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...“and that government of 
the people, by the people, for

—A_______________________ ... .

the people, shall not perish 
from the earth.”
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—Abraham Lincoln

voi. xxvn

žeme dar vieną Italijos kalną
Berlynas pripažįsta pasitraukimą

Rusai greitai varosi į Zitomira
LONDONAS, lapkr. 12.— kariuomenės laivais perkel- 

Berlyno radio pranešė apie 
naują vokiečių kareivių pa
sitraukimą iš šiaurcsntrinio 
Rusijos fronto. Vokiečiai 
sakėsi pasitraukę į “sutrum 
pintas” pozicijas į pietus 
nuo vieškelio tarpe Smolen
sko ir Vitebsko.

Vėliausiu pranešimu rusų 
kariuomenė dasivariusi iki 
dešimts mylių į šiaurryčius 
nuo Žitomiro geležinkelių 
centro Ukraine. Toks jų pa- 
sivarymas privestų rusus 
iki 70 mylių nuo Lenkijos 
sienų.

Įvairūs rusų pranešimai 
sako vokiečiai padegę Ker
čo uostą, Kryme, kurį iš 
dviejų pusių apsupo rusų

I

Prancūzai panaikino 
Lebanono parliamentą

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Betvarkei ir prot estams 
didėjant. Prancūzijos komi- 
sionierius Jean Helleu šian
dien panaikino Lebanono 
parliamentą, tuo pat kartu 
prašydamas buvusį prezi
dentą Emile Eddeh sudary
ti naują vyriausybę Leba- 
nonui, Moslemų apgyventai 
teritorijai tarpe Palestino' 
ir Turkijos. Anglijos ir Egip 
to vyriausybė, egiptiečių 
spauda ir arabų vadai pro 
testavo vakar dienos pada
rytus vyriausybės ir parlia- 
mento narių areštus.

Prancūzų tautinio komi
teto narys sakė prancūzai 
žiūri į Lebanoną ne kaipo 
koloniją arba mandatu val
domą teritoriją, bet kaipo 
nepriklausomybę gausiančią 
valstybę sutartimi prijung
tą prie Prancūzijos.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEW YORKO — Karo 

informacijų biuras praneša, 
kad vokiečiai sunaikino Mi- 
niūnų (?) kaimą, Lietuvoje. 
Manoma, kad biuro prane
šimas kalba apie 
kaimo sunaikinimą, 
kyje, apie kurį buvo rašyta 
š. m. spalių mėn. 29 dienos 
“ Drauge. ”

IŠ 
kariuomenės žygiuoja 
arčiau prie Žitomiro ir 
rosten. Užėmė suvirš 
kaimų.

IŠ LONDONO — Vengri
jos Premjeras viešai perspė
jo krašto gyventojus, kad Oakes nužudymu, buvo va
karas greit artinasi prie jų 
krašto.

Miliūnų
Rokiš-

MASKVOS — Rusų
vis

Ko-
100

PIRKITE KARO BONUS 

tos iš Kaukazo per Kerčo 
prataką.

Pralaužė Gomelio Liniją.
Maskvos radio pareiškė, 

kad vokiečių linija Gomelio 
sektory, Baltrusijoje, arti 
Pripet pelkių, “buvusi pra
laužta.” Vokiečiai vakar 
pranešė apie rusų pėstinin
kų, tankų ir lėktuvų atakas 
šioje apylinkėje.

Vokiečių komunikatas sa
kė naciai ir rumunai karei
viai sulaikę rusų bandymus 
praplėsti savo pozicijas ap
link Kerčą, rytiniam Kryme, 
ir sugadinę rusų bandymus 
sustiprinti savo kariuomenę 
rytiniam krante to Juodo
sios jūros pusiausalio.

■

KINIEČIAI ATAKUOJA
CHUNGKING, lapkr. 12. ‘ 

—Kiniečių aukštoji koman
da pranešė, kad per 12 die
nų pasitraukę pagal planą 
prieš 30,000 japonų kareivių 
atakas, kiniečiai dabar pra
dėjo savo kontrataką prieš 
japonus žygiuojančius tarpe 
Yangtze upės ir Tungting 
ežero.

Kiniečiai įsilaužė į japonų 
linijas aplink Ichang, užė
mė suvirš 10 strateginių 
punktų, užmušė ir sužeidė 
daug japonų, ir suėmė daug 
priešo reikmenų. Kiniečia. 
taipgi praneša, kad jie ata 
kuoja Hunan, Hupeh ir 
angsi provincijose.

Ki-

Naciai mobilizuoja
Pragos vyrus, 17-70
ISTANBUL, lapkr. 12.— 

Iš patikimų šaltinių prane
šama, kad visi voKivuiai /y- 
rai tarpe 17 ir 70 metų am
žiaus, gyveną Pragoję, mo
bilizuojami karinei tarny
bai ir kariniems darbams.

Naujas taksy bylius
WASHINGTON, lapkr. 12. 

—Atstovų rūmams šiandier 
patiekus taksų planas sukė
limui $2,142,000,000. Bylius 
numato aukštesnes pašto 
kainas, ir aukštesnius tak
sus ant degtinės, arkliukų 
laižybų, paailinksmi n i m ų, 
Kailių, brangakmenių, vei
dui tepalų ir kitų dalykų.

IŠTEISINO DE MARIGNY
NASSAU, Bahamas, lapkr. 

12.—Alfred de Marigny, ku
ris buvo kaltinamas savo 
turtingo uošvio Sir Harry 

kar išteisintas, 9 balsais 
prieš 3. Džiūrė rekomenda
vo, tačiau, kad de Marigny 
būtų išdeportuotas iš Baha- 

;mas salos. l

Naciai sako Popiežius 
kalbės per radio 
NEW YORKAS, lapkr. 12.

—Berlyno radio pranešimu, 
šventasis Tėvas ateinančią 
savaitę per radio sakysiąs 
svarbią kalbą. Kada ir apie 
ką kalbės, nepasakyta. Vo
kiečiai sakė žinia paeinanti 
iš Šveicarijos katalikiškų 
šaltinių.

SUSTIPRINTOS AMERIKIEČIŲ JĖGOS BOUGAINVILLE

Perkirto geležinkelio

r

LONDONAS, lapkr. 12.— 
RAF bomberiai iš bazių An
glijoje vakar naktį sudavė 
smarkų smūgį Prancūzijos 
Riviera geležinkeliui, kuris 
eina Italijon. RAF ataka 
Cannes mieste, tik 15 mylių 
į rytus nuo Antheor, kuris 
ketvirtadieny buvo taikinys 
Amerikos bomberių iš Vi
duržemio, buvusi “didelė ir 
gerai koncentruota.” Vakar 
nakties pakartotina ataka 
ant to Rivieros geležinkelio 
nurodo kokią svarbą sąjun
gininkai priduoda , tai lini
jai, pasėkoje Brennerio per
ėjos ir Cenis kalnų perkaso 
geležinkelių apgadinimo per 
praeitas 48 valandas.

Kiti daliniai, iš Vidurže
mio bazių, perskrido per 
Alpių kalnus bombuoti svar
bią nacių dirbtuvę Annecy, 
kalnuose 30 mylių į pietus 
nuo Šveicarijos sienos, ir 40 
mylių į, vakarus nuo Italijos 
sienos. Sąjungininkų bombe 
riai pakartotinai puola pa
našias dirbtuves Vokietijo
je, bandydami pribaigti vo
kiečių išdirbimą balberingų, 
kurie taip labai svarbūs ka-i 
rinėm mašinom.

Solomonuose užmuštas 
japonu admirolas
LONDONAS, lapkr. 12.— 

Vokiečių radio šiandien per
davė Tokyo žinią, kuria pra
nešama jog japonų admiro
las, kuris vadovavo japonų 
laivynui kovose už Bougain
ville, buvęs užmuštas.

Sprogimas dirbtuvėje 
užmušė 1 darbininką
LOCKPORT, III., lapkr.

12.—Sprogime, kuris sunai
kino Great Lakęs Carbon 
Corp. laboratoriją ir ofisus, 
žuvo ofiso darbininkė Mrs 
Esther Griffin, Joliet. Penki 
kiti asmenys buvo sužeisti, 
trys gan rimtai, ir buvo nu 
gabenti į ligoninę.

Manoma sprogimas įvykęs 
dėl prakiurimo gazo vamz
delis einančios į tos karo 
dirbtuvės laboratoriją.

Nauji Amerikos kariuomenės daliniai išlaipinti mary- 
nų įsteigtoj pozicijoj vakariniam Bougainville salos kran
te. Kovos su japonais eina smarkios. Pastarosios žinios 
praneša apie didelį marynų laimėjimą. Japonai išmušti 
iš pozicijų ir neteko užmuštais virš 150 kareivių. (Acme- 
Draugas telephoto)

AMERIKIEČIAI ĮSITVIRTINA SAVO 
POZICIJOSE BOUGAINVILLE SALOJE

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
72.—šios dienos komunika
tas sakė amerikiečiai, atmu- 
šę japonų bandymus pava
ryti juos iš Bougainville sa
los, dabar sukonsolidavo 
savo pozicijas Empress Au
gusta įlankos apylinkėje ir 
tvirtai ten laikosi. Ameri
kiečių išlipimas toje saloje 
yra pradžia vajaus iškrapš- 
tymui japonų iš jų paskuti
nės tvirtovės Solomonuose.

Gen. Douglas MacArthur 
štabo narys pridėjo ir tai, 
kad japonų teigimas būk jie 
nuskandinę 90 sąjungininkų 
karo laivų, įskaitant ir 
lėktuvnešius ir didžiuosius 
laivus “esąs visai be pagrin
do.” Tuoj po amerikiečių 
marinų išlipimo Bougain
ville vakariniam krante, ja
ponai siuntė savo karo lai
vus atmesti tą invaziją, bet 
Amerikos karo laivai ir lėk
tuvai atakavo juos, nemažą 
skaičių jų nuskandino, o 
kitus privertė pasitraukti.

■

Žinios iš fronto, siųstos 
per Admirolo William F. 
Halsey štabą pietų Pacifike, 
perspėja prieš tikėjimasi 
stebėtinų pasivarymų, nežiū 
rint, kad šeši priešo devynių 
aerodromų Bougainville 
loję buvę sunaikinti.

sa-

Ni- 
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“Mes

Vary sis Tolyn.
Amerikos kareiviai dabar 

randasi kovos linijoje šalia 
marinų, kurie originaliai 
ten išlipo ir supliekė japo
nus dviejose aštriose kovo
se. Jų sudėtinės jėgos da
bar ruošiasi veržtis į pelkes 
ir džiungles, kad laimėti oro 
bazes iš kurių sąjungininkų 
lėktuvai galės atakuoti di
džiulę japonų Rabaul bazę, 
250 mylių į šiaurvakarius.

Į
Dabar laikas mušti 

japonus-Adm. Nimitz 
PEARL HARBOR, lapkr.

12.—Adm. Chester W. 
mitz, Pacifiko laivyno 
mandierius, vakar sakė 
atėjo laikas mums pulti 
ponus visam Pacifike.
jaučiame jog pergalė užtik
rinta,” jis pareiškė per A- 
merikos Legiono programą 
minint paliaubų dieną.

Neduos Priešui Ramybės.
Admirolas sakė mes žino- 

, jog aštrios, kruvinos ko
vos dar laukia mūsų. Dabar 
gauname laivus, vyrus ir 
lėktuvus, ir nemanome nie
kur duoti priešui ramybės. 
Atėjo laikas juos pulti.

Anot Nimitz, neturima 
iliuzijų apie opoziciją arba 
nuostolius, kuriuos turėsi
me nukentėti. Laivai ir lėk
tuvai vieni nesunaikins prie
šo. Japonai yra įsikasę. Mes 
turime išlipti* jų laikomoj' 
teritorijoj ir juos iškasti.

ORAS
Dalinai ūkanota, šaltoka.

Prastas oras sulėtino žygiavimą
Atmušė nacių ataka prie Calabritto

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS; 
Aldžyre, lapkr. 12.—Šios 
dienos pranešimas sakė pras 
tas oras ir kalnuoti žemė 
prieš vokiečių “žieminę” 
liniją privertė sąjungininkų 
kariuomenes lėčiau žygiuo
ti.

Pranešimas minėjo, ta
čiau, kad Gen. Clark vado
vaujamos penktos armijos 
amerikiečiai kareiviai pasi-1 
stūmėjo vieną mylią ir už
ėmė dar vieną kalną Gamino 
kalno pašonėje, prie Migna
no, vakariniam sąjunginin
kų linijos gale.

Artilerijos Dvikova.
Gen. Montgomery aštun

tos armijos patrolės turėjo 
kelis aštrius susirėmimus su 
vokiečiais prie Acųuaviva, 
centraliniam sektory. Ryti
nėj pusėj, britai ir vokiečiai

Italijos kariuomenė 
atleido 6en. Roatta

- 4
ALDŽYRAS, lapkr. 12.— 

Gen. Dwight D. Eisenhower 
šiandien pranešė, kad Gen. 
Mario Roatta, viršininkas 
pasidavusios italų kariuo
menės po maršalu Badoglio, 
buvęs atleistas iš tų parei
gų. Gen. Roatta kaltinamas 
buvimu fašistų simpatizato- 
rium, nežiūrint, kad šiuo 

, laiku nudavė kolaboraciją 
su sąjungininkais.

Vokiečiai sušaudė du 
britus belaisvius
ZURIČAS, lapkr. 12. — 

Italų fašistų laikraštis Re
gime Fascista šiandien ra
šė, kad vokiečiai okupantai 
sušaudė du pabėgusius bri
tus belaisvius ir narius šei
mų, kurie jiems buvo davę 
prieglaudą Acąuabona, prie 
Veronos, šiaurinėj Italijoj.

Vokiečiai išlipo britų 
laikomoje saloje
CAIRO, lapkr. 12.—Britų 

viduries rytų komandos pra
nešimas sakė laivais atvežti 
vokiečiai atakavę britų lai
komą Leros salą Dodeka- 
nuose, ir įsteigė pozicijas 
“kituose punktuose.” Kiti 
išlipimo bandymai buvę at
mušti ir keli vokiečių laivai 
buvę sunaikinti ar apgadin
ti.

Italai Padeda Britams.
Pranešimas sakė italai ka 

reiviai šalia britų kovoja 
išlipusius vokiečius.

