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Kariai užbaigė riaušes japonų stovykloje
PRIĖMĖ CONNALLY 

POKARINE TAIKOS 
REZOLIUCIJA

WASHINGTON, lapkr. 5. 
—Senatas kuone vienbalsiai 
šiandien priėmė Connally 
pokarinę rezoliuciją, kurio
je minima sudarymas tarp
tautinės organizacijos palai 
kymui taikos po šio karo. 
Balsavimuose buvo 85 balsai 
už rezoliucijos priėmimą, 
5 balsai prieš.

PRIE STALO ISTORINES KONFERENCIJOS MASKVOJE

de-

atsteigti 
laikraštis 
ginkluotų 
stovyklon

Čekai tuoj pasirašys 

sutartį su rusais 
WASHINGTON, lapkr.

—Čekoslovakijos ambasado
rius Vašingtone Vladimir 
Hurban šiandien pranešė, 
kad čekų vyriausybė greitu 
laiku pasirašysianti nepuo
limo ir draugiškumo sutartį 
su Rusija. Anot jo, Čekos
lovakijos Prezidentas Beneš 
greit pribus Maskvon pasi
rašyti tą sutartį. Manoma 
ta sutartis būsianti panaši 
į 20 metų sutartį tarpę 
glijos ir Rusijos.

An-

tvorą tuomet patroliuos ka
reiviai. Kaip tik ten apie 
8,000 japonų pirmadieny ap- 
spietė administracijos rašti
nę ir grąsino baltiesiems 
darbininkams.

Sakoma keliolika adminis
tracijos darbininkų jau at
sistatydino, bijodami naujų 
sukilimų ir sužeidimo.

Tie japonai dabar apklau
sinėjami. Norima iš jų su
žinoti kurie jų yra kalti už 
keliamas riaušes.

Robert Cozzens, tų stovy
klų direktorius, sakė tūks
tančiai japonų pirmadieny 
išreiškę savo lojalumą tėvy
nei Japonijai.

Incidentas įvykęs tuoj po 
demonstracijos, kurios me
tu japonai reikalavę geres
nio maisto, aliejuotas gat
ves, ir atleidimą kelių sto
vyklos darbininkų.

Sužeista apie dvidešimts asmenų 
Kareiviai dabar valdys tą stovyklą 

SAN FRANCISCO, lapkr.
5.—Armija šiandien perėmė 
Tule Lake atskyrimo stovy
klą nelojaliems japonams, ir 
deda pastangas 
tvarką. Chronicle 
rašė, kad 1,000 
kareivių atvykę
su tankais, šarvuotais auto
mobiliais, ir jeepsais su kul
kosvaidžiais.

Jie buvo pašaukti į sto
vyklą po to, kaip japonai 
sumušė vieną civilinį sargą 
ir grąsino kitiems baltiems 
administracijos dar b i n i n- 
kams. Kareiviai su durtu
vais pridėtais prie šautuvų 
sugaudė 500 japonų, kurie 
kelia visą nerimą. Maždaug 
20 jų sužeista.

Jau pradėta statyti aukš
ta vielinė tvora, kuri atskirs 
japonų barakus nuo visų 
kitų stovyklos pastatų. Tą

Sąjungininkai okupavo Venafro
Aštuntoji armija užėmė San Salvo

LONDONAS, lapkr. 5.— 
Berlyno radio pripažino, kad 
sąjungininkai užėmė Venaf- 
ro, vieną dviejų vieškelių 
centrų, kurie jungė vokiečių

Sako naciai vykdo 

masines skerdynes"
LONDONAS, lapkr. 5. — 

\Vladyslaw Banaczyk, Len
kijos vyriausybės ištrėmime 
vidaus reikalų ministeris 
šiandien pasakojo apie nau
ją teroro ir skerdynių ban
gą Lenkijoje, “ant didžiau
sios skalės, kokią vokiečiai 
kada pradėjo.” Anot minis- 
terio, tarpe spalių 16 ir 31 
naciai šsšiais atvejais Var
šuvoje pradėję gatvėse be
reikalingai šaudyti, užmuš
dami 162 lenkus, ir kitą 100 
•enkų Grodne.
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Jau paruošė planus 
kovai Kinijoje: FDR 
WASHINGTON. lapkr. 5 

—Prez. Roosevelto praneši 
mu, Amerika, Anglija ii 
Kinija sudarė sutartį nau
jiems militariniems žygiams 
Kinijos fronte. Anot Prezi
dento, tai bus prasta žinis 
japonams.

Roosevltas pranešė, kad 
ta sutartis ką tik sudaryt? 
Chungkinge, kur buvo susi
rinkę Generolai Stilwell 
Chenault ir Somervell, Ame
rikos atstovai, Lordas Louis 
Mountbatten, naujas britų 
komandierius piet r y ti n e i 
Azijai, ir Generalissimo Chi- 
ang Kai-shek ir jo militari- 
niai patarėjai. Prezidentas 
sakė jis šiuo laiku negalįs
pranešti tos sutarties smulk nu, kadangi yra gera pažinti 
menas. /

i

Trijų vadų suėjimas dar

nenustatytas: FDR
WASHINGTON, lapkr. 5.

—Prez. Rooseveltas šian- 
I dien sakė rsporieriams, kad 

Maskvoje sudarytos sutar
tys veikiausiai privesiančios 
prie kitų Jungtinių Tautų 
surinkimų, bet jo konferen
cijos su Stalinu ir Churchillu 
klausimas dar nesąs nusta
tytas. Jis pridūrė ir tai, kad 
jis norįs susitikti su Stali-1

Istorinės konferencijos Maskvoje dalyviai: Anthony Eden (trecias is kairės), W. Averell Harriman (antras iš 
šinės) ir Cordell Hull (toliau dešinėje). V. M. Molotov sėdi nugara į kamerą (dešinėj). (Acme-Draugas Telephoto) 

i~
Sako suomiai kalbės 

su rusais apie laiką 
STOKHOLMAS, lapkr. 5 

-— Anot laikraščio Sočiai 
Demokraten, Suomijos vy
riausybė įsakiusi Juhu Paa- 
sikivi, buvusiam -ministeriui 
Rusijai, būti pasiruošusiam
vykti Maskvon—veikiausiai į luujft Italijoje, 
kalbėtis apie atskiros taikos SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
sudarymą. Paasikivi sulošė Aldžyre, lapkr. 5.—Sąjungi- 
svarbią rolę derybose, ku- ninku penktoji ir aštuntoji 
riomis baigta suomių-rusų armijos, greitai ir smarkiai 
karas 1939-40 metais. mušdamos giliau Italijon

Pasak laikraščio. Suomi- > p ar pralaužtą Massico-Trig- 
jos likimas bus nustatytas no upės liniją, varosi pirmyn 
bėgyje kelių dienų. visuose sektoriuose.

Nėra jokio oficialaus pa- Penktoji armija, sekdama 
tvirtinimo šiai žiniai. Laik- aštuntos armijos laimėjimą 
rastis taipgi nurodė, kad po Isernia miesto, vieškelių 
Paasikivi Maskvon taipgi centrą -vokiečių linijoje, ver- 
vyktų K. A. Fagerholm, so- žėsi per vokiečių
cialinių reikalų ministeris, ir pasiekė Garigliano upės 
ir George A. Gripenberg,; apylinkę, 80 mylių į pietus 
suomių ministeris Švedijai, auo Romos. Vokiečiai užlis- 
ir sakė Švedija ir . Amerika jo jos žemuosius krantus 

kelią prie Tyrenijos, kad trukdy-

pozicijas

i

padėjusios paruošti 
tokioms deryboms.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ti sąjungininkų žygiavimui.
Linijos centre amerikie

čiai persikėlė per aukštesnę 
Volturno upę, kur ji užsilen-

kia į šiaurryčius priešaky 
Venafro, ir užėmė visas kal
nuotas vietas dominuojan
čias slėnį. Kiti daliniai dar 
toliau į rytus užėmė San 
Agapito, 3 mylias į pietus 
nuo Isernia, ir Carpione 6 
mylias į, rytus nuo Isernia.

Okupavo San Salvo.
Prie Adrijatikos, britų 

aštuntoji armija pavarė 
priešą iš San Salvo apylin
kės, kur kelias dienas sun
kiai kovota, ir užėmė San 
Salvo miestą ir geležinkelio 
stotį. Jiems padėjo du britų 
destrojeriai, apšaudy darni 
vokiečių pozicijas.

Montemitro apyli n k ė j e. 
britai ir kanadiečiai karei
viai dar keliose vietose per
ėjo per Trigno upę, ir ruo
šėsi išnaudoti jiems duotą 
progą, kuomet Isernia užė
mimas atskyrė vokiečius 
nuo kelio į vakarus, vedan
čio į jų linijos dešiniąją pu
sę.

5. 
jis

Britų

kitus partnerius.

Sąjungininkai turi pirmenybę ore 
ir vandeny Solomonuose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
5.—Aukšti laivyno oficie- 
riai šiandien pareiškė nuo
monę, kad jūrinė kova prie 
Empress Augusta įlankos 
nurodo pradžią eilės tokių 
kovų. Vienas Admirolo Hal
sey štabo narys sakė jeigu 
japonai nemano palikti savo 
30 iki 40 tūkstančių karei
vių Bougainville saloje žiau- neturėjo nuostolių, 
riam likimui, tai vandenyse 
tarpe Bougainville vakarinio 
kranto ir didžiosios japonų 
Rabaul bazės įvyks kitos to
kios karo laivų kovos. Ta
čiau, anot jo, visi Laivynų
susirėmimai nuo pradžios. lotuosius japonų laivus.

IŠ ITALIJOS — Ameri
kiečiai ir britai užėmė su
virs 20 miestelių. Britai prie 
Adrijatikos atmušė 
totinas nacių tankų 
takas.

pakar- 
kontra-

I

New Georgia kampanijos 
nurodo, kad mes dabar do
minuojame ir jūrą ir orą.

Džiaugiasi rezultatais
Admirolas Halsey sakė 

jis džiaugiasi antradienio 
kovos rezultatais: japonų 
krūzeris ir keturi destroje- 
riai nuskandinti, ir du krū- 
zeriai ir du destrojeriai su-; 
žaloti. Sąjungininkai visai

į Republikonai laimėjo 
Kentucky valstybėje 
LOUISVILLE, Ky„ lapkr.

5.—Simeon S. Willis, 63 me-
Berlyno tų amžiaus advokatas ir bu- 

radio sakė rusai įsteigė po- vęs teisėjas, buvo išrinktas 
zicijas dviejose pusėse Ker- šios valstybės šeštuoju re- 
cho.

IŠ LONDONO — Didelis 
skaičius Amerikos bombe
rių šiandien puolė vakarinę 
Vokietiją. Kol kas nepra
nešta apie atakos taikinius.

IŠ DETROITO — Forde 
kompanijos štabo narys pra 
nešė, kad dėl mūšio tarpe 
furmano ir darbininko 3,750 
Ford Rouge dirbtuvės dar
bininkų apleidę savo darbus.

IŠ WASHINGTONO — 
Vidaus reikalų sekretorius 
Ickes šiandien paskyrė apie 
125,000 tenų minkšto an-

IŠ LONDONO —

publikonu gubernato r i u m. 
Republikonai, kurie nebuvo 
išrinkę Kentucky guberna
torių nuo 1927 metų, taipgi 
laimėjo leitenanto guberna
toriaus vietą, ir penkias ki
tas valstybės kabineto vie
tas. Demokratai, per metus 
valdę Kentucky, antradienio 
rinkimuose laimėjo tik vals
tybės prokuroro vietą.

Devyniasdešimts minučių 
po kovos pradžios, japonų 
laivai, kurie dar galėjo plau 
kti, apsigręžė ir plaukė į va
karus. Mūsų destrojeriai tuo glies toms apylinkėms, ku- 
met baigė nuskandinti suža- riose dėl streiko susidarė 

kritiškas trukumas.

RINKIMAI? PREZIDENTUI 
RŪPI TIK KARO ŽINIOS

WASHINGTON, lapkr. 5. 
—Prašytas diskusuoti rin
kimų rezultatus, Prez. Roo
seveltas šiandien sakė jis 
šiuo laiku laukia tiktai ži
nių iš Italijos, pietvakarių 

Į Pacifiko, ir Kinijos frontų.

Republikonai linkę 
nominuoti Dewey
WASHINGTON, lapkr. 

—Atstovas Allen sakė
apklausinėjęs 168 iš 206 re- 
publikonų atstovų ir išra
dęs, kad jie didele didžiuma 
rems New Yorko Guberna
toriaus Thomas E. Dewey 
nominaciją į Prezidento vie
tą 1944 metų rinkimams.

Murray perrinktas CIO 

unijos prezidentu
PHILADELPHIA, lapkr.

5.—Philip Murray šiandien 
vienbalsiai perrinktas CIO 
darbo unijos prezidentu ket
virtam terminui. Nė vienas 
kitas kandidatas nestatė 
kandidatūrą tai vietai.

bu- 
Le- 
bei 
SU

—-------------s--------------------------------------

Rusai pasiekė Kievo priemiesčius
Sako iš viso užmušę 5 milionus nacių

LONDONAS, lapkr. 5.— 
Berlyno radio pranešė, kad 
rusai prasimušę į Kerchą, 
rytinį Krymo uostą, bet bu
vę atstumti nuo paties mie
sto.

MASKVA, lapkr. 5.—Stip 
rūs rusų daliniai, pradėdami 
naują ofensyvą vakariniam 
Dniepro krante, šiandien 
užėmė du Kievo priemies
čius, Pusha-Voditza ir Go- 
ryanka. Rusų pasivarymas 
privedė juos iki penkių my
lių nuo paties Kievo.

Manoma, kad rusų naujo
ji ofensyvą daroma tikslu 
pastumti nacius atgal iki 
Lenkijos Bugo upės. Rapor
tai iš fronto sako vokiečiai 
siunčia kareivius iš kitų 
frontų, kad sulaikyti rusų 
žygiavimą į šiaurę nuo Kie
vo, bijodami, kad rusų žy-

gis gali perskirti jų kariuo
menes Rusijoje.

Rusai pabėgėliai, kuriems 
pasisekė pereiti vokiečių li
nijas, sako vokiečiai jau eva 
kuavę Kievą, ir kad jų iš
sprogdinimai tame / mieste 
sukėlė didelius dūmų debe
sis.

Apart pranešimo apie už
muštų ir suimtų vokiečių 
skaičių praeitiems ketu
riems mėnesiams, rusų pra
nešimas sako, kad nuo karo 
pradžios jie užmušę penkis 
milionus vokiečių kareivių.

