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TRYS IŠDAVIKAI NUTEISTI MIRTIMI
Australai su amerikiečiais N. Gvinėjoj 
paėmė Gona bazę; spaudžia Būna

Ir Guadalcanal saloje, Solomons, 
daroma žymi pažanga
SĄJUNGININKŲ š T A- 

BAS Australijoje, lapkr. 24. 
—Gen. MiacArtharo vadoyau 
jama australų kariuomenė 
paėmė japonų bazę Gona, 
Naujojoj Gvinėjoj. Bet ba
zėje Būna, už 12 mailių pie
tų link nuo Gona, japonai 
atkakliai ginasi prieš. ameri
kiečių kariuomenę.

Paėmę Gona australai tuo
jau pasuko link Būna ir ši 
bazė — svarbiausioji japonų 
bazė — dar iš vieno šono 
bus suremta.

Ispanija užgina 
radikalu grąžinimą

RIO de JANEIRO, lapkr. 
24.—Anądien iš Berlyno per 
radiją pranešta, kad naciai 
Prancūzijoje suėmė buvusios 
Ispanijoje revoliucijos rau
donųjų du vadus Franco 
Largo Caballero ir Santiago 
Cesares Quiroga ir juos pa
davė Ispanijos autoritetams.

Vietos ispanų ambasada 
dabar pranešė, kad taip ne
sama, kaip iš Berlyno pra
nešta. Ispanija negavusi tų 
radikalų vadų.

Italija norėtą išeiti 
iš karo, bet...

NORFOLK, Va., lapkr. 24. 
—Britų ambasadorius lordas 
Halifax pareiškia, kad, jo 
nuomone, Italijai iki gyvojo 
kaulo įsiėdė šis karas ir ji 
norėtų kaip nors iš jo išeiti. 
Tačiau Vokietija jai neleid
žia apie tą išėjimą ir svajo
ti.

Ambasadorius tai pareiš
kė laikraštininkams į klau
simą, ar Italija galėtų pada
ryti atskirą taiką su sąjun
gininkais.

Knox abejoja apie 
japonu žygius

VVASHINGTON, lapkr. 24. 
—Laivyno sekretorius Frank 
Knox abejoja, kad japonai 
galėtų ir įstengtų išlaipinti 
daugiau kariuomenės Gua
dalcanal saloje, kur japonų 
jėgoms yra gana riestai. 
U. S. laivai nepaprastai aky
liai patruliuoja tos salos pa
krantes, sako sekretorius.

LONDONAS, lapkr. 14.—

VVASHINGTON, lapkr. 24. 
— Nepaisant japonų smar
kaus priešinimosi, Guadalca
nal saloje, Solomons, mary
nai palaipsniui stumia japo
nus į šiaurinį salos iškišulį, 
anot gautų laivyno departa
mente raportų.

Marynams didelę pagalbą 
teikia bombonešiai, kurie 
nuolat atakuoja priešo pozi
cijas ir įsitvirtinimus, ypač 
jūros pakrantėmis, kur japo 
nai pirmiau daug progos ga
vo išlaipinti kariuomenę. 
Tuo būd.u priešui sukeliami 
dideli nuostoliai.

Marynų ir kariuomenės da 
lini-d veiksmai saloje padidė
jo, kiai Gvadalcanal apylin
kėse sutriuškintas japonų 
Laivynas, kurio 28 laivai nu
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Jų žmonoms teisėjas skyrė po 25 
metus kalėti ir 10,000 dol. baudos

Teisėjas pažymėjo, kad byla nagrinėta 
teisingai; taip nėra nacių Vokietijoje
CHICAGO, III., lapkr. 24. 

— U. S. distrikto teisėjas 
VVilliam J. Campbell vakar 
paskelbė nuosprendį teismo 
pripažintiems kaltais še- 
šiems krašto išdavikams, ku
rių bylos nagrinėjimas lapkr. 
14 d. pasibaigė vietos fede- 
raliniam teisme. Pripažinti 
kaltais išdavikiškumu Hans 
Max Ha.upt, nugalabinto sa
botažininko Herberto Haupt 
tėvas, VValter Froehling ir 
Otto Richard VVergtn 
žmonos.

Teisėjas Campbell šiandie 
visus minėtus tris vyrus nu
teisė mirtimi, o jų žmonas 
po 25 metus kalėti ir po 10,- 
000 dcl. baudos.

Prieš paskelbsiant ištarmę 
teisėjas trumpai pareiškė, 
kad jų byla buvo nagrinėja
ma teisingai. Anot teisėjo, 
vokiečių Reiche kitaip apsi
einama su tos rūšies nusi
kaltėliais.

Mirties bausmės įvykdy-
ir jų mas paskirtas 1943 m. sau- 

' šio 23 d. elektros kedėje.

(•‘Draugas” Acme teiepnoto,

Iš karo frontų praneša, kad Stuttgart ir Italijos miestai bombarduojami (1); sąjun- 
skandinta ir 10 kitų sugadin- gininkai žygiu°Ja Tunise (2); britų aštuntoji armija “ašį” stumia Libijoje (3); ir rū
ta Nuo td laiko amerikie- sa* trijose vietose kontraatakuoja Stalingrado fronte ir tūkstančius vokiečių stumia at-
čiai ėmėsi smarkiau laužti gak 
visolcį priešo atsparumą.
. Amerikiečių tikslas' yra 

japonus visiškai išnaikinti 
Guadalcanal saloje.

ARŠIOS LAKŪNŲ KOVOS 
VYKSTA TUNISIJOJE

LONDONAS, lapkr. 24.— I čia pažymima, kad tos ko-
Žiniomis iš Tunisijos, Šiau- vos dausose buvo numato- 
rinės Afrikos, tenai padian- mos, kadangi ašis turi pa-

Prancūzų nuostoliai 
Šiaurinėj Afrikoj

RUSAI PAŽANGIUOJA 
STALINGRADO FRONTE

Atimta daugiau sodybų, daugiau 
vokiečių nukauta, nelaisvėn paimta

LONDONAS, lapkr. 24.— Rusų jėgoms įsismaginus. 
Iš Moroko per radiją pra- Stalingrado fronte vokiečiai 
nešta, kad nuo lapkr. 8 iki neįstengia panešti smūgių 
10 d. imtinai per sąjunginin- paskui smūgius.
kų okupaciją 490 prancūzų šiaurvakaruose nuo Sta
žu vo ir 969 su žeista Šiauri- lingrado rusų jėgos užėjo už 
nėj Afrikoj. i Dono upės alkūnės ir pertsi-

Rockfordo diocezi jai 
paskirtas vyskupas

Jo šventenybė popiežius 
Į Rockford, III., diocezijos ga- 
I nytoju - vyskupu paskyrė

. ... , mons. John J. Boylan iš Dės
MASKVA, lapkr. 24. — mete per upę, o pietiniam ’ Moines Iowa

Stalingrado šone rusai ate- j Buvusia šiQS 
pėse blaško vokiečių

diocezijos 
vyskupas Hoban paskirtas 
Clevelando vyskupu koadju
torium.

Kun. Leo Binz, apaštališ

Su prancūzų adm, Darlan pagalba 
Dakar be kovų laimėtas

LONDONAS, lapkr. 24.— kad jie kovotų prieš sąjun- 
Sąjungininkai Dakar miestą gininkus ir admirolo Darlan 
ir uostą, prancūzų Vakarų neklausytų. Maršalas pažy- 
Afrikoje, laimėjo be nė ko- mėjo, kad to reikalauja pran 
kių kovų.. Tas atsiekta su cūzų tautos “garbė, 
adm. Jean Darlan, buvusiu Į Londone aiškinama, kad 
Vichy vyriausybės visų gin- adm. Darlan pastangomis 
kluotųjų jėgų ministru, kurs rasi, prancūzų kariuomenė 
perėjo sąjungininkų pusėn kurios Vakarų Afrikoj yra 
ir visus prancūzų kolonijų apie 50,000 vyrų, pereis są-

dali-
nius.

Sovietų karo vadovybė 
praneša, kad Dono upės al
kūnės bare rusams pasisekė 
perkirsti vokiečių frontą. Iš 
to šono atkirstas vokiečių 
fronto kairysis- sparnas ap
supamai, taip kad Stalingra
do fronte keletas šimtų tūk
stančių vokiečių gali pakliū
ti į rusų spąstus.

Anot sovietų, rusų kariuo
menė kai kuriose vietose 
jau per 25 mailes pasistūmu- 
si priekyn. Apie 50,000 vo
kiečių nukauta, ir apie 24,000 j na* reikia demokratiją

gėse vyksta aršios sąjungi
ninkų lakūnų kovos su ašies 
lakūnais. Smarkiausios ko
vos eina Bizerte ir Tunis 
laivyno bazių padangėse.

U. S. nuostoliai 
okupuojant Afriką

WASHINGTON, lapkr. 24 
— Karo departamentas pas
kelbė, kad okupuojant šiau
rinę Afriką U. S. ginkl.uo 
tuosios jėgos turėjo mažus 
nuostolius.

Nuostoliai šiaip paskirsto
mi: armija—350 nukautųjų

kojo delegato Washingtone j goo sužeistųjų ir 350 žuvu-
sekretorius, paskirtas Wino- 
na, Minnesota, vyskupu ko
adjutorium.

Čilės prezidentas 
įspėja ašies agresorius

SANTIAGO, Čilė, lapkr. 
24.—Prezidentas Juan Anto-

t

nio Rios pagaliau įsisąmoni-

Afrikoj vadus paragino su
sidėti su sąjungininkais ir 
bendrai su jais kovoti prieš 
nacių Vokietiją. Adm. Dar
lan per raliją iš Algiers, 
Šiaurinės Afrikos, pranešė, 
kad tik veikiant bendrai su 
sąjungininkais Prancū z i j a 
bus išlaisvinta ir atstatyta 
taip, kaip buvusi prieš karą.

Kai adm. Darlan atsišaukė

jungininkų pusėn. Dakare

paimta nelaisvėn. Kovų lau
kai nukloti vokiečių lavo
nais.

Rusams tenka dideli 
karo grobiai. Iki vakar ru
sams teko: 556 vokiečių pa

yra ir prancūzų karo laivų, trankos, 826 sunkvežimiai, 
1.200 geležinkelio vagonų, 
2,625 kulkosvaidžiai, 32 lėk-

Gal ir šie susijungs srj są
jungininkų laivynais. Ir te- 
naitinės prancūzų oro jėgos į tuvai, 35 tankai ir dideli kie 
juk nepasiliks nuošaliai nuo j kiai kitų ginklų ir karo me- 
sąjungininkų. Sąjun g i n i n-* džiagos. Daugumą paimtų 
kams bus didelė parama, o( tankų, lėktuvų ir įvairių rū- 
ašiai—smūgis. šių ginklų galima vartoti

Gautomis žiniomis naciai su- j į prancūzų kolonijų vadus, 
šaudė 15 olandų daugiau Vichy vyriausybės galva 
Sakoma, pripažinti kaltais maršalas Petain per radiją 
sabotažu prieš nacių autori- paskelbė visiems kolonijų 
tetus. viršininkams “Į s a k y m ą,”

Štai ir išaiškinta, kokiais 
tikslais Amerikos karo eks
pedicijos Afrikoje vyriausius 
vadas Įeit. gen. Eisenhower 
tarėsi su adm. Darlanu, kas 
baisiai nepatiko de gaullis- 
tams. ,

Šie Stalingrado frante lai
mėjimai ir išvystoma rusų 
ofensyva padrąsino rusus i? 
kitose ilgojo fronto dalyse 
smarkiau susimesti prieš vo
kiečius. Kovos vyksta Kau
kaze ir Maskvos šone.

visomis priemonėmis ginti 
nuo ašies agresorių.

