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

—Abraham Linccdn

vot xxvu

ITALAI NORĖJĘ PAGROBTI HITLERĮ

nuo 
australie čių 
dviejų pusių, 
kovoja norė- 
Naujos Gvi- 
Anot sąjun- 

nario, jie da- 
nebando atsi-
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nuo
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JAPONAI BANDO PASIEKT KRANTĄ
Lėktuvai nuolat puola jų pozicijas

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, spalių 
22.—Japonai kareiviai džiun 
glėse į šiaurvakarius 
Finschhafeno, 
spaudžiami iš 
desperatiškai 
darni pasiekti 
ne jos krantą, 
gininkų štabo 
bartiniu laiku
imti Finschhafeną, nors jų 
objektyvas krante yra 
kelios mylios į šiaurę 
tos lėktuvų bazės.

Devintos divizijos
traliečiai visus tiesioginius 
japonų puolimus atrėmė, 
bet japonai šiek tiek paėjo 
pirmyn, mažom patrolėm 
prasiskverbdami nakties 
metu. Vėliausieji mūšiai 
vyksta prie priešo laikomo 
Katika miestelio.

Lėktuvų atakos. .
Pranešimas sakė japonai 

bando išsigelbėti siekdami
kranto. Jeigu japonai mano atrėmė 22 priešo lėktuvų 
pasiekę krantą kur nors ataką, nušaudamas tris, gal 
bėgti, tai jie turi rizikuoti du kitus, ir sužalodamas ki- 
sąjungininkų lėktuvų ata-: tus tris.

kas jeigu naudotų laivelius • 
nuplaukimui į Naują Brita
niją ar Madangą. Kitas 
jiems kelias tai būtų pasi
traukimas Naujos Gvinėjos 
pakraščiu į šiaurę iki Ma- 
dango.

Štabo pranešimas^ sakė 30 
priešo lėktuvų per šešias va
landas puolė sąjungininkų 
pozicijas aplink Finschha
feną. Padaryta šiek tiek 
nuostolių.

Sąjungininkų lėktuvai puo 
lė priešo pozicijas į šiaurę 
nuo Finschhafeno. 
bomberiai atakavo
susisiekimo linijas priešaky 
australiečių, kurie varosi 
Ramu slėniu į Madangą.

Wewake, Thunderbolt lėk
tuvai nušovė 6 priešo lėktu
vus, kurie bandė pakilti. 
Prie Naujos Britanijos va
karinio galo vienas Libera- 
tor bomberis apgadino 17 
priešo kareivinių laivų, ir

Mitchell
japonų

NACIAI DIDELE PASKUBA EVAKUOJA KRYMĄ

Rusų-vokiečių frontas kasdien keičiasi. Dar neseniai vokiečiai buvo nutarę “iki pas
kutinio kareivio’’ laikytis prieš rusus Kryme, dabar didele paskuba evakuoja tą pusia
salį, nes bijo, kad rusai neperkirstų paskutinio geležinkelio pabėgimui 250,000 kariuo 
menės. (Acme-Draugas Telephoto) ■

VOKIEČIAI KALTINA BADOGLIO
I

Radę planą suimtuose dokumentuose
LONDONAS, spalių 22.— 

Vokiečių aukštoji komanda 
šiandien paskelbė smulkme
nas plano, kuriuo, anot jų, 
Italijos premjeras Pietro 
Badoglio norėjęs pagrobti 
Hitlerį. Pasak vokiečių, tas 
planas buvęs rastas tarpe 
jų suimtų militarinių doku
mentų.

Tas pranešimas buvo da
romas per Berlyno radio.

Nacių DNB agentūros pra 
nešimu, aukštoji komanda 
perdavusi Voelkischer Beo- 
bachter laikraščiui, nacių 
partijos organui, “dokumen
tus,” kuriuose nurodoma 
suokalbis tarpe Italijos Ka
raliaus Victor Emmanuel ir 
Premjero Badoglio atiduoti 

i J ————- -

Hitlerį ir Mussolinį sąjun
gininkams. '

Pranešimas sakė Badog- 
lio prašęs Italijos militarinį 
atašė Berlyne atsilankyti 
pas Hitlerį ir karaliaus var
du paprašyti jį atvykti Ita
lijon pasitarimams su kara
lių ir Badoglio dėl sustipri
nimo opozicijos prieš sąjun
gininkus.

Kvietimas buvęs šaltai at
mestas, nes jis atėjo tokiu 
laiku, kuomet jau buvo 
tarta Mussolini atiduoti 
jungininkams. Šiandien 
norna, kad karalius ir
doglio buvo susitarę su prie 
šu atiduoti jo rankosna ne 
vien Mussolini, bet ir Hitle
rį.

nu-
są- 
ži-

Ba-

MAILIŲ ITALIJOJE

Prezidentas prižada Amerikiečiai puolė

išlaisvinti Filipinus aerodromų Prancūzijoj
WASHINGTON, spalių 22 j

—Prez. Roosevelt —
pareiškė, kad Amerika išva
rys japonus iš Philippine sa 
lų ir įsteigs tikrai laisvą fi
lipiniečių tautą, šiuo laiku, 
Prezidentas sakė, Amerika 
neskaitys legaliais jokius 
japonų sudarytos “filipinie
čių respublikos vyriausy
bės” veiksmus.

Sunaikino šešis nacių 
lėktuvus Jugoslavijoj

LONDONAS, spalių 
šiandien 22 dieną. — Amerikos 

Marauder bomberiai šian
dien atakavo nacių aerodro
mą prie Evreux-Fauville, 
Prancūzijoje, 45 mylias į 
vakarus nuo Paryžiaus. Nė 
vienas priešo lėktuvas nepa
sirodė, ir visi bomberiai sau 
giai grįžo.

Vakar naktį britų Mosqui 
Formaliam pare i š k i m e ■ to bomberiai ir vėl puolė 

Prezidentas pabrėžė, kad pir taikinius vakarinėj Vokie- 
mas tos “vyriausybės” ak- tijoj.
tas buvo pasirašytas milžta- į Tuo pat metu nacių lėk- 
rinės sutarties su Japonija, tuvai šeštą naktį iš eilės 
o antras buvo veidmainiškas puolė Londoną. Jų bombos 
atsišaukimas į Ameriką dėl 
simpatijos.

sužeidė kelis asmenis ir pa
darė šiek tiek nuostolių.

Prezidentas teigia, kad 
vienintelė teisėta filipinie 
čių vyriausybė yra ta, kur 
praeitais metais buvo per 
kelta iš Corregidor į Wash 
ingtoną.

