
t

DRAUGAS
The Litho&nian Daily Friend 

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN
CATHOLIC PRESS SOCIETY 

2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.
Telephone Canal 8010—8011

The most lnfluential 
Lithuanian Daily in America

DRA
Price 3c

BRITAI ATMUŠĖ VOKIEČIU ATAKAS 
8-ji armija užėmė naujas vietas kalnuose 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Aldžyre, lapkr. 26.—Britų 
aštuntos armijos kareiviai 
atmušė kelias vokiečių ata
kas ant jų Sangro upės po
zicijų, ir šiuo laiku konsoli
duoja savo užimtas pozici
jas tose vietose, kur prasi
veržė per priešo žieminę li
niją.

Naciai lėktuvais ir 
ninkais bandė pulti 
poziciją anoj Sangro
pusėj, bet britai visus 
bandymus atrėmė, ir 
persikelia per Sangro 
greit pastatytais tiltais. Jie
dabar varosi į Pescara, ry
tinį galą svarbaus vieškelio 
vedančio Romon.

Toj naujoj pozicijoj nepra 
nešama apie pasivarymą pir 
myn, bet aštuntos armijos 
fronto kairiajam gale bri
tai užėmė dar kelias vietas

pėsti- 
britų 
upės

vis 
upę

kalnuose, netoli Castel di 
Sangro. Nemanoma, kad vo
kiečiai galės ilgai ten išsi
laikyti.

Britų-amerikiečių penkto
ji armija, vakarinėj Italijos 
pusėj, artilerija du kartu 
smarkiai apšaudė vokiečių 
pozicijas. Oficialiai praneš
ta, kad amerikiečių 45-toji 
divizija, kuri dalyvavo Sa- 
lerno išlipime, dabar daly
vauja mūšiuose Italijos 
fronte.

Nors pranešimas sakė 
šiuo laiku lietus sumažėjo, 
bet prastos oro ir žemės są
lygos sulėtina pristatymą 
kariuomenės ir reikmenų 
frontan. Apart šalto oro ir 
lietaus, sąjungininkų ka
riuomenės turi kovoti su 
priešu, kuris matomai nusi
statęs laikyti kalnų ir upių 
liniją iki paskutiniųjų.
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Žino nacį, kuris Įsakė Gruodžio 1 d. įvedama 
sušaudyti 53 italus 
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

Aldžyre, lapkr. 26.—Vantas 
vokiečio karininko, kuris 
davė įsakymą sušaudyti 53 
nekaltus italus vyrus ir vai
kus, spėjama jau įrašytas 
karo kriminalistų sąrašan.

Vienintelis tų vyrų ir 
vaikų “nusikaltimas” buvo 
tai, kad jie gyveno mažam 
miestely netoli Capua, kur 
vienas jų tautiečių nušovė 
vieną vokietį kareivį o kitą 
sužeidė, kuomet vokiečiai 
bandė užpulti jo brolio duk
rą.

Pirm negu išaušo sekantį 
rytą, vokiečiai sugaudė vi
sus miestelio vyrus ir vai
kinus. Vienuolius išvarė iš 
vienuolynų, kunigą ir asis
tentą išvarė iš bažnyčios šv. 
Mišių metu, ir išvilko gydy
toją ir chirurgą. Vienuoliai 
dar nešė vieną ligonį.

Kuomet vyrai negalėjo 
pasakyti kas vokiečius karei 
vius nušovė, vokiečių virši
ninkas 54 šiaip sau išrinko 
ir 10 ant karto nušovė. Li
gonis mirė pirm negu priėjo 
prie jo.

Šaudymas įvyko prie ak
menų kasyklos. Po egzeku
cijų vokiečiai dinamitu iš
sprogdino duobės sieną ir 
užgriovė lavonus. Britams 
įėjus į Bellona už kelių die
nų. moterys dar tebekasė 
išimti lavonus.

Užėmė Sattelbergą
PIETVAKARIŲ PACIFI- 

KAS, lapkr. 27—Australie
čiai kareiviai, žygiavę per 
tirštas džiungles, okupavo 
japonų Sattelburg bazę, j 
šiaurvakarius nuo Finsch- 
hafeno.

i

i

48 vai. darbo savaite
CHICAGO, lapkr. 26. — 

Dean W. H. Spencer; War 
Manpower Commission di
rektorius šiai apylinkei, 
šiandien įsakė visoms biznio 
įstaigoms Cook, Kendall, 
Kane ir Du Page apskrityse 
samdančioms daugiau negu 
8 darbininkus, įvesti 48 va
landų darbo savaitę.

Tas įsakymas įeina galion 
nuo gruodžio 1 d., bet fir
mos gali ieškoti 
nuo to įsakymo 
16 d.

Apart įstaigų 
mažiau negu 8 
taipgi paliuosuojami 
valdžios daliniai, ūkininkai, 
ir asmenys, kurie dėl kitų 
darbų arba nesveikatos ne
gali dirbti 48 valandas per 
savaitę.

Spencer manymu, įsaky
mas būsiąs lygus pridėjimui 
100,000 naujų darbininkų 
Chicagos darbyvietėms.

Kad gauti paliuosavimus 
nuo to įsakymo, darbdaviai 
turi įrodyti jog tas niekuo 
nepadės karinių reikmenų 
išdirbimui, ir kad jų darbi
ninkų skaičius nebus dėl to 
sumažinamas.

--------------------- ,—

Gruodžio 1-2dd. tikrins 
streiko balsavimus 
WASHINGTON. lapkr. 26.

— Geležinkelių darbininkų 
unijų viršininkai srusiiinks 
Washingtone gruodžio 1 ir 
2 dienomis svarstyti 1,100,- 
000 unijistų darbininkų bal
savimus streiko reikalu. Dar 
bininkai reikalauja 8 centų 
valandai algų pakėlimą.

atleidimo 
iki sausio

samdančių 
asmenis, 

visi
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...“and that government of 
the peoplė, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

Chicago, lllinois, šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 27 d., 1943 m.

|g|

—Abraham Lincoln

Kaina 3c voi. xxvn

DUONA MUS KAREIVIAMS Britų lėktuvai ketvirtų naktį iš eilės atakavo tą didi miestą
i Miesto centras paverstas į griuvėsius

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Britų lėktuvai ketvirtą nak-! 
tį iš eilės puolė Berlyną.. 
Anot vokiečių radio, britų 
bomberiai taipgi atakavę 
Offenbach, odos ir chemika
lų centrą šešias mylias į ry
tus nuo Frankfurto, kuris 
taipgi buvo bombuotas.

Su vakar nakties ataka, 
Berlynas lapkričio mėnesy 
iki šiol 20 kartų buvo bom
buotas.

Dviguba ataka kainavo. 
britams 13 bomberių.

Amerikos didieji lėktuvai 
dienos metu šiandien puolė 
taikinius šiaurvakarinėj Vo
kietijoj. Nepranešta, kas jų 
taikinys buvo, bet kadangi 
Bremeno radio sustojo tran
sliavęs, manoma jie puolė tą 
dažnai atakuotą uostą.

STOKHOLMAS, lapkr. 26. 
—Stokholmo laikraštis Tid- 
ningen šiandien rašė, kad

Amerikos submarinai 
nuskandino devynis 

japonu laivus
WASHINGTON, lapkr. 26. 

—Amerikos submarinai nu
skandino dar devynis japo
nų laivus Pacifike ir toli
muose rytuose. Vėliausias 
pi anešimas mini septynis 
vidutinio dydžio transporto 
laivus, vieną tankerį, ir vie
ną lėktuvų transporto laivą.

Kariaujančiu valstybių 
atstovai pas Popiežių 
NEW YORKAS, lapkr. 26 

— Londono radio šiandien

Spaudžia Sattelbergą.
Tarawa atoly, beieškant

jos, kad Šv. Tėvas priėmęs 
“Anglijos ministerį, Ameri
kos charge d'af f aires, ir 
Vokietijos ambasad orių.” 
Anot pranešimo, Popiežius 
taipgi dažnai laikęs ilgus 
pasikalbėjimus su Romos 
kardinolu.

________________ I 
\________________________ I

Dideli kepalai duonos lėktuvais pristatomi mūsų karsi-'. perdavė raportą iš Šveicari- 
viams fronte, kur nors Pacifike. Salų gyventojai padeda 
duoną iškrauti iš lėktuvų. (Acme-Draugas telephoto) 

U. S. lėktuvai puola Marshall salas 
Amerikiečiai nušovė 46 japonų lėktuvus

PEARL HARBOR, lapkr.
26.—Vakar dienos praneši
mai iš Adm. Nimitz štabo paskutiniųjų’japonų gynėjų, 
sako armijos ir laivyno bom 
bėriai atakuoja japonus 
Marshall salose, o amerikie
čiai Gilbert salose išieško 
paskutiniuosius gyvus japo
nus; lėktuvai nuo vieno mū
sų lėktuvnešio laivo nušovė 
46 japonų lėktuvus Gilbert 
invazijos metu.

Liberator lėktuvai dar 
kartą atakavo Jaluit, svar
biąją japonų lėktuvų bazę 
Marshalluose, 450 mylių į 
šiaurvakarius nuo svarbių
jų amerikiečių pozicijų Ta- 

, rawa saloje. Ankstyvesnėj 
atakoj ant Mili, kito Mar- 
shallų aerodromo, 200 tonų 
bombų buvo numesta tiesiog 
ant trikampio aerodromo.

ORAS
Dalinai ūkanota, šalčiau.

inžinieriai skuba atitaisyti 
bombų apgriautus aerodro
mus, kad duoti mūsų bom- 
beriams bazes iš kurių pulti 
Marshallus.

Į pietvakarius nuo Gilbert 
salų, šiaurės Solomonuose, 

: amerikiečiai marinai ir ka- 
reiviai praplėtė savo pozici- 

Į jos Bougainville vakariniam 
krante iki šešių mylių.

Naujoj Gvinėjoj, į šiaur
vakarius nuo okupuoto Fins 
chhafeno, išrodo, kad japo
nų Sattelberg bazė by ku
riuo momentu teks austra- 
liečiams, kurie pribaigė vi
sas japonų kontratakas ir 
iš trijų pusių spaudžia ja
ponų bazę.

I

Tokyo sako aliantai 
atakavo Formosa salę.
NEW YORKAS, lapkr. 26. 

—Tokyo radio šiandien pra
nešė, kad sąjungininkų lėk
tuvai šiandien atlikę ataką 
apie 650 mylių nuo pačios 

l Japonijos, kuomet maždaug 
20 lėktuvų puolė Shinchiku, 
uosto miestą šiaurvakari
niam Formosos krante. Nė
ra jokio sąjungininkų pat
virtinimo tai žiniai. Japonai 
sakosi jie tris tų lėktuvų 
nušovę.

Manoma tie lėktuvai paki
lo iš sąjungininkų bazių 
Kinijoje. Japonai Formosa 
salą atėmė iš kiniečių 1895 
metais. Ji randasi 90 mylių 
nuo Kinijos rytinio kranto, 
apie 200 mylių į šiaurę nuo 
Philippine salų.

!M:<ciai gresia Grenoble 
miestą sunaikinti
BERNAS, Šveicarija, 

lapkr. 26.—Šveicarijos laik
raštis Journal de Geneva 
šiandien rašė, kad naciai 

, okupantai grąsina Prancū
zijos Grenoble miestą visiš
kai sunaikinti, jeigu ten ne
bus sustabdytas sabotažas. 
Manoma vokiečiai tuo nori 
parodyti savo nusistatymą 
atsilyginti už maršalo Pe- 
tain “streiką,” dėl vokiečių 
atsisakymo duoti jam leidi
mą įsteigti naują demokra
tinę santvarką Prancūzijoje.

Kongresas svarsto
VVASHINGTON, lapkr. 26. 

—Kongresas šiandien pra
dėjo svarstyti bylius karo 
veteranų sušelpimui. Visi 
iki šiol siūlomi byliai numa-

{PIRKITE KARO BONUS^ Roos,,velto

Spėja, kad japonai po 
18 mėnesiu pasiduos
LOS ANGELES, lapkr.

26.—Dr. C. L. Hsia. Kinijos 
informacijų ministerijos vir 
šininkas Amerikoje, vakar 
pranašavo, kad sunaikinus 
japonų laivyną, Japonija te
galėsianti atsilaikyti tik 
apie 18 mėnesių. Dr. Hsia 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad nors pripažįstama jog 
japonų laivynas yra stiprus, 
jis negalės atsilaikyti prieš 
milžinišką anglų-amerikiečių 
laivynų jėgą. Jo manymu, 
Japonija pasiduosianti tar
pe 1944 metų Kalėdų ir 1945 
metų pavasario.

i į

vokieuiai
no, kad britų atakose pir
madienio

oficialai pripaži-

ir antradienio nak 
timis sunaikinta ketvirtda- 
lis Berlyno.

Oficialai dėl militarinių 
priežasčių neišvardino su
naikintas apylinkes, bet du 
švedai liudininkai sakė di
desnė dalis nuostolių pada
ryta sostinės centre.

Iš visų pranešimų gauna
si toks vaizdas: Berlyno 

. krautuvės ketvirtadieny ne
turėjo duonos ar pieno; žmo 
nių eilės laukia prie krau
tuvių pasipirkti reikmenis; 
tūkstančiai darbininkų dir
ba dieną ir naktį, kad ap
valyti gatves; daug benamių 
praleidžia naktis griuvėsiais 
užverstose gatvėse; ugnia
gesiai taip užimti gaisrų 
gesinimu, kad neturi laiko 
kasti griuvėsiuose ieškoti 

1 lavonų.

I

Stimson pranešė apie 
nuostolius Italijoj 
WASHINGTON, lapkr. 26.