Jis įspėja nacius ir jų ša
lininkus, kad jei jie nerims, 
respublika nutrauks santy
kius au ašimi. Tas bus pada
ryta Amerikos apsaugai.

VVASHINGTON, lapkr. 24. 
—Pietų Amerikos pakrantė
se šį mėnesį ašies submari
nas nuskandino britų preky
binį laivą. Laivas į 10 sekun
dų nuskendo. Žuvo *42 vyrų 
įgulos.

šiųjų; laivynas—10 žuvusių 
jų, 150 sužeistųjų ir 150 din-! 
gusiųjų.

Karo departamentas pa
reiškia, kad daugumas din
gusiųjų, regis, yra prigėrę.

Minėti nuostoliai apima 
laikotarpį nuo lapkričio 8 d. 
iki Šiaurinės Afrikos pakraš
čių okupavimo. Žygiai Tuni- 
sijoje minėtu raportu nelie
čiami.

Pažymima, kad iš to, kas 
pasakyta, didžiausi nuosto
liai turėta Oran ir Algiers 
miestuose ir uostuose, kur 
prancūzai atkakliai priešino
si.

Ketverią metu reikės 
suklupdyti japonus

kankamai įvairių rūšių lėk
tuvų, kuriems nėra didelių 
sunkumų iš Europos žemyno 
ir artimųjų salų nuskristi j 
Šiaurinę Afriką, o ypač Tu- 
nisijon.

Be šių mirtinųjų dausose 
kovų Tunisijoje sąjunginin
kų lakūnai sėkmingai ata
kuoja ir skandina, arba su
gadina daug ašies laivų Vi
duržemio jūroje. Be to ata
kuoja dar ir Tripolitanijos 
pakrantes, į kur subėga ašies 
armijos liekanos iš Libijos,

Savo rėžtu britų 1-oji ar
mija T.unisijoj vis smarkiau 
spaudžia ašies pajėgas ap
link Bizerte ir Tunis bazes. 
Numatomos didelės kovos ir 
sausžemyje.

Ekvatoriaus prezidentas 
atvyko į U. S.

VVASHINGTON, lapkr. 24. 
— Ekvatoriaus respublikos 
prezidentas Carlos Arroyo 
dėl Rio vakar atvyko į U. S. 
su oficiale vizitą. Atskrido 
čia lėktuvu. Bolling airporte 
svečią pasitiko prez. Roose
veltas ir jį paėmė į Baltuo
sius Rūmus, kur jo pagarbai 
vakare iškeltas banketas. 
Praeitą naktį svečias pralei
do Baltuosiuose Rūmuose.

WASHINGTON, lapkr. 24. 
—U. S. vyriausybė lend-lease

RYTOJ, PADĖKOS 
DIENOJE “DRAUGAS” 
NEIŠEIS!

“Draugo” Redakcijos Ir 
Administracijos ofisai tą

SAN FRANCISCO, Calif., 
lapkr. 24.—Rear adm. Yates 
Stirling, Jr., išėjęs iš aktu
alios tarnybos, buvusia Pearl 
Harbor komendantas, spėja,
kad Hitlerį sąjungininkai dieną bus uždaryti. Skelbi- 

programas keliu Sov. Rusi- suklupdys per vienerius me- mus telefonuokite po 4-tos 
jai siunčia Douglas Oil refi- | tus. Bet, anot jo, nugalėti val« ketvirtadieni, lapkr. 26, 
nerijos dirbtuvę, kuri yra j japonus ims mažiausia ket-, UM2 m.

verius metus.arti Los Angeles, Cal.

f. 
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LRKSA MODERNIAI SUTVARKYTA FRATERNALE 
ORGANIZACIJA

Informacijos apie certifikatų rezervus
LRKSA generalinis naujų mokėjimo. * 

narių vajus prasidėjo šių Jei certifikatas išduotas 
naštų Lapkričio 1-mą. Orga- už mažesnę sumą, tuomet iš 
nūn&toriai ir kuopų veikėjai mokėtos ir pratęstos aplra-u- 
raginami stoti į darbą nuo dos sumos yra proporciona- 
pat vajaus pradžios. į liai mažesnės.

Apsirūpinimui reikalinga 
‘‘amunicija”, kreipkitės į 
centrą, kuris prisius aplika
cijų blankų, brošiūrėlių iš-

Išmokėtos ir pratęstos ap
draudos vertės yra duoda 
mos ir ant Endowment at 
age 60 ir 20 Year Endow-

leietų lietuvių ir anglų kai-' ment certifikatų.
bomie, informacijų apie ko 
misus ir t. p. ,

Dabartiniai Susivienymo 
certifikatai yra sutvarkyti 
moderniškiausiaas pagrin
dais, kokius turi tik pačios 
pažangiausios organizacijos.

Pirmiausia apie rezervus. 
Pasitaiko, kad narys neten
ka darbo, sunegalėja, ar dėl 
kitų priežasčių neišsigali mo
kėti nustatytų duoklių. Ta
da jis turėdamas bile kla
sės certifikatų (išskiriant se
nosios A klasės) gali susto 
ti mokėti ir pasilikti nariu. 
Jis gali pasirinkti išmokėtą 
(Pailup) arba pratęstą (Ex- 
tended) apdraudą.

Daleiskime, kad 20 Year 
Payment Life certifikatas

* išduotas pagal 20 metų am-
• žiu už $1,000.00. Narys mo

lui, tris pilnus metus, o po> 
to, sustojęs mokėti duokles 
gali pasirinkti išmokėtą 
(Paid up) ir pratęstą (Ex- 
tended) apdraudą. •

JBigu pasirinks išmokėtą 
apdraudą. jo certifikatae 
mirties laiku bus vertas $85. 
Jeigu pasirinks pratęstą ap
draudą certifikatas bus ga
lėję 3 metus ir 177 dienas 
Atsitikime, jei narys mirtų 
prieš šio periodo išsibaigi- 
naą, pilna jo certifikato su
ma būtų išmokėta jo pašalp- 
gaviui.

Išmokėtos arba pratęstos 
apdraudos vertės duodamos 
metinėse datose, po trijų ar 
daugiau pilnų metų duoklių

Prie 20 Year Endowment 
ir Endonment at age 60 yra 
cash vertė išsibaigus pratęs
tos apdraudos periodui.

CHICAGOJE linkme pragarite

Iš Lietuvių
Respublikonu Klubo 
susirinkimo

Wnį
i Toji pragarinė ugnis nors

įos nei
šiol kad būdavo. Jia pareiš
kė: “Kad norit, ir visą Chb 
cagos policiją sušaukite, bet 
jds nieko mums nepadarysi-

kaip iki zoną praleisti už sufanati- zacijų” ženklus. Už draudi-

pastarueja laiku prigesinta, {* * jr- . 
tačiau dega kiekviename Geriausia priemonė — vi-
Keisbučio Klūbo susirinkime. siems lankyti susirinkimus,

zuotų pasekėjų pinigus. | mo nepaisymą 
Klūbictis džiama.

būsią, bau-

Išmokėtos ir pratęstos ap
draudos verčių lentelės yra 
išspausdintos kiekviename 
cortifikate.

Jaunamečių skyriaus kla
sės B — 20 Year Payment 
Life, C — 20 Year Endow- 
ment ir D — Whole Life ap 
draudos certifikatai šalę iš
mokėtos ir pratęstos apdrau 
dos turi atsiskaitymo gry
nais (cash surrender) ver
tės.

Taigi turime pažangia lie
tuvišką katalikišką fraterrie*- 
•išką organizaciją, kurioje 
galime apsidrausti patys, 
apdrausti savo šeimas ir pa 
tikrinti protekciją savo brau 
giausiems asmenims. Tuo ’ 
reiktų tik didžiuotis ir viso
mis jėgomis prisidėti, kač 
Susivienymas po savo vėlia 
va sutrauktų visus lietuviu* 
ir lietuves galinčius tapti 
nariais.

Turėdami galingą Susivie 
nymą, turėsime didesnę įta
ką šios šalies ekor.ominia 
me, kultūriniame ir politi 
niame gyvenime ir būsime 
pajėgesni pagelbėti mūsų se 
nai tėvynei Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Visus Susivienymo priete
lius, visus tautos mylėtojus 
kviečiame į darbą — į nau- 
jų narių mobilizacijos dar 
oą.

Susirinkimas įvyko lapkri
čio 15 d., Margučio patalpo
se. Susirinko virš šimtas na
rių. z

Susirinkimą atidarė adv. 
Olis, kuris pirmiausiai pada
rė pranešimą iš pastarųjų 
rinkimų. Jis, be kitko-, taip 
pasakė: “Nors aš rinkimuo
se pralaimėjau gaudamas 
virš pusę miliono balsų, bet 
bendrai lietuviai šiuose rin
kimuose laimėjo. Be to, lie
tuvių priešrinkiminė kampa
nija buvo vedama be užgau
liojimų ir dėl to veik visi 
lietuviai savo balsus atida
vė už abu lietuvius kandida
tus. Tas rodo, kad lietuviai 
eina prie susipratimo ir re
mia savuosius.” Toliau adv. 
Olis pareiškė, kad respubli
konų išrinkti kandidatai val
džion bus ir Lietuvos nepri
klausomybės užtarėjai. Taip 
jie yra pasakę prieš rinki
mus.

Susirinkime pabrėžta, kad 
šie rinkimai nėra paskuti
niai. Neužilgo turėsime ki
tus ir dėl to laikas ja,u lie
tuviams vėl organizuotis.

Kadangi atsirado viena 
valdiška vieta, tai vienbal
siai nutarta jon rekomenduo
ti daug respublikonams pa
sidarbavusį Wm. Duobą iš 
West Side. Bus reikalauja
ma ir daugiąu vietų lietu
viams.

Nutarta įsteigti Lietuvių 
Respublikonų Klubą, kas tuo 
jau ir padaryta. Mėnesinė 
mokestis nustatyta 56c. Su
sirašė 45 nariai. Tokie klu
bai bus steigiami visose Chi
cago lietuvių kolonijose. 
Centras bus Margučio pa
talpose. Klūbo valdybon iš
rinkta: pirm. — adv. A. O- 
lis, vice pirm. — Wm. Duo
ba, sekr. — adv. J. Grish, iž-

Keistutiečiai neturi ramybės. o tuomet komunistėliai turės 
nuo komunistiškų parazitų. įtikti au didžiuma.
Jie neturi progos svarstyti | Komunistams nerūpi joks 
klubo reikalus, o amžinai jjįįnus idealas. Jiems nerūpi 
klausyti jų liguisto proto su- Amerikos gerovė, kaip ir Lie 
ūsanymų. - Vuvos. Jie yra amžinai akli

Lietuviški kacapai tik ir bolševistiniai šari katarin- 
sapnuoja apie komunistišką jįOa Kaip jiems grojama, 
rojų. Stačiai nejauku rim- uip jie šoka. 
tam nariui klausyti tų bol-1 Viena klūbo narė susirin- 
ševikiškų peckelių beprotis- uiipe įnešė aukoti komunis-

Naciai Lietuvoje
draudžia ženklus

“Kauener Zeitung” (30. 
IX) primena, kad Ostlande” 
draudžiame nešioti “buvusių 
politiniu partijų bei organi-

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

kų argumentų. 
Šio mėnesio susirinkime

jie kėlė triukšmą, kad kPū- 
bas būtinai turi rinkti atsto
vus į jų komunizmo propa
gandos konferenciją. Suma-

tams laivakortę ir pati ža
dėjo $5.00. Tačiau nesirado 
nei vienas važiuoti į savo iš
svajotą “rojų”-. Jie vargsta 
čia, kapitalistiniame “praga
re”. Jų vadai — Vabalai

nymas buvo leistas per bal-skenda į šiltus kraštus šil- 
sum. Nubalsuota atmesti, jytį aau sparnus,, žiemos se- 
Taip ir Uk,' komunistai lyg
musę perkandę.