140, 000 Aldžyro žydų 

atgavo pilietybę 
ALDŽYRAS, spalių 22.—

Sako šių žiemų gali bu! 

blogai su anglim
WASHINGTON, spalių 21 

— Kuro administratoriau; 
padėjėjas Howard S. Graj 
šiandien pareiškė, kad an 
glies padėtis galinti pasida
ryti visai beviltiška, jeigi 
nebus greitu laiku išrišta 
angliakasių algų ginčai, ii 
jeigu nebus sustota ėmus 
angliakasius kariuomenėn.

žydų 
teisę 
pilie-

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, spalių 22.—Pasi
varydami 10 mylių ir atmu- 
šę dvi nacių kontratakas, 
penktosios armijos ameri
kiečiai kareiviai užėmė svar 
bų vieškelių centrą Alife. 
Jie taip greit vejasi bėgan
čius nacius, kad tie neturi 
progos įsteigti naują liniją.

Amerikiečiai taipgi užėmė 
Piedimonte d’Alife miestą, 
netoli Alife. Iš Alife ameri
kiečiai dabar galės toliau 
varyti Volturno krantu į 
Venafro, kur naciai stiprina 
savo kalnų pozicijas, kurios 
saugo kelius vedančius Ro-, 
mon.

Amerikiečiai lakūnai, pa
dėdami jugoslavams parti
zanams, užtiko šešis nacių 
lėktuvus į pietryčius nuo 
Žara ir visus juos nušovė. 
Warhawk lėktuvai taipgi 
atakavo tris mažus priešo 
laivus prie Jugoslavijos pa
kraščio ir apmėtė juos bom
bomis. Split uoste jie pade
gė nacių pakraščių laivelį.

Kiti Amerikos lėktuvai vo . ■
puolė priešo laivus Albani- jVOklOCIdl KOlOniStSI 
jos vandenyse, o Lightning 
lėktuvai grįžo į Skoplje, Ju
goslavijoj, kur bombavo ge
ležinkelius tarpe Belgrado 
ir Atėnų.

I
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Rusai valdo didesnę dalį Melitopolio
LONDONAS, spalių 22.— 

Rusai kareiviai skuba izo
liuoti apie pusę miliono vo
kiečių kareivių Kryme ir 
Dniepro užlenkime. Vėliausi 
pranešimai sako rusai ran
dasi tik 18 mylių nuo Krivoi 
Rog, geležies centro tam už
lenkime.

Vokiečių komunikatas pri 
pažįsta, kad rusai puola ir 
prasilaužia kuone visuose 
sektoriuose, ypatingai į šiau 
rę nuo Azovo jūros. Vokie
čių pranešimas taipgi sakė 
mažas rusų dalinys bandęs 
išlipti Krymo rytinėj pusėj, 
bet vokiečiai rusus atrėmę.

Melitopoly, rusų kariuo
menė valdo tris ketvirtada
lius to miesto, ir kovoja 
prieš nacius durtuvais ir 
granatomis. Vokiečiai skaito 
tą miestą ręktu į Krymą ir 
siunčia rezervus, kad jį iš
laikyti. Maskvos radio pra
nešimu, vokiečių priešini
masis Melitopoly rodąs nu
silpnėjimo žymes.

Nacių radio pranešė, kad 
vokiečių karo laivai bombar 
duoja rusų pozicijas Azovo 
šiauriniam kronte.

Numato greitų trijų 

kraštų vadų suėjimų
MASKVA, spalių 22. — 

Britų užsienių reikalų sek
retorius Anth-ony Eden va
kar
Stalinu 
sakoma 
sis su 
reikalų 
Hull.

Pirkite Karo Bonus

Apie 140,000 Aldžyro 
šiandien atgavo savo 
vadintis Prancūzijos 
čiais. Vichy vyriausybė 1940
metais atėmė tą teisę nuo 
žydų. Gen. Henri Giraud, 
šių metų kovo mėnesy at
šaukdamas tuos Vichy įsa
kymus, sakė žydų pilietybės 
klausimas būsiąs per tris 
mėnesius išaiškintas, bet iki 
šiol nieko tuo reikalu ne*bu- 
vo padaryta. Prancūzų Tau
tinio Išsilaisvinimo Komite
tas šiandien atsteigė Cremi- 
ieux įstatymus, kurie nuo
1870 metų duoda žydams daromi iš iššaudytų mažes- 
Prancūzijos pilietybę. nių kulkų.

Grįš varinis centas
WASHINGTON, spalių 22 | 

—Šiandien pranešta, kad 
sausio 1 d., 1944, prasidės 
išdirbimas senoviškųjų va
rinės spalvos centų. Jie bus

traukiasi iš Krymo
MASKVA, spalių 22.—Vo 

i kiečiai civiliai, kurie 
apsiėmę įsteigti naują 
nę koloniją turtingam 
mijos pusiąusaly, jau
biai krausto savo dalykus ir 
bėga į saugesnes zonas, to
liau nuo artėjančių rusų ka
riuomenių.

buvo 
ryti- 
Kri- 
sku-

ORAS

Giedra ir vėsu.

Slavai atsiėmė didelę Naciai daro visokius 
į pasiūlijimus kareiviam

LONDONAS, spalių 22.— 
Vokiečiams kareiviams šiuo 
laiku daroma visokie pasiū- 
lijimai vykti frontuosna. 
Berlyno radio sakė aukštoji 
komanda siūliusi priedinius 
“bonusus” išlyginimui “pra 
stesnių gyvenimo sąlygų 
fronte.” Bonusai taipgi bus 
mokami už nakvojimą apka- I 
suose kelias naktis paeiliui 
ir nereguliarų ar nepakan
kamą maistą.

Mi
tas

vr
matėsi su Premjeru 

Kremliuje. Šiandien 
Stalinas tuoj maty- 
Amerikos užsienių 
sekretorium Cordell

Pati sekretorių konferen
cija einanti taip sklandžiai, 
kad sakoma kiti jų padaryti 
nutarimai įsigalios ir be 
Roosevelt - ChurchilP- Stalin 
konferencijos aptarimo.

Vakar ir vėl kalbėtasi su- 
virš keturias valandas. Ofi
cialus pranešimas sakė kal
bos laikomos slaptybėje ne 
dėl kokių nesutikimų, bet 

. kad neišduoti priešui reika
lingų žinių, ir įspėjo laikraš
tininkus, kad jų spėjimai 
apie kalbas gali sudaryti 
daugiau žalos negu naudos.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

rūdos kasyklą
LONDONAS, spalių 22.— 

Stiprūs partizanų daliniai 
įsiveržė į Bosanska Dubice, 
šiaurcentrinėj Jugoslavijoj, 
ir užėmė Lyubiya geležies 
rūdos kasyklas, kurios yra 
antros didžiausios visoj Eu
ropoj. Komunikatas sakė 
penktojo jugoslavų korpuso 
daliniai, po vadovyste 
losh Shelogivic, padarę 
okupacijas.