—Amerikos karo sekreto- I
rius Stimson pranešė, kad 
nuo amerikiečių išlipimo 
Salernoje rugsėjo 9 d., 1,613 
amerikiečių 
sužeisti, ir 
viso 10,659.
šė spaudos 
tie skaičiai
dangi vokiečiai kietai prie
šinasi.

užmušta, 6,361 
2,685 dingo, iš 
Stimson prane- 
atstovams, kad 
vis didės, k a-

Naciai vengia Rusijos 
fronto; 45 jų nušovė 
STOKHOLMAS, lapkr. 26.

—Laisvos Danijos žinių 
agentūros pranešimu, apsi
šaudyme su sargybiniais 
penki vokiečiai karininkai 
ir 40 kareivių buvo nušauti, 
kuomet jie atsisakę vykti 
Rusijos frontan.

I

I

Mirė Kard. Cremonesi
LONDONAS, lapkr. 26.— 

Vatikano radio vakar pra
nešė, kad nuo širdies ligos 
mirė Carlo Kardinolas Cre
monesi, Šventojo Tėvo as
meninis kapelionas.

RUSAI OKUPAVO GOMELIO MIESTĄ
Tuo perskyrė nacių kariuomenes Rusijoj

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Manoma 

šiąnakt įvyko penkta iš ei
lės ataka ant Berlyno, ka
dangi Berlyno radio sustojo 
transliavęs.

IŠ ALDŽYRO — Dėl są
jungininku lėktuvu atakų 
ant nacių pozicijų Italijoje, 
priešo spaudimas ant aštun
tos armijos linijos šiek tiek 
palengvėjo.

IŠ INDIJOS — Lord Lo
uis Mountbatten pranešimu, 
sąjungininkų lėktuvai nu
metė bombas ant japonų po
zicijų išilgai ir ištisai Bur- 
mos.

geležinkelių linijos: dvi ei
nančios Lenkijon, viena į 
Brest-Litovsko pusę, ir kita 
per Minską į Vilnių ir Lie
tuvą. Kitos linijos jungia 
Gomelį su Maskva. Odesa ir* 
Leningradu.

Maskvos pranešimas sakė 
svarbiam gynimo mūšy j! 
vakarus nuo Kievo, Gen. 
Vatutin vadovaujama ukrai-j 
niečių armija tvirtai laiko
si, ir išrodo jog nacių 13 
dienų varymasis jau susilp
nėjo. Naciai, tačiau, pra
dėjo naujas atakas prie Ko- 
rostenio, 45 mylias į šiaurę 
nuo žitomiro.

Maskvos pranešimas taip
gi sakė rusų kariuomenė jau 
pradėjusi maievruoti per
šaldytoj žemėj į šiaurę nuo augo 40 lėktuvnešiais lai- 
Pripeto pelkių.

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Rusų kariuomenė užėmė 
Gomelį, tuo baigdama per
skirti nacių kariuomenes 
centre ir Ukrainoj. Pasiva
rymas į tą miestą užbaigė 
trijų savaičičų žygius jį ap
supti.

Tas užėmimas įvyko tuo 
pačiu metu kaip ir pradžia 
didelės ofensyvos, kuri pra
laužė spragas vokiečių lini
jose į šiaurę ir pietus nu-o 
to naujai užimto Baltrusi- 
jos miesto.

Vokiečių aukštoji koman
da jau anksčiau pripažino, 
kad jų kariuomenė evakua- 
vusi tą miestą. Jų komuni
katas sakė Gomelis buvo 
sunaikintas pirm negu jie jį 
evakuavę.

Iš Gomelio eina penkios

i

t

I Į

IŠ VVASHINGTONO. — 
Kongreso užgirtas atšauki
mas kiniečių įleidimo drau
dimo byliaus pasiųstas Pre
zidentui pasirašyti. Naujuo
ju byliu Amerikon kasmet 
būtų įleidžiama 105 kinie
čiai, ir jiems leidžiama tap
ti Amerikos piliečiais.

Iš VVASHINGTONO. — 
Laivyno sekretorius Knox 
pranešė, kad daug amerikie
čių žuvo ir sužeista kovose 
už Taravva atolį, (ačiau ja
ponai daug daugiau nuken
tėjo. Knox taipgi pranešė, 
kad per pastaruosius mėne
sius Amerikos laivynas pa-

vais.
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Kas veikiama kreiserio pirkimo reikalu 
(Kalbos iš radio stoties VVGES, lapkričio 22, 7 vai. vak., 
vardu lietuvių komiteto U. S. laimėjimui fondo)

J. P. Varkala: Jūsų žiniai, 
aš noriu pranešti, kad 12 d. 
gruodžio, šių metų, bus visų 
tautų parengimas Medinah 
Temple, Chicagoje, ir kad 
kas pirks bent vieną boną 
dabar, tai gaus tikietą dy 
kai į tą parengimą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CFUC AGO. ILLTNOTS
'■ ■ I ' ■ ■ , ■ ........... —■ ■■ ■■■ —— —

Anuoujicer: Mrs. Sophie 
Barčus: Šį vakarą jūs išgir
site pasikalbėjimą 3-jų na
rių Lietuvių Komiteto Karo 
Laimėjimui apie pasiryžimą 
22 tautinių grupių ir, žino
ma, mūsų lietuvių nupirkti 
“kreiserį”, kaipo Kalėdų do
vaną Uncle Šamui.

Šį vakarą kalbės pirmi
ninkas to komiteto, teisėjas 
Zūris. vedėja moterų sky
riaus Nari, ir egzekutyvio 
komiteto sekretorius audito
rius Varkala.

P. Varkaia: 22 tauti
nės grupės Chicagoje stro
piai darbuojasi, kad iki Ka
lėdų parduoti karo bonų už 
$35,000,000.00 ir už tuos pi
nigus nupirkti “kreiserį” ir 
padovanoti karo laivynui, 
kad greičiau karą baigtų. 
Pirmininke lietuvių komite
to, teisėjau Zūri, kiek lietu
viai yra išpirkę bonų iki šio 
laiko?

J.

šeštadienis, lapkr. 27, 1942

l
i
I

kiekvienai bendrovei gelbė- 
site parduoti karo bonus lie
tuviams, kad mes neatsilik- 
tumam nuo kitų tautų.

MfS. Nares; Kišk tik ka
ro bonų mes lietuvės mote
rys pardavėm tai vis per 
lietuviškas taupymo bendro
ves. Dariaus Girėno postas 
nupirko už $30,000.00 viso 
per lietuvišką taupymo, ben
dravę.

PIRKITE KARO BONUS!
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

}

APDOVANOTAS DVIEM ORDINAIS

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

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

*« METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, kurie prašali

na visą aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. iki 8:S0 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. »:S0 a. m.
 lkl 7:00 p. m.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvrhill 0617 
Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

I
J. P. Varkala: Visiems 

lietuviams ir lietuvių drau
gijoms reikia pirkti karo 
bonus per lietuviškas tau
pymo bendroves, nes jos at-1 
siskaito prieš valdžią už pai 

1 duotus bonus ir tas rekor
das pasilieka knygose Trea
sury Departamento visados 
ir eina lietuvių garbei.

J. T. Zūris: “Is that so!” 
l’ai labai gera naujiena. Pra 
eitą vasarą aš buvau tokiam 
pat parengime Medinah 
Temple, kur 22 tautinės gru
pės surengė “show”. Toks 
“show”, kokį aš mačiau pra
eitą vasarą, vertas $5.00.

J. P. Varkala: 12 d. gruo
džio parengimas dar bus ge
resnis.

J. T. Zūris: Ar tas reiš
kia, kad bile kur aš pirksiu 
dabar karo boną. tai su juo 
gausiu tikietą į tą “show”.

J. P. Varkala: No, teisė
jau. Šj “show” rengia atei
vių grupės. Tik per juos ar
ba jų įstaigas perkantieji 
karo bonus gauna tikietus į 
parengimą. Lietuviai turi 10 
lietuviškų taupymo bendro
vių ir jos visos suteiks ti 
kietus į tą ‘show”. Jos vi
sos turi karo bonų savo ofi
suose ir išduoda sumokėjus 
pinigus. Su kiekvienu $25.00 
vertės bonu gausite vieną 
tikietą, o jeigu pirksit $500 
vertės boną, gausite du Re
zervuotus tikietus tarpe gar
bės svečių.

Mrs. Naris: Aš manau 
kad labai daug žmonių no
rės gauti tuos tikietus. Tau
pymo bendrovės aukoja lai-
_________________________

i

J. T. Zūris: Nuo pradžios 
karo Chicago lietuviai yra 
išpirkę bonų virš $10,000,- 
000.00, bet nupirkimui “krei
serio” iki šiol išpirko tik už 
$1,700,000.00. Praeitą vasa
rą, kada buvo daromas ken- 
testas “Victory Queen’\ tai 
mes, lietuviai užėmėm 2-rą 
vietą pardavime karo bonų 
tarpe Chicago ateivių, o da
bar mes atsidūrėme 4-toj 
Vietoj.

P-nia Naras: Statistika pa 
rodo, kad Amerikos šeimi
ninkės per savo rankas per-' 
leidžia 70 nuoš. visa uždar
bio visos tautos. Kaipo šei
mininkės ir vedėjos moterų 
skyriaus šiame darbe, koky 
jūsų pianas išpirkimui dau 
.giau karu bonų pirkimu 
“kreiserio”?

Mrs. M. Nares: Lietuvių 
moterų skyrius atsižymūjc 
gražiu darbu pardavime ka
ro bonų ir štampų prae-tą 
vasarą. Mums, lietuviams 
buvo skirtos keturios dienos 
pardavimui karo bonų did
miestyje, ant kertės Ran- 
dolph ir Statė gatvių. Pe- 
tas dienas mes pardavėm bo 
nų ir štampų už $80,600.00 
Kada Treasury Department 
Suvedė į krūvą visų tautę 
parduotus bonus ir štampas 
pasirodė, kad mes, lietuvės 
pardavėme daugiausiai mo
terų veikime, mes, lietuvės 
užėmėm pirmą vietą praeitą 
vasarą pardavime karo be 
nų. Nenusiminkite teisėjas 
mes atliksime savo pareigas

Lt. Franklin Delano Roosevelt, Jr., Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidento sūnus, už pasižymėjimus kovose Ita- 
lijpj, vice admirolo H. Kent Hewitto dekoruojamas Sidab
rinės žvaigždės ir Purpurinės širdies ordinais. (Nuotrau
ka per radio atsiųsta iš Afrikos. Acme-Draugas telephoto) 

i_______________________ .______ , \ ___ , ___  \
ką savo darbininkų karo nau bendrovių rytoj ir kiekvie- 
dai be jokio atlyginimo. Tai- ną antradienį savaitės bėgy- 
gi Lietuvių Moterų Skyrius 
turi išlavintas moteris ir 
merginas, kurios pagelbės 
taupymo bendrovėms išduo
ti bonus, parduoti štampas 
ir įteikti tikietus 12 d. gruo
džio parengimui.

Mūsų lietuvės moterys bus 
ofisuose lietuviškų taupymo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad ir Nedėtomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

■■ N ■ ■ ! ■■ ■■■ ■ ■ U ■ ■

J

je iki 12 d. gruodžio, šių 
metų.

J. T. Zūris: Tai reiškia, 
perkant karo bonus per lie 
tuviškas taupymo bendro
ves, galima gauti tikietus j 
šį puikų parengimą? Ir jūs. 
mūsų lietuvės moterys, ry
toj ir kiekvieną antradienį

~ ~

ŽEMAIČIŲ KONCERTAS
Šeštad.. Lapkr. (Nov.) 27, 1943

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 66c su taksais

PROGRAMAS:
1. Brighton Park Jaunuolių Balalaikų Orkestras.
2. Andrejevo šokėjų Grupė. -,
3. Kristina Miller, Solistė. ‘ •
4. Šurum-Burum Choras.
5. Suvalkiečių Draugijos Choras. * :
6. Kristina Stanulis ir Birutė Rudys,

Lietuviškų Kanklių Duetas.
Kviečia visus atsilankyti,

ŽEMAIČIŲ KLIŪBO VALDYBA IR KOMISIJA

4

i

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.

Budriko Moderniška Krautuve

‘ LTIARGUTiJ I
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO

i RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. g
WHFC - USD kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo lg 

iki 2 vai. popiet. tu
KITOMIS DIENOMIS — nuo®

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

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.jg
Į, MARGUČIO ofiso adresas:
į 6755 S. Western Ave., Chicago, III. || 
į Telefonas — GROvehill 2242 g

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

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

kare 9:80 valandą.
WHJ'C 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare Z. valandą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Mmadfeųyjs pagal sutartį.
» I I———-——

Permainytas 
vardas ir 
adresas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

DIRBTUV1S

l

LletuviSkaa 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

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

Mano 2S metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių SpeeUHbrtaa
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
jvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atrtai- 
w trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Bsagcty atsitikimų akys ' iflfslas 
asas be akinių. Kainas pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone TAROS U7J
Jaunuoliai, kurie nenriknami 

aro aviacijos skyri’ š priežas 
ies spalvų neregėjimo — (colnr 
lindness), kreipkitės prie manės 

Apsiimu išgydyti. N. KAVTER, sav.

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi, 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui 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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

EXTRAI EXTRA!

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

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

Nedeliomis pagal sutartį 
Offiee TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL Y AKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YAKds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 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

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

dr. v. a. 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 ranka. 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS «034

z ► I

Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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
■■ ------

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: 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 praranda 
tikėjimą dėl kari ru^hra^-

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

STITVRU REMONTĄVIMU1 ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMR

I

UBE^Ai EARHiNGS

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

H

TAPKTTE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mteų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Motame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA fR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE JSTAIG*

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEK CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. MM SO. HALSTED ST

I

Split by PDF Splitter



šeštadienis, lapkr. 27, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

HELP WANTED

ARC VVELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HFLP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement 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.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
WARfHOUSE VYRŲ

PATYRIMO PAGENDAUJAM
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

Atsišaukite į

STEH SALES CORP.
3348 So. Pulasld Rd.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEtVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MAŠINISTŲ
Engine Lathe Operatorių. 60 vai. 
Dienomis darbas. Nuo pirmad. iki 
šeštad. pietų.