Britų vajus Egi joje 
vyko pagal planų 
CAIRO, lapkr. 5.—

vajus Egi jos jūroje buvo 
ne izoliuotas bandymas, bet 
dalis didžiojo strateginio 
Viduržemio plano. Jo svar
biausias tikslas buvo pa
kreipimas vokiečių aviaci
jos nuo sąjungininkų inva
zijos Italijoje.

Ofensyvos rezultatas 
vo užėmimas Dodekanų 
ros ir Castelrosso salų, 
graikų Samos salos, ir
davimas didelių smūgių prie 
šo laivams ir susisiekimams, 
kurie privertė vokiečius pa
traukti lėktuvus iš Rusijos 
ir Italijos frontų.

Cos buvo užimta pradžio
je ofensyvos, bet naciai ją 
ir vėl atsiėmė iš britų. Svar
bumas ofensyvos matomas 
tame, kad naciai desperatiš
kai nori valdyti salas Egijos 
jūroje, kurias sąjungininkai 
galėtų panaudoti Balkanų 
invazijai.

I

BERNAS, lapkr. 5.—Švei
carija išleido įstatymą, ku
ris smerkia sąjungininkų 
sudarytą “juodą” sąrašą 
pro-ašies biznio įstaigų, ir 
pabrėžė savo teigimą, kad 
jie turi teisę daryti biznį su 

į ašies valstybėmis.

Romos miestas nusėtas 
minomis kaip Napolis 
BARI, pietinė Italija, 

lapkr. 5.—Čia atvykstą iš 
Romos pabėgėliai sako Ita
lijos sostinė nusėta mino
mis, ir kad vokiečiai saką 
jie padarysią Romai tą, ką 
padarė Napoliui. Anot pa
bėgėlių, vokiečiai ketina su
naikinti visus oficialius re
kordus, kad sudaryti chaosą 
tiems, kurie turės vėliau ad
ministruoti Italiją.

Vokiečiai kol kas neper
žengė Vatikano sienų, bet 
turi ten pastatę sargus ir 
pertikrina visus įeinančius 
ir išeinančius asmenis.

ORAS
Šilčiau. Ūkanota.
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2 DTUNRAŠTIS draugas, chicago, illinois šeštadienis, lapkr. 6 d., 1943

KAS GIRDEI NAUKEGAN'E
Minės 35 metu 
sukaktį

Sekmadienį, jįapkr. 7 d. 
Lietuvių Auditorijoj, šv. An
tano draugija, viena jau
niausių vyrų pašalpinių drau 
gijų, minės 35 metus savo 
sėkmingo gyvavimo. Šia pro
ga yra suruošta programa, 
kuri prasidės lygiai 7 valan
dą vakare.

Iš ryto, 10 valandą, visi 
draugijos nariai susirinks į 
svetainę ir iš čionai eis į 
bažnyčią išklausyti šv. Mi
šių, kurios bus laikomos vi
sų, gyvų ir mirusių narių 
intencija, padėkoti Visaga
liui Dievui už visas malo
nes, suteiktas per 35 metus 
ir paprašyti Jo palaimos 
draugijos ateičiai.

Vakaro programoj daly
vaus Šv. Baltramiejaus cho
ras, vadovystėj varg. Stan. 
Žyliaus; Moterų Antifonalis 
choras ir mokyklos moki
niai. Sveikins draugiją kle
bonas kun. J. Čužsuskas, ki
tų draugijų pirmininkai ir 
Waūkegano bei North Chi- 
eages miesto majorai. 
Svečias kalbėtojas

Be to, bus plačiai žinomas 
gabus kalbėtojas ir žurna
listas kun. J. Prunskis. Ji
sai pateiks žinių apie Lie- —

I tuvos padėtį dabar ir ko 
po šio karo galima tikėtis. 
Kas girdėjo kun. Prunskį 
prieš pora metų, per Lietu
vių Dieną, visi reikalavo, 
kad, progai pasitaikius, at
važiuotų pas mus su ilgesne 
kalba. Taigi pasisekė mums 
gauti kun. Prunskį ir ma
nau, kad atsilankys daug 
publikos jo paklausyti. Ne
pamirškit, kad Šv. Antane 
draugija šį gražų vakarą 
rengia visiems, nes įžangos 
nebus. Prašomi visi susi
rinkti.

Tą vakarą taip pat bus 
pagerbti draugijos nariai 
išbuvę 35 metus, pirmi or
ganizatoriai ir nariai 
šę pašalpos per 20 
Po programos bus 
per kurį draugai, jų
svečiai ir pažįstami galės 
suseiti ir įspūdžiais pasida
linti. Prašom visų ateiti.

I 
nepra-. 
metų, 

balius, 
šeimos

Svarbus susirinkimas

St., spalių 31 d. viešėjo Pra- žiavęs 15 dienų namo.
no Rumšos pusbrolis, Vii- pirmą kartą buvo parvažia- į Navai ligoninę, San Diego, I 
das Brazauskas iš New Yor- 
ko. Rumšai džiaugiasi, kad 
jis neužmiršo savo pusbro
lį, nes jau labai seniai mą-

Jis sisekimo. Paviešėjęs vyksta PIRKITE KARO BONUS!
9

NEGALIU MIEGOTI

NEGALIU VALGYTI

Į kariuomenę
Lapkričio 2 d. Cyrilus Ra

kauskas, sūnus Simono Ra
kausko, 913 — 8th St., iš
vyko į kariuomenę. Cyrilus 
yra vedęs Ievą Sedar, duk
terį Felikso Sedaro. Labai tesi. V. Brazauskas yra Dė- 

j nuliūdę tėvai, žmona, brolis dės Šamo tarnyboje ir nan- 
ir sesuo.

Cyrilus yra baigęs Šv. Bal 
tramiejaus pradžios mokyk
lą, Waukegan Township high 
school ir St. Eedes College. 

i Priklausė Šv. Baltramiejaus 
parapijai ir katalikiškoms 
draugijoms. Buvo direkto
rium lietuvių kooperatyvo 
ir visada darbavosi visuose 
reikaluose.

Waukegano lietuviai nete
ko pavyzdingo veikėjo. Įsto
jo į jūrininkus, nes prieš 

' kiek laiko buvo įsirašęs Na
vai Reserve ir Great Lakas 
mokinosi į jūrininkus.

Linkime Cyriliui pasiseki
mo visame.

dasi Camp Grant, Rockford,
BĮ. Rumšai svečiui aprodė
Waukegan. Nors Vladas pa- bai džiaugiasi Vinco parvy- 

;eina iš didelio miesto, kaip
New York, bet labai gėrėjo
si Waukeganu. Esą, labai 
puikus miestas ir nesigailė
jo atvažiavęs.
Tarnauja ir mokinasi

Vincentas-Vladas Špokas, 
sūnus, Vlado ir Ievos špokų 
826 — 8th St., buv>o parva-

I

I

I

Į

Svečias iš New York

Pas Rumšus, 802 — 8th

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę l 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

vęs nuo to laiko, kaip išvy- kur mokinsis būti gydytojo 1 
ko (birželio mėnesį). Bai
gęs Waukegan Township 
high school tuojau įstojo į 
jūrininkus. Dabar yra 2nd 
Cl&ss ir per 4 mėnesius bu
vo Farragut, Idahc.

Špokai, ir visa giminė, la-

pagelbininku.
Bus arčiau namų I 

I

kimu ir linki jam visame pi-

Būkit Malonus
SAVO AKIMSl

(Nukelta į 3 pusi.)

Jonas Navardauskas, sū
nus Petro Navardausko, yra

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

DR. J. J. SIMONAITIS

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

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečia*, ir šeštad. »:S0 a. m.
Iki 7:00 p. m.

Parapijos komiteto ir 
sų draugijų atstovų reikale 
prisirengimo prie parapijos 
metinio bazaro susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, mokyk
los kambary, 2 vai. popiet. 
Prašomi skaitlingai susirink 
ti.
Pardavė namą ir biznį

vi

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAIraišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
UŽ PRIENA- , 
MIAUSIAS I 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- 
kaliŠkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir Intų visokių muzikalių 
riallrtų.

rPAPGUTM
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

i
1

Bnūrlko Moderniika Krautuvi

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

Mane 2* metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių SpeežaUsta*
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akiniu. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda aš* 
kreipiama į mokyklos vaikiu

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Petras Norkus, 720 S. Ge- 
nesee St., šią savaitę par
davė savo namą ir barzda- 
skutyklos bei Laikrodėlių tai
symo biznį. Kur apsistos, 
kol kas nežinoma.

Petras yra “ oldtaimeris” 
! ir oldtaimerių “gengės” ge
ras muzikantas. Enrikas

Vaikų pramoga
Spalių 28 d. šv. Baltra

miejaus mokyklos altoriaus 
vaikučiai turėjo “Ha!lowe- 
en party", kurią seselė Pau- 
leta pagelbėjo jiems sureng
ti. Vaikai žaidė, senesni tar
nautojai mandagiai priimi 
nėjo naujus narius, kurių 
daug įsirašė ton draugijom 
Atsilankęs kun. Albinas Kiš- 
kūnas išgyrė tarnautojus ir 
už neapleidimą savo pareigų, 
bei klusnumą padovanojo 
kiekvienam dovanėlę. Gavo 
dovanų ir nauji nariai. Vai
kučiai labai džiaugiasi do
vanėlėmis ir žada dar uo
liau eiti savo pareigas.

JOHN A. KASS
JEMKLBY — VVATCHMAKEB 

— MŪŠIO

Daigely atsitikimą akys 'afltato*- 
■ms be akinių. Kainas pigiu kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

PboM YAKDS 1338

Jos. F. Budrik. Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1000 k Sekmadienio va

kare 9:30 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

4216 ARCHER AVENUE 
Puone: LAFAYETTE 8617

X■
1'' ’ • *

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

DR. G. SERNER

TeL CANal 6122

DR. BIEZI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868TeL Y.ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 5

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

UŽ-

EXTRAl EXTRA!

PRISIPAŽINO

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

pa- 
gazus.

M. KAN ijlK, bht.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARD8 «054

i

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

r'.< iibfūci mHlMGS

— REMONTĄ VDfūI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMB 

wvamao rašoma

Kai jums prikimba veiksminis 
kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti, nervuoti Ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimų, nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų Ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gonzozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jiB taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalint! užkietėjusias išmatas: 
gelbsti prašalinti užkietėjimo * 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
tokit tikri! kaip nurodo
ma ant bonkutės užrašo. 
Jei jūs vėl nori
te jausti džiaug
smą. m a lo n i o 3 
pagalbos nuo už
kietėjimo v a rgi- 
nimų ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų skilvj, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūst 
•Susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

H VR R T 60c vertės
Bandymui Bonkutės

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT— 
antiseptikas — kuris suteikia' greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uralgiškų skausmų, muskullnio nu- 
garskausmo, sustingusių, ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
mų.
DR. PETER’S MAGOLO —a’kalinas 
— palengvina laikinai nekurtuos 
skausmingus skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkštles nevirškinimas ir 
rėmuo.

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
aro aviacijos skyri’ i priežas 
ies Bpalvų neregejimo — (coloi 
indu esą), kreipkitės prie manęs 

Apsiimu išgydyti.

i

Ai»>s

TeL YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
___756 West 35th Street

Tel. YARds 3146

dr. v. a. Šimkus
'Gydytojas ir chirurgas

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MTDvray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, puo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dienų.

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
(> Įdėtas 31.00. Atsiųskit 
apmokėtą II uncijų GOMOZO ir 
dykal--«0c vertės--bandymu i bon- 
kutes OLEJO IR MAGOLO
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas ......................... .. .........................
Adresas .................................. ................

Pašto Ofisas ................................. .
DR. PETER FAHK5KY a SONS CO.

D»pt. «71-4N
2MI Wa«liinrton Bhd., Chlmre 12, Iii. 
2M stanle, SS., Minnlpec, Man.. Can.

Yom
ČM 
Be
Sur*

Ofiso Tel............ VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

į

Leonard Marcus. 15 metų 
amžiaus, New York polici
jai prisipažino nužudęs sa
vo bobutę (grandmother) už 
tai, kad ji sugavo jį vagiant 
jos pinigus. (Acme-Draugaa 
Telephoto)

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Mokama 8%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jm. M. Monrte, 8«c’y. MM 80. HALSTED 8T

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
_RUandm;

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

------------------------- *
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šeštadienis, lapkr. 6 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ( mm **,(•) k.
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VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP IVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deartom Street 
TeL RANdolpli 9488-9489

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI

Waukegano žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

Kenosha Kronika

------------- --------  -------  -

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo datortinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa^ 
rimo raštas. Jus sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

VYRŲ
MUMS REIKIA TUOJAUS 

PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

HYDRAULIC PRESS Operatorių 
CALENDAR OPERATORIŲ 

MILL VYRŲ 
MACHINISTŲ 

MAINTENANCE VYRŲ 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL GANDY CO.

3501 Potomac

HELP YVANTED — MOTERYS

CHICAGO, lapkr. 5.—Ka
talikų savaitraštis ‘ ‘The 
New World” pirmo puslapio 
vedamąjam sakė patenkini
mas Rusijos paaukojant ma
žesnių tautų suverenumą 
nugali tikslus, dėl kurių ka
riaujama. Minėdamas pra
leidimą Lietuvos, Latvijos

^COMPTOMETER^OPEKJ^TORs' * ūmasis
sako praleidimos Pabalčio

Large industrini establishment 1-ocat- r
ed oa the south west side has open- klausimo nieko neišriša, bet 
ings for stenographers and typists
with some experience. Also begin- duoda suprasti, kad Čia pa
ners and girls for clerical xvork and ; . . . ..___ .
filing. Permanent positions.

SEE MISS LYNCH 
ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. PERSHING RD.

tenkinama viena didžiųjų 
sąjungininkių.

HELP AVANTED — VYRAI

ARC WELDERIŲ
MACHINE ASSEMBLERSt

RADIAL DRILL

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBŪS DARBAI

Nelaimė

PRESS OPERATORIŲ
VIRŠLAIKIS

GERA MOKESTIS

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

Mokame aukščiausią, mokestį visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
po S ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. T • „ ,
PILNO arba dalinio LAIKO > John Burka, 62 metų, 
DARBAMS. --------“ ...............