Dabar, ateinantį mėnesį 
bus priešmetinis susirinkt- 
mas ir valdybos rinkimas.
Visi nariai — budėkite, kad 
klubą neužvaldytų raudonie
ji parazitai.

Komunistai jau suka visą 
savo pragarinę mašineriją, 
kad išbombarduoti jiems ne
tinkamus narius iš valdybos.
Ateinantį mėnesį būkime at
sargūs. Atsilankykime visi 
nariai, kiek tik priklausome, 
o klubas laimės. Atminkite, 
kad nuo ateinančio priešme- 
tinio susirinkimo priklausys 
laimėjimas,ar pralaimėji
mas.

Komurrtštėlis Stalioraitis 
grasino viešei, balsą pasi
prašęs, kad tokių rinkimų

dininku — adiv. A. Lapins
kas.

Po susirinkimo turėta vai
šės, kurias paruošė Olienė 
ir Vanagaitienė.

A. Valančius

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

TRIANGLE
no* aklų vtaun gs. 

Mugėkite Jaa, leladami
Tik viena 
reninui.

tnuott Jaa modąrnttkland* 
kurta regėjimo moteli* 

gali eutaiktl n metai rsmtmo

RANGE OILCRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar nei&parduo 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, f O z r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.OQ 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ė|A Prt 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. KZeteRU

Akm kalno* perkant 4 tonu. ar suvlrf
D332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

♦9.20

Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynos liepsnos

burnerių Svariai degsi 
Mes turime savo steke vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar į 
industrijoj. Mūsų didelis sta-' 
kar ir moderniški meieriai 
tr.Lsų trokuose užt.krina ge
riausią patarnavimą.
TRI \NGLK OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chicago, Ilk, TeL CAN. 2020

Dr. John J. Smetana 
Dr. I J. Smetana. Jr.
1801 So. Ashland Avemiš 

Kempes lS-toe
GASAL

Kaadlen a. n. iki »<»• ų m 
TreOad. iv fctad. fote a, n.

-------------ftfAnjL >

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU M0R6ICIU t
STATYBAI — REMDNTAVIMUI ABBA BBEBIANSAVBIUI

ant Lengvų Mėnesinių Ižmokėjimi} I
PANAUDOKITE PROGA DABABTIN1IO SENOMS

^/lAU/uzd. 

ProrecTion 
lor /eur

TAPKITE FINANSINIAI NEPAKLAUSOMI I
TAUPYKITE mOaų įstaigoje. JOaų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 86,600.08 apdrausti par Federal Savings and Loan In- 
auranoe Corporation. Ifnka—s 3^%. JOsų pinigai greitai IHaoka* 
mi ant pamiknlarigMb * ■ ’
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ PINANSINH ĮSTAIGA 

_________ _ — 46 Metai Setaafogo Patarnavimo ! —

“KEISTUTO’ SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jom. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

t

i DR. SEIMĄ SODEIKA
o. e.

AKIS IflTUHNBJA 
AKINIUS PBRAIKENA

t
Ofise randasi kiti pataisyme 

metodų, įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906. 

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, IH 

Tel.: Cicero 7681

EtfL G. SERNER
LIET b VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2ff metų patyrimas

Tek Y'asds 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Btaiso.

Ofisas Ir Akinių DlrbtuvS 
>401 SO. HALSTED 8T. 

kampas 84th St

Valandos nuo 10 ikt 4, nuo 0 Ori 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

LIETUVIS DAKTARAS
ETB1STZ
Pritaikina akiniu* 

-ataakomlngai u* 
prieinamą kainų

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 St. Halsted St.
»

Telefonu:

Calumet 4591
DHL HADIO PATAISYMO 

I:

♦ ♦♦♦•♦-G",

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DiVIDKNTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

WHITttEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STA t* 7572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Sk
Room 1230

Ofise Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutarti

MEW VICTORY 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota. ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARds 2330

PUnai įrengtas Medikes DepaeU
tas gydymui visokių ligų 
■ktų lr llglalklnlų.

Pilnai Irengtaa Chirurguos De- 
partmentas, kur ararblaa tr ma
žesnes operacijai atlieka atsako- 
tfalngl Chirurgai-Daktarai.

PhyeloSluTajjy 
partmentas prlskaitant Dlather-- 
my, Ultra Violet Bay. Slnusoldal 
ir kitus modernUkus metodus 
gydymo,
PUnai įrengtas X-Ray Depart- 

daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokim pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčiu,

KALBAM UBTOTiaKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

m, suims
PHY8I01AN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OKSO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 tr nno 8 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tek YARda 4787 
Namų tat PROapect 1880

n f. atlogsnas
DANTISTĄ*

1446 So. 40tb Court, Cicero
Astradieiusia, Hetmtadianiaw 

iz Penktadieniai*
Valandos : 10-12 ryte, 2-8, 7-8 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicaga

Pirm arimais, Treėiariianiaia . 
ir Šeštadieniais

Vakariau 3 — 8 popiet,

lEuEais

T»L TARd* 8161

DR. V. A. ŠIMKUS
•TDTT0JAJ9 IH CHIRURGAS 

IB AKINIUS PBRA1JKO 

744 VVest Sfith Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadianiaia 11-12.

Ofiao Tri. ............ VIBgllria 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS H» CTURURGAR 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 ra).
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitariua.

! 4645 So. Ashland Avenue 
ari* 47tt Btnet

tai.: ano. 9 vaL turto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sgtartį.

AMPŪIOK UXTmCIQ DAKTARŲ DRAUOUOB KARIAI

DR. L DUNDULIS
•nmojit m aanuiaAg 

4157 Archer Avenue 
Ofleo vaL: 1—8 b 6—8:30 P. M- - apnifRI RTITJITCl

Rea. 6958 8. Talman Avė.
Tel. GROvetifll 0617

DB. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA* Ot OMBUIOAH

VaL: 8-4 ir 7—Hiah 
Ketvirtad. ir Nedėliomis mitarai 
2423 West Mhrųuette Rd.

Tri. TARda 88BL 
Bet: KBNvood 8107.

DB. I. J. BERTASH
Ofiao rii m 14l ue 

756 Weot 85th Street

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAH IB OKTDTTBflAg 
2201 West Cermak Rd.

i Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
. Trečiad; ir Seitad. va

karais ofisas uždarytas. 
BEZIDENCUA:

8241 West 66th Plam 
TaL BIPŠIBS 7868

67
MAS PROspeet 8688

DR. P. Z. ZAAATDR8
6YVTT0JAH B OBZBUSOAd 

1821 So. Halsted Street

RALANDMt n v. ndo ils S pspi 
8 Iki 9 vaL vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

HEMIock 5848

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOMS IB CHBURO AS

6787 So. Westen» Avė.
OnSO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 Iki 9 
NadBiomis pagal sutartį

Tri. Oioaro 1484

DB.S. B. P4LUTSIS
Kumpu A5tos gat Ir 49th Ct 

OJTiO VALANDOS:
t Mi tpopM Tikltvrim. 

ir faari sotsrii.
Ben. 1625 Šou SOth Avenue 

Tri- Plėsto 1484_________

DR. EHILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Ras. TaL LAFayette 0064 

Jeigu Neatsiliepia — 
gauk KEDrie 2868 

VALANDOS:

Ofi. CHAJtLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Tei. B&Dway 2880 Chicago, 11L 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B 0HZRU&GA6

4631 Sa Ashland Avenue 
Ofiso Tei.: Yards 0094 
Bes. TeL: Keawood 4300

VALANDOS
Mas 16-12 *. ryto; 2-8 ir 7-6 v. rak. 
Nadiliomia nno-10. ikt 12 vaL dien*.

OR. A. JENKINS
(lietasis)-

GYDYTOJAS IB 0HntURQAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7-—0 vakare

Tračiadieniaie ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefoną* PROspeet 6737 
Nmnų telefonas VIRginta 2421

Vieni žmonės darbuoja/d, 
kaip bitės rinkdamos imsiu 
nno kiekvienos gėlės, o kiti

Pfem., Antu,. Ketvir. 8 IU 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai
• įteikt., Seitad. 8:80 iki 9:80 vak.

teirnad. Pagal Sutarimą « TTnT _ -- --------------------------

•1
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DR. PIETARIS, PIRMASAI PARAŠE ISTORINI ROMANA classified ads 
LIETUVIŠKAI “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

ORDER P I C K E R S
IR WAREHOUSE IIEI.P

T.ATTTE TTAND — .TTG Ir FTX- 
TURE MAKERS reikalingi. Tiktai 
patyrusleji. Geriausia ratu mokes
nes mokama.

BLU KU \«K MFG. CO.
224 W. Sniperlor Street

VIENV METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

(Pabaiga)
— Kaip skruzdės, — rašė 

jisai savo atsiminimuose, — 
neškime nors po menką ša
pelį, o vis tik susikraus ant 
galo — pagalios šis tas ir 
iš mūsų praeities, iš mūsų 
istorijos”. Ir tai lietuvių is
torijos praeičiai pagerbti jis 
ir parašė puikų mūsų pirmą 
jį istorinį romaną “Algiman 
tas”, kuriame taip gražiai 
pavaizduojama Lietuva XIII 
šimtmety. To didžiulio vei
kalo rankraštį atradusi po 
autoriaus mirties jo duktė 
persiuntė Jakštui, kurs pasi 
rūpino jo išleidimu. Ameri
kos lietuviams teko garbė 
jį pirmiesiems išleisti. 

Pietaris buvo giliai tikintis
Garbingasai kūrėjas savo 

atsiminimuose su tokiu įkvė 
pimu aprašo pamaldas su 
lietuvišku “Šventas Dieve”. 
Atvykstančiam į Ustiužną 
katalikų kunigui jisai pade- ‘ 
davo suieškoti pamaldoms 
vietą ir pats eidavo išpa- . 
žinties. Besirūpindamas lie
tuviškos spaudos atgavimu 
jisai viename laiške sako:

— Rankas į darbę, viltį 
Dievop!”

— Mokslas, — rašo Pie

taris kitame laiške Jakštui, 
— parodo Dievo didybę ir 
galybę, mokslas gali parem
ti ten tikėjimą, kur jis ro
dosi silpnas... Į mokslą rei
kia raginti visais būdais mū 
sų žmones, jame mūsų vil
tis medžiagiškos liuosybės, 
jame ir mūsų amžina viltis, 
nes geriau supratę Dievo 
rankų darbą, geriau mokė
sime garbinti ir Sutvėrėją”. 
Jis savo laiškuose reiškia gi 
lų tikėjimą į Dievo apvaiz
dą. Kartą po išpažinties 
prie stalo juokaudamas jis 
kalbėjo, kad kunigai nebemo 
ka užduot sunkios atgailos: 
jam uždavę sukalbėti rožan
čių, kai važiuosiąs kada pas 
ligonį, bet gi jis ir be to kai 
važiuojąs, kalbąs rožančių.

g , Jo kaulai žemėj svetimoj

Savo pareigas jis ėjo at
sidėjęs. 1902 metais rudenį, 
kad ir nesveikataudamas, 
neatsisakė važiuoti pas li
gonį. Kelyje peršalęs gavo 
kapiliarinį bronchitą. Ligai

susikomplikavus ir mirė 
spalių 3 d. Nors jo kaulus 
priglaudė tolima Rusijos že 
mė (kur ir jo vaikai pasili
ko), bet jo galinga mintis 
gaivina mus ir šiandieną ir 
mes žadiname viltį kartoda
mi jo žodžius, parašytus “Iš 
mano atsiminimų” įžangoje:

— Vargas apsčiai apgulė 
Gedimino tėvynę ir kaip 
kartūs dūmai spaudžia iš 
tautos akių ašaras... Bet 
ar taip pirmą sykį atsitinka 
mūsų šalyje? Ei, ne! Buvo 
Gudų sunkios gadynės. Jos 
praslinko. Hunų atėjo laikai 

I rūpestingi, tiems išnykus, 
i iškilo aplinkui .svetimos tau 
| tos, kurios draskė ir plėšė 
i mūsų lobį ir naikino svietą. 
Ir viską perleido mūsų tau
ta... Naktis po dienai ateina, 
diena naktį seka. Žiema, no
rintis ir ilgiausia būtų, vis 
tik pasibaigia linksmu pava 
sariu...