Partizanai sunaikino
sus tų geležies kasyklų įtai
symus. Tos kasyklos dabar 
negali būti dirbamos per ke
lis mėnesius.

Besiveržiant į Bosanska 
' Dubica partizanai išsprog
dino tiltą per Una upę, su
ėmė 120 nacių kareivių, 360 
šautuvų ir kitą karinę med
žiagą.

Toliau į pietus, 12-tos Dal
matijos divizija užėmė Si- 
panj salą, netoli nuo Dub- 
rovnik, suėmė vokiečių val
domą “Kupari” laivą, ketu
ris mažesnius laivelius, ir 
suėmė 17 nacių kareivių.

Jugoslavų biuletenis sakė 
didelis skaičius vokiečių 
bomberių atakavo senąjį 
Senj Miestą ir uostą prie 
Velebit kalnų, ir jį visiškai 
sunaikino.

Rommel pradėjo vajų 
gauti "darbininkus"
CAIRO, spalių 22.—Ofici

alios jugoslavų žinių agen
tūros pranešimu, maršalas 
Erwin Rommel, norėdamas 
suveržti nacių kontrolę Ju
goslavijoj ir numalšinti di
dėjančią partizanų veiklą, 
pakeitė savo “kvizlingus” 
pagelbininkus, ir pradėjo 
vajų surankioti darbininkus 
priverstiniems darbams. As
menys gimę tarpe 1917 ir 
1921 turi pasiduoti “depor
tavimui į darbo įstaigas.” 
Tie, kurie pirmiau buvo pa- 
liuosuoti nuo priverstinų 
darbų turit ir vėl pasiduoti.

Vokiečiai planuoja 

Balkanų konfederacijųIŠ WASHINGTONO. — 
Laivyno sekretorius Knox 
sakė Amerika statys bent 2 BERNAS, spalių 22.—La 
milžiniškus lėktuvnešius lai
vus, kurie galės vežioti du- 
motorinius bomberius.

(

IŠ WASHINGTONO. — 
Atstovų butas šiandien už- 
gyrė bylių, kuriuo Victory 
taksai padaromi dalimi re
guliarių taksų.

IŠ LONDONO — Vokie
čiai sakosi jie žinojo apie 
Italijos pasidavimą apie mė
nesį pirm negu įvyko.

Prezidentui pasiųstas 
taksų kredito bylius
WASHINGTON, spalių 22 

— Prezidento pasirašymui 
šiandien pasiųstas bylius, 
kuris panaikintų pokarinius 
kreditus už sumokėtus Vic- 
tory taksus, ir duotų taksų 
mokėtojams tuos kreditus 
mokant 1943 metų taksus, 

nevedu- 
ir

Suisse laikraštis praneša ži
nią iš Budapešto būk naciai 
planuoja padaryti Balkanų 
konfederacija iš Rumunijos,;
Vengrijos, Bulgarijos, Ser- Kreditas yra 25% 
bijos, Kroatijos, Monteneg- siems, 40% vedusiems, 
ro, Albanijos, ir Slovakijos. 2% už kiekvieną vaiką. 
Graikija ir Turkija nemini-j -.........................‘
mos—bet tik laikinai.

Balkanų žinovai sako ne
galima nė svajoti, kad tos 
valstybės susikonfederuotų 
po Hitlerio globa.

Dabartiniu įstatymu, as
muo galėtų gauti kreditą 
tik jeigu būtų išpildęs tam 
tikras sąlygas. Senato užgir 
tuoju byliu, visi taksų mo- 

i kėtojai gaus kreditus dabar.

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, spalių 23, 1943
_i j.

GIRDĖT WAUKEGAN E Į
Skaudi žinia. Zaugrių šei- pasiryžo pereiti per visų lie- 

moje liūdesys. Aną dien pa- tuvių namus raginant pirk- 
rėjus iš darbo jų duktė Mil- ti karo bonus. Jie labai džiau 
dred Larkin rado praneši- gias, kad žygis nebuvo vel
nią iš Karo Departamento, tui. Visi lietuviai pirko, kiek 
kad mylimas jos vyras yra tik kurie galėjo. Miesto val- 
žuvęs kovose Pietų Pacifi- džia didžiuojasi Waukegano 
ke. Dvi dienos prieš tai ji ir lietuvių patriotingumu. Kiek 
jos sūnelis gavo nuo jo laiš- vienas mūs laukia, kad grei- 
ką ir dovanų. Laiškas rašy- čiau karas pasibaigtų, kad 
tas. rugsėjo 26 d. Laiške jis grįžtų namo mylimi sūnūs, 
reiškė vilties greito pasima
tymo. Tačiau, kitaip likimas 
nulėmė. Kariuomenėj tarna
vo nuo 1933 metų. Aštuonis 
metus išbuvo marynu, pas
kui perėjo į jūrininkus ir 
buvo paskirtas “chief gun- 
ner mate”. Nuo gruodžio 
men. 1942 metų visą laiką 
buvo ant karo laivo Pacifi- 
ko vandenyne. Su Mildred I

vyrai, giminės, dėlto reikia 
dėti pastangų namie, kad 
pagelbėjus savo kariuome
nei.

Gražus Mykolo ir 
miero buvo darbas.

Kazi-

Nauji piliečiai. Sakantieji 
asmenys patapo Amerikos 
piliečiais: Mary Kasper, 917 
Lincoln Avė.; Juozapas Bac- 
kys, 713 Sunderlin St; Ma
rijona Akusevičienė, 1107 
Victoria St.; Jonas Bukaas, 
906 Victory St.; Agnieška 
Deikus, 829 Victory St.; So- 
phia Bagdonas, 30 S. Lewis 
Avė.; Antanina Urbonas, 
810 — 8th St.; ’Adella Ka
minskas, 913 S. Victory St.; 
Kazimieras Baronas, 819 S. 
Victory St.; Antanas Matu
kas, 724 So. Victory St.; An
tanina Baronas, 819 S. Vic
tory St. i

Gavo sveikinimų. Dr. Jo
nas Žekas, gimtadienio pro
ga, spalių 16 d., gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų, šiuo 
metu daktarams nėra leng
va ir namie. Daugelis jų yra 
išvykę į. karą, tad pasiliku- 
siems reikia aptarnauti ligo
nius. Linkime jam sveikatos, 
kas yra svarbiausia kiekvie
nam žmogui jo pareigose.

