibū
rė į Pietų Afrikos Lietuvių 
Kultūros draugiją. Jos pir
mininku — J. Avižienis ir 
sekretoriumi Kuisis. Jie in
teresuojasi lietuvišku veiki
mu ir iš USA lietuvių no
rėtų gauti knygų apie Lie
tuvą. Draugijos vadovaujan
tieji asmenys palaiko kores
pondenciją su prof. Pakštu.

Lietuvoje - pelenai 
vieton trąšų

(LKFSB) šį rudenį Lie
tuvos ūkininkai beveik visai 
negavo mineralinių trąšų. 
Nacių kontroliuojami laik
raščiai ragino kaip trąšas 
vartoti pelenus, lapus ir t.t. 
Savu laiku panašius ragini
mus darė bolševikų “Tary
bų Lietuva.”

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių

Jo Eminencija kardinolas Villeneuve, Quebeco arkivys
kupas, sveikina Elie Lescot, Haiti respublikos (Pietų A- 
merikoj) prezidentą jam atvykus į Quebecą, kur Lavalo 
universitete svečiui buvo suteiktas garbės laipsnis. Haiti 
vyriausybės galva ta proga atlankė Montrealį ir New 
Yorką, kur taipgi buvo labai iškilmingai priimtas. (NCWC)

Community and War Fund
(J. Daužvardienės kalba,

programą, 8 d. lapkr. 1943)
pasakyta per WGES, S. Barčus

kraščiais staleliai, prie ku
rių eina smarkios kovos če- 
kerių, šachmatų, kortų ir 
kitokių lošimų. Apačioj, dau 
giau kambarių; viename bi
liardo stalai; kitame pianas 
ir įvairiausi muzikaliniai in
strumentai, kuriais karei
viai gali naudotis. Radio, 
gramafonas ir rinkinys ge
riausios pasaulio muzikos 
randasi mažame kambaryje 
paskirtame rimtiems klasiš
kos muzikos mėgėjams. Dar 
du kambariai atitinkamai į- 
rengti rankdarbių ir fotogra
fijos tikslams. Visame name 
jauku, draugiška. Tvarką 
prižiūri ir kiekvieną malo
niai užkalbina klubo vedė
jai, specialiai paskirti vy
rai, moterys, merginos, ku
rių užduotis yra supažin
dinti naujai atvykusius vai
kinus su ten esančiais, įve
dant juos į įstaigos šeimą.

Taip, tad, palaikoma jū
sų sūnų-kareivių gera nuo
taika; taip jie apsaugojami 
nuo nenaudingo išsiblašky
mo, ar patekime į nepado
rias bei pavojingas apysto- 
vas. Šitą ir porą tūkstančių 
panašių ŪSO vedamų šioj 
šaly ir užsieny įstaigų už-

(Nukelta į 5 pusi.)

Prieš pora savaičių turė
jau progos aplankyt vieną 
didžiausių ŪSO centrų Či
kagos apylinkėje, Highland 
Parke. ŪSO klubai yra “na
mai toli nuo namų“, kuriais 
gali naudotis visi esantieji 
karo tarnyboje. Juose vieni
šas kareivis-jūreivis gali 
naudingai, linksmai praleis
ti laisvas valandas. Spren
džiant iš Highland Park U 
SO, kareiviai tikrai randa 
juose namų atmosferą, ir tą 
pilniausiai įvertina.

t
Įžengus į minėtą ŪSO ma

tėsi erdvus kambarys. Ja
me pristatyta daug meniš
kų kėdžių ir mažų stalelių, 
ant kurių pridėta knygų, 
žurnalų, laikraščių, rašomos 
popieros ir paišelių. Karei
viai ir jūreiviai skaito, rašo, 
tyliai šnekučiuojasi. Kampe 
prie baro eilės jaunuolių 
pirkosi ice cream, malted 
milk, papsą, nepaprastai že
momis kainomis. Už šio kam 
bario, erdvi salė talpinanti 
8-900 žmonių, kur vakarais 
rodoma movies, teikiama pro 
graznos, ruošiaflia vakarie
nės. Dienos metu čia pilna 
gyvumo: viename kampe dvi 
poros lošia ping-pong, kitur, 
vaikinai-merginos šoka. Pa-

DARBASVISAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm ,_____
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audimų aptraukimui materiolų.