Leros randasi tik į šiaurę 
nuo Cos, kurią vokiečiai ke
lias savaites ?tgal atsiėmė 
iš britų.

artilerija apšaudo vieni ki
tų pozicijas per Sangro 
upę.

Penktoji armija atmušė 
smarkią vokiečių kontrata
ką prie Calabritto, * netoli 
nuo Mignano. Sąjungininkai 
tame mūšyje suėmė ir vo
kiečių belaisvių.

Vokiečiai matomai nesi
tiki ilgiau išlaikyti Gaeta. . 
Žvalgybos Lakūnai rapor
tuoja jog vokiečiai išsprog
dinę aliejaus tankus tame 
uoste vakariniam krante, 
devynias mylias už dabar
tinės linijos.

žvalgyba taipgi nurodo, 
kad vokiečiai padarę naujus 
sprogdinimus Leghorne nu
skandindami dar du laivus 
uoste, bandydami uždaryti 
įėjimą į uostą iš šiaurės 
pusės.

■

i

Slavai puola nacius 
keliuose frontuose
LONDONAS, lapkr. 12.— 

Gen. Josip Broz vadovauja
mi partizanai pasekmingai 
grumiasi su vokiečiais Ma- 
cedonijoje, Dalmatijoje, Mon 
tenegre, Hercegovinoje ir 
rytinėj Bosnijoj. Anot ra
portų, partizanai turi gintis 
prieš atakas vien tik Slovė
nijoje, o Serbijoje jie kovoja 
prieš vokiečius ir serbus 
četnikus.

Raportas sakė 60 bulgarų 
užmušta netoli Uzice, vaka
rinėj Serbijoj.

Vokiečių radio praneši
mas sakė naciai siuntę nau
jus dalinius į šiaurvakari
nius Balkanus, ir kad jų 
operacijos sutriuškinu sios 
partizanus Majevica kalnuo
se. Anot jų pranešimo, jie 
užėmę Graznica miestą ir 
padarę labai didelius nuos
tolius partizanams.

Jugoslavų komunik a t a s 
sakė partizanai 
kiečių dalinį iš 
to, ir sunaikinę 
Drina upės.

pavarę vo- 
Zaral mies- 

tiltą virš

WASHINGTON. lapkr. 12. 
—Labor, geležinkelių darbi
ninkų unijų savaitraštis, 
rašė jog iki šiol gauti bal
savimo rezultatai rodo 
“kuone 100 nuošimčių’’ už 
streikavimą. Penkių unijų 
vadai, atstovaują 1,450,000 
geležinkelių darbininkų, au
torizavo tuos balsavimus 
protestuoti prieš vyriausy
bės siūlomą algų pakėlimą, 
kurį jie paskaitė nepakan
kamu.
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GIRDEI WAUKEGANE
Pasiruošusios vakarui

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Svč. draugystė rengia
si prie puikaus vakaro, ku
ris bus lapkričio 14 d., Lie
tuvių svetainėj. Bus atvai
dinta du veikalai “Vyskupo 
žvakelės” ir “Šv. Panelės 
padėjėja”.

Komisija ir 
kviečia visus
Mergaitės yra daug pasidar
bavusios, kad viskas kuo ge
riausiai būtų. Komisiją su
daro sekančios: pirm, šios 
draugijos Alicija Vaitekū- 
naitė, Marijona Aikus, Ju- 
lia Aleksoms ir Adella Bir- 
balas.

Sekančios mergaitės daly
vaus vaidinime. Pirmame 
veikale: Lucija Dragūnas, 
Anelė Bakshis, Isabelle Kiš
kis, Alena Petraitis ir Flo- 
rentina Sutkus. Antrame — 
Joana Shimulynas, Kristina 
Raudonis, Margareta Ash- 
mus ir Alicija Vaitekūnas.

Kas tik ateis, nesigailės. 
Po programos šokiai ir pa
silinksminimas.
Rinkime seną laužą

Miajoras Frank WaUin ir 
Chief’s American Legion

TRYS BROLIUKAI-KUNIGAI

Prelatas Salter S. Carroll (dešinėje, Vatikano valuty-
t

prašo visų rinkti laužą 
(seraps): popierą, geležį ir 
kitokius dalykus, kurie na
mie nereikalingi, bst labai 
reikalingi kafo vedimui. Ma
joras sako: būtų negražu, 
jei nesurinktumėm kvotos, 
kuri yra paskirta Waukega^ I 
nui. Reikia surinkti 5 mili
jonus tonų, o Wadkeganui

pirmininkė paskirta 3,500 tonų. Dai 
atsilankyti daug trūksta pasiekti tai 

kvotai. Turintieji laužo gali 
pašaukti telefonu Maj 4925 
arba Ont 5228 arba pašauk
ti mokyklos vaikučius, ku- bšs sekretoriato narys, atlikęs specialę misiją Šiaurės Af- 
rie darbuojasi rinkdami po-į^^oJ» parvyko namo (Pittsburgh, Pa., diecezijoj) pavie- 
pįerą į sėti. Lankydamasis Washingtone Katalikų Veikimo Cent-

Padėkime kariaujantiems, I re nusifotografavo su dviem savo broliais-kunigais. Kai- 
darbuokimės namie visokiais rėje prelatas Howard J. Carroll yra National Catholic 

Ibūdais.

Po operacijos ilsisi
Tauchienė, 925 Lincoln St., 

nuvežta lapkričio 8 dieną į 
Šv. Teresės ligoninę, kur pa
daryta sunki operacija. Ji 
priklauso prie šv. Onos ir 
šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo draugijų.
Staiga mirė

Welfare Conference generalinio sekretoriaus asistentas. 
(NCWC-Draugas Photo)

sumą

Valdiškos pašalpos negauna, 
pensijos negauna, dirbti ne
begali. Ašaros rieda iš jo a ■ 
kių kalbant. Žmogus vis tiek 
nenusimena. Sako; “Kad Die 
vas laikys, tai ir maisto 
duos.” Korespondentas

Kiekviena pradžia yra 
sunki. Todėl nereikia nusi
minti, jei išsyk nesiseka.

Rado mirusi
John Ferrier, 81 metų am

žiaus, 2814 Calumet ave., 
pensionierius, buvo rastas 
miręs, užpakalyje 2825 
Prairie ave., atrodo mirė 
nuo širdies atakos. Jį rado 
policija.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GKOvchUl 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

PIRKITE KARO BONUS! 
I

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

I

Būkit Malonui
į I I

SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam k v nl- 
mul. Saugokite jas leisdami iš g- 
zaminuoti jas mod rniš’ iausia 
metodą, kurią regšj mo m'ksla* 
gali sutelkti.

86 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praš i li

ną visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0528, Cliicagu

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:10 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
 iki 7:00 p. m.

Labai gaila, kad rockfor- 
diečiai toli atsilikę nuo lab 
daringų darbų. Jie užmiršo 
suvargusius senelius, kurie 
reikalingi šalpos. Kur din
go Labdarių Sąjungos 22-j i

■kuopa?
Mes matom, kaip kitos ko

lonijos gražiai darbuojas; 
šelpia senelius. Ar gi mes 

j

4j4

V

Kazimieras Bagdonas štai 
ga mirė lapkričio 7 dieną, 
namuose širdies liga. Laido 
tuvės įvyko lapkričio 10 d. 
Iš Šv. Baltramiejaus bažny
čios, kur kun. J. Čužauskas 
atlaikė iškilmingas šv. Mi
šias, pasakė ' pamokslą, nu
lydėtas į Ascension kapines.

Velionis 70 metų amžiaus 
iš Lietuvos atvažiavo į A- 
meriką prieš 40 metų. Pali
ko liūdesy žmoną ir dukte
ris.
Parvežė dovanų %

1
i

Mir<įa-marga iš 
Rockford, III.

Lapkričio 7 d. per
kun. K. Juozaitis davė šliū- 
bą Albertui Labuskiui su 
Lillian Sautela ir dar pasa
kė pamokslą.

Vestuvės buvo labai iškil- ’ 
mingos parapijos salėj. Daug netapsime seneliais? Mes tik 
svečių dalyvavo. žiūrim, kad mums būtų ge-

---------- - rai, o vargšams nieko. Bro
Lapkričio 14 d. parapijos ! liai, sesutės, atbuskim, sto- 

-tru^tistai savo metiniam šo- kime labdaringo darbo dirb- 
kių vakare visus svečius ti. Gal, kas sakys tie sene-* • . '
šauniai vaišins.Į

sūnus Le 
Meleškų, 
parvykęs 
Tarnauja !I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIio

Didžiausia Lietuviu i

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelj 

p a s t r inkimą 
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

P

rainom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snai m Muzikalius Instrumen
tus.

mARGLTU S
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. g
WHFC - 1450 kilos. |
SEKMADIENIAIS — nuo 1W 

iki 2 vai. popiet. uf
KITOMIS DIENOMIS — nuo B 

9:30 vai. vakare. IĮ
EXTRA PROGRAMAS Penk- W 

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

6755 S. Westem Ave., Chicago, III. B
Telefonas — GBOvehill 2242

Prašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ

Kai jums prikimba veiksminis už
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
kinimą, nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintai 
dėl gazų ir iėpOtimo — įsigykite Dr 
Peter's daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip 
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, šiedu ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; — 
gelbsti prašalinti užkietėjimo * 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Vat- 
t kit tikrai kaip nurodo-, 
ma ant bonkutės 
Jei jūs vėl nori
te jausti dliaug- 
sm ' m a lo n i o 3 
pagelboa nuo už
kietėjimo v a rgi- 
nitnų ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų skilvį, 
įsigykite Gomozo 
iiandiet).

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
"susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

DY1FAT ®®c vert**
A *aXX* Bandymui Bonkutės

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT— antiseptika* — kuris suteikia greitą > draūgy3tės ir dirba Ameri- 
palengvlntmą nuo reumattškų ir ne- ’ ° „
uralgiškų skausmų, muskulinio nu- ’ can Steel WlTe 03. M. Z 
garskausmo. sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 1 
mų* . . I
l>R. PETER’S MAGOLO — alkilinąs
— palengvina laikinai nekurtuos , 
kausmingue skilvio sutrikimus kaip Į 
avyzdžiul rakšties nevirškinimas ir , 

rėmuo.

užrašo.

pa- 
gazus

man

SIŲSKIT ŠI “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
O |4StM *1.00. Atsiųskit
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai--«0C ve:tės--bandymul bon- 
kutea OLEJO IH MAGOLO
O C. O. D. (Išlaidos pridėtos) 

Vardas ... ....................... .. ...........................

tdr sas ......................................................

: aAto Ofisas ..........................................
PR PKTER FAHRMtY A SOXS CO.

IH-pt <7t-l!»
■ Al W«>hlnron Blvd.. Chicago lt. UL 
tS* m.......y St.. U'innlpec, Man., Caa.

Greitu 
dzūkų į

liai nemokėjo gyventi; gal. 
kiti iš girtybės vargsta. Bot 
yra daug kad dėl nelaimių, 
ligų, arba kitokių apgavys
čių turi šiandie vargti; ar 
ba, vaikai apleido.

Šiandie vienas mūs sene 
lis būtinai reikalingas pa- 
galbos. Tai Simanas Kačių-[ 
šis, 75 m. amž., nepilietis

JOHN A. KASS
JEWELBY — VVATCHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pnune: LAFAYETTE 8617

4

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

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

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

DR. G. SERNER

Lapkričio 21 d. bus para
pijos metinė vakarienė. Kle
bonas sako nespėjąs tikietų 
daryti. Bus tikras susikim
šimas naujoj salėj.

--------s—
Ekstra! Ekstra! 

laiku bus vestuvės
karaliaus Jokūbo Juozekevi- 
čiaus. Jis padarė kontraktą 
pas Puidokus, kad prieš už
gavėnes būsiąs ženotas. Po
vilas Petrėnas, A. Maldonis 
sudėjo dideles sumas laižy 
boms. Dabar dzūkų karalius

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Leonas Meleška, 
ono ir Julijonos 
šią savaitę buvo 
iš kariuomenės.
Merchant Marine. Karui pra
sidėjus liuosnoriai įstojo į 
vienas sunkiausių pareigų.

Parvežė savo brangiai ma
mytei labai puikių dovanė- turi sunkiai dirbti: susiras- 
lių, o tėveliui pinigų iš įvai-' ti karalienę. O jei ne, tai 
rių kraštų, kur tik buvo praras visą dzūkų karalys- 
sustojęs. tę. Povilai Petrėnas sako:

Leonas yra baigęs Šv. Bal- “Kitaip jo neapženysiu, kaip 
fy-amio-iaua naronlmc rrmVvV Ilk ĮaiŽybomiS.”

Ar taip bus, ar ne, Užga
vėnių vakare pas A. Puido
ką, bus didelis balius.

Jokūbai! nepasiduok! Pa- 
' sirodyk, kad esi gražus jau
nikaitis !

tramiejaus parapijos mokyk 
lą ir prieš išeidamas į ka
riuomenę dirbo gazolino par
davėju.

Susižiedavo
910 Prescott 

sužieduotuves 
dukrelės Ge-

Shidlauskai, 
St., skelbia 
?avo brangios 
novaitės su Sam Samuelian,
sūnum Anon Samuelian, 669 
S. Utica St. Vestuvės žada 
būti ateinantį pavasarį. Ge
novaitė yra baigus šv. Bal
tramiejaus mokyklą ir Wau- 
kegan Township high school 
Priklauso prie mergaičių

Lapkričio 7 d. Rockforde 
iškrito pirmas sniegas.

Rockforde darbai eina 
rai. Bedarbių nėra. Tik 

i kurios dirbtuvės darbo 
i landas sutrumpino ir nakti
nius šiftus sumažino.

ge- 
kai 
va-

tt metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda 
teafctema į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Aki3
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadieąyje pagal sutartį.

EXTRAI EXTRAl

atdttkimų aky* '
mi te akinių. Kaiaok pigi

4712 South Ashland Av.
PteM YAED6 1233

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
caro aviacijos skyr’’’ priešas 
ties spalvų neregėsimo — (coloi 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

■ M—«___- -___ .