Misiūnas, Aleksoms, Mickus, 
Petchauskas, Lulis, A. Pet
raška, V. Petraška, Norkus, 
Martinaitis, B. Schapals, Tu- 
raukas, M. Kuzmickas, E 
Kuzmickas, A. Jonevičius, A. 
Sadauskas, K. Venslauskie- 
nė, M. Nevardauskas, J. Sa- 

(Nukelta į 3 pusi.)

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regčj mo mokslas 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

Res. 695§ So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

Conrada išreiškė dėkingumą. 
Sakė, žodeliais negali pasa
kyti, bet ji ir visos seselės 
čionai savo maldose prašys 
Dievo, kad niekad mūsų, 
Waukegano lietuvių, neuž
mirštų. Dėkojo komisijai ir 
moterims, kur tiek daug pa
sidarbavo ir aukojo.

Žemiau telpa vardai-pa- 
vardės tų moterų-mergaičių.

Spalių 17 d. buvo suruoš
ta seselėms “Pantry Show- 
er”. Komisija labai dėkin
ga visoms moterims, ir mer
gaitėms, kurios atsilankė ir 
kokiu nors būdu prisidėjo. 
Valgomųjų ir kitokių daik
tų pripirkta už suvirs 100 
dol. Už likusius pinigus bus 
nusipirkta šis-tas jų koply
tėlei. Be to, dar vienas sur- 
pryzas padarytas: įteikti ke
turi vokai su pinigais pie- 

: tums: Padėkos Dienoj ($10), 
Kalėdoms ($10.00), Nau
jiems Metams ($9.00), Ve
lykoms ($10.00).

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.'

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

/
Waukegano gyventojams, 

kurie mėgsta žuvauti nebus 
bėdos. Ir gazo neturėdami 
galės “išvažiuoti” žuvauti.

Ulinois Statė Conservation 
Dept. supylė daug sėklinės 
žuvies: Bass, BluegiUs, Crap 
pieš, Catfish ir Pereh. Pa- 
I^_ tu±,bati tpie 22^ 

Iki šiol jau yra sukelta arti ~ .. _ .................
devynių šimtų dol. Legionie
riai džiaugiasi, kad Wauke- 
gano gyventojai labai palan
kiai atsiliepia ir visi remia 
tą fondą. Sykiu prašoma vi
sų paduoti adresus asmenų, 
kurie tiktai randasi kariuo
menėj. Užjūryje dovanos ka
reiviams jau išsiųstos. Da
bar gaminami siuntiniai ar
timesnėse stovyklose esan
tiems. Siuntinėlius gamina 
skautai. Jei kas nori tame 
padėti, prašomi atsilankyti 
i American Legion Hone.1 ".“I“",
kuris randasi prie W:ishiEg- 
ton St. Ten kas vakaras nuo 
7 vaL gaminami siuntinėliai. 
Į kiekvieną dėžutę įdedama 
po 24 daiktas: vieną svarą 
figų, vieną svarą kalėdinių 
saldainių, tris pakelius kram 
tomosios gumos, po tris pa
kelius “Live saver” ir “Chi- 
clets”, vanoj vartojamą ke
mpinę, kaladę kazyrų, du ga-

r 
balus prausiamojo muilo, no
sinę, tris pakelius eigaretų, 
šukas, dantims šepetuką, a- 
datų su siūlais ir “Camp- 
hor” mosties.

Renka aukas dovanoms. 
Buvusio pasaulinio karo ve- 
teranai-legionieriai padeda
mi laikraščio “New Sun”,

Zaugra susituokė 1940 me- darbuojasi, kad sukėlus au
tais ir po to dvejus metus 
išbuvo Great Lakęs. Jo sū
nus paskutinį kartą savo tė
vą matė būdamas vienų me
tų amžiaus.

Draugai ir pažįstamieji 
reiškia užuojautos Zaug- 
rams, Larkinsams ir visai 
jų giminei.

Lietuviai pasižymėjo. Pa
skelbus Trečiąją Karo Pa
skolą, du lietuviai: Mykolas 
Shultz, 717 S. Victory, ir 
Kaz. Navard, 721 S. Victory

NEGALIU MIEGOTI

NEGALIU VALGYTI
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar- 
gtnti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimų, jaučiate nemalo
nų kvapą., vidurių suirimą, nevirš- 
tetrrhTią. nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuosuetojas, jis taip 
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus 
Ir sutolkia skilvhri malo- 
Bų šilumos jausmą. Var- 
toktt tikrai kaip nurodo
ma ant boakutšs 
Jei jūs vėl nori
te jausti džiaug
smų m a to n i o 3 
pagelbės nuo už
kietėjimo v a rgi- 
ntetj ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų Skilvį, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apyttnkėjį siųskit prašymą dėl mūsų 
“sustpažlnliiiof* pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

TlYTrET vertės
“■*** Bandymai Bonkutes 

DR. PETER’S OLEJO LINIMEAT— 
antiseptikas — kuris suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uratgiškų skausmų. mušk ulinio nu- 
garskausmo, sustingusių ir skaudžh, 
muskulų, pstempimų ir nykstelėjl- 
mų.
DR. PETERS MAGOLO — alkalina» 
— palengvna laikinai nekurtuos 

įsi ingus skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rVmso.

užrašo.

man

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
(> Jdėtas $1.00. Atsiimk tt
aptaoMtą 11 unctlv GOMOZO ir 
dykai—60c ve:tės—bandymui bon-
kutes OL.EJO IR MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos) 
Vardas ............................................ ............

Adresas ................................................
PaMe Ofisas ..........................................
MU PETEB FABB5KY « CO.

D.pt. 671-3
»6O* CMras*«, H1.

Manlry M4.. M'innlpaK.

j Didžiausia Lietuviu

i Jewelry Krautuvė

r įvairios žuvies. Jas supylė 
spalių 15 d. į didįjį ežerą 
Roosevelt Parke. Waukega- 
no gyventojai tą parką ži
no ir galės iš anksto atei
nantį pavasarį taisytis sa
vo meškeres.

Spalių 17 d. įvyko pašven
tinimas “Honor Roll” ties 
American Legion namais. 
“Honor Roll” yra 42 padų 
ilgio, 12 pėdų aukščio ir bus 
galima sudėti 3,300 vardų. 
Iškilmėse dalyvavo miesto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

2t m«ą praktikavimas 
Jusiį garantavimas

OptometricaHy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
temo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda ak* 
kreipiama į mokyklos -ygiViM

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

__ « r —
MMgoiy stsrtOdinų akys atttsisa* 
asas be akinių. Kainos pigias kaip 

pirm*
4712 South Ashland Ay. 