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

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 
Ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai t

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. ^ TEL.; LAFAYETTE 3510^ •
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Community and
War Fund

(Atkelta iš 4 pusi.)

laiko jūsų aukos duotos per 
Community and War Fund.

Nėr tos šeimos, kuri, vie
naip ąr kitaip nebūtų karo 
paliesta; iš kurios sūnus, 
vyras, brolis, nebūtų išėjęs 
karo tarnybon. Yra daug ir 
tokių šeimų, kurių našta bu
vo sunki ir taikos metu, ir 
kuri dabar dar daugiau pa
sunkėjus. Tai nelaimingieji, 
kurių visuomet esti — ligo
niai, našlės, našlaičiai, se
neliai, paliegėliai. Pagalba ir 
paguoda palaiko jų gyvybę 
ir teikia jiems suraminimą. 
Community and War Fund 
yra šaltinis iš kurio 187 lab
daringos įstaigos Čikagoje 
gauna paramą. Jūsų auka 
įteikta tam fondui užlaiko 
ligonines, klinikas, našlaity- 
nus, vaikų darželius, prieg
laudas, vaikų organizacijas, 
ir t.t

Jeigu Karas palietė Ame
rikos žmones skaudžiai, ne
užmirškime ant kiek skau
džiau nukentėjo Europos 
žmonės. Karo pasakoje, mi- 
lionai kenčia badą, šaltį, 
žiauriausi medžiaginį ir dva 
sinį skurdą. Milijonai kūdi
kių ir suaugusių žiūri į mus 
maldaujančiomis, išbadėju
siomis akimis. Community 
and War Fund aukos atsi
lieps j jų maldavimą. Tos 
aukos, yra vilčių ir reiški
nių, atsilieps ir į maldavi
mą mūsų giminių Lietuvo
je, nešančių skaudų okupa
cijos ir priespaudos jungą.

Duokit, kiek išgalit! Jūsų 
auka bus trilypė: 1) tiems, 
kurie kariauja už mus, 2) 
labdarybei namie, ir 3) šios 
šalies aliantams. Community 
and War Fund sujungia vi
sas rinkliavas — visiems 
tikslams tebus tik viena rink 
liava metuose (išskiriant 
Raudonojo Kryžiaus rinklia
vą pavasarį). Aukas galite 
siųsti Community and War 
Fund, 111 W. Washington 
St., Chicago, pažymint Lith
uanian Committee. Lietuvių 
komiteto valdybą sudaro: 
pirm. adv. J. Grish, vice-pir
mininkai J. Daužvardienė, 
A. J. Valonis, J. Šukys, sek
retoriai E. Samienė ir dr.,

CHICAGOJE IR APYLIHKCSf i Padėka 

Kražių skerdynių | 
sukakties minėjimas

Šįmet sueina 50 metų nuo 
Kražių skerdynių, kurios 
sukrėtė ne tik visą Lietuvą, 
bet ir užsieniuose nuskambė
jo.

Kražių skerdynių įvykis 
parodo dar vieną vaizdą iš 
daugelio, kaip lietuvis mo
ka aukotis ir ginti savo že
mę, savo tėvynę ir visą kas 
jo širdžiai brangu. Nevie
nas ir šioje šalyje yra kuris 
tą įvykį matė. Nevieno gi
minės ar draugai yra žuvę.

Toji liūdna sukaktis bus 
minima lapkričio 21 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj, Bri
dgeporte. Bus atvaidintas 
tam momentui pritaikintas 
veikalas, “Pajūrio auka” A- 
teitininkų draugovės lošėjai 
praktikuojasi, kad veikalas 
gerai pavyktų. Moterų Są- 

I jungos 21 kp. moterų choras 
mokinasi gražių naujų dai
nų, kuriomis tą vakarą nu
stebins publiką. Vėliausiai iš 
Lietuvos atvykusi A. Bulo
tienė pasakys kalbą sąryšy 
su Kražių ir dabartinėmis 
skerdynėmis kokios dabar 
vyksta Lietuvoje, kurių da
lį ir jai teko pergyventi. Lie
tuvių visuomene jau iš ank
sto kviečiama gausingai da
lyvauti tame vakare.

Laisvu te

GEORGE MONKUS
Gyveno: 10342 So. Talman 

Ave. Mirė Lapkričio 8d. 1943, 
12:40 vai. pp.. sulaukęs 29 
metų amžiaus.

