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JAPONAI PASITRAUKIA IS VILA
kiečių Velia Lavella saloje 
iš šiaurės ir New Georgia 
saloj iš pietų, pritrūko amu 
nicijos, ir nukentėjo dide-

Sunaikinta dar 18 jų kareivinių laivelių
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 8.—Nuolatinės ameri
kiečių lėktuvų atakos pri
verčia japonus apleisti cen- liūs nuostolius, kuomet lėk 
tralinius Solomonus. Gen. 
Douglas MacArthur komu
nikatas sakė priešas mato
mai jau apleido visą pietinę 
Kolombangara salą, įimant 
ir svarbųjį Vila aerodromą, 
ir dabar bando pasitraukti 
iš šiaurinės tos sales dalies.

Čia skaitoma užtikrinta, 
kad amerikiečiai greitu lai
ku okupuos Kolombangara 
salą, štabo narys pranešė 
jog visas japonų kareivinių 
laivelių judėjimas tarpe Ko
lombangara ir Choiseul sa
los, šiaurėje, jau beveik 
sustojęs.

Japonai Viloje, per savai
tes suspausti tarpe ameri-

AMERIKOS KARO BELAISVIAI VOKIETIJOJ

Grupė Amerikos karo belaisvių Stalag IIIB stovykloje, netoli Berlyno, laukia Raud.

tu vai nuolat atakavo jų ka
reivinius laivus.

Atakavo Kahili
Šios dienos pranešimas 

sako sunaikinta ar apgadin
ta dar 18 tų laivų prie Choi
seul, kur japonai siunčia sa
vo kareivius iš Vila.

Didelis skaičius Liberator 
bomberių pirmadieny puolė 
didelį japonų aerodromą Ka
hili, pietinėj Bougainville, Į 
kur sunaikino daug ant že
mės esančių japonų lėktu
vų. Trisdešimts japonų lėk
tuvų bandė bomberius iš- •
sklaidyti, bet amerikiečiai Kryžiaus atstovo, kurs belaisviams padalin a ryšulėlių su maistu. Šis atvaizdas yru. gau- 
devynis jų nušovė. Visi mū- tas P** neutralS YMCA delegatę ir pe rsiųstas Amerikon, o čia karo cenzūros leis-
sų lėktuvai saugiai grįžo. tas panaudoti spaudai. (Acme-Draugas Telephoto)________________________________ I

F.B.I. tirs kiaulių 
epidemijos priežastį

MILWAUKEE, Wis„ spa
lių 8.—F.B.I. šiandien pra-1 
dėjo tyrinėti priežastį didė
jančio kiaulių sirgimo cho
lera ir kitomis užkrečiamo
mis ligomis šioj valstybėj. 
Daugiau negu 1,000 kiaulių 
Green Lake, 
Fond du Lae Srityse jau

Winneb3go ir

LONDONAS, spalių 8.— 
Po britų naktinės atakos i 
ant pietinės Vokietijos, kur 
RAF lėktuvai numetė bom
bas ant Stuttgarto, Fried- 

• richshafeno ir Municho, A- 
merikos didieji bomberiai 
dienos metu puolė Bremeną,

I

"padvėsė.
Della Lcui, 

mer laikraščio redaktorius, 
sako ištisos bandos užsikrė
tė iš penkių ar šešių sergan
čių kiaulių, kurias svetimi 
vyrai paliko ant ūkių arba 
įteikė vaikams pasižaidi- 
mui.

Prairie Far-

nedavė 
progos 
atakos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEW DELHI — Ame

rikos Generolai Stiluell ir 
Somervell atsilankė pas 
Lord Louis Mountbatten, 
matomai suformuliuoti pla
nus dėl atėmimo Burmos iš 
japonų.

Amerikos bomberiai va
kar apgadino geležinkelius 
ir vagonus Singaingmyo, 
centrai inėj Burmoj.

IŠ WASHINGTONO. — 
Šiandien pranešta, kad nu
matytas skaičius arti 8 rii- 
lionų kareivių iki šių meti; 
pabaigos gali būti nepak: n- 
kamas ir reikės imti <L o- 
giau vyrų karinėms jėgoris.

IŠ ITALIJOS — šeš os 
nacių divizijos karia: ja 
prieš sąjungininkus Italijo
je. Penktoji armija šiuo 1 4- 
ku bando persikelti perV J- 
tnrno upę. Išrodo, kad ra
čiai negalės ilgai atsilaik ti 
prieš amerikiečius.

IŠ LONDONO — Iš jv i- 
rių davinių matosi, kad la
bai greitu laiku gali įvykti 
Balkanų invazija.

Italijos katalikai 

susirūpinę Popiežių
BERNAS, spalių 8.—Ne

senai iš Romos grįžęs rašy
tojas savo straipsny šveica- 
riečių savaitrašty Šie und 
Ed rašė jog Šventasis Tėvas 
‘ ‘esąs neprašytos valstybės 
belaisvis.” Rašytojas, kuris 
sakėsi kalbėjęs su Popie
žium, rašė, kad Romoj sklin 
da susirūpinimo šnibždėji
mas, po to kaip naciai pa
skelbė jog jie ant savęs imą 
Vatikano “protekciją.” Gy
ventojai nori žinoti ar vo
kiečiai sunaikins Romą, pa
versdami jį į antrą Napolį.

v«

RUSAI VERŽIASI PER DNIEPERĮ'
Pasivarė iš Nevel, užėmė Kirishi

I

MASKVA^ spalių 8. — 
Pralauždami nacių žieminę 
liniją, kurią Hitleris buvo 
liepęs visom išgalėm laiky-, 
ti, rusai kareiviai veržiasi 
vakar po visu 1,000 mylių 
frontu. Iš dabartinių jų 
žygių, išrodo, kad rusai gai
li pavaryti vokiečius atgal 
iki Lenkijos, Rumunijos ir 
Pabalčio valstybių. Pastip
rintos naujais kareivių ir 
tankų rezervais, kurie nuo
lat perkeliami per Dnieprą, 
rusų kariuomenės varosi 
pirmyn trijose pozicijose

I

gele- 
svar-

Vo-

statybos centrą prie Šiau
rės jūros. Šios dienos ataka 
buvo 105 ant to miesto šio 
karo metu.

Dideli debesys 
britams lakūnams 
pastebėti pilnus jų
rezultatus, bet vokiečių ra
dio pranešė, kad Stuttgartui 
padaryti dideli nuostoliai. 
Tame mieste randasi suėji
mas aštuonių svarbių 
žinkelių linijų, ir daug 
bių dirbtuvių.

Britams atakuojant
kietiją, daug mažesnis da
linys vokiečių bomberių tuo 
pat metu puolė Londoną ir 
pietrytinę Angliją. Aviaci
jos ministerija sakė tik 15 
iš 60 nacių lėktuvų tepasie
kė Londoną ir numetė tru
putį suvirš 33 tonus bombų 
ant tos sostinės.

Britai užėmė kalną prie Termoli
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 8. —Šios 

dienos pranešimas sako Gen. Clark vadovaujama penk
toji armija pasiekė Volturno upę, vokiečių liniją į šiaurę 
nuo Napolio, ir kovoja nacius 16 mylių frontu, nuo Capua 
iki jūros. Tame žygiavime amerikiečiai užėmė Capua, pie
tiniam upės krante, ir Castel Volturno, prie upės žiočių. 
Capua randasi ant Vio Casalina kelio vedančio į Romą.

Dešinėje, Gen. Montgomery vadovaujama aštuntoji 
armija atmušė daugiau smarkių nacių kontratakų, paėmė 
ofensyvą ir okupavo svarbų kalną virš Termoli, palei Ad- 
rijatikos krantą.

Sąjungininkų linija dabar eina nuo Volturno žiočių iki 
Capua, į pietryčius iki Maddaloni, į šiaurryčius iki Bene- 
vento, kur pereina per Calo- 
re iki Montecalvo, tuomet į 
šiaurryčius iki Adrijatikos 
kranto virš Termoli.

Puolė graikų aerodromą.
Amerikos Lightning lėk

tuvai, pirmą kartą skrisda- Į 
mi į Graikiją, sunaikino ke
lis ant žemės esančius lėk
tuvus prie Araxos, šiaurva
kariniam Peloponnesus kam 
pe. Šios dienos pranešimas 
sakė ta ataka padaryta spa
lių 5. Tą pačią dieną Ameri
kos bomberiai atakavo El-I 
evsis aerodromą arti Atėnų, 
kur nušovė 6 priešo lėktu
vus iš 35, kurie pakilo jiems 
priešintis.

Sunaikino vežimus
Prastas oras sulaikė są

jungininkų lėktuvų atakas ■ 
ant vokiečių laikomų apy- 
linkių Italijoj, bet ir tai keli j 
mūsų lėktuvai apšaudė vieš- priešo lėktuvų.

kelius užpakaly priešo lini
jų. Sunaikinta 11 sunkveži
mių, o Mark VI tankas ir 
kiti vežimai buvo apgadin
ti.

Nušovė nacių lėktuvus.
RAF Spitfire lėktuvai pa- 

troliavo Termoli apylinkėj, 
ir padėjo britams karei
viams atmušti nacių kontra
takas, tuo metu, nušaudami 
4 nacių lėktuvus. Nakties 
metu britų lėktuvai sunai
kino vieną nacių bomberį.

Sąjungininkų aviacijos ko 
manda pranešė, kad 190 
priešo apgadintų lėktuvų 
buvo rasta aerodromuose 
prie Capodichino ir Pomig- 
liano.

Oficialiai pranešta, kad 
vakar dienos atakoj ant Me- 
stre, netoli Venice, Ameri
kos bomberiai nušovė 13

vakariniam krante—į šiaurę 
ir pietus nuo Kievo, ir že
miau Kremenchugo—ir my
lią po mylios stumia nacius 
atgal.

Raportai sako rusai iš 
abiejų pusių ir iš užpakalio 
greit varosi į Kievą. Dėl 
kareivių didelio spaudimo Į 
ir rusų partizanų sukilimo 
užpakaly nacių linijų numa
toma, kad nacių bazė Kieve 
bus tuoj užimta.

Praplečia pozicijas.
Po savaitės poilsio per

grupavimui ir sustiprinimui 
savo kariuomenių po trijų 
mėnesių ofensyvos, kuris 
pastūmė vokiečius suvirš 
250 mylių nuo Kharkovo, 
rusai persikėlė per Dnieprą 
ir įsteigė tris pozicijas — į 
šiaurę nuo Kievo, į pietus 
nuo Pereyaslavo, ir į pietry 
čius nuo Kremenchugo.

Nežiūrint rusų artilerijos 
šaudymo iš vakarinio kran
to, rusai persikėlė per Dnie 
prą visokiais laiveliais ir 
naujai pastatytais tiltais. 
Juos iš oro saugojo 
kariniai lėktuvai.

Naciai koncentruoja 
pėstininkus ir tankus, 
rasai atmušė visas jų 
tratakas ir nuolat praplečia 
savo pozicijas 
krante.

Persikėlimas 
daro apsupimo 
ciams kurie 
Dniepro užsilenkimo 
Dniepropetrovsko ir 
rozhe, ir Krimijoj.

šiaurėje, kiti rusų 
niai varosi per Nevelį, tik 

ir 
sulaikė jų jau užėmė Kirishi, 60 my

lių nuo Leningrado.

kad Rusija netiesioginiai 
bet stipriai gelbsti Japoni
jai kariauti prieš Ameriką.

Pakankamai padeda
Jis teigė, kad mes daro

me pakankamai padėti Ru
sijai Europoje iki tol, kol 
Rusija išlygins padėtį duo-

WASHINGTON, spalių 8. 
—Kalifornijos atstovas Nor 
ris Poulson vakar siūlė, kad 
užsienių reikalų sekretorius 
Cordell Hull perduotų Prem 
jerui Stalinui šio krašto 
reikalavimą dėl antro fron
to prieš Japoniją Sibire.
Anot Poulson, amerikiečiai dama mums bazes Sibire, iš 
mato du dalykus: 1) kad kur mes galėtumėm pribaig- 
mes gelbstame Rusijai ka- ti Japoniją į mažiau negu 
riauti prieš Vokietiją, ir 2) metus laiko.Aliantai karininkai

padeda jugoslavams
LONDONAS, spalių 8.— 

Tuoj po vokiečių pranešimo, i 
kad maža sąjungininkų jėga 
įėjo į Balkanus, Jugoslavi
jos partizanų radio pranešė, —Diplomatiniai

rusų

Švedija raportuoja 

naciu taikos ieškinį 
STOKHOLMAS, spalių 8. 

—švedų laikraštis Social- 
Demokraten rašė jog suži
nota, kad kitų nacių dėtos 
pastangos kalbėti apie taiką 
su Rusija nuėjo niekais kuo
met rusai reikalavo, kad 
Hitleris būtų atiduotas jų 
gk>bon ir naciai pasitrauk
tų už savo senųjų sienų.

Anot tos žinios, nacių pa
siuntiniai dabar deda pas
tangas susisiekti su Ameri
ka ir Anglija per Madride 
ir Lisaboną, ši žinia 
būti nacių skleidžiama 
paganda, kadangi tuoj 
įvykti trijų valstybių
ferencija, o naciai nori kaip 
norint suardyti Amerikos. 
Anglijos, ir Rusijos vieny
bę.

savo 
bet 

kon-

g 2 Ii 
pro- 
turi 
kon-

I

kad amerikiečiai ir britai 
karininkai atvykę Jugosla
vijon ir tuoj vykę į Gen. 
Draja Mihailovic ir Drug 
Tito štabus pasitarimams.

ORAS
Truputi šilčiau.

Portugalai protestuos 
japonų įsibriovimę 
WASHINGTON, spalių 8.

i sluoksniai 
sako Portugalijos vyriausy
bė planuoja greitu laiku pa
daryti svarbų pareiškimą 
kaslink santykių su Japoni
ja Manoma tai bus protes
tas dėl nesenai japonų suda
rytų incidentų Portugalijos 
teritorijoj.

vakariniam

8.

Aštrios kovos vyksta 
rytinėj Kinijoj
CHUNGKING, spalių

— šios dienos komunikatas 
sako aštrios kovos tebesitę
sia rytiniam Kinijos fronte, 
kur kiniečiai puola japonų 
pozicijas Suancheng, Kwang 
teh ir Siaofeng miestuose,
kuriuos japonai užėmė pirm 60 mylių nuo Latvijos, 
negu kiniečiai 

Į naująją ofensyvą.

per upę su-, 
pavojų na- 

užsiliko prie

I

dali-

Naciams teko tonas f
bombų kas minutę

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, spalių 8. — 
Kritiškiausioj sąjungininkų 
išlipimo dienoj, rugsėjo 14. 
sąjungininkų lėktuvai nu
metė 1,284 tonus bombų ant 
nacių pozicijų Salernoje. I 
Tas sudaro maždaug toną j ■ 
minutę. Amerikos bomberiai 
numetė 1,065 tonus, o britų 
lėktuvai 219 tonų.

spalių 8.— 
įsakė nacių 
neturi būti 

žmonėms

HITLERIS LIEPIA 
PALAIKYTI MORALE 
LONDONAS,

Hitleris vakar 
vadams, kad
leista Vokietijos 
prarasti moralę, nes jeigu 
taip įvyktų, karas būtų pra
laimėtas. Anot Berlyno ra
dio, Hitleris pareiškė jog 
ginklai vieni karo nelaimės, 
jeigu žmonės tinkamai nes
tovės už jų.