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

TeL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Y ABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 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

SKELBKITĖS “DRAUGE

J UBPAL EARNINGS

Ų

Rheumatlc Pal 
oatr.t paae*flw7 u ■ 
fcaneyi at* tftal te 
these symptoma mat 
and non-aystemle Kl< 
blea—in auch case* C______ _  ,
pr*eeTiptKm> uauallv tlvag prornpt 
cmm raliai by hctplna the KMneft 
polaonou* ezeesa atida and vaite*, 
eeerythtne to galn and nothina t 
trylna Cyataz. An lton-elad fj 
yrrapped arouad each patkafe aaau 
tand ot your naor.ey on return < 
package unleaa fully tatlefled Dr

S*’ ♦:

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

i

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI - REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI- REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Tnt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOG£ DABARTINĖMS SENOMS 

NUOMMOO BA.TOMB.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

m. CAT.mnrT nu

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
•urance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai ttmoka 
tni ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAU8IA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIG* 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Joa. M. Mozeris. Sec’y. 823A RO HAI^TED ST I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
1 a notaaL.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYD1TTOJAS IR CHTOURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet Žmogus prarandą 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-
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“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P VANTED 
ADVERTISING DEPARTMEA'T 

127 No. Dearborn St-eet 
Tek RANdolph 9488-9489

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT

DIENRAŠTIS DRAUGAS, vrCCAGO, IHZNOI3

HEI.P WAXTED

R

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpoįver Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
Liuosavimo Rastą (.statenient of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HANDLERS
LABAI SVARBUS DARBAI

• Mokame aukščiausią mokesti visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
po S ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai į

HELP WANTED — VYRAI

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

i

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

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

Centrai
Steel & Wire Co.
POPIERŲ BIELUOTOJŲ

Bieluoti išmatų popiera vokų gami
nimo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
50 vai. į savaitę. $41.25 į savaitę. 
Atsišaukite

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball Avė.

Defense Darbai
Milling Machine ir Drill Press 
Operatorių. Jokio “set-up” nerei
kalaujama. Darbai tiktai naktim. 
10% bonai, laikas ir pusė už virš- 
laik:

Taipgi reikia Handy Man. 
catyrimo nereikia.

NYGREN-DAHLY MFG.
218 N. Jefferson St.

CO.

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ.
DRAFTO PALIUOSUOTI

Ar su mažais sveikatos 
trūkumais.

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

vienų metų tarnybos.
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI E ATE 

DRAFTO AMŽIAUS

Šaukit BOUIevard 0170

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
56 VAL. SAVAITĖJE

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5. House No. 3.

13th & Clark Sts.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTVVELL CANDY CO

3501 Potomac

ARC WELDERIŲ
Šėš;asdešimts Valandų Darbas 

860.00 IKI $73.00 
Ir Bonai Sulig T'idirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
§60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulis Tsidirbimo

I

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

Atsišaukite j

STEEL SALES CORP
3348 So. Pulaski Rd.

VYRŲ — VYRŲ
Beit Sanders, Sprayers, Trimmerr 
ir Fireman. 100% karo darbai, 
pastovūs dabar ir po karo.

CHICAGO CABINET CO., 
6100 W. GRAND AVĖ.

INC.

DARBININKŲ
17 IKI 45

48 vai. j savaitę; gera mokestis 
darbo sąlygos. Atsišaukite į

SIGNODE STEEL 
STRAPPING CO.

2600 N. VVESTERN AVĖ.

t

ir

KELETĄ VYRŲ
Su ar be patyrimo prie 

Sanitacijos darbų.
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS
Automobilio lėšos atlygintos. Spe- 
cialė auto aptvarkymas dėl gazo
lino ir tires.
KREIPKITĖS PRIE MR. GRETZ

LIEN CHEMICAL CO.
4353 N. AVONDALE

Gen. Douglas MaeArthur 
pažadėjo kunigui Sliney, jog 
kunigai misijonieriai ir vie
nuoliai galės grįžti į Solo- 
mon salų stotis taip greitai, 
kaip tik bus galimybė.

HELP YVANTED — MOTERYS

REIKLI
MOTERŲ

PRIE VIRTUVES DARBŲ

Armijos kapelionas žu
vo kai jis pasiekė 
sužeistąjį

New York.
rence T. Brady, armijos ka
pelionas, ir kunigas iš

■ ■

Kunigas Te-

RIMTIES VALANDĖLEI
Kasyklų darbininkai ilgai1 Priešo darbus žmogus grei 

kovojo kol jų algos buvo čiau paverčia blogais ir peik 
padidintos. Jie tikslą atsie- tirais, nes jo iš principo ne- 
kė ne viena diena, bet nuo- apkenčia. Gali, tad, būti sie- 
latiniu ėjimu nuo vieno vai- kiai nepaprastai kilnūs, vis 
džios pareigūno prie kito, tiek priešo bus piešiami e- 
Kasyklų darbininkams pa- sant menkiausios vertės, 
vydėdami tą pasisekimą, ki
ti jau pradėjo ieškoti dau
giau pinigų.

Nemažiau vargo turi pa- “ 
prastas žmogelis, kai jam 
reikalinga gauti valdžios lei
dimą padaryti svarbų pirki
nį. Pasitaiko, kad negauna, 
tuo tarpu kaimynas papra
šęs pirmą kartą, tuojau gau
na. žinoma, randama gerų 
ir blogų įvykių šiais sun
kiais laikais.

Vieną laikraštį paskaitai, 
rodos, valdžia visai netiku
si; kitą laikraštį peržiūrė
jęs, negali atsigerėti jų gra
žiais siekiais, pirmiau pei
kiamų asmenų nuveiktais 
darbais. Kodėl žinios taip mainys; 
skirtingos? Kur slepiasi tie gaunamas veidmainingu el- 
sa?

Sunku būtų atspėti, ko
kiais motyvais politinės par 
tijos pateisina vykdomus 
planus ar darbus. Ant kiek
vieno žingsnio krinta koks 
nors papeikimas arba pagy
rimas taip kad galop žmo
gus nebenori bet kuriam pa
sitikėti.

KATALIKŲ RADIO 
VALANDOJE

Kristus šias tiesas nuo- 
, lat primena žodžiu ir dar
bu. Argi ne Jis pats buvo 
žydų partijų šmeižiamas, 
nes pareiškė jiems priešin
gus nors teisingus patari
mus, iškėlė jų blogus dar
bus? Manyti taigi kad prie
šingos nuomonių srovės ra
mybėje gyventų, būtų per 
daug tikėtis.

Ticrnms ar tmmpoms valandoms. Springfield vyskupijos, ŽU

VO Solomons kovoje, kai jis 
bandė suteikti pagalbą su
žeistajam kareiviui. Karei
viai prašė, kad kapelionas 
pasiliktų saugioje vietoje po 
to, kai grupė kareivių buvo 
aukos tiesioginio palietimo 
japonų didelės patrankos ka- 
nuolės (šovinio).

Vai sis ir 
Sekmad.

PAGET -BTNINKŲ PRTE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
§52.50 IKI §60.00

Laipsniškas Jsidirbiinas

MAŠINISTO
§70.00 IKI §87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. R ryto <k; 8 np.

5757 KĘST 65th STREET

VYRŲ
Daug Dirbtuves 
Darbų Atdara

NEKURIE DALINIO
LAIKO DARBAI

t
Gera Pradinė Mokestis Mokant 

Laiką ir Pusę už Viršlaikį.
Puikūs Canteen Patogumai 

Labai Geras Andraudos ir 
Ligoninės Pienas.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Gera proga pastovių darbų 

po karo.
Atsineškit prirodymus pilietybės

EMPLOYMENT OFISAS 
z ATDARAS 

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

uniformos duodama, 
ir na irt i mis nereikia 

dirbti.
ATSTŠATTRTT PRTE 

MTSS VAT’GHN 
TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

MERGINTI ir 
MOTERŲ

Lengviems Dirbtuvės Darbams
PATYRIMO NEREIKIA

COMET MODEL AIRPLANE
129 W. 29th St.

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Pilno ar dalinio laiko prie lensrvi; 
dirbtuvės darbų—pakavimo. Gers 
transo  ̂rtaeiia.

AUSTIN GLASS CO.
517 W. Monroe St.

Kapelionas buvo priešo už
muštas, kai jis pasiekė su
žeistą ir mirštantį vyrą.

Tai didvyriškas ir pasi
šventęs kunigas.

Kun. T. L. Bouscaren, S.J.,1 
West Baden kolegijos fakul
teto narys, bus šio mėnesio 
kalbėtoju katalikų radio va
landoje, kuri esti kas sek
madienis 6 vai. vakare ir 
kuri transliuojama NBC tin
klu. Prieš įstodamas į jėzui
tus kun. T. L. Bouscaren bu
vo U. S. distrikto prokuro
ras Oklahoma valstybėje.

Pagaliau, nesvarbu ar Kas 
nors pagirs ar peiks čia že
mėje. Svarbiausia, kad tas 
pagyrimas ateitų nuo paties 
Viešpaties Dievo, kad būtų 
reikšmingas. Ką žmonės sa
kys, Dievo sprendimo neat- 

Jis nesiduoda ap-

gėsiu.

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

STENOGRAPHERS — TYPISTS 
COMPTOMEtER OPERATORS

Large industrial establishment locat- 
| ed on the south vrest side has open- 
į ings for stenographers and typists 

■ wfith some experience. Also begin- 
. ners and girls for derinai work and 
: filing. pprmoripnt -nocitiAnc.

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

I

spa

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

DIE MAKERS
Taipgi berniukų išmokti amatą 

su pokarine ateičia.
BLACKHAHK MACHINE CO.

455 N. Artesian

ABELNŲ 
PAGELBININKŲ 

PATYRIMO NEREIKIA
SVARBI PR.AMONC

Jonės & Laughlin 
Steel Corporation 
2250 W. 47th STREET

VIRGINIA 1600 — MR. PANEK

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina

OPERATORIŲ
IR

CEMENTERS
PRIE

NAVY RAINCOATS

Turi Jums Darbo!
MERGINŲ IR MOTERŲ

Misijų ir 40 vai. 
atlaidų atgarsiai

Kevvanee, m. — Nuo
lių 25 iki 29 dienos tėvas 
Silvius Sakus, pasijonistas, 
misijonierius, vedė misijas 
šv. Antano parapijoj. Kas
dieninės Mišios šv. buvo lai
komos 6 valandą, o pasku
tinės 7:15 ir pamokslas.

Vakarinės pamaldos buvo 
7 valandą. Rytais ir vaka
rais parapi jonai gausingai 
lankė pamaldas. Misijonie- 
riaus gražūs pamokinanti 
pamokslai paliko gilaus įspū 
džio.

Misijoms užsibaigus, spa
lių 28 d. prasidėjo 40 vai.

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
KAIPO TYPIST IR STOCK

DARBININKĖS
TAIPGI

VAIKINŲ IR VYRŲ I atlaidai, kurie baigės spalių
PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 29 d. Misijonierius taip pat 

KAIPO STOCK HANDLERS .ir sias pamaldas vede. Kleb. 
Nežiūrint kiek patyrimo turite— g j Bartkni ; talVo otvytn 
SEARS išmokins jumis ekspertais »artKUl J taiKą atvyko

t

Atsišaukit j

INTERNATIONAL 
TAILORING COMPANY 

847 W. JACKSON BLVD.

MERGINŲ
PRIRUOŠTI PARĖDŽIUS

$25.00 už 44 vai. darbo i .savaitę.
MATYKITE PETER KRAMER

THE ALBERT DICKINSON CO 
2750 W. 35th St.

VYRAI TR MOTERYS

Santa Fe Railway 
REIKALAUJA

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo 
TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 

AMŽIAUS 16 IKI 50

svečių kunigų — Lietuvių ir 
kitataučių.

SEARS, ROEBHCK & CO
1400 WEST 35th STREET

prie malonių darbų.
ATSIŠAUKITE 

PERSONNEL OFISAN

Weor
PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!

Šaltai pagalvoję rasime, 
kad net neprietelių darbai 
esti pavyzdingi, patys gali
me iš jų pasimokyti kas de
ra ar vengtina. Net blogiau 
sias asmuo dažnai parode 
nepaprastai kilnių siekių.

I A. B. C. J.

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha kronika

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
SODALIETĖS

kimas naujos valdybos. Su
sirinkimas bus gruodžio 5 d.

Sodalietė
I -------

Praeitą nedėlią ėjo prie 
šv. Komunijos “in corpore” 
ir po šv. Mišių turėjo pus
ryčius ir susirinkimą.

Buvo priimtos naujos na
rės: Hilda Vyšniauskas, Ri
ta Bitautas ir LaVerne Reid.

Pusryčius kitą mėnesį pa
gamins Ann Mastauskas ir 
Josephine Masulis.

Sesuo Ann Marie daugiau 
papasakojo apie “Queen’s

Praeitą šeštadienį 
Veronika Paulauskas, 
palaidota Šv. Jurgio 
nėse. 
Laikė 
sielą.

mirė 
Buvo 
kapi- 

Kun. F. Skrodenis at-
šv. Mišias už velionės

Sodalietė

Charles E. Karner, 36 me
tų, 3807 Broadway, pereitą 
trečiadienį buvo nubaustas 
$25 už laižybų operavimą.

C. A. Work”.
SUSIŽEIDĖ

Your

Sodalietės rengiasi prie 
vaidinimo. Komisiją sudaro: 
Stella Stulgaitis, Judy Bal- 3601 Douglas boulevard, su- 
caitis, Lucille Smogur ir sižeidė, kai jis iškrito iš ve- 
Beraice Cepukenas. žimo, kai įvyko susidūrimas

Prašomos visos sodalietės su troku, prie Cermak road 
dalyvauti kitame susirinki- ir Washtenaw avė. Nelaimė 
me, kuris bus metinis ir rin- įvyko savaitės pradžioje.

Harry Schnitzer, 51 metų,

^eather
PARSIDUODA — 441S SO. FA IR
UTEI.D AVĖ.. 2 lietų no 5 kamba- 
-ins mūrinis narna*. apšUdomas kar
što vandens. Platesnių informacijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747

*

*
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TEL.—RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo. 