— Dievas mūsų tvirtybė 
ir viltis...”

K. J. Prunskis

“DRAUGAS” HELP WĄHTEJ1 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tel.l RANdolnh 9481

HELP AVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Mes išmokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
‘ 2743 W. 36TH PLACE

IRON W O R K E R S
FTTTERS, WELDERS. HFLPERS. 
P ATY RŪŠIE JI.

MID-CITY ARCHITF.CTVRATj 
IRON COMPANY 

K&S5 So. State Street

LATHE HANDS
Turi turėt tool room patyrimo

4BOO AV. HrftON ST.

PAKERIAI ar CRATERS reikalingi, 
suvirš 45 metų amžiaus. Turi būt pi
liečiai. Jeigu dirbate dabar defense 
dirbtuvėle neatstšaukite. Pasaukite: 
SEEI.EY 3200 ir klauskite kalbėti 
su M R. SCHULTZ.

BERNUKAI — reikalingi, nuo 16 iki 
17 metų senumo, prie order filling, 
dirbtuvės darbų, buffing ir polish- 
ing. Matykite M r. Malin, ant 3 aukš. 

325 NO. AVEI.I.S STREET

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

Pastovūs darbai.
Gera užmokestis. 

Patyrimas nereikalingas
SHERMAN KFOVE CO. 

3535 IV. 47th Street

PAPRASTI DARBININKAI ir MA
ŠINŲ OPERATORIŲ PAGEDBININ- 
KAI reikalingi Rakandų dirbtuvėje. 

O. C. S. OLSEN CO.,
2527 Moffat Street

40 valandą savąitė 
laikas ir pusė už overtime. 

Dieną ir naktį shlftai. 
Matykite Julius Kopielskl.

SPRAGUE-WARNER d CO. 
2631 Arthington Street

MAŠINISTAI
Pirmo kleso all-around vyrai.

AR SPECIALISTAI
Prie Lathes, Shapers, Milling Ma
chines, Boring Mill ir t. t. — pre- 
cision darbai 100% Defense dirb
tuvėje. Dieną ir naktį shiftai. Mo
derniška, gerai įrengta dirbtuvė. 
Gera užmokestis tinkamiems vy
rams. Amžius nesvarbu. Turi būti 
A*1 mašinistai.

CONTINENTAL CAN CO. 
5343 W. 65th Ordnance Plant

RAILROAD
KARŲ VALYTOJAI

Kreipkitės prie Tom Lahiff, Fore- 
man, sekančiai —

C. B. and Q. R. R.
14th and Canal Sts.

REIKALINGI BEEP LUGGERS. su 
kiek tai paeking house patyrimo. 
Nuolatini darbai, gera užmokestis. 
Atsišaukite j Beef Boning D<y>t.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37tli Place

BERNUKAI, turinti mokyklos leidi
mų. dirbti prie lengvų dirbtuvės dar
bų. Atsišaukite j —

MAAVER-GCI.DEN-ANNIS, INC. 
589 E. UlinoŲ Street

VYRAI reikalingi prie abelnų dirb
tuvės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Geriausiu ratą užmokesčio.

SQFIRE DINUKE COMPANY 
. 1918 F.lston Avenue

G A G F. M A K F H S 
Patyrę A-l. Aukščiausia užmokesti, 
mokama. Kreipkitės j —

ILLINOIS GAGF. COMPANY 
78 B) AV. AililLsmi

RAILROAD 
FREIGHT HANDI.ERS

Kreipkitės prie General Foreman:
C. B. and Q. R. R. 

Canal and Harrison Sts.
HELP AVANTED — MOTERYS

OPERATORftS
Reikalingos prie skalbiumų dresių. 
Patyrusios prie kišenių. single nee- I 
die. Taipgi Folders reikalingos. Nuo
latini darbui, gera užmokestis.

LIBMAN MFG. COMPANY 
1515 No. Dayton

(Vienas bi. nuo “L" — Halsted St.— 
ir North Avenue gatvekarlų).

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

Baltijos valstybių 
žmonės vienijasi 
ir planuoja

(LKFSB) Lietuvių, estų 
ir latvių veikėjų pasitarimas 
New Yorke praėjo labai prie 
telingoje nuotaikoje. Nusi
statyta sudaryti Baltijos 
Komitetą Studijoms ir Ben
dradarbiavimui. Jo vadovy
bė — pirm. pulk. K. Grinius, 
sekretoriumi buv. estų min. 
Pusta. Į komitetą įeina po 
du atstovu iš kiekvienos tau
tos. Iš lietuvių dar įeina 
prof. K. Pakštas. Pirminin
ko pareigas iš eilės perims 
kiekvienos tautos parinktas 
asmuo, bus keičiamasi kas 
6 mėn. Pirmoji garbė teko 
lietuviams.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Pagyvina savo
veikimą

(LKFSB) Liet. Taut.- Ta
rybos naujas posėdis numa
tomas sušaukti dar gruo
džio mėnesį, taip pat ryti
nėse valstybėse Dabar te
nai apsigyveno daugiau LTI 
narių, susidarė patogesnės 
sąlygos sušaukti posėdžiai. 
Jei aplinkybės leis numato
ma posėdžius šaukti kone 
kas mėnesį.

Maldos dienos
(LKFSB) Prezidentas, pra 

nešdamas, kad Padėkos Die 
na bus kasmet ketvirtą ket
virtadienį lapkričio mėnesį 
tą dieną ir Naujų Metų die
ną ragina padaryti maldos 
diena, kada viešoje maldoje 
ir privačiai būtų šaukiama 
si Dangaus pagalbos.

------Flfht Tub.rculotit------
Buy and Uaa Chriattnaa Seala

LEONORA ŠUGŽDIENE
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė įš mūsų tarpo mylimą moterj ir motiną, Leonorą 
Šugždienę.

Netekome savo mylimos lapkričio 27-tą d., 1941 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingasis Dievas suteika jai amžina atilsj.
Mes. atmindami ta jos liūdną prasišalinimą iš mūsų 

tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos sielą penk
tadienį, lapkr. 27 d., Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, 7-tą 
vai. ryte ir trejos šv. Mišias 8-tą vai. (vienos su egzek
vijomis): Šv. Kryžiaus parap. bažnvčioje 8:tą vai. ryte; 
Aušros Vartų parap. bažnvčioje 7:30 vai. ryte ,ir Šv. Ka
zimiero Vienuolyno koplyčioje 6-tą vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su/mumjs pasimelsti 
už a. a. Leonoros sielą. Po pamaldų'' kviečiame j namus 
po num. 936 West 35th Place ant 3-čio aukšto.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duktė, Sūnus, Marti, Žentas, 
Seserys, Brolis ir Giminės.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė.. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

MERGINOS reikalingos — išmokti 
amatų. Lengvas bindery darbas. Mes 
mokėsime juntiį laike mokiniinosi ge
ro amato. Greitas įsidirbitnas,

PLASTIC BINDING CORP. 
________ .732 S. Sliernian St.

FOUNTAIN GIRLS
AND WOMEN

Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko 
darbai vidurmiesty ar jūsų apie- 
linkėje. Uniformos duodamos, 
ir taipgi išvalomos. Duodame ir 
nuolaidą perkant prekes mūsų 
Nuolaida perkant prekes mūsų 
įstaigoje. Pradinė alga $19.00 į 
savaitę su garantija greito įsidir- 
bimo.

VValgreen Drug Stores
5973 AV. Madison 6300 Cottagė Grovo 
6858 S. Halsted 150 N. I,a Salio

714 E. Bowon

JAUNOS MERGINOS reikalingos iš
mokti kaip pakuoti alyvas. Mes mo
kėsime jums laike mokinimo. Nori
me priimti ir patyrusių alyvų paker- 
kas. Kreipkitės j —

MAAVER-GULDEN-ANNIS, INC. 
589 E. Illinois Street

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVIt 
Randasi geroj vietoj, netoli MeKInley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AVaiter Nutow, 2200 AV. 37th SV 
Chlcago, IH.. tel. LAFayette 6098.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite Į “DRAUGO” RASTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė.. Ch'cago. III.,

“Darbai parodo meilės jė
ga” (Goethe).

JUOZAPAS BITTCHNUS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkričio 26 d., 1941 m., 
ir tapo palaidotas Sv. Kazi
miero kapinėse gruodžio 1 
d, 1941 m.

Atmindami mylimą vyrą ir 
tėvelį, mes užprašėme gedu
lingas šv. Mišias už jo sielą, 
kurios bus atlaikytos šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioje — 
lapkričio (Nov.) 26 d., 8:30 
valandą ryte.

Nuoširdžiai prašome visų 
giminių ir pažįstamų išklau
syti šv. Mišių už velionio 
sielą.

Nuliūdę lieka: Moteris, 
Dukterys, Žentai ir Anūkai.

MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders

d

/

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
tvhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—» 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Belort Any Date U*o t
LISTERINE ANTISEPTIC

To Makt Your Broath Siūootor

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virt SO m. toa 
pačios Šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO A DDITTONAL COST
__ __ t

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material * Unexcelled — 
and Obtainable at LoAvest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THB SAVING!

KREI P RITES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
mber at Oommeroa.

REZIDENCIJA: 
5919 Sonth Troy St 
Tel. REPnblic 4299

VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vai

Mnmhrr of tha I tthnanlan
MODERNI livldlnė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

• .K. 4.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI *
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

IJOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-67 SOUTH HER MITĄ G F. AVENUE

Tel. YARDS 174*1-1742
. 4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

' Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. rak. 
ii stoties WGES (1390), nu Povilu Saltimieru.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 357Z

P. I. RIDIKAS
333)4 SO. HALSTED STREET 716 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 4flth STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phones YARDS 1188-S9

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

t
Phone PUT.LMAN 9661

-a. _ J j.
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Dėkinga Amerika susikaupia maldoje
Prezidentas Rooseveltas, proklamuodamas Padėkos 

Dieną (kuri bus rytoj), prašo ją praleisti susikaupime 
ir maldoje, nes ‘(geras dalykas yra dėkoti Viešpačiui”. 
Eidami netikrais platumų ir laiko keliais, ir vėl prisi
artinę prie piūties, mes iškilmingai išreiškiame priklau
somybę nuo Dievo. Be to, Prezidentas Rooseveltas pa
kartojo savoje proklamacijoje Jungtinių Valstybių tė
vo, pirmojo prezidento Jurgio Vašingtono žodžius:

“Galingiausias Dieve, mes nuoširdžiai meldžiamės, 
kad Tu laikytum Jungtines Valstybes savo šventoje 
globoje ir kad kiekvienas amerikietis savu būdu kel
tų balsą į dangų”. •

Prezidentas prašo ieškoti šiuose žodžiuose tikėjimo 
ir drąsos inspiracijos tiems visiems darbams, kurie 
šiuc^ metu užgulė ant amerikiečių pečių. Tesistiprina 
malda kariai frontuose, darbininkai dirbtuvėse, ūkinin
kai laukuose ir visi, kurie turi didelius uždavinius sa
vo kraštui atlikti.