Gimė Chicago. III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Grace (po tėvais Ma- 
toz); sūnų Thomas; motiną 
Sofiją (po tėvais Kungaitę); 
brolį Frank (U.S. Army); se
serį Bernice Libcracki vyrą 
Arthur ir jų dukterį Dolores; 
uošvius Petrą ir NeJlie Matoz 
ir jų dukterį Dorothy ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 6812 
So. Western Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Lapkričio 13d. 1943m. Tš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Gimimo šv. Pan. .Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sietą. Po pamaldų 

.bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kvieč.ičame visus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
tnus-as dalyvauti 
tavose. Nuliūdę:

Moteris, Sūnus. 
Brolis. Seao. 

ir Gin»4nė>.
Laidot. direktorius Antanas 

B. Petkus, Tel. Grovehill *142.

šiose laido-

.Motina. 
L'ošviai

k1

I Kai John G. Frank atvyko 
pereitą sekmadienį į savo 
kirpyklą, Bell-Ray viešbutį, 
3153 N. Racine ave. jis ra
do, jog kirpykla buvo vagi
lių apvogta. Dingo kerpamos 
mašinėlės, skustuvai, šukos, 
šepetukai ir 30 porų žirklių.

dien-

Anastazas ir Rozalija
Valančiai,

1226 S. 50 Ave., Cicero, III.

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phone YARDS 0781

r *

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

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

Mes, Anastazas ir Roza-
Iš M Sa-oos 20 ko i lij* ^ojam m.M* . Ziaui Jis

V8IKHTI0 ! yi* žinomas kontraktorius
T . „ . , — namų statytojas, rėmo n-Lapkr. 3 d. sus-me daug .... -, b timnkas. Ir musų namą taipsvarstyta apie rengiamą . . j • .~ , atremontavo, kad visoj a-.

“Bunoo ir Card Party”, ta-| atrodo CTaifa<-
ri įvyks gruod. 12 d., 2 vai. “3 graz. rasi .s

J „T , ... Patartina visiems lietuviamsp. p., Vengeliausko aaleje. tafe reikalais . M ■

Zizą, kuris yra sąžiningas 
i ir pavyzdingas katalikas; 
turi vieną sūnų ir dvi duk
teris. Vyresnioji, baigusi Šv. 
Kazimiero akademiją, dabar I 
mokinasi kolegijoj. Jaunes
nioji duktė lanko Šv. Kazi
miero akademiją ir mokinas 
muzikos. Sūnus lanko St. 
Bede College, Peru, III. Zi- 
zai gyvena Marąuette Par
ke puošnioj savo rezidenci-

Vengeliausko salėje. 
Daugelis narių žadėjo pri
sidėti dovanomis. Prašome 
kitų narių taipgi prisidėti, 
kad būt didesnės pasekmės. < 
B

Išduotas raportas iš jau 
namečių kuopos veikimo. Jos 
taipgi rengiasi prie “Bingo” 
žaidimo lapkr. 21 d., 2 v.al. 
p. p., Gramonto salėje. Kvie
čia visas sąjungietes daly
vauti.

Grųpdžlo mėnesį sueina
28 metai kuojos gyvavimo, joj adr. 7136 S. Mozart St.
Daug svarstyta apie sukak
tuvių bankietą, kuris įvyks 
vidurmiesty. Apie tai pla
čiau vėliau bus parašyta.

Nutarta dalyvauti trijų 
apskričių vakare, lapkr. 21 
d., Šv. Jurgio parap. salėj.

Išrinkta atstovės į Lab
darių Sąjungos seimą: E. 
Širvinskienė E. Statkienė, 
O. Simcnavičienė, J. Klapa- 
tauskienė; paskirta aukų $5.

Išvardintuose parengimuo 
se visi nuoširdžiai kviečia-

NULIUDIMO VALANDOJE

Platinkite įdomiausią 
raštį “Draugą”.

Kvailys giria save, 
mintingas kvailį.

CHICAGO, lapkr. 9. — 
George Monkus, Jr., 30 me
tų amžiaus, 10342 S. Talman 
ave., mirė vakar nuo žaizdų, I 
kurias gavo nukritęs 65 pė
das nuo lifto New Republic 
Steel korporacijos dirbtuvėj, 
mi dalyvauti. Tikietų gali
ma gauti pas V. Gedminie
nę. Koresp. V. G.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue# Cicero

A
JUOZAPAS JUŠKAITIS
Mirė Lapkričio 8 d. 1943 m. 