PATYRIMO NEREIKIA džiu, pereitą ketvirtadienį, 
Prie Aluminum Castings Darbų, netoli Oak Forest inifrmary, 
TRIMMERS — POLISHERS į.™ huvo g-yventoiu CHIPPERS — SAND BLASTERS KUr J S DUV° 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI

bu-
. DIENĄ IR NAKTĮ. vo rastas pasikoręs po me-

Dėdės Šamo kariuomenėj 
jūrininku. Baigęs Waukee- 
gan Township mokyklą, įsto 
jo į jūrininkus ir buvo iš
siųstas į Farragut, Idaho, 
keturiems mėnesiams, kur 
ant mokomojo laivo. Baigęs 
kufsą pasiųstas arčiau na
mų, į Great Lakęs Navai 
stotį, ir čionai turės mokin
tis. Labai smagūs, nes galės 
dažniau pasimatyti. Jonas 
yra baigęs Šv. Baltramie
jaus mokyklą, priklausė šv. 
Vardo Draugystėj ir 
smarkus 
kydamas 
davo sau 
darbelius
vo Juozapui Andriuliui 
vežioti groserį.

buvo 
darbininkas. Lan- 
mokyklą užsidirb- 
atlikdamas mažus į 
ir dažnai padėda- 

iš- 
’. Niekad ne

buvo matyti supykusį. Visa
da buvo smagus ir malonus 
su visais. • |

Gyvojo Rožančiaus

noriu nuoširdžiai pa
mote rims, kurios dar 
prie savo būdos: 0-

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

Atsišaukite asmeniškai į
Door No. 5. House No. 3.

13th & Clark Sts.

Atsišaukite dėl pasitarimo: darbo 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. —- 
Šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

Turtingiausia anglimi Lietuvis—lėktuvų 
technikas

VYRŲ REIKIA
Prie all-around darbų. Pastovių.
GREIT NORTHERN CHAIR CO.

2500 W. Ogden

2742 W. 36th PLACE

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.

GARAGE VYRO — pasirinkimas 
valandų, gera mokestis. Taipgi gera 
proga po pergalės.
AMERICAN AUTOMOTIVE MAINT.
CO. 215 W. 65th St.

9 RYTO IKI 5 PP. REIKIA

MOTERŲ
Mums Reikia Tuojaus 

Prie Svarbių. Karo Darbų 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Inspektorkų ir taipgi 
Prie Lengvų Dirbtuvės Darbu 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

WESTERN FELT WORKS 
4115 OGDEN AVĖ.

Jungtinės Amerikos Val
stybės pagamina apie 60 
procentų pasaulyje anglies. 
Jungt. Amerikos Valstybės 
yra turtingiausia anglimi.

Kiek važiavo!
Iš

Centrai
Steel & Wire Co.

REIKIA DŽANITORIAUS
Prie lengvų darbų spaustuvėje. 
Dienos darbas, gera mokestis.

SHAW - CHICAGO 
PRINTING CO.

3252 W. Lake St.

Nursery ir landseape <
Patyrimo nereikia. Gera 

Pasitikit mūsų busą 
‘ Milvaukee gatvėkarių linijos 
j vai. kas rytą.

SVVAIN NELSON & SONS
Glenvietv, UI.

Rogers Park 1964

darbininkų, 
mokestis, 
pabaigoje 

6:30

I

DIE MAKERS

viso 1,404,110 keleivių, 
“L” traukiniuose, 

važiavo per subway stotis, 
per pirmas penkioliką dienų 
spalių mėnesio oper avimą. 
Apie tai pranešė linijos pa
reigūnai. Spalių mėnesį va- 

SE& Tu“ lojančių buvo 15.269,023 
— 8.48 procento viršaus, ne
gu spalių nlėnesį, 1942 metų.

REIKIA 
MOTERŲ

esančių

V Y R Ų
Džanitoriu ir Skalbykloje pagalbi
ninkų. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

VVESLEY MEMORIAL 
HOSPITAL

250 E. Superior St.

STEEL - Rl’LE DIE MAKE R 
PASTOVIAM DARBUI MUSŲ 
SVARBIOJE PRAMONĖJE

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

VYRŲ
Išmokti šilk screen atspausdinimo 
darbą. Drafto paliuosuoti. 70c į vai. 
ir viršlaikis laike mokinimo.

THE PERMALUX CO.
900 W. Lake St.

100% KARO DARBAI

VYRU
Su ar Be Patyrimo

Prie

Drill Press
ir

Abelnu Darbų
Machine Šapoje

Taipgi

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

ALGOS PLENE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

STIGER PRECISION 
PRODUCTS, INC. 

4616 W. 20th STREET 
CICERO

s

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
Dirbti wholesale grocernės ištaigoj. 
Svarbi pramonė. Gimimo liūdijimų 
ar pilietybės popierų nereikia. Pstv- 
rimo nereikia. Union įstaiga. Rata 
77*4c j vai. su užtenkamai viršlai
kio mokant $1.16 j vai. Apmokamos 
atostogos ir kiti patogumai.
Crawford 3200 Mr. Kerulis

ROYAL BLUE STORES, INC.
2542 OGDEN AVĖ.

MEDŽIO IŠDIRBftJŲ
Stock. rip ir trim sawyers, jointer ir 
boring machine darbininkų. Su ar 
b<‘ patyrimo. Uždirbsit iki $41.60 
laike mokinimo; pastovūs darbai da
bar lr po karo. Atsišaukit asmeniš
kai prie 
ST.. ar 
3830.

A.

Mr. Cognac, 1382 W. 
pašaukit M r. Catling,

HRVNDREIN’ & CO.

3-t*
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PLATINKITE “DRAUGĄ’

PRIE VIRTUVES DARBŲ 
ligonis ar trumpoms valandoms. 
Valgis ir i__2L,___ ____

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
REIKAI.IAGA VIRĖJA 

GERAS MOKESTIS.
šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Prie lengvų, dirbtuvės assembling ir 
checking darbų. Patyrimo nereikia.

EAGLE GRINDTNG WHEEL CO. 
2519 Fulton St.

Neutralumas tarp tiesos 
ir melo, pikto ir gero. Dievo 

i ir velnio, Bažnyčios ir sek 
tos yra ne kas kita, kaip 
paskelbimas Dievui karo 
Kas neutralus — yra prie
šas. R. Maeder.

Antanas Truskauskas, Jr., 
sūnus Antano ir Rozalijos 
Truskauskų,' 1014—8th St., 
po aštuonių metų Dėdės Ša
mo tarnyboje, pakeltas nuo 
mechaniko į Chief Petty 
officer. Prieš įstodamas ka
riuomenėn 
Hardware 
subatomis 
Lakęs ir 
lėktuvus.
Navai Reserve, kur baigė 
Chief Mechinic kursą. Ka
rui prasidėjus tuojau buvo 
pašauktas į Glenvievv Air- 
port taisyti ir prižiūrėti 
lėktuvus. Ir dabar tebėra 
Glenview Airport.

Antanas yra baigęs Šv. 
Baltramiejaus mokyklą ir 
Waukeegan Tovvnship High 
School.

I

dirbo Chicago 
Co., vakarais ir 
vykdavo į Great 

mokinosi taisyti 
Buvo įsirašęs į 

kur

. Paremkime draugiją

TOOL & DIE MAKERS 
LATHE HANDS 
BELT SANDERS 
55 VAL. SAVAITĖJE 

LAIKAS IR PUSE 
VIRŠ 40 VAL.

ARGUS MFG. CO.
1134 N. KILBOURN

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR 
MOTERŲ

Dirbti stockrume china ir glass- 
ware dirbtuvės. Atsišaukite į

CROYDON CHINA SHOP 
Lincoin & Touhy Avė.

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

ARC WELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00 
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

Santa Fe Railway 
REIKALAUJA

VYRŲ IR 
MOTERŲ

kaipo

★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

laipsniškas Įsidijbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

. Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. -ne 8 t no.

5757 VVEST 65th STREET

DARBININKŲ
75c — 85c į valandą 

VITALITY MILLS. INC. 
87th St. ir S. Stewart Avė.

18
VYRŲ REIKIA

iki 50. 100% Defense darbai.
M. LTZEN MFO. CO.

6934 South Chicago Avė.

Į
TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 

AMŽIAUS 16 IKI 50 ‘

Kvailys giria save, o iš
mintingas kvailį.

Šių metų šv. Petro para
pijos bazaras buvo kuo sėk
mingiausias parapijos isto
rijoj. Didžiausi šio pasise
kimo kaltininkai yra sese
lės ir 
dr-ja.

Šiuo 
dėkoti 
bavosi
nai Valauskienei, O. Laučie
nei, E. Biškauskienei, E. Bi- 
tautienei, S. Strasevičienei, 
T. Balčaitienei, ir S. Hau- 
ser. O ypatingos padėkos 
vertos yra šeimininkės, ku
rios per visus vakarus taisė 
valgius ir surengė skanius 
pietus per paskutinę dieną: 
A. Borden, O. Lauraitienė, 
M. Druktenienė, EI. Dešrie- 
nė, T. šumskaitė, A. Vada- 
polienė.

Taip pat dėkoju visiems, 
kurie suaukojo įvairių da
lykų, ypatingai ūkininkams 
už įvairius paukščius ir sū
rius. Ypatingai ačiū E. Min- 
kowski, lenkui neparapijo- 
nui, kuris paaukojo $100.00 
pinigais. Tariu padėkos žo
džius Juozui švelniui ir An
tanui . Valui, kurie paaukojo 
po vieną dėžę gėrimų. Kiek
viena dėžė pelno atnešė su 
virš $100.00.

Sekantieji laimėjo dova
nas per paskutinį vakarą: 
1-ma
$25.00 War Bond (auka Vin
co Karčiausko); 2-ra — 
Ruth Mockus — $25.00 War 
Bond (auka Prano Stankaus, 
Sr.); 3-čia — Teklė šums- 
į

HARRY OAKES NAŠLE

Nužudytojo Harry Oakes, 
turtuolio Bahamas saloje, 
žmona pašaukta į teismą liu
dyti. žmogžudystėje įtaria
mas jų žentas Alfred de Ma- 
rigny. ši byla kai kurių laik
raščių Amerikoj yra jau per 
daug išpūsta. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

virš minėtiems aukotojams 
tariu nuoširdų ačiū.

Vincas Karčiauskas, kuris 
yra parapijos komitetas, ne 
tik kad pats aukoja, bet 
dar ir darbuojasi parapijos 
gerovei. Jisai lankė biznie
rius, surinko daug dalykų ir 
pinigais $24.00. Už jo auka 
ir pasidarbavimą parapijos 
ir savo vardu tariu jam šir
dingą ačiū.

Reikia čia pažymėti, kad 
bazaras buvo labai mažai 
lankomas. Bet kas atsilanką 
tai ir iš savo išgalės parė
mė. Tas rodo, kad ne visi 
atjaučia parapijos reikalus. 
Jei būtų visi parapijiečiai 

kaitė — toną anglių (auka atsilankę į bazarą, tai pelno 
Economy Coal Co.) ; 4-ta — būtų likę kur kas daugiau. 
Rose Rochau — 100 svarų 
miltų (auka Aleksandro Moc
kaus) ; 5-ta — Mr. Voltz — 
$5.00 war stamps; 6-ta — 
D. Blazavier — $5.00 plo
tos (auka Sixth Avė. Stu- 
dio); 7-ta — Leonard Mar
cinkus — $2.50 war stamps; 
ir 8-ta — St. F. Ralys — 
$2.50 war stamps. Visiems

Birutės dr-ja

I

Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių Draugija rengiasi 
prie puikaus parengimo, ku
ris bus lapkričio 14 d., Lie
tuvių Svetainėj. Pradžia 7 
vai. vakare. Pirm, ir komi
sija darbuojasi, kad paren
gimas išeitų kuogeriausiai. 
Kviečia visus lietuvius atsi
lankyti ir pamatyti, kaip prašo visų skaitlingai atsi- 
Waukeegan’o lietuvaitės mo lankyti.

ka. surengti puikius vakarė 
liūs. Programoj bus dviejų 
aktų vaidinimas. Mergaitės, 
kurios vaidins veikalėlį, 
kas vakaras praktikuojasi.

Pirm. A. Vaitekūnaitė

M.Z.

Bet mes visi džiaugiamės, 
kad gryno pelno iš bazaro 
liko $2,500.00. Kad esame ir 
maža parapijėlė, pralenkė
me didesnes parapijas. Tad 
garbė mūsų žmonėms!

Galop dėkoju Jonui Druk- 
teniui, kuris man daug pa
gelbėjo, Vincui Karčiauskui. 
Pranui Stankui, Sr., Juozui 
Švelniui, Antanui- Valui, E. 
Minkowski; moterims ir cho
ristėms. kurios visos malo
nėjo padėti. Ypatingai gi 
seselėms, kurios su mokyk
los vaikučiais daug prisidė
jo prie pasisekimo.

Kun. Pr. Skrodenis, MIC., 
klebonas
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Ho RaYMomo 
LOOK vMHo's 
HEQE,- 
'Yooą

T>o as Yo0
PLEASE ! 

'MTH EithER OF 
Yoo HomE WR.ECkEQS 

in The Game įme
Hąven't a chancE.

‘ THAT LITTLE GAME” Inter-natųCartoonCo., N.Y.—By B. Llllk

PIRKITE KARO BONUS!

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
PILNAM IR DALINIUI LAIKUI THE LEADING LITHUANIAN

Laikas ir pusė už viršlaikį
po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVĖ

HfeLUO, GakGi" 
HELUO l
HO-HO* 

HERE ooes 
RAY'S luck!

HO-HO-

HE'S <14 
OHE OF 
HlS Oub 
LUCKY 
STftEAKS Asaih.

G Et OUTA 
HGftE, You
B(G CHEESE! 

( H ATE You! 
IF Yoo're GotM’ 
Yo STAY Alk 
NlGHT C(AQuit Right now!
I \Nont Pu a Y 
vMtTH You.

That Blue T>eck uue Plaved UJiTH The other 
niGht ? /

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!
PARSIDUODA — 4413 SO. FATR- 
FIEI.D AVĖ.. 2 fletų po 5 kamba
rius nmrirds nama.s_ apšildomas kar
što vandens. Matcsnių infomu-ijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747
Ne viskas, kas siūloma 

tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in-

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Piktas žmogus uždaro sa
vo akis, bet atidaro burną. SKELBKITES “DRAUGE

>
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Ar pasikeitė Lietuvos atsteigimo problema?
PRIEŠŲ NUOMONĖ IR NORAI

Paskelbus Maskvos konferencijos deklaraciją, Lietu
vos priešų spauda reiškė džiaugsmo, kad su Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių nepriklausomybės idėja rei
kalas jau yra baigtas. Ypač džiaugėsi lietuviškieji ko
munistai, kurie visomis savo jėgomis dirba, kad pra
žudyti Lietuvą, amžinais ryšiais sujungiant ją su So
vietų Rusija.