CHARLES GROTNES 
MACHINE W0RKS, INC. 

2111 W. Lake St.

REIKIA
VYRŲ

WELDERIŲ 
BOILER MAKERS 

IR PAGELBININKŲ 
MAŠINISTŲ IR 

PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ SPECIALISTŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai

HENRY PRATT CO.
2222 S. Halsted St

NAKTIMIS SARGO
Švarioj, moderniškoj dirbtuvėj 
kalingas atsakomingas patyręs 
gas. Nepaprastos darbo sąlygos, 
togi transportacija.

RED HEAD BRAND CO
4311 W. Belmont Avė.

rei- 
sar- 
pa-

HARDVVARE VYRŲ
ORDERIŲ PILDYTO JŲ 

STOCK KLERKŲ 
IR PAKERIŲ

Patyrimo nereikia. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

PULVER MACHINISTS 
SUPPLY CO.

27 N. JEFFERSON

Rabinas atvežė mirs 
tančiam kunigą

Rabinas atvežė mirs
tančiam kunigą

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Tsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Jsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 WEST 65th STREET

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia 

Neapriboto Amžiaus
65c į vai. pradžioje, pastovūs dar- 

I bai, gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

VYRAMS
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

I

REIKIA
DOCK VYRŲ

Pilnam ar daliniam laikui. Jūs 
galite dirbti dvejas ar daugiau 
valandas tarp 2 ir 10 vai. ryto.

PAŠAUKITE BOULEVARD 2506

VYRŲ — PATYRUSIŲ
PRIE INTF.RIOR UPHOLSTF.RTNG 

Taipgi 
NEPATYRI ŠIŲ VYRŲ 

prie abelnų darbų

NATIONAL CASKET CO. 
1911 W. Roosevelt Rd.

LUMBER
TALLYMEN

IR

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite j

Visuose 
dalinio

Kiek

Toledo, Ohio. —
Dougla3, keleivinio 
nio inžinerius buvo_f 
sužeistas, kai įvyko trauki
nių susidūrimas, netoli To
ledo. Inžinerius buvo katali
kas ir šaukės katalikų kuni
go. Kas tai nubėgo pas žydų 
rabiną, prašydamas, kad jis

Ch aries 
trauki- 
sunkiai

atvyktų pas mirštantį. Kada i 
rabinas atvyko, mirštantis 
pažino, jog tai ne katalikų 
kunigas. Rabinas, ilgai ne
laukdamas, sėdo į automobi
lį ir nuvažiavo į artimiausią 
miestelį, 16 mailių tolumo, 
kur gyveno katalikų kunigas 
P. Malley.

NAMŲ FRONTAS UŽSIENIŲ NUOSAVYBES 
TURI BCTI PRANEŠTOS

HELP WANTED — VYRAI

Kada katalikų kunigas at
vyko pas sužeistąjį, rado jį 
nebegyvą, buvo miręs prieš 
dešimt minučių. Kunigas su
teikė Paskutinį Patepimą.

NEATSARGIOS KALBOS VALGYK DAUGIAU 
BULVIŲ

Karo Maisto administrato
rius, Marvin Jonės, pareiš
kė, kad ‘‘Didesnio kiekio bul 
vių susikrovimas, nereiškia 
nelegalų bulvių atsargų su
darymą”. Bulvių derlius

WAREHOUSE VYRŲ, patyrusių ar 
ne. prie wholcsale grocers. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Kreipkitės prie 
Mr. Hauser. 1-mam aukšte, CEN
TRAL GROCERS CO-OP., 1001 S. 
California.

HELP AVANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

-

Popiežiaus kapelionas
pranešimas buvo daromas 
iš Osservatore Romano laik- 
raškio.

R E N D L’ O J A S I

I

šiftuose randasi Kiek ta 
laiko darbų taipgi yra. 
tai Viršlaikio, Mokant 
Laiką ir Pusę.

VALGIS PRISTATOMASGERAS
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS 

GERA LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.

8 ,ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

Malonios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House
keeper).

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

WARE BROTHERS
—REIKIA—

DRILL PRESS
OPERATORIŲ

—ir—

ASEMBLERS
Prie antros operacijos darbų. 
Patyrimas pageidaujamas bet ne 
svarbu. Laikas ir pusė už viršlaikį.

4458 W. Lake St.

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 i mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOTERŲ 
IR MERGINŲ

PATYRUSIŲ PORK TRIMMERS. 
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS. ATSIŠAUKIT ;

4500 S. TRIPP AVĖ. 
LAFAYETTE 4342

I

Ateinančioms šventėms ke 
lėtas milijonų karių grįš iš 
apmokymo stovyklų, iš už
jūrio bazių ir kovos zonų į 
namus atostogų. Pagunda 
kalbėti apie tai, kur jie bu
vo, ką darė, kokios rūšies
apmokymą gavo, bus didelė, šiais metais yra milžiniškas 
ypatingai kada bus ragina- ir sandėliai yra perpildyti, 
mi geros valios, bet negal- Tkiu būdu būsi patriotiškas 
vojančių, šeimos narių ir ir apsukrus, jeigu laikysi šį 
draugų. .bulvių perviršį namuose.

Šitie vyrai yra išmokyti i 
atskirti naudingas priešams 
informacijas nuo nesvarbių. 
Jie, greičiausiai, nebus kal
ti dėl neatsargių kalbų. Ir 
mes neturėtumėme būti ka1- 
ti nereikalingais klausinėji
mais, nežiūrint kaip nesvar
būs mūsų klausimai gali at-RENDVOJASI — Furnished apšildo

mas kambarys. Atsišaukite į 1302 
cr'^0^^966 Ave” ar pašaukite rodyti mums. Tačiau jeigu 

tokią, netyčia išslydusią in
formaciją 
iškilminga 
pakartoti.

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų 
Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinų

VYKS 16 METU
IŠIMTINŲ DARBININKŲ 

Pilnam ar daliniam laikui prie 
lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje kuri atlieka 

KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ 

ŠIFTAI
Galima sutvarkyti darbo valan
das pritaikant jūsų patogumui.

Atsišaukite į

International
Tag 8i Salesbook

Company
319 N. VVHIPPLE ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

Bulves laikyti yra lengva. 
Jos išsilaiko mėnesiais bet 
kurioje sausoje vietoje, kur 
temperatūra laikosi tarp 40 
ir 60 laipsnių. Tavo rūsis ar 
pastogė, garažas ar porčius, 
tikriausiai yra geros laiky
mo vietos. Net virtuvės dar
žovių spintelė suteikia gerą rPikaiais 
vietą išlaikyti bulves mene-i 
sį ar šešias savaites. Valgy-i

Visi amerikiečiai, turį sve 
timus bondsus bet kuriai su
mai, ar užsienių nuosavybę 
vertės $10,000 ar daugiau y- 
ra reikalaujami pranešti a- 
pie tokias nuosavybes iki 
gruodžio 1 d. jiems artimiau
siam Federal Reserve ban
kui.

Šitoji informacijii paleng
vins vyriausybei apsaugoti 
savininkų interesus ir bus 
gyvybinė pagalba karo ve
dime.

Beveik apie kiekvienos rū
šies nuosavybę reikia pra
nešti — apie nekilnojamąjį 
turtą, pinigus, svetimą va
liutą, užsienio vertybės po 
pierių dalis užsienio bendro 
vėse, sutartis ir susitarimus 

Į patentų ir prekybos ženklų

Valstybės iždas praneša, 
damas daugiau bulvių ir lai- tvarka gali būti grei-išgirsime, mūsų

pareiga jos ne- kydamas jas kol jų yra daug, 
padedi tiek sau, tiek vyriau- 

labai svarbu dėl- s^^'
T>TUir K A •nrkNTTTG

Visa tai
to, kad mes esąme puolimo •' PIRK KARO BONUS 
kovos fazėje. Mūsų jėgos 
kiekviename mūšio lauke 
puola — ir jei mūsų kariuo
menė turi stumtis pirmyn, 
tai turi priklausyti nuo ne
tikėtumų — 
mų ir mūsų 
gojimo.

staigių puoli- 
paslapčių šau

čiau atstatyta teritorijas re- 
okupuojant, jeigu mūsų ka
ro vadovybė turi tokias in
formacijas po ranka. Visos 
informacijos bus laikomos 

Čia pat namuose eina ko- paslaptyj ir bus prieinamos 
va, kurią turime laimėti — tiktai akredituotiems Iždo 

Kitos įstaigas 
gaus tik tokią informaciją, 
kuri joms bus reikalinga ka
ro darbui.

jeigu mes norime kad Ame- atstovams, 
rika būtų puikus ir padorus 
kraštas mūsų vaikinams su
grįžti. Mes turime kovoti 
prieš infliaciją, ir vienas ge
riausių būdų tai daryti, yra 
įdėti kiekvieną dolerį, kurį 
tik mes galime, į karo bonus. 
Jeigu mes nelaimėsime prieš 
infliaciją, mes apvilsime sa
vo sūnus, lygiai taip pat kaip

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

išlaikyti karo 
nuo priešo di-

Svarbumas 
informacijas 
dės tiesioginėje proporcijoje 
su mūsų karo veiksmais. Tuo 
pačiu daugiau ir daugiau
mūsų namų fronte bus įvel- atsisakydami siųsti jiems 
ta, tiesioginiai ir netiesiogi- karo medžiagą kovoti su a- 
niai, į tuos puolimus — ga- šim - dėlto, kad infliacija 
myboje daugiau pabūklų ir taip pat gali būti naikinan- 
medžiagų — plukdymui dau- ti. Nepirk nei vieno daikto, 
giau išteklių ir pulkų. Kai kurio tau būtinai nereikia, 
didesnis skaičius žmonių ar
tėja prie karo pastangų, ga-

i

Įdėk kiekvieną dolerį, kurį 
tik gali sukrapštyti, į karo 

limybės išplepėti karo“ infor- bonus- įaus\sav0 Pini" 
macijas neatsargiom kalbom Sus atSa^ už dešimties me- 
didėja.

Neleisk tavo neatsargio
mis kalbomis per ateinan
čias šventes sumažinti ka
riams galimybę būti namuo
se per kitas Kalėdų šventes.

JUOZAPAS SHAULIS
Gyveno 1517 S. 4Sth Court, 

Cicero, III.
Mirė Lapkr. 25 d., 1943 m., 

sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių 

apskr., Pamituviu kaime.
Paliko nuliūdę: daug g;mi- 

nių. draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje brolis ir t-y s seserys.

Laidotuvėmis rūpinasi K. 
Raila. 1517 S. 48th Ct.. Cice
ro. III.

Priklausė prie Lietuvos Ka
reiviu Dr-stės ir Raudonos Ro
žės Kliubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cice-o, III.

Laidotuvės įvyks arttrad:enj. 
Lapkr. 30 d.. 8:00 vai ryto iš 
koplyčios bvs nulydėtas į šv. 
Antano para p. b.žnyčią, o po 
gedulingu pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Shaulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoš'rdž'ai kvieč'a^i dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Giminės, 
Draugai ir Pažįstami.

Tel. Cicero 2109.

tų su gerais nuošimčiais — 
gi tuo tarpu saugai savo pa
ties ateitį, Amerikos ateitį 
ir ateitį mūsų kovojančių 
vyrų. Taip — pirk daugi' 
karo bonų. Užsisakyk ryt^ 
dar bonų per Payroll Sav- 
ings Plan. Dovanok Kalėdų 
proga karo bonus... tai dova
nos su ateitim.

VYRAI IR MOTERYS

DIŠIŲ PLOVĖJŲ ir VIRĖJŲ—Sek 
madieniais ir šventadieniais dirb* 
nereikia. Patyrusių. Gera mokesti?-

Atsišaukitė j 
PETER PAN GRILL 

202 6 Blue Island Avė.

f

PIRKITE KARO BONUS!

I

t
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REIKIA 
TARNAIČIŲLAUNDREI VYRŲ

Prie ligoninių ir commissary skal- .
binių. Gera pradinė mokestis. Turi PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 
būt gana stiprūs atlikti pusėtinai;
sunkius darbus.

Kreipkitės Room 310

ILLINOIS CENTRAL
135 E. llth Place

ATSTS^UKFFE t

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

R R

BUCERIO

MERGINŲ—PRIE LENGVŲ DIRB
TUVES DARBŲ mali order ištaigoje 
prie orderių išpildymo. 5 dienos 
savaitę, gera proga.

PROGRESS TAILORING CO 
500 S. Throop Monrne 1418

i

Patyrusio prie corned beef džio
vinimo; gera mokestis: pastovus 
darbas; 5 dienos į savaitę.

HAYMARKET 4000

DOCK VYRAMS

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St

(1 blokas į rytus nuo Ashland)

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

16 IKI 65

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės assemb’y darbai. 
Gera mokestis. partovū« darbai.

MONROE 1480

Pilnam ar daliniam laikui, 
dirbtuvės ir warehouse 
Pastovūs darbai ir po karo 

Geros darbo sąlygos. 
Kompanijos Cafeteria.

O'Cedar Corp.
2246 W. 49th St.

Lengvi 
darbai 
progos

* ★

For

HEI.P WANT D — MOTERYS HELP VVAN'TF.D — MOTERYS

Darbai
Dock vyrams, 

žiemos. Dirbkite

Pastovūs
4 patyrusiems

Prisirengkite dėl 
apdengtoje platformoje kur yra
geriausios darbo sąlygos Chicagoj. 
Atsišaukite popiečiais asmeniškai.

KLAUSKIT HF.RB ROBSON

HENNEPIN 
TRANSPORTATION CO.

900 S. Washtenaw.

ABELNŲ 
MAINTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ

UNITED AUTOGRAPHIC 
REGISTER CO.

5000 S. CALIFORNIA AVĖ.

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

★ * * *

Help!
Sale I ’ 
Rent! 
Service !
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For
For
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

23S4 South Oakley Avė. Chicago, Dfinois
Published Daily, except Sundays, 

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

$6.00 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 Cicere—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 raštu negrąžiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženkli}. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos iaikraštin nededamos.