Hitleris prižadėjo “visur 
suduoti smūgius ir niekuo
met nestoti, kol mūsų tiks
las nebus atsiektas.”

Tame susirinkime taipgi 
kalbėjo ir Gestapo viršinin
kas Heinrich Himmler, ku
ris sakė vokiečių tarpe nesi
randa pralaimėjimo jausmo, 
ir kad jeigu atsirastų pas ką 
norint, tai tokie žmonės bū
sią be pasigailėjimo likvi
duoti.

NACIAI SUNAIKINS 
ROMĄ—KNOX

WASHINGTON, spalių 8. 
—Laivyno sekretorius Frank 
Knox šiandien pareiškė spau 
dos" konferencijai jog, jo 
manymu, naciai sunaikins 
Romą taip kaip sunaikino 
Na polį, kuomet tik jaus, kad 
jie negali atsilaikyti prieš 
sąjungininkų kariuomenes.
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: ir kalbėjo apie bazaro vei- 
.; kimą.

Sesuo Ann Marie susirin-
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

I bažnyčia pirkta ir pašven- Į kimui pranešė apie veikimą 
tinta. Iškilmėse pamokslą

I iš Chicagos, Aušros
Vartų parapijos klebonas, į 
garsus pamokslininkas. Kun. 
Ignotas, MIC. smarkiai dir
ba, kad iškilmės 
Visi parapijiečiai 
didelių iškilmių 
kuo kas gali.

Taip pat įvyks 
ga vakarienė.

Visi dalyvausime bažny
čios iškilmėse ir parapijos 
baliuje.
NAUJI RŪBAI

Vestuvės
Spalių 2 dieną Šv. Kaži- kun-jL Dambrauskas^

miero parapijoje įvyko iš- MIC., 
kilmingos jungtuvės, kur 
kun. Antanas Ignotas, MIC., 
surišo moterystės ryšiais 
Helen Vasiliauskaitę su Art
hur Younk. Pamergių ir pa 
brolių buvo 7 poros. Mažas 
berniukas nešė žiedus, o ma
ža mergytė gėles. Altoriai 
skendo gėlėse. Bažnyčios ta
kas buvo baltai nutiestas. 
Labai daug žmonių prisirin
ko pažiūrėti šaunių ir gražių 
vestuvių.

Helen Vasiliauskaitė yra 
duktė vietinių veikėjų ir biz
nierių Antano ir Onos Vasi
liauskų. Antanas Vasiliaus
kas yra parapijos trustisas, 
67 kuopos LRKSA pirminin
kas, šv. Kazimiero draugi
jos raštininkas, Ona Vasi
liauskienė yra. Altoriaus Puo 
Šimo draugijas .pirmininkė, 
Šv. Rožančiaus draugijos 
raštininkė.

Vasiliauskai vietos veiki
me daug dirba ir ypač re
mia parapijos reikalus.

pavyktų, 
prie šių 
prisideda

iškilmin-

Tos sukakties proga tikin- Kas gali, prašomi atvykti į 
tieji raginami priimti Šv. bažnyčią ir rytmečiais. 
Komuniją.

mergaičių draugijoje.
Tartasi apie priėmimą 

daugiau narių į Sodaliciją ir 
taipgi jaunesnių mergaičių, cagos. Atvyko Tėvų Marijo- 
lankančių high scnooL '

Kitą mėnesį pusryčius pa 
gamins Bertha Lauraitis ir 
Helen Desris.

Visas nares prašome at
nešti daiktų bazarui, kuris 
bus spalių 22, 23 ir 24 die
nomis.

Pereitą sekmadienį klebo- 
Kleb. kun. Prane skus,nas’ vargonininkas ir kiti 

Skrodinis savo vardo dienos 
proga sulaukė svečių iš Chi-

i

dr-ji po pamaldų popiet. Kviečiami visi. Įžanga 40c.
Sodalietė

Vakaras pagerbti kleboną 
varduvių proga rengiamas 
mokyklos vaikučių bus sek-

! choro nariai buvo išvykę į madienį> spalių 10 d., 3 vai.

nų Provinciolas kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis ir kun. Al 
bavičius, kad pasveikinus 
mūsų kleboną. Be to klebo
nas gavo daug sveikinimų ir 
dovanų nuo parapijonų.

Chicagą į A. Kaskas ir R. popį^ parapijos salėje
Juško3 koncertą, Civic Ope-______________________ _
ra House. Koncertas labai Res. 6958 So. r&iman Ave. 
patiko. Res. TeL GROvebiU 0617

______  Office Tel. HEMIock 4848

Susirinkimus Šv. Petro ir 
Šv. Onos Dr-jos laikys‘po 
Mišių, o Šv. Rožančiaus

Vasiliauskai iškėlė jauna
vedžiams šaunią puotą, ku
rioje dalyvavo daug žmo
nių. Vaišėse buvo kun. A. 
Ignotas. Vakarienėje daly
vavo apie 200 svečių iš Ra- 
cine, Kenosha, Michigan ir 
Chicagos. Iš Chicagos buvo 
atvykęs biznierius Stanley 
Balzekas su žmona ir sūnu
mi.

Jaunavedžiai gavo daug 
brangių dovanų. Jie dėkin
gi už jas.

PARAPIJOS JUBILIEJUS

Spalių 3 d. kun. Ignotas, 
MIC. pranešė, jog jau nu
pirkta juoda kapa ir stulas. 
Aukojo sekantieji parapijie
čiai: W. Petkus $25.50; B. 
Vaičkus $26.00; A. Pudžiū- 
nas $10; J. Siminavičius $10; 
A. Gališanskis $5. Viso su
aukota. $77.50.

Baltam arnotui aukoje 
Stanley ir Ona Statkevic $63. 
Tai graži auka, tegu Dievas 
jiems atlygina šimteriopai. 
Kun. A. Ignotas aukotojams 
dėkoja.
VĖLIAVA

T

Mūsų bažnyčioje yra 
reivių vėliava, kurioje 
pažymėta 42 žvaigždės, 
rodo, jog Ra cine jaunimas
kovoja už Amerikos perga
lę ir Lietuvos išlaisvinimą. 
Tą vėliavą įtaisė sodaliečių 
draugija.

I
t

_____ (
Bazaras šįmet bu9 tik tris 

dienas (spalių 22, 23 ir 24). 
Dovanų tarpe bus karo bo
nai, karo stampos ir daug 
kitokių daiktų. Be to, bus 
dar daug visokio pamargini- 
mo. Neužmirškite, kad bus 
ir užakndžio. Seimininkės 
turės ne tik valgio, bet bus 
ir gėrimo.

Visi žinote, kad “points” 
negalima gauti bankietams, 
dėlto turime remti metinį 
Dazarą. Ateiikte visi ir atsi
veskite savo draugus. Neuž
mirškite dienų.

I

Spalių pamaldos esti kas 
trečiadienio ir penktadienio į 
vakarais — 7:30 vai. Žmo- j 
nės turėtų gausiai lankytis j 
į pamaldas, kad pasimeldus I 
už sūnūs, vyrus arba pažįs- i 
tarnus U. S. karo tarnyboje. I

Į■ > v * . * •

. r

i t

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 (L, 1943 m.

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena poza aklu Tisam gy 
▼•niiaui. Saugokite jaa leiedam 
išegzaminuoti jaa moderntšklauM. 
metodą, kurta regėjimo mok«i« 

gali sutelkti.
SS METAI rATYRIMO 

pili tukime akinto, kurie pašalto, 
ris* akiq ttemptage. ..

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

OPTOME11U8TAI
1801 So. Ashland A vena* 

Kampae l»-toe
Trini nuo ii CAMAL OMS, Ctaoto 

onao VALANDOS: 
Kasdien >:>• a. m. iki S:Se p. m 

| Trtaiad. ir Bettad. t:se a. m.
_________ 1M T:M a ak

ka- 
yra 
tai!

B. V.

1
IiIi

Spalių 17 dieną šv. Kazi
miero parapijoje įvyks di
delės iškilmės — bus šven
čiama 30 metų sukaktis, kai nis atsilankė

Kenoshos Kronika
Sodalietės prie Šv. Komu

nijos “in corpore” ėjo praei
tą sekmadienį, o po Mišių 
turėjo pusryčius ir susirin
kimą.

Klebonas kun. F. Skrode- 
į susirinkimą

Miiwaukee arkivyskupija 
mini 100 metų sukaktį. Spa
lių 7 d. ir mus kleb. kun. 
Skrodenis buvo nuvykęs į 
sukaktuvių iškilmes, kurios 
įvyko Šv. Jono katedroj. Bu
vęs tos arkidiecezijos ark. 
Strich laikė iški.mingas Mi
šias. o arkivysk. Kiley pasa
kė pamokslą. Iškilmėse da
lyvavo daug vyskupų ir Ku
nigų. Po iškilmių buvo pie
tūs Physter Hotel kunigams 
ir garbingiems svečiams.

Nedėlios vakare Milwau- 
kee Auditorium 8 vai. bus 
“Civic Celebration”. 
kalbų ir k.cų pamarginimų. tok it kaip nurodoma ant

J
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 28 jmktikaTitaaa
jūsų garantavimas 

Optometrica]Iy Akių Specialistas
Palengvma akių įtempimą, kuris 

ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
so trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas, Spedalė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

■J -- akvu'arnote.

4712 SouthAshland Ar.
PteM YABDS 1338

Jaunuoliai, kurte neoriimami 
' karo aviacijos skyr4’- Iš priežas
ties spalvų neregėjimo —- (eolor j 
bUndaeas), kre^kitta prie mange ' 
Apsiimu išgydyti.

Prašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO
IK TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti. nervuotl ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tu reiškimų kenčiate 
Vaivos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapų, vidurių suirimą.. nevirS- 
kininią, nemigą, ne’.urėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apeuūkinta* 
d 51 Kasų tr išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter's daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis ųiip- 
gi yra vidurių stiprintojas, sudary-* 
tas iž 18 pačios Gamtos, gyduolių 
šaknų, žiedų ir aūftmenų.' Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms Švelniai ir sklandžiai 
pasalinti užkietėjusias ifcnatas; pa- 

■ry ■ gelbsti prašalinti užki> tčjimo gasus, 
■BUS jr suteikia skilviui malo-

I nų Šilumos jausmą. Var- 
1 

bonkutės užrašo. Jei jūs
- į vėl norite jausti 

džiaugsmą malo 
nios pagel bes 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pat Laiku paleng
vinti jūsų skflvj, 
įsigykite Gouiozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nnslpirkti savo 
apylinkėje, siųskite prašymą dėl mū
sų “susipažinimui” Gomozo ir gau
site—

nYTf AT 606 'ertėg
* ***** BandymuiBonkutės

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT—. 
antiseptikas—kuris suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiSkų ir ne- 
uralgiškų skausmų, mušk ulinio nu- 
garskausmo, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų lr nykstelėji- 
mų.
DR. PITER'S MAGOLO—alkalinas 
—palengvina nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rūgšties nevirškinimas tr rSmuo.

1

I

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
M1AUSIAS f 
KAINAS.
Turtine dkteų 

-pa s> r imamą
MuziKališkų lnstrumntų, Muzi
kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

£aidom i Aikr.kIžiiis, laukio 
dėlių®, Žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
I Faune: LAFAYETTE 8617

S

moterų kailiniai, kaiBokaia nepuoštąjį arta 
parsiduoda nu temintomis kainomta

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street TeL Yards 2588

Mrs. K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

I

SIŲSKIT SI “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
įdėtas 81.00. Atsiųskite man

IA1GITU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS ] 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC- 1450 kilosj 
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo i 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. j 
juaRGUCIO ofiso adresas;

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOUIS
HHYSIC1AN AND SURGEON 

i645 S<> Ashland Avenut
Uk lOC » AI .A M M

muo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutartį

Office teL YARds 4787 
tel BROfpect 1980

»ax

tARda 8248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

▼aL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

< •<

Ofiso teL VTRginia 0036
Residencijoą tek: REVerly 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR UHIRUBGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL; 1—8 ir 8—8:30 P. M 

TritūtadkinMi pagK sutartį

.••i OANal 6129

OR. BIEŽIS
Hl

-LiUi W. Lcrinah KuaU

auuidoe 1—3 popiet ir 7—8 v. • 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadieni-

-akarais ofisas nfaĮnrytafl

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaut 

rel REPubiic 7868

Tel OANal 0257
Kta. tel.. PROapeci obo

OR. P. Z. 1ALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 
1821 So. Halsted Street 

uemdencija: 6600 So. Arteaian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Iki 9 vaL vakare.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
EverytHng Ib the line et 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS
Fectory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appotatment call —

REPUBLIC 6651

4

J

o .
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—6IK: vertė*—bandymui bon- 
kutes OI.ĖJO JR MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos) 
Vardas ...................... .. ...............
Adresas .....................
Pakto Ofisas ......................... .*..............

DK. Itnrat FAHK.sn * HO>8 co.
ĮMOt 171-1

IMI *Va»Mnstoo IIL
IJ4 stanley SU Ulan«MS. Mmu Can.

T«L YARde 5991.
Eta: KRNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tol YARdr 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAk 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest S5th Street
valandos; 11-12; 2-4; ir 6:30-8.3L 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTAhAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniai Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais « 
V alandoe 3 8 ponui

OR. CHARLES SEGA1
GYDYTOJAS CB CHIHUh. 

t729 So. Ashland Ave.
(2-tro* luboe)

Ofiso telefonas: YARds 0554 
Jei matsiiitpia šaukite — 
lies, tel.; MIDuay 2880

OFISU V ALA NIMJO
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4J-

Nuo
••U. U UUV .
Nedelionua u no W X u vai. dieną

0

«
i
i

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $3,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
Mranee Corporatioa. Mokasn S%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
nai ant pareikalavimo.
ENIAUSLA IR ŽYMIAU81A LIETUVIŲ FINANMIN* fSTAIG* 

- 48 Metai Sekmtago Pataraavtao I —

KEISTUTO bAVINGS and LOAN ASSOCIAHON 
TEL. CALUMET 018 Jot. M. Momta. 8ae*y ttM SO HALSTED 81

Ir.L, LIBI.7AL EAHNINGS

Cm

Sur* 
of

Telefonai:
Ofiso — HEMIock 5849
Rezid. — HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiad ien te ie ir Sekmadieniais 

nagai ■utartj________
Ufi»o Tek ............. VlKginia 1888

DR. AL. RAČKUS
• VDYTOJA8 IR CHIRURGĄ >

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Inflad. te Batai tik mttarfaA

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDne 2868

VALANDOM
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt, 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

Šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
Liepsną, kad graži. '

Split by PDF Splitter
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VYRO
Reikia dirbti muilo dirbtuvėje. 
70c į valandą. Laikas ir pusė virš 
40 vai. 48 vai. gvarantuota.