KREIPKITĖS PRIE 
WAREHOUSE FORMANO 

38th STREET IR 
CENTRAI, PARK AVĖ.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

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

- ADVERTISE -
In America’s GreatP^t 

ithtianlan Dailv Ne’vspap^r
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TARER 
CLASSIFIED OFFICE 8 a Symbol 

of a Generous 

Contribution to

THE COMMUNITY &
WAR FUND

SINCE YOU STOPPEO BElNG My SECRETARY AND JOINED The
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinoi-.
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas’’ brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .................................................................................... $7.00
Pusei metų ..... _................  4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................   $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ............................      .75

Užsieniuose:
Metams ............................   $8.00
Pusei metų ........................ •.................    4.50
Trims mėnesiams ............................................................... ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Šimtmetis Chicagos diecezijai
‘ DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ MIESTAS’

Ne vienas iš žymių žmonių yra pasakęs, kad Chicagi 
yra “didžiausias lietuvių miestas pasaulyje.” Ar tik 
adv. F. Mastauskas (Mast) nebuvo pirmas, kuris pa
davė tą mintį, kad nei Kaune nei Vilniuje nėra tiek lie
tuvių, kiek yra Chicagoje.

Ir nėra abejonės, kad šiame “didžiausiame lietuvių 
mieste pasaulyje” lietuviai katalikai yra suvaidinę vis 
tik labai didelį ir, tiesą pasakius, didžiausią vaidmenį.

Šiuos žodžius mes rašome sąryšy su Chicagos katalikų 
diecezijos šimto metų sukaktuvių minėjimu, kurio iš
kilmės prasideda rytoj.

Mūsų skaitytojai ras žinių kitoje šios dienos dienraš
čio laidos vietoje apie tai, kokį vaidmenį diecezijos gy
venime yra suvaidinę lietuviai.

LIETUVIŲ VAIDMUO
Ši diecezija mini šimto metų savo įsisteigimo sukaktį. 

Bet neužmirškime, kad pirmoji Chicagos lietuvių para
pija (Šv. Jurgio) jau pradėjo 52 metus. Ir šiandien, 
minėdami diecezijos šimtmetį, galime pasididžiuoti, kad 
jos gyvenime mes, lietuviai katalikai, suvaidinome vis 
tik labai svarbų vaidmenį. Mes suorganizavome ir iš
laikėme trylika parapijų, tiek pat pradžios mokyklų, 
Šv. Kazimiero Seserų akademiją, dvi ligonines, Tėvų 
Marijonų kunigų seminariją, pastatėme seneliams prieg
laudos rūmus ir rengiamės juos įrengti.
PARAPIJOS IR LIETUVIŲ VEIKIMAS

Ką reiškė įsteigimas lietuvių parapijų, lietuvių ka
talikų įstaigų ir jų išlaikymas mūsų, lietuvių, tautos 
gyvenime, sunku būtų trumpame rašiny įvertinti. Ką 
šis mūsų tautiečių sąjūdis reiškė šios diecezijos gyve
nime. taip pat nelengva yra keliais žodžiais tai atpa
sakoti.

Lietuvių katalikų vaidmuo ir vienu ir kitu atžvilgiu 
yra Labai didelis. Mes visiškai teisėtai ir nuoširdžiai 
galime juo didžiuotis.

Įsisteigimas trylikos lietuvių parapijų šioj arkidie- 
cezijoj buvo reikšmingas ne tik grynai religiniu atžvil
giu. Jis buvo nepaprastai reikšmingas ir mūsų, kaipo 
lietuvių, tautiniame gyvenime. Mūsų parapijos palaikj 
lietuvius vienoje vietoje. Tai davė progos įsisteigti 
lietuvių organizacijoms, bizniams, bankams ir davė pa
grindą lietuvių tautiniai veiklai. Mūsų parapijos buvo 
ir tebėra vyriausiu mus jungiančiu pagrindu visokiam 
lietuviškam tautiškam veikimui. Jei ne parapijos, mū
sų veikimas būtų menkesnis bent 80 nuošimčių.
ARKIDIECEZIJA IR LIETUVIAI

Nėra jokios abejonės ir apie tai, kad lietuviškos pa
rapijos daug kuo prisidėjo ir prie Chicagos garbingo
sios arkidiecezijos išauginimo. Parapijos, mokyklos, li
goninės, lietuvių katalikų organizacijos ir draugijos 
vis tik plačią vagą išvarė šios arkidiecezijos dirvųje. 
Mes, lietuviai, nuoširdžiai tuo galime didžiuotis nors 
ir ne visuomet dėl to gauname atitinkamą pripažinimą. 
Tačiau geri krikščionys, dirbdami Dievo garbei ir žmo
nių gerovei, paprastai neieško sau garbės. Lietuvis ka
talikas, amžiais kovojęs dėl katalikybės išlaikymo, ir 
šiandien laikosi savo seniai iškelto šūkio — ką mes 
nuveikiame* viskas tebūnie Dievui garbė...

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 1IHN0IS

ARKIDIECEZIJOS IŠAUGIMAS
Kitoje mūsų dienraščio vietoje mūsų malonūs skai

tytojai ras žinių iš Chicagos arkidiecezijos gyvenimo 
istorijos. Mes šioj vietoj tik tiek turime pastebėti, kad 
toji istorija yra labai įdomi. Pasaulyje nedaug yra to
kių miestų, kaip Chioaga, kurie taip greit būtų išaugę. 
Nedaug tėra ir vyskupijų, kurios, palyginti trumpu lai
ku — per vieną šimtmetį būtų taip didelę pažangą pa
dariusios. Reikia neužmiršti, kad Chicagos arkidiece- 
zija šiandien yra viena iš didžiausiųjų pasaulyje.
MCSŲ PASIDIDŽIAVIMAS

Mes, lietuviai katalikai, didžiuojamės esą šios arki
diecezijos nariais, nes, minėdami šimtmečio jubiliejų, 
jaučiamės, kad ir mes vis tik “esame arę”. Mes didžiuo
jamės buvusias arkivyskupais — a. a. arkiv. Quigley,
a. a. kardinolu Mundelęin, kurie labai daug palankumo 
lietuviams yra parodę ir jų darbuose ir rūpesčiuose 
daug padėję. Mes ypač didžiuojamės dabartiniu arki
vyskupu Jo Ekscelėncija Samuel A. Stritch, kuris yra 
giliai susirūpinęs ne tik savo vadovaujamos arkidie
cezijos lietuvių religiniais reikalais, bet visu griežtu
mu stovi, kad mūsų tėvų kraštas — Lietuva būtų at
statyta laisva ir nepriklausoma valstybe. Todėl, mes 
didžiuojamės savo Ganyto jum ir arkidiecezijos sukak
ties proga nuoširdžiai Jį sveikiname, pažadėdami Jam 
savo ištikimybę ir paramą visuose Jo kilniuose užsi
mojimuose.

Chicagos arkidiecezijos praeities istorija, jos dideli 
ir kilnūs darbai tai yra gryniausios Amerikos demo
kratinės santvarkos padarinys ir viso šio krašto gyve
nimo ir pažangos simbolis. Ji, kaip ir visos kitos ka
talikų diecezijos, buvo stipriausiu pagrindu, ant kurio 
pastatyta krikščioniškoji Amerikos demokratinė san
tvarka ligšiol išsilaikė ir laikysis ateityje.
★

Pagerbkime savo veikėjus
Mūsų Amerikos lietuvių katalikų veikime vargoninin

kai yra suvaidinę ir vaidina labai svarbų vaidmenį. Ne 
visuomet jie yra susilaukę tinkamo visuomenės įverti
nimo. Todėl mes su pasitenkinimu konstatuojame fak
tą. kad, štai, grupė geradarių rytoj rengia paramos va
karą vienam iš žymesnių mūsų vargonininkų Juozui 
Brazaičiui, kuris psr daug metų betarnaudamas mūsų 
visuomenei, sveikatoje sunegalėjo. Reikia laukti, kad 
tą parengimą čikagiečiai parems savo gausingu atsilan
kymu.

Paremkime ir pagerbkime savo veikėjus, nes jų eilė 
diena iš dienos eina mažyn. '
'k
Lietuvi, ne laikas snausti, nes tavo tautos ateitis yra 

dideliame pavojuje! Būk akylas, budėk, priklausyk prie 
lietuviškų organizacijų ir darbuokis savo tėvų krašto 
— Lietuvos išlaisvinimui!
★
Ar jau atidavėme savo dalį svarbiam tikslui — Com

munity and War fondui? šis reikalas yra taip didelis, 
kad kiekvienas iš mūsų turime aukoti bent vienos die
nos uždarbį.

'SPAUDOS APŽVALGA ]

Dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės
Katalikų žurnalas “America", rašydamas apie Mask

vos konferenciją, padarė pastabų sąryšyje su Baltijos 
valstybių ir Lenkijos ateitimi.

Šio žurnalo nuomone, Maskvos konferencijos dekla
racijos kritika centralizuosis ant to, kodėl deklaracijoj 
nieko nesakoma apie Lenkijos ir Baltijos valstybių 
ateitį, kuomet tiek daug susirūpinimo parodyta Aus
trijos ir Italijos ateitimi (kurios vis tik aklai tarnavo 
Hitlerio užgaidoms — “Dr.” red.)

“America” sako, kad visos suvereninės, taiką mylin
čios tautos turi teisę būti pasaulio tautų organizacijos 
narėmis. Tačiau Sovietų Rusija nepripažįsta suvereni
teto Baltijos valstybėms. Iš kitos pusės, pastebi “Ame
rica'’, Jungtinės Amerikos Valstybės ir Didžioji Bri
tanija ligšiol nėra pripažinusios Sovietų Rusijos pre
tenzijų į Baltijos valstybes. Ir, žinoma, laikantis At
lanto Carterio tos Maskvos pretenzijos jokiu būdu ne
gali būti pripažintomis. Lietuva ir kitos Baltijos val
stybės trokšta ir turi teisę gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu.
★

. Knyga apie Estiją
Buvusia Estijos užsienių reikalų ministras ir dabar 

besidarbuojąs prie Estijos pasiuntinybės Vašingtone 
Kaarel R. Pusta išleido puikią knygą anglų kalba “Es
tonia and her right to freedom''. Savo knygoj p. Pušta 
dažnai mini ir Lietuvą. Perskaičius šią knygą, kiek
vienam bus aišku, kodėl Estija ir kitos Baltijos valsty
bės turi būti atstatytos nepriklausomomis,

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

family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

inces the Germans are buming 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this var būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our var efforts are 
tranquil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way toexhibit our 
determination to aid in the var 
effort.
ws3 7om CtgiTaaiiofimi j

Žuvo didelis lietuvių 
draugas Brazilijoje

(LKFSB) Rio de Janeirc 
mieste įvyko lėktuvo avari
ja: atsidaužęs į Laivyno mo 
kyklos bokštą lėktuvas nu
krito į okeaną; žuvo 18 žmo
nių, jų tarpe Sao Paulo ar
kivyskupas Dom Jose Gas- 
par de Afonseca e Silva, vie
nas jo generalinis vikaras ir 
sekretorius. Jo nepaprastai 
gailėjo ne tik brazilai, bet 
ir vietos lietuviai. Jisai jau 
buvo kokiai 1,000-čiai lietu
vių suteikęs Sutv. Sakramen
tą, jisai padėjo kertinį ak
menį Brazilijos lietuvių baž
nyčiai ir mokyklai, jisai pa
šventino naujuosius lietuvių 
vargonus, jis pašventino lie
tuvaičių seselių noviciato 
namus ir palaimino pirmas 
postulantes. Jisai atjautė o- 
kupuotos Lietuvos vargus ir 
mielai priglaudė į Braziliją 
atkeliavusius lietuvius kuni
gus ir klierikus. Nors buvo 
tik 42 m., bet vadovavo ant
rai savo didumu katalikų 
provincijai pasaulyje. Jis į 
steigė 100 naujų parapijų ii 
reorganizavo katalikų akci
ją, net gi suorganizuodamas 
katalikų radijo stotį. Jis bu
vo didelis spaudos ir darbi
ninkų prietelis, taipgi buvo 
žinomas, kaip didelis labda
rys ir mirdamas nepaliko 
sukrauto jokio turto.

i

bailės konkursas 
Lietuvoje

(LKFSB) Žemės Ūkio rei
kalams skiriamas žurnalas 
“Naujoji Sodyba” buvo su
rengęs dailės konkursą ūki
niam gyvenimui pavaizduo
ti. Konkursą vertino specia
li komisija, susidaranti iš 
žemės ūkio valdybos atsto
vo J. Venclovos. “Naujosios 
Sodybos” ledaktoriaus Pr 
Rimkaus, J. Fledžinsko, da’ 
lininkų sąjungos pirmininką 
A. Staneikos ir dailininko 
Petro Kalpoko. Pirmą pre 
miją laimėjo V. Kasiulis už 
paveikslą “Kerpa avį”, li
rą P. Puzinas už “Rugiapiū 
tė” ir L. Kazokas už “Gu
bos sutemose”, III — J. Bu 
rasas už “Gubos Panėryje.”

Po svietą pasidairius
Labą dieną, tavorščiai ir 

tavorškos!

Pirmiausiai prašau pa
žvelgti į mano pikčerį. Ste
bėsitės ir mirksėsit. Delko 
tokia atmaina? — paklausi
te. Leiskite patlumočyti.

Nuo to laiko, kai aš įlin
dau į kalydžin keipą ir įli
pau į naują, gražią kazau- 
nyčią, ne vieną girdėjau šne
kant: “Veizėk, mūs prape- 
sorius išpruso. Nebegera 
jam jau prasta kazaunyčia, 
nebegeras jam paprastas 
siutas, net vienatinį savęs 
padabinimą — tris plaukus 
po keturkampę kepure paki
šo”. Kai kas buvo net be- 
įtarąs mane sekant drg. Sta
lino pėdomis. Kaip žinote, 
prieš 25 metus Stalinas bu
vo paprastas draugas, lygus, 
sakykim, Amerikos balšavi- 
kų sektos pryčeriui Vaba
lui, b a balšavizme, sako, tu
ri būti visi lygūs. Vėliau bet 
gi Stalinas pasidarė komi
saru, čekos aukščiausiu vir
šininku, dar vėliau pavirto 
į saulę, o dabar jau marša
las, apsikarstęs sukolektuo- 
tais carų medaliais. Prieš 
smertį jis dar gali ir carų 
karūną užsidėti ir patapti 
balšavičeskoje visokorodije. 
Matot. Gi tuo tarpu Vaba
las, ir visa gengė mažiukų 
vabaliukų, kaip knisosi po 
nėšlyną, taip ir knisasi, ši
tokioj “aukštumoj” juos ir 
smertis užklups.