Mūsų visuomenėj, tiesa, buvo ir yra susirūpinimo ir 
nusivylimo, kad konferencija netarė savo aiškaus žo
džio Lietuvos ateities klausimu. Bet, kaip mes jau ra
šėme, iš to dar netenka daryti išvadų., kad Lietuva jau 
yra parduota kitai valstybei. Konferencijoj nesuminėta 
ir daug kitų valstybių, apie kurių nepriklausomybės at- 
steigimą jokios abejonės negali būti.
MES TEIGĖM, KAD PADĖTIS NEBUVO PASIKEITUS

Maskvos konferencija išrišo pačius didžiuosius jung
tinių tautų karo eigos reikalus ir priėjo prie susitari
mo dėl pokarinio bendradarbiavimo taikai atstatyti ir 
palaikyti. Visa eilė kitų Europos tautų klausimų svars
tymas paliktas specialiai sudaromai trijų didžiųjų val
stybių komisijai, kuri veiks Londone. Tos komisijos 
pareiga, be abejonės, bus rūpintis ir Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atsteigimo reikalais.
DĖL P. ŽADEIKIO LANKYMOSI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Mūsų teigimą, kad Lietuvos padėtis nėra pasikeitusi, 
patvirtina iš Vašingtono atėjusi žinia apie P. žadeikio, 
Lietuvos ministro, viritą valstybės pasekretoriui p. Šlai
tinius. Po šios vizitos spaudos korespondentai užklausė 
p. Žadeikio, ką jis mano apie Maskvos konferencijos 
nutarimus ir kokia dabar yra Lietuvos padėtis. Dėl to 
p. Ministras atsakęs, kad

Atlanto Čarterio principų galybė, su kuria tampriai 
rišasi Lietuvos išlaisvinimo visos viltys, — išlaikė 
Maskvos kvotimus... Nepriklausomos ir demokratinės 
Lietuvos Respublikos atsteigimo problema esminiai 
nėra pasikeitusi, bent nėra pablogėjusi. Kiek pati 
Maskva parodys čia prielankumo, paaiškės vėliau.

ATLANTO ČARTERIS IR MASKVOS KONFERENCIJA
Vadinas, Jungtinių Valstybių vyriausybės stovėjimas 

už Lietuvos nepriklausomybę nėra pasikeitęs. Ir jis ne
gali pasikeisti. Kitaip prez. Rooseveltas ir premieras 
Churchill turėtų paimti ir į šmotelius sudraskyti At
lanto Carterį, kurį jiedu prirengė ir po kuriuo iškil
mingai pasirašė. Todėl, jei Mhskvos konferencija, kaip 
sako p. Žadeikis, ėjo Atlanto Čarterio dėsnių dvasia, 
apie Lietuvos atsteigimo problemos pasikeitimą kalbos 
būti negali. Tas faktas, kad Valstybės Departamentas 
formaliai Lietuvos Ministrą priėmė, taip jau aiškiai 
kalba, kad jokių pasikeitimų tuo atžvilgiu nėra įvykę.
★
Ar jau atidavėme savo dalį svarbiam reikalui — Com

munity ir War fondui? Didieji karo ir vietos reikalai 
iš kiekvieno iš mūsų reikalauja bent vienos dienos už
darbio. . >
★
Kiekvienas sąmoningas lietuvis katalikas turėtų būti 

mūsų šaunaus Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 
nariu.

A i

Puikiai gina Baltijos valstybes
“The New World” šią savaitę įdėjo puikų vedamąjį 

straipsnį, kuriame stipriai ir energingai gina Baltijos 
valstybes.

Įvertinus Maskvos konferencijos nutarimus, kurie lie
čia karo vedimą ir pokarinį bendradarbiavimą, laikraš
tis reiškia nepasitenkinimą, kad neiškeltas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimas.

“Aplenkiant Baltijos klausimą tikrai nieko neišri
šama’’, rašo New Worjd, “bet tai yra suprantamas 
noras nuraminti galingą santarvininką prie jo paties 
tarybos stalo. Argumentuojama, kad praradimas šių 
mažų tautų nepriklausomybės neturi būti kompromi
su didesniam klausimui, įvarant į pašėlimą didžiąją 

'Azijos ir Europos mešką. Jos iltys yra didelės ir ga
lingos dabar. Tai kodėl neduoti punktą, vieton įsi
velti į jos ilgus, juodus plaukus?”

MAŽŲJŲ TEISĖS TAIP ŠVENTOS, KAIP IR 
DIDŽIŲJŲ

Toliau editoriale pasakoma šie labai reikšmingi žo
džiai:

’ ■ - * 4*1
“Galima pripažinti, kad nuraminimas gali būti kai 

kada pateisinamas; bet pasidaro saužudyste, kuomet 
principas pavojuje. Pasakant Lietuvai, Estijai ir Lat
vijai, dėl to kad jos mažos, jos turi aukoti savo ne
priklausomybę, kad padaryti taiką, reiškia padėti į 
kliuvinį visą suvereniteto principą. Duodant pirme
nybę didumai, mes užtrenkiame duris vilčiai milijo
nų žmonių, kurių kultūra ir gyvenimo ypatumai yra 
taip šventi, kaip ir mūsų.”

PANEIGIMAS BALTIJOS TEISIŲ, PAŽEISTŲ 
KARO TIKSLUS

v

Šis antrasis pasaulio karas, teisingai pabrėžia New 
World redaktorius, yra milžiniškos grumtynės už eg
zistenciją ir išlaikymą brangių laisvių:

“Bet kuri kita mintis yra įžeidimas mūsų nar
siems vyrams, kurie nukenčia mūšių laukuose; ir 
aukščiausioj mirties demokratijoj, daug tautų susi
maišo bendruose kapuose. Kiekviena jų turi nuopel
nų už savo aukojimąsi.

“Taika, kuri seks po karo negali būti klastinga... 
ir tarnauti didžiųjų valstybių savymeiliškiems tiks
lams. Tai nugalė tų mūsų tikslų magna charta ir mū
sų kovos priežastį.”

Šaunusis editorialas baigiamas, pabrėžiant reika
lą aiškiai stovėti už mažųjų tautų teises:

‘ Didysis klausimo ženklas turi būti pašalintas, pa
darant kelią geros valios užtikrinimui pasaulio ma
žosioms tautoms. Atlanto Čarteris, keturios laisvės, 
yra daugiau negu šūkiai, vartojami sužadinti mūsų 
karo jėgoms. Jie turi būti mūsų veiksmų tikslu žmo
nių gerovei.”

Toks įtakingo ir plačiai skaitomo katalikų laikraš
čio griežtas ir tvirtas stovėjimas už Baltijos valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę, mus nepaprastai džiugina. 
Mes neabejojame, kad jis daug padės tautų kovoje už 
teisybę ir teisėtumą. Jis taip jau bus stipriu akstinu 
ir mums visiems daugiau dirbti ir aukotis.
★

Lietuvos šelpimo klausimu
“Tėvynė” tarp kitko rašo:

“Šiais reikalais spalio 26 ir 27 dienomis New Yor
ke lankėsi “vakarai” — Chicagos veikėjai: Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, adv. A. Olis ir adv. J. Gri- 
šius. Jie atvežė Chicagos visų srovių aštuonių veikė
jų pasirašytų dokumentą, kuriame pareiškiama, kad 
chicagiečiai sutinka Lietuvos šelpimo reikale bendrai 
dirbti. (Tame dokumente pasirašo ir Amerikos Liet. 
Tarybos valdyba). Po dviejų susirinkimų ir po ilgų 
pasitarimų, “rytai” — Didžiojo New Yorko veikėjai 
— pilnai pritarė. Čia taipgi pasirašė visų srovių keli 
veikėjai, duodami pažadus bendro fondo steigimą 
remti. Chicagiečiai taipgi pasiūlė sušaukti seimą Lie
tuvos šelpimo reikalais ir užgyrimui suorganizuoja
mojo United Lithuanian Relief Fund of America. 
Newyorkiečiai ir tam pilnai pritarė. Seimą surengti 
apsiėmė New Yorko veikėjai ir nutarė paprašyti tuo 
reikalu rūpintis New Yorko Lietuvių Tarybą.

Vadinasi, “vakarai susitiko su rytais”, o “rytai su 
vakarais” ir pradėjo bendrai veikti Lietuvai šelpti. 
Nėra abejonės, kad “vakarų ir rytų” veikėjams pri
tars ir kitos Amerikos lietuvių kolonijos.

Todėl, lai įvyksta tikrai sutartinas ir tikrai koope- 
ratyvis Amerikos lietuvių visų srovių veikimas Lie
tuvai šelpti! Tokio veikimo didelė Amerikos lietuvių 
didžiuma pageidauja jau seniai.”

Mūsų žiniomis, bendro šelpimo fondo iniciatoriai 
dažnai posėdžiauja, tariasi ir ruošia atitinkamą statu
tą. Kai tas darbas bus užbaigtas, bus sudarytas fondo 
bendras direktoriatas ir paskelbti darbų planai.

Bendro fondo idėja yra seniai pribrendusi. Už ją 
vienbalsiai pasisakė ir Lietuvių Konferencija Pittsbur- 
ge. To darbo vykdytojams reikia palinkėti, kad greičiau 
ir sėkmingiau jiį gražios pastangos būtų realizuotos.

AMERIKIEČIAI NAPOLĮ PRIEPLAUKOJE

Čeverykus ant kaklo pasikabinus ir overauzes pasiraitojus viena Amerikos karo slau
gių (priekyje) išlipus iš karo laivo brenda į, kraštą. Gi kareiviai retežiumi, tai yra vie 
ni kitiems perduodami, iškrauna iš laivo įvairius karo reikmenis. (Acme-Draugas Tele 
photo)

Rimties
VALANDĖLEI...

1

Senovėje kai kurie graikų 
filosofai, tėmydami nepa
prastus gamtos reiškinius, 
liko jais sužavėti. Pastebė
ję, kad viskas nuolat keičia
si, net paties žmogaus kū
nas, sąnariai bei pojūčiai, 
priėjo keistos išvados — nė
ra nieko pastovaus; tikreny
bėje, tenka abejoti, ar ką 
nors galima suprasti atmai
nų akivaizdoje.

Įvairiais amžiais, naujo
mis aplinkybėmis, senų grai 
kų filosofų pastabos vėl bu
vo kartojamos dailiais moks
lininkų žodžiais. Mūsų am
žiuje panašias mintis sklei
dė Bergsonas, Einšteinas ir 
daugelis kitų garsenybių. 
Manyta, kad šie k4 nors 
naujo būtų pasakę; anaip
tol, kartojo senas graikų 
mintis.

Apaštalams vadovaujant, 
pirmieji krikščionys dalin
davosi visais savo turtais, 
maistu, kitomis reikmenimis. 
Jų glaudus, bendras gyve
nimas, begalo idealus, rė
mėsi stipriais evangelijos pa 
tarimais. Galima rimtai teig 
ti, kad jie geriausiai vaizda
vo komunizmą, gera prasme 
suprastą. Tas platus gyve
nimo būdas tačiau nyko.

Šiandien dar rasime pėd
sakus to bendrojo gyvenimo 
šeimoje tarp tėvų ir vaikų. 
Šeimos nariai naudojasi ben
dra savastimi. Kita rūšis 
bendrojo gyvenimo yra už
silikusi vienuolynuose, kur 
visi dirba vienuolyno ir vi
sų jos narių naudai ir gero
vei. Sakyti, kad rusai išra
do komunizmą, būtų didelė 
klaida. Jie pasiskolino krikš
čionių kai kurias mintis ir 
nevykusiai pritaikė savo 
kraštui.

Rusų, ir jų vienminčių, 
brukamos sąvokos apie pa
saulio tvarką visgi nustel
bia kitas nuomones. Vieton 
gerinti esamą žmonių būklę, 
jiems labiau rūpi kelti revo
liucijas, naikinti, griauti 
tvarką.

Kartą namo savininkas, 
pastebėjęs, kad durys na
muose pakrypusios, pasišau-

nustojęs sąmonės.” Visi tai 
pripažino ir tokiu būdu jis 
laimėjo.

Po svietą pasidairius
Gyvenime pasitaiko maty

ti, kaip žmonės vieni su ki
tais dėl vieno ar kito daly- 
ko betinasi. Norintiems be- 
tus laimėti, aš paduosiu pri- 
klodu garsų rusų rašytoją- 
poetą Puškiną, kaip jis gud
rumu laimėjo betus.

Būdamas vos 18 metų am
žiaus Puškinas susibetino, 
kad jis vienu sykiu išgers 
bonką stipriausio romo ne
nustodamas sąmonės. Pir
mąją sąlygą jis išpildė — 
vienu sykiu išgėrė bonką ro
mo, bet tuoj išsitiesė ant že
mės be sąmonės. Gulint jam 
vienas pastebėjo, kad kairė- 
sės rankos mažas pirštukas 
nuolatos juda. Jis tai paro
dė ir kitiems. Visi laikė jį 
betus pralaimėjus. Kai už
pylus ant galvos kibirą van
dens Puškinas atsistojo, jis 
linksmai sušuko: “Ar jūs 
matėt, kad mano kairės ran
kos pirštas visą laiką judė
jo?” Mačiusieji tai patvir
tino. Tada Puškinas tarė: 
“Tai buvo ženklas iš mano 
pusės, kad aš dar nebuvau 

kė stalių, kad jas sutaisyti. 
Stalius, vieton duris taisy
ti, pradėjo £isą namą griau
ti; jo nuomone, reikia iš 
pagrindų visą namą pasuk
ti, kad durys tiesiau stovė
tų. Galime sau įsivaizduoti, 
ką namo savininkas staliui 
pasakė.

Komunizmas tą pat daro. 
Šiaip taip įvedė tvarką sa
vo valstybėje, tačiau, nau
dodamiesi sena medžiaga, jų 
pastatas prastesnis už tą, 

.kas pirmiau buvo. Kam tad 
girtis? Visi pagrindai, ku
riais veikia — skolinti, tik
tai, žinoma, taip suteršti, 
kad sunku' atspėti, iš kur 
mintis pasisavino. Senos kel
nės visgi senos, nors būtų 
sutrumpintos ar pailgintos.

A.B.C.J.
F •

Sakoma, kad škotai yra 
labai dideli maizeriai. Bene 
nemenkesni yra ir airišiai. 
Jų šykštumą apibudina šis 
anekdotas.

Vestuvių dieną tėvas pa
dovanojo savo sūnui kakla
ryšį, kurį jis pats buvo pa
sirišęs per savo vestuves ir 
kurį jam buvo padovanojęs 
jo tėvas, kuris taip pat bu
vo pasirišęs per savo ves
tuves. Sūnus tą kaklaryšį 
nešiojo penkis metus. Po 
penkių metų kaklaryšis sū
nui atrodė taip nudėvėtas, 
kad norėjo turėti naują. Nau 
jas kaklaryšis taip pat ne
buvo naujas, tiktai tėvo do
vanotas, o tėvui jo tėvo do
vanotas. Savo pirmojo ka
klaryšio sūnus nenumetė — 
taip nedaro nei vienas tau
pus airis — bet rūpestingai 
jį padėjo.