5:30 vai. ryte, sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. KHo iš Ra
seinių, apskričio. Jurbarko pa
rapijos. Kuturių kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

seserį Marijoną. Laurinaitienę: 
4 sesei-s sūnus Joseph, Frank. 
Anthony ir William Laurinai
čius; 3 sesers dukteris Marie 
O’Brien, Josephine Zolp ir 
Anna Laurinaitis, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Lapkričio 11 d. 1943m. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Sesers Sanai. 
Sesers Dukterys ir Giminės.
Laid. direktorius I. J. Zolp. 

Telefonas Yards 0781.

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave,, Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

Rekordas—

K. Drangelis. Lietuvių komi- 
į tetui ir Community and War 
Fund vajui kooperuoja vi
sos lietuvių radio progra
mos ir lietuviški laikraščiai.

Klausytojai, draugijos, pro 
fesionalai, biznieriai, visi, 
aukokite geram tikslui! Jū
sų duosnus atsiliepimas lau
kiamas!

J. P. VARKALA
VAISTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

FRANCES KRIVENKO 
(po tėvais Rauskin

Mirė lapkr. 8 d., 1943 m., 10 
vai. vak., sulaukus 40 m amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Žagarės parap.. 
Rėklaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Albert; dukterį Lorettą 
Yušką; du sūnu3 Stanislovą ir 
Adomą, U. S. Army Cadet, ir 
jų šeimas; motiną Julijoną 
Rauskin. dvi seseris Eleną 
Gaudušas ir Apoloniją Drisch 
ir jų šeimos narius: dėdę Po
vilą Rauskin; pusseserę Kazi
mierą Stankus; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
adr. 1850 N. Wood Street.

Laidotuvės įvyks penktad., 
lapkr. 12 d. Iš koplyčios 8:30 
v. Tyto bos atlydėta j Šv. My
kolo par. bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdęs Vyras, Duktė. Sū- 
nsL Motina, Seserys, Gimtaės.

Laid. direkt. Lachawlcz 
Sūnai, tel. CANaI 2515.

4

I*
Kad būtum sveikas, su

tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- ' 
KIT AGENTŲ KOMISĄ Į

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ i
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 1
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6102

is — Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

Rankom l

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

81 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Pasitikėjimo 
Mumis

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

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEULO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World- 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber oi Commerce

-tA
STANISLOVAS BUKANTIS

Mirė Lapkr. 6, 1943, 1:40
vąl. po pietų .sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvėje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių par., 
užaugęs Viduklės parap.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Moniką (po tėvais Gri
galavičiūtė. Plaušinikė), duk
terį Oną. 3 sūnus P. F. C. 
Povilą į'. S. Army. Juozapą 
ir Joną ir marčią Marijoną, 
brolį Antaną ir brolienę Tek
lę ir šeimą. sesers dukterį 
Oną Rudetnski. 5 ivogertus 
Juozapą Lapenskį. Juozapą 
Grigalavičių. Kazimierą ir jo 
žmoną Grego, Joną ir žmoną 
Marijoną ir Stanislovą Grego 
(Hartshorn. Oklahoma. gimi
naitę Oną Valauskas. ir kitas 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 
907 W. 20th PI., tel.

Priklausė prie 
Pašelpos Kliutoo.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Lapkr. 11 d. iš namų 8:MvU. 
ryto bus atlydėtas j Dievo Ap- 
veizdos par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Duktė, 
MbuU. Rroils. Brutatė. Mar
čios, fivogeriai ir kiti Giminė-.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Yards 4»0i.

N AKIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

nsimiose.
See. 4620.
Keistučio

*• + A
JUOSAPAS ARUAUSKIS
■Gyveno: 4210 S. Mapleaood 

Avenue.
Mirė lapkr. 8 d, 1943 m., 

9:05 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Pa-nį-vėžio apskr., Pumpėnų 
parap.. Gudstadelių kaimo. A- 
nierikojc išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame, nuliūdime; 
4 sūnus Bronislovą ir marčią 
Oną. Juosapą ir marčią Ger
trūda, Albertą ir marčią Ma
tildą ir Julius: 2 anūkus; bro
lį Jeną ir brolienę Antaniną ir 
jų šeimą; 4 seseris Skolastiką 
Dalinkevičienę ir švogerį Juo
zapą. Barborą Palių lienę ir 
švogerį Joną. Pauliną Drobu- 
lienę ir švogerį Juozapą ir Cc- 
cilia Stasiūnienę ir švogerį Ro
mualdą ir jų visų šeimas; bro
lienę Arlauskienę ir jos sūnų 
Pranciškų; 3 pusbrolius Povilą 
Mudaris ir jo moterį Marijo
ną, Petrą Arlauskį ir Petrą 
Gaigalą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko seserį tr 3 brolius.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4330 So. 
California Ave. Laidotuvės j- 
vyks penktad.. Japkr. 12 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydčtas J Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panelės par. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bu3 nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminse, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidrtirvėse.

Nuliūdę: Ninai, Marčios, A- 
nūkal. Brolis, Seserys, Ptr-bro- 
liai ir Giminės.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis. tel. YAKds 1741.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

MAŽEIKA
331# LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

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

 Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. 1
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Apsidairius Chicagoje ir toliau

Skaudūs gyvenimo atsitikimai, Įvykę

Trečiadienis, lankr. 10, 1943

Iš lakūnų gyvenimo

Priešai gauna smarkius smūgius, ku 
riuos teikia amerikiečiai

AUKOJOSI UŽ SAVO BROLIUS

šoną. Nelaimė įvyko netoli

$17

APIPLĖŠĖ
Omar De Witt, gazolino Blackstone, Va. 

stoties savininkas, 2936 East 
87th str., pranešė policijai folk į Roanoke 
pereitą pirmalienį, jog va
gys įsilaužė į stotį ir pabė
go su cigaretėmis, už 
vertės.

* * *

MIRĖ RESTORANE
Peter Numbers, 50 metų 

amžiaus, 661 Madison st., 
anglių pilstytojas, pereitą 
pirmadienį mirė restorane 
nuo širdies atakos.

. ❖ * £

VIENAS ŽUVO, VIENA 
SUŽEISTA

Autobusas važiavo iš Nor- 
ir susidūrė 

su žemės lygintoju Kenb- 
ridge-Blackstone kelyje. Au
tobuse buvo apie dvidešimt 
keleivių.

Effingham, III. — Aiva 
Corell 52 metų, Effingham 
biznierius, žuvo pereitą pir
madienį. kai jo automobilis 
susidūrė su traukiniu. Miss 
Norma Jean Gaddis, Cornell 
tarnautoja, kuri važiavo su 1 
juo, buvo sunkiai sužeista.

» *
UŽ MILIJONĄ

Grace vii le. Fla. — Dešimt 
milijonų svarų pinacų (pea- 
nuts) ir Greenwood produk
tų fabrikas buvo gaisro su
naikinta pereitą šeštadienį. 
Sakoma, jog sudegė maž
daug už milijoną dolerių pi
nacų.

Pereitą pirmadienį Bell 
apartamente. 2533 Burling 
str., kilo gaisras. Dvi mote
ris nukentėjusias nuo dūmų 
ir aštuonis asmenis gaisri
ninkai nuvedė į saugią vie- 
tą. Trisdešimt septyni as- 

! menys, apsirengę naktiniais 
rūbais, buvo priversti išbėg
ti į gatvę.

Mrs. Nellie Wood, 67 me
tų. ir Mrs. Ann Strayart, 89 
metų, nukentėjusios nuo dū
mų, buvo atgaivintos ugne- 
gesių gelbėjimo sųuado.

J. E. Francesco Petronelli, Tirani diecezijos, Italijoj, 
vyskupas buvo pasiryžęs tapti kankiniu už savo brolius. 
Dėl įvykdyto sabotažo, vokiečiams suėmus 250 italų ir 
pasmerkus sušaudymui, vyskupas pasiūlė nacių komen
dantui atiduoti savo gyvybę, kad paliuosuotų suimtuo
sius italus. Egzekucijos vokiečiai tačiau nespėjo įvykdyti, 
nes britų kariuomenė užėmė miestą. Atvaizde matome vys
kupą apsuptą kunigų ir leitenantą britų patrulių, kurie 
išvijo vokiečius. (NCWC)

Š. AFRIKOS LAKŪNAI 
SUDOROJO 6,645 AŠIES 
LĖKTUVUS

Sąjungininkų štabas Al- 
giers. — Pereitą pirmadienį 
pranešta, jog sąjungininkų 
lakūnai nušovė 3,645 priešo 
lėktuvus ir sunaikino 3.000 
kitų ant žemės, nuo to laiko, 
kai amerikiečių ir britų jė
gos išlipo šiaurės Afrikoje, 
prieš metus. Sąjungininkai 
tuo pačiu laiku prarado 
1,371 lėktuvą.