šeštadienis. lankr. 13, 1943

Visokioms šnekoms apie 
mane ir įtarimams užkirsti 
aš dėlto ir nusivilkau kaly
džin keipą, nusiėmiau ketur
kampę, pasistačiau seną ka- 
zaunyčią ir dabar mane ma
tote tokį, kokiu seniau bu
vau. Ar negražus priklodas 
drg. Stalinui,

Kas liečia mano audien
ciją — čia irgi buvo pasi
darius netvarka. Balšavikai, 
kaip žinote, be jokio džen
telmeniškumo. Jie visur len
da, visur pirmenybę nori pa
grobti. Ir mano kampelyje 
jie jau sėdėjo pirmose vie
tose. Dabar ir čia patvar
kiau: baisavikus užkišau į 
užpakalį, o toliau sėdėjusius 
pakviečiau į pirmas vietas. 
Matot, kaip jie patenkinti.

Kaip tai senovėje 
būta

Burgundijos kunigaikštie
nė Austrachildė (536 m.) 
mirė nuo nežymios žaizde
lės turėdama vos 32 metus 
amžiaus. Mat, užsinuodijo 
kraujas. Prieš mirtį liepė sa
vo vyrui sušaukt visus še
šis karališkus daktarus. Dak 
tarai jautėsi puikiai, nes ti
kėjosi didelio honararo. Kai 
daktarai susirinko, Austra
childė tarė savo vyrui:

— Jei aš mirsiu — tu tu
ri į mano kapo duobę sukiš
ti visus tuos daktarus, ku
rie mane gydė ir neišgydė.”

Savo žmonos reikalavimą 
kunigaikštis išpildęs.

r

DIRBTUVES TIES/4z
A*

A

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GV ARANŽUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisžm

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- 

______ w perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ 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

........ ............................ .........."!----------------------------
T*\ X "D X T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis! 
Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOto n

kurie buvo paskelbti Atlan
to Čarteryje ir kuriais va
dovaujasi savo užsienio po
litikoje Jungtinės Valstybės.

Reikšdama savo pasiten
kinimą Maskvos konferen
cijos atliktais darbais ir 
pasididžiavimą tuo, kad jų 
sėkmingumui pasiekti dau
giausia pasitarnavo mūsų

Pareiškimas dėl susitarimų Maskvos 
konferencijoje

Trijų valstybių užsienių 
reikalų ministerių konferen
cija Maskvoje yra istorinės 
reikšmės įvykis ir žada pa
daryti gilios įtakos taip da
bartinio karo eigai, taip po
kariniam pasaulio susitvar
kymui.

Svarbiausias konferencijos 
darbų vaisius yra tas, kad
Jungtinės Valstybės, Britą- Valstybės Sekretorius, Cor- 
nija, Sovietų Sąjunga ir Ki- dell Hull, tvirtai ir nuosai- 
nija susitarė veikti bendrai, kiai gindamas šios šalies nu- 
ne tiktai tęsiant Jrovą prieš1 sistatymą, Amerikos Lietu- 
agresorius iki jų besąlygi- vių Taryba laiko reikalinga 
nio pasidavimo, bet ir po 
karo, organizuojant tarptau
tinę taiką ir saugumą.

Antras labai reikšmingas 
dalykas yra tas. kad ketu
rios aukščiau paminėtosios 
valstybes pripažino reikalą 
steigti ‘ ‘bendrą tarptautinę 
organizaciją” — pas a ui i o 
taikai ir saugumui palaiky
ti, paremiant šią organiza
ciją demokratiniu visų taiką 
mylinčių valstybių lygybės 
principu.

Sveikintinas yra taip pat 
paminėtųjų valstybių susi
tarimas, karui sustojus, ne
vartoti ginkluotų savo jėgų 
svetimų tautų teritorijose, 
išimant atsitikimus, kur to 
reikalautų taikos vykdymo 
ir tvarkos palaikymo tiks
lai, ir tik pasitarus joms 
tarp savęs bei su kitais 
Jungtinių Tautų nariais.

Šitie Maskvos konferenci
jos susitarimai, o taip pat 
ir jos nutarimas tuojau į- 
steigti Londone Patariamą
ją Komisiją Europai, kad 
būtų užtikrintas glaudus ko- 
operavimas tarpe Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Brita
nijos ir Rurijos, be abejo
nės, daug prisidės prie per
galės pagreitinimo, nes jie 
sunaikina, agresorių viltį su
skaldyti Jungtinių Tautų 
koaliciją ir išsisukti nuo ka
ro pralaimėjimo.

Tie Maskvos susitarimai 
leidžia demokratiniam pa
sauliui tikėtis, kad taika po 
šio karo bus pagrįsta teisin
gumo, tautų laisvės ir tarp
tautinės teisės principais, 1943 m. lapkričio 10 d.

pabrėžti, jogei Maskvos su
sitarimai tėra dar tiktai pra
džia, tiktai pirmas didelis 
žingsnis link geresnes žmo- j 
nijos ateities užtikrinimo.

Kad tos idėjos, kurios y-

BAIGTAS STATYTI “ŪSO” LAIVAS

Baltimore, Md., laivų statykloje baigtas statyti milži
niškas laivas, kuriam duota vardas “SS, ŪSO”, ir jau nu
leistas į vandenį. (NCWC-Draugas photo)

ra išreikštos konferencijos X y X A A TC VT A
pareiškimuose, būtų įvykdy- A 1 \JT 1 JA
tos gyvenime, reikės dar la
bai didelių pastangų, nes ir 
didžiosiose valstybėse, ku- 
rios vadovauja Jungtinių myliaTuga-ir teka. per nepe- 
Tautų koalicijai, dar tebe
veikia galingos priešingos 
jėgos, šitoms jėgoms pasi
sekė sulaikyti konferenciją 
nuo aiškaus pasisakymo už 
tai, kad suvereninės teisės 
ir savivaldybė būtų grąžin
tos visoms tautoms, kurioms 

ijos buvo atimtos prievartos 
keliu (Atlanto Čarierio punk 
tas 3). Tarp tų pavergtųjų 
tautų randasi ir mūsų tėvų 
kraštas, Lietuva.

Mes tikime, kad galų ga’e, 
Lietuva savo nepriklauso
mybę atgaus. Bet visi demo- stijos. 
kratijos ir tarptautinio tei
singumo rėmėjai turi sukrus 
ti ir dirbti, kad Atlanto Čar- 
terio dėsniai būtų pritaikyti 
visoms tautoms, neišski
riant Baltijos valstybių. Ir 
mes esame tikri, kad mūsų 
troškimai ras, kaip ir iki 
šiol, nuoširdų pritarimą 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių valdžioje ir visuomenė
je, nes Amerika šiame kare 
kovoja ne dėl grobio, o dėl 
laisvės ir pastovios taikos 
įgyvendinimo pasaulyje.

Viena iš ilgiausių pasau
lio upių yra Amą zon a, Pie
tų Amerikoj. Ji yra 3,559

t

Jono Ka- tą. Dideliam nusistebėjimui 
jau 25-ri jis rado namą išoriniai var- 

pačioj gingą, bet viduj įrengtą su 
Kampe

salės ant šiaudų

, I
upę ir jos gro žybės. Bent 
taip buvo iki šio karo.

Karas atnešė daug per
mainų į tos upės baseino gy
venimą. Ypatingai Japonijos 
agresija daug prisidėjo prie

reinamas girias, tropikų rais 
tus, balas ir žaliuojančias 
lygumas. Amazones upė tu- Amazonos atgijimo. Reika- 
ri apie 200 “pagelbinių u- las tas, kad Amazonos ba- 
pių”, kurios į ją įteka ir vi- seino giriose auga daug gu- 
sas jos baseinas (sritis, iš 
kurios vandenys bėga į tam 
tikrą upę, sudaro 
“baseiną) ” apima 
ką žemės plotą, 
kvadratinių mylių 
Tai yra beveik tokio pat dy
džio plotas, kaip visos kon- 
tinentalinės Jungtinės Vai- ko). Todėl gumos ištroškęs

i.

tos upės 
milžiniš- 
2,700,000 

dydžio.

Amazonos upė yra puikus 
susisiekimo Jcelias. Didieji 
vandenyno laivai gali plauk
ti ta upe apie 2,500 mylių,

mos medžių, o guma dabar 
reikalinga. Ir kaip reikalin
ga! Japonai užgriebė visus 
svarbiausius gumos šaltinius 
Olandų Indijoje, Malajuose 
ir Indokinijoj. Sintetinės gu
mos greit prisigaminti ne
galima (reikia painių dirb
tuvių, daug mašinų ir lai-

— Esu sūnus — pradėjo 
giliai atsikvėpęs elgetą, — 
neturtingo kaimiečio iš Bur
gundijos. To kaimo, kuria
me aš gimiau, savininkas 
grafas pamėgo mane kūdi
kystėj, paėmė į pilį ir pas
kyrė savo sūnaus patarnavi
mams. Išauklėjimas, pažan
ga moksle, o, svarbiausiai, 

prisi- F°n^ Serumas — 
keitė 
dėtį:
Iada turėjau 20 metų. Bet 
Francūzijoje kilo revoliuci-

Visas persisunkiau tuolai
kine revoliucijos dvasia, ku- 

I n kaip banga greitu laiku 
apėmė vit,^ provinciją. Gra
fas, bijodamas, kad jo neuž
tektų pilyje, atleido tarnus 
ir su šeima pasislėpė Liano
je. Jis tikėjosi, kad miesto 
triukšme neatkreips į save 
persekiojančių*jų dėmesio ir 
galės išvengti kalėjimo. Aš. 
kaip jų auklėtinis, išvykau 
kartu.

Niekas nežinojo mano po
nų slėpynės. Revoliucija kon 
fiskavo visą jų turtą, bet jie 
mažai tuo rūpinosi; buvo vi
si kartu, ramūs, niekam ne
žinomi. Tikėdami Apvaizda, 
laukė pagalbos iš dangaus. 
Tuščia buvo tikėjimas! Vie
nintelis asmuo, kuris galėjo 
atidengti jų slėpynę ir iš
traukti iš tos niekam neži
nomos vietis — įskundė juos 
valdžiai! Tuo niekadėjau aš 
buvau!

(Bus daugiau)

Savo auklėtojų budelis
Liono j, ant Šv. 

tedros slenksčio
metai visuomet toj 
vietoj sėdėjo senas elgeta, didele prabanga. 
Tikintieji prie to taip pri- puošnios 
prato, jog jiems rodėsi, kad gniūžtės gulėjo senas elge
tas senelis p. įklauso prie ta. Kunigo vaizdas atgaivi 
priebučio papuošalų.

Jo vardas Jonas. Iš po jo 
skaimalų tryško ryškus kil
numas. liudijąs aukštesnį iš- 
sihavmimą. Tarp daugelio el
getų, kurie glaudėsi po mo
tinišku bažnyčios sparnu, 
senelis Jonas išsikovojo ypa
tingų privilegijų; v^sos au
kos buvo duodamas į jo ran
kas. o jis sąžiningai dalino 
jas savo draugams. Ir jei kil 
davo tarp jų nesantaika, jis 
visuomet būdavo teisėju ir 
taikintoju.

Jo gyvenimas buvo pas
laptis. Buvo žinoma tik tai, 
kad Jonas, nors ir katali-

? j

kas, niekad neįeidavo baž-Į 
nyčion. Kada bažnyčioje ti
kinčiųjų karštos maldos su mųl — sušuko kunigas su 
gėlių kvapu ir smilkalo dū- užsidegimu. Abejojimas Die
niais kilo į dangų, kada šven vo gailestingumu yra didės 
tos giesmės pripildydavo go- n^s burnojimas už patį nusi- 
tiškos bažnyčios skliautus, kaitimą. Jis tau atleis, nes 
kada melodingi vargonų gar atgailaująs nusidėjėlis uri 
sa-i pritarė vieningu choru, didesnę malonę pas Dievą, 
senelis elgeta jungė savo 
maldas su bažyč.os maldo
mis. Gausios ašaros riedėjo 
per jo raukšlėmis išvagotą 
veidą. Didelė nelaimė ai 
skaudus sąžinės priekaištas 
turėjo sukrėsti jo sielą.

Vienas senas kunigas kas 
lytą eidavo į šv. Jono ka
tedrą laikyti mišių. Jis duos valandoj, 
niai aukodavo elegetoms, o Sš- Sakramento ir Bažny- rasias puses tobulink, o blo- 
ypatingai rūpindavosi varg- čios maldų, 
šu Jonu. _________

no jį ir jis sušuko:
— Tėve, vis dėlto 

meni nelaimingąjį!
— Mano bičiuli, — atsa

kė kunigas Sorelis: — atė
jau paklausti, ar esi reika
lingas pagalbos?

— Aš jau nieko nereika
lauju, — atsakė elgeta. — 
Paskutinė gyvenimo valan
da artinasi, bet mano sąži
nė nerami...

— Tavo sąžinė? Argi tur: 
didelę nuodėmę?

— Nusikaltimą, baisų nu
sikaltimą, dėl kurio visas gy 
venimas buvo sunkia, bet 
bergždžia atgaila nedovano
tinam nusikaltimui...

— Nėra tokių nusikalti- 
su mų! — sušuko kunigas

negu žmogus, kuris niekad 
nenusidėjo!

— Taigi, — atsakė elgeta
su matomu įtempimu, — iš- 
altimą siiiiik nčęttt ttttt ttt

l

klausyk baisią tragediją...
Patikiu ją ne kaipp kunigui,
bet kaip žmogui, kuris ištie-____
sė man ranką toj svarbioj Pažink savo gerąsias pu 

nes aš nevertas sės ir visus trūkumus. Ge-
I

pasaulis vėl atkreipė savo 
akis į Amazonos upės ba
seino turtus ir pradėjo ieš
koti trūkstamos gumos, šim
tai Brazilijos, Peru, Bolivi-li ta upe apie myiiij, >

o mažesnieji laivai pasiekia J®8’ Ekvadoro, Kolumbijos., 
net iki Andų kalnų apačios.
Viso Amazonos ir į ją įte
kančių upių plaukuojamo ke
lio ilgumas yra 16,000 my
lių. Todėl kalbėti apie ne
prieinamą Amazoną nėra pa
grindo. Ir vistiek Amazona 
mažai buvo žinoma. Ji teka 
per tropikų girias ir raistus, 
klimatas ten karštas, drėg- 

Amerikos Lietuvių Taryba nas. drugio lankomas. To
dėl maža žmonių lanko tą

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!\

pa
mano pirmykščių pa- 
aš likau sekretorius.

gasias naikink.