Po aštuonių metų jis pa
matė, kad naujo kaklaryšio 
jis irgi jau nebegali dėvėti. 
Tada jis atsiminė pirmąjį 
kaklaryšį, kurį visą laiką 
buvo išsaugojęs. Palyginus 
su antruoju, pirmasis kakla
ryšis atrodė kaip naujas ir 
jį išnešiojo vėl septynis me
tus.

Taip airis išgyveno 99 me
ilus ir kaklaryšiui pirkti ne
buvo išleidęs nei vieno cen
to.

Dabar patys pafigeriuoki- 
te, kas yra didesnis maize- 
ris: škotas ar airišis.
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Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
dvyliktasis seimas

Spalių 31 d., Kristaus Ka- paprastai pakili ir jauki. Vi
taliaus šventėje, gražioje si sumanymai buvo entuzi- 
Marianapolio konferencijų astiškai sutikti ir remiami, 
salėje įvyko XH-sis Kolegi- Be kitko nutarta ko grei- 
jos Rėmėjų seimas. Diena čiausiai užbaigti a. a. kun 
išaušo graži. Tarsi susitarę, Navicko Kolegisto Fondą, 

kuriam beliko vos keliolika, 
šimtų dolerių iki $10,000.00.1 

Kun. dr. V. Andnuška hu- ■.
vo savo vadovybės paskir
tas rėmėjų skyrių organiza
torium. Tikimasi, kad, šiam 
gabiam vienuoliui vadovau
jant, rėmėjų veikimas žy
miai pagyvės ir sustiprės. 

Uoliai veikusi centro val
dyba: pirmininkas — kun. 
J. Švagždys, Brockton, Mas- 

asistoje tarnavo sachusetts; vice-pirminin- 
kas — čiočys — Providence, 
R. I.; sekretorė — B. Miciū- 
nienė, New Britain, Conn., 
ir iždininkas 
kūnas vienbalsiai išrinkta ir 
kitiems metams vadovauti 
Kolegijos Rėmėjų veikimui.

Seimas įspūdingai baigė-

I

dangus ir žemė pasipuošė 
savo gražiausiais rūbais ko 
iškilmingiausiai pag e r b t i 
dangaus ir žemės Viešpatį
— Kristų Karalių.

10 v. ryto buvo atgiedo
tos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias laikė kolegijos rek
torius, kun. Juozas Vaškas, 
patarnaujant, diakonu kun. 
A. Jeskevičiui ir subdiako- 
nu kun. J. Kuprevičiui. 
mesnėje i ' * J 
Marijonai studentai. Per šv. 
Mišias gražiai giedojo stu
dentų choras, vadovaujant 
Broliui Jonui Baniui. Iškil
mėms pritaikytą pamokslą 
įspūdingai pasakė high 
school skyriaus vedėjas kun. 
dr. V. Andriuška.

Posėdis prasidėjo 2^ vai. gj palaiminimu Švč. Sakra- 
popiet. Seimo prezidiumą su mentu kolegijos koplyčioje, 
darė: pirmininkas — kun. J. kurį suteikė kun. J. Valan- 
Švagždys, Brockton, Mass.; tiejus. 
vice-pirmininkės — Samo- 
lienė, Worcester, Mass. ir • tų ir seimo proga atsiųstų 
Stankevičienė, 
Conn.; ir sekretorius — kun. 
dr. V. Andriuška. Mandatų 
komisijos pirmininkė buvo 
išrinkta Jadvyga Stulgins- 
kaitė, Waterbury, Conn.

Rėmėjų suvažiavo virš 70
— nepaprastai gausiai atsi
žvelgiant į sunkias susisie
kimo sąlygas — iš įvairių 
N. Anglijos kolonijų ir net 
iš toliau. Daugiausia buvo 
iš Worcester, Mass., Water- 
bury, Conn. ir Brooklyn, N. 
Y. Ypač džiugu buvo maty
ti garbingi dvasios vadai- 
klebonai: kun. A. Petraitis, 
Worcester, Mass., kun. J. 
Valanįtiejus, Waterbury, 
Conn., kun. J. Švagždys, 
Brockton, Mass. ir kun. A. 
Kacevičkis, vikaras, iš Pro- 
vidence, R. L, kurie, nežiū
rint kad sekmadieniais yra 
sunkiausia išvažiuoti iš pa
rapijų, vis dėlto teikėsi at
vykti ir labai uoliai ir rea
liai vadovauti rėmimui šios, Worcester, Mass. — $15.00. 
lietuviškai išeivijai taip Ona Besasparienė, Water- 
brangios ir butines, įstaigos, būry, Conn. — $15.00.

Įdomų ir turiningą prane- Josephine Wanzelienė, Wa 
Šimą apie kolegijos padėtį terfcury, Conn. 
ir veiklą padarė Marianapo
lio namo vyresnysis, kun. A. gijos, Brooklyn, N. 
Morkūnas, ir nutiesė gaires $12.00. 
tolesniam rėmėjų veikimui Marijonų Rėmėjai, 
Kolegijos rektorius, Kun. J. go, III. — $100.00. 
Vaškas, skaitė aktualę pas- Po $10.00 aukojo 
kaitą: Marianapolis ir lietu- tieji: 
vybės klausimas šiandie ir Worcester, Mass.: 
ateityje. ninku 25 kuopa, šv. Kazi-

Seimo nuotaika buvo nė- miero par.; St. Casimir's So-

NORMANDIe PO KETURIŲ METŲ

Buvęs luksusinis keleivinis prancūzų laiv as Normandie dabar bus žinomas vardu U. 
S. S. Lafayette. Karas jį užtiko New York uoste. Vėliau sabotažninkų buvo padegtas 
ir pusiau paskendęs. Amerikos vyriausybės lėšomis iškeltas, pataisytas ir neužilgo 
pradės tarnauti Amerikos reikalams. (Acme-Draugas Telephoto)
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Lietuvos Atstovo atsilankymas 
Department'e ot Statė 
Washington, D. C. 
1943 m. lapkričio 2 d.

Lietuvos Įgaliotas Minis
tras, p. žadeikis, šiandie at
silankė Department’e of 
Statė ir padarė mandagumo 
vizitą naujam Under Secre- 
tary of Statė, Ponui Edward 
R. Stettinius, Jr., kuris šiuo 
tarpu yra ir Acting Sscreta-! 
ry of Statė iki Pono Hull 
sugrįžimo iš Maskvos kon
ferencijos.

Vėliau, spaudos atstovų 
paklaustas dėl tos konferen- 

, ei jos reikšmės Lietuvos at- 
vėjū, — Lietuvos Atstovas

€

p asisakė skaitąs Maskvos 
konferencijos išdavas “im- 
pressive and significant” y- 
pač tuo atveju kad grįžtam 
prie “collective security” i- 
dėjos ir kad Atlantic Char- 
ter principų galybė, su ku
ria tampriai rišasi Lietuvos 
išlaisvinimo visos viltys, — 
išlaikė Maskvos kvotimus. 
Lietuvos Ministro manymu, 
nepriklausomos ir demokra
tinės Lietuvos Respublikos 
atsteigimo problema esmi
niai nėra pasikeitusi bent 
nėra pablogėjus. Kiek pati 
Maskva parodys čia prielan
kumo paaiškės vėliau.

kun. A. Mor-

cial Club; Šv. Vardo Mari-; 
jos draugija, Šv. Kazimiero 
par.; J. Naujokaitis; N. N.; 
Šv. Petronėlės draugija.

Waterbury, Conn.; Apaš
talystės dr-ja; Matuliūnai; 
N. N.; Anasduskai; Pama- 
jauskas; Lazauskienė.

Boston, Mass.: Lietuvos 
Dukterų draugija; C. Vosy-

Seka seimo metu surink- lienė.
L. R. K. S. A. Conn. aps

kritis — $25.00.
L. D. S. Conn. apskritis

Mass.); J. Pivariūnas (Mat- nauskienė (Kingston, Pa.) 
taphan, Mass.); A. Anužis Anna Ruseckas 
(Paston, Mass.); Mrs. Dem- 
psky (Tariffville, Conn.); 
Mautinaitienė (Harrison, N.
J.); E. Ekelevičienė (Harri
son, N. J.); V. Labutis 
(Yonkers, N. Y.).

Po $1.00 aukojo sekantie

(Reading, 
Pa.); Anna Rauba (Scran- 
ton, Pa.); J. Mečionis (Har
rison, N. J.); Vaičaitienė 
(Paterson, N. J.); Mary A- 
leen (Roselle, N. J.); Morta 
Verseckienė (Witherbee, N. 
Y.); D. Pulokas (Thory, 
Wis.); Luduiya Musienė (Cle 
veland, Ohio); Ona Žukaus
kienė (Cleveland, Ohio); Ru 
siecki (Somerville, Conn.).

Boston, Mass.: Gedvilienė; 
Kybartienė; šmigelskis.

neeticut); Miss Pateckis 'Conn.); Mrs. Baltrušūnienė 
(Hartford, Conn.); M. De- 
nisevičienė (New Britam); 
Eva Sanda (Dorchester, 
Mass.); Amšiejus (Haver- 
hill, Mass.); Ona Naujalie- 
nė (Stoughton, Mass.); Ba- 
lutienė (Norwood, Mass.); 
A. Čepienė (Nashua, N. H.); 
Marijona Adomėnas (Brook
lyn, N. Y.); Venkienaitė 
(Philadelphia, Pa.); J. Sta- 
dalnikas (Philadelphia, Pa.); 
Kazlauskas (Philadelphia, 
Pa.); J. Cheakavich (Nanty- 
Glo, Pa.); Marė Kirtiklienė 
(Minersville, Pa.); Frances 
Witckowski, Pittsburgh, Pa.; 
Grinchus (Elizabeth, N. J.); 
A. Apanavičius (Elizabeth, 
N. J.); Kivelevičienė (Eliza
beth, N. J.); Mrs. Minkus 
(Jersey City, N. J.); M. Ya- 
nish (Camden, N. J.); A. 
Stani.utis
Y.); G. Bender (~ ’

(Glastonbury, Mich.); Mrs. Baron (Detroit,

I

f

Waterbury, aukų ir aukotojų sąrašas.
Kun. Augustinas Petraitis, 

tWorcester, Mass. .. $20.00. — $15.00. 
Kun. Jonas Švagždys, " ~

i Brockton, Mass. — $20.00. ■ New Britain — $5.00. 
Kun. Juozas Valantiejjs. 

Waterbury, Conn. — $20.00.
Kun. Jonas Vaitekūnas.

Providence, R. I. — $10.00. 
Kun. Antanas Kacevičius, 

Providence, R. I. — $10.00. 
Kun. Pranas Strakauskas, 

Lowell, Mass. — $5.00. 
Kun. Jonas Jutkevičius 

Worcester, Mass. — $2.00. 
XII Marijonų Rėmėjų sk., 

Šv. Kazimiero parap., Wor- 
cester, Mass. — $105.00. 

Mrs. Aleskevičienė, Wa- 
terbury, Conn. — $20.00. 

Mr. ir Mrs. E. čiočys, Pro
vidence, R. I. — $22.00. 

Moterų Sąjungos kuopa, 
Nashua, N. H. — $18.00. 

Stankevičienė. Waterbu- 
ry, Conn. — $17.00. 

Vincenta Andriuškienė,

L. R. K. M. S. 38 kuopa,

$12.00.
Šv. Jurgio par. dvi drau

Y. -

L. R. K. M. S. Conn. aps- 
j kritis — $5.00.

Po $10.00 aukojo sekan
tieji: Marksaitienė (Chester, 
Pa.); Gilienė, Waymart, Pa.; 
Anthony Bražinskas (Somer 
ville, Conn.); K. Kaminskiū- 
tė (Simsbury, Conn.); C.

>, Skarupskas 
Conn.).

Markevičių šeimyna, Wa- 
terbury, Conn. — $8.00.

Kazys Balnis, Worcester, 
Mass. — $7.00.

Mažuknų šeima, Worces- 
ter, Mass. — $6.00.

Ona Girdziauskienė, Wi- 
terbury, Conn. — $6.00.

Margis, Thompson, Conn. 
— $6.00.

Po $5.00 aukojo sekantie
ji;

Woroester, Mass.: VI. Ri
mša; Adomas Kašėta ; K. ir 
M. Kulisauskai; N. N.; Ona 
Ridikienė; M. Giraitienė; 
Paruliu šeimyna.

Boston, Mass.: Ona S Ju
rienė; Vladas Brazauskas.

Waterbury, Conn.: Anna 
Kankel; K. 
Siupinienė; 
tis; Magdė 
ravičienė.

Brockton, Mass.; Petienė; į 
Geležinienė.

Rudokas (Thompson, Con-|

I

I

(Amsterdam, N,
(Detroit,

i (Athol, Mass.); Marčiulionių 
rieimyna (So. Boston, Mass.); 
Domicėlė Kashatus (Wilhes- 
Barre, Pa.).

Po $2.00 aukojo sekantie
ji:

Worcester, Mass.: Jonas ji
Shugzdinis; A. Piliponiūtė;
M. Svikliūtė; M. Delionienė; gutis; B. Ramanauskienė; K.
C. Širvinskaitė; A. Markū- 
nienė; Jurgelionienė, O. Lan- 
dzuvienė; Senkus; Dusevi- 
čius; Valavičienė.

Waterbury, Conn.:
Stunkevičienė; Karvelis; 
čiauskienė; Skrabutinas; 
tacavičius; Dulskis.

So. Boston, Mass.: 
kauskas; Mitchell; K. 
rienė.

Brockton, Mass.: Jeskele- 
vičienė; Grigų šeimyna.

Philadelphia, Pa.: Pleinis,
Vidunskienė; Barcaitė; The- 
resa Laurutis.

Brooklyn, N. Y.: Barbora
Posius; K. Lugas.

Gruškauskas (W. Ches- 
hire, Conn.); M. Petrauskas

Worcester, Mass.: S. De

M.
Vii
Mi

Meš-
Sau-

Maleckienė; J. šriupša; Mas 
cinskienė; Kondrotavičienė; 
Rozalija Kandakienė; Sauru- 
saitienė; Matlauskienė; M. 
IVaškienė; Kuselaitienė.

M. Žalionienė (Nėw Bri
tam); S. Walecka (Buck- nas; Vaškelienė; 
land, Conn.); John Krugelis mienė; Krakauskienė. 
(W. Lynn, Mass.); M. Jese- Viso — $1,031.00.