❖ * ❖

PASIŽYMĖJĘ
Pietvakarių Pacifikas. — 

Du Illinois lakūnai už pasi
žymėjimą buvo apdovanoti 
su distinguished f lying 
cross.

herojus vadinasi Lt. Thomas 
Durkin, sūnus Mr. ir Mrs. 
Joseph Durkin, 329 N. Utica 
str., Waukegan.

❖ * ❖

SUDAVĖ SMŪGĮ NACIAMS
Skrajojimo oficeris Ralph 

K.Hofer, 22 metų, iš Salėm, 
Mo., buvęs chicagietis, su
naikino Messerschmitt 109 
pirmoje savo kovoje virš Eu
ropos. Apie tai buvo gauta 
žinia iš Londono pereitą pir
madienį.

X šį vakarą, 8 valandą, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj įvyksta mėnesinis Fede
racijos Chicago apskrities 
susirinkimas, kuriame be 
kitko bus perskaityti atsa
kymai senatorių į apskrities 
pasiųstas jiems telegramas 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu. Išgirskite, ką rašo 
mums Amerikos kongresmo- 
nai ir senatoriai.

as-
žu-
bu-

* * *

NELAIMĖ KELYJE
Blackstone, Va.— šeši 

menys, įskaitant kūdikį, 
vo ir mažiausia šeši kiti
vo sužeisti, pereito pirma
dienio vakare, kai išsikišęs 
žemės lygintojo peilis nu
braižė Greyhound autobuso

Sužeistas chicagietis
Karo departamentas pra

nešė pereitą pirmadienį, jog 
lt, Arthur G. Kerrison, chi
cagietis, buvo sužeistas lai
ke kovos, Europos apylinkė
je.

Pirmi apiplėšimai 
požemyje (subway)

Chicagos naujame pože
minio traukinio kelyje (sub- 
way) įvyko pirmi apiplėši

amai pereitą pirmadienį po 
t pietų. Banditas apsiginkla
vęs su peiliu ir dėvįs zoot 
suit privertė du vyrus ati
duoti savo pinigines, kai jie 
buvo mieste požeminio trau
kinio stoties washrooms 
(švaros kambariuose). Prie 
Madison gatvės stoties neg
ras plėšikas paėmė $65 iš 
VVilliam A. Hali 6624 Miner- 

.va avė. Penkioliką minučių 
vėliau, Monroe gatvės sto
ties washroom’e, banditas 
paėmė $12 iš John Soder- 
man. 1454 Foster avė., po to, 
kai banditas jį grąsino su 
peiliu.

Iš karo frontų

Sužeistieji ir dingę karo laukuose
dingęs Viduržemio kovoje. 
Atrodo lietuviška pavardė.

❖ * ❖

NUKENTĖJĘ LAIVYNO 
KOVOSE

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namy Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūšy jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčiy, visky, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE^tfANAI 

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

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

%

SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ - 
SKAIČIUJE YRA 

j LIETUVIŲ
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 148 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos. Euro
pos, Viduržemio ir pietvaka
rių Pacifiko karo frontų 
apylinkėse. Sužeistųjų skai
čiuje yra pvt. Albert Žibąs, 
jo motina Mrs. Mary Žibąs 
gyvena Oglesby, III. Jis bu
vo sužeistas Viduržemio 
apylinkės kovoje. Atrodo, 
jog to kareivio yra lietuviš
ka pavardė.

Iš Michigan valstijos su 
lietuviškom pavardėm su
žeistųjų skaičiuje yra šie vy- 

į rai: pvt. Stanley A. Stankie- 
wicz. jo motina Mrs. Helen 
Stankiewicz gyvena Ham- 
tramck, ir pvt. Louis Žadas, 
jo draugas John Jatros gy
vena Detroite.