Phooa YABD8 UU
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyr’” A priešas 
ties spalvų neregėsimo — (eolo. 
Jindneas), kreipkitės prie manęs 

Apsiimu išgydyti.

kalbą. Legijono kvartetas iš
pildė keletą dainų, O Wau- * atsitikimuose egzaminavimas da- 
kegan Municipal benas pa
tiekė muzikos. Dvasiški jos 
dalyvavo įvairių tikėjimų.
Jie irgi kalbėjo.

j

I

! Parduodame Laikrodžius, Laik- į 
| podėlius, Auksinius ir Deiman į 
| tinius Žiedus, Rašomas Plunks- j 
į nas ir kitus 
j visokius auk- 
! Aini n s daiktus 
j až PRLENA- a 
j M1 A U S1AS • 
' VAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą 

itališkų Instrumntų, Muzi- I 
itališkų Knygų, Stygų, Rekor- j 
dų ir kitų visokių muzikalių; 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro- Į 
lėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- į 
snas tT Muzikalius Instmmen- j 
08.

JOHN A KASS j 
4KH EUŽ1 — WATCHMAKEk Į 

— MUSIC
t216 ARCHER A VENŲ I | 

j fuune: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER

t

t?

Pavyzdinga moteris. Wau 
kegano lietuvių tarpe yra 
viena pavyzdinga moteris, 
kuri visais rūpinasi, visus 
užjaučia ir visiems stengia
si kuo galėdama padėti. Y- 
patingai užjaučia misionie
rius, neturtingą dvasiški ją 
bei vienuoles, kurie taip daug 
pasišvenčia žmonių gerovei 
Toji moteris — Zuzana Ze- 
kienė. Yra atvykus iš Lie
tuvos ir moka skaityti bei 
rašyti ne tik lietuviškai, bet 
ir angliškai, nors nėra lan
kiusi jokios mokyklos. Ji ne 
tik skaitė katalikiškąją spau 
dą, ypatingai mėgsta “Drau
gą”, bet ir seka visus įvy
kius; be to, turi gerą atmin 
tį ir orientuojasi kiekviena
me dalyke. Pas ją galima 
rasti ir kitų katalikiškų laik
raščių. Ji yra didelė bičiulė 
kareivių ir jų motinų. Ra
dus kuriame laikraštyje gra
žų dalyką apie kareivius, ar 
kokią maldelę, tuojau pa
prašo laikraščio jai atsiųs
ti, o gavus padalina karei
vių motinoms žodžiu sakant, 
tikras apaštalas mūs mies- 
to lietuvių tarpe.

Linkime jai stiprios svei
katos, kad galėtų dar ilgus 
metus taip darbuotis Dievo 
garbei ir žmonių gerovei.

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

EXTRA! EXTRA!

nuo 1

PARGUTiZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS —- nuo « 

9:30 vai. vakare. «
EXTRA PROGRAMAS Penk- K 

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

6755 S. W estem Avė., Chicago, III. ra 
Telefonas — GROvehiU 2242 g

AMEKIKOSLIETUVIŲDAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEEBS

Urmo (whoieaftle)
taa įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

kainomis pristato į alines ir ki-

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMSITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

M. KANTER, ■*▼.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ 11
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimu l [!j 
PANAUDOKITE PROG4 DABARTINĖMS ŽEMOMS įį

NUOŠIMČIO RAJOMS. W

*

. JSUAl earhings

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3% Jūsų pinigai greitai t am <•>*»> 
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI |STAHi* 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
623A SO HALSTED SI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namą Tel. PROspeet 1930 

Tel. YARds 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.: BEVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 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. CANal 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 6Sth Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i Telefonai:
Ofise—HEMtock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

j'

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

W TEL. CALITMET 411R Jo®, m. See’y
j Ti*/ **

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
„ Valandos; 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: 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 to, kad jo nebran- 
gino,, J
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Pilno laiko darbai. 
Svarbioje pramonėje.

HELP WANTED — VYRAI

HELP ffLYTED — VYRAI HELP WANTED MOTERYS PARDAVIMUI

REIKIA
Trumpai iš Waukegan

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-9489

WAREHOCSE VYRU

Atsišaukit tarp 8:30 ryto iki 5

CRANE CO. 2S1 W. 79th
PP.
St.

PACKERS & TRUCKERS 
SHIPPING ROOM HELP

HELP WAXTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

Pleasant Working Conditions 
Good Wages.

Standard Transformer Corp. 
1500 N. Halsted St.

LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausią visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ

Svarbioje ir

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

VAIKINŲ ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir mediniu, baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

pramonėje karo 
taikos laikuose.

PASTOVUS DARBAI 
Puiki mokestis. 

Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th Pi. — Cicero

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET

ALUMINUM CASTINGS TRIMMERS
— POLISHERS — CHIPPERS — 
SAND BLASTERS — GRINDERS
— SAW VYRU-

gera mokestis. 
Atsišaukit į—

2742 W. 36th PLACE

iki 5 pp. kas-Atsišaukit nuo 8 ryto . .__
dien. šeštad. iki 12 pietų. Atsineškit 
gimimo įrodymus ar pilietybės po
pierius.

TOOL & DIE MAKERS
Atsakomingų.

CINCH MFG. CORP.
2335 W. Van Buren—Seeley, 0733

REIKIA VYRU
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ar 1

iki

ryto

.SHEET METAL VYRU
SPOT WELDERIŲ 
SHEET METAL 

DARBININKŲ — 
PAGELBININKŲ 

SPRAYERS

REIKIA
Pullers, Wringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAUNDRY
7930 S. Racine

SARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE

VYRŲ
VIRŠ 40

2924 W. 51st St,

Amžius nesvarbu. 48 vai. savaitėj. 
Ekstra viršlaikis. Visi karo dar
ban Pastovūs darbai. 2 šiftai: 
7 ryto iki 3:30 pp. ir nuo 3:30 pp. 
iki 12 vidurnaktį.

MATYKIT MR. HEALY
9:30 ryto iki 12 pietų ar nuo 2:30 
iki 5 pp. bet kurią dieną išskiriant 
šeštad. ir Sekmad.

Firecraft Door Co.
9 RYTO IKI 5 PP.

Prie Stock room darbų Plumbing
Supply įstaigoje. 40 vai. į savaitę, j 
laikas ir pusė už viršlaikį. Matykit 
Mr. Oberlin.

3319 S. WALLACE

641 W. LAKE ST.

VYRŲ
SU AR BE
PATYRIMO

Centrai
Steel 8c Wire Co.