Prezidentas puikiai supranta, kad šiais sukrėtimų lai
kais, kurie iš Amerikos žmonių Laukia didžiausio pasi
aukojimo ir darbų, reikalinga Dievo palaima ir dėl to 
jis prašo ryt dieną maldai pašvęsti.

Malda mus akstins aukotis, malda išreikėime padėką 
Dievui už visas mums suteiktas gėrybes.

Tiesa, Padėkos Diena karo metu yra skirtinga negu 
taikos metu.

Tėvai turi atsiskirti nuo savo sūnų. Mokesčių našta 
mūsų gyvenimą apsunkina. Iš mūsų reikalaujama dau
giau darbų ir pasiaukojimo.

Tačiau mes, Amerikoje gyveną žmonės, ir šiandien 
esame daug laimingesni, negu kitų kraštų žmonės. Mes 
esame kare, bet mūsų miestai, kaimai, sodybos nėra 
sugriautos, kaip kitose pasaulio dalyse. Mes nekenčia
me bado, skurdo ir baimės, kaip kitų kontinentų gy
ventojai. Mes čia. turime religijos, spaudos, žodžio vei
kimo laisvę, ko neturi šimtai milijonų žmonių kitur. 
Mes, tiesa, kariaujame, bet kariaujame savo valia ir 
noru, kad apginti čia turimas laisvės ir gerovės bran
genybes. Ir už tą visą mes turime dėkoti Aukščiausiam, 
auio kurio pareina mūsų dabartis ir ateitis. Mes, paga
liau, turime būti dėkingi ir dėl to, kad turime galimu
mų dėtis prie didžiųjų žygių išlaisvinti iš baisios vergi
jos visas tautas ir visus žmones.

Dėkinga Amerika rytoj susikaupia maldoje, pasive
da savo Galingojo Dievo globai ir. pasiprašiusi Dievo 
palaimos, aukojasi visos žmonijos laisvei, cerovei ir di
desnei Dievo garbei.

Prancūzijos admirolui Jean Darlanui, kuris prieš a- 
merikiečių ekspediciją Šiaurės Afrikon buvo maršalo 
Petaino, Vichy vyriausybės galvos, adjutantas arba jo 
kabineto narys, pavyko visą Vakarų Afriką pavesti 
Jungtinių Tautų kontrolėn. Ton teritorijon įeina ir mies
tas Dakar, kuris strateginiu atžvilgiu turi nepaprastai 
didelės svarbos.

Šiuo savo žygiu adm. Darbinas labai daug nusipelnė 
jungtinėms tautoms. Kitu atveju būt reikėję ištisais 
mėnesiais kariauti ir nuostolius pakelti, kad tas svar
bias strategines pozicijas užkariauti. Galima numanyti, 
kad Berlyno-Romos ašis didelių pastangų dėjusi išlai
kyti savo kontrolėje Vakarų Afriką ir Dakaro uostą.

Tai yra dar vienas stiprus ir įtikinantis įrodymas, 
kad be reikalo buvo puolamas generolas Eisennower, 
amerikiečių ekspedicijos Afrikon vadas, kad jis skai
tėsi su Darlanu ir laikinai jam pavedė Afrikos politi
nių reikalų vadovybę. Be reikalo dėl tos pačids prie
žasties ir Prezidentas Rooseveltas buvo puoLamas.

Pasirodo, kad gen. Eisfenhower puikiai žinojo ką da
ro. Žinojo ką daro ir Prezidentas, užgirdomas garbin
gojo generolo ir karškus ir politinius žygius.

Šis įvykis dar labiau padidins pasitikėjimą vyriau
sybe ir karo vadovybe.

Didysis Amerikos vaidmuo
Amerika savo karo amunicija ir net maistu, kaip 'vi

siems žinoma, stipriai remia visus santarvininkus. Lend- 
Lease patvarkymu siunčiami įvairiausi karo reikmenys 
rusams, anglams, kiniečiams ir kitiems.

Pranešama, kad vien tik spalių mėnesyje jungtinėms 
tautoms pervežta per vandenynus ir pristatyta už bi
lijoną dolerių karo pabūklų. Patsai Prezidentas Roose
veltas paskelbė, kad nepaisant amerikiečių ekspedicijos 
prirengimo darbų, santarvininkams pristatyta daugiau 
kai už 915 milijonų dolerių daiktų, kurių du trečdaliai 
buvo militariniai reikmenys.

Kai Amerikos ginklai didesniais kiekiais pasiekė ka
ro frontus, tuoj karo eiga pradėjo krypti santarvinin
kų naudai. Vien tik Egiptan Amerika yra pasiuntusi 
anglams amunicijos už $636,952.000 iki šių metų spa
lių mėn. Tarp kitų dalykų anglų armijai Egipte teko 
tūkstantis lėktuvų, 500 tankų, 20,000 trokų ir kitų pa 
buklų, kuriais vokiečiai išvyti iš Egipto ir stumiami 
lauk iš Libijos. Didesniais kiekiais gauta iš Amerikos 
amunicijos ir Rusijos bei Kinijos frontuose.

Tuo būdu Amerika netiesioginiai kariauja visuose 
karo frontuose. Kur nėra jos kariuomenės, ten puikiai 
ją atstovauja amerikiečių lėktuvai, tankai trokai, šau
tuvai etc.

Dėl to galima sau įsivaizduoti, kokį vaidmenį vaidina 
Jungtinės Valstybės šiame antrame pasaulio kare.

•
Buvo teigimų, kad amerikiečių žygiai į šiaurės Afri

ką, susilpnins frontą su japonais Pacifike.
Bet tai buvo netiesa.
Ekspedicija Afrikon, kuri buvo labai sėkminga, da

vė naujo impulso ir kare su japonais. Tai rodo ameri
kiečių pasisekimai Solomons salų ir Naujosios Gvinė
jos mūšiuose.

SPAUDOS APŽVALGA
V

Ji buvo laimingesnė

Turkijos būklė

Latvijos Nepriklausomybės 25 metų sukakties proga, 
“Naujienos” tarp kitų dalykų rašo:

“Kai kuriais atžvilgiais latviai buvo laimingesni
už lietuvius. Latvių žemėse — Kurlandijoje, Livlan- 
dijoje ir Kuržemyje — baudžiava buvo panaikinta 
pradžioje 19 šimtmečio. Caras Aleksandras I išleido 
ukazą apie baudžiavos panaikinimą 18*14 m. O lietu
viškose Kauno ir Vilniaus gubernijose baudžiava bu
vo panaikinta formaliai tik 1801 m. (faktinai dar 
vėliau) — tuo pačiu laiku, kaip ir visoje Rusijoje. 
Todėl latviai galėjo greičiau pakilti ekonominiai ir 
kultūriniai.

Be to, latvių spauda nebuvo uždrausta, kaip lietu
vių spauda, lrurią caro valdžia slopino per 40 metų.”

Kad Turkijai susidaro didelių pavojų, apie tai negali 
būti jokių abejonių. Kai Balkanuose pasireiškė didelis 
nacių armijų judėjimas, Turkijos prezidentas Inonu 
perspėjo, kad gręsia pavojus iš ašies pusės. Tie pavo
jai po Afrikos įvykių turkams dar labiau padidėjo.

Jų užsienių reikalų ministerija šiomis dienomis ga
vusi notą iš Vokietijos ambasadoriaus von Papeno,
kuri pristatyta konfidencialiu pasiuntiniu, kad nesukel- ® 

ti tautoje aliarmo. Tačiau apie tą notą sužinota ir ji Anglijos nuostoliai 
turkuose sukėlė daug susirūpinimo.

Nors notos turinys nepaskelbtam, tačiau nieks neabe
joja, kad naciai verčia Turkiją sulaužyti neutralitetą: 
arba atvirai stoti į karą prieš jungtines tautas arba 
atidaryti kelius per Turkiją jų karo žygiams.

Mes neabejojame, kad Turkijos vyriausybė padarys 
viską, kad išlaikyti neutralumą. Jei vokiečiai jį mėgin
tų sulaužyti, tada turkams nebus kitos išeities, kaip 
tiktai gintis nuo naciij užpuoliku.

“Garsas” rašo, kad Anglijos sveikatos ministerio Er- 
nest Brovvn pranešimu, nuo karo pradžiom nacių bom
bos Anglijoje sunaikino ir sužalojo 2,750,000 pastatų. 
Iš jų pustrečio milijono atstatyta ir pataisyta, Tos 
skaitlinės vaizdžiai parodo šio karo baisumą. Laimingi 
Amerikos gyventojai, kad jų nepasiekia priešų bom
bos. Reikia visiems kooperuoti, dirbti, r^mti savo ša
lies karo pastangas, kad priešų bombos niekuomet ne
kristu ant mūsų narni} ir act mūši} gaivi}.

Lenkų Informacijų cent
ras Chicagoj praneša, kad 
šiuo metu Jungtinėse Val
stybėse’ lankosi dr. Henryk 
Strasburger, Lenkijos finan
sų ministras.

Anot pranešimo, Vašing
tone jisai tarėsi su kabine
to nariais, kai kuriais sena
toriais ir kongresmanais. 
Šios savaitės pabaigoj jis 
bus Chicagoj.

Dr. Strasburger yra žy
mus lenkų finansininkas ir 
politikas, atsto>*vęs Lenki
ją visoj eilėj svarbių tarp 
tautinių konferencijų ir de
rybų.

* •
Apie šio Lenkijos politiko 

vizitą Amerikoje mes rašo
me todėl, kad pavaizduoti, 
kaip rūpestinga4 darbuojasi 
lenkų vadai.

Jų vyriausybės .užsieny na 
riai dažnai lankosi Ameri
koj, kalbasi su valdžios žmo
nėmis, tariasi su savo tau
tiečiais.

Tai judina jų veikimą. Dėl 
to ir aukų lenkai daug su
deda Lenkijos išlaisvinimui.

• ,
Šiuo žvilgsniu lietuviai, 

skaudu pripažinti, gerokai 
atsiliko.

Pirmoje vieteje nėra Lie
tuvos vyriausybės (in-exile). 
Be to. nesirūpinta sudaryti 
galimumai atvykti į Ameri
ką su vizitą Europoje esan
tiems Lietuvos diplomatams, 
kurie čia galėtų padaryti į- 
spūdžio, aplankant valdžios 
žmones, pasitariant su mū
sų visuomenės vadais.

Savo laiku čia galėjo at
vykti Lozoraitis ir kiti. Da
bar dar galėtų atsilankyti 
Br. Balutis, dr. E. Turaus
kas, dr. Šaulys.

Tai būtų naudinga visais 
atžvilgiais. Lietuvos nepri
klausomybės klausimas bū
tų dažniau judinamas val
džios sferose.

Dažniau ir plačiau spau
da lietuvių tautos siekimus 
pagarsintų.

Lietuvos diplomatai ir po
litikai savo veiklą labiau su
derintų.

Mūsų visuomenė labiau 
pajustų, kad vis tik planin
gai yra veikiama laisvai ir 
nepriklausomai Lietuvai at
statyti.

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 25 d.)

Pavarė priešingą taikai 
generolą.... Bolševikai, siek
dami atskiros taikos su Vo
kietija, šalina iš rusų ka
riuomenės karo šalininkus. 
Šiomis dienomis pašalintas 
gen. Bukovin dė) to, kad at
sisakė nuginkluoti savo pul
ką... Rusų kareiviai ištrau
kiami iš karo fronto su vo>

PADĖKOS DIENA
Tautos pirmoji karo me

tų Padėkos Diena primena 
mums, kad kitos šalys pa
saulyje senais ir šiais lai
kais paskyrė dienas, per ku
rias buvo padėkota už iš
gelbėjimą nuo pavojaus ir 
už laimę.