Materbury, Conn.: Vit
kauskas; Matusaitė; Staniū- 
-----  Moteiko-

4 O

Mich.).
Po $3.00 aukojo

ji:
Worcester, Mass.: M. Bart (Bristai, Conn.); Zukauskie- 

kevičiūtė; Vladas Liberis.
Mrs. Suidtas (Waterbury, Perekšlytė

sekantie- I
1

nė (Suffield, Conn.); Miss 
(No. Abington,

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

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

parlor

ClATJ

Telefonas SEELEY 8760

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

ŠMOTŲ 
Kainos

I LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
BEERS

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Chica

sekan-

Blaivi-

By Bob Dart 1

J

I
j
IJesaitienė; M. 

Mary Kašetai- 
Vosylienė; Pet-

FACTS YOU NEVER KNEW!/.’

ą*
m THEGOimiENT AMNE PEOPLE TO MENO WNEC£ttW

oh. rrs
FLOKHNG

KROUND

so-o-o/

TREAMS
STATĖS

HAS A FE HALE

I dlGERS CAN LfTtRALLY FRIGHTEN MONKEYS 
DEATH... NATŪRAI UIS T ORY MAGAZINE REDORTS 
CASES UMEftE MOMKEYS HAME F ALL E N 
OUT OF TR£E TOPS UPON H E ARI N G 
THE GROVL OF THE T

HEM YOU AWE
AND JUST WHERE

MY MNNEft?

AND DONOS IN S
ARE RESERVED Ex-

CLUSIVELY FOR VOMEN ANGLfcRS
AMONG THESE (S CONMECTKU

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
* th

- ; ■ ■■ r.

NDIA PROVIOES ALL BŪT OF THE UORLDS 
JUTE FftOM WHICH BURLAD IS GOTTEN FOR. 
THE NILLtONS OF SAND5AGS ŪSE© 

ROUGHOJT THE M?«-D.
J

I DlDNTOOai
TELL >ad! BARRY

KOODA DONE IT?

HE REAL KILLERS OF 
THE SEAARE THEMttA 
CUDA ANb NOT THE 

SHAfiR.TO VHOM MANYCASES 
OF ATTACK HAVE BE E N 

\UNJUSTLY ATTRtBUTEa

Split by PDF Splitter



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IBEIHUIS

Sunkus kelias
nori 
Rė

(Tęsinys)
— Ponas dr. Ešeris 

pasikalbėti su panele 
gina.

— Nuveskit poną daktarą 
į mėlynąjį kabinetą. Aš tuoj 
nueisiu. 1

Regina veltui stengėsi nu
siraminti ; širdis smarkiai 
plakė, rodos, išlėks iš krū
tinės. Ak, kaip sunku, bai
siai sunku!...

Dr. Hugonas Ešeris, nu
liūdęs ir suraukęs kaktą, 
stovėjo, atsirėmęs į knygų 
spintą. Kai pamatė Reginą, 
gedulo rūbais, išblyškusią, 
pilnomis skausmo akimis į 
jį žiūrinčią, sutirpo jo pyk
tis ir rūstybė. Meilė sulieps
nojo širdyje.

— Regina, mano miela, 
— sušuko jis, švelniai ją 
apglėbdamas. — Sakyk, kad 
tai ne tiesa, ką tu man ra
šei. Aš tvirtai tave laikau 
ir nepaleisiu. Mes juk pri
klausom vienas kitam...

Minutėlei nusviro Reginos
galva ant jo peties, bet ji! 
tuoj vėl švelniai išsivadavo i 
iš jo rankų.

— Ne, Hugonai, — tarė 
pasitraukdama. — Taip tu
ri būti, aš kitaip negaliu. 
Dievas mus bando. Man 
plyšta širdis, kad turiu ta
ve įskaudinti, bet, tikėk Hu
gonai, aš negaliu kitaip, ne
galiu. Mes turime skirtis.

karš- 
Juk

viršija vaiko pareiga tė
vams, — atsakė kukliai.

— Tai tu manęs niekuo
met nemylėjai, — aštriai 
pastebėjo jis, — jei taip 
lengvai manęs išsižadi.

Ji liūdnai nusišypsojo ir 
tylėjo. “Lengva?!” Tegu jis 
taip galvoja. Gal būt, jo į- 
žeista savimeilė’ padės jam 
greičiau nusiraminti.

— Baikim! — tarė ji ty
liai, nes jautė baigiantis sa
vo jėgas. — Skirkimės be 
pykčių ir rūstybės. Tu rasi 
kitą, sukursi naują laimę. 
Ir aš nuoširdžiausiai trokš
tu tau kuo daugiausia lai
mės. Atleisk man, Hugonai,! 
ir — lik sveikas!

Jis sukando dantis ir at
siduso.

— Regina, — maldauja
mai prabilo, eidamas prie 
jos. — Tenebūna tai pasku
tinis tavo žodis. Pagalvok 
dar...

— Tai mano paskutinis 
žodis, — atsakė ji dusliai, 
bet tvirtai.

Hugonas minutėlę žiūrėjo 
sustingusiu žvilgsniu į ją, 
karčiai nusijuokė ir, tyliai 
nusilenkęs, ėjoį duris.

— Hugonai, — riktelėjo

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PDElię

PIRMI IŠKEISTIEJI AMERIKOS BELAISVIAI Keistutiečiiį dėmesiui
Keistučio klubo susirinki

mas įvyks lapkr. 7 d., sek
madienį, 1 vai. popiet. La
bai svarbu kiekvienam na
riui dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus svarstoma da
lykai, kurie liečia ne vien 
klubą, bet ir mūsų lietuviš- 
ką-tautišką darbą. Kaip ži-; 
note, tam tikras gaivalas de
da pastangų kliudyti ir kenk 

i ti tiems darbams. Taigi, sto
kime į darbą! Visi būkime 
susirinkime. Nemanykime.

Tas pats

Šeštadienis, lapkr. 6 d.,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

271,

Paliaubų Dienos 
minėjimas

Darius-Girėnas Post
Amerikos Legijono, rengia 
25-tąjį apvaikščiojamą Pa
liaubų Dienos (Armistice 
Day) pirmo pasaulinio ka
ro. Vakaras įvyks lapkr. 7 
d., Darius-Girėnas salėje, 
4416 So. Western Ave. Prog
rama prasidės 6 vai. vakare. 
Durys salės bus atdaros nuo 
5 vai.

Pasisekimui daug pasidar
bavo: Elena Gedvilienė, J. 
Ragauskienė, šaudvitienė, 
S. Šimkienė, P. Turskienė, 
O. Jurgaitienė, Sriubienė; 
prisidėjo: E. Gedvilienė, U. 
Panavienė, M. Saudargienė, 
D. Kalvaitienė, Klukienė, 
Maslauskisnė, D. Bartkienė, 
S. Šimkienė, Vaivadienė, O. 
Pocaitė, B. Cicienienė, 
dienė, U. Rumšelienė.

Dėkojame visiems, 
atsilankė.

Lan-

kurie 
Rap.

Tėvų Marijonų Bendradar

Pirmi Amerikos sužeistieji kareiviai grįžę iš Vokietijos 
namo — į Wa!ter Reed ligoninę, Washington, D. C., po 
pasikeitimo belaisviais tarp Amerikos ir Vokietijos. Žiū
rint iš kairės į dešinę: Sgt. Edwin H. Nelson iš Marshall, 

į Minn.; Pvt. Robert M. Scott iš Greensboro, N. C.; T-Sgt. 
Frank J. Bartnicki iš Baltimore. Md.; S-Sgt. Milton K. 
WiŲiams iš St. Louis, Mo.; S-Sgt. Norman C. Goodvin 
iš Bradford, Mass.; S-Sgt. Lester F. Miller iš Hartford, 
Conn.; ir PFC Herbert L. Enrich iš Brooklyn, N. Y. (Ar- 
my Official Photo, Acme-Draugas Telephoto)

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC 
TERIOIjVS natckai.es MUM 
SPALVOS DANTV PLJC1TOMS.

nai jos Vplvafnna "antv 
kcšiks ■ vi f UIUlIGeijciios

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ

bininkai reikalauja pakelti 
algas.

—
I

para

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Šv. Petro ir Povilo
pi jos metinė vakarienė bus 

Regina skausmingai, — ar lapkričio 21 d. Tikietai la- 
nerasi dėl manęs nė vieno bai sparčiai eina. Kun. K. 
atsisveikinimo žodžio?! Ak! Juozaitis pranešė, kad visi 

Dr. Ešeris, lyg vejamas, | tikietus įsigytų iš anksto, 
išbėgo pro duris, ir Regina • kad šeimininkės žinotų, kiek 
dar girdėjo užsidarant pas- žmonių dalyvaus vakarienėj 
kui jį išeinamąsias duris...

Po valandos Regina, išsi
verkusi, įėjo pas motiną ir 
suklupo prie jos lovos.

— Dabar aš jau tikrai lik
siu visam laikui su jumis, 
mamyte, — kuždėjo Regina, 
padėjusi galvą ant motinos 
lovos. — Hugonas grąžino 
mano duotąjį žodį... ir aš jū
sų nepaliksiu.

Nusigandus

Rockford draugijų atsto
vai turi susirinkti lapkričio 
14 d., 2 valandą popiet. Bus 
išrinkta valdyba ir pasitar
sime įvairiais reikalais.

Niekuomet, 
tai pertraukė jis. 
galima viską gerai sutvar
kyti... Be to. tu pasižadėjai 
man, davei žodį.

— Turi atleisti mane nuc 
pažado, grąžinsi mano žo
dį, Hugonai. Aš juk tau vis
ką parašiau. Žinai, kad ne
lemtasis banko bankrotas 
prarijo visą mūsų turtą. Be 
to, aš negaliu palikti saviš
kių. Kaip aš galėsiu džiaug- mė rankas 
tis laime, žinodama, kad jie 
vargsta ir skursta?...

— Tavo motina bus ligo- pasiaukojai, — sušnibždėjo Manoma, kad valdžia įsikiš,
ninėje gerai prižiūrima, o motina. (Bus daugiau) Rockfordo miesto visi dar 
Agnietė ir Klemensas... — ____
Jis nedrąsiai paaiškino, ką 
manąs apie jaunuolių ateitį.

— Nesakyk toliau — per
traukė jį Regina susierzi- Į 
nūs. — Kaip aš atsakysiu 
prieš Dievą, jei dabar sa
viškius palikčiau ir kurčiau 
savo laimę ?

Hugonas nusiminęs tylė
jo ir žiūrėjo į ją.

— Hugonai, prašau, neap
sunkink dar labiau mano 
nelengvos pareigos. — pa
prašė Regina drebančiu bal
su.

— Tavo pareiga?... — šo
ko jis. — Juk turi pareigų 
ir man.

— Visas kitas pareigas

Serga Juozas Lapinskas, 
policistas, (desk sargeant). 
Guli šv. Antano ligoninėje.

Lapkričio 7 d., parapijos 'Linkime ?reit Paveikti, 
salėj bus vestuvės Alberto 
Labunskio su Lillian Sautei.

—
Lapkričio 14 d. bus parap. 

trustistų ir komiteto šokių 
vakaras. Tą dieną turėjo bū
ti deginami salės morgičiai. 
Sužinosime.

Neat»lduoda. Be ekonlo. Natūralia -pal
vos. Neblunka. VIhoJ šaly žinomo- dantų 
pleitos. Permatomos cryntal clear pleltoa.

Plunksnom Minkomo, -anįtarė-. Paten
kinimą- Eanintnetaa. Matenolaa labai pa
našu- | gamtini. Vieno- dienos tai-ymų 
patarnavimu*. Ap-kaifiavlmae veltnl.

I Darome p'ei tas įspaustas tr~j 
Į gautas tik iž taisniuotų dentlsių

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251 

Atdara nno 8 ild 8. Šeštad. ana S iki L 
KALBA.UK UKTLVLŠKAI

3945 W. 26th St. 2ud Fl. Iaw. 2908
30 N. Dearborn Rin. 806, Sta. 9B49
Vldurmlesčlo vai. 8—4. Antradieni tr 

ketvirtadieni nuo t Iki 7.

ligonė susiė

NAPPY
I

WE ARE PLEASEO I 
TO ANNOUNCE THE 

FORfAING OF 
COLOSSAL 

PlCTURES INC. » 
• PRĘS. • 

OGLETMORP 
O.GONKLE 

(CAuSt K OWH« 
CAMCM) 

•DtRĘCTOR-
NAPPY ~MAlRBANKS9 

• ASSOCIATES- 
GOOBER GANUCK 

/AUGUSTUS DE SMUES 
PINKY VAN TYKE 

LE ROY PINK 
OARYL DUNK

— Regina, 
pagalvok, —

mielas 
tu dėl

Jau antra nedėlia strei
kuoja Dvaporchen Co. dar
bininkai. Reikalauja pakelti

4 ■-------- ;---------------------į ' '

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE

— Rengia —
24-tą DIDELĮ RUDENINĮ BALIŲ

SekmačL, Lapkričio (Nov.) 7 d., 1943
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street :: žemutinėje Svetainėje
Pradžia 4.00 vai. popiet Tikietas 25c ypatai

Bus kalbų, dainų ir vode
vilius. Visi atsilankę bus bh* 8 sk^r- pramoga įvyks 
patenkinti ir nesigailės pra
leidę laiką pas lietuvius — 
karo veteranus.

Iš dainininkų pasižadėjo 
dalyvauti Jadvyga Gricaitė. 
Iš kalbėtojų pasakys svar
bią kalbą Illinois senatorius 
Richard Daley. Bus ir kele
tas lietuvių kalbėtojų.

Chicago lietuviai kviečia
mi dalyvauti apvaikščioji- 
me. Ypač kareiviai praėju
sio pasaulinio karo kviečia
mi pasimatyti, pasikalbėti 
su savo senais draugais ir 
pasidalinti pergyvenimais.

Įžanga 30c.
Rengimo komisija: V. M. salėj. Kai kurios kuopos vei- 

Stulpinas, F. Pumputis, Wm. kėjos labai nuoširdžiai dar
ei. Kareiva, A. M. Makarui, 
Jos. Rachus.

lapkr. 7 d., Brazauskienės 
svetainėj, 3 vai. popiet. Vi
si kviečiami atsilankyti. 
Daug darbuojasi pirm. P. 
Turskienė ir Elena Gedvilie
nė. Tikimos svečių ir iš ki
tų kolonijų. Bus gražių do
vanų. Rėmėja

Labdariai rengia 
vakarį

Dievo Apvaizdos parapi-
Labdarių Sąjungos 4

Kviečiame visus

i
t

ja.
kuopa rengia kauliukais lo
šimo ir įvairenybių vakarą 
rytoj, lapkr. 7 d., parapijos

buojasi, kad pramoga pasi
sektų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. Reng. Kom.