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI

REIKLI
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

SHOTWELL GANDY CO. 
3501 Potomac

PASIUNTINIU
Vyrų virš 50 metų. Pageidaujama 
vyrų su pensijoms. Mokestis ?16.00 
savaitėj. Kreipkitės prie Mr. Weeks. 
AMERICAN OPTICAL CO., 7th 
fl-oor, 10 S. WABASH.

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit j

ILLINOIS PAINT VVKS.
1034 S. Kostner

Kedzie 1520

RAKANDŲ ASSEMBLERS—10 
100% KARO DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Bile amžiaus. Atsišaukit 
5-tam aukšte. \

WOODWORKERS — FINISHERS, 
STAINERS ir FILLERS prie novel- 
ty rakandų. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ZL'K FURNITURE MFG. CO.
828 N. Wells.

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK

OFFERS YOU
1. Best N.W. Side Transportati-on.
2. Steady, regular work.
3. Overtime at time and one half.
4. 10% bonus for nights.
5. Vacations with pay.
6. Cafeteria and Canteen.
7. Hospitalization Insurance.

FOR
TOOL GRINDERS
MULTIPLE SC.REW MACH. OPRS. 
MULTIPLE SCREW MACH. Helpers 
KINGSBURY OPERATORS
KINGSBURY HELPERS
THREAD MILLERS
DRILL PRESS OPERATORS
PLATER HELPERS
BURRERS
ROUTE RS AND DISTRIBUTORS 
MAINTENANCE UBORERS
CHIP AND OIL SEPARATORS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS
FLOOR AND BENCH INSPECTORS 
MISC. MACHINE SHOP HELP
YOU DON’T NEED ENPERIENCE

WE WILL TEACH YOU

BRING BIRTH CERTIFICATE

APPLY

2640 BELMONT AVE.

McLEOD & CO.
216 W. Insiitute PI.

VYRU prie Shipping Dept. ir abelnų 
dirbtuvės darbų. Pastovūs darbai, 
laikas ir pusė virš 40 vai. Neapri
boto amžiaus. SANFORD INK CO., 
846 W. Congress St.

DARBININKŲ
REIKIA

FREIGHT HANDLERS, Checkers, 
75c; Trokerių—67 %c į vai.; Svarbi 
pramonė. Po karo darbai.
AMERICAN CARLOADING CORP.

4956 S. Kedzie Aye.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi "Drauge”.

REIKIA SARGO
Turi būt gabus atsakyti telefoną 
ir atlikti abelnas pareigas. Reika
linga pripratimas prie boilerio su 
stokeriu.
NEW CITY IRON WORKS

5401 S. Western Ave.

PASTOVUS DARBAI
48 VAL. SAVAITE

Laikas ir pusė mokama 
virš 40 valandų.

MATYKIT TOM SHERIDAN

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated lr medinių baksų dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c j 
Laikas ir pusė už viršlaikj.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

vai.

BŪTINAI TURIM PARDUOTI šį 2 
aukštų mūrinį namą su beismentu, 
plieno konstrukcijos. pleisteriuotos 
lubos beismente. storas. Antrame 
aukšte 5 kamb. fletas su karšto 
vandens šiluma. 2 karam garadžius. 
ši nuosavybė kainavo $20.000 ir ga
lima nupirkti už lik $8,000 įnešus 
tik $-1.500. Dėl pamatymo pašaukite 
— JOHN J. KUCERA, LAtVndale 
1300.

KATALIKŲ DARBAI 
KALBA

(Atkelta iš 2 pusi.)

REIKIA MOTERŲ
•

Reikia prie darbų lankstyti popie
rinius baksus. Reguliaris algos pa
kėlimas. Dieną ir nakti shiftai. • At
sišaukite asmeniškai nuo 8:30 
iki 5:00 vai. popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 vai. popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

ryto

MERGINOS ir MOTERYS
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ
Gausit mokėt laike mokinimo ir 
pagelbėsit prie gaminimo labai 
reikalingos karo medžiagos i š 
sheet plieno. Mes išmokinsim ju
mis prie tokių įdomių operavimo 
darbų kaip:
SPOT WELDING — DRILLING 
IR TAPPING — PUNCH PRESS 
— ir daug kitų.
Naujos švarios prausyklos. Poilsio 
laikotarpiai. Reguliaris algos pakė
limas. 2 šiftai jūsų pasirinkimui nuo 
7 ryto iki 3:30 pp. ar nuo 3:30 pp. 
iki 12 vidurnaktį.
Ateikit ir pasitarkit su Mr. Healy 
bet kurią dieną išskiriant šeštad. ir 
Sekmad. nuo 9:30 ryto iki 12 pietų 
ar nuo 2:30 iki 5 pp.

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. WALXA.CE

Reikia
Merginų

West Side Defense dirbtuvė 
reikalauja

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE 
IR TURRET LATHE 

OPERATORKŲ
Pirmesnio Patyrimo Nereikia

Gera pradinė mokestis ir daug 
progų įsidirbimo. Apmokėtos 
atostogos ir apmokėti poilsio 
laikotarpiai.

Valandos nuo:
3 popiet iki 11 vakare.

Turite turėti savo pilietybes 
įrodymus.

Pasitarimui pašaukite

MISS DOEY
SEELEY 3200

Tarp 8:30 ryto ir 2 pp.

NAKTIMIS 
VALYMUI MOTERŲ

Valandoms 9:30 vak. iki 
ryto. Valgis ir uniformos duoda
ma. Gera mokestis.

♦

REILLY TAR & CHEMICAL 
CORPORATION

2513 S. Damen

HELP WAXTED MOTERYS

STENOGRAPHER
POST WAR POSITION

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEWEY & ALMY 
CHEMICAL CO.

6050 VV. 51st Street
Call Summit 340

Merginų - Moterų
Lengviem Dirbtuvės Darbam 

Patyrimo Nereikia 
PUIKI MOKESTIS

J. Greenebaum Tanning
3057 N. ROCKWELL

Co.

MOTERŲ PRIE 
SKALBYKLOS DARBŲ

$20.24 J sav .už 5*4 dienas su pro
ga didesnio uždarbio. 5% bonai 
po 30 dienų.

FRENCH HAND LAUNDRY
2163 N. Clark St.

MERGINĘ
Dirbtuvės darbams. 55c j valandą 

W. T. FRANK LIN CO. 
5840 S. LaSaUe St.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

GRAŽIAI ATRODANTIS NAMAS, 
ant plataus loto skersai gatvės nuo 
parkų. 1 blokas iki Ix>urdes kata
likų bažnyčios, 15th St. ir Keeler 
Ave. 3 aukštų mūro su beismentu.. 
3 fl. po 5 kamb., štymo šiluma. 2 
karam garadžius. Jeigos $138.00. 
Kaina $8.500. JOHN J. KUCERA. 
3925 W. 26th St.