PATYRIMO NEREIKIA
H. KOHNSTAMM & CO., INC.

6554 S. Austin Avė.

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

---
HELP XVANTED — VYRAI

HELP VVANTFD — VYRAI

SHIPPING DEPT.
VYRŲ, Shipping — Recelving. 

75c j valanda.
FUCHS & LANG
120 W. Illinois St.

HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

3

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS SHEET METAL

REIKTA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena Ir naktj šiftM. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

SKALBYKLOJ DARBININKŲ

VYRŲ ir MOTERŲ. Gera mokestis. 
Pastovūs darbai.

I.IBERTY LAITNDRY
3122 XV. Armitage

KAS GIRDĖT ttAUKEGAN'E

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokesti. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir mediniu baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. I-aikas ir 
pusė už viršlaiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

AUTOMOBILIŲ 
TEPĖJO

Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

KEPYKLAI PORTERIO
S30.00 į Savaitę. 
Pastovus Darbas.

REDLERS BAKERY 
5948 W. North Avė. 

Merrimac 2148.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA - 
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
REIKIA TUOJAUS

TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos. svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

MEKANIKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai. gera mokestis. 
Viršlaikio jei norite. Ateikite su 
įrankiais prisirengę stoti į darbų.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

SHOP VYRŲ
Pasirinkit sau darbą arti savo 
namų—išvengkit ilgų šaltų gatvė- 
kariais kelionių.

DIENOS ŠIFTAS:
Nuo 7 ryto iki 3:30 pp.

NAKTIMIS ŠIFTAS:
Nuo 3:30 pp. iki 12 naktį.

Kariuomenė ir laivynas reikalauja 
greitai tos medžiagos kurią jūs 
gaminsite.
Atneškite Pilietybės Prirodymus

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 VV. Ogden — Room 302

ryto

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnų Virtuvės Darbų

DŽANITORIAUS
Dirbti dienomis ar vakarais.

VALYMUI MOTERS
Dirbti naktimis. 

Geros darbo sąlygos.

CENTRAL Y M C A
2n«l Floor.

19 S. LaSalle St.'

PARSIDUODA

PARKE—arti Lietuvių t 
ir mokvklos. parsiduoda

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

BRIGHTON
bažnyčios
5 kambarių medini* namas. Kreip
kitės prie SAVININKO. no 4 vai. 
popiet-

4
432 S. \VASHTENAW AVĖ.

DIšIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis ir valgis.

EITEL RESTAURANT
14 IV. Randolph

PAS MR. HEALY

Pirmadienį ar Antradienį: 
9:30 iki 12:30 ar 2:30 iki 5:30

Atsišaukite Valandomis
Tarp 2 ir 5 popiet.

PARSIDUODA—Moderninis 2 fletų 
mūrinis namas su atiku. Kaina— 
$4.800. Tuščias. Atdaras pamatymui 
Sekmadieni nuo 3 iki 5 nn. SAVI
NINKAS—144.8 S. KEbVAI.E AVĖ.

DUONOS PARDAVĖJŲ

Gvarantuoja $55.00 į savaitę algos.

MAROZAS BAKING CO.
4646 W. 54th St. Portsmoutb 9200

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dviejų savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laikų ir pusę^

MATYKIT MR. NELSON

MINING 
CO.

MINNESOTA 
& MFG.

1500 S. Western Avė. 
Tel. Monroe 6126

VISO LAIKO DARBAI
Svarbioj ir Pokarinėj 

Pramonėj 
GREITAS ĮSIDIRBLMAS

FIRECRAFT DOOR CO
3319 S. WALLACE

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

PARSIDUODA
l

Du lotai. No. 7216-18, f ‘ ‘
krašto S. California Avė. Padarykit 

■ pasiūlijimą.

E. HENTCOOD. North Webster. Ind.

Įdomus kareivio laiškas.
Iš kur-nors Sicilijos, Corpo- 
ral Vladas Butkus, rašo sa
vo motinai Uršulei Butkie
nei, 706 Helmholts Avė.

“Aš galėsiu papasakoti 
dramatinę istoriją, kada 
nors, kai galėsime susėsti 
prie vieno stalo.”

Iš prisiųsto ilgoko laiško 
pažymėtina šios naujanybės:

Moterys rėdosi maždaug 
panašiai kaip ir Amerikoj, 
tiktai joms trūksta gyvu
mo. Didelis skaičius polic-|7~~ ~ -x , (sesuo). Krikštynų pokylismonų; jam atrodę, jog kas 
ketvirtas žmogus yra “flat- 
foot” policmonas. Palerme 
mieste jam tekę matyti par- 

anp P’1-?-? davinėjant vandenį. Ir ma-

susirinkime nutarė visiems v 
savo nariams U. S. tarny
boj pasiųsti Kalėdų dovaną 
ir sveikinimą. Jau antras 
metas, kaip tas daroma.

Vincas - Jonas Zaveskis. 
Šiais vardais tapo pakrikš
tytas pirmutinis sūnus (įpė-* 
dinis)) Jurgio ir Minnie Za- 
veskių, spalių 2 d., šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj. Krikš
to tėvais buvo dr. Jonas Že-“f 
kas ir Grasilda Liutvinaitė '

įvyko jų namuose, 731 So. 
Jackson St., dalyvaujant ar
timoms giminėms, drau
gams ir pažįstamiems.

HELP WANTED MOTERYS

MOTERŲ REIKIA

Pažibėkite laimėti karą dirbant 
prie svarbių 100% karo darbų.

2742 W. 36th PLACE
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 

Nuo 8 ryto iki 5 pp. 
šeštadieniais iki 12 pietų.

MOTERŲ
Patyrusių užbaigti sveterius 
mis darbų. Gera mokestis, 
dirbti dirbtuvėje ar namie.

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went 5920

ranko- 
Galite

PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Užbaigti sveterius prie Looping ma
šinos. Gera mokestis.

ENGLEWOOD KTG. MILLS
6643 S. Halsted Went. 5920

PRANEŠIMAS

I

VYRŲ
Vilnoniu ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašvti angliškai.

PORTERIO
ii

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

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

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

žesniuose miesteliuose iš ry
to arkliu vežamas vanduo ir 
parduodamas kibirais. Kas 
liečia pieną, vietoj pieno iš
vežiotojo, .atvežama karvė į 
miestelį. Norintieji pieno 
patys pasimelžia, o karvės 
savininkas išsikolektuoja pi 
nigus.

Sicilijoj daug citrinų (le- 
mons) medžių ir vynuogių 
daržų. Išvaizda mažų mies
telių prasta, bet gyvenamo
se stubese gana švaru.

I

PAIEŠKOJIMAS
Ona Alexandravičienė paieško sa

vo vyro Kostanto. Alexandravic. 
kuris yra apie 50 ar suvirš 
amžiaus. 5 pėdų 4 colių 
šviesių plaukų, mėlynos akys, 
neturi pirmo piršto iki pirmo 
riuko dešinės rankos. Pirmiau 
veno Pittsburgh. Pa., o vėliau 
■dėta kad persikėlęs i Youngstovn, 
Ohio. Kilęs iš Kuršų. Žydikių kai
mo. Joniškės parap.. Kauno apskri
čio. *

Už pridavimą tikrų žinių kas link 
1 jo. kur dabar randasi ir ar gyvas 
ar miręs, bus duodama dovanų. 
Rašykite ar praneškite sekančiai:
MRS. ONA ALENANDRA. 4701 XV. 
12th PLACE, CICERO, II.L.

metų 
aukščio, 

ir 
na- 
ery- 
gir-

Pardavė namą. Tarnas ir 
Gertrūda Karašauskai, stam 
būs parapijos veikėjai, šią . 
savaitę pardavė savo nese- " 
niai statytą namą ir persi
kėlė gyventi į J. Bukančio 
namą, 833 S. Victory St

M. Born & Co.
Al \7F 1OV rvuu XVJW *» rot i

sidėje. 40 vai. savaitėje. Gera proga. Vyrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
ir civiliams

STENOGRAFIŲ
Ir abelnų OFISO KLERKŲ. West Į

PAINT GRINDERS __ P A I N T . Pradėsit tuojau. Pašaukit Mr. Linn,
TINTERS — PAKERIŲ ir ORDER BURRELL BELTING CO 413 s. 
PICKERS. TAIPGI PORTERIO. HERMrrAGE- SEEiei___-4s..

PARDAVĖJŲ 
‘ Tarp 17 fr 50 metų senumo. Geros

valandos. Nuolaida perkant prekes. 
MEYER BROS. DEPT. STORE 

4805 S. Ashland

Militarinių uniformų 
siūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

ALLIED FINISHING 
SPECIALTIES CO.

2639 W. Grand Avė.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regultaris algos pakė
limas. Dieną ir nSktj' šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

HOTEL TARNAIČIŲ
Patyrusių ar ne. Gera mokestis. 6 
dienos. Pastovūs darbai. Matykite 
Housekeeper.

NORWOOD HOTEL 
6400 Normai Blvd.

ASSEMBLERS

FILE KLERKŲ 
IR ABELNŲ OFISO 

DARBININKŲ
Reikalingos moderniniam karo dirb
tuvės ofise. Gera mokestis. Air-con- 
ditioned ofisas su restaranu budin- 

Station vagono patarnavimas.

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

ke.

ar
Dau- 
Air- 

dabar
ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

j Employment Ofisų nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ŠAUKIT SUPERIOR 0399
Tarp 8 ryto ir 5 pp.

PILNO AR DALINIO LAIKO
Maisto gamybos dirbtuvėje. Paty
rimo nereikia. Apmokamos atos-1 
togos ir legaliniai šventadieniai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį. Arti 
north sidės.

Gera mokestis pradinėms, 
giau mokama patyrusioms, 
craft dalių dirbtuvė. Darbai 
ir po karo.

ARENS CONTROLS, INC, 
2253 S. Halsted St.

DIRBTUVĖS DARBAI

J. H. STONE & CO.
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

NAKTIMIS
DŽANITOREI

Pastovus Darbas
48 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE
VIRŠ 40 VAL.

BRITAI UŽĖMĖ SALI 
NETOLI BALKANŲ

LONDONAS, spalių 8:— 
Pirmas pranešimas, kad bri
tai užėmė Simi salą, Dode- 
kanuose, buvo padarytas 
šiandien, kuomet pranešta 
jog britai kareiviai atmušė 
nacių bandytą išlipimą toje 
saloje. Nepatvirtintos žinios 
iš Turkijos sako britai ka
reiviai taipgi išlipę Cycla- 
des salose, Egijos jūreje, 
tarpe Dodekanų ir Graiki
jos.

Anot pranešimo iš Cairo, 
jugoslavai partizanai atrė
mė nacius, kuomet jie ban
dė išlipti Žara ir Hvar sa
lose, Adrijatikos pusėj. Lai
svo# Jugoslavijos radio pra
nešė, kad partizanai užėmė 
Livno ir Kupres miestus, 45 
mylias nuo Split uosto, o 
kroatai patriotai užėmė Va- 
razdinske, Toplice ir Lud 
bregą.

Raymond A. Kibortas. — ' 
Sūnus Adolfo ir Marijonos 
Kibartų, kuris randasi U. S. 
tarnyboj, dabar perkeltas į” 
Statė Teachers College Su- 

• perior, Wis. Prieš įstodamas .
Vladas Butkus, 24 metų buvo aviacijos kadetas, 

amžiaus, jau trečias metas, 
kaip tarnyboj. Baigęs Šv.
Baltramiejaus pradžios mo- rė moterų Antifonalio cho- 
kyklą ir Waukegan Town- ro Šv. Baltramiejaus bažny-. 
ship high school, yra narys čioj, po savaitės sunkies Ii- > 
Šv. Antano dr-jos ir kitų gos, pradeda eiti geryn. Ti-, 
organizacijų. kimės, kad greit pasveiks ir-

----------- ' vėl prisidės prie veikimo.

Ona M. Bukantienė. Nar

Matykite

ENGINEER

REIKALINGAS TUOJAUS
PATYRĘS BUČERIS
LIETUVIŲ KRAUTUVEI

GERA MOKESTIS — PASTOVUS DARBAS

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

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

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

vai.
Hun+er Bldq
337 W- MADISON ST.

GEROS VALANDOS

Atsišaukite į

LITHUANIAN CO-OPERATIVE TRADING CORP. 
901 Eight Street Waukegan, III.

MAJESTIC 497.

Klausyk gerai, atsakyk j 
atsargiai, spręsk greitai.

Ne tas vyra, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

I
.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIŲ — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI 
GERĄ MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite į

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 W. DIVISION

ĮSIGYKITE DEFENSE 1 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURI NORITE GAUTI!

PIRKITE KARO BONUS!

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

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

ADVERTISE -

NUŽUDYTA WAC

JA L rJ5Ur'

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— FSTART.ISHKn 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

L1THUAN1AN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Minės 35 sukaktuves. Šv.
Antano draugija sparčiai 

: rengiasi paminėti 35 metu 
’ gyvavimo sukaktuves lapkri 

čio 7 d. Tą dieną visi nariai 
dalyvaus pamaldose bažny-i 

' Čioj, gi vakare įvyks prog
rama Lietuvių Auditorijoj. 
Bus suteiktos dovanos na
riams nesirgusiems per 20 
metų ir nariams ilgiausiai 
išbuvusiems draugijoj.

40 valandų atlaidai.
Baltramiejaus bažnyčioj pra 
sidės spalio 24 d. Kas met 
šie atlaidai skaitlingai lan
komi ir visi naudojas ypa
tingomis Dievo malonėmis

ŠV.

Tarnybos vėliava. Šv. An
tano draugijos susirinkim'- 
kilo sumanymas ir jis eina 
per kitas vietines draugijas 
kad būtų bažnyčioj įtaisyta 
tarnybos vėliava. Sumany
mą visi remia ir galime ti
kėtis, kad ir mūsų bažny
čioj turėsime vėliavą, kaip 
ir daugelis kitų kad turi.

Lietuvių korporacija. Kaip 3 
kiekvienoj įstaigoj, taip ir, 
čia pasidarė stoka darbiniu-. 
kų. Reikalingas tuojau bu-’ 
čerys. Kas nori gerą atly
ginimą ir pastovų darbą tu
rėti, atsišaukit į korporaci-' 
ją- M

Statys daugiau namų. Sto- - 
kuojant gyvenimui namų iš 
priežasties karo įstaigų pa
didėjimo ir didelio skaičiaus 
jūreivių su šeimomis ir ofi- ’ 
cierių Great Lakęs Navai 
Training stovykloj, Wauke- 
gan, No. Chicago Chamber; 
of Commerce praneša, jog: 
mėgins gauti iš valdžios pa- 
liuoaavimą gavimui medžią- ; 
gos ir statymo nuo 150 iki i 
250 naujų pagyvenimui ną- ’ 
mų.