GARBINGASIS LABDARIU SEIMO SVEČIAS Penki lietuviai 
pranciškonai ruošiasi 
profesūrai Romoje

(LKFSB) šiuo metu pen
ki Lietuvos Pranciškonų pro 
vincijos kunigai mokinasi 
Šv. Antano universitete Ro
moje. Jie ruošiasi profesū
rai. Lietuvai atgavus laisvę 
tėvai pranciškonai numato 
atidaryti savo seminariją 
Lietuvoje. Visi tie penki lie
tuviai pranciškonai šiemet 
jau turėjo gauti doktoratus 
iš savo specialybių. Kiti pen
ki lietuviai pranciškonai ku
nigai mokosi Florencijoj ir 
Milane

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

Baltijos valstybių problema
Amerikos spauda ir radijo žinių skelbėjai bei komen

tatoriai šiais laikais labai plačiai garsina Lietuvos ir 
kitų valstybių vardą. Maskvos konferencijoj gal būt 
mažiausiai buvo minima tos tautos, tačiau dabar dau
giausiai apie jas yra kalbama.

Nors, tiesa, ne visi laikraščiai palankiai apie Lietu
vą ir jos artimiausias kaimyniškas valstybes rašo, ta
čiau, nežiūrint to, Baltijos valstybių klausimui priduo
dama labai daug reikšmės. Visiškai teisingai sudaro
mas toks įspūdis, kad tinkamai neišsprendus tos Euro
pos dalies likimo klausimo, neatsiekiamo to tikslo dėl 
kurio kariaujama, prasilenkiama su Atlanto Čarterio 
dėsniais ir neatstatoma teisinga ir pastovi taika.

Jei po tokio plataus tų tautų išgarsinimo, Stalinas 
vis dar neišsižadėtų savo užsimojimo jas pasiglemžti 
ir jei jungtinės tautos pritartų neteisingiems Maskvos 
reikalavimams, ne tik lietuviai, bet visa Amerikos vi
suomenė būtų skaudžiai apvilta ir užgauta.

KAIP STOVI ŠIS KLAUSIMAS DABAR?
Kalbant apie tai, kokioje padėtyje dabar yra Balti

jos valstybių ateities klausimas, mes čia trumpai pa
duosime žurnalo “Newsweek” nuomonę.

Rašant apie Baltijos problemą, šis žurnalas pastebi, 
kad, nepaisant daugybės kalbų šiuo reikalu, vienas da
lykas esąs aiškus, kad Baltijos valstybių problema dar 
nėra išspręsta.

Iš autoritetingų šaltinių Vašingtone esą sužinoma, 
kad « ■. j A*fti**i

Valstybės Departamentas (Department of Statė) turi 
vilčių Įkalbėti Stalinui duoti Latvijai, Lietuvai ir Es
tijai nepriklausomybę.

Jungtinių Valstybių vyriausybė argumentuosianti, 
kad Rusijai tos teritorijos nebus reikalingos apsigyni
mo tikslams. Sudarant kolektyvinio saugumo organiza
ciją Rusijai pavojų būti užpultai nebebus. Pagaliau, 
šiais laikais, kuomet aviacija taip svarbų vaidmenį vai
dina karo frontuose, sienų linijos apsigynimui nebeturi 
pirmykščios reikšmės.

IŠKELIAMAS PAVOJUS
Bet, “Newsweek” toliau rašo, jei Stalinas pasiliktų 

neįtikintas, nemanoma, kad Jungtinės Valstybės auko
tų Rusijos kooperaciją šiam klausimui patenkinti. Kaip 
ten bebūtų, kaip sekr. Hull esąs pasakęs, sienų klau
simas paliekamas rišti po karo.

Mes vis tik nemanome, kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė sutiktų pažeisti Atlanto Čarterį. Juk tai būtų 
aiškus stiprinimas rusiškojo komunistiškojo imperia
lizmo, kuris nepasitenkintų prarijęs keletą mažesnių 
tautų, bet jis siektų daugiau teritorijų pasigrobti.

LIETUVIU IR AMERIKOS VISUOMENĖS 
NUSISTATYMAS NESIKEIS

Jei vyriausybė, pagaliau, ir pakryptų padaryti tokį 
“kompromisą ’, paaukojant Baltijos tautų teises į lais
vą į nepriklausomą gyvenimą, vargu tam pritartų kon
gresas. Be to, visu griežtumu protestuotų prieš tai pla
čioji Amerikos visuomenė, kuri ligšiol tiek daug palan
kumo ir simpatijų rodo Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Amerikos lietuviai iš savo pusės įsikinkytų į dar di
desnį, uolesnį ir vieningesnį veikimą, kad, nežiūrint 
visų sunkumų ir kliūčių, padėti Lietuvos žmonėms ko
voti dėl savo šventu teisiįĮ į laisvę ir nepriklausomybę.

J. E. Arkiv. Samuel A. Stritch rytoj atvyks į lietu
vių parap. bažnyčią. Brighton Parke dalyvauti seimo 
pamaldose ir pasakyti pamokslą.

Labdarių seimas - svarbus įvykis
Sveikindami L. R. K. Labdarių Sąjungos seimą ir 

linkėdami geriausio jam pasisekimo, dedamės prie pa
raginimo Chicagos lietuvių visuomenės tame seime gau
singai dalyvauti. Jei patsai J. E. arkivyskupas Samuel 
A. Stritch mato reikalą į mūsų organizacijos seimą at
vykti, reiškia, kad toji organizacija yra to verta ir taip 
pat reiškia, kad šiemet yra didelio reikalo mums, lie
tuviams, pasijudinti, vieningai padirbėti ir galutinai 
įrengti senelių prieglaudos rūmus.

Genai įsidėmėkime, kad toks reikalas, kaip statymas 
lietuviškos prieglaudos, tai nėra vieno kito žmogaus 
ar vienos organizacijos, bet visos lietuvių visuomenės 
reikalas. Todėl, kiek galėdami, visi dirbkime, visi au
kokime. Seimas kaip tik duos progą mums visiems su
sieiti, pasitarti, petys, petin suremti ir, vieningai dir
bant, didįjį užsimojimą — senelių prieglaudą baigti 
statyti ir įrengti.
★

Ką reiškia Berlyno pažadai
Overseas News Agency (ONA skelbia žinias iš Lon

dono, būk tai Berlynas turįs savo planuose tinkamu mo
mentu paskelbti Baltijos valstybių “nepriklausomybę’’..

Tai esą daroma keliais išrokavimais: susidarysianti 
proga kontr-propagandai apie Maskvos konferenciją, ir 
būsiantis “moralinis” akstinas tai kariuomenei, kurią 
naciai mėgina sumobilizuoti Baltijos valstybėse. Be to, 
tuomi naciai maną laimėti žmonių palankumą kare prieš 
besiartinančias rusų armijas.

Ne vieną kartą buvo pranešta, kad vokiečiams sumo
bilizuoti savo karo tikslams Lietuvos vyrus visai ne
pasisekė. Tam nepagelbėjo nei viliojimai geruoju, nei 
prievarta. Įvyko priešingai — vyrai pasislėpė miškuose 
ir atsisuko kariauti prieš pačius vokiečius. Dėl to įniršę 
naciai daug žmonių išžudė, mokyklas uždarė, kultūri
nes įstaigas naikino etc.

Mes esame tikri, kad ir jų pažadai duoti Lietuvai 
“nepriklausomybę”, žmonių nesuvilios, neprigaus, nes 
tie pažadai nėra nuoširdūs* jie yra apgaulingi.

Hitleris savo darbų programoje turi įrašęs, kad ma
žosios tautos neturi teisės būti nepriklausomos. Jis tą 
savo programą vykdydamas, daug mažų valstybių pa
vergė ir jas visokiais būdais naikino. 1941 m. birželio 
mėn. Lietuvos žmonės daug kraujo praliejo, kad pirmuo
sius okupantus išvyti ir nepriklausomybę atstatyti. Hit
leris to kraujo nepagerbė, bet į jį savo purvinas kojas 
įkėlė, jį paniekino ir nepriklausomybę pasmaugė.

Aiškiai žinome, kad Lietuvos žmonės Hitleriui neti
kės, nes jis yra piktas jų priešas. Nepasitikės jie nė 
rusams, kurie ir vėl planuoja juos pavergti.

Lietuvos žmonių viltys yra sudėtos į Atlanto Čar- 
terįi ir Jungtinių Valstybių valdžios rankas, nes tik jos 
Lietuvą islaisvins, tik joms galima pasitikėti.
★
“Vienybė’’ pastebi:

“Rusijos revoliucijos įkarščio metu karininkams 
buvo plėšomi antpečiai.

Vietoj antpečių būdavo kalamos vinys...
Bet, anot Maironio, “mainos rūbai margo svieto”.
Bolševikai grąžino tai, ko jie netolimoje praeityje 

taip nekentė.
Nekalbant apie raudonuosius maršalus, net Molo-

Ir lenkai skelbia apie 
lietuvių priešinimąsi

(LKFSB) Slaptoji lenkų 
radijo stotis SWIT paskel
bė, kad tik vienas kitas lie
tuvis ar latvis sandarbinin- 
kaująs su okupantais vokie
čiais. šiaip jau. lietuviai ir 
latviai, Himlerio žiaurumo 
suerzinti, griežtai stoja prieš 
okupantus. Baltijos kraštai 
tiki, kad Atlanto Čarterio 
principai taikomi ir Baltijos 
tautoms.

Po svietą pasidairius
1939 metais Rusijos bal- 

šavikams atnešus Lietuvai 
“saulę”, lietuviškieji išga
mos karikatūromis išjuokė 
savo vyriausybės žmones. Y- 
patingai buvo išjuokiamas 
prez. A. Smetona. Vienoj 
karikatūroj jis įmautas į ca
rišką mundyrą, su genero
liškais palietais, medaliais 
apkarstytas ir t.t.

Aną dien žiūriu Chicago 
Tribūne Stalino pikčeris. žiū 
riu ir nenoriu vieryti: mar
šalas, cariškam mundyre, su 
palietais, prie krūtinės žvaig 
ždė, medaliai. Atrodo, tik
ras Nikalojaus įpėdinis, o 
ne darbininkų draugas.

Ką dabar lietuviškieji bai
sa vikai sakys?

riui kerpant plaukus tūlam 
unijos viršininkui, pradėjus 
kalbėti apie karą ir iškilus 
ginčui, barberys taip įsi
karščiavo, kad nei nepajuto, 
kaip savo kostiumeriui ausį 
nukirpo.

tovas užsisiuvo antpečius.
Dabai jis atrodo, kaip Ribbęntropas.”

Kun. A. Linkus, uolusis 
Labdarių Sąjungos dvasios 
vadas ir iždininkas.

(LKFSB) Per Raudonąjį 
Kryžių Šveicarijoje kun. dr. 
A. Deksnys gavo iš Lietu
vos žinią, kad jo brolis in
žinierius Jonas Deksnys te
begyvena su šeima Kaune. 
Apie Sibiran išvežtą brolį 
Kazimierą Deksnį, gavo ži
nią ir Kaune, bet apie iš
tremtąjį tėvą — žinių netu
ri.

— Celina Milvydienė, gy
venanti Kaune, liūdi dėl sa
vo Sibiran išvežtos dukters, 
kurios adresą sužinojo, ta
čiau jos vyro — prof. Ju> 
zo Tonkūno — negali suras
ti, kur jis nutremtas.

Kun. A. Brlška. Nekalto 
Prasidėjimo švč. Panelės
parap. klebonas, kurioj į- 
vyks labdariu seimas.

Bar bėrių unija, sakoma, 
išleidusi įsakymą visiems 
barberiams, kad darbo me
tu, tai yra skutant barzdą, 
ar kerpant plaukus, su kos- 
tiumeriu nekalbėtų apie ka
rą ir nediskusuotų.

Išgirdęs tai Ignas Nusi
skutęs pasisakė žinąs, dėl 
ko toks įsakymas buvo iš
leistas. Esą, vienam barbe-

Valdžiai nustačius mėsai 
rašiną, daugelis visaip ma
nosi, daugelis draugaujasi 
net su juoduoju marketu 
(black market). Ir Ignas 
Didžpilvis susinešė su. vienu 
farmeriu, kuris pasirodė yra 
susirišęs su juoduoju mar
ketu. Farmerys Didžpilviui 
žadėjo užfundyti Kalėdoms 
gerą kumpį. Praeitą sekma
dienį Didžpilvis ir nuvažia
vo pas tą farmerį savu do
vanos atsiimti. Farmerys ap
gailestauja.

— Žinai ką, — sako far
merys. — Savo prižadą ne
galiu ištesėti. Labai gaila, 
labai gaila...

— Kodėl? — nusimausi ai 
paklausė Didžpilvis.

— Kiaulė, kurios kumpį 
tau buvau žadėjęs, netikėtai 
pasveiko, — paaiškino far
merys.

J -
CHICAGOS LIETUVIŲ RATELIO

METINES IŠKILMES
Šeštad., Lapkr. (Nov.) 27, 1943

VAIZDELIS IŠ LIETUVOS GYVENIMO
Stato Scenoje

"Pražydo Nuvytusios Gėlės"
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE

32nd Place ir Lituanica Avė.

Antroj programos dalyj bus dainos vaizduojamos 
šokiais.

Po programos šokiai prie šaunios muzikos.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus kviečia Dalyvauti.

Įžanga 50c ----------- Taksų 5c ----------- Viso 55c
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Rūpintojėlio šalies kančia ir jos poetas
— PUTINUI 50 METŲ. — TREMTINIO POEZIJA APIE 
TĖVŲ ŽEMĘ. — POETO ŽODIS IŠGAMOMS 
SKAUSMUI SLAPČIA Į KRŪTINĘ UŽĖJUS.. 
PUTINO VIDAUS KOVOS IR... MALDA.