J.

DĖL SAUGAUS INVESTMENTO ar 
namo, mes siūlom 4 fletų mūro na
mą, visi 4 kamb. fletai. perdėm 
beismentas ir perdėm atikas. Fletai 
šildomi pečiais ir atneša $90 j mė
nesį. Randasi netoli 15th St. 
Keeler Ave. Galima nupirkti 
$6,500. JOHN J. KUCERA, 
W. 26th St.

RENDUO.TASI

ir 
už — 
3925

RENDUOJASI apšildomas kambarys. 

Vyrui ar merginai. Atsišaukite se

kančiu adresu; 6745 S. GREEN ST.

RENDUOJASI 4 kambarių fletas 

pirmam aukšte. Sužinosit sąlygas 

Ipašaukus telefonu—VIRGINIA 1218.

Mažiausia sostinė
Carson 

mažiausia 
Jungtinėse 
tybėse.

City, Nev., yra 
valstijos sostinė 
Amerikos Vals-

Varis ir šoviniai
Apie 38,000 svarų vario 

reikalinga kiekvienam mili
jonui šovinių, kurie naudo
jami mažiems ginklams.

Moterų vardas kyla
Moterų vardas kyla pa

saulyje. Rebecča Conady, 
Brighton, Mass., paliko pa
tyrusi darbininkė vėliavų 
stulpų dažyme (maliavoji- 
me), kad galėtų išleisti vie
ną vyrą j karą.

HARDING’S, 68 W. Madison
Employment Office. 2 Floor

ŠEIMININKĖMS
Ekstra Išlaidoms Pinigų

$9.00 UŽ 3 DIENAS Į SAVAITĘ 
JUS PASIRINKITE DIENAS 

HOTEL TARNAITES DARBAI 
PASTOVUS AR LAIKINAI 
DARBAI NfiRA SUNKUS 

SEKMAD. NEREIKIA DIRBTI 
VAL. NUO 8 IKI 4:30 

TRANSPORTACIJA GERA

lata, J. Petraška, S. Daujo
tas, A. Šidlauskas, A. Var- 
dauskas, K. Levonavičius, A. 
Gadvilas, A. Grigutis, R. 
Evinskas, A. Kairaitis, J. Į 
Genevičius, E. Zakarauskas, 
M. Kaneverskis, Mrs. Snauk- 
stas, P. Butkus, A. Aikus,
R. Alknis, M. Navickas, R. 
Trast, E. Mazaitis, A. Re- 
miekienė, U. Krekes, A. Ba- 
ron, B. Evans, P. Tauchas, 
B. Čepaitis, M. Malinauskas, 
M. Buitkus, C. Owens, J. 
Petroshius, A. Urbonas, M. 
Aimenė, A. Podziūnas, Mrs. 
Norkus, Mrs. Reklevičius, H. 
Vasilius, G. Butkus, G. Ka- 
rašauskas, E. Stūlginskas, 
F. Pažereckis, P. Pažerec
kis,.. A. Masota, T. Buksas, 
A. Rumšą, Mrs. Zickus, M. 
Zaveskes, A. Jankauskas, M. 
Bukantis, J. Meleska, M. Je- 
sukaitis, J. Lauraitis, Mrs. 
Banis, V. Zelaitis, S. Alfo- 
na, A. Verpečinskas, H. Dra- 
gūnas, Mrs. Buksas, A. Ka
minskas, A. Kaminskas, E. 
Zaugra, E. Marcinkus, M. 
Buksas, W. Wagner, A. Pa- 
luckis, P. Pavilonis, M. Gri
gutis, M. Burba, A. Saulis, 
U. Saulis, S. Petraitis, A. 
Unewitz, H. Kuzmickas, A. 
Bukantis, A. Bokas, A. Pet
raška, J. Verakas, A. Stul
ginskis, M. Gelbudas, A. Ba
ronas, A. Sutkus, V. Andru- 
les, B. Zupon, A. Dagis, K. 
Didjurgis, A. Petraška, U. 
Valis, C. Jurgaitis, J. Pet
raška, A. Bedak, M. Patter- 
son, A. Steponkas, S. Suti
nąs, F. Bujan, E. Skirienė, 
M. Petraška, A. Bena, A. 
Damulis, E. Vasilius, E. 
Lzudas, A. Reyunas, S. Pet- 
raškienė, J. Dragūntas, P. 
Augustavičienė, S. Aidiko- 
nis, M. Jakaitis, A. Jakaitis,
S. Jonaitis, M. Aikus, S. Ai
kus, D. Jakaitis, S. Petraš
ka, J. Kundrot, A. Wells, C. 
Galinis, F. šeštokas, V. Ra- 
yunas, M. Mantvil, A. Ven- 
der Vere, D. Horen, Z. Ze- 
kas, E. špokas, B. Ponzio, 
A. Vasilius, I. Povilaitis,

James J. Norris, egzeku- 
tyvis direktorius National 
Catholic Community Service, 
narys United Service Orga- 
nization, Ine., praneša, kad 
aukščiau minėta įstaiga (N 
CCS) teikia medžiaginės pa
galbos kariuomenei 450 vie
tose 46 valstybėse ir Colum- 
bia distrikte. Be to, organi
zacija iki šiol yra išleidusi 
$61,227,000 ŪSO reikalams. 
Kažin kiek tiems ir kitiems 
reikalams yra išleidę tie, 
kurie gvoltu šaukia atidary
ki antrą frontą, kad kuo 
daugiausiai žūtų Amerikos 
kariuomenės. (NCWC)

DE WITT HOTEL
244 E. Pearson

Superior 4701

TARNAIČIŲ
Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia 
dirbti. $74.00 j mėnesį. Ir Ekstra. 
Kuopatogiausios darbo sąlygos.

Kreiųkitės Linen Room

SOUTHMOOR HOTEL
67th & Stony Island Ave.

VYRAI TR MOTERYS

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai

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

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

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Klauskite
BOLAS W. PALUTSIS

M. Born * Co.
Vyrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURI NORITE GAUTI!

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

★
★
★

★ ★★ ★★★★★★ 
★ For Help! 

For Sale I 
For Rent!