šis įprotis buvo gana po
puliarus senovėje ir j«o šak
nys randasi prieš istoriniuo
se laikuose, kada primity
vus žmogus dėkojo savo 
genties dievams už pergyve
nimą bado, potvynių ir ligų. 
Senovės Aleksandrijoje, 
Egipte, liepos 21 d. buvo 
paskirta padėkos diena to
dėl, kad tą dieną žemės dre
bėjimai užsibaigė. Konstan
tinopolyje per rugp. 24 d. 
švenčiama Konstantino per
galė jo priešų. Žydai pa
reiškė savo padėką per šėt
rų šventes.

Anglija yra paskyrusi 
įvairiose laikuose padėkos 
dienas; kada ispanų armada 
buvo nugalėta, vėl kada bu
vo atidengta konspiracija 
(gunpowder plot), kuri su
laikė išekspliodavimą Par- 
liamento rūmų su visais na
riais. Tą dieną, maždaug 
kaip mūsų Halloween, dabar 
apvaikščloja lapkričio 5tą 
ir vadina Guy Fawkes Day.

PO' revoliucijos, Jurgis 
Washingtonas, paskyrė pa
dėkos dieną atšvęsti surašy
mą Konstitucijos. Anglijos 
karalius, Jurgis, išgirdęs 
Washingtono planą, pareiš
kė savo draugams, kad An
glija ir gi turėtų atšvęsti 
padėkos dieną. Jo draugai 
negalėjo suprasti, dėl ko 
karalius norėjo apvaikščio
ti kolonijų netekimą. Paga
lios, kunigas jo užklausė dėl 
ko ir karalius atsakė: 
“Ačiū Dievui, kad dar ne
buvo blogiau”.

Padėkos Diena yra šiau
rės Amerikos šventė. Pir
ma tokia šventė įvyko 1588 
metais, kada Frobisher, an
glų tyrinėtojas, kartu su 
savo būreliu vyrų dėkojo už 
laimingą kelionę į Nevvfoun- 
dlandą. Šimtmečiai vėliau 
padėkos diena buvo pakelta 
oficiali šventė Kanadoj. Ka
ralienė Viktorija, proklama
cijoj 1879 m., pareiškė, kad 
dėl gerybių, kurios randasi 
Kanadoje, reikalinga "visuo 
menės rimto pripažinimo ir 
padėkojimo”. Diena buvo ke 
lik sykius pakeista, bet ga
lutinai buvo paskirta pirma-

kiečiais. Šiuo reikalu išleis
ti Lenino ir Trockio para
šais paliepimai.

Spaudo* savaitė... Visose 
Chicagos lietuvių parapijo
se eina liet. kat. laikraščių 
ir knygų platinimas. Spau
dos Savaitės rengimo ko
miteto sekr. J. Tumasonis 
praneša, kad darbas gerai 
sekasi.

•
Nauja parapija... Akron, 

Ohio, susiorganizavo lietu
vių parapija. Pirmuoju kle
bonu vyskupas paskyrė kun. 
Vilkutaitį. Pirmos lietuviams 
pamaldos atlaikytos siriečių 
šv. Juozapo bažnyčioj. Pla
nuojama statyti savo bažny-

a* ____________

dienia. Šiais metais ši Kana
dos šventė įvyko spalio 12 d.

Daug metų praėjo, kol 
Padėkos Diena tapo oficiali 
šventė Am. J. Valstybėse. 
Puritonai jau suteikė tikrai 
amerikonišką skonį. Jie įve- 
dėdė tradicinius kalakutų ir 
arbūzo pajaus pietus. Jie 
atvyko į Naują Angliją bėg 
darni nuo persekiojimų ir 
rado labai sunkias gyveni
mo sąlygas. Badas ir indė
nai jiems grąsino. Kada jie 
suėmė gerą derlių, kuris pa
rūpino maisto visai žiemai, 
ir kada sudarė geresnius 
santykius su jų raudonais 
kaimynais, generolas Brad- 
ford, 1621 metais, paskelbė 
šventę, dieną linksmybės, 
gerų valgių ir padėkos. Tai 
buvo pirma Amerikos Padė
kos Diena. Baltieji gyvento
jai miške nušovė kalakutų, 
indėnai atėjo j svečius ir at
nešė 5 stirnas.

Padėkos Diena buvo įstei
gta tautos švente mūsų ša
lyje 1863 m. ir pirmą sykį 
paskelbta Abrahomo-Lincol- 
no per Civilio Karo baisias 
dienas. Savo proklamacijoj 
jis pareiškė: —

“Nukreipimas turtų ir 
darbo iš mūsų taikos metu 
industrijos į karo industriją 
nesulaikė žagrę, audėjo šau
dyklę arba laivus. Kirvis 
praplatino rubežius mūsų 
kolonijų ir mūsų kasyklos, 
geležies, anglių ir brangių 
metalų davė mums daugiau 
negu bet kada. Nors dauge
lis žuvo karo laukuose, žmo
nių skaičius padidėjo*.

Maždaug tokioje pačioje 
nuotaikoje Padėkos Diena 
bus atšvęsta 1942 metais. 
Nors pirma proklamacija 
įrodė, kad viena priežastis 
tautos dėkojimo buvo kad 
laike civilio karo kita tauta 
mus neužpuolė. Šiandie ja
ponų vylingumas kartu su 
Europos Ašies konspiracija 
neatitinka prezidento Lin- 
oolno pareiškimo žodžiams. 
Taip faktas, kad tauta yra 
susivienijusi kaip niekados 
istorijoje.

Vis augantis solidarumas 
tarp Pietų ir} Centrinės Ame 
rikos šalių ir šiaurės Ame
rikos pasirodė net 1909 me
tais, kada, per Padėkos 
Dieną pirma Tarp-Amerikų 
Padėka buvo atšvęsta Wa- 
shingtone. Atstovai visų lo
tynų Amerikos Respublikų 
dalyvavo ir Mišios šv. buvo 
atlaikytos Washingtono Ka
tedroje. Šis įprotis pasiliko 
nuo to laiko.

įdomu žinoti, kad mūsų 
Padėkos festivalis tapo ofi
cialiu per moters užsispyri
mą. Sara Josepha Hale, re
daktorė pirmo moterų žur
nalo Amerikoje, sugalvojo 
tą idėją. Ji rašė valstybių 
gubernatoriams sakydama: 
kadangi daugelis valstybių 
jau šventė Padėkos šventę, 
bet ne tą pačią dieną, būtų 
geriau visai tautai švęsti sy 
kiu, kaip vienybės simbolį. 
Jos editorialai “Godey’s La- 
dies Book” tame daug pa
dėjo. Pagaliau ji įtikino 
prezidentą Lincolną ir jo ka 
binetą paskirti dieną.

_ ____ FU&

1A, __ -
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
n * a n n a s

Įvykiai Town of Lake ,
Šv. Vardo draugija ren

giasi prie didelio ir nepapra
sto vakaro, kokio iki šiol 
mūsų parapijoj nebuvo; tai 
“ Monte Carlo Nite”. Vaka
ras bus lapkr. 25 sk para 
pijos salėj. Atsilankę ne tik 
galės pasilinksminti, bet ir 
laimėti gerų dovanų.

Ką šv. Vardo draugija ren 
gia. visuomet visus- paten
kina. Daug darbuojasi pra
mogos pavykinau dvasios va
das kun. Adominas, pirm. 
Juška, P. Kilm i t ir komi
sija.

Tėvų Marijonų Bendradav
bių 8 skyr. bunco
party” lapkr. 29 d., Brazaus
kienės svetainėj, 4558 So.. 
Paulina St. Pradžia 5 vali 
popiet. Kviečiami atsilanky
ti ir laimėti gražių dovanų. 
Skyr. pirm. P. TUrskienė 
daug darbuojasi platindama 
tikietus.

i Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo

' 'k • , 1
Brighton Purk. — šian-, 

die žmonija žiaurių kovų 
spaudžiama, pergyvena liūd 
nas valandas. Visas pašau | 
lis, su mažomis išimtimis, 
virto žiaurių kovų lauku. 
Dingo ramybė, nuo žmonių 
veidų, išnyko šypsena; visi 
'susirūpinę, visi laukia švie
sesnio rytojaus. Laukia ra
mybės ir pastovios taikos. 
Visos tautos Laukia, kad tary
tų gyvybės klausiniai būtų 
teisingai išrišti ir vykdomi. 
Kad po šio karo, po šių žiau
rių kovų pasaulio tautos ga
lėtų be baimės ir svetimų 
priespaudos savarankiškai 
tvarkytis.

Ta viltimi vadovaujanties 
ir mes tikimės šviesesnio ry
tojaus. Visa lietuvių tauta, 
visi lietuviai ieško draugų,

Marąuette Park. — Tėvui ieško užtarėjų, dirba kiek 
Marijonų Bendradarbių 5-tas; g aiį įr kiek išmano vienam

LRKSA Inopu 
veikėjams žodis

Liet. R. K. Susivienymo 
Amerikoj Chicago apskrities 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 29 d., adv. 
J. Grish ofise, adresu 4631 
S. Ashland Avc., 2 vai. po
piet.

Lapkričio 1 d. prasidėjo 
naujų narių vajus, taigi šia
me susirinkime bus apie tai 
svarstoma, kokiu būdu aps
kritis galėtų padėti kuopoms 
vajaus metu gauti naujų na
rių. Kviečiami todėl šin su- 
sirinkimaji su važiuoti visų 
kuopų veikėjai.

Apskrities valdyba

B TMB veikios

Moterų Kareivių Klūbas 
buvo suruošęs <bbuaeo par
ty” lapkr. 11 d. Pramoga 
pavyko. Taigi, kareiviai mū
sų parap. gaus gražių dova
nų Kalėdų šventėms. Pra
mogos rėmimui daug pasi
darbavo darbščioji komisi
ja: kun. Adominas, pirm. Mi. 
Sudeikienė. Vakarą ve^ė Ą. 
Kilmitzs. Klūbas labai dė
kingas visiems už- gausias 
dovanas ir atsilankymą.

Rapi

skyrius laikė mėnesinį susi 
rinkimą lapkr. 15 d.

Susirinkime daug buvo 
kalbėta apie rengiamą va
karą — vakarienę su dova
nomis. Vakaras įvyks sek
madienį, lapkr. 29 d., para 
pijos svetainėje.

Komisijos pirm. A. Kilas 
pranešė, kad vakarienės ei
ga iki šiol gana sėkminga. 
G iš šeimininkių — A. Raš- 
Vutienės ir kitų sužinota,

Narni sarniiokiĮ 
dėmesiui

Bridgepert. — Lietuvių 
Namų Savininkų Susivieny- 
mas laikytame susirinkime, 
lapkričio 10 d. nutarė du la
bai svarbius dalykus. Vie*- 
nas, surasti priemonę, kaip 
būtų geriant prikalbinti visus 
tuos namų savininkus įsir 
rašyti į šią organizaciją. Mū
sų kolonijoj yra apie 3,000 
namų savininkių, gi tuo tar*-

nea.
Tarp narių atsirado tokių, 

kurie vakarienei pažadėjo au
kų; pav., A Žolynienė, J. Ja- 
šinskienė, K. žebraitė ir E. 
Banevičienė, o pirm. Ona 
Kazragienė žadėjo prizą.

Šv. Mišios, užprašytos TM 
B skyriaus už gyvua ir mi
rusius narius, bus sekmadie
nį^ lapkr. 29 eL. 8 vai. Na
riai ‘ ‘in corpore ” eis prie šv. 
Komunijos.