4 i 
»:

{4
 <

Lt. Naomi Kathleen Che- 
ney, 25 metų amžiaus, iš 
Jasper, Ala., rasta nužudy
ta netoli Sioux Falls, So. Di/- 
kota. žmogžudys dar nesu
rastas. . Nesurastas žmogžu
dys taip pat prieš keletą sa
vaičių nužudęs vieną WAC 
Indianapolis, Ind., viešbuty
je. (Acme-Draugas Telepho
to).

Gražus gėlynas. Einan+ 
dažnai pro Prano Sadausko 
namus, 726 S. Lincoln Avė., 
akį traukia ne vien aplink 
namą pavyzdinga švara, bet 
ir gėlės įvairių rūšių. Ypa
tingai Sadauskas speciali
zuojąs auginime jurginų 
(dahlias), kurie apie šį lai
ką esti pilnom grožy. Jo dar
žely jurginai 9 pėdų aukš
čio. Galvos (žiedai) lV/2 co
lio pločio ir kone kas antra 
gėlė turi savo vardą. Visų 
vardų negalima net atsimin
ti.

PIRKITE KARO BONUS!
Geras sumanymas, švento

Juozapo draugija, praeitam

Piliečių klubas. Amerikos 
Lietuvių Piliečių klūbas, ku
ris gana gerai gyvuoja, ir 
rūpinasi visų vietos lietuvių.' 
piliečių ir namų savininkų . 
reikalais, praneša, jog spe
cialus visų vietos ir apylin
kės lietuvių susirinkimas į- 
vyks spalio 31 d., Lietuvių. 
Auditorijoj. Yra daug svar- 
bių dalykų, kurie reikalinga 
visiems lietuviams, ypač na
mų savininkams, žinoti.

Enrikasf

V*

J
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Ave. Chicago, lllinois
PuUished Daily, except Sundays,

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

$3.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertlsing in '“Draugas” brings best results.

' DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere pnitn:
Metams .......................................................................$7.00
Pusei metų ......................................... ............... . 4.00
Trims mėnesiams .................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .....................................  75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ...................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................................... s.......... 1.75
Dviem mėnesiams ..................................................... L25
Vienam mėnesiui ......................... . ......... i.............. .75

Užsieniuose:
Metams ..................................................................... $8.00
Pusei metų .................. .......................... -.............. ... 4.50
Trims mėnesiams ............................  ...'. 250
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Fendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo- 

n tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikštai pašto ženklų. Redakcija
j laiko <au teisę taisyti ir trumpinti ’ visus prisiųstus raštus ir ypač
K' -spondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
t įpai ir aiškiai <jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius
t jus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
L ..-^spondeucijos laikraštin nededamos.

"Intered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
1 !er the Act of March 3, 1879.

Svarbus senatorių pranešimas
Praėjusią vasarą Jungtinių Valstybių senatorių gru

pė padarė 40,000 mailių kelionę, aplankydami visus ame
rikiečių karo laukus.

Senatoriai — Lodge, Russell ir Mead, raportuodami 
a ie savo kelionę, padarė labai svarbių pareiškimų.

Šitie senatoriai, aplankę karo frontus ir daug patyrę 
tvirtina, kad

Sovietų Rusija, atsisakydama duoti lėktuvams bazes 
Sibire, sunkina ir ilgina sąjungininkų karą prieš Ja
poniją ir dėl to karas pareikalaus keliais milijonais 
daugiau amerikiečių gyvybių.

Tame pranešime senatoriai padaro priekaištą ir 
Didžiajai Britanijai, kuri taip pat nerodanti perdaug 
entuziazmo kare prieš Japonijos militarizmą. Dėl to 
Amerika yra verčiama pakelti didesnę karo naštą, negu 
jai skirta. Be to, Britanija savo vardu duotą paramą 
kibiems kraštams iš Amerikos “lend-lease” ir už tą A- 
morikai neduodama kredito. Tuo būdu yra mažinamos 
Amerikos pastangos šiame kare. Senatoriai pastebėjo 
ir 'ą, kad

Jungtinės Valstybės planuoja pasauliui idealizmą ir 
ketarias laisves, kuomet Didžioji Britanija ir Rusija 
tęsia toliau savo realistinę programą teritorialinės 
ekonomijos, prekybos ir jėgos atžvilgiu.
Lie ir kiti senatorių iškelti klausimai turi didelės 

reikšmės. Vargu kas galės užginčyti, kad jie neturi pa- 
gr ndo. Gerai, kad jie yra iškeliami dabar, kuomet yra 
p'cnnojamos Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britani
jos ir Sovietų Rusijos diplomatų konferencijos. Jose 
bvi progos išsiaiškinti ir prieiti prie susitarimo ir ka
ro vedimo reikalais ir pokarinės pasaulio rekonstruk
cinis atžvilgiu. Tuos reikalus svarstyti jau dabar yra 
lai-as- 1 i 1 t-l K’.IIItM!

»
Amerika už mažųjų valstybių laisvę

šiuo metu viso pasaulio akys yra atkreiptos įi lau
kiamą Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir So
vietų Rusijos užsienių reikalų ministrų konferenciją. 
Ko i kas mano, kad šioj konferencijoj tik bus pasikeista 
miltinais. Tačiau kaip ši konferencija, taip ir ta, kuri 
ją seks (Roosevelto-Churchillio-Stalino) turės nuspręs
ti ne tik tolimesnius karo operacijų klausimus, bet ir 
Ieškoti kelių pastoviai pokarinei pasaulio taikai.

“Newsweek” žurnalas savo paskutiniame numeryje 
fedingai pastebi, kad Amerikos nusistatymas ir karo 
ir taikos atžvilgiu yra aiškus. Amerikiečiai atstovai 
konferencijoj reikalaus, kad tarptautinė tvarka būtų 
atstatyta remiantis teise ir teisėtumu, šis žurnalas pri
mena ir tą, kad — nors sienų klausimas konferencijoj 
ir nebus iškeltas, bet jei bus reikalinga, jie ragins pri- 
pa .inti nepriklausomybę Baltijos valstybėms, Suomijai 
ir Lenkijai.

Kitaip ir negalėtų būti. Jei bet kuriai iš didžiųjų val
stybių būtų leista pasiglemžti mažasias valstybes, tai 
vi c i dabar daromi pareiškimai apie teisingą ir pasto
vią taiką neturėtų jokios reikšmės. Tai būtų savęs pri- 
ga '.dinėjimas. Todėl nė mes neabejojame, kad Ameri- 
koo atstovai ir užsienių reikalų ministrų ir kitose kon
ferencijose visu griežtumu stovės už teisę ir teisėtumą, 
stevės už imperializmo ragų n uiau žymą ir už atstaty
mu Baltijos valstybių laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuvos sutartys su Rusija
Spalių 10 d. sueis ketveri metai nuo pasirašymo su

tarties tarp SSSR ir Lietuvos. (Sutartis pasirašyta 1939 
m. spalių 10 d.)

Sutarties tekste (kurį paduoda LKFSB) skaitome a- 
biejų valstybių padarytą pareiškimą:

" Siekdami išvystyti draugiškus santykius, sumegs- 
tus per taikos sutartį 1920 metų liepos 12 d. ir parem
tus pripažinimu nepriklausomo valstybinio gyvenimo 
ir vienos šalies nesikišimu į antros šalies vidujinius 
reikalus; '

Pripažindami, jog 1920 m. liepos 12 d. taikos sutar
tis ir nepuolimo ir taikaus ginčų sprendimo sutartis, 
padaryta 1926 m. rugsėjo 28 d., dar ir dabar sudaro 
tvirtą pagrindą tarpusaviems jų santykiams ir veiks
mams...'’

Jau iš to matome, kad sovietų vyriausybė net pa
kartotinai patvirtino esant tebegaliojančią 1920 m. su
tartį; toje gi sutartyje Rusija pasirašė šitokį punktą:

“Rusija be atodairų pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis ir 
gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų Rusi
jos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.”

Toliau, aukščiau minėtoje 1939 m. sutartyje, Rusi
ja dar kartą patvirtino galiojimą 1926 m. Nepuolimo 
sutarties, kurioje abi pasirašiusios šalys, taigi ir Ru
sija, įsipareigoję “visomis ‘aplinkybėmis gerbti viena 
antros suverenumą bei teritorijalinį integralumą ir ne
liečiamybę.” Tos gi pat sutarties 3 straipsnyje randame 
Rusijos įsipareigojimą gerbti Lietuvos nepriklausomy
bę; minimas straipsnis skamba:

“Kiekviena susitariančioji šalis pasižada susilaikyti 
nuo bet karių agresijos veiksmų prieš antrąją šalį.”

Taipgi svarbus 1939 m. sutarties 6 skyrius, kuriuo 
Rusija pasižadėjo nedaryti jokių sąjungų su kitomis 
valstybėmis ir nedalyvauti jokiose sąjungose, atkreip
tose prieš Lietuvą.

Ir dabar, kai sprendžiamas Europos kraštų likimas, 
aukščiau suminėtieji Rusijos tarptautiniai įsipareigo
jimai Lietuvos atžvilgiu, Rusija tebesaisto. Neveltui gi 
Rusijos. vardu Molotovas 1939 m. spalių 31 d. prieš 
Aukščiausį Sovietų prezidiumą pareiškė:

• ‘Mes esame nusistatę skrupulątiškai ir griežtai lai
kytis sutarčių... ir mes pareiškiame, kad visos nesą
monės apie susovietinimą Baltijos kraštų yra tik in
teresas mūsų bendru priešų ir visų priešsovietiškų 
provokatorių.”

Bet visas pasaulis puikiai žino, kad Sovietų Rusija 
visas šias sutartis sulaužė. Molotovo žodžiai, pasakyti 
aukščiausiam sovietų prezidiumui taip pat pasirodė tuš
čiais, apgavingais. 1940 m. birželio 15 d. Maskva pa
siuntė gausingas ginkluotas jėgas ir Lietuvą okupavo. 
Netrukus pravedė smurtiškus ‘‘rinkimus” su tikslu vi
sai likviduoti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Mes, vis dėlto, neabejojame, kad po šio karo Jung
tinių Tautų vadai, susirinkę į taikos konferenciją, pri
mins Sovietų Rusijai jos pasirašytas sutartis su Lie
tuva ir, išeidami iš Atlanto Carterio ir Vašingtono kon
ferencijos dėsnių, paskelbs Lietuvą esant laisva, ne
priklausoma, demokratiška valstybe.

"SPAUDOS APŽVALGA ]

"The NewWorkT vajus
Chicagos arkidiecezijos laikraštis “The New World” 

skelbia naujiems skaitytojams gauti vajų, kuris pra
sideda spalių 10 d. ir baigsis spalių 17 d. Ta proga 
J. E, arkivyskupas Samuel A. Stritch paskelbė gany
tojišką laišką, kuriame stipriais argumentais nurodo, 
kaip yra svarbu, ypač šiais didžiųjų sukrėtimų laikais, 
tobulinti katalikišką spaudą ir ją platinti Katalikiškas 
laikraštis turi lankyti kiekvienos katalikiškos šeimos 
namus. “The New World” redaktorius teisingai pabrė
žia, kad šių didžiųjų pasikeitimų laikais katalikiškoji 
spauda labiau ir labiau turi darytis katalikiškojo gy
venimo integraline dalimi.

Į “The New World” vajų yra įtraukiami arkidiece
zijos katalikiškos mokykloą, kurių mokiniai jau per 
keletą metų šauniai pasidarbuoja katalikiškai spaudai 
platinti.

Paskutinysis latvių biuletenis, Latvijos pasiuntiny
bės spausdinamas anglų kalba, išėjo įdomus. Jame dži.:u- 
giamąsi U. S. Sekretoriaus Cordell Hull kalba, aprašo
ma nacių okupuotos Latvijos žmonių vargai.

Krikščioniškoji artimo meilė ir paprasčiausias žmo
niškumas reikalauja, kad mes visi be išimčių gausiai 
aukotume į Community and War Fund, kuriam dabar 
yra daroma rinkliava. Mūsų pareiga yra aukoti šiam 
svarbiam reikalui bent vienos dienos uždarbį.

NEW YORK MUNICI PALIS AERODROMAS

Vaikų darželio vasariniuose kursuose. Mokytojų Kolegijoj, šv. Jono universitete, šios 
domininkonės seserys padirbo miniaturinį New York municipalį aerodromą. Iš kairės 
į dešinę: sesuo Patricia-Ann, sesuo Clarie-Marie ir sesuo Marion-Teresė. (NCWC)

$v. Kazimiero parapijos auksinis jubiliejus
Istorinis susirinkimas

Philadelphia, Pa. — Tai 
dėjosi dar prieš 1890 metus, 
tai yra prieš 53 metus. Ka
da mieste karščiai siautė, o 
darbe dar daugiau lietuvis 
nuvargdavo, gražiame bir
želio mėnesyje, jau susida
rė pirmasis būrelis, kurie 
nutarė sušaukti susirinkimą 
ir įsteigti lietuvių katalikų 
parapiją. Ir jie susirinko. 
Suėjo kelios dešimtys lietu
vių žaliukų, pasiryžėlių, drą 
šuolių. Ko jie susirinko? 
“Philadelphija pradeda sto- 
rotis sa pamaciu Pono Die
vo Lietuvininkų parapija’ 
Kaip gražiai pasakyta, čia 
išreikštas ir gilus tikėjimas 
ir lietuviškumas. Iš džiaugs
mo visi atsistoja. Kai kurie 
iš laimės ašarą išliejo... Ne
jaugi mes turėsime lietuviš
ką parapiją, girdėsime Die
vo žodį lietuviškai, galėsi
me giedoti “Pulkim ant ke
lių” ar ir kunigas lietuviš
kai mokės... Taip. Viskas 
bus lietuviškai, kaip Lietu
voj, ten, žinai, Krekenavoj, 
Marijampolėj, Telšiuose, Ve
liuonoj... taip kaip pas mus. 
Visi vienu ir galingu balsu 
pritaria. Nors dar nežino, 
kaip tai galės įvykdyti, bet 
jau nubalsuoja, kad turi bū
ti lietuviška katalikiška pa
rapija. Taip birželio 15, 1890 
ir buvo patiesti pagrindai 
parapijai, kurios šiandien 
palikuonys ir įpėdiniai šven
čia auksinį jubiliejų.

i
Pirmieji pasiryžėliai

vo vyrai. Nors su jais veikė 
ir moterys, bet jos vis la
biau klausėsi, ką tie vyrai 
nutars ir padarys. Galima 
spėti, kad jų mažiau ir bu
vo.