(Tęsinys)

Kovon už tėvų žemę

Bet pceLas jaučiasi kaip 
pranašas, kaip šauklys kvie
čiąs į kovą už pamintas tė
vų žemės teises:

Visi drauge pulkit į kov^ 
mirtiną,

Laimėkit ir grįžkit į tė
vynę.

Sau ir kitiems jis nori pa 
sakyti:

Geriau man verkti, kęst 
kovoti.

Kad ir žaibai aplinkar 
švies,

Negu ramiai tamsoj mie
goti

Be jausmo, galios ir min
ties.

Poetas taip nori, kad ben
droj kovoj visi rastų suta
rimą:

Kovokite broliai, keliais į- 
vairiais

Su savo vargingos dalios 
sūkuriais.

Šaly svetimoj susitikę 
kartu

Pasveikinki! brolį tėvynės 
vardu.

Bendri idealai ir meilės 
vienybė,—

Didžiausia, skausmuos 
atspirtis ir galybė".

Ir toje kovoje jisai tikisi 
Dangaus palaimos:

O mūsų trusą gins kaip 
gynė,

Galingas, didis mūsų Die
vas.

tu, kurs švenčiausių 
jausmų išsigynei, 

Deja, esi žuvęs ir sau, ir 
tėvynei!

O

Prakeikiu tave, nelaimin
gas, kartu

Ir savo, ir kenčiančių bro
lių vardu.

Malda už kritusius
Nuo mielos savo tėvynės 

minčiai netoli nuskrieti į 
Amžinąją Tėvynę, ypač gi 
lydint į ten kritusių brolių 
vėles:

Sugrįšime, broliai, 
tėvynę —

Į juodus dirvonus, 
tus laukus,

Ir ten pamatysime 
siminę

Naujai mylimųjų supiltus 
kapus.

Ir tuomet paskendę nau
juos sopuliuos

Vėl maldą sukruvintos 
širdys dejuos:

Sutelk numylėtųjų sie
loms, o Viešpatie!

Amžiną atilsį.

KARIUOMENĖ NUTRAUKĖ STREIKU

atgal į

Po šešiolikos dienų streiko Morrill Leather Co., Peabo- 
dy, Mass., prezidento įsakymu, nuvykus kariuomenė strei
ką nutraukė ir įsakyta darbas tęsti. Ši dirbtuvė yra vie
na iš 32 odos išdirbysčių (garbarnių), o ada reikalinga 
kariuomenei. (Acme-Draugas telephoto)

duobė-
i

vėl nu-

f

Ištarmė išgamoms
Jei poetas jautrus kenčiau 

tiems ir įkvėpimą nešąs ko
vojantiems, tai jis rūstus iš
gamoms ir jiems primena:

Pančiai kalami tėvynei, 
Lietuvai, kurią pamynei. 

Ir savo neužmirštamoj poe
moj — •'Kunigaikštis Žvai- 
nys” — poetas senelio kri
vio lūpomis prabyla:

O jūs, kur man kruvinai 
širdį nūnai,

Prapulsit visi be žymės, 
kaip sapnai.

Matau aš, ant jūsų niekin
go likimo

Ir šiaip kituose sunkumuo 
se jis ragina tiesti ranką 
Dangun:

Tik per sunkų žemės tvan
ką

Tiesk dangun, jaunuoli, 
ranką:

Ten tavo mintis.
Ten nuo krašto ligi kraš

to
Ant žvaigždėto gyvo 

to
Spindi ateitis. 

Kentėjimai jam šventi, ku 
riuos reikia aukoti, sudėti 
ant altorių:

Ir sudėsim ant altorių, 
ant aukurų užžiebsim 
skliaustais aidėt palei 

sim
užbursim į varpus, —

Ką mes kentėm, ko godo- 
jom,

Kaip svajojom, kuo tikė
jom...

padanges!
Ypač jautrus Putinas tė

vynės gamtai. Jos grožis jo
Išspausta žymė prakeiki- mintis kelia į padanges:

mo

raš-

Ir
Ir

Ir

I

Tyri spindulėliai sesutės 
žvaigždutės

Padangėj plačiai išsklai
dyti

Nuo žemės 
minčiai

Su angelais 
dyti.

Jis ypatingai stebisi di
dinga pasaulio tvarka ir su
šunka: “...viskam tvarką duo 
damas sutartiniąją, rodai, 
Viešpatie, savo išmintį bėga-‘ 
liniąją”. Į Dievą jisai krei
piasi, kaipo į “didį šviesos 
Davėją” (Putino Raštų I t., 
pusi. 12), kaip į Rėdytoją, 
kurio slėpinius ir poetui sun 
ku suprasti (pusi. 75).

Jis apgieda Apvaizdos bu
dinčią akį:

O virš gaivalingų ugninių 
verpetų,

Didžioj užgesintų pasau
lių ramybėj,

Kaip spindinti žvaigždė 
zenite įsmigus,

Tebeveizės budrioji Kūrė
jo akis.

Visam pasaulyje jis ma
to Dieviškojo Kūrėjo pėdsa
ką:

Gražus gi pasaulis visa
tos didybėj

Suderintas amžiais didžios 
Išminties.

Kūrėjo dėsniais paslapčių 
amžinybėj,

Prie amžino tikslo sau ke
lią nuties.

I I 
pakilt mano 
padės —
Dievo skrai-

I 
I į

Tu

Tu

Poeto

Nes nedavei išties,
Man akmenio širdies.

Jis pasisako, kaip stipriai 
jaučia žemės žodį:

Tu pasėjai mano gyvastį,
dangau,

Bet aš čia juodojoj žemėj 
išdygau...

Ir vis tik siela nesitenki
na vien dirbtiniu žemės

į
džiaugsmu:

Dirbtinio džiaugsmo, pirk- F—™ s
tinęs laimės ypatybę - tvarkos ir draus-

Sukeltai sielai mažai, ma- 1
žai.

O vis dėl to tie širdies 
sapnai tokiais sūkuriais kar
tais sielą pagauna:

Bet, Dieve mano, kaip
dažnai

Vylingi ir tušti sapnai
Saldžiai tebjaudino krūti

nę.
Ir siūlė ateitį auksinę.
Ir neseniai tik supratau,
Kad tie vaizdai, širdie, ne

tau;
Ne tau laisvi dainų keliai,
Ne tau nei žvaigždžių spin

dūliai.
Ir tų sopulių gainiojamas . 

poetas nekartą bėga ieškoti 
ramybės po Kryžiaus me- 
džiu:

Tada tiktai liūdesio skaus
mu didžiu,

Parpuoliau ant kebo
Kryžiaus medžiu

Ir ašaros karštos patvino 
versme

Ir guodė man sielą neb- 
vilties skausme.

Pakilo galva ir atgijo
širdis

Ir, rodos, nušvito juo
doji naktis.

Tada pakilau ir jausmu 
atgijau

Vėl leidaus žingsniuoti 
pradėtu keliu.

i

RIMTIES VALANDĖLEI
Kariuomenės gyvenimas 

nėra leųgvas, kitaip, visi ten 
skverbtųsi. Kartu tos rūšies 
gyvenimas nėra pats sun
kiausias, nepakelia m o m i s 
sunkenybėmis atbaidymas 
visus kandidatus. Kiekvie
nas kareivis, grįžęs iš .ka
riuomenės parsineša gražią

1

po

i

I

Ypatingai graži yra jo 
simbolika — palyginamai — 
Dievo meilės su ugnimi že
mės širdyje:

Džiaukis, žeme, Tavo kra
terių gelmėse

Dar pirmykštės Dievo 
liepsnos neišblėsę,

Gaivalinę šviesią laisvę pa 
mylėjus,
gimdai naujos buities 
laisvus kūrėjus, 
vergų nebylias širdis 
įsupai.
maldos

4 z - - r***

Ir tos Kūrėjo didybės pa- 
gautas, poetas prisipažįsta, 
kad ‘ ‘dvasiai sumenkėjus” 
jisai ieško Dangaus gaivi
nančių rasų: “O skausmui 
slapčia . krūtinę užėjus (jis 
tegali) vien melst Visagalį”.

Bet toji jo malda yra 
mums neįprasta, pačios šir
dies diktuota; poetas prisi
pažįsta :

Iš knygų
Nors mokytas ilgai, 

melstis nemoku.
Nei Dievo prašyti, nei Die

vui dėkoti.
Parpuolęs ant kelių 
Nemoku.

Bet esti —
Bet esti tokių valandų y- 

patingų,
Kada nežinai, nei iš kur 

nei dėl ko
Krūtinę užplūsta toks gied 

ras ramumas

aš

Rūpintojėlis

lykas, bet tuomi nebus, jei
gu kas užsimanys melstis 
klūpodamas ant geležinkelio 
bėgių, kuriais traukinys va
žiuoja.

DIDELIS, PUIKUS, GRAŽUS KALĖDI NIŲ KORTELIŲ BARGENAS UŽ $1.00.

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” 
jau kelinti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoje 
Amerikoje. Kalėdinių kortelių dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais lietu
viškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00. 

’ Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą 2334 S. Oakley Avė., ChicagOj, III.

mės geresnį supratimą.
Istorijos puslapiai mini į- 

vairių rūšių vadus; kareivių 
mylimus ar neapkenčiamus; 
nepalaužiamai kietaširdžius 
arba nuostabliai simpatin
gus. Vadams tenka garbė ar 
nešlovė už karo eigą, tad 
ne menką jie turi atsakomy
bę.

Sicilijoje pasitaikė nema
lonus incidentas tarp kariuo 
menės vado ir paprasto ei
linio kareivio.

Atsitikimas žmonių dėme
sį atkreipė. Kovos stagna
cija ant vieno asmens už
kraunama, tartum vieninte
lis vado elgesys viską būtų 
sugadinęs. Pašalinė aplinky
bė šiuo atveju tiek reikšmės 
įsigijo, kad kova užmiršta,i 
galvojama kaip šis paskuti
nis nesmagumas bus išriš
tas.

Žmonių gyvenime irgi bū
na kvailių incidentų. Jeigu 
kas praėjo pro kaimyną jo 
nepastebėjęs, negailestingi 
liežuviai mala. Įvykis taip 
nupieštas, kad, rodos, kai
mynai iš vakarykščios die
nos vos viens kito "neužmu
šė. Iš baltos skaros žmonės 
pasiuva didelį juodą apsiaus
tą.

Dvasiniame gyvenime ran 
dame panašių sunkenybių. 
Begalvodamas apie kurią 
nors priedermę, asmuo Už
miršta, kad jis kartu su ki
tais gyvena. Malda, pavyz 
džiui, gražus ir girtinas da-

I

Vieni per dienas dūsau
dami vaikšto...”

K. J. Prunskis

jo didingą 
pasaulinėje 
ne vienas 

sparno nu- 
pagarbiai

J

Jei Strazdelis mums davė 
neužmirštamą giesmę “Pul
kim ant kelių”, tai Putinas 
panašaus populiarumo susi 
laukė savo puikio mintimi — 
“Rūpintojėlis”. Tą žodį mie
lai kartojo Lietuvos inteli
gentai, Rūpintojėlį ne tik 
menininkai aprašinėjo savo 
kūriniuose, bet 
atvaizdą statė 
parodoje ir net 
toli nuo Kūrėjo 
ėjęs inteligentas
ant savo stalo dėjo lietuviš
ką stovy lėlę Rūpintojėlio; ta 
čiau ne visi gerai atmena tą 
eilėraštį, kuris iškėlė Rūpin
tojėlio garbę Lietuvoje, o 
šiuose posmuose apie pake
lės kryžių-Rūpintojėlį, yra 

Ir toks palengvėjimas, kad tiek jautrios poeto sielos ir 
nejučiomis

Kartoti tą vieną vienintelį 
žodį:

Viešpatie, Viešpatie, Vieš
patie!

Pasaulio Kūrėjas jam kaip 
tikras tėvas ir poetas Jam 
nuoširdžiai pasisako:

— Tiktai, 
stengiu aš 
dies...”

Bet vistiek 
vo pasiryžimą:

Aš pats savęs išsižadėjau- 
Svajonių ir sapnų.

Aš širdį Tau vienam, Kū
rėjau, 

Aukoti ketinu.

Kūrėjau, 
numarini

neį- 
šir-

ji3 kartoja sa-
i

i

Poetas dvasios kovose
Poetas atvirai išpažįsta 

savo širdies blaškymąsi ir 
sielos kovas ir atsidūsta, 

7*bet Dieve, negaliu...

k gražių lietuviškos lian
as bruožų:

Dievuli mano, kas per 
šviesios naktys.

Ir kas plačių padangių 
per aukštumas!

O žvaigždės, žvaigždės, di
delės ir mažos

Taip spindi, net graudu. 
Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariau, an 
lygaus kelio: 

Ant lygaus kelio 
lia valužė, 

Ant lygaus kelio 
ją naktužę 

Tai tik jaunam 
dūmas dūmoti.

Bet kam gi tu, budrus | 
Dievuli mano.

Prie lygaus kelio rūpes
tėliu rymai?

Prie lygaus kelio, kur 
vargų vargeliai

tai va-

šviesią

%

Maži dalykai turi savo 
reikšmę, bet juos neturime 
taip įkainuoti, kad svarbes
nieji principai arba dėsniai 
nustotų savo vertės. Gera 
spalvuotus akinius nešioti, 
kai saulė labai šviesi, bet 
negalime sakyti, kad pats 
pasaulis kitos spalvos, nes 
toks matosi per akinius.

A.BCJ.

Pažink savo gerąsias pu 
sės ir visus trūkumus. Ge
rąsias puses tobulink, o blo-' 
gasias naikink.

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

Mirė
12

AZ>

m.