TMB 5 skyrius dalyvavo 
ir Labd. Są-gos seime ir au
ką paskyrė iš iždo. Atsto
vais buvo: O. Kazragienė, A. 
Pukelienė, K. žebraitė ir J. 
Jasinskienė. Vakarienės ren-

pu tik apie 100 tepriklausą gimo komisija stengiasi kuo
prie šios organizaaijos. 

Nutarta atspausdinti kvie
timo laiškus į būsimą susi- 
rikimą, kuris įvyks gruodžio 
& d., 8 vai., Chieagos Lietu
vių Auditorijoj ir juos pa
siųsti savininkams, kurie dar 
nėra nariais. Be to, bus po
ra gerų kalbėtojų, kurie pla
čiau paaiškins reikalą būti 
organizuotais. Ypatingai rei
kalinga ir daugiau pagerini-

daugiausiai išplatinti tikie
tų. Komisija tikisi kuo ge
riausio pasisekimo. Koresp.

mų, kuriuos tik organizuota 
jėga galima iš valdžios iš
reikalauti.

Tad, visi namų savininkai 
prašomi ateiti į minėtą su
sirinkimą. pasiklausyti kal
bų ir prisirašyti prie orga
nizacijos. P. J.

ir svarbiausiam tikslui — 
paliuosavimui senos tėvynės 
Lietuvos iš vergijos pančių. 
O mes, katalikai žmonės, ti
kėdami į Dievo galybę atsi
minkime, kad ir malda daug 
reiškia.

Todėl šiuose laikuose mal
daukime globos NekaLto Pra 
pidėjimo Šv. Panelės ir pra
šykime Jos užtarymo už mus 
ir už visą mūs tautą. Daug 
kartų šv. Tėvas, vyskupai 
įr šios šalies prezidentas ra
gino visus prie maldbs.

Kadangi rnū^ų parapija y- 
ra pavesta Nekalto Prasidė
jimo Šv. Panelės giobai, tad 
didesnei Jos garbei, savo ir 
visos tautos naudai, pradė
sime noveną sekmadienį, lap 
kričio 29 d., ir baigsime gruo 
džio 8 dieną. Tėvai Pranciš
konai neseniai atvykę iš Lie
tuvos ir laikinai apsistoję 
Pittsburgh, Pa., vadovaus no 
venai.

Šiuomi nuoširdžiai prašau 
visus parapijonus ir iš kitų 
kolonijų žmones skaitlingai 
lankyti šią dvasinę puotą. 
Brighton Parkas lengvai pa
siekiamas gatvėkariais iš vi
sų pusių.

Rytais ir vakarais bus sa 
komi pamokslai, klausoma 
išpažinčių ir pamaldos.

Malda daug reiškė seno
vėje, daug reiškia ir šian
dien, tad bėgkime prie save 
dvasinės motiros Panelės Šv. 
kaip bėga mažas vaikelis 
prie savo globėjos pavojui 
ištikus^ o Ji mus paguos ir 
priglaus mūsų varguose.

Kun. A. Briška

Lietuvių katalikų I, 
konferenc. atstovai - [

North Side. — Sv. Rožan
čiaus dr-jos: A Kjaelevieie- 
nė, V. Daugirdienė. Aukų 
$1.00.

Šv. Juozapo Globėjo dr- 
jos: Vincent Rėkus, Jonas 
Lebežinskas, Vladas Struo- 
ga, Jonas Bardauskas. Au
kų $2.00.

Šv. Cecilijos dr-jos: K. 
Rauskinas, J. Ramoška, J. 
Lebežinskas. Aukų $1.00.

Šv. Vardo dr-jos: E. Siau
bas, J. Lebežinskas, W. Bo 
gentas. S. Cirbulis. Aukų $1

Waukegan. UI. — Šv. Juo
zapo dr-jos: Vladas Skirius. 
G. P. Rūkantis. Aukų $1.00.

Šv. Antano dr-jos: Jonaą 
Jakutis, Jurgis Bukantis. 
Aukų $1.00.

So. Chicago. — šv. Tere 
sėlės Sodalicijos: A. Snars- 
kienė. Aukų $1.00.

Gary, Ind.: Šv. Panos Ma
rijos Moterų Rož. dr-jo3: B. 
Prakuratas, M. Agurkienė, 
S. Elias. Aukų $5.00.

Moterų Są-gos 62 kp. au
kų $2.00.

Moterų Są-gos Chic. apsk.: 
D. Kaminskienė, A. Masko- 
laitienė, A. Poškienė. Aukų 
$1.00.

Šv. Kazimiero Akad. Kėm. 
centro: V. Galnaitė, E. An- 
dreliūnas, Bitautienė, V. 
Trust.

Federacijos Cnicago aps 
krities: pirm. Ig. Sakalas 
sekr. E. Šaulienė.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimo Komiteto: Ed. 
Kubaitis. Aukų $1.00.

Ateitininkų draugovės: B. 
Vančytė, A. Peaanka, B. Ski- 
rienė, A. Skirius, P. Balti
nis. Aukų $2.00.

Chicago Liet. Vyčių aps 
krities: E. Kubaitis, S. ši
mulis, J. Cherry.

Būk darbštus, gyvenk su 
lig savo pajamų. Bet svar
biausiai tai galvok.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

KALĖDOMS - Dovana, Kari Džiugina Širdį
3 GRĄŽOS PAVEIKSLAI, 8x10 didumo j s r
už tiktai ........... ......................................... ▼ « • rO
M4mį Gyvai Atrodanti, Alyvos Spalvuoti Paveikslai nuo 13.45 ir aukft.

2649 VVEST 63 R D STREET

^1

REPUBLIC 1157

"KUNIGAS J. NAVICKAS 

Jo gyvenimo ir asmens
L ''•nbruožai

Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus parašyta, jau rengiama 
spausdinti. Knygą puoš bent 26 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių 
vardai bus paskelbti knygos gale.

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą, 
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis 
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

&
Jr

OFICIALUS BALSŲ SKAIČIUS
REPRESENTATIVE 

IN THE
GENERAL ASSEMBLY 

Hth SENATORIAL DISTRICT
(TRYS BRINKTI)

MeAVOV   115072%
SWANSOW (R>............ ......................... 116664 %
HANNIGAN (I>>.................................. 109680
FITZGERALD (HJ ................................ 164366

WĄLTfeR (Babe) MfeAVOY šiuomi nuoširdžiai išreiškia savo padėką 
skaitlingiems balsuotojhnra, kurie parėmė jojo kandidatūrą ir taipgi tiems, 
kurie uoliai ir sėkmingai pasidarbavo jo išrinkimui.

W»EIJK iaPARDAVk..iAh MLSV i 
MELZINIftKO 8TAIO MTUnU-

LBnv nrsTKnmrrų. 1 
PASENAUDuSUT PROGA DABAR

MOti DAR MBMFARDCOTI
TŪBOS, CLARINETAU TROM

BONAI. 8AXAPHON"ES, FI.U- 
TBS bu ••cbsob" — $86.00, $87.60. 
$46.00 lr $7ff.00. Virt garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUTTARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKO8, TENOR BANJOS — 
18.50, $8.60, $12.60 Iki $86.00.
STRIUNINIAI BASAI — fOO OO. 
$115.00 lr 1168.00. BASO U2- 
DENGAIJU8 — $12.00. 8MICB3-
LAJ SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAM8 BASAMS. VIOLAS Ir 
CEIXO — $1.60, $2,00, $$.00. 
$10.00 Ir $16.00. Strlunoa dCl vi
sų virtmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60, 
$21.60. $>6.00. $80.00. PEDALS.
UI BOYS. CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "ręsti" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Claras- 
tams. Triūboms, 8axaphones,

1 Smuikoms lr Guitarams.
GOLDSTEIN’S MU8IC SHOP 

St«

WHOLESALE
ijąuoB 
{STAIGA

REMKITE 
SENĄ

TJBTI VTŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER,

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. H&hted St. 

Telefonas; BOOLKVAHD 8014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dtnlng Room Sets — Parlor

Stovės.
Nationally advertised items.

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
l Ben. J. KAZANAUSKAS 
, Sekretorius

• Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą Iš m5aq 
krautuvės— už tiktai $1.50
LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materlolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVEr

6343 South We&tern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštai# Vrba 
cloth kotai’ parsiduida nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P, Dzlubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUB BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOS® — 
AB VAŽINBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS EB 

APYLINKES I AUTUVU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

U1APCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

yUmlntMla f Smagiausia*
Vakarinis Lietuvių Programas > 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vai 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kiU
6755 So.' VVestern Avenue 

Pbone: GBOvehii 2242

$100,000 STOCK ttOUIPATlON PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.09 fin 

vertės “elose out” kaina ..............................................4>AA.UU
Pirkite dabar Ir sutanpyklte pinigų.

Į VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, *«.,>. re
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ........................

| MOTERĄ Bt MERGINU AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paMųtl. Tikra vertė nno $15.00 rye $1_: 4?1C T C 
iki $35.00. Parsiduoda dabar aoo.. / □ IKI AO.fv

TR COATS, $75.00 vertė*, DA
Parsiduoda po tiktai .......................................................

) V AIR T DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų <tC QC tfO OR 
vilnoniai Miltai, $15 vert. nuienrit. kaina .JO. JU

■MERGAIČIŲ KOTAI Ir DREStS NEPAPRASTAI NURMIS- 
TOMIS KAINOMIS. Dreaės vertos $8.9$, parsiduo- Qfl 
da po tiktai  ..................................................................... 4)1.00

|$15.00- vertės KOTAI, a.o na
parsiduoda po tiktai ........... ......................................... .. IpO./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

; ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIBNĄ SEKMADlENLAIfl

I
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ŠVENTO JURGIO PAR,, BRIDGEPORT, PASKUTINIS JUBILIEJINIS!

Šiame mfisų parapijos 50 metų Jubiliejaus Bankiete 
būsite pavaišinti skaniais valgiais ir gėrimais, taipgi galėsite

50 m.

mu

Sekmadieni, Lapkričio (November) 29-tą d., 1942 m., 6-tą vai. vakare - Sv. Jurgio Mokyklos Auditorijoj, 32-tros ir Lituanica Avė. g
X. • « a • t _ .... _ - aaa Va a a a j v w a , »

pasidžiaugti gražia programa, kuri prie šios progos bus iš
pildytą Tikinsi, kad visi mūsų geri parapijonis, kaimynai ir

prięteliai skaitlingai dalyvaus šiame bankiete. Įžanga bus 
vienas doleris (1.00) asmeniui.

•.V

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

BUVĘS LIETUVOS KARYS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

a

Pvt. Antanas čelkisr* .* >
Pvt. Antanas čelkis gimė 

1907 m., spalių 25 dieną, Ro 
kiškyje, Lietuvoje. Mažam 
jam esant su tėvais atvyko 
į Ameriką. Apsigyveno Chi
cagoje, Town of Lake. Čia 
baigė Šv. Kryžiaus lietuvių 
pradžios mokyklą. Pasibai
gus pirmajam pasauliniam 
karui,*su mamyte išvyko gy 
venti į Lietuvą. Lietuvoje 
baigė Rokiškio gimnaziją. 
1931 metais tarnavo Lietu
vos kariuomenėje. Grįžęs iš 
kariuomenės dirbo prekybo
je ir bitinikavime.

Kaip dešimties metų vaikas 
išvijo iš savo namų vagį

lį
Vagis pabūgo drgsaus dešimties me
tų vaiko, kai šis atstatė žaislinį šau
tuvg.

Evanston, Chicagos prie
miesty, sekmadienį įvyko 
įdomus atsitikimas.

Mrs. ir Mrs. Paul E. Alm, 
gyvenantieji 1520 Lincoln 
str., šiame priemiesty, sek
madienio vakare išėjo į baž
nyčią. Jų sūnus Kenneth 

' (Konk) Alm, 10 metų am
žiaus ir duktė Lois, 17 m., 
pasiliko namie.