* * ?=

DINGĘ KARO 
FRONTUOSE

I

Washington, D. C. — Na
vy departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 140 nu- 

į kentėjusių kare navy, mari
nų korpuso ir coast guard 
vyrų pavardes.

Nuo gruodžio 7 d., 1941 
metų iki lapkričio 8 d., 1943 
metų laivynas, skaitant na
vy, marine corps ir coast 
guard vyrus, turi nukentėju
sių sąraše 31.154 vyrus.

* * *
į ŽUVĘS ORO HEROJUS 
NUŠOVĖ 15 JAPONŲ 
LĖKTUVŲ

Pereitą pirmadienį buvo 
pranešta, jog Waukegan 
bombardierius nušovė 15 ja
ponų lėktuvų prieš savo mir
tį. kuri įvyko pereitą birže
lio 23 dieną. Pietvakarių Pa- 
cifiko apylinkėje, žuvęs oro

Baisus vaizdas

Trokai paims...
William McFetridge, Chi

cagos metalo ir poperio lie
kanų rinkimo direktorius, 
pranešė, kad lapkričio 11-tą 
dieną, Armistice Dienoje, 

i 700 Chicagos miesto trokų 
paims poperio ir metalo lie
kanas, kurias gyventojai su
rinks ir padės prie savo na
mų šaligatviuose. Tat sudė
kite seno poperio ir metalo 
liekanas prie savo namų, 
kad jas galėtų paimti tro
kai; tuo pasitarnausite šiam 

1 kraštui.

Ed. Doherty yra

X Ed. Doherty, žymus 
rašytojas, lapkr. 9 d. davė 
paskaitą šv. Kazimiero aka
demijoj.
autorius daugelio knygų iš 
kurių ypač labai populeri 
“Gaul and Honey”. Paskai
ta buvo Katalikiškos Spau
dos Savaitės proga. Penkta
dienį akademijos auditorijoj 
bus įdomus vaidinimas.

X J. Baranauskas, senas 
ūkininkas netoli Humphrey, 
Nebr., ir nuolatinis “Drau
go’’ skaitytojas, neseniai 
mirė. Velionis buvo vedęs 
vestsaidietę lietuvaitę. Du 
sūnūs tarnauja kariuomenėji 
o trečias vedęs gyvena ūky
je.
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Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 

I pirmadienį paskelbė 173 
' Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
dingę Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių karo frontuo
se. Dingusiųjų skaičiuje pen
ki yra chicagiečiai, jų tarpe 
yra pvt. lst class Eugene A.* 
Warekois, jo motina Mrs. 
Marcella Warekois gyvena 

^j;7229 Stewart avė. Jis yra

Trys jaunuoliai prisipažino važiavę 
vogtame automobilyje

X Eleonora Kandrataitė, 
žinoma Chicago lietuvių jau 
nosios kartos dainininką 
sekmadienį, lapkr. 14 d. at
vyksta į West Side dalyvau
ti parapijos choro rengia
mojo vakaro programoje. Jai 
akompanuos taip pat jaunos 

' kartos žinoma pianistė Ma
rijona Mondeikaitė.

Trys negrai jaunuoliai, 
kurie buvo areštuoti pereitą 
penktadienį Woodlawn poli
cijos, kaipo įtarti nužudyme 
John L. Moran, 60 metų am
žiaus, išėjusio į pensiją ge
ležinkelio darbininko, gyve
nusio 6649 Ingleside avė., 
pereitą pirmadienį prisipa
žino valstybės advokato ofi
se, j°g jie buvo tuo laiku 
vogtame automobilyje, kai 
šovimas įvyko.

Minimi kiti du jaunuoliai, 
vienas iš jų, sako jie, buvo 
L. Moran’o nužudytojas.

Areštuoti buvo šie jau
nuoliai: Paul Hilbert, 20 me
tų, 5116 Wabash avė., Louis 
Neustader, ir Andrew Rhi- 

18 metų, 5620 La-

I

Rinkos paltą, išsirinko 
pinigus

Hyman Sadovvski.
James pi., pranešė policijai, 
kad į jo krautuvę atėjo mo
teris ir ji pareiškė, jog no
rinti pirkti paltą. Moteris 
rinkos paltus. Paskui ji išė
jo.