BRONISLOVAS 
KEVENAS

Lapkr. 26 d.. 1943 m.,
vai. pietų, sulaukęs 56 me

tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Ančiškų parap., 
Jutkiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 36

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Prancišką, (po tėvais 
Skirmontaitė). 2 tetas Kons
tanciją Pocienę ir Elzbietą. 
Kabelienę ir jų šeimas, švoge- 
rj Vladislovą Skirmontą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lietuvoje paliko motiną. Bar
borą. 2 seseris Antaniną, ir Ag
niešką ir brolį Stanislovą.

Kūnas pašarvotas 
4630 So. Paulina St. 
0187.

Laidotuvės 
Lapkr. 30 d.. 1943 
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Kryžiaus J
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos 
sielą. Po pi maldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Mot?'is, Tetos,
švogeris ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Ežerskis, Tel. Virg nia 1231.

namuose. 
Tel. Yards

įvyks anradienį. 
m. Iš na-

pa rupijos 

už velionio

NEL A UKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlul

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALIE Y 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.

J

plačias ,

DABAR
------ ---------------  
Yra Geriamas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
’ūmy Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vKką. skiepą h- Retą. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kas Tink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LJTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

I Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.--- .
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Nepaprastos iškilmės Žinios iš Namu 
Savininkų 
organizacijos'

Marąuette Park. — 
tarasis susirinkimas 
skaitlingas. Įstojo daug nau
jų narių ir esamieji nariai

Novena prie Į Įžanga ir vaišės 
Panelės Švenčiausios dykai

Brighton Park. — Lapkri- Dariaus-Girėno Auxiliary 
čio 29 d., 7:30 vai. vakare, Red Cross Unit 271 rengia 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa- vakarą lapkričio 30 d., Da- 
neiės bažnyčioj prasidės no- riaus-Girėno svetainėje, 4416 
vena ir baigsis gruodžio 8 d. So. Western Avė., 8:30 vai.

Šioje novenoje vadovaus vakare. Įžanga dykai; be to 
kun. Juvenalis, O.F.M.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
lietuvius dalyvauti pamaldo
se ir pamoksluose, rytais ir 
vakarais. Karo laikais — 
baisenybių ir žiaurumų lai
kas. Tautos ir pavieniai ken
čia, vargsta ir su baime žiū
ri į ateitį. Spėliojimų apie 
ateitį daug, bet jie tik ta
da imami už tikrenybę, ka
da išsipildo.

Mes, lietuviai, vargo tau
ta, dairomės, kas galėtų mus 
užtarti ir mūsų tautai pa
gelbėti. Bet šiandie visi rū
pinasi tik savimi. Nesiran
da, kas tikrai mus užtartų 
ir ištiestų broliškos meilės 
ranką. Bet mes pilnai tiki
me, kad būdami globoje Pa
nelės Šv.. nežūsime.

Tadgi, šiuo novenos laiku 
kreipkimės i Ją savo nuo
širdžia malda. Prašykime 
Jos užtarymo šioje liūdnoje 
valandoje.

Kun. A. Briška

Brighton Park. — Lietu
vių R. K. Labdaringos Są
jungos seimas šįmet bus 
Brighton Parke.

Šeiminės šv. Mišios 
laikomos 10 vai., 
Prasidėjimo Šv. Panelės baž 
nyčioje. Jo Ekscelencija Chi-

namų savininkus Įsigyti iš bosta vištiena”, 
anksto tikietus.

Dėl Thanksgiving Day su- žiu dainų, 
sirinkimas bus lapkričio 27 
d., 7:30, parapijos salėj.

o šunim
Burum choras padainuos gra Padėka

bus
Nekalto

. J

Pas- 
buvo

Iš visako matosi, kad pro
grama bus įvairi. Rengėjai 

Korespondentas tikisi visuomenės paramos.

cago arkivyskupas Samuel daugiau dėmesio kreipia į 
A. Stritch atvyks dalyvauti organizaciją. Nariai girtiną
šeiminėse Mišiose.

Dariaus-Girėno legijono 
nariai, seimo delegatai, drau 
gijos ir visuomenė pasitiks 

prie

bus užkandžiai dykai.
i Kviečiame visus atsilan- i 
kyti ir pamatyti, kiek šio Į 
Raudonojo Kryžiaus vieneto arkivyskupą 9:30 vai.
moterys nuveikė trumpu Lai- 44 gatvės ir Western Avė. 
ku ir tuos rankomis padirb- ir procesijoj bus atlydėtas 

i tus mezginius ir kitus daly-1 į bažnyčią.
kus paaukotus Raud. Kry
žiui, iš kur bus dalinami šei 
moms, kurios atsikreipia 
pagalbos; ypatingai karei
vių žmonos ir vaikai likę 
namie. 1 
auka $100.00 Kit Fund. Kitį 
bags teikiami kiekvienam 
kareiviui, kuris plaukia a- 
napus vandenyno. Kitas 
$100.00 bus įteiktas R. K.' 
centro Prisoners Fund. Čia 
noriu pažymėti štai ką: kas 
turi kokį šeimos narį, kuris 
tarnaudamas Dėdės Saino 
kariuomenėje, pateko į prie 
šo nelaisvę, prašomi priduo
ti jo vardą tam vakare. Do
vanos bus suteiktos tiesiai 
jiems nelaisvėje.

Turime garbės pranešti, 
kad teisėjas John T. Zūric 
prisidėjo auka prie šio vie 
neto darbuotės su $25.00. 
Nuoširdus jam ačiū. Teisė 

Harry Zelzer, žinomas john T zūris niekados 
koncertų impresarijus, prieš neužmiršta labdarybės rei- 
pasibaigsiant šiems metams kalų bei visuomeniško vei- 
Chicago publikai duos visą 
eilę įdomių vakarų-koncertų.
Ir taip:

Lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 d., Eight Street teat
re, bus baletas vadovystėj rybės darbai prakilnesni ir 
baletmeisterės Bronislavos sykiu keltų lietuvių vardą. 
Nijinskos.

Gruodžio 12 d., Civic Ope
ra, House vakare koncertą 
duos operos ir kino artistė 
Jeanette McDonald.

Tos pačios dienos popiet 
koncertuos S. Jaroff Dono 
kazokų choras.

Tikietų šiems vakarams 
jau dabar galima gauti H. 
Zelzerio ofise. Civic Opera 
House. Rcom 330.

Pirmą kartą Labdaringos 
Sąjungos istorijoje dalyvaus 
mūsų garbingas Ganytojas.

Tadgi šia [ _
visus ir iš visų kolonijų lie- i

i

Visus žavinti 
Zelzerio vakarai

Nuo redakcijos. Rašant1 
mašinėle, prašome rašyti 
“double space”; redakcija 
neturi laiko korespondenci
joms perrašyti.

dalyką pravedė: išrinko va-
i jaus vedimo komisiją iš pen
kiolikos narių. Vajininkal 
lankys kiekvieną Marąuette 
Pirk gyventojo namą ir ra
gins įsirašyti organizacijom 

Draugija mato reikalą su
organizuoti visus namų sa
vininkus į vieną organizaci
ją. Nes žinoma, kad ateity sekmadienį;, lapkr. 28 d.

Komisijos narė Ona Vili-

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 
skyrius laikė susirinkimą 
lapkričio ‘21 d., parapijos 
svetainėje.

Susirinkimas buvo skait- / 
lingas, nes metinė vakarie
nė jau nebetoli, būtent kitą

1 bus daug reikalų, kuriuos
proga kviečiu turėsime nudirbti. Gaila, kad mienė pranešė, kad tikietai 

mažas nuošimtis domisi ir vakarienės sparčiai platina
mi. Tikslas kilnus, nes pusė 
pelno eis Tėvų Marijonų vie
nuolynui, o kita pusė para
pijos naudai. Dėlto tikietai 
nesunku parduoti. Daug jau 
išplatinta..

Iš pirm. Onos Kazragie- 
nės kalbos paaiškėjo, kad 
gerb. kleb. kun. A. Baltu
tis pažadėjo dalyvauti va
karienėj ir kalbą pasakyti. 
Be to, atsilankys ir Tėvų 
Marijonų. Kun. A. Zakaraus
kas bus vakaro vedėju.

P. ir E. Maskolaičiai su 
savo draugais vaidins juo-

Be to, bus įteikta 'tuvius skaitlingai dalyvauti remia namU savininkų orga-

kimo. Yra pavyzdingas pat 
riotas ir nenuilstantis dar
buotojas. Jeigu kiti mūsų 
profesionalai sektų teisėjo 
pavyzdžiu, tai būt ir labda-

Roseland. — Visų šven
tųjų parapijos metinis ban- 
kietas lapkr. 21 d. visais at
žvilgiais gerai pavyko. Val
giais rūpinosi tretininkės, 
pasiskirdamos sau darbus. 
Aukų rinkėjos gražiai at
sižymėjo sekančios: Kaz. Če
pienė, Uršulė Jonušienė, E- 

:milija Mitkienė, Valerija Ži
linskienė, D. Bružienė ir M. 
Narvalnis. Virtuvėj pirmi
ninkavo Elena Genienė, jai 
padėjo Zikienė, Noreikienė, 
Jonušienė, Mitkienė, E. Jan-

Tad, sekmadienį, 
d., visi parapijos 
Pradžia 6 vai.

Sekmadienį, gruodžio 19 
d., skyrius užprašė šv. Mi
šias už gyvus ir mirusius 
narius. Tose Mišiose bendra
darbiai “in corpore” eis prie 

§ šv. Komunijos mirusių in
tencija.

Skyrius ima dalyvavimą
ir Labdarių Są-gos metiniam : čienė įr kitos. Svetainėj vi- 
seime, kuras įvyks lapkr. 28 . sa kuo rūpinosi trustisai: 

Pr. Bružas ir St. Kernagis. 
Turiningą kalbą pasakė kle
bonas kun. J. Paškauskas. 
Trumpai kalbėjo: J. Fidelke, 
komisionierius; Ragnare G. 
Nelson, Statė Representa 
tive; P. Barsheack, kontro
lierius; kun. B. Grinis ir 
trustisas S. Kernagis, žmo
nės savo metiniam parengi
mui noriai aukojo pinigais, 
valgiais ir gėrimais. Pelno 
bus suvirs 500 dol.

Klebonas labai dėkingas 
visiems darbuotojams, auko
tojams ir visai publikai už 
atsilankymą. Ypatingai dė
kingas Saboniams už taip 
žavėtinai, gražiai programos 
išpildymą, žmonėms ilgai 
pasiliks šie gražūs įspūdžiai.

lapkr. 28 
svetainėn.

seime, kuris įvyks lapkr. 28. 
d. Brighton Park parapijos 
svetainėje.

Atstovais išrinkti P. Gai
lius, Teklė Petroševičisnė ir 
Adolfina Rimidaitė. Paskir
ta ir aukų. .. Koresp

- - • , nizaciją, nors Marąuette ko-
Kun. A. Briška loni3a didelė ir apgyventa 

80 nuoš. lietuviais savinin
kais.

Būnant skaitlingais gali
ma turėti savo žmogų alder- 
maną ir kitus reikalus pa
gerinti, kaip tai transporta- 
ciją, šalygatvius ir gatves.

Metinis savininkų balius 
bus sausio 9 d. parapijos sa
lėj. Tikietas 55c. Jų galima 
gauti pas platintojus ir ko
misiją. Duosim gražią ope- j 
retę dviejų veiksmų “Ado-1 
mas ir Ieva”. Tad prašoma kingą komediją “Kaip nusi-

Jo Ekscelencijos pasitikime

i

West Side i
Šį sekmadienį, lapkričio 

28 d., 7 vai. vakare mūsų 
Aušros Vartų parap. salėje 
įvyks Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų vakarėlis. Pel
nas skiriamas pusiau su pa
rapija ir vietinėms seselėms, 
žinau, kad toks gražus tiks
las nebus jūsų praleistas, 
todėl užkviečiam visus mūs 
parapijiečius į šį parengi
mą, būsiu ir aš, todėl iki 
pasimatymo.

Černis Amelas v
E

T-

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MI AUSI AS • 
KAINAS.
Turime didei 

p a s i r inkima 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikaliu 
daiktų.

f II

Įdomi radio 

programa
Sekmadienio vakare, pra

dedant 9:30 iš radio stoties 
WCFL, 1000 kyl., bus trans
liuojama graži radio progra
ma. Klausytojai išgirs nau
jų lietuviškų dainų 
orkestrą. Dainos ir 
visus sužavės.

Programą leidžia 
Budrik Radio, Rakandų ir 
Jewelry krautuvė adresu 
3241 So. Halsted St.

ir gerą 
muzika

Jos. F.

PIRKITE KARO BONUS!

Atjauskite Savuosius!
Prisidėkite Prie Prakilnaus Labdarbes Darbo

G

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ LABDARIŲ SĄJUNGA
Kviečia LIETUVIŲ VISUOMENĘ Dalyvauti Jų

IŠKILMINGAM 24-tam SEIME
j

i

— Kuris jvyks —

•/

it

PO PAMALDŲ—BENDRI DELEGATŲ PIETUS.

A

I

Kviečiame Visus—
LIET. R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

1

I SEIMAS prasidės Iškilmingomis Pamaldomis Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės bažnyčioje, 10 
vai. ryto—kuriose dalyvaus Jo Ekscelencija Arkivyskupas SAMUEL A. STRITCH, D. D., Chi
cagos Arkivyskupas ir pasakys Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą.

i
I

Taisom Laikrodžius, Laikro- 
lėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

Seimo Sesijos prasidės lygiai 1-rng vai. po pietų, parapijos salėje

JOHN A. KASS
JEWELEY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Puone: LAFAYETTE 8617

RYTOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 28 D., 1943

a

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

IMVTC PIjKITI

4AKIIMAMA8 NAUDAM Ht-AJHIC MA- 
TKICIOIAM .SATlKAl.ItS GVM 
SPALIO* OAM'V HAJUTUMS.