Dešimties metų vaikas 
buvo namo viršuje. Jis pa
matė savo namuose vagį, ku 
ris jau buvo pagrobęs moti
nos rankinuką. Dešimties 
metų vaikas tuojau pačiupo 
žaislinį šautuvą ir atstatė į 
vagi. Vagis pabūgo ir nubė
go į virtuvę. Kenneth irgi 
pabėgo į motinos kambarį 
ir pasislėpė už radijatoriaus 
ir ten išbuvo 40 minučių su 
atstatytu šautuvu.

fe Netrukus grįžo tėvai iš 
bažnyčios ir labai džiaugės

Antas Čelkis 1939 m. at
vyko į Ameriką aplankyti tė 
velio ir brolio Chicagoje. 
Manė po trumpo vizito grįž
ti į Lietuvą. Prasidėjus an
tram pasauliniam karui — 
apsigyveno Chicagoje ir dir 
bo kepykloje.

Antanas Čelkis buvo Atei 
tininkų Draugovės kasinin
kas, tautinio baleto šokėjas 
ir aktyvus narys. Daug dir
bo Ateitininkų draugovėje 
ir parodė didelį nuoširdumą 
idėjos draugams.

Antanas Čelkis išvyko į 
U. S. kariuomenę 1942 m., 
rugsėjo 10 dieną. Paskirtas 
į radio telegrafisto mokyk
lą. Antanas būdamas Dėdės 
Šamo kariuomenėje parašo 
iš karių gyvenimo ir į 
“ Draugą”.

Antanas Čelkis motina 
Ona čelkienė gyvena Rokiš
kyje, Lietuvoje, o tėvas J(> 
nas čelkis ir brolis gyvena 
Chicagoje, Town of Lake.

, savo sūnaus drąsumu, kuris 
išvijo vagį iš jų namų ir va
gis paliko namą nieko pa
lietęs.

Kenneth lanko pradžios 
mokyklą ir yra Šeštame sky 
riuje. šis vaikas mėgsta 
aritmetiką ir sportą, o ypač 
spoctą.

Lietuvos ūkininkai 
varomi mišku 
kirtimo darbams

Pasak “Kauener Zeitung”
(X. 1) Lietuvos ūkininkams 
įvesta prievolė dalyvauti 
miško kirtimo ir medžių 
transporto darbuosą. Taip 
esą pasielgta atsižvelgus į 
tai, kad stokoją darbo ran
kų kuro paruošimo dar 
buose.

SKELBKITES “DRAUGE”

50 m.

DIDIEJI EŽERAI SPIAUDO [ “AAĮ"

C'Draur&a” jLciue teiepnoio.
USS Puffer, ketvirtas submarinas pastatytas didžiuose ežeruose, teškia vandenį 

krisdamas į Mantiwoc upę, prie Mantiwoc, Wis. Vienas iš dešimties ilgos kelionės sub- 
marinų čia pastatytas. Puffer bus išgabenta s laivyno įgulos į jūras.

APIPLESE
LIETUVĮ

MERGAITE, KURI MYLI ŠNIPĄ
Nacių sabotažininkų padėjėjų byla 
New Yorke.

New Yorke vyksta nacių 
sabotažininkų padėjėjų byla. 
Toje byloje yra kaltinamas 
Helmut Leiner, 33 m., vokie 
čių sodininkas, kad jis turė
jo ryšių su Edward John 
Kerling, vienu iš šešių nacių 
sabotažininkų, kurie buvo 
karo teismo Washingtone 
pasmerkti mirti, pereito rug 
piūčio mėnesį.

Teisme

Leiner yra. kaltinamas, 
kad jis yra padėjęs Kerling, 
nacių šnipui, ir jo pagelbi- 
ninkui Werner Thiel. Nacių 
šnipai buvo atgabenti sub
marinu į šį kraštą sprogdin 
ti Amerikos karo fabrikus. 
Jei Leiner bus rastas kaltas, 
tai vyrukas turės atsisėsti į 
elektros mirties kėdę.

Teismo salėje matyti 
Miss. Engemann, kuri irgi 
į šią bylą įvelta.

Kada nacių sabotažinin
kai atvyko į šį kraštą sprog
dinti fabrikų, tai po penkių 
dienų (birželio 22 d.) Miss. 
Engemann, Leiner ir Ker
ling buvo naktiniame klube.

Leiner teisme pareiškęs, 
kad naktiniame klube 
Kerling užsiminęs apie sub- 
mariną.

Dar tebemyliinti

Mias. Engemann, teisme 
klausinėjant, slapta žvilgte
lėjo į Leiner ir pasakė “jis 
(Kerling) atvyko į krantą 
guminiu laiveliu”.

drittq<ah

9

i Teisme Miss. Engemann 
buvo paklausta, ar ji nesi
gaili to žmogaus, kuris buvo 
pasmerktas mirti.

- “Aš mylėjau Eddie” 
(Kerling), atšovė Miss En-
geman.
liu”.

Tr dabar tebemy-

Miss. Engemann yra kalti 
narna kaipo slėpusi sabota
žininkų darbus. Jai gali tek
ti septyni metai kalėjimo.

įdomus laiškas 
jūrininkams

Adm. Chester W. Nimitz, 
Amerikos galingo laivyno 
Pacifike viršininkas, parašė 
jūrininkams laišką, kuris 
yra įdomus savo turiniu.

Admirolas Nimitz įspėja 
Amerikos jūrininkus, kad jiei 
būtų budrūs, nes japonai1 
veikia iš pasalų ir nakties 
metu. Admirolas ragina 
Amerikos jūrininkus, kad 
jie lavintųsi per 24 valandas.

Admirolas Nimitz aiškiai 
pabrėžė ir maldos reikalą. 
Jis pasakė, kad geriausias 
ginklas ofensyvoje prieš ja
ponus yra malda ir Ameri
kos jūrininkai.

Senelių prieglaudos nau
dai gražus teatras — ‘"Die 
Virtue of Satan” vaidina
mas lapkr. 29 d. po pietų ir 
vakare Civic Theatre.

Vakar dienos metu (apie 
11 vai. prieš piet) atėjo plė
šikai į Alex Alesauskas ir 
Sons rakandų krautuvę, ku
ri randasi 6343 So. Western 
avė., Chicago, ir pagrobė 
$1,200 grynais pinigais.

Alex Alesauskas suskaitė 
pinigus ir jau ruošės vežti 
juos į banką. Tik staiga 
krautuvėje atsiranda plėši
kai. Plėšikai atėmę iš jo 
$1,200 — pabėgo.

Ragina kovoti su
jaunimo nusikaltimais

/
Chicagoje, Palmer House, 

pereito pirmadienio vakare 
kalbėjo arkivyskupas S. A. 
Stritch Švento Vardo didžių 
jų brolių suvažiavime, kuria 
me buvo 1,000 dalyvių.

Arkivyskupas Stritch pa
reiškė, kad karo metu irgi 
reikia saugoti jaunimą nuo 
visų tų aplinkybių, kurios 
veda prie blogo. Arkivysku
pas pastebėjo, kad karo mę- 
tu tenka uoliai rūpintis, kad 
į jaunimo širdis būtų įdieg
ta krikščioniškos susivaldy
mo dorybės.

Šiame suvažiavime kalbė
jo teisėjas Frank H. Bicek, 
the Juvenile Court, teisėjas 
Edward J. Scbeffler, Munici 
pal court ir Msgr. Thomas 
P. Bona, Chairman of the 
Holy Name Big brothera.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

X Kun. dr. A. Deksnys
šiomis dienomis vieęi Chi
cagoj. Jis yra vikaru Mt. 
Carmel, Pa., lietuvių para
pijoj.

X “Draugo” sieniniai ka
lendoriai jau gatavi ir siun 
čiami prenumeratoriams. Ga 
vusieji visi patenkinti ir 
džiaugiasi gražia “Draugo” 
dovana.

X Town of Lake šiuo me
tu serga dvi pavyzdingos lie
tuvės Paulina Norbutienė. 
4500 S. Paulina St. ir ir Juo- 
zefa Lukošienė. 1842 West 
46 St.

X Kun. Ig. Albavičius, šv 
Antano parapijos, Cicero, 
klebonas, per Raud. Kryžių 
gavo laišką iš TJetuvos. Laiš 
ke pranešama kad namiš 
kiai namie yra gyvi išėmus 
vieną narį, kuris yra bolše 
vikų išvarytas į Sibirą.

X Kun. V. G. Vosylius 
MIC., Lieutenant, „J u n i o r 
Grade Chaplair.. United Sta
tes Navai Reserve, siunčia 
mas iš Rytų kažkur į Vaka 
rus, pakeliui buvo sustojęs 
keletai valandų Chicagoj 
Prieš išvykdamas į Vakarui 
keletą dienų taipgi viešėjo 
ir pas tėvus So. Boston, 
Mass.

X Šv. Cecilijos garbei lap
kričio 20 d. Sv. Kazimiero 
Akademijos muzikos skyrius 
buvo suruošęs muzikalę pro 
gramą. Savaitę prieš tai bu
vo suruošta “Victory Sing” 
— patriotinė muzikėlė prog- i 
rama.

I
X Kimčius! ir Belunskiai.

žinomi toleikiečiai, šiomib 
dienomis turėjo gerą liuk^ 
ant grybų. Kad esant gra 
žiam rudeniui auga grybą • 
paliudija ir vestsaidietis B 
Kaza nau skas: neseniai išva-J 
žiavęs pasigrožėti rudens 
gamta taip pat parsivežė 
grybų.

X L. ir M. Aleliūnai, 3334 
S. Lowe Avė., lapkričio 25 
d. mini 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta pro 
ga užprašė šv. Mišias šv 

; Jurgio bažnyčioje. Jubiliatai 
daugiau 30 metų priklauso 
Šv. Jurgio parapijai, nuola
tiniai katai. laikraščių skai
tytojai, nariai katai. draugi
jų. Jubiliatų sūnus Povilas 
tarnauja kariuomenėj.

Tre.TiadierJs, upkr. 25, 1942

•v

Padėkavonės
Dienos

Išpardavimas

Didelis Pasirinkimas Dining 
Room Stalų

po $49.50 ir auk.
— Už 9 šmotus. 

Miegamo Kambario Setai

už $65.00
už 3 šmotus.

Gerų Valgomo Kambario 
Setų

po $29.50
už 5 šmotus.

Parlor Setų su springsais 
padarytų gražaus materiolo

po $69.50
už 2 šmotu.

Geri vatiniai matrasai

po $9.50
1942 Metų Radios visų 

gerųjų išdirbysčių. Už naują 
Philco didelį Radio

$69.50
Už 10 tūbų Zenith

tik $99.50
Motorola Radios gražiuose 

Kabinetuose

po $89.50
Rankiniai Phonografai

po $16.95
Kalėdinių atviručių su įvai
riais pasveikinimais Kalėdų 
Šventėms. Auksiniai Laikro
dėliai, Rankiniai, Kišeniniai. 
Sidabro Staliniai šaukštai ir 
Peiliai, Auksinės Rašomos 
Plunksnos, Deimantiniai Žie
dai, Branzaletai, Billfolds, 
Kareiviams Dovanos ir vi
siems kitiems. Etektriniai 
dulkių valytuvai, Rašomos 
mašinėlės.

Budrikas duos dovaną vi
siems atsilankiusiems į Bud
riko Naują Krautuvę 12 Ka
lėdinių atviručių dykai.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko Kailio Programai:
WCFL 1000 K. Sekmadienio 

vakare 9 vai.
WHFC 1450 K. Ketvirtadie

niais 7 v. vakare.

SKELBKITES “DRAUGE”