Pirmoji parapijos šventė

Trejis metus patys lietu
viai veikė, dirbę su viltimi 
ir didžiu pasiryžimu turėti 
savo parapiją, susilaukė lai
mingosios dienos. Tai buvo 
karšta ir saulėta liepos 16 
dieną, taip degė karštis ir 
švietė didelės laimės saulė 
jų sielose. Visiems buvo pa
skelbta, kad lietuviams pa
skirtas kun. klebonas, lietu
vis, ką tik ią Europos at
važiavęs, kurs tą dieną lai
kys tik pirmąsias šv. Mišias, 
primicijas. Tai dviguba lai
mė. Kiek daug lietuvių ir 
Lietuvoj dar nebuvo gavę 
primicijanto palaiminimo, 
o dabar tai gaus ir tai jį 
savo klebonu turės. Džiaugs 
mas ir pasitenkinimas užlie
jo visus. Keliavo lietuviai iš 
visur. Jie ėjo, kaip eidavo į 
atlaidus, kai dar Lietuvoj 
gyveno. Ne vienas į škap- 
liernos atlaidus į savo ar į 
kaimyninę parapiją. Užtven
kė ketvirtąją gatvę. Jau nuo 
ankstyvo ryto lietuviai rin
kosi prie šv. Alphonso baž
nyčios, kur buvo paskirta 
pamaldos 10:30. Bet kur tau 
lietuviai sulauks tos valan
dos. Juk jie pripratę anks
čiau atkeliauti, iš anksto iš
pažinties prieiti, Dievą pri
imti... O dar ir pasišnekėti

Kas jie buvo? Visų jų 
Valinčius, jis buvo visų iš
rinktas pirmuoju parapijos 
“klebonu’’ — komiteto pir
mininku, kol bus gautas lie
tuvis kunigas. Bet juk jam 
reikia ir pagelbininkų, nes 
ir tada jau buvo daug lie
tuvių Philadelphijoj ir apy
linkėse. Tai išrinktas jo a- 
sistentas — Vincentas Gri
nevičius. Išrinkta ir daugiau 
“valdininkų” — A. Druške- 
vičius, Antanas Linauskis. 
šiam pastarajam pavesta 
rūpintis “pinigėliais”. Tai 
pirmieji vyrai, užrašyti pa
rapijos knygose kaip pirmie
ji vadai parapijiečiai, prie 
kurių buvo eilė kitų pasiry
žėlių laikyti savo parapiją. 
Pažymėtina, kad pirmieji 
parapijiečiai organizatoriai, 
veikėjai, aukų rinkėjai ir vi
sokių sumanymų davėjai bu-

bei papypkiauti tuir atlikti 
laiko. Užtvenkė gatvę. Visi 
tik ir kalbėjo, kad lietuv
ninkai atidaro savo parapi
ją ir šiandien jų parapijos 
įkurtuvės, jų pirmoji šven
tė. Su kokia meile ir tikėji
mu dalyvavo lietuviai tose 
pamaldose, priėmė jaunojo 
kunigo pirmąjį palaiminimą, 
tik ten dalyvavę gali pasa
kyti. Mes galime įsivaizduo
ti, kad jie visi kai vienas 
šventė savo sielose didelį 
dvasinį džiaugsmą ir laimė
jimą. “Jaučiuosiu kaip dan
guj, kaip rojuj”, sušaukė ne 
vienas...

(Bus daugiau)

Susirūpino Kauno 
jaunimo auklėjimu

(LKFSB) Kai naciai už
darė Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, jo vieton lietuviai 
įsikūrė Savitarpės Pagalbos 
organizaciją, šiais metais 
Savitarpinė Pagalba užsi
mojo didelį dalyką: auklėti 
ir vispusiškai aprūpinti šiais 
suniaisiais tautai laikais pri
augantį jaunimą, Kaune nu
matyta suorganizuoti jauni
mo globos aikšteles. Visa
me Kauno mieste jų buvo 
numatyta įsteigti 9. Priežiū
ros ir auklybos vyriausias 
vadovas yra pakviestas sa
lezietis kun. Juozas Frainas 
(gimęs 1911 m., pirmus įža
dus padaręs 1930 m., kunigu 
įšventintas 1939 m., prieš šį 
karą gyveno Vytėnuose).
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(Tęsinys)

Atgal į tėvynę
Rašytojas taip 

Lietuvos, kad 1918 
džioje jisai palikęs

ilgėjosi 
m. pra- 
Suomiją 

“ir Petrogradą išvyko į Es
tiją iš kur greičiai tikėjosi 
pasiekti Lietuvą.

— Varginga tai buvo ke
lionė, — rašė jisai prisimi
nimuose. — Kiauras dienas 
reikdavo laukti ir stovėti 
stotyse, kol galėjai įsispraus 
ti vagonan ir paskui, lyg 

s butelio kakle, išti- 
valandas ir dienas sė

dėti prirūkytame, pripurvin
tame ir šaltame, nors pir
mos klasės, kupė... Pasiilgi
mas gimtojo krašto buvo 
tarsi kokia liga, kuria sirg
damas viską kita 
ti...”

užmirš-
t

iš Suo- 
kokios

O normaliu laiku 
mijos į Estiją tik 
keturios valandos kelio gar-' 

Obiviu... Ir atvykus į Estiją 
teko gerokai palaukti. Užė
ję vokiečiai nesiskubino I 
greit duoti leidimą grįžti 
tremtiniams. Už tat koks bu
vo jų džiaugsmas, traukinio 
vagonams pajudėjus į tėvy
nę:

— Truktelėjo pečius trauk 
tuvas, ir lyg elektros srovė 
perbėgo per visus. Kas žeg
nojosi. kas ašaras šluostė. 
Būta mūsų vagone būrio ne
paprastai balsingų merginų. 
Lyg kas komandą būtų da- 

N^ęs, iš visų krūtinių išsiver
žė giesmė: “Eisim broleliai 
namo, namo...” Nežinau, ar
liko tuomet kas nors, kas^*^ 
nebūtų verkęs... Giedojo 
šventas giesmes, giedojo dai
nas... Iš visų traukinio du- 
FU, lyg gusarų eskadrono 
vėliavėlės, puruoja nosinės: 
sudiev, sudiev.”

tais, kaip sniegas plaukais. 
Norg jo metų našta jau ne
maža, bet jo dvasia jaunat
vės pilna. Jis yra vienas iš 
nedaugelio Lie.uvos dvasi 
ninku, kuris net gi dalyvau
davo prof. Kolupailos ruo
šiamose po Lietuvos ežerus 
ir upes baidarių ekskursijo
se, iki paskutinių metų prieš 
šį karą, šiaip jau jisai visa 
sieli atsidavęs Lietuvos žmo 
nėms, ypač pamilęs jos liau
dį. Jo kūrinyje “Laumės’’ 
skaitome:

— Kiek pilkoji ta sermėga 
Slepia grožio ten širdies! 
Tik arčiau prie jos priėjęs. 
Ją išvysti, imi gerbti.
Jei jau prigul kam, tai jai. 
Kad kepurę mes pakeltum.

Ir jis baisiai nervinasi, 
kam žmonėms auksas akis 
užtemdo ir jie tankstosi prieš 
tuos, kurie neverti:

— Šeima tas, žiūrėk, kvai
lys, 

Paleistuvis tas niekšiausis, 
O dėlto, kad auksu blizga. 
Kad kišenė jam storesnė, 
Tai iš tolo prieš jį lenkias, 
Dvylinki kepurę ke’ia...

Jei ne rankas — kai per 
trumpos 

Nepasiekia — tai nors šir
dį

Vis prie aukso telio tiesia. 
Sukaktuvininko prašymas

Šiandieną 70 metų sulau
kęs rašytojas Sabaliauskas 
toli nuo mūsų atskirtas Lie
tuvoje, su kitais neša nacių

- I T ' -'i

ITALIJOS ŪKININKAS SVEIKINA ŠARVUOTI SHERMANĄ

Lygiu ir gona geru keliu netoli Salerto pakeliui į Napo’.į Italijos ūkininkas sveikina 
prasilenkdamas su Amerikos šarvuočiu — Sherman vardo tanka. (Acme-Draugas Te- 
lephoto)

vergijos jungą. Nei jo balso 
išgirsti, nei iš jo laiško gau
ti mes negalime, bet visiems 
verta būtų įsitėmyti jo pra
šymas — raginimas, kurį 
jis dar 1911 m. buvo išspaus 
dinęs ‘‘Lietuvių Tautoje”, 
pabaigoje straipsnio, kur 
taip įspūdingai jo buvo ap
rašyta lietuvių liaudies dai
nos ir lietuvių liaudies mu
zikos instrumentai (kankliai, 
skudučiai, ragai, lamždis, 
birbynė, ožio ragas, švilpa):

— Senovės savotiškos k ui-i
1 

tūros žymes sulaikė dūminė 
grįžia ir pilka sermėga; da
bar gi, keičiantis gyvenimo 
formoms ir savajai nyks- j 
tant, ji paduoda tą savo ser-' ant to paties stiebo pasiro- 
gėtą turtą jums, tos pačios! dytų. K. J. Prunskis

Kapt. P. Labanauskas 
dalyvauja pokarinių 
problemų studijų 
komitete i

(LKFSB) Liet. Tautinės 
Tarybos narys jūrų kapito
nas P. Labanauskas, kurs 
dabar eina aukštuosius moks 
lūs viename Kalifornijos u-

niversitets, yra narys toje 
aukštojoje švietimo įstaigo
je suorganizuoto Committe? 
on Post War Internationa. 
Problems, kurį sudaro Ii 
profesorių ir 2 studentai. 
Panašūs komitetai veikia 
prie daugelio universitetų. 
Komitetai savo nuomones 
studijuotais klausimais siun 
čia kas dvi savaiti į centrą, 
o tas turi ryšių ir su Statė 
Departamentu

Vokiečių-rusų karas 
eina buvusiose 
Lietuvos žemėse

(LKFSB) šiemet, rugsėjo 
18 d. sueina 170 metų, kaip 
Rusija, pirmojo Lietuvos pa 
dalinimo metu, iš Lietuvos 
atėmė Vitebską ir Mohilevą. 
Apskritai, tos žemės, kv 
dabar eina rusų-vokiečių ka
ras, dar aštuonioliktame 
šimtmetyje buvo Lietuvos 
valdomos. Dalį jų, rytines 
nuo Dniepro r "ės, Rusi j' 
susitarusi su vokiečiais (Prf 
sais ir Austrais) atplėšė n;r 
Lietuvos 1772 ir sekančiai 
metais, o kitą dalį, esančia 
į vakarus nuo Dniepro, su 
miestais Targovicų, Kame- 
neco, Žitomiriaus, Pinsko 
Slucko, Minsko ir kitais, Ru
sija. su vokiečių palaimini-

Šiemet nepriėmė 
studentų j aukštąsias 
Lietuvos mokyklas

(LKFSB) Per neutralius 
kraštus gavome iš Lietuvos 
žinią, kad šiais mokslo me
tais Lietuvoje nebuvo prii
mami' studentai nei į uni
versitetus, nei į Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademiją. 
Aukštosios mokyklos tebėra 
nacių uždarytos.

mu, nuo Lietuvos atsky; ’ 
1 1793 metais, taigi prieš 150 
metų. Jei Rusija savinas! 
Lietuvą dėl to, kad carai ją 
valdė, tai lietuviai gali pri
siminti, kad Lietuva yra 
valdžiusi dar didesnius plo
tus ir net dar ilgesnį laiką 
dabartinės Rusijos.

" -------------------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ. padarytą Chicagoj. Visi 
sena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

‘ motinos vaikams, bet jau i 
ginkluotiems mokslu ir išsi
lavinimu, kad nepražudytu- 
mėt tų brangintų turtų, bet 
plėtotumėt juos, kad dar di
desnis ir gražesnis žiedas

Katalikiškas laikraštis — 
geriausias namų draugas. 
Jis nuliūdusį suramins, abe
jones išb'laškys, protą ap
švies, valią sustiprins. Už
sisakyk “Draugą’’ — jis 
tai geriausias namų drau
gas.

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOF

OF

Ambrosia & Nedai
BEER S

kainomis pristato j alines u kj 
kut

Urmo (vvholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808 i

DAIRY COOK'S CORNER

Lietavių dvasios žadintojas
Iš pradžių Lietuvoje buvo 

paskirtas Pušaloto klebonu. 
L Čia jis per trumpą laiką su- 
^mnko apie 200 liaudies me- 
^io pavyzdžių. Kelias dešim

tis tik vienų kryžių viršū
nių (monstrancijų), dovano
jo Liet. Meno Kūrėjų drau
gijai. Vėliau persikė!ė gy
venti į Kauną, buvo karo li
goninės kapelionu ir daug 
laiko pašvęsdavo religinių 
knygų paruošimui. Jam ten-; 
ka pirmajam garbė dėl pa-) 
ruošimo lietuviško mišiolė
lio, kurio dėka žmonės ga’i 

^ekti bažnyčioje pamaldas, 
turėdami lietuviškai tuos p- 
čius maldų žodžius. Tai jo 
garsioji maldaknygė “Šlo
vinkim Viešpatį,”, kuri grei' 
susilaukė ir antros laidos ir 
buvo Lietuvos inteligentų 
labai mėgiama. Jis paruošė 
ir knygą 44Didžioji Savaitė”, 
kur yra lietuviškai išspaus
dinti gražūs tos savaitės 
maldų tekstai. Net ir reli
ginius veikalus ruošdamas, 
kun. Sabaliauskas nepamir
šo lietuviškų ornamentų: 
vienon knygon įdeda lietu
viško Smūtkelio paveiks’ ą. 
kiton — kito lietuviško me
no kūrinio.

1 ųuart milk for each child; 1 pint for each adult
1 medium orange or cup orange juice or •■į grupe- 

fruit 'or juice) or two fresh tomatoes (or tornado 
juice)

2 vcgetables—one yellov or green leafy
1 serving mcat, fish, fowl, cheese or cottage checs*
1 egg or at leasl 5 eggs per week
1 strvmg who!e grain or restorcd ccrcal ,or enrū.hcd 

bread)
1 cooked fruit
3 pats butter
Other ioods as -4—:rcd.

Mielas lietuviškos 
liaudies sūnus

Daugeliui iš mūsų akyse 
tebestovi besišypsantis su
kaktuvininko veidas, su bal-

/

★

CARAM
Jį cup brown »u<»r
3 Hovman eggi 
J4 (up cr*nulilcd *ugar

EL CUSTARD
(Sen.es 1)

Jį teaspoon salt
2 eups Bovnun Superior Flavor 

Milk. scalded
1 leaspooo vamlta

-Jistributc brosrn «u«arevenly over houom of individui! -HjHerrd 
custard eups Ręst e«s. Add jranula'cd sugar and the salt. Add 
the «calded mdk slosrly. Mis *ell. Coot siightJy. Add vsmlta. 
Pour into custard amt. Place eups ta shallosr pan of bot srater. 
Baketna moderaleoven (3ZSdetrees) loraboul tarty alintaiesor 
anultbecustardiseet Chillandtu.-ntopsidedoanondessertplatės.