Sužeista autobuse
Miss Geraldine Vaid, 25 

metų, 5218 Drummond pi., 
pereito trečiadienio vakare 
buvo perplauta lūpa, kai bu
vo mesta tomeitė į autobu
so langą, prie Diversey ir 
Kilborn ave. Buvo išdaužtas

Bridgeport. — ALRK La
bdarių 5 kp. rengia didelį 
perstatymą sekmadienį, lap
kričio 7 d., šv. Jurgio pir. 
salėj. Pradžia 6:30 v. v. Bus 
atvaidinti du veikalai po va
dovyste V. Rėkaus. Vaidins 
patyrę ir gerai išsilavinę ar
tistai. Užtikriname, kad kaip
vaidinimu, taip ir veikalais langas kur ji sėdėjo, ir nuo 
visi atsilankiusieji bus pa- stiklo jos lūpa nukentėjo, 
tenkinti. Pelnas eis užbaigi
mui senelių prieglaudos. At
silankiusieji ne vien turės 
smagų laiką, o kartu pa
rems naudingą ir labdarin
gą darbą.

Be to bus ir kitokių pa- 
marginimų.

Kviečiame į minėtą paren
gimą visus bridgeportiečius, 
o taipgi ir kitų kolonijų bro
lius ir seseris atsilankyti ir 
turėti “good time”. Atsilan
kiusieji galės gauti be “poin- 
tų” užkandžių ir skanių gė
rimų. Rengimo Komisija

I

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

ĮEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ 

TAUPYKITE 

dėl ' 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINĖ 
DIVIDENTŲ 
RATA.............

vaike
mūsų į algą. Kompanija nesutinka.

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

piuBILVES TlE$tĄj

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTLOJAMAS

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

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų joms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIN INDEMNITY COMPANY.

I
Pavykus pramoga

Town of Lake. — švento 
Pranciškaus Tretininkų Bro 
lija surengė bunco p arty į- 
taisymui spalvuoto lango 
bažnyčioj. Pramoga pelnyta 
$100.00. Į

: _______  ______________

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

By Irv Tirman

NAPPY f YVE GOT A MEETING
HOUSEOVER AT OGLET

AUGief THOSE 
•m^PmONY NAMES WE PKI 

FER OURSELVES SURE 
MAKE US SOUND tIKE 
REAL MOVIE PROOUCERSf

yeam'better step on it,

C'AAON YOU GUYS.r 
Smake a leg or v/e'll 

never get this STŪMIO 
FlNISHEI?.' *HY, 1 GET TlRED 
JES' THINKIN' O' TH' V/ORK 

W£ GOT AHEAD OF US*

Y'OUGHTA B€ TlREP- 
YA BEEN RESTIN* 
TOO MARO?

YA'LL KNOCK Y'Sfll 
OUT TALKIN' 
SOMUCH*

TX X TJ X TY Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
■L'aaDaaAI Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rfiš| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE^MANAI 

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

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

Split by PDF Splitter
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pa- J

K | V* I •Nuoširdžiai 
dėkoju

Noriu visiems nuoširdžiai
dėkoti, kurie tiek daug padė
jo sunkiose dienose mano my
limam broliui, Pranciškui Girs
kiu!, kuris per penkis metus 
sirgo, ir taipgi visiems parėju
siems mirusį tinkamai palai
doti.

Pirmiausiai dėkoju dvasios 
vadams kunigams, kurie velio
nį stiprino Dievo malonėmis, 
Misijonieriui Tėveliui J. Damb
rauskui, M.I.C., Tėveliui J. Ki
dykui, S. J., Tėveliui Justui 
Vaškui, O. F. M., Tėveliui sve- 
ičui iš Pittsburgh J. Skripkui, 
Jo malonybei Pralotui M. Kru- 
šui, Jo malonybei Pralotui J. 
Maciejauskui, Tėveliui S. Jone
liui, Tėveliui J. Prunskiui, Tė
veliui S. Gaučui, Tėveliui F. 
Lukošiui, kurie kas pirmą pen
ktadieni mėnesio suteikdavo 
Dievo malones. Taipgi Sese
lėms Kazimierietėms už aplan
kymą. /, <

Dėkoju liūdnose laidotuvėse 
padėjusioms Seselėms Kazi
mierietėms, kurios atėjo kalbė
ti rąžančių prie velionio kars
to, už šv. Mišias ir už jų už
uojautą. Seselėms Pranciškie- 
tėms Motinai Dovydai už at
siuntimą gražios užuojautos ir 
už šv. Mišių auką. Dėkoju Šv. 
Kazimiero 2-tro skyriaus Rė
mėjoms už šv. Mišių auką ir 
dalyvavimą in corpore šerme
nyse. Dėkoju draugijai Legion 
of Mary už šv. Mišių auką ir 
atsilankymą atkalbėti rašančių 
prie velionio karsto. Dėkui 
Choristėms ir Moterų Chorui 
už šv. Mišių auką ir atsilanky
mą šermenyse. Taipgi ir Prof. 
A. Pociui už atsilankymą.,

Visiems už šv. Mišių aukas, 
poniai Grinienei, kunigų moti
nėlei, poniai Vaičaitienei, po
niai O. Skodžienei, poniai J. 
Kabelienei, ponams Daukšams, 
ponam Potter, ponam Stanči
kam, ponams Kulikauskams, 
pusbroliui Pipirui.

Dėkoju Dvasiškiems Tėve
liams už atlaikytas iškilmingas 
šv. Mišias kun. F. Lukošiui, 
S. Gaučiui, J. Prunskiui. Už 
pamokslą pasakytą bažnyioje 
Tėvui Pralotui Krušui. Gerb. 
vargonininkams, didž. gerb. 
Prof. A. Pociui, J. Kudirkui, 
K. Gaubiui, J. Brazaičiui, A 
Mondeikai, S. Janušauskui už 
labai gražų giedojimą bažny
čioje.

Dėkoju grabnešiams, J. 
Geraltauskui, Šurnui, Zimon- 
tui, Daukšai, A. Pipirui ir E. 
Budriui. Dėkui p. Ivanauskie
nei, Dievo Apvaizdos parap. 
veikėjai, už aukavimą šv. Ko
munijos ir taipat M. Urbienei. 
Dėkoju kun. F. Lukošiui už va
žiavimą į kapines ir už pamal
das prie kapo.

Dėkoju visiems 
siems laidotuvėse 
Dėkoju laidotuvių 
S. Mažeikai, tai mandagus ir 
teisingas žmogus. Dėkoju vi
siems ir visoms giminėms, ku
rie mane suramino. Niekados 
nežinojau, kad taip būtų sun
ku ir skaudu laidoti artimą as
menį brolį. O tu mielas broli, 
ilsėkis Viešpaties ramybėje. 
Stengsiuosi kuogeriausiai 
broleli patarnauti 
kartą.

Agnietė Gilienė

į Vargdienių Seserų Gildos 
j susirinkimas įvyks antradie
nį, lapkričio 9 d., Aušros 

Roselando ir apylinkės Vartų parap. mokyklos sa- 
draugijoms, kurios norit, lėj, 8 vai. vakare. Narės bei 
kad Lietuva būtų laisva ir nariai malonėkite kuo skait- 
ne priklausom a, prašomos ' tingiausiai suvažiuoti, nes
prisiųsti savo išrinktus at-: turime svarbių reikalų ap- j 
stovus, arba draugijų valdy- tarti, šiame susirinkime da
bos atvykite į šaukiamą su- lyvaus ir dvasios vadas, kun. 
sirinkimą nedėlioję, lapkri- P. Malinauskas. Prašau! K. 
čio 7 d., parapijos svetainėn, 
3 vai. popiet. Turėsime ga
lutinai aptarti reikalus ma-' 
sinio susirinkimo Lietuvos 
vadavimui. Brangūs lietu
viai! Momentas ir reikalas 
svarbus! Budėkime ir dar
buokimės, kiek kas galime. 
Taigi, ir susirinkime daly
vaukime.

Susirinkimai

9-to Wardo Lietuvių

Demokratų KlubasI i
Brighton Park. — ARD 6 

skyr. susirinkimas įvyks sek 
madienį, lapkr. 7 d., 3 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. 
Rėmėjos prašomos skaitlin
gai susirinkti, nes reikia 
rengtis prie ateinančio bun- 
co party, kuri įvyks sekma
dienį, lapkr. 14 d., Rimkie
nės namuose, 4348 S. Arte- 
sian Avė. J. R.

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite atsilankyti. Yra 
svarbių raportų.

A. Laurinaviche, rašt.

A A
RUTH H. MACEV1EC

Mirė Lapkričio 4 d., 1943,
2:50 vai. pp.. sulaukus 5 me
tų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelius Juozapą ir Dorothy; 
senelius Konstanciją Macevl- 
čienę. Joną ir Marijoną Kaz
lauskas; 4 dėdes, tetą, jų šei
mas. Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2436 W. AVarner Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Lapkričio 8 d. 1943. Iš namų 
9:00 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionės sielą, 
pamaldų bus nulydėta 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus-es ir i 
tamus-as dalyvauti šiose 
dotuvėse.

Nupiūdę: Tėveliai, Seneliai. 
l.'Cdės, Teta ir Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis, Telef. Yards 1741.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek-J 
madienį, lapkr. 7 d., tuojiisi 
po 12 vai. šv. Mišių parapi
jos mokykloje. Visos najes 
prašomos tuoj susirinkti, 
nes yra svarbių klausimų 
svarstymui. Valdyba

Budriko radio orksst-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I

1

1

t

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

NULIUDIMO

A

Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

Cicero. — Šv. Antano drau i 
gystės svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmad., 
lapkr. 7 d., 1 vai. popiet. O 
4 vai. popiet prasidės meti
nis garbės narių pagerbimo 
balius. Garbės narių šį me
tą yra 12. Draugystė kvie
čia visus ateiti. Įžanga dy
kai. Rašt. E. W. Mikutis

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 7 d., 12 vai. 
dieną, Chicago Lietuvių Au
ditorijos svetainėj. Susirin
kimas yra svarbus, • todėl 
kiekvienas narys privalo bū
tinai atvykti, nes turime iš
rinkti darbininkus draugi
jos 50 metų sukaktuvių va
karui, lapkričio 14 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Randasi 
ir kitokių reikalų svarsty
mui. P. K., sekr.

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus susirinkimas bus 
sekmadienį, lapkr. 7 d., 1:30 
vai. popiet, mokykloje. Vi
sos rėmėjos prašomos atsi
lankyti. Bus įdomių prane
šimų ir svarstoma skyriaus 
ir bendri tos draugijos rei
kalai. Valdyba

Žmogus žino tiktai tiek, 
kiek jis dirba. Šv. Pranciš
kus Asyžietis

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

NIKODEMAS 
EUPŠLAUKIS

Gyveno: 3515 S. Lowe 
Mirė* Lapkričio 4 d.. 1943-m., 
11:45 vai. ryte, sulaukęs pu- 
sčs amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Tenėnų para
pijos, LelekSnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 36 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Domicėlę (po tėvais 
Gerulaitė): 2 sūnus Benediktą 
ir Mečislovą; dukterį Eleną ir 
žentą Jurgį Puleikius: 3 anū
kus; 2 seseris Oną Auškalnie- 
nę. Pauliną ir švogerį Petrą 
Šatru nu s ir jų šeimas; 2 švo- 
gerkas Oną ir švogerį Povilą 
Žukauskus ir Barborą Bart
kienę ir jų šeimas, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

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

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Lapkričio Š d. 1943 m. 13 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydytas į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnūs, 
DukOė. Žentas. Anūkai, Seserys, 
Švogerkos, Ša ogerlai ir Giminės.

Laidot direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Yards 4908.

Budriko sekmadienio 
radio programa

Nepraleiskite progos pa 
s iki ausyti ateinantį sekma
dienį, lapkričio 7 d., 9:30 
vai. vak., iš didžiulės WCFL, 
1000 Kc., radio stoties įdo
mios Budriko radio progra
mos.
ras ir žymūs dainininkai pil
dys programą, kuri susidės 
iš gražių muzikos kūrinių 
ir lietuvių liaudies ir kia 
siškų dainų. Tad nepraleis
kite progos pasigrožėti sma
gia muzika ir lietuviška dai
na.

Šias programas leidžia 
Juozo Budriko Rakandų, Je- 
welry ir Radio krautuvės, 
3241 S. Halsted St., Chica
go, IU.

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

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

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių :-4_.

SOPHIE BARČUS ‘""•SU,
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus •
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKO* KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

SI Firma Virš 50 Meta
Tos Pačios Šeimos

Rankose 1

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICLT.AR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBŪTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

i

dalyvavu- 
žmonėms. 

direktoriui

Įvisus 
pažįs- 

lai-

pa- 
Po 
šv.

(Girskaitė)
(Adv.l

tau 
paskutinį

A

Pirkite Karo Bonus

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
NAKAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS

STANISLOVAS ADAŠIŪNAS
kuris mirė Spalių 29 d. 1943 m. ir tapo palaidotas Lapkričio 
2 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame dvasiškiems tėveliams iš Šv. Agnieškos para
pijos bažnyčios, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą 
ir pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje ir prie kapų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame graboriui J. Liulevičiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į am žinąs t;, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ; o tau milymas vyre, sūnau ir broli, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Motina, Tėvas Ir Sesuo.

3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

Split by PDF Splitter
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Grįžo iš Bataan

Texas lakūnas, kuris paspruko iš ja 
ponu kalėjimo, pasiekė namus

l
V
I
I
1I4

KOVOJO SU PRIEŠU IKI PASKUTINĖS SEKUN
DES APSIGINKLAVĘ PEILIAIS IR MAŽAIS ŠAU
TUVAIS.

William Edwin Dyess, vie- atsisakė pasiduoti, nuvyko į 
nas iš šaunių Bataan hero- kalnus, ir kovojo, 
jų ir vienas iš pirmųjų ame- • 
rikiečių karo belaisvių pabė- i 
go iš japonų kalėjimo, parei
tą antradienį (lapkričio 2 
dieną) jis grįžo į namus. Jis 
yra iš Texas.

Jis grįžo aplinkiniais ke
liais, ir apie tai jis negali sa
kyti. Visi jo artimieji Alba- 
ny, Texas. žinojo, kad tėvai 
pereitą liepos 24 dieną gavo 
atvirlaiškį, kur buvo pasa
kyta, jog jis yra japonų be
laisvėje, bet tuo laiku jie 
daug nesirūpino, nes pirmiau 
buvo gavę pranešimą tele
grama, iš nepažymėtos ba
zės, pietų Pacifike, kad jis 
sugrįžo į Amerikos jėgas.

Kas įvyko tarp to laiko, 
kai buvo siųsta atvirutė ir 
telegrama, tai yra paslaptis.