Už kiek laiko Sadowski 
pasigedo $225 ir $75 vertės
karo bonų, kurie dingo kar- nehart, 
tu su moterimi. Ne koks biz- fayette avė. Rhinehart dir 
nis su tokiais kostumeriais.

Edward Barnard, inžinie- 
rius, 9767 So. Hamilton avė., 
pranešė policijai, jog vagys jis nuo jų bėgo. prie 67th st. 
paėmė iš namų jo žmonos 
brangakmenių (jewelry) už

SKELBKITĖS ‘DRAUGE’

.laikrodį jo piniginėje, Wood- 
lawn ligoninėje, kur jis mi
rė.

Pirmame pareiškime Rhi- 
nehart prisipažino, jog jis 
paėmė automobilį iš susto
jimo aikštės po pietų.

Toliau vedamas tardymas, 
du jaunuoliai buvo ieškomi.

Jei geri — nepasigerk, 
reikia išlaikyti 
blaivumą

Pereitą pirmadienį Apy
linkės teisme buvo spren
džiama byla ir teismas pa
skyrė Mrs. Florence Louise 
Perring, 29 metų amžiaus, 
globoti jos penkių metų am
žiaus sūnų.

Vaiko tėvas James F. Per-

X Janušauskienė ir čepo- 
nienė, žinomos Brighton Pk. 
veikėjos, iš anksto ruošiasi 
kauliukais žaidimo pramo
gai vietos seserų-mokytojų 
naudai. Pramoga bus gruo
džio 5 d., parapijos salėj; 
prasidės 2 vai. popiet.

bo automobilių pastatymo
aikštėje, 25 E. Randolph st., rinS atsikyręs nuo Mrs. Per- 
iš kur automobilis buvo pa
vogtas.

Moran buvo nušautas vie
no iš penkių jaunuolių, kaip

ir Drexel avė. Sakoma, jog 
Moran pasipriešino jaunuo
liams, kai jie norėjo jį api
plėšti. Policija rado $10 ir

ring dirba Detroite. Per pa- 
| staruosius penkis mėnesius 
vaikas gyveno su senele 
(grandmother), Mrs. Alice 

įPerring, 1526 Henderson st. 
J> sakė, jog motina netin
ka globojimui vaiko,

X Kun. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, yra išvykęs rekolek
cijų Šv. Cecilijos pranciško
nų vienuolynan. Sedar Lake, 
Ind. Grįš ketvirtadienio ry
tą.

X A. a. kun. J. Vaičiūno 
trijų metų mirties sukaktis 
bus minima ketvirtadienį, 
lapkr. 11 d., Šv. Antano baž
nyčioje, Cicero. Iškilmingas 
šv. Mišias laikys pats klek 
kun. I. Albavičius.

I
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NAPPY

By Irv Tirman
buvo 
John

nes ji 
geria. Teismas pareiškė:

‘ 'Dauguma gerų motinų 
tai daro. Tai nėra nuodėmė 
šiom dienom”. Byla 
sprendžiama teisėjo 
Prystalski kameroje.

Kai biskį išgeri, žinoma, 
nėra nuodėmės, bet svarbu 
nepasigerti. Bet kai pradedi 
gerti, tai dažniausia būna: 
sudiev razumėli. Svarbu, jog 
tėvai savo vaikams duotų 
blaivumo ir susivaldymo pa
vyzdį.

Platinkite įdomiausią laik
raštį. Tuo laikraščiu yra 
dienraštis ‘‘Draugas”,

X S. ir O. Bitaaitai, north- 
saidiečiai, gavo žinią nuo sa
vo sūnaus Vlado, 2nd Lieu- 
tenant Navy, kad šiuo metu 
yra kelyje su dideliu konvo
jų. Plaukimo kryptis laiko
ma paslapty.

X Mrs. John Danta iš De
troit, Mich., ir Mrs. Joseph 
Danta iš Hartford, Conn., 
šiomis dienomis viešėjo Chi
cagoj pas tėvus Vyšniaus
kus ir Brighton Parke gy
venančius gimines Dantus.

X Viktoras Šimkus, north 
saidietis, žymus jaunimo tar 
pe veikėjas ir parapijos biu- 
letinuko vienas redaktorių, 
išvyksta kariuomenėn; stoja 
karo aviacijom
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