I

dirbt u v&s

MOST modern children greet the retum 
of school days with real enthusiasm.

The days when the three R’s were taught 
with the aid of a “hiekory stiek” are hap- 
pUy passed. Educators of today know that 
good teaching means an interesting presen- 
tation of thesubject. So, for most children, 
school days are happy days—bright with 
interest and vholesome companionship.

Būt the school room is more conftning 
and school brings a change in the chiid's 
routine. Perhape he is awakened earlier. 
This means strieter adherence to the early- 
to-bed rule.

CHILD NEEDS HEARTY BREAKFAST
Longer momings also bring the need for a 
more hearty breakfast. A well nourished 
child usually shows more enthusiasm for 
school work. The first mcal of the day 
should provide almost one-third of the 
school chiid’s food reųuirements. It is wise 
to indude fruit. whole grain or enriched 
cereal, an egg, buttered toast and a glass 
of milk. Usually the fruit should be a citras 
fruit—an ©range, one-half grapefruit or a 
•erving of tomato juice, for these are the 
richest sources of vitamin C.

W artime scarcities may sometimes make 
this difficult. If cooked fruits mušt be sub- 
stituted at breakfast, be sure to make cab- 
bage slaw the luncheon or dinner salad. 
Fresh uncooked cabbage will help to pro
vide the necessary vitamin C in the diet.

THE CAFETERIA LUNCH
Good food habits formed at home usually 
carry over at the cafeteria. Būt if your 
child chooses his own at the countcr, give 
him some simple rules to follow. In the 
first place, milk is the first and invariable 
choice. It provides the highest ęuality pro- 
tein and is the only way to be certain of 
sjfficien t calcium and phosphorus for strong 
teeth and bones. Vitamins are there, too, 
and milk provides protein, fats and carbo- 
hydrates in ėxactly the right proportions. 
In order to providė a full quart each day, 
an eight ounce glass mušt be taken at each 
mcal and one after school.

CHOOSE COLOR AND 
CHOOSE VITAMINSI

Color is another simple guide that even a 
htUe child can understand. Tcll your child 
to chaose a grccn or ycllow vcgetablc and a 
sandvichor main dish fcaturing eggs, mcat, 
fish or cheese. For dcssert, custard. ice 
cream. pudding or fruit are all excellcnt 
choices. After these essentials tnav come 
candy or other sweets. Adokscent bore 
and giria may really need these addėd 
calorie*. for their reąuiremcnts are often as 
high as 4000 calories per day!

If lunch is carried to school or if it is 
scrved at home. the reaponsibility usually 
rests with Mother, būt the šame rulcs 
hold true.

The simple nutrition chart appcaring on 
to,,'ųf’s page will be hclpful in plannmg 
d-uy meals for children as well as adults.

I

Mums Valdžia SAKO:
TAUPI KIT t ISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir iųs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
gaią-

Telefonas SEELEY 87G0

AUKŠ
ČIAU

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

T* * A ’
X-.T

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

731» WEST ROOSEVELT ROAD

t

I

VTSAS DARBAS
IR MATER1OLA!*

PILNAI
(JVARANTV(MA.M 

dirbtuve pcrtainem 
vien tik geriausius materialus Turime dideli pasirinkimą vi 
«>kiu -.palvų ir audinių aptraukirnui materiolų.

f»AP TURIME DIDEl.J PASnUNKIMĄ NAUJŲ RAKAN- 
’»V i» lūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZĮ K AITAIS - SAVININKAS
♦ 140 ARCHER AVĖ. TEL: LAFAYETTE 3516

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan 
•1ų. het paveskite mums juos perdirb
ai mūsų pilnai ^engtoje dirbtuvėje 
^rmian dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties kam mes visą sa 
perdirbimui senu rakandų, vartojant

I
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Iš Pietų Amerikos Lietuvio Gyvenimo
Prigėrė Jonas 
Kasputis

Šeiva Negrą, Argentina. - 
Jonas Kasputis, nevedęs, 37 
metų amžiaus, kilęs iš Pai-

- kėjų kaimo, Gaurės vals
čiaus, Tauragės apskrities, 
atvykęs Argentinon 1929 
metuose, visą laiką nerado 
laimės. Dirbdavo laukuose 
ir salose. Paskutinius du 
metus tarnavo pas ūkinin
ką saloje ir sakėsi, kad esąs 
viskuo patenkintas.

Bet štai birželio 6 nusi
yrė pas draugą vakarieniau
ti, iš kurio išsiyrė 9 vai. va
karo, bet namo negrįžo. Ant' 
rytojaus, atradus valtį vie
ną, ūkininkas pranešė van
dens policijai, kuri birželio želio 27 d. 
13, 1943 ištraukė velionies vieną dieną sirgęs kepenų 
Jono Kaspučio lavoną ir gy- liga mirė Pranas Stulpinas, 
dytojas konstatavo, kad mi- 53 m. amžiaus.
rė nuo širdies ligos. Palai Į Velionis paėjo iš Žilvių 
dotas Entre Rios provinci- kaimo, Papilės valsčiaus, 
jos kapuose, Rio Tinto. Šiaulių apskrities. Argenti-

Mirė Pr. Leniauskas
Buenos Aires, Argentina. 

— Po kelių operacijų, pasi- 
mirė/Pranas Leniauskas, 49 
m. amžiaus. Velionis paėjo 
iš Skaudučių kaimo, Telšių 
apskrities ir 1926-7 metuose 
yra buvęs Nevarėnų vals
čiaus viršaičiu. Sirgo arti 
dviejų metų. Jo liga suvar
gino visą šeimą. Visi pažįs
tami gerbė velionį, kaipo 
rimtą vyrą. Didžiausiame 
nuliūdime Argentinoje liko 
žmona Stanislava Šimai tytė, 
(buvusi Liaudanskienė), du
ktė Vanda 17 m. amžiaus.

’ Mirė Pranas Stulpinas
Berisso, Argentina. — Bir

savo namuose
I

Parašiutų drobė
Apie 450,000 jardų para

šiutų drobės buvo “atmes
ta” ir pavesta gamybai mo
terų apatiniams ir kūdikių 
kelnaitėms.

Pienas
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse nuo 1940 metų pieno 
gamyba pakilo beveik 10 bi
lijonų svarų.

Pranešimas Cicero Gyventojams 
Apie Naują Transferų Sistemą

1 
I

Liečia reikalą Chicago Surface linijų, Elevated geležinke
liu ir Chicago Motor Coach linijų naujų universalinių transfe- 1 
ru. Pranešama Cicero miesto gyventojams, kad pagal įsakymą 
Illinois Commerce Commission naują transferų sistemą įėjo į 
galę nuo Spalio 1-mos ir tesis vieno meto laikotarpį, ši sis
tema įėjo į galę po daug diskusijų ir ginčų.

Cicero miesto valdininkai pataria Cicero gyventojams, kad 
jie dabar gali transferuoti (persimainyti) nuo Douglas Park 
elevated traukinių j bet kurį Chicago gatvekarį ar į Chicago 
Motor Coach busą, paprašydami transfero laike mokėjimo už 
važiavimą, ir atvirkščiai, apleidžiant ar grįžtant j Cicero. Bet 
turi visuomet reikalauti transfero.

Važiuojant Ogden Avenue gatvekariu transferą galima pirk
ti dėl Elevated traukinio prie Lawndale Avenue ir atvirkšičai.

Transferus galima gauti Chicago Motor Coach busuose prie 
Austin Avenue mainantiems Į Roosevelt Road gatvekarius, ir at
virkščiai.

Transferus galima gauti Chicago Surface gatvekariuose per-4 
simainymui į Chicago Motor Coach bosus, kurie keliauja Cice-. 
ro Avenue į pietus iki 79th Street. Grįžtant į namus iš vidur- 
miesčio dalykas yra atvirkščiai ir transferus galima gauti var
tojimui bet kuriam iš viršminėtoms vietoms pirm pasiekiant Ci
cero visose vietose kur tik Metropolitan Elevated linijos, Chi
cago Surface linijos ar Chicago Motor Coach busai kryžiuo
jas ar sueina vienas su kitu, ar tai būtų Ciceroje ar bet kur 
Chicagoje.

Pirmininkas Cicero Vietinės Transportacijos Komisijos pa
taria visiems piliečiams reikalauti transferų ir naudotis šiuo 
nauju patarnavimu.

JERRY J. VTTERNA,

Cicero Vietinės Transportacijos 

Komisijos Pirmininkas.

NELAUKITE- 1
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno uąntes narnos, baldus, antomobiUns 
ar Šiaip kg apdrausti, reikalaukite arešto, arba brokerio, kad 
jis parbpintŲ jums polisą per mftsę kompaniją. Nelaimei Hti- 
kus, neturėsite jokip nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5M8
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY. A I

DIENRAŠTIS DHIUCra, cprcreo, imama šeštadienis, spalių 9 d., 1913

CHIMPS CHEER CHAMPS

*

pusiau 
rūgoja,

PHOTO

After carefully searching each other these four Gardinai Fans at St. Louis found they 
didn’t ha ve the price of a ticket. Not standing for any monkey business they bor- 
rowed their trainer’s radio and settled down to enjoy the world series.

Du lietuviai kunigai 
“Swifto” skerdykloje. Prieš išplaukė j P. Ameriką 
pora metų kompanijai į ve-į 

dus apdraudą, ir Pranas ap-i (LKFSB) Rugpiūčio 2 d.' 
sidraudė $1,000.00 sumai, 7 vaL vakaro laivu “Cibo 
kuri dabar bus tėviška pa-1 Hornos iš Lisabonos uos 
rama varge paliktai šeimai. to išplaukė du lietuviai ku-

Dalyvaujant velionies bro
liui, Marcelinui Stulpinui su 

j žmona iš Buenos Aires ir 
i daugybei kaimynų, velionis 
j tapo palaidotas La Platos 
kapuose.

i !

Nuo naciu kenčia 
lietuviškos parapijos 
Gardino apskrityje

(LKFSB) Gardino apylin
kėse yra keletas grynai lie
tuviškų parapijų. Dauguma 
jų neteko lietuvių kunigų, 
nes naciai išleido potvarkį. • gai darbuotasi iki šiol, bet 
pagal kurį tose apylinkėse ir toliau nenuleisime rankų, 
tegali dirbti tik iš tenai ki- Dar yra geroka suma 
lę kunigai. Tuo gi tarpu iš pijos skclos ir dar daug rei. 
vietinių žmonių kilusių lie- kalingų darbų, kuriais pa- 

i tuvių kunigų tenai nebuvo. tys turime rūpintis. Keletą 
Kun. Petrus Maskolaitis yra k^"U° kaičių atgal, mūsų klebo

. v. rapijų lietuviai kunigai bū

nigai saleziečiai: Mečys Pus
čius ir Petras Maskolaitis. 
Kun. M. Pusčius yra šiau- 

į lietis, studijavęs filosofiją
Romoje, profesoriavo Kūbo- 

i ję ir vėliau studijavo teolo- 
, giją Turine. Jo motina yra 
bolševikų išvežta į Rusiją.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TERIOLAS NATŲRALRS GLM 
SPALVOS DANTŲ PLEITOMS.

NAl JOS VaivaiAno DANTŲ
RŲMKS " CITGIUIIVpijsitoS

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. NebTunka. Visoj Saly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos crystal clear pteitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garantuotas. Materiolas labai P*- 
naAns | nuntlnj. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

I Darome p'ei tas įspaustas ir I 
| gautas tik iš laisniuoty dentLstų I

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara nvo 9 iki t. Šeštad. nuo 9 iki 4.

KALBAME I.IETLVIAKAI

3945 W. 2BU1 St 2nd Fl. Inw. 29A8 
30 N. Dearbom Rm. 806, Sta. 9649 

Vidurmlesčlo vai. 1—«. Antradieni lr 
ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

brolis čikagiečio Prano Mas- 
kolaičio, apie kurį ilgą lai
ką nieko nebuvo girdėjęs ir 
tik neseniai turėjo didelio 
džiaugsmo * “Drauge” per
skaitęs apie jį žinelę. Kun. 
Petras Maskolaitis teologiją 
studijavo seminarijoje neto
li Paduos, buvo misijonie- 
riumi Ekvatoriuje tarp ki- 
viarų, misijoms labai atsi
davęs ir dar vis turi viltį 
vėl grįžti prie to paties dar
bo Ekvatoriuje. Dabar gi 
abudu — kun. P. Maskolai
tis ir kun. M. Pusčius — 
vyksta į Boliviją profeso
riauti seminarijoje. Abu jie 
dar yra jauni kunigai, įšvęs- i 
ti tik pereitais metais. Prieš 
išplaukdamas kun. P. Mas- 
kolaitis gavo laišką iš Gel
gaudiškio, kuriame rašoma, 
kaip Lietuvos žmonės turi 
įteikti didelius kiekius viso
kių dalykų vokiečiams ir

nąs kun. A. Martinkus, baž- 
vo nušalinti. Pasiliko tik nyčioj paskelbė, kad prasi- 
Kabelių parapijoje klebonas deda metinis parapijos ba-
Pranas čaglis. Jis jau gana 
senas ir naciai jo nejudino, 
tačiau ir šis ankštai gyvena: 
vokiečiai jį nugrūdo į špi
tolę, o gan gerą kleboniją 
naudoja visokioms rašti- 

i nėms.

kad jo brolienei atsitiko ne
laimė: apsipylusi žibalu su
degė, apdegė ir kiti šeimos 
nariai.

- - - - -- - ■ ■

Praves Wonderful 
For Itching Skin 
To soothe itching, frurning skin, appb 
medicated liquid ŽEMO—a Doctorj 
formula backed by 30 years continu 
oussuccess! For ringworm symptonu, 
eezema, athlete’s foot or blemishes 
due to ezternal cause,.app!y ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
fold. One trial convinces. Only 35į. 
Also 60,1 and $1.00.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAM IR MANDAGUS 
PATARN AVIMAS 

KRETPKTTFS ORTE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREMF
SAVINOS and LOAN 

A88OCTATTON
P KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS
Sekretorius

DABARTTNR
DIVIDENTU
RATA

I1751 W. 47th Street

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------ KAD SUTAUPYTUMET KURĄ!

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
650 POLK ST. GARY, IND. TEL., GARY 2-8767 

GVARANTUOTI REZULTATAI 
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------  3 METAI IŠMOKĖJIMUI i
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So. Chicago žinutės
Minėjo globėjos šventę. 

Spalių 3 d. Šv. Teresėlės So- 
dalicijos narės gražiai mi
nėjo globėjos dieną. Rytą 8 
vai. visos atvyko į bažny
čią išklausyti šv. Mišių, taip 
gi visos ėjo prie šv. Komu
nijos.