❖ * ❖

Tai buvo paskiausios ži
nios iš Dyess iki atėjo at
virlaiškis iš belaisvių kem
pės ir telegrama iš kur tai 
pietų Pacifiko.

Dyess yra grįžęs į kraštą 
keli mėnesiai, jis pasakė pe
reitą antradienį (lapkričio 2 
dieną). Didžiumą to 
praleido ligoninėje.

Jis negali nešioti 
vaikšto su sliperiais. 
gai mano, jog turi žaizdas, 
bet jis apie tai nekalba.

Dyess atvyko į Texas pe
reitos savaitės pabaigoje 
(prieš lapkričio 1 lieną), ly
dimas savo žmonos, Mrs. 
Marajeu Stevick Dyess, ku
ri yra leidėja News-Gazette, 
Champaign, III.

batų, 
Drau-

IJ' O R Dviejų Šmotų PARLOR SETAS
kJZ ’PO/./O perdirbamas arba išmainomas 
už Seną Parlor Setą.

DIDELIS PASIRINKIMAS IŠ 200 NAUJŲ 
PARLOR SETŲ

Tvirtai padarytų žymiausių Amerikos Išdirbysčių: 
Finske — Krohler — Pullman ir kitų

DIDELES MIEROS STUDIO COUCHES 
vertos $49.00, — po ...........................

BOX SPRINGSAI, verti $39.00, po ...
COIL LOVOS SPRINGSAI, po ............
DIDELES KROLL BABY BUGGIES,

vertos $49.00, po

i

fl

i$29.50

Bet kad 27 metų amžiaus 
leitenantas pulkininkas grį
žo į namus, tai nepaslaptis, 
taip pat nepaslaptis jo per
gyvenimai Bataane, kurie 
buvo paminėti, kai jis laimė
jo Distinguished Service Me
dai, the Legion of Merit ir 
the Distinguished Flying 
Cross.

Dyess buvo Maniloje, kai 
japonai užpuolė gruodžio 7 
d., 1941 metais, ir jo squad- 
ronas. 21st, buvo kovoje, kai 
ji prasidėjo.

Lėktuvai buvo P-40s. bet 
kai Dyess pamatė kaip des
peratiškai reikalinga mūsų 
kariuomenei ir jų Filipinų 
sąjungininkams bombone
šiai. jis pririšo 500 svarų 
bombas po apatiniais lėktu
vų ratais, ir jis turėjo bom
bonešius.

Gaisras geležinkelio 
sandėlyje

Detroit.— Michigan Cent
rai geležinkelyje, Livernois 
Yards sandėlyje kilo gais
ras, pereitą ketvirtadienį. 
Nuostolių sukelta $150.000.
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DEIMONTINLAI ŽIEDAI, po .................. S49.5C 0
ŠLIUBINIAI DEIMONTINIAI ŽIEDAI, ’ £
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KAREIVIŠKI RANKINIAI LAIKRODĖLIAI

po ............................................................... $19.50 1
NAUJI REKORDAI, po ................................. 24c X
LIETUVIŠKI REKORDAI, po ...................... 70c [į]
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3241 S. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

Budriko Leidžiami Žymfis Radio Programai:
W-C-F-L 1000—K Fskmadianio vakare, 9:30 P. M. 
W-H-F-C 1450—K Ketvirtadienio vakare, 7:00 P. M.
Budriko krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 
vai. ryto iki 4:00 po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vakare.-

Subic įlankos kovoje jo 
squadronui buvo kredituota, 
jog nuskandino 12.000 tonų 
tankerį, nupluklė į antrą 
krantą ir paskandino keturis 
šimtus tonų launches ) lai
vus), prikrautus su japonų 
orekėmis ir amunicija.

Japonų žinių gaudytojai 
negalėjo tai suprasti, jie 
nranešė, kad jų laivai buvo 
užpulti “didelio skaičiaus 
’ektuvų”.

Bet eventualiai tie vijimo- 
i lėktuvai, paversti į bom
bonešius, visi buvo sunaikin
ai. Jie kovojo kaip pėstinin
kai 45 dienas ir galutinai iš
šlavė japonų garnizoną, užli
ko į viršūnę, ir atakavo lai- 
ais, kur japonai visai nesi- 
ikėjo, nelaukė.

❖ ♦ «

Bataan’o paskutinėmis die
nomis, Dyess’ui buvo duota 
proga išvykti. Bet jis klau
sė. jei jo vyrai palieka, ir jis 
palieka. Kai jam buvo pasa
kyta. jog nė vienas iš jų ne
apleidžia šios vietos, ir jis 
pasiliko kartu su savo vy
rais.

Apsiginklavę su peiliais ir 
mažais šautuvais jų grupe

šeštadienis, lapkr. 6 d., 1943

NAUJOSE UNIFORMOSE

I

Basebolininkų tymo (Cardinals) lošėjas Al Brazio (kai
rėje) ir Pirate tymo lošėjas Charley Ens kariuomenės sto
vykloje Jefferson gauna naujas uniformas. Jie pašaukti 
į karą. (Acme-Draugas Telephoto)

Buvo gaudomi nusikaltėliai

Žuvo jaunuolis kovoje su policija
VIENAS JAUNUOLIS SUSIGRŪMĖ SU DETEKTYVU, 

KAI TAS JAUNUOLIS BUVO SUGAUTAS
Pereitą ketvirtadienį jau

nuolis buvo nušautas susirė
mime su policija, prie 74-tos 
gatvės ir Evans avė., ir ant- 

| ras buvo sučiuptas kai jis 
; buvo vejamas 20 mailių 
South Sidės gatvėse, bėgant 
automobiliu, tuo laiku buvo 
paleista 15 šūvių. ^Tuzinas 
automobilių nustumta į šoną 
laike vijimo ir vienam ke
leiviui sudavė automobilis, 
kuriame buvo jaunuoliai ir 
trys kampanijonai. Kampa- 
nijonai paspruko.

Užmuštas jaunuolis buvo 
Wade Wilson. 17 metų, neg
ras. 4617 Langley avė., ku
riam šovė George Vasco, de
tektyvas, į kaktą ir pilvą.

X “New World”, Chicago 
arkidiecezijos oficialus or
ganas, šios savaitės (ryto- 

i jaus) numeryje turės įdėjęs 
svarbų rašinį Lietuvos ne
priklausomybės reikalais. Į- 
sigykite tą numerį kiekvie
nas. ‘‘N. W.” galima gauti 
prie bažnyčių.

X žurnalistas Stasys Pie
ša praeitą ketvirtadienį iš 
radio stoties WHFC pasakė 
ilgoką kalbą apie Communi- 

i ty ir War Fund, statydamas 
pavyzdžiu Johnnie Dixon- 
Deksnį, kuris heroiškai žu
vo. kovose su japonais, ir 
ragindamas remti fondo va
jų), kuriuo norima sukelti 
netoli keturiolika milijonų 
dolerių.

X Antanas Mikolaitis, 
kun. V. Mikolaičio brolis, 

i gyvenąs Town of Lake, šau
kiamas į kariuomenę. Išleis
tuvės jam ruošiamos šešta
dienį, lapkr. 6 d., Dimbelio 

v salėj. Su savo mylima žmo
na, broliu kunigu ir sesute 
jis atsisveikins lapkričio 13 
d.

vijo tą jaunuolį, kai jis iš
šoko iš Wilsono 
lio, važiuojant prie 45-tos 
gatvės ir South Park Way. 

Detektyvų klausinėjimai 
sako, jog jis ir Wilson ati
tinka nusakymui dviejų iš 
trijų negrų, kurie nušovė 
John L. Moran pereito tre
čiadienio vakare prie 67-tos 
gatvės ir Drexel avė., ban
dant tą žmogų apiplėšti. Mo
ran buvo 60 metų amžiaus, 
jis pirmiau dirbo prie gele
žinkelio. vėliau išėjęs į pen
siją.

Hawkins, kuris turėjo .38 
caliber revolverį, kai buvo 
sugautas, paneigė bendrin- 
kystę Moran nužudyme, ir 
atsisakė pasakyti vardus 

. kampanijonų, kurie pabėgo.laike baisios kovos, kurioje; * -
i

. . . . ’ .... ' - , . Gaudymas prasidėjo, prietektyvui William Glennon’ui, _A x x \;s __ ______________ , oO-tos gatves ir Calumet av.,
kai Wilson atsisakė sustoti 
dėl klausinėjimo.

Wilson kovojo su Glennon 
ir buvo jį pradedąs nugalėti 
ir kai Vasco prie kovos pri
sijungė, Glennon buvo nu
vežtas gydyti į ligoninę nuo 
įkandimo.

Mirė krautuvėje
Charles F. Janda, 52 me

tų, 5138 West Crystal str., 
mirė nuo širdies atakos pe
reitą ketvirtadienį Marshall 
Field ir Co. Oak Park krau- 
tuvėje, 1144 Lake str.. Oak Vaseo pasakė, jog ^is‘šovė 
Park. Jis rnifė toje krautu- j...................... ...
vėje netrukus ją atidarius, -\vilson įkando į ranką de-!

tektyvui William Glennon’ui, 
ir iš Glennon’o traukė revol- 
verį.

jis buvo toje krautuvėje ma- 
nager, men’s furnishings 
skyriuje.

Nukrito nuo stogo
Jack Cross, 13 metų, 4015

Lake Park avė., buvo sun
kiai sužeistas, kai jis pereitą Wilson’s kampanijonų. buvo 
trečiadienį nukrito nuo sto- sugautas George Crowley, 
go žaizdamas. trečio sąuado nario, kuris

*

Julius L. Hawkins. 18 me
tų. 423 E. 48th pi., vienas iš

Meiles ir nesusivaldymo tragedija

Septyniolikos metų mergaitė persišo
vė, kad tėvai neleido tekėti už mylimo

Shirley Busse, 17 metų 
amžiaus mergaitė, Harper 
aukštesnės mokyklos stu
dentė, pereito ketvirtadienio 
vakare peršovė save ir sun
kiai susižeidė, kad tėvai ne
leido jai tekėti už kareivio 
George Hillgoth, 19 metų 
amžiaus. Tėvai neleido savo 
dukrai tekėti už jos mylimo
jo, kad dar ji esanti jauna.

Toji mergaitė persišovė 
savo namuose, 7155 So. Fair- 
field avė.

Mergaitė buvo nuvežta į 
švento Kryžiaus ligoninę. Ji 
persišovė su senu revolveriu 
netrukus po ašarotų ginčų, 
kur ji grąsino. kad paliks 
mokyklą ir eis pas savo 
draugą kareivį, esantį Fort 
Reno. Okla.

Jos tėvai, Mr. ir Mrs. Ro
bert Busse pareiškė pohci-

jai, kad jie neleido savo duk
rai vestis dėl jos amžiaus.

Pereito ketvirtadienio va
kare, jie pasakė Shirley, jų 
duktė, vėl prašė, kad leistų 
eiti su Hillgoth moterystėn. 
ir tėvai vėl atmetė dukters 
prašymą. Ji nuėjo į miega
mąjį, paėmė ginklą ir persi
šovė, — pareiškė tėvai.

Busse. real estate opera- 
tor, 7149 S. Western avė., 
pasakė, jog jo duktė ir Hill
goth susitiko prieš keturis 
metus, kai jaunuolis gyveno 
netoli jų kitoje kaiminystė- 
je. Jis pareiškė, kad jis ir 
mergaitės motina sutinka, 
jog jaunuolis yra geras jau
nas vyras.

I

i

automobi-

X Leonardas Čepulis, sū
nus žinomų Town of Lake 
veikėjų Jadvygos ir Jono Če
pulių, šiomis dienomis pa- 

j keltas į korporalus. Mary- 
I nuošė tai yra žymus laips
nis. Marynuose laipsniai sun 
kiau gauti, negu sausžemio 
kariuomenėje.

X K. Sabonis, Visų Šven
tųjų parapijos varg. su cho
ristais jau prisiruošęs prie 
susipažinimo su roselandie- 
čiais vakaro, kurs bus sek
madienį, lapkr. 7 d., para
pijos salėj. Programa bus 
nauja ir nepaprasta. Kitą 
sekmadienį, lapkr. 14 d. jis 
dalyvaus Aušros Vartų pa
rapijos choro vakaro prog
ramoj.

X Pranas Dubinskas, se
nas sočikagietis, buvo atvy
kęs į Chicago aplankyti gi
mines, pažįstamus. Jis gy
vena ūkyje La Cross, Ind., 
ir sakos labai patenkintas. 
Ūkį pavyzdingai veda taip 
pat žinoma sočikagietė U. 
Daniūnienė.

Sugautas pabėgęs
Louisville, Ky. — Sugau

tas Alfred Reąuardt, 31 me
tų. vokiečių karo belaisvis, 
kuris buvo pabėgęs pirma
dienį iš Camp Breckinridge, 
Ky. Apie tai pranešė Louis
ville FBI ofisas pereitą 
virtadienį.

Gaisras

ket-

buvoAštuonios šeimynos 
išvarytos į gatvę ir trys fla- 
tai namo, 735, 737 ir 739 
Weed str., buvo sužaloti pe- j 
reitą ketvirtadienį, kai gais
ras kilo iš kerosino krosnies, 
737 Weed str. Sakoma, nuo
stolių sukelta $2,760.

Baisus įvykis
Coroner’s jury pereitą 

ketvirtadienį nustatė, jog 
Mrs. Leoną Roos, 41 metų, 
šovė ir nužudė savo vyrą, 
Ray. 35 metų, ir paskui ji 
pati save nužudė. Tai įvyko

X Aušros Vartų parapi
jos choro vakaru, lapkr. 14 
d., domisi visi vestsaidiečiai. 
Ir ne veltui. Programoj da
lyvaus daug svečių iš kitų 
parapijinių chorų, o vietos 
choro artistai-mėgėjai atvai
dins vieno akto juokus “(Ži
nytės jaunikiai” arba “Striu 
kis, Bukis ir čypis.”

X Child Care Committee 
of Chicago pirmadienį, lap
kričio 8 d. atidaro Nursery 
School. Kursai bus Univer- 
sity of Chicago ir Chicago 
and National Cbllege of E- 
ducation. Norinčios lankyti 
kursus ir gauti platesnių in
formacijų gali kreiptis į pa
minėtas mokyklas.

X Liudvika Abromaitienė, 
pavyzdinga Dievo Apvaiz
dos parapijos veikėja, stai-

Sekmadienį pirmoji galio
janti data dėl rudos stam- 
pos J, trečioje racionavimo pereitą trečiadienį jų na- ga susirgo ir išvežta į Mer- 
knygelėje. muose, 3650 Fremont str. I cy ligoninę operacijai.
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