:t!.'rVelvatone,^?"
$12.50

Iki $39.50 L'2 KlEKVn.NĄ
Naatslduoda. B« nkonia. Natūrai** apal- 
Toa. Nablunka VlanJ Aaly ttnomor dantų 
pleitoa. Farmatomoa cryaral claar piattoa

Flnnkanoa Minkiimo. nnitar**, l*nlwi- 
klnimaa irarHntuMaa. Matenola- labai im- 
naAua l gamtini. Vienon <ll«>no« uu«;mu 
patarnavlmaa. Apakalčlarltnaa voltai.

I Darome p'ettaa (spausta* tr Į 
gautaa tik IA laUniuotų detitlsių

HEJNABROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2txl Fl Mon. 0251

Atdara noo • Iki 0. keatad ouo • iki A 
KALBAMU LIKTI tl«KAI

»W4S W 2BUi St 2n«1 Fl. te<w 2WIK 
30 X. Dear bom Rm. H0«, Sla. *040 

Vtdurniioogi* *B| »—«. Antradionl Ir
ketvlrtadlon} nuo * Iki 1.

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 
ralų-

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Šiam vakare kalbės J. 
Daužvardienė, kuri nenuils
tančiai darbuojasi, idant lie 
tuvių vardas skambėtų tarp 
svetimšalių. Jos rimta, kai 
ba visus sužavi. Bus ir kal
bėtojų iš Raudonojo Kry-| 
žiaus centro.

Mes, lietuviai, pasirody- 
kim, kad interesuojamės R. 
Kryžiaus veikla.

Dar sykį primenaifi, kad 
nebus jokių kolektų bei įžan
gos, tik prašome visu3 atsi
lankyti. Valdyba

Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės Parapijos Salėje
(Prie California Avė. ir 44th St.)

S
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSA1 jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

FURNITURE COMPAN’

BRANGŪS LIETUVIAI: Lietuvių Labdarių Sąjungos 
Senelių Prieglaudos Namo prirengimo darbą TURIME 
UŽBAIGTI. Namas jau pastatytas — tik reikia užbaigti 
iš vidaus ir įtaisyti jame reikalingus įtaisymus. Varg
dienių senelių skaičius ir jiems prieglaudos reikalas kas
dien didėja. TUOS LIETUVIUS SENELIUS MES TU
RIME SUŠELPTI! Jie yra mūsų, ir mūsų Lietuvių at
sakomybė. ATJAUSKIME SAVUOSIUS!

Šiame prakilniame darbe vietos yra visiems. Prisidėkime darbais, 
patarimais ir savo gausiomis aukomis.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I
I

F

Kreipkitės į -
mų iaudingų darbų, kaip tai įtarimui.

J. Keturakis, rast.

Kviečiam visus atsilanky-

antradieni,

į

Vaikai

pamaldų bus nu- 
Kazimiero kapi-

mylimos 
m.

moterį ir
Maženie-

iš 
pa-

m., 
pu-

Juo-
Burinskai.

tęsiasi. bet mes 
negalėsime už-

Dievas

6812 So.

kviečiame visus

Antano B. 
6812 So.

9

Rockvvell St. 
d., 1943

Nors laikas 
jos niekados 
miršti. Lai gailestingas 
suteikia jai amžiną atilsį.

savo
1938

VENETIAN
MONUMENT CO.

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

A

L. BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS

BARBORA 
(po tėvais

So. 50th Avė.,

BALSIENE 
l’ctrasikė )

Žemaičių Kultūros 
klubas

Įsteigtas 2 d. lapkričio, 
1938 m., yra prisidėjęs prie 
daug naudingų darbų; su
rengęs pasilinksminimų ir 
prisidėjęs prie kitų rengia-

Žagariečių klūbo. mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek- 

2 madienį, lapkričio 28 d., 1 
vai. popiet, 
Malonėkite 
yra daug

prie Amerikos Jungt. Val
stybių ginkluotų jėgų, ir iš
pirkęs bonų, pagal savo iš
galę, daugiau kai už $500.00. 
Raud. Kryžiui yra paauko
jęs per $100.00.

Lietuvos reikalais nėra 
praleidęs nei vieno atsišau
kimo. Kad ir pastarojon kon 
ferencijon Pittsburghe pa
siuntė delegatą su $25.00 au
ka iš iždo ir nariai sumetė 
apie $15.00.

Penkių metų klūbo gyva-, 
vimo koncertas įvyks lap-

Hollywood svet. 
atsilankyti, nes 
svarbių reikalų

kričio 27 d., Chicago Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 7:30 
vai. vakaie. Programa bus 
iš dainų, muzikos, šokių. Da
lyvaus Brighton Park jau
nuolių balalaikų orkestras, 
Andriejevo grupė, Milleriū- 
tė, Šurum Burum choras. 
Suvalkiečių choras, Kristina 
Stanulis ir Birutė Rudis.

K? mums rašo 
Anglijos lietuviai

su dideliu susijaudinimu 
skaitė tuos aprašymus ir 
džiaugėsi gražiu vieningu 
darbu dėl Lietuvos.

(LKFSB) Londono lietu
viai jau gavo USA lietuvių 

■ laikraščius, kuriuose apra
šoma Pittsburgo konferenci
ja. Mums praneša, kad jie

— Londone kalbama, kad 
rusų-čekų sutartyje esama ir 
slaptų punktų, kuriais če
kai sutinką, tam tikrais at-

sitikimais, paremti Rusija 
siekiant jai savų tiks’.ų Bal
tijos valstybėse ir Lenk r o 
je, o Rusija žadanti save 
paramą čekams siekiant uoy- 
to prie Baltijos jūrų ir šie 
kiant atgauti kai kuria® 
anksčiau Lenkijos valdyta?

NULIŪDIMO^^^VALANDOJE

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A
JUOZAPAS AtKŠTOLIS

A. M.

A
m.

Jau sukako penki metai, kai 
negailestinga įnirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą 
motinėlę, Kazimierą 
nę. .

Netekome
Lapkr. 28 d..

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

KAZIMIERA 
MAŽENIENĖ

Mes atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Sekmadienį, Lapkr. 28 d., 
1943 m.. Aušros Vartų parap. 
bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame vtisus gimines, 
draugus-ges, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu sū mumis pa
simelsti už Kazimieros
sielą.

Nuliūdę: 
Giminės.

PRANCIŠKUS VAIČAITIS
Gyveno 4248 So.

Mirė Lapkr. 25 
11:15 vai. ryte, sulaukęs 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 
Tauragės apskr., Eržvilko 
rap., Kavolių kaimo.

Amerikoje išgyveno 36
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Petronėlę Vaičaitikę, 4 
pusseseres Prancišką Praku- 
lauskienę, Marijoną Rumbinie- 
nę, Petronėlę Juraitienę ir ,Oną 
G.rdžienę ir jų* šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų-gių ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius ir seserį.

Velionis priklausė prie Da
riaus Girėno Amerikos Legio
nierių Posto*

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje, 
Western Avė.

Laidotuves įvyks 
Lapkr. 30 d. iš koplyčios 9’30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .drauguą ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Telef. Gro
vehill 0142.

PADĖKONE

A A
SOFIJA PETKIENE

(po tėvais Radžiūtė)

kuri mirė Spalio 28 d., 1943 m. ir tapo palaidota Lapkr. 2 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A. 
Baltučiui, kun. kleb. Ign. Albavičiui, kun. Pr. Juškevičiui, 
kun. Ed. Abromavičiui, kun. St. Petrauskui, kun. A. Zaka
rauskui ir kun. VI. Urbui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą ir kun. kleb. A. Baltučiui, kuris pasakė pritai
kintą pamokslą bažnyčioje ir kun. St. Petrauskui prie kapo. 
Dėkojame vargonininkams B. Janušauskui, A. Mond-eikai, A. 
Pociui-ir K. Gaubiui. Taipgi poniai Janušauskienei už gražų 
giedojimą laike pamaldų.

Dėkojame šv. Mšių ir gėlių aukotojams. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms, o tau mylima moteris ir motinėle lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę liekai Vyras, Sūnai, Duk.ė, Marčios, žentas, Anū
kai, Broliai, Seserys, Dėdė, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Gyveno 694S S. Campbell Avė. 

Mirė Lapkr. 24 d., 1943 m.,
4-: 20 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. (
Amerikoje išgyveno 3 5 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

krikšto sūnų Raymond Krt- 
chinską (V. S. Marines), žen
tą Stanley Allman ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Laidotuvėmis rūpinasi 
zapas ir Pranciška ______ ,_

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Lapkr. 29 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto^ bus atlydėtas į Gi
mimo Švč. Paneles Marijos 
parap. bažnyčią, kuroije įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po 
lydėtas į Šv. 
nes.

Nuoširdžiai 
gimnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Krikšto Sūnus, 
Žentas ir Kitos Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Grove
hill 0142.

MARY CURWOOD
<po tėvais Kvcainis)

Gyveno 539 East 149th St., 
Harvey, III. , Mirė Lapkričio 
24 d., 1943. 3:15 vai. po pietų 
sulaukus 30 metų amžiaus.

Gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
James; Alę.xaad«;

3 sūnus—Phltip. Robert. ir 
Jerry; seserį Stella Shumack 
ir jos vyrą Daniel ir jų šei
mą: brolį Alexander Kwainis 
ir jo moterį Cecelia ir jų šei
mą: dėdę Juozapą Kwainis: 
pusbrolį Stanley Kwainis ir jo 
moterį Stella ir jų šeimą, ir 
daug kitų giminių ir pažįsta- 

' mų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikis Koplyčioje, 4330 South 
California Avė.

laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Lapkričio 29 d., 194 3. Iš kop- 
lyčičos 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjini-o 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras. Sanai, Tėvas. 
Sesuo, BrdHs, Dėdė, Pusbrolis 
ir Gimines.

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

TA į

VINCENTAS J. SABALIAUSKAS
Gyveno 8239 So. Morgan St.

Mirė Lapkr. 26 d., 1943 m., 5 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Papilio parap., Krik- 

sčių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Apoloniją (po tėvais 

Valskaitė), dukterį Aldoną ir žentą Joną Sharelius ir anūką 
Vincuką, pusbrolį Dionizą Vaitkevičių ir jo šeimą, 3 švoge- 
rius Joną, Juozapą ir Antaną Vaiskius ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 bro
lius Kun. Adolfą Sabaliauską, Joną ir Stanislovą, seserį 
Emiliją Kiznevičienę ir kitas _gimines.

Kūnas pašarvotas McPhee koplyčioje, 7133 S. Western Avė. 
Laidotuvės įvyks antradienį, Lapkr. 30 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Žentas, Anūkas, Pusbrolis, Sto
geliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CoST! 
PARTICI LAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mest Beantiful—Most Endartng—Strongest—Best In The Wori<L 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Cbamber of Commeree

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Gyveno 1808 
Cicero. III.

Mirė Lapkr. 25 d.. 1943, m., 
4:30 vai. ryte, sulaukus puses 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., yąrnių parap. Šer
pyčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 39" m.
I’aliko dideliame nuliūdime 

vyrą Vincentą, sūnų Vincentą 
ir marčią Stephanie, 2 dukte
ris Valerią ir žentą Edwin 
Harpham. Eleną tr žentą Ed- 
gar Kann. 3 anukus, ftvogerį * 
Mykolą Juzėną Ir Jo šeimą, 
švogerką Prancišką Slogerinę 
ir daug k tų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Marijoną Volsvikierrę.

Velionė prik aupė prie Dievo 
Motinos Sopulingos drangijon.

Kūnas pašarvotus namuose. 
1808 So. 50th Avė., C cero, III.

Inidotuvės įvyks pirmadieni, 
I^ipkr. 29 d. iš namų 8:30 

•vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurto
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionė.! sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus. Duk
terys. Marti, ž ntni. Arnikai, 
Kvogerls, šiogerka ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

4348 SO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Tetephone YARDS» 1419

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270

Split by PDF Splitter



Trys žuvo nuo kerštininkų

Rasti nužudyti trys Ohio šeimos nariai 
ūkyje; pinigai palikti

MOKYTOJOS LAVONAS RASTAS PRIE AUTOMOBI
LIO. JI ATVYKO APLANKYTI TĖVŲ. AUTOMO
BILIO ŠVIESOS DEGĖ PER VISĄ NAKTĮ.

rankinukas (purse) buvo na
me, matomai ji buvo name, 
paskui sugrįžo prie automo
bilio.

< McCoy buvo šauta taip 
pat vieną kartą į galvą. Jo 
lavonas rastas šone mažos 
grudų maltuvės daržinėje, 
100 pėdų nuo namo. Cigaro 
galas gulėjo prie jo lavono, 
matomai jis rūkė. Jis ir jo 
duktė nušauti su .38 caliber 
kulkomis.

12 ŽAIZDŲ

Mrs. McCoy’s lavonas tu
rėjo 12 žaizdų, kurios buvo 
padarytos su 32 caliber plie
no kulkomis. Jai buvo šauta 
į galvą, krūtinę ir pilvą. Co- 
roner E. H. McDonald pasa
kė, jog atrodo, kad buvo į ją 
šauta iš arti.

Washington Court House, 
Ohio. — Pereito ketvirtadie
nio ryte buvo rasti nužudy
ti trys šeimos asmenys. Jie 
buvo nušauti su pistoletų .32 
ir .38 caliber kulkomis. Bu
vo rasti nužudyti šie asme
nys: Elmer McCoy, 59 metų, 
plačiai žinomas Fayette 
kauntės ūkininkas ir kiaulių 
augintojas; jo žmona For- 
rest, 64 metų ir jų duktė 
Mildred, 22 metų amžiaus, 
Pittsburgh aukštesnės mo
kyklos namų ekonomikos 
mokytoja.

Minimi trys asmenys bu
vo nušauti pereito trečiadie
nio vakare; manoma, jog jie 
buvo nušauti tarp 8 ir 9 va
landos, McCoys’ Oak View 
farmoje, penkios mailės 
šiaurėje nuo Washington 
Court House.
RADO LAVONUS

Mrs. McCoy’s lavonas ras
tas gulintis namo porčiuje, 

Ryto metu lavonus rado jos akiniai buvo vienoje ran- 
McCoy’s samdinys Dewey koje ir lėkščių rankšluostis 
Clayton, kai jis atėjo į dar
bą. Clayton ir jo žmona gy
veno išnuomuotame name, 
keletas šimtų jardų nuo Mc
Coy namo.