Vieną dieną Jono jo įpras 
toj vietoj nebuvo. Kunigas 
Sorelis pasiteiravo apie se-

Venezuelos ir Jungtinių Vai- nelio elgetos gyvenamą vie- 
stijų inžinierių, tūkstančiai 
darbininkų ir biznierių pa
sipylė po neišmatuojamas 
Amazonos baseino platybes 
ir prasidėjo girių eksploata
cija. Kur seniau tamsios 
šimtametės girios snūduria
vo, dabar verda gyvenimas.
Tropikų miškuose lyg ran- nepelninga, o natūralinės gu- 
kos mostelėjimu išdygo as- į mos gamyba buvo monopo- 
rodromai, maži kaimeliai vir lizuota Azijos Rytų kraštų, 
to miestais, miestai pagyvė- ar teisingiau tarptautinio, 
jo. Milžiniška upe, žemyn ir anglų kapitalų valdomo an- 
aukštyn, plaukioja gausūs g]ų-olandų trusto, 
laivai. Giriose iškertami nau 
ji keliai. Kur seniau bež
džionės su papūgomis vieš
patavo, dabar ūžia motorai, 
o laukiniai indi jonai, apie 
kurių laukinius papročius 
visokių baisenybių svietas 
pripasakodavo, dabar virs
ta civilizuotais auto ir aero
planų stočių patarnautojais.

Gumos badas prikėlė iš 
miego Amazonos upės pa
kraščius, bet daugelis pa
siekimų ir Amazonos sričių 
eksploatacijos rezultatai vie 
šumon neiškyla. Karo me
tas, gumos gamybos paslap
tys lieka paslaptys. Tik ret
karčiais keleiviai praneša a- 
pie Amazonos upės baseino 
naują gyvenimą ir milžiniš
kas Amazonos platybių eks
ploatacijos galimybes.

Ne pirmą kartą Amaz> 
na “civilizuojasi”. Jau se
niau, kada pasaulyje iškilo 
didelis gumos pareikalavi
mas (plečiantis automobilių 
industrijai), Amazonos gi- teks savo svarbos.

rios buvo pradėtos eksploa
tuoti. Bet neilgai tada Ama
zonos girios galėjo konku
ruoti su Olandų Indija, In
dokinija ir Malajais. Gumas 
eksploatacija Amazonos ba
seine buvo užleista, kaipo

kuriam 
buvo pelningiau auginti gu
mos medelius Rytuose, o ne 
Amerikos tropikų kraštuose. 

Japonai dabar užgriebė 
natūralinės gumos šaltinius 
Azijoje. Teko vėl prisiminti 
Amazoną ir jos neišsemia
mus turtus. Į Amazonos gi
rias buvo mesta kapitalai, 
žmonės, mašinos. Gumos ai- 
kis nuveikė maliariją, drugį, 
nuodingas gyvates ir nepe
reinamų girių platybes. A- 
mazona vėl atgijo, 
dirba, eksploatuoja 
naudojasi proga.

Kaip bus po karo? 
mazona vėl užsnūs 
snauduliu, 
didžiausių
mos gamintojų? Kas tą ga'i 
žinoti. Po karo, kaipo karo 
palikimas, bus visur išvys
tyta dirbtinos gumos gamy
ba. Po karo vėl bus prieina
ma pigesnė Azijos Rytų na
tūralinė guma. Todėl ir A- 
mazonoe baseinas gal vėl ne

GMS.

žmonės 
giri?s,

Ar A- 
amžių 

ar liks vienas iš 
natūralinės gu-

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.

*

i AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
f 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

MM

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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
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CH’CAGOJE IR APYLINKĖSE Ryt bus sveikinamas

West Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienį Kazi-i 
mieras ir Veronika Kleinai! 
iškilmingai minėjo savo 25 i 
metų vedybinio gyvenimo, 
sidabrinį jubiliejų. Dešimtą 
vai. šv. Mišios buvo “jau- % 
navedžių” intencija. Mišias 
laikė kleb. kun. M. švarlis, 
jubiliatus palaimino ir pa
sakė pamokslą. Reikia pa
žymėlei, kad Kazimiero ir 
Veronikos sidabrinio šliūbe 
iškilmėse dalyvavo 25 po
ros gražiai pasipuošusių ‘pa- 

- jaunių’.
Vakare 6 vai. parapijos 

salėje buvo šaunus “vestu
vių” pokylis, kur drlyvavc 
daug svečių. K. ir V. Klei
nai išauklėjo gražią šeimy 
nėlę. Du sūnūs tarnauja U 
S., kariuomenėje. Kazimie
ras yra veiklus parapijos 
komiteto narys.

Linkime Kleinams sulauk
ti auksinio jubiliejaus.

i kviečiami dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių.

Moterų Są-gos 7 kuopos 
pirmininkė Eug. Strazdienė 
pranešė, kad gruodžio 5 d., 
parapijos salėje, 7-ji kuopa 
su ‘‘Nasturtų” choru susi- 
dėjusi rengia vakarienę su ’ 
įvairia programa. Įžanga 65 
centai. Visi iš anksto 
čiami dalyvauti.

kvie- 
Rap.

Trijų kolonijų 
mass-mitingas

Roselando, West Pullma
no ir Burnsidės draugijų 
bendras komitetas rengia di
delį masinį susirinkimą Lie
tuvos gelbėjimo reikalu.

Susirinkimas įvyks sekma 
dienį, lapkričio 28 d., Visų 
Šventųjų parapijos svetai
nėj, 10806 Wabash Avenue, 
Roselande, 3 vai. popiet. Su
sirinkime kalbėti yra pasi
žadėję: L. šimutis, “Drau
go” redaktorius; P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius; 
M. Vaidyla, “Sandaros” re
daktorius ; kun. J. Paškaus- 
kas ir kiti. Taipgi bus muzi- 
kalė programa.

Visus apylinkės lietuvius 
Veronika Kilienė, Dom. i kviečiame dalyvauti susirin- 

Bražins- kime. Padarykime jį didžiau 
kas ir Jos. Kuršinskas. (Pa- s^u> kokie yra buvę Rose- 

i landė. Pasirodykime gerais 
Lietuvos patri jotais. Visi 
pasižadėjusieji kalbėtojai y- 
ra daug pasidarbavę Lietu
vos labui ir dabar daug dir
ba jos gelbėjimui. Bus svar
bu išgirsti, kokis likimas 
laukia Lietuvos po karo.
Rengimo komisija: S. Dom 

bro, P. Karžikauskas, A. Nor 
butas.

Praeitą savaitę bažnyčio 
je naujų takų įdėjimui dar 
aukojo šie po 85.00: Karei- ) 
vių Motinų kiūbas ir Stan- 
ley Vaitkevičius. Po $2.00: 
Ant. Mikšionis, Frank Yuk- i 
nis, 
Gamulčikas, Jos.

imta iš laik. “ŽŽŽ”).
*

Parapijos metiniam
kiete, kuris bus lapkričio 21 
d., parap. salėje, bus graži 
programa, kurią išpildys pa- 

'_/ rapijos mokykla ir keletas 
solistų. Kareivių Motinų klū 
bo veikėjos, vadovaujant 
pirm. V.. Lapienei, jau pra
dėjo “gaudyti” kalakutus 
vakarienei. Kviečiami sve
čiai ir iš kitur atvykti.

ban

Ateinantį sekmadienį 8-tą 
vai. Mišiose šv. šv.* Vardo 
dr-ja eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Po pamaldų pa
rapijos salėje bus pusryčiai 
ir susirinkimas. Visi nariai

Unity L. B. klubo 
veikla

Town of Lake. — Mėne
siniam klubo susirinkime, 
kuris įvyko klubo patalpo
se (klūbruimy), tarp kitų 
svarstomų dalykų, buvo per 
skaitytas ir laiškas Labda
rių Sąjungos, kviečiantis 
klubą dalyvauti seime, lap
kričio 28 d.

Laiškas priimtas ir iš
rinkta penki atstovai į sei
mą. Be to, įnešta susirinku
sių narių tarpe parinkti au
kų. Ir taip, aukojo sekan
tieji: Bill Troy $2.00. “Po

FBI SULAIKYTA NIBRA PAS
ŽAGARIEČIUS

vakarą Ni- 
orkestras, 
šokiai ir

pasirėdęs 
ar 

drabužiais,

*1

Muz. Juozas Brazaitis, ii- vių parapijų. Vakaro prog $1.00: Martinkėnas, J. Ma 
gametis Aušros Vartų para- rama bus įdomi: choro artis- tevic, P. Pilitauskas, A. Yau 
pijos vargonininkas, Varg. tai-mėgėjai atvaidins juokus gelis, N. Karklelis, S. Vals 
Sąjungos Chicago provinci
jos sekretorius, rytoj bus 
pagerbtas Aušros Vartų pa
rapi jonų. Į vakarą taip pat 
žada suvažiuoti daug jo bi
čiulių iš visų Chicago lietu- vai.

“Onytės jaunikiai”, o kon- kis, S. Laparskis, A. Kur- 
certinę dalį išpildys visa ei- sak, K. Kupetis, J. Kurpė, 
lė svečių iš kitų parapijų j. Dudėnas, M. Balasz ir N. 
chorų. Vakaras bus Aušros 
Vartų parapijos salėj. Pro
grama prasidės lygiai 7:30

Glady's Isabella Rose, 17 
metų amžiaus, iš Brooklyn. 
N. Y., impersonavus britų 
kariuomenės moterų pagal
binės kariuomenės (Wrens) 
medikalio korpuso leitenan- 
tę. (Acme-Draugas teleph.)

žagariečių Klubas rengia 
lietuvių tautišką 
brą. Bus smagus 
gražūs lietuviški 
senovės dainos.

O kas atvyks
senoviškais sodietiškais 
miestietiškais 
tai gaus prizas. Bus taipgi 
smagus Keistučio Choras. 
Jis linksmins publiką gra
žiomis dainomis.

Žagariečiai visuomet sma
giai svečias priima ir pavai
šina. Todėl komisija nuošir
džiai užprašo visus atsilan
kyti, kaimiečius ir miestie
čius į Žagariečių Nibrą šeš
tadienį, lapkričio 13 d., Hol- 
lyvvood svet., 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 5 vai. po pietų, 
įžanga 33 centai.

!’ Taigi iki pasimalymo ža- 
A. K.

Servinskas. Po 50c: K. Ki- 
selius, M. Yuknevič. Viso 
suaukota $16.00.

Pinigai atstovų bus nu
vesti į seimą ir įteikti.

Klubo narysPavykęs vakaras
Marąuette Park. — šv. Į 

Barboros draugijos vakarie
nė lapkr. 7 d. pasisekė. Ren
gimo komisija džiaugiasi su
laukus tiek daug svečių, ne 
tik vietinių, bet ir iš toliau.

Po vakarienės išpildyta 
graži programa. Parapijos 
choras, vadovaujant varg. B. 
Janušauskui, padainavo 
daug dainų. Solo dainavo vi
sų mylima dainininkė M. Ja
nušauskienė ir Edvardas j
Giedraitis, Army Air Corps 
narys, kuris tuo metu buvo 
namie. Visus jaudino šie so
listai, kai užtraukė duetą. 
Svečiai rankų plojimu pri
vertė juos dainuoti “encore” 
po ‘Jencore”.

Kleb. kun. Baltutis nu
švietė draugijos darbuotę ir 
ragino įtraukti kuo daugiau
siai naujų narių. Nuoširdžiai 
ačiū jam už tokią kalbą.

Rožės ir Lelijos
Ciceroj

Labdarių Są-gos 3 
rengia vakarą su vaidinimu

i 
i

kuopa

Pagerbti žuvę kareiviai į
Chicagoje pereitą ketvir

tadienį buvo pagerbti žuvę 
amerikiečiai kareiviai, mi
nint Armistice Day. Pirmo
jo pasaulinio karo paliaubos 
buvo atitinkamai paminėtos.

Pirksim karo bonus
Brighton Park. — Dr-stė 

Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 rengiasi prie karo bo- 
nų šokių vakaro, kuris bus 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
P. Vengeliausko svetainėje,
4500 So. Talman Avė. Pra- gruodžio 12 d., šv. Antano 
džia 6 vai. vak. Įžanga į sa- parapijos salėj, 7 vai. vaka- 
lę liuosa. Bus gera muzika 
šokiams ir kitokių pamar- 
ginimų.

Nuoširdžiai kviečiami at
silankyti ir paremti draugi
ją; paremti taip pat Dėdę 
Šamą, nes uždarbis to va
karo yra paskirtas pirkimui 
karo bonų.

Visi brightonparkiečiai da 
lyvaukime vakare. Atsilankę 
nesigailėsite; smagiai laiką 
praleisite. Komisija
—

Bus linksma ir smagu

Į 2-Honr balute to Yanks and Their Families Į

Dėkojame svečiams, kurių 
tiek daug atsilankė; ir šei
mininkėms, kurios pagami
no skanią vakarienę. Dėko- 

. jame choro vedėjui varg. B. 
Janušauskui, choro nariams, 
solistams ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
padaryti mūsų vakarą sėk
minga. Rengimo Komisija

■

I

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

dantų PLEirę

F iVAKTOJAMA* SAUJAS PIASTIC SU. 
1KI<I<HAS< NATuKAlJtS UVM 
mpai.vom OAvrę ei.iciniMM

I Darome p'elta* |>i»u<rtM Ir Į 
I tik Ii lalsnliiotų deutbstų I

HEJNABROS. 
DENTAL PLATE CO.

1724 8 AMiland 2n<1 Fl. Mon. 9251 
Atdar* an* V Iki S. Mtiul no* V iki 4. 

kai.BA.MK UKTL VI*KA1

G.i $39.50 LI2 KIEKVIENĄ
N*xt,<uu<Ki«. h* •kon a. Natt>ral*« «p»l- 
ro*. Nublunka Vl»oJ tai, tlnomo. dantų 
pl*itoa. P*rm*t<>moaot,atal claar plaltoa

Plnnkan*. nnnknm*. mnllar*., Paten- 
kln«m» L*n<ntna*aa. MatcrMIa* labai p*. 
"•*«« I Kumtini Vieno* dleoaa tal>,mų 
patamaelnuM. A*>kaMSa*lma* keltui.

j Darome p'eltas iJlieiiitiu Ir Į 
Į gauta* Ul< ii lalanliiott) dentistt?