★
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABT.ISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

į

i

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 freųuently cause this condition 
which 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—1 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makea 
the breath sveeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

B»for« Any Date U»«

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Broath StOootor '

SKELBKITĖS "DRAUGE”

Mrs. Kuzinskas, V. Dapkus, 
B, Ditzig, B. Bioletto, A. 
Rukštalis, H Noreikis, J. 
Shimulynas, A. Garolis, J. 
Backys, Jr., S. Kasper, C. 
Klioris, J. Griksas, B. Pet
raitis, M. Šidlauskas, D. Ur- 
bick, N. Bakshis, C. Jerasai- 
tis, J. Jerasaitis, D. Rayu- 
nas, A. Backys, Sr., Miss 
J. Račas, R. Zuraitis, A. U- 
nitis, E. Ashmus, J. Butkus, 

s A. Biliauskas, Mrs. Mickū- 
į nas, M. Zekas, M. Urbaitis, 
Miss N. Bakshis, A. Bak
shis, K. Mikalauskas, Smith, 
Anna Waitekunas, M. Ada- 
mski, F. Bastis, Mrs. A. A- 
dams, Ann Kuzmickas, Ju- 
lia Dishot, Hali Committee, 
Sirvidas, Matulėnas, Kross, 
Biliauskas, Waitekunas, C. 
Stulginskas, F. Norkus, 
Kraft, F. Evans, N. Šidlaus
kas, P. Mesec, G. Zaveski, 
Lutvin, A. Gilbert, F. Ra
jūnas, Buksas, M. Butkus, 
Mrs. Recklevičius, Muger- 
ditehian, A. Kuzmickas, Miss 
Stella Lulis, F. Jonaitis, M. 
Schopals, S. Pažereckis, B. 
Kimbrough.

Milžiniškos lempos 
suranda submarinus
LONDONAS, spalių 22.— 

Šiandien pranešta apie vie
ną “slaptųjų ginklų,” ku
riuos britai lakūnai naudo
ja prieš vokiečių submari
nus. Tai yra miliono žvakių 
šviesos lempos, pritaisytos 
prie R.A.F. pakraščių sargy- 
bos lėktuvų, kurios nušvie
čia didelius plotus vandens. 
Mat, submarinai nakties me
tu pakyla virš vandens at
naujinti savo baterijas. Da
bar jie priversti rizikuoti 
lėktuvų užklupimą nakties 
metu, arba turi bandyti sa- 
vo baterijas atnaujinti die
nos metu, kada lėktuvai ar
ba karo laivai juos gali pas
tebėti ir atakuoti.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.
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Nepalaužiamas tautos nusistatymas
NACIAI NEPASIEKĖ SAVO TIKSLO

Naciai Lietuvoje dėjo didžiausių pastangų sumobili
zuoti apie šimtą tūkstančių vyrų savo kariuomenei. Bet, 
kaip jau buvo rašyta, jiems tas nepavyko. Tūkstančiai 
jaunuolių ėmė slapstytis po miškus ar kitokiu būdu. 
Pranešama, kad okupaciniai organai pradėjo, suorgani
zavę net iš bolševikų belaisvių atitinkamas brigadas, 
varyti tikras medžiokles, ieškodami pasitraukusiųjų nuo 
stojimo legionan ar j darbo batalijonus bei vokiečių 
fabrikus.

Visiems jau žinomas faktas, kad, kaipo represija už 
mobilizacijos nepasisekimą, buvo uždaryta visos Lie
tuvos aukštosios mokyklos.

Bet to, toli gražu, neužteko.
IŠTRĖMIMė NUMARINO ŽYMIŲ LIETUVIŲ

Kaipo tolesnė represija, prasidėjo areštai tarp Lie
tuvos šviesuomenės. Daugiau kai šimtas žmonių išga
benta į koncentracijos stovyklas Stutthofe prie Dansko. 
Apie dvylika žmonių toje stovykloje yra jau mirę, ku
rių tarpe:

1. Majoras S. Puodžiūnas, buvęs gen. tarėjas valsty
bės kontrolėj.

2. Majoras A. Grigas, Vilniaus viceburmistras.
3. Adv. P. Kerpė.
4. Rašytojas V. Tumėnas.
5. A. Tumėnas.
6. Dr. J. Masaitis, Mariampolės gimnazijos direktorius.
7. S. Januševičius.
8. K. Bauba, Kauno gimnazijos direktorius.
9. I. Budrys, Mariampolės, apskr. agronomas.
Esą ir daugiau mirusių, bet jų vardų netekę patirti. 

Tarp jų, spėjama, yra žurnalistas Blazas.
Tačiau tos visos represijos neįstengė paveikti pasi

priešinimo dvasios, viešpataujančios lietuvių tautoje.

‘ TAUPYKITE JĖGAS KOVAI UŽ TAUTOS LAISVŲ’ ...
Vienas slapta leidžiamas Lietuvoje laikraštis šiaip 

apibudina viešpataujančias okupuotoje Lietuvoje nuo
taikas:

“Mes — skaitome ten — kovojame už savo laisvę. 
Nėra žinoma istorijoje, kad kas būtų kovojęs už be
teisę vergų padėtį. Šitaip yra ir su mumis: todėl tau
pykite savo spėkas (vadinasi, šalindamies nuo mobi
lizacijos ir kitų šaukimų/ kovai už mūsų tautos lais
vę ir geresnę žmonijos ateitį.’’

Vokiečių pasiryžimą nieko iš mobilizuotųjų nepa
likti Lietuvoje, aiškinama kaipo vokiečių norą išnai
kinti visus Lietuvoje, kas galėtų pasipriešinti jų suma
nymams pavergti Lietuvą. Todėl visų organizacijų Lie
tuvoje esąs paskleistas obalsis: niekas neprivalo apleis
ti savo Tėvynę.
PASITIKI ATLANTO CARTERIU

Šios, kaip ir visos kitos žinios iš Lietuvos, sustipri
na mūsų teigimą apie nepalaužiamą lietuvių tautos nu
sistatymą kovoti už savo šventas teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Puikiai žinom, kad Lietuvos 
žmonės kovojo bolševikų okupaciją, dabar visu griež
tumu kovoja nacių okupaciją. Jie jokiu būdu nepakęs 
svetimųjų šeimininkavimo Lietuvoje. Jų viltis ir ryž
tingumą stiprina Atlanto čarteris, kuris garantuoja ne
priklausomybę visoms tautoms. Jie tiki didžiu demo

kratijų vadų teisingumui ir jaučia, kad jų kraštui ne
padarys išimties. Jie šventai tiki jungtinių tautų per
galei ir tiki tam, kad Amerikos ir Anglijos vyriausy
bės nei dabar nei po karo nepripažins Sovietų Rusijos 
pretenzijų į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes.
★

A. Tumėnas