Seselių Leonardos ir Con- 
summatos pasidarbavimu, 
altoriai buvo papuošti gėlė
mis. Po Mišių visos dalyve 
vo bendruose pusryčiuose 
parapijos salėj. Pusryčiuose 
dalyvavo dvasios vadas kun. 
V. čemauskas ir varg. A. 
Krikščiūnas.

Dievo Apveizdos 
padangėj

Daugelis žmonių 
darbą atlikę dažnai 
kad Dievas jiems nepadeda. 
Netaip Aštuonioliktos kolo
nijoj. Čionai žmonės, kad ir 
nepuošniausiai gyvendami 
pačioj Dievo Apvaizdos glo
boj, supranta tikrąją jos 
reikšmę. Jie žino, kad tik 
žmogui pilniausiai išnaudo
jus savąsias jėgas. Dievas 
tikrai ateina su savo pagal
ba. Užtat jie nelaukia, kad 
parapijos skola savaimi iš
garuotų ir reikalingi darbai 
būtų kitų atlikti, bet visi 
išvien, klausydami savo su
manaus klebono patarimų, 
karatai prašydami Aukščiau 
siojo pagalbos, duosniai au- l 
koja ir stropiai imasi para
pijos dariau. O kad Dievo 
Apvaizda neaplenkia jų triū
so, štai, ir parapijos nuo
savybė randasi geroj tvar
koj, ir parapijos skola žy
miai puola žemyn, ir dva-1 
siniai žmonės kasdien links
ta arčiau prie Viešpaties 
Dievo.

Gražiai, vieningai, sekmin

40 vai. atlaidai. Spalio 10 
d. per sumą mūsų bažnyčio
je prasidės 40 vai. atlaidai, 
kurie iškilmingai 
spalių 12 d., 7:30 
Tvarką klebonas 
bažnyčioje.

baigsis 
vai. vak. 
paskelbs

“Pantry party”. šv. Te
resės Sodalicija rengia mū
sų seselėms — mokytojoms 
“pantry party”, pirmadienio 
vakare, tuoj po pamaldų pa
rapijos salėj. Nuoširdžiai 
kviečia visas parapijos mo
teris ir geraširdžius rėmė
jus prisidėti prie šio paren
gimo. Viskas bus įvertinta 
seselių, kas tik kokį daly
ką įteiks iš valgomų negen
dančių dalykų. Sodalicija vi- 
sas-us priims ir ūžkandžiu 
pavaišins.

Dalyvaus “in corpore”. 
Spalių 10 d., 9 vai. ryto Šv. 
Vardo dr-ja eis “in corpo- 
re” į bažnyčią ir prie šv. 
Komunijos. Po Mišių bus 
narių bendri pusryčiai pi

Šv. Vardo draugijos 
žinutės

Marąuette Park. — Na
riai prašomi įsidėmėti, kad 
sekmadienį, spalių 10 d., dr- 
ja bendrai eis prie šv. Ko
munijos per 8 vai. šv. Mi
šias. Po Mišių bus bendri 
pusryčiai ir susirinkimas.

žaras, į kurį visus parapijo
mis ir svečius nuoširdžiai 
kvietė atsilankyti. Bazaras 
dar nedasiekė puškelio o jau 
tik tetrūksta keletą desėt- 
kų iki $2,000. Užtsi širdin
ga padėka ne tik dalyvavu- rapijos salėj. Visi nariai ra- 
siems, bet ypač mūsų duos- ginami pasimelsti už kare 
niems biznieriams ir auko- esančius narius, brolius ir 
tojams, parapijos komitetui, draugus.
ir nenuilstančioms draugijų 
narėms ir pavienėms mote
rims, kurios taip ištikimai 
kas vakarą dirba įvairiuose 
bazaro bizniuose.

Bazaras tęsis iki spalių 
24 d., kas trečiadienio ir šeš
tadienio vakarais, sekmadie
niais — po pietų ir vakare. 
Spalių 10 d. bus ypatingai 
įdomus, nes jame dalyvaus 
visi mūsų parapijos biznie
riai, kurių turime nemažai. 
Šitam vakare bus visokių 
prašmatnybių, todėl nepra
leiskite nedalyvavę. Norima 
įvaryti bazaro įeigas iki $5,- 
000. Tad visi aštuoniolikie- 
čiai, kaip praeityj, išvien, ir 
tai padarysime.

Be to, atsilankę sutinka 
malonią ir draugišką atmos
ferą, kurioj gali smagiai pra 
leisti laiką. Tiems, kurie dar 
nežino, reikia priminti, kad 
mūsų moterys iškepa gar- 
džiausį kugelį Čikagoje, ver
da didžiausius “hot-dogus”. 
ir nuramina troškulį gaivi
nančiais gėrimėliais. O kas 
žino, gal, būsite laimingi iš
sinešti nevieną iš gražių do
vanų, kurių pilnos lentynos. 
Iki pasimatymo bazare.

Dženitorius

Kadangi dabar rengiamas 
naujų narių vajus, tai visi 
pasirūpinkite prirašyti nors 
po vieną naują narį.

Spalių 10 d. 7 vai. vakare 
prasidės susipažinimo vaka
ras, \ vadinamas \1Smoker” 
ir naujų narių vajus.

Komisija praneša, kad į- 
vairenybių bus apsčiai. Pa
vyzdžiui, narys Otto Riauba, 
magi kas, parodys tekių špo
sų, kad nežinosi tikėti, ar 
ne. Nesuprasi, kaip gali ran
ka būti greitesnė už aly.

Tas, kurs neturi savo 
monės, bet pasiduoda 
žmonių nuomonei, yra 

1 gas. Klopstock.

Bus muzikos, cigarų, a- 
laus ir t.t. Tiesa, tai bus 
vien vyrų vakaras. Visko 
bus, tik nebus įžangos.

Nariai, nepamirškite atsi
nešti savo sekmadienio at
virutę. Jonas Skellynuo- 

kitv 
ver- Piktas žmogus uždaro sa

vo akis, bet atidaro bumą.
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Šv. Var
pine

Fall Feslival
Tovvn of Lake.

do draugija rengiasi
didelio vakaro — Fall Fest- 

kuriame bus ne tik 
margumynų, bet atsilankę 
galės gauti gražių ir vertin
gų dovanų.

Vakaras įvyks spalių 23 
d., Šv. Kryžiaus parap. sve
tainėj. Visas pelnas skiria
mas įtaisymui spalvuoto lan-i 
go Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
dr-jos vardu. Pradžia 7:30 
vak.

Vakaro pavykimu daug 
darbuojasi: pirm. Fr. Kauff- 
man ir komisija: A. Bizaus
kas, V. Serauskas, J. Šarauc- 
kas, J. Serevich ir P. Kil- 
mitzs.

Šv. Vardo draugija taip
gi nepamiršta ir savo narių 
kariuomenėj: siunčia dova
nų ir savo leidžiamą laik
raštuką, kuriame dedami ka
reivių laiškai.

Vyrai ir vaikinai, kurie 
dar nesate nariai tos drau
gijos, kviečiami įsirašyti., 
Spalių IG d. bus mėnesinė 
komunija, pusryčiai ir su
sirinkimas. Prašomi susirink 
ti prieš 9 vai. ryto, kad da
lyvavus dvasinėj puotoj i: 
patapus nariu Šv. Vardo dr- 
jos.

NUOŠIRIDŽIAI DĖKOJAME

KATRINA JUSEVICIUTE
Šiuomi norime išreikšti nuoširdžiausią padėkavonę visiems 

mūsų prieteliams, giminėms, draugams ir pažįstamiems. Taip 
pat ir visiems, kurių neturime antrašų, už taip skaitlingą ap
silankymą ir dalyvavimą laidotuvėse, suteikdami paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą mūsų mylimai dukrelei Katriu
tei. Pirmiausia nuoširdžiai dėkojame mylimam Klebonui Kun. 
A. Briškai už taip rūpestingai, gražiai gedulingai papuoštus 
altorius, ant kurių buvo atnašaujamos šv. Mišios už jos sie
lą, Gerb. Kun. Bričkos, Valuckio ir Statkaus. Taip pat, už 
pasakytus gražius pamokslus Bažnyčioje ir ant kapų. Taipogi 
tariame nuoširdžią padėką Gerb. Kun. Statkui už jo tankius 
aplankymus ir aprūpinimus šv. Sakramentais jos sielos. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojote užprašydami 
sv. Mišias už jos sielą. Taipogi nuoširdžiai dėkojame visiems 
už taip aukštos rūšies gyvų gėlių kvietkus bei vainikus, kurie 
suteikė nepaprasto puošnumo grožį. Taipogi nuoširdžiai dėko
jame grabnešiams, kurie veltui patarnavo, išreikšdami mums 
didžiausios užuojautos šioje liūdesio valandoje. Taipogi nuo
širdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui J. Liulevičiui už jo 
taip rūpestingą ir mandagų patarnavimą mūsų mylimos duk
relės laidotuvių apeigose. Žodžiu tariant, nuoširdžiai dėkoja
me visiems, kurie dalyvavote laidotuvėse, tuomi pareiškėte 
mums gilios užuojautos ir nuoširdaus draugiškumo jausmą.

Nuliūdę pasiliekame: Tėvas, Motina. Broliai ir Sesutė Ju- 
sevičiai.

Šv. ko radio orkestras, akordio- 
nistas ir dain. Florence Kor- 
sak, lietuvaitė, kuri padai
nuos daug liaudies dainų. 
Programa bus transliuoja
ma iš radio stoties WCFL, 
1000 kil. Pranešėjas

NULIŪDIMO^ h VALANDOJE
F.

/

t

Į

I

Susirinkimai

Marąuette Park.
Barboros draugija laikys mė 
nesinį susirinkimą spalių 10 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
salėje. Prašome narių skait
lingai susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptar
ti. Rengiamės prie draugi
jos metinės vakarienės, ku- P°^cck. karo mais-
ri bus Lapkričio 7 d. Taigi to administracijos regiona- 
turime daug ką svarstyti direktorius pareiškė,
šiame susirinkime. Valdyba pereitą ketvirtadienį ka- 

_____________ ro maisto administracija 
(WFA) leido naudoti civi
liams žmonėms 7.529,000 dė
žes kiaušinių, kurie buvo I

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J. Budriko programa
Juozo Budriko radio pro-

grama permainytu laito, tai sandėlyje.
— -

yra pusę valandos vėliau bus 
sekmadienį, spalių 10 d., 
9:30 vak., Chicagos laito. 
Programoj dalyvaus Budri-

UVi MODERNIŠKU^ KOPLYČIOS
ICSŲ PATOGUMUI

1410 South SOth Avenue. Cicere
Telefonas CICERO 210b

5812 So. W estem A ve,. Chicag*
telefonas Grovehill 0142

R
I —
nesinį susirinkimą sekma
dienį, spalių 10 d., parapijos 
svetainėje 2 vai. popiet, 
si nariai kviečiami laiku 
sirinkti, nes yra svarbių 
jos reikalų svarstymui.

Valdyba

Radio. Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valandą.

WHI'C 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

A
l

Vi-
su- 
dr-

Town of Lake. — TT. Ma
rijonų Bendradarbių 8 skyr. 
sus-mas jvyks spalių 10 d., 
2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėj. Nariai mi- 
lonėkite skaitlingai susirink
ti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba Budriko Moderniška Krautuvo

KOVARSKAS
vieni metai, kai 
mirtis atskyrė iš 
mylimą vyrą ir

alūnų pautrnaviman yra greitas, mandagu* u 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

JUOZAPAS
Jau sukako 

negailestinga 
mūsų tarpo 
tėvelį Juozapą Kovarską.

Netekome savo mylimo Spa
lio 9 d.. 1942 m.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime: moterį Pauliną
(po tėvais Žilvyčrukė). dukte
rį Petronėlę ir žentą George 
Strode. anūką Lawrence ir ki
tas gimines.

A. a. Juozapas Kovarskas 
yra kilęs iš Panevėžio apskr.. 
Naujamiesčio parap., Bučių 
kaimo.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną at
ilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 2 gedulingas šv. 
Mišias.šeštad. Spalio 9 d.. 1943 
m., vienos Aušros Vartų pa
rap. bažnyčioje. 6 vai. ryto, o 
antros (su egzekvijomis) Gi
mimo švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčioje, 7:30 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Juozapo sielą. Po pa
maldų kviečiame į namus po 
num. 6919 S. Artesian Avė.

Nuliūdę: Moteris Duktė, 
Žentas, Anūkas ir Giminės.

<K\

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAIiTrijų apskričių — Federa- 

Narys cijos, Susivienymo ir Moterų 
Sąjungos valdybos ir vaka
ro rengimo komisijos susi 
rinkimas įvyks pirmadienį 
spalių 11 d., Aušros Varti. 
parapijos mokyklos kamba
ry, 8 vai. vakare. Valdybų 
nariai ir komisija būtinai 
turi atvykti svarbiems pa 
sutarimams?

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

Pasitikėjimo VILIMĄ
Mumis

Rašt.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

2
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

MONUMENT CO.

A
PETRAS YUŠKA

PASKUTINIS
PAGERBIMAS4

JURGIS JOKŪBAITIS
(JACOBS)

Gyveno 34 36 S. Union Avė.
7 d.. 1943, 3:50

sulaukęs 36 metų. 
Clinton, Ind., Rūgs. 

1907 m.
dideliame nuliūdime 

sūnų Jurgį J r..

Rėpsi* ir jų

Oną ir jų 
ir dėdę 

Petro- 
ir jų 

Oną 
Žemai-

Cicero. — Visų šventųjų 
draugystės svarbus susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalių 
10 d., 1 vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis—
Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskrities sus-mas įvyks sek ! 
madienį, spalių 10 d., 2 va
landą, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos mo
kyklos kambaryje.

Vargdienių Seserų 
susirinkimas jvyks 
dienj. spalių 12 d., tuoj po 
pamaldų Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos salėj. Ma
lonėkite kuo skaitlingiausiai 
susirinkti ir pasitarti svar
biais reikalais. Valdyba

Gildos
antra-

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
Kazimiero Karai, laikys mė

Mirė Spalių *7 d., 1943 m., 2:15 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. V

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žigaičių para
pijos, Budvičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Petronėlę (po tėvais 

Juščaitė); sūnų Vladislovą ir marčią Harriet, brolį Povilą 
ir brolienę Leokadiją; seserį Juzefą Krikščiūnienę ir švogerį 
Kazimierą; pusbrolį Petrą Rimkų ir jo moterį Domicėlę; pus
seserę Ludoviką Katauskienę, ir visų jų šeimas, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpos kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose, 7512 So. Peoria Street.
Laido'.uvės įvyks pirmadienį. Spalių 11 d., 1943m. Iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: MOTERIS, SCNUS, MARTI, BROLIS, BROLIE
NE, SESUO, ŠVOGERIS, PUSBROLIS, PUSSESERE IR 
GEMINES.