“ttrVelvafone;:“”
$12.50

Ginny Simms (above) 
gives with the dnlcet 
tonas during Thanks- 
giving broadeast.
Robert Young (oppo- 
site) will emcee the 
two-hour Elgin-spon- 
sored extravaganza of 
comedy, drama and 
music.
Bergen and McCarthy 
(upper left) (Charles 
was released from the 
brig for the occasion) 
will head the comedy 
lineup.

These are just a few of the įtars of stage, screen and radio who will 
gather tOgether Thanksgiving Day, Thuraday, Nov. 25, to present » 
two-hour program of song, drama and comedy to the men in service 
and their families. The show will be broadeast from 3:00 to 5:00 p.m. 
(CWT) over the Columbia network.
Other atars aigned to date—and there vili be more to cente—are 
Alvino Rey, bandleader and maater of the eleetrie guitar; Jimmy 
Newell, popular singer; announcer Don Wilson, Lena Horne. Jose 
Iturbi, Alan Reed. better known aa “Falitaff Openshavr”; George 
Burna and Gracie Allen, the Pied Pipen and Jack Douglaa.

S945 W. 2flth St. 2nd Fl. 2908
80 N’. Dearborn Rm. 8OA, Sta. M49

VldurmlM^io vai. »—«. Aatrad<on| Ir 
katvtrtadiaa] nuo I UI t

Nuoširdi padėka
Gavusios iš kun. K. J. Ra 

kausko, Lakewood Lietuvių gariečių Nibroje. 
Dienos komiteto iždininko, -----------------------
trečdalį 29-tos Lietuvių Die- Pirkite Karo Bonus 
nos pelno — $405.71, nuo
širdžiai dėkojame jam, vi 
siems kunigams, rengėjams 
darbuotojams ir visiems pri 
sidėjusiems prie šios aukos.

Šiuos lietuvybės rėmėjų 
sukeltus pinigus paskirsime 
fondui jau seniai reikalin
gam naujam vienuolynui pa 
statyti.

Šią duosnią paramą giliai į 
; įvertindamos dažnai siunčia
me savo maldas Dangišką- Į 
jam Tėvui, kad visiems a t- j 
lygintų už padarytas aukas ■ 
mūsų gerovei ir suteiktų! 
kiekvienam savo palaimini
mą.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys,

Šv. Marijos Viloje, 
Elmhurst, Pa.

I

re. Lošėjai yra pakviesti iš 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
Rožių ir Lelijų kiūbas, ku
rie suvaidins dvi labai juo
kingas komedijas:: “Dakta-* ų 
ro ofisas” ir “Užkerėtas 
Ponas”. Tiki etai jau parduo
dami.

Štai, veikėjas Jonas Šilei
kis, kuopos vice pirm., par
davė 35 bilietus. Dirba nuo
širdžiai ir kiti. Nepamirškit 
dienos. Tai įvyks gruodžio 
12 d. Rengimo Komisija

Cicero. — TT. Marijonų 
Bendradarbių draugijos na
riai rengia smagų vakarėlį 
— kauliukais žaidimą antra
dienį, lapkr. 16 d. parapijos 
salėje, 7 vai. vak.

Visi, kuris susirenka pas 
ciceriečius vakarėliuose, nie
kad nesigaili ir visuomet jų
panašius parengimus lanko, draugių ir svečių, ir užtik- 
Tad ir ateinantį antradienį rina linksmą laiką. Visi at
galės visi linksmai laiką pra silankę bus pavaišinti 
leisti lošdami kauliukais.

SijungiečiiĮ pramoga
Town of -Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopa rengia 
kauliukais lošimo pramogą 
sekmadienį, lapkričio 14 d.. 
3 vai. popiet, Onos Brazaus-! 
kienės svetainėj, 4558 S. Pau ’ 
liną St.

Sąjungietės lauks savo

J

Budrlko Modemiška Krautuv®

Visi, kas nėra Dievo, Kris 
taus ir Bažnyčios draugai, 
yra jų priešai. Visi barsto, 
išskyrus tuos, kurie renka.

Rengimo Komisija

AUKSINIS JUBILIEIUS
50 METŲ SUKAKTUVIŲ 

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
SU PROGRAMŲ

kurj išpildys Suvalkiečių Draugijos Choras 3 vaiksmų komedijs 
“MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI”

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 14, 1943
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ — 3133 S. HALSTED ST.
Durys atsidarys 4 vai. popiet. Programo pradžia 5 vai. Po prog
ramo šokis iki vėlumos. — Įžanga 75c su taksais.

Kviečia visus DRAUGIJA

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

1390 Kilocycles
j KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

W. G. E. S.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
M VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO. VAIDINANT 

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

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.

kis. F. Budrik. Ine
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

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

UHh'C 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandų.

1

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisų per mūsų kompanijų, 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

hrokerin. kurt 
Nelaimei Hti-

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 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.
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So. Chicagos žinutės
Kviečiame į pramogą. Šv. 

Teresės Sodalicija rengia 
metinį parengimą — korto
mis ir kauliukais lošimą, su 
dovana karo bonas, Lapkr. 
14 d., 5 vai. popiet, parapi
jos salėj. Bus geros staliu
kams dovanos, “door prize” 
ir užkandžio. Kviečiame vi
sus parapijonus, svečius at
silankyti. Komisiją sudaro: 
O. Chepul, A. Rodgers, M. 
Rakauskas, A. Smereckis. 
Komisija darbuojasi, kad vi
siems, atvykusiems užtikri
nus nenuobodu vakarą. Įžan
ga 35c.

Susirinkimai
Marąuette Park. — SLR 

KA 163 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks lapkr. 14 
d. 2 vai. popiet parapijos 
svetainėje. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi prašome, kas ga
lite, atsiveskite naujų narių. 
Šiame susirinkime K. Skel- 
ly, kuopos raštininkė, turi 
labai svarbų pranešimą, to
dėl malonėkite nepraleist šio 
susirinkimo. F. J. Čižauskas

Mirties angelas. Aplankė 
dviejų parapijonų namus ir 
išplėšė iš gyvųjų tarpo: D. 
Arlauską ir J. Norvaišienę. 
Laidotuvės įvyko iš Šv. Juo
zapo bažnyčios. Kūnai nuly
dėti į Šv. Kazimiero kapines.

I
Tik prieš kelias dienas Ka

talikų Bažnyčia minėjo Už
dusinę dieną; meldėmės už 
sielas skaistykloje. Kuris 
iš virš minėtų manė, kad 
neužilgo ir jiems bus reika
lingos tikinčiųjų maldos. Ne 
žinai dienos, 
Budėkime ir 
rengę.

Bridgeport. — šv. Kazi- 
• miero Akademijos Rėmėjų 
2 skyr. kviečia visas nares 
į Banio studiją šį sekmadie
nį, lapkr. 14 d., 2 vai. po
piet. Bus traukiami paveiks
lai jubiliejaus knygai. Ba
nio studija randasi prie 32 
kampo ir Halsted St.

Valdyba

I

nei valandos, 
būkime prisi-

nuoširdžią už-Reiškiame
uojautą D. Arlauskų ir Nor
vaišų šeimoms.

Serga. Kadangi oras jau 
gan šaltokas, dauguma ka
muojasi šalčiumi. Nors at
lieka savo pareigas, bet ne
sijaučia gerai ir mūs kleb. 
kun. V. Černauskas.-Taipgi 
serga K. Antanaitienė, narė 
Šv. Teresės Sodalicijos. Lin
kime ligoniams greit sustip
rėti.

KN0W THE GOVERNMENT WANTS TO SAVE GAS"' BŪT WE CAN 

Į iSTILL HAVE JUST AS MANY BATHS W1TH LESS HOTWATER1”

y jDAiĖSS^O.^c

Skolinam Pinir-s
Morgičiams

'■’.ITAS IR MANDAGI 8 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE Ml oŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCLATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA............

P. KEZON 
ir Iždininkas

I

1

Budrik radio, rakandų ir mu 
zikos įrankių krautuvė, 3241 
So. Halsted St. Visi prašo
mi pasiklausyti. Praneš. NULIUDIMO VALANDOJE

kS
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI.

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W estem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus- lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus mėnesinis sus-mas įvyks 
lapkr. 14 
parapijos 
ir narės 
rinkti 
vesti.

ir

d., 12:30 popiet, 
svetainėj. Nariai 

malonėkite susi- 
naujų narių atsi-

Valdyba!

Brighton Park. — Labda
rių. Sąjungos 8 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 14 d., tuoj 
po paskutinių šv. Mišių, mo
kyklos kambary. Yra svars
tymui daug svarbių dalykų; 
seimas bus mūs parapijoj, 
turime prisiruošti prie jo 
Be to, bus raportas iš “bun
co party”. Visus narius kvie 
čiame susirinkiman.

Town of Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis su-i 
sirinkimas įvyks lapkr. 14 
d., 1 vai. popiet. Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti. Valdyba

Valdyba

Budriko radio

programa
Budriko radio programa 

iš stoties WCFL, 1000 Kil., 
bus sekmadienio vakare, nuo 
9:30 Chicago laiku. Progra
moj daug liaudies dainų pa
dainuos dain. J. Romanas. 
Be to, didelis radio orkest
ras išpildys daug liaudies ir 
klasinių kūrinių.

Šias programas leidžia Jos.

4%
1751 W. 47th Street

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

M
1
s

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 

PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ

Brighton Park. — švento 
Pranciškaus Rėmėjų 2 sky
riaus svarbus susirinkimas 
bus sekmadienį, lapkričio 14 
d., 2 vai. popiet, mokyklos 
kambary. Kviečiame nares 
skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų 
svarstyti. Skyrius rengia 
‘ bunco party“ gruodžio 5 
d., M. Gramonto svetainėj, 
4535 So. Rockwell St. sese- 

Ja namarčių vakaras. — lių naudai. Valdyba
parapijos sa

lėj, 5 vai. popiet įvyks ne
paprastas parengimas, ko
kio So. Chicagoje dar nebu
vo. Tik atsilankę galės pa
tirti to vakaro linksmybes. 
Tikietai po 50c. Pelnas ski 
riamas parapijos naudai.

Cicero. — Visų Šventųjų 
> draugijos susirinkimas įvyKS 
; sekmadienį, lapkr 14 d., 1 
' vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

Linksmus gimtadieniai. —
Šią savaitę du jauni para- Lapkr. 21 d., 
pi jonai minės “happy birth- 
day“, būtent Viktoras Co- 
mello, mūsų klebono “ne- 
phew’', sulaukęs 3 metų am
žiaus, ir. S. B. Vasiliauskų 
anūkas, Stanislovas Pečiulis. 
Sveikiname ir linkime svei
kiems augti.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

g DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. j 
ffį (Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

MONUMENT CO. i

ši Firma Virš 50 Metu
-t

Tos Pačios šeimos
Rankose!

PERSONAL1ZED MEMOR1AL8 AT NO AJDDITIONAL COST! 
PARTICCLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROBUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Vorld. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

tft MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
M 4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
M Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
Įfi, VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

gį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA

i

are common offenders

Vaikučiai džiaugiasi. Mū
sų parapijos mokyklos vai
kučiai džiaugiasi pasidarba-

I

B AMBULANC® Dieną Ir Nakt|

l

I

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

440&47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727

Diecezijos jubiliejus. Lap
kričio 16 d. Chicago kata
likams bus reikšminga, nes vimu J. E. vyskupo Sheil, 
tą dieną Chicago diecezija Mr. Meegan ir kitų žymių 
minės šimto metų jubiliejų, asmenų, kleb. kun. V. Ger

tą nau3kas gauna jiems mokyk
loje dykai pieno. Rap.

Katalikiškos mokyklos 
dieną turės laisvą.

MIDDLE-ACED 
PEOPLE '

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET Į

PASKUTINIS
PADĖKOS DIENA

WASHINGTON, lapkr. 12. 
—Prez. Roosevelt, kuris sa 
vo laiku buvo bandęs pakei
sti tradicinę Padėkos Dieną, 
šiandien išleido proklamaci
ją, kuria paskutinis šio mė
nesio ketvirtadienis, lapkri
čio 25 d., bus diena “išreiš
kimui mūsų padėkos Dievui 
už jo duotas malones" 1943 
metais.

DM Yra rorce Your

FALŠE TEETH
In a Glass Lašt Night?
Tho«««nd« do and w«nd*r why ther de«- 

torn rem*n dūli and itainad - why 
•uffar with 0ffendH,< daktare braath. Tbay 
fafl tt> reali,* that »at« alona not a cleana- 
ina aaant - bot now. thara'a a araat formula 
parfartrd by a dan<S,t. eallaO Stata Klean 
that thorouthly rlaana talaa- tnath likt 
no brutbinf! Simpty put a littla Stara-Kiaaai 
Poatdar in a t>m oi watar-»oak 
yovt teath - noaa thov ,porkla 
ata raally elaan and look lika 
fha day your dantiat and. 
"Don't thay look ndauraP" Try 
Stata-Klano - laata lon* - tortą 
poly iOf At an drbttiata.

Otd rarrhrr'a Rertpr M,« Allanru and 
ttmon Juica to gat q»itk reliaf (tom pama 
of rhaumalKa and nruralgia Druffiata 
tiava Alianru •—grocara hava lamona.

PAGERBIMAS MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse-

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

11UDOVIKA SUGENT
(Po j»irmu vyru Yrmčltt«. 

po tėvais Sturonaift'-į

Mirė Lapkričio I2d. 1943m.. 
3:03 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo ii Tau
ragės apskričio.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrą; 3 sūnus Petrą. 
Edvardų ir Jonų ir marčių 
Helen: dukterį Louise Gurskis 
ir žentų Petrų (t’.S. Arrny); 
arnikų Petrų, ir daug kitų gi
miniu. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 7lo VVest lSlh 
Street.

laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkričio 16d. 1943m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto l>us at
lydėta į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčių., kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras. Sūriai. Duk
tė. Marti, Žentas, Antikas ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Telefonas Yards 1419.