Jauna mokytoja, kuri bu
vo baigusi Ohio statė uni- 
versitetą šiais metais, atro
do, jog buvo nušauta, kai ji 
sugrįžo į namus iš mokyklos 
su automobiliu praleisti su 
tėvais šventadienį.
LAVONAS PRIE 
AUTOMOBILIO

Mokytojos lavonas, 
šauta galvos užpakalis, gu
lėjo netoli jos automobilio. 
Jos pirštinės buvo automobi
lio priešakyje, ir automobilio 
šviesos degė per visą nak
tį. Automobilio uždangalas 
(hood) buvo pakęltas. Jos

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO; ILLINOIS

VIENUOLES PADEDA RAUD KRYŽIUI

Vienoje Amerikos Raud. Kryžiaus stoty Algiere, Afri
koj, prancūzė vienuolė padeda Amer. Raud. Kryžiaus 
slaugėms maistą civiliams gyventojams, ypatingai vai
kams išdalinti. (NCWC-Draugas photo)

Baisi šventvagystė

Iš bažnyčios buvo pavogtas tabema 
kulas su Švenčiausioji! Sakramentu

per-

kitoje rankoje. Lėkštė buvo 
sudužusi ant porčiaus grin
dų, matyti ji valė lėkštę.

KĄ MANO?

Tardyto j ai (investigato- 
riai) mano, jog 3 šeimos as
menys buvo nužudyti ne va
gystės tikslu, nes piniginė su 
$140, kuri buvo stalčiuje, bu
vo nepaliesta. Toji piniginė 
buvo lž dviejų pėdų nuo tos 
vietos, kur telefono vielos 
buvo nuplautos. Miss Mc
Coy’s rankinukas, kuriame 
buvo $18, ir laikrodis taip 
pat nebuvo paliesta.

Manoma, jog Ohio šeimos nakulą. kuriame buvo Šven- 
trys asmenys buvo nužudyti čiausias Sakramentas ir pa- 
iš keršto.

Valdžios pareigūnai perei
to ketvirtadienio vakare 
smarkiai ieškojo kaltininkų.

Endicott, N. Y. — Tūk
stančiai katalikų dalyvavo 
atsiteisimo pamaldose po to 
kai vandalai išplėšė taber
nakulą iš didžiojo altoriaus 
Švento Antano iš Paduvos 
bažnyčioje, Endicott. Po ke
lių valandų kai šventvagystė 
įvyko, tabernakulas ir kon
sekruotos Ostijos buvo su
rasta Binghamton pusėje, N. 
Y., prie kelio.

Vagys išmušė langą ir įė
jo į bažnyčią. Bronzo taber-

šeštadienis, lapkr. 27, 1943

iji pasakė. “Jį nuraminau, 
kelis kartus su juo nuėjau 
į teatrą (show). Antradienį 
vakare jis pažadėjo ginklą 
pašalinti ir trečiadienį jis 
pasakė man, jog ginklo ne
beturi.”

Pereito ketvirtadienio
te, ji pasakė, kai ji ruošusi 
kalakutą pietums sau ir sa
vo dviem vaikams, Louis, 5

v •

ry-

X Kun. Ign. Albavičius 
šiomis dienomis sunegalėjęs. 
Padėkos Dienoje nei iš lovos 
nesikėlė. Dabar toks laikas, 
kad žmogus greit “pagauna 
šaltį”, iš kurio gali išsivys
tyti rimta liga, jei nesisau- 
gosi.

X Jonas Pilipauskas, bu
vęs “Draugo” redakcijos na 
rys, o dabar dirbąs kaipo 
komercinis artistas-piešėjas 
vienoj didelėj krautuvėj, O- 
miaha, Nebr., šiomis dieno
mis parvyko paviešėti pa3 
savo žmoną ir dukrelę.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių dr-jos 5 skyrius Mar
ąuette Park, pilnai pasiruo
šęs sekmadienį, lapkričio 28 
d., priimti kuo daugiausiai 
svečių ir viešnių savo vaka- 
rienėn, per kurią bus išpil
dyta ir graži dainų ir muzi
kos programa. Pradžia 5:30

Baisi gyvenimo tragedija

Vyras nusišovė, kai žmona kepė kala
kutą Thanksgiving dienos pietums

KĄ SAKO ŽMONA APIE BAISŲ IR ŠIURPŲ ĮVYKĮ. 
KULKA PATAIKĖ Į GALVĄ. MIRĖ VIETOJE

William Cichava, 26 metų 
amžiaus, 1240 S. Fairfield 
avė., buvo nusiminęs, kad jo 
žmona jį paliko po dviejų 
savaičių nuo jų vedybų. Jis 
iš nusiminimo pereitą ket
virtadienį nutraukė sau gy
vybės siūlą su ginklu namo 
koridoriuje, kai žmona ruošė 
Thanksgiving pietus.

Betsy Cichava, 23 metų
amžiaus, kuri turi du vaikus metų, ir Frederick, 4 metų, 
iš pirmykščios moterystės, i 
pareiškė Fillmore st. polici- ! 
jai, jog ji ištekėjo už Cicha
va pradžioje pereitą mėnesį. 
Dviem savaitėms s praėjus 
jis pasakė jai, jog jis turi 
Floridoje žmoną.

PRAŠĖ GRĮŽTI

“Aš išsikėliau gyventi ki
tur, iki jis sutvarkys reika
lus pagal įstatymus”, — 
žmona pasakė verkdama. 
“Jis ragino grįžti mane pas 
jį. Mes dirbome toje pačioje 
kompanijoje, visą dieną jis Ferrorini, 
man nedavė ramybės. Pa
skui vakare jis atėjo į ma
no butą, kurį aš išnuomavau 
4120 W. Lake str.”

Aukšta brunetė nerviškai 
rūkė cigaretę. “Prieš keletą , 
savaičių Bill gavo ginklą ir 
grąsino abu mus nušauti”,—

Cichava atėjo vėl į namą.
PAMATE GINKLĄ

“Jis norėjo paimti savo du 
rūbų lagaminus (suitcases), 
kuriuos turėjau”, — ji pa
reiškė. “Aš juos padaviau 
jam, ir jis pradėjo mane ra
ginti pas jį grįžti. Mes kal
bėjom koridoriuje, kad duoti 
vaikams ramybę. Paskui aš 
pamačiau, kad jis dar turi 
ginklą. Jis gąsdino, jog sa
ve nužudysiąs, ir aš surikau. va^- P°piet.
Mano nuomininkė, Mary 

atbėgo ir 
vaikus už savęs. Aš jam pa
sakiau, jog palauktų kol aš 
užvilksiu šiltesnius rųbus, ir 
tada eisime kartu pasivaikš
čioti. Kai tik atsisukau eiti į 
apartamentą, aš išgirdau šū
vį ir jis nukrito žemyn laip
tais.”

Policija pasakė, jog Cicha
va paleido vieną šūvį ir kul
ka palietė jo galvą. Jis mirė 
tuojau.

švęsti indai, vagys nuėmė 
nuo altoriaus. Tabernakulas 
buvo pritvirtintas prie alto
riaus keturiais šriubais. Kai 
Syracuse vyskupas Walter 
A. Foery buvo informuotas 
apie šventvagystę, jis tuo
jau paskyrė atsiteisimo die
ną su iškilminga procesija ir 
išstatytu šv.. Sakramentu 
Endicott bažnyčioje.

Per visą dieną Antano 
bažnyčioje klūpojo 200 gar
bintojų prie Šv. Sakramen
to. Vakare buvo pilna baž
nyčia žmonių, visi žmonės 
netilpo bažnyčioje, kiti buvo 
šaligatvyje.

Katalikas medžiotojas ra
do pavogtą tabernakulą, jis 
tuojau pranešė Šv. Jono 
Evangelisto bažnyčios kle
bonui Binghamtone. Jis tuo
jau nuvyko paimti šventas 
Ostijas, ciboriją ir lunettę.

šis įvykis ir baisus ir šiur
pus. Katalikai, patyrę 
šį,įvykį karštai meldės, 
tokių dalykų daugiau 
įvyktų.

Darlak brolis rastas

į parapijos

lietuviu di-
mitingas

X Kareivių Motinų Klū- 
laikė bas, Ciceroj, rytoj dalyvau

ja bendroj komunijoj “in 
corpore.” Klubo užprašytos 
šv. Mišios bus 7:30 vai., dėl- 

į to visos narės prašomos su
sirinkti 7 vai.
salę.

X Roselando 
delis masinis
Lietuvos reikalais bus • 
rytoj, Visų Šventųjų para
pijos salėj. Jau buvo rašy
ta, kas tame mitinge kalbės 
ir kokia bus programa. La
bai svarbu, kad kuo daugiau
siai vietos ir apylinkės lie
tuvių atsilankytų ir pasi
klausytų. Mitingas prasidės 
3 vai. popiet.

X Gaila ūsų. Amerikoj nė 
ra mada vyrams ūsus au-

10 ginti. Bet Lietuvoj ypatin
gai seniau ūsai daug reikš
davo. Turintis ūsus ir vaka
ruškose galėdavo dalyvauti. 0 
Kas sekmadienį lapkr. 28 d., 
atsilankys į šv. Mykolo pa
rapijos salę, No. Side, tas 
pamatys komediją iš Lietu
vos gyvenimo, kaip vienas

žinomas kavalierius neteko savo ūsų.
Pradžoia 7:30 vai. vakare.

negyvas
Paul Peter Darlak, brolis 

žinomo Edward Darlak Tou- 
hy gengės, buvo rastas mi
ręs rave, prie 18-tos ir Troop 
st.. pereito ketvirtadienio 
ryte, atrodo, jog jis žuvo 
nuo vagystės netolimoje 
krautuvėje.

Maxwell gatvės policija 
gavo pranešimą, jog vanda
las ar vagis yra išmušęs 
Emil Kremar ir sūnų krau
tuvės langą, 1215-17 W. 18th 
str. Atrodo, jog norėta ap
vogti parodos (išstatymo) 
langą.

Yra davinių, jog jis bandė 
perlipti stiklus ir vagis stik
lo aštrumos buvo įpjautas.
Kraujo šlakai ėjo nuo krau- ------------
tuvėS sekant kraujo pėdsa- Kalakuto pietūs atvi 
kus, policija rado Darlak la- r
voną.

I

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

.EITAS IR MANDAGUS 
PATABNAVTVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............
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1751 W. 47th Street

By Irv Tirmaty

P. KEZON . 
ir Iždininkas

apie 
kad 
ne-

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng In the line 

Furniture

ALESAUSKAS
Žuvo gaisre

Detroit, Mich. — Du

B

f 
i

and SONS
F ar tory Representaitve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment caD — 

REPUBLIC «O5I

NAPPY

Dantys sulaikė kulką 
mergaitės burnoje

Grand Rapids, Mich. —
Trylikos metų mergaitės 

gyvybę išgelbėjo jos dantys. 
Jos vardas — Patricia Can- 
non. Jos brolis Robert,
metų, netikėtai iššovė iš .22 
caliber cartrige, kulka įlėkė 
į mergaitės burną, išmušė 
šešis žemutinius dantis. 
Saint Mary’s ligoninės gydy
tojas kulką rado mergaitės 
burnoje. Vadinasi mergaitės 
dantys sulaikė kulką.

šis įvykis buvo 
pereitą trečiadienį.

as- 
pe-

Atėmė vyną
James Fleming, 716 

waukee avė., pranešė perei
tą ketvirtadienį policijai,
jog trys negrai jį sučiupo menys mirtinai apdegė 
prie Chicago av. ir Sedgwick reitą ketvirtadienį ; 
str., atėmė ir jo $2.50 ir bu- metu, kai kilo ugnis namų 
telį vyno. 'apartamente.

liojo kalėjiman
Iona, Mich. — Waldo Lay- 

cock, 18 metų amžiaus, iš 
Ann Arbor, buvo pabėgęs 
pereitą pirmadienį iš Michi
gan kalėjimo. Pereitą ketvir-

gaisrc tacjjenį Laycock išalkęs atė-
jo į šerifo ofisą, Ann Ar- 
bore, ir pasidavė, jis norėjo 
gauti Thanksgiving dienoje
pietus. Jis buvo nuteistas 
nuo dviejų iki dešimties me
tų kalėjiman už nedorą pa
sielgimą.

Motina ir šeši jos vaikai 
žuvo ugnyje

Tellico Plains, Tenn. — 
Motina ir šeši jos vaikai žu
vo gaisro metu, netoli Telli
co Plaines, Tenn., pereitą 
trečiadieni. Vyresnioji duktė 
ir mažas kūdikis apdegę pa-

X Jono ir Kazimieros Po- 
remskių šeimoj, 4636 So. 
Artesian Avė., šią savaitę 
daug žymėtino įvairumo. 
Buvo parvykęs iš kariuome
nės porai dienų sūnus Xa- 
vier, žinomas “Doc”, buvęs 
veiklus Keistučio choro na
rys. (Kitas jų sūnus Ray- 
mond yra kur nors Afrikoj). 
Padėkos Dienoj Poremskiai 
minėjo 24 m. vedybinio gy
venimo sukaktį, kurio ban- 
kietas bus sekmadienį. Be 
to, dar duktė Catherine, 
Keistučio choro vice pirm., 
mini savo gimtadienį. Tai
gi, šeštadienio ir sekmadie
nio vakare jų namuose bus 
šviesu ir daug svečių, vieš
nių.
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bėgo iš ugnies nagų. Mirusi 
motina vadinasi Mrs. Addie 
Eller Hughes, 38 metų am
žiaus, našlė, ir šeši vaikai 
žuvę ugnyje yra nuo vienų 

'iki 15 metų amžiaus.
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