Rekordas—

Jos. F. BuM, Ik.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ. j

SUVIRS 200 PAMINKLŲ f 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ I 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo ir Darba

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

I

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Seimo*

Rankose!

PERSONALIZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTK3LLAK PEOFLE PKM’EK PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAM:OUS MONTELLO GRANITE 
Mušt Beautiful—Most Enduring—Strongp^fo—Best In The World. 

BU y U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mirė Spalio 
vai. popiet.

Gimė
20 d..

Paliko 
dukterj Helen. 
3 seseris Julia ir švogerį Joną 
Miller ir I.ucillc
Seimas ir Helen JacoiMi. bro
li Joną, brolienę 
Seimą. 2 teta* Della 
Juozapą Pu pri n skus ir 
nelę Marcinkauskienę 
Seimas. 2 pusseseres 
Naujokas ir Marijoną 
tis ir ją Seimas, pusbrolį Pet
rą Martinkų ir Seimą ir daug 
kitų, giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvė* jvyks pirmadie
nį, Spalio 1 1 d„ iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas i 
šv. Jurgio parap. I»«žnyčig. 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bu* nulydėtas j šv, 
Kazimiero kapine*

Nuoširdžiai kviečiame visur 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: IhdUė. Sūnus. Se
sers-. ItroPs, Tetos. Pussese- 
rė*. Pusbrolis ir (.imirivi.

laiidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
LT5IHIS naASSOOR UIT 0006 3NOHJ

I
JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Rakt|

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

L. BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

M

1
AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1648 WEST 46th ST. 1Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

-'•J
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
i v.

-

spalių 9 d.. 1943

Kviečia:

ŠV. KAZIMIERO PAR., CHICAGO HEIGHTS
RUDENINIS PIKNIKAS

Rytoj - Sekmadienį, Spalio (Oct.) 10 d., 1943 m. 
VYTAUTO DARŽE

e

Bus daug visokių linksmybių ir įdomybių — Gėrymėlių ir valgių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.
KLEB. KUN. P. KATAUSKAS IR PARAPIJIEČIAI

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų!

"DRAUGO" LINOTIPISTAS DĖDĖS 
ŠAMO KARIUOMENĖJE

Kazimieras J. Boguslavas

riuomenės stovykloje, Okla- 
homos valstijoje.

Jo motina mirusi, o tėvas 
Antanas Boguslavas gyvena 
Chicagoje.

k

1

Parvyko tėvę laidoti, 
rado ir motin? mirusią

Capt. Clinton C. Mills, iš 
Chicago, pereitos savaitės 
gale buvo perkviestas į na
mus iš armijos medicinos 
vieneto dalyvauti tėvo laido
tuvėse. Pereitą ketvirtadie
nį jis rado savo motiną Mrs. 
Mary Agnės Mills, 78 metų 
amžiaus, mirusią lovoje, jos 
namuose, kurie randasi Ann 
Arbor. Mich. Sūnus rado sa
vo motiną mirusią, kai jis 
nuvyko jos atlankyti. Tėvai 
buvo persiskyrę.

i f 
Į 
į 
I 
i

I

Žuvę kareiviai

Va kokie dalykai įvyksta

Pasižvalgius po Chicagą ir apylinkę
Pereito trečiadienio anks- ėmė jo sūnų Daniel ir išėjo 

ti rytą vagis įlindo pro mie- pasivaikščioti. Tada vagis 
gamojo kambario langą, pa- įėjo į namus ir pagrobė už 
ėmė piniginę, kurioje buvo $660 vertės brangenybių. 
$13, iš Peter P. Frauen- Kūdikio motina, Mrs. Aileen 
hoffer kelnių, kai jis ir jo Stone, tuo laiku buvo nuvy- 
žmona miegojo name, 1282 kusi į krautuvę šio bei to 
Early avė. Paskui vagis nu- 

i ėjo į virtuvę ir pasigamino 
pats sau pusrytį. Vagis pa
valgęs išėjo pro priešakines 
duris. Apie tai pranešė po-

I licija.
♦ * s

S.

Kazimieras J. Bogu .lavas 
gimė 1912 metais, rugpiūčio 
mėnesį, Chicagoje, III. Bai
gė Marianapolio kolegiją. 
Thompson, Conn. Pasižymė
jo bowling — kėglių sporte. 
Boguslavas, prieš išvykstant 
į Dėdės Šamo kariuomenę, 
dirbo dienraščio “Draugo” 
spaustuvėje, kaipo linotipis- 
tas. Priklausė prie L. Vyčių 
ir stutdentų organizacijų. 
Buvo Aušros Vartų lietuvių 
parapijos komiteto sekreto
rius.

1

Kazimieras J. Boguslavas
į Dėdės Šamo kariuomenę iš- šių metų kątvertyje bus pa- dore T. Varias gyvena 2110 
vyko 1943 metais, gegužės 1 gaminta 230,000 naminių ice 
dieną. Dabar jis randasi ka- boxes.

• ^‘•s*’** ------------------------------------ ------------- - 1. __________________________ ______________ - - _

Šaldytuvai
Washington, D. C. — Pra-

I

nešama, jog paskutiniame

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 319 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Azijos, Europos, š. 
Afn»-os, š. Amerikon Faei- 
liko ir pietvakarių '’acifiko 
apylinkių frontuose. šeši 
Chicago area kareiviai žuvo 
kovoje, jų tarpe pažymėtas 
Anthony T. Varias, private 
first class, jo tėvas Theo-

S. 49th Avė., Cicero. Atrodo 
lietuviška pavardė.

y Obuoliu "Medus”
saugo šviežumą, o tas saugo jūsų smagumą •

ow Goia
R K T A I

PASIKLAUSYKITE:
Simmy Kaye'i Band Ir Uarata. 

TRBZIADrKNJ 1 v. v — « BBM 
Bab Craa*y Ir Ja Ory h ra* ra.

HKKMAD. »:M v. v.—WMAQ

F LarlMCaaMn

.11AŽIATT Paark m brdallkko tyrimo 
■kelMo Rradrr'a IMcmt I 

m*nra| pereitų mrtų, kada apakattama 
(Imliai*. rodo kad Old (oM bavo: 
Tol yra (Matinė < kitų bandytų tdnredy. 

14<% MAŽIAI' nikotino. 
ĮO# MAŽIAI.' gerklę erzinančių 

tars and retins.

sTAI

retaa.

ŠTAI OB VOLIŲ
••.MEDIS’ PADARO

TABAKAMS...

Apkrapjtas
Gold s rinktinių taba-

Obuohn “Medus”
už iko drėgnuma

r i garėtai būna
švieži kelionėj link jū- 
mu—apsaugo 
džūvimo.

KĄ OBIOI.IV
■ “MEDIS“ PADARO

JV.MM . . .

i Obuolių “Mrdno** pa-
1 daro. kad Mitrlkno
J Jnm. «macnmų. kurį 
I tik tinkamai prirmrti J

tabakni rali teikti Pa-
haudyklr Old Goldą 
sfaindien ir j šit’ Rinkit
ar tai nėra jūsų rira-

r Renkite 
Ataką 
Su Karo 
Bonais'.

nusipirkti.
Policija pereitą ketvirta

dienį ieškojo vagies.

H.

South Bend. Ind. — Rug
sėjo 6 dieną (pereitą trečia- ’ 
dienį) anksti rytą vagys pa
ėmė iš Lakeville Lumber 
kompanijos $320, bet $1.200 
nepastebėjo, kurie nukrito 
ant grindų, kai jie su plak
tuku atidarė seifą.

♦ « s

0 kur dingo meilė? 
Kodėl taip greitai?

Kas dar buvo William
Sylvester namuose nesulau
žyta, buvo pabaigta laužyti 
teisme, kada teisėjas davė 
divorsą žmonai Agnės, 26 
metų, 6009 S. Halsted str.

Pirmiau laužymai įvyko me, 
iš vyro pusės, kuris turi 27 Rolnick’ą išlaisvino nuo kal
inėtus amžiaus, jis yra me- j tinimo vagystėje, po to, kai 
chanikas. jis ir trys kiti vyrai, ku-

| riems anksčiau buvo paskir
tas išbandymas, sutiko atsi
lyginti už 20.000 svarų pa
vogtos žuvies, kuri buvo pa
vogta iš Morris Fisheries 
Ine., 723 Fulton str. Rolnick 
atmokėjo savo dalį, $225, 
taip buvo teismui pranešta.

♦ # -♦

Norman Rolnick, 31 metų, 
5051 Kenmore avė., pasakė, 
jog eina į armiją. Teisėjas 
William V. Daly Felon teis
me, pereitą trečiadienį,

Mrs. Sylvester pareiškė, 
jog William pasakė, jog ji 
jam nusibodusi ir prašė, kad 
ji išeitų. Kada ji atsisakė.— 
pareiškė Mrs. Sylvester, jis 
sudaužė baldus, lėkštes ir 
langus, metė peilius į ją ir 
katę.

Ale tikrai jau perdaug tų 
divorsų!

Netaiku apleido šį 
pasaulį

John F. Cody, 60 metų 
amžiaus, jis Lake kauntės 
Superior teisme. Indiana, bu
vo teisėju nuo 1934 iki 1942 
metų. Pereito ketvirtadienio 
rytą jis buvo rastas base- 
mente negyvas. Sakoma, jog 
Cody peršovė sau galvą su 
.38 caliber revolveriu.

Draugai sako, jog jis bu
vo nesveikas ir Ausiminęs 
dėl pralaimėjimo demokratų 
nominacijoje, pereitais me
tais. Jis pralaimėjo nomina
ciją Joseph V. Stodola nau
dai.

Cody’s pirmoji žmona Mi
na žuvo automobilio 
mėje. sausio
metų. Jis vedė 
Albach liepos 
metų.

nelai

i

Mergytes kepė pajų iš 
purvo, viena apdegė 
ir mirė į

Dės Moines, Ia. — Trys 
mažos mergytės apsirengė 
suaugusiųjų rūbais ir nuėjo 
į kiemą žaisti, jos nutarė pa
gaminti pajų .(pieš).

Tos mergytės už pečių 
(krosnį) pasirinko sau kiš
kio klėtką (narvelį). Kada 
pajai iš purvo buvo paga
minti, mergytės nutarė, jog 
tie pajai turi būti iškepti.

Mergytės slapta gavo deg
tukų ir užkūrė “pečių” 
(“krosnį”). Bet kai septynių 
metų amžiaus mergytė Phy- 
lli8 Polito priėjo prie “pe
čiaus” priešakio, liepsnos 
palietė jos rankovę ir ji bu
vo apdengta liepsnų. Ji mi
rė po keturių valandų vė- 

iliau kai nudegė.
Sis įvykis atsitiko šiomis 

dienomis.
—

Pirkite U. S. Karo Bonus

I

mėnesį, 1941 
Miss 

mėnesį,
Nellie 

šių

♦

Šis įvykis yra liūdnas. Bet 
tegu jis mus pamoko, kad 
turime labiau branginti savo 
gyvybę, o ypač sielą.

♦ ♦

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, metinis bazaras di
deliu triukšmu prasidės ry
toj popiet, parapijos salėj. 
Bazaras tęsis šiomis dieno
mis: spalių 16, 17, 23 ir baig 
sis spalių 24 d. Bazaras bus 
įdomus dideliems ir mažiems.

X Florence Korsak, Ryti
nių vai. lietuvaitė dainos 
meno mėgėja yra atvykusi 
Chicagon ir sekmadienio va
kare dainuos per Juozo Bu- 
driko valandą iš radio sto
ties WCFL, 1000 kil., 9:30 
vai. vakare.

X Jūreivis Charles Davi- 
donis iš Marąuette Park, ga
vęs “furlough” ir parvykęs 
namo įsirašė į Šv. Vardo 
draugiją. Būti nariu drau
gijų, kad ir esant karinėj 
tarnyboj, yra labai naudin
ga.

i X Chicago jugoslavai sek
madienį, spalių 10 d. ren
gia muzikos festivalį Bohe- 
mian-American Hali, 1440 

iWest 18 St. Programa pra
sidės 2:30 popiet. Karei
viams uniformoje įėjimas ne 
mokamas. Kitiems visiems 
įėjimas 50 centų.

»

X Mrs. C. Byrnes, kita 
dukterų a. a. J. Kamaraus
ko, iš New York buvo at
vykus į tėvo laidotuves. Sy
kiu buvo atvykęs iš Brook- 
i— ir velionio sūnus

„ -------- , pirmojo pasaulinio
Great Fa , Mont. e-, jcaro veteranas, kurs paša- 

------------------------------------- reito trečiadienio vakare va-|kojo kad jr šiandie krQ. 
6 darbininkai sužeisti *• *7 *J taGra±

r ir paėmė tris «**«*”«
j ■ " — - — - -

jis nerado rinktinių steikų 
refrigeratoryje. Bet jis ra
do virtuvėje ant stalo 60 ra

kai įvyko cionavimo punktų, kuriuos 
vagis paliko.

Visokių esti vagių. Vienas 
vagis laukė iki tol, kol tar
naitė išėjo iš Leo L. Stone 
namų, 444 Aldine, pasivaikš
čioti su vaiku. Tarnaitė pa-

Pereito ketvirtadienio va
kare buvo sužeisti šeši dar
bininkai iš Kankakee Or- 
dance Works, 12 mailių nuo 
Joliet pietuose, 
explozija.

Gerai Žinoma 
KENTUCKY 
STRAIGHT 
BOURBON 
DEGTINĖ

4 MĖTĮ.’ senvmo — 
X« PROOF

Vagis paėmė įteikus, 
bet paliko 60 punktų ” Y{

tinėje nešioja šrapnelio ske- 
Prašalinimas jų,geriausius veldras

*‘eikus; ,Kai -f!?’' įdarytų
gyvybei pavojų.

. . ..................... _. _

Fim

’3600

X Aštuonioliktos biznie
rių diena Dievo Apvaizdos 
parapijos bazare bus rytoj, 
spalių 10 d. Pranešama, kad 
biznieriai dalyvaus “ in cor- 
pore” ir kad jiems priimti 
paruošta visokių prašmat
nybių. Bazaras trečiadieniu 
ir šeštadienių vakarais, o 
sekmadienių pradedant po
piet tęsis iki spalių 24 d.

si

MADISON LIQUOR CO.
1600 Su. Wgbash Avė. Hione Calumet 3546

5680 W. Madison St Estebrook 5800

X Ona Samsonaitė, V. Pet 
rauskienė, V. Mozerienė, O. 
Brazauskienė, O. Rašinskie- 
nė ir kiti daugiausiai pasi
darbavo Anna Kaskas ir R. 
Juškos koncerto tikietų par
davime Ciceroj^ Pažymėtina, 

i kad Ona Samsonaitė parda
vė viso net 131 tikietą. To 
koncerto tikietų ciceriečiai 
išpirko už arti $600.00.
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