If you’rc past 40, the chatices are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentątion of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
which you yoursclf may not detect 
būt which is so offensive to other*. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—i 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sveeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Befor* Any Data Uti 

LĮSTE R1N E ANTISEPTIC
To Moks Your Brtaih Su&otsz ’

JOHN F. EUDEIKIS

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765 

PLLLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 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 VV. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th 8T. Phone YARDS 0781

✓ <* - ✓

Split by PDF Splitter
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pasidairius po Chicagą

Va kokie dalykai Įvyksta
GOLFININKO ŽMONA 
APVOGTA

Policija pereitą ketvirta
dienį pareiškė, jog nuo lap
kričio 4 dienos ji ieško va
gies, kuris pavogė iš Mrs. C. 
Armour, Tommy Armour 
pasaulinio golfininko žmo
nos, už $2,125 brangakme
nių ir $8 cash. Mrs. Armour 
pranešė, jog jos piniginė, su 
brangenybėmis, buvo pavog
ta iš kambario, kurį Ar
mour’ai buvo užėmę Devon- 
shire, 19 E. Ohio st.

♦ * *

APIPLĖŠĖ
Arthur Cameron, 42 metų 

amžiaus, 6334 Ingleside avė., 
bartenderis, anksti pereitą

ketvirtadienį buvo apiplėš
tas dviejų negrų. Iš jo pa-1 
grobė $33. Cameron pasakė, 
jog banditai grąsino 
peiliu gatvėje, netoli 
son ir Statė str.

* * *
PAVOGĖ

i

ji su 
Madi-

Iš Tower Lake racionavi- 
mo boardo vagiliai pavogė 
tris rašomąsias mašinėles 
(typewriters).

i

Minint svarbią sukaktį

Chicagos arkivyskupija rytoj bus 
pavesta Šv. Jėzaus Širdžiai

Nelaimė
, Pittsburgh. — Du armi
jos seržantai žuvo, kai jų 
automobilis paslydo ir suda
vė į stulpą, netoli Richland 
kapinių, Dravosburg.

-♦

ŠTAI BARGENAI,
KURIŲ IEŠKOTE!

£

I
Y*

♦>

v

d* r "7 Qj“ Dviejų šmotų PARLOR SETAS 
w Z 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,

Šeštadienis, lapkr. 13, 1943

I

X Kun. Ed. V. Dailey, 
New World redaktorius, yra 
parašęs Chicagos diecezijos 
istoriją šimtmečio gyvavimo 
proga ir telpa Chicago He- 
rald American ateinančiom 
dienom: sekmadienį, pirma
dienį ir antradienį.

X Kun. J. Balkūnas iš 
Brooklyn, N. Y., žymus A- 
merikos lietuvių veikėjas ir 
garsus kalbėtojas atvyksta 
į Chicago. Jis pakviestas 
kalbėti Kražių skerdynių 50 
m. sukaktuvių minėjime lap
kričio 21 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, Bridgeporte.

X Juozui Brazaičiui, Auš
ros Vartų parapijos varg., 
pagerbti veikimo muzikoje 
25 m. proga, ryt parapijos 
salėj bus didelis vakaras- 
koncertas. Programą išpil
dys visa eilė svečių iš kitų 
parapijinių chorų, vietos 
choro scenos mėgėjai atvai
dins vieno veiksmo juokus 
“ Onutės jaunikiai”.

X A. a. Stanislovo Buban
čio laidotuvėse, lapkr. 11 d., 
dalyvavę daug nuoširdžių 
prietelių ir pažįstamų. Bu
kančiai ir jų duktė Ona yra 
gerai žinomi Dievo Apvaiz
dos parapijoj ir Tėvų Mari
jonų Bendradarbių draugi
jos veikime. Laidotuvės tik
rai buvo iškilmingos ir gau
sios kunigais.

X Pranas ir Anastazija 
Kuzmarskiai, 811 W. 68 St., 
vakar šventė 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ju
biliatai priklauso Gimimo 
Panelės Šv. parapijai nuo 
pat įsisteigimo. Išaugino 
dukterį Pranę, kuri yra bai
gus Šv. Kazimiero akademi
ją ir Chicago Teachers Col
lege, dabar ištekėjus už 
West Side bizn. Ivanauskų 
sūnaus Vinco. Jaunieji Iva
nauskai džiaugias sulaukę 
tokio jubiliejaus ir linki su
laukti dar ir auksinio.

bai- vadinasi St. Mary. Dabar 
Chicagos arkivyskupijoje 
yra 438 bažnyčios, turi 1,- 
598,900 katalikų.
KRIKŠČIONIŠKOJO AUK
LĖJIMO ŠIRDIS

kri- 
yra 
vil-

LIETUVIŲ KATALIKŲ REIKŠMĖ ARKIVYSKUPIJOS 
GYVENIME. NEPAMIRŠKIME IR SAVO TĖVŲ IR 
BROLIŲ, KURIE NORI LAISVĖS.

Pasaulis pergyvena 
sias dienas. Didžiausio 
zio valandoje Kristus 

1 vienintelė išsigelbėjimo
tis. Jis gali ir nori ištiesti 

, . pagalbos ranką, jei tik žmo-J. E. Arkivyskupas Sa-; - - . .. ...* v nes norės, ir išvesti į saugųmael A. Statei, kuris jau L tvarjkn To.
treti metai garbingai vado da chi arkivyskupas
vauja šimtametei Chicagos Samuel A gtritch išk8, 
arkivyskupijai. .Qg metų sukaktį

švenčiant bus atlaikytos iš
kilmingos Šv. Mišios lapkri
čio 14 dieną, Šv. Vardo Ka
tedroje, ir Chicagos arkivys
kupija bus iškilmingai pa
aukota Švenčiausiajai Jė
zaus širdžiai. Arkivyskupas 
Stritch nurodė, jog kiekvie
na arkivyskupijoje parapi- 

bažnyčia pasiaukotų 
Šir-

l

Vienuolės išgelbėjo
140 vaiky iš gaisro 

i ugnies

į

T

I

Prieš trejetą metų miręs 
J. Em. Kardinolas Jurgis 
Mundelein, Chicagos arki 
vyskupijos, pirmas kardino
las Amerikos Vakaruose.

• v

Iš mažojo St. Mary of the 
Lake universiteto (įsteigto 
vysk. William Quarter, 1845 
m.) išaugo dabartinė St. 
Mary of the Lake seminari
ja, Mundelein. Toji įstaiga 
yra širdis krikščioniškojo 
auklėjimo, apimantis aštuo
nis universitetus ir kolegi
jas, 89 aukštesnes mokyklas 
(high chool) ir 381 pradžios 
mokyklą.

Iš mažojo našlaityno, įs
teigto 1849 metais, vyskupo 

James Vandeveide, išaugo 
į didžiausią meilės ir labda
rybės darbų tvirtovę: yra 
šešios katalikų labdarybės 
agentūros, 50 namų, slaugy
tu vių* ir socialinių centrų, ir 
29 ligoninės.

CHICAGOS LIETUVIAI <I <
I

I
Ottawa — šešiolika pil

kųjų vienuolių seselių išgel
bėjo iš gaisro 140 vaikų, 
nuo trijų iki 15 metų am- jos 
žiaus, kai ugnis palietė šv. Švenčiausiajai Jėzaus 
Juozapo našlaityną. džiai. į

Ugnis buvo pastebėta apie Chicagos arkivyskupijoje 
12:15 vai. vidurnaktį, kai se- šimto metų sukaktis, kaip 
šuo Marie Cecilia pabudo ir Chicagoje vyskupo sostas 
pajuto durnų kvapą. Kai vie- įkurtas, bus švenčiama lap- 
na sesuo šaukė gaisrininkus, kričio 14 dieną, 
kitos seserys vienuoles ga- PAVARČIUS ISTORIJOS 
beno vaikus į saugią vietą. PUSLAPIUS

------------------- ♦
beno vaikus į saugią vietą.

I
H 1

: Į
L

r 
iŠ
X

$29.50 
$22.00 
$ 8.95

Išgelbėjo iš ugnies
• z

Mrs. Frank Kovka išgel
bėjo Marion Zeigler, 7 metų 
amžiaus, nuo ugnies, kai tos 
mergytės rūbai užsidegė be
žaidžiant basmente su de
gančiais poperiais. Toji mer
gytė gyvena 5055 Ferdinand 
str. O jos išgelbėtoja gyve
na kaiminystėje.

Mrs. Kovka mergytę suvi- į 
niojo į grindų patiesalą 
(rug), ir ugnis buvo numal
šinta.

I
Dar daugiau reikia
Washington. — Karo sek

retorius Stimson pareiškė 
pereitą ketvirtadienį, jog lai
ke pastarųjų dviejų mėne
sių moterų armijos korpusas 
padidėjo, bet dar reikia šiam 
korpusui daugiau moterų, 
kad išpildžius armijos reika
lavimą.

Dingę kareiviai karo 
frontuose

\ 

f' ĮI | 
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 251 
Jungtinių Amerikos kareivių 
pavardes, kurie yra dingę 
Azijos, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių frontuose.

DEIMONTINIAI ŽIEDAI, po .................. $49.50 t
ŠLIUBINIAI DEIMONTINIAI ŽIEDAI,

po .............................................................. $19.50 !
KAREIVIŠKI RANKINIAI LAIKRODĖLIAI

po .............................................................. $19.50 |
NAUJI REKORDAI, po ................................. 24c
LIETUVIŠKI REKORDAI, po ..................... 70c M

JOS. F. BUDRIK, k,
3241 S. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

>*■*

v 
me- 
tre- 
nu-gyvena lie- 

jie turi ke- 
prie kiek- 
turi pra-

Popiežius Gregorijus XVI 
1843 metais, lapkričio 28 
dieną įsteigė Chicagos vys
kupiją. Praėjo šimtas metų. 
Ryt įvyksta didelės iškilmės 
Chicagos arkivyskupijoje, 
minint svarbų faktą Ameri
kos gyvenime.

Pavarčius istorijos pusla
pius, mes matome, jog 1674 
metais, gruodžio 4 dieną jė
zuitas misijonorius kunigas 
Jacąues Marąuette pasiekė 
Chicagos upės žiotį ir įstei
gė Illinois indi jonams misi
ją. Jis atvyko iš Green Bay 
ir skelbė Kristaus mokslą.

1833 metais atvyko kuni
gas St. Cyr, kuris pastatė aukomis išlaiko lietuviai ka- 
Chicagoje pirmąją katalikų tulikai 
bažnyčią. Vyskupas Brute, turj dienraštį “Draugą”.

Į

Chicagoje ir jos arkivys
kupijoje gausiai 
tuvių katalikų, 
lioliką parapijų, 
vienos parapijos
džios mokyklą. Chicagos lie
tuviai katalikai turi mergai
tėms Šv. Kazimiero akadem., 
kuriai vadovauja seserys ka- 
zimierietės, o šią įstaigą sa
vo aukomis remia katalikai 
lietuviai; lietuviai katalikai 
turi pastatę savo ligoninę — 
Šv. Kryžiaus ligoninę ir bai
gia statyti seneliams prie
glaudą.

Netoli Chicagos, Hinsdale, 
randasi kunigų seminarija, 
kuriai vadovauja tėvai mari
jonai, ir galima sakyti savo

Cigaretė nuvarė į 
grabę

Miss Vilma Selin, 45 
tų, nursė, mirė pereitą 
čiadienį ligoninėje nuo
degimo. Jinai antradienio 
vakare nukentėjo nuo ciga
retės, kai jos lovą palietė 
garetės ugnis.

Žuvo moteris

iš Vincenne3, aplankęs Chi-

ei-

Miss Mary Elizabeth 
Engle. 34 metų, 3000 Wash- 
ington, žuvo netoli Bell- 
flower, route 54, kai jos au
tomobilis susidūrė su troku. 
Apie tai buvo pranešta 
reitą ketvirtadienį.

pe-

Lietuviai katalikai

Minint vyskupijos šimto
cagą pirmoje pusėje trisde- metų sukaktį, tenka paste- 
šimtų metų rado čia apie bėti, jog .lietuviai Chicagos 
400 sielų, kurioms vadovavo arkivyskupijos gyvenime tu-

Apiplėšė
Vagys įsibrovė į Sandvvich 

krautuvę, 55 West Monroe 
str., anksti pereitą trečiadie
nį, ir pavogė $92.

Dingę kovoje
Karo departamentas 

reitą ketvirtadienį pranešė, 
jog penki Chicagos apylin
kės kareiviai yra dingę ko
vos lauke, Europos apylin- 
kėję.

pe

PIRKITE KARO BONUS!

i kun. St. Cyr. Jų buvo ne- rėjo, turi įr turės nepapras- 
daug mieste 1843 metais, ir tą svarbą, nes Kristaus 
buvo keletas katalikų išsi- moksias yra ne tik jų lūpo- 
mėčiusių po vyskupiją, ku- se, širdyje, bet ir gyveni-mėčiusių po vyskupiją, ku- se, širdyje, bet ir gyveni- 
ri apėmė visą Illinois vals- me Todėl lietuviai ir toliau 
tiją. Vyskupas Quarter at-;prisidės prie arkivyskupijos 
vyko pavasarį 1844 metų ir klestėjimo.
rado tik apie 20 kunigų, du 
iš jų dirbo Chicagoje. PRISIMINKIME IR TĖVŲ

tėvų žemę, kad šv. Jėzaus 
Širdis apsaugotų lietuvių 
tautą nuo išnaikinimo, kad 
lietuviai vėl atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę. Lietu
viai nenori nei nacių, nei 
bolševikų “globos”, jie paro
dė, jog gali savistoviai ir ne
priklausomai tvarkyti savo 
gyvenimą.

Amerikos lietuviai katali
kai turi dėti visas pastan
gas. -kad musų tėvų ir brolių

Kada Chicagos arkivysku- žemė butų laisva ir nepri- 
pija paves save Šv. Jėzaus klausoma, nes to reikalauja

Iš mažos misijos per šim- ^EMĘ 
tą metų vyskupija išaugo į 
didžiulį centrą. Daugiau 
kaip prieš šimtą metų buvo Širdžiai, tuo momentu visi katalikiška ir lietuviška są- 
viena medinę bažnyčia, kuri lietuviai prisimins ir savo monė ir sąžinė.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
lapkričio 7 d. buvo padary
ta rinkliava, kad apdovano
ti karan išėjusius parapijos 
vyrus. Surinkta $170.

' X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je jau įdėti septyni vitraži
niai langai, kurie daro dide
lio įspūdžio. Neužilgo bus 
sudėti ir visi kiti langai.

X ARD 3 skyrius, North 
Side, uoliai ruošias prie sa
vo vakaro — kauliukais žai
dimo — parapijos salėj, gruo 
džio 5 d
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Budriko Leidžiami Žymfis Radio Programai:
W-C-F-L 1000—K Sekmadienio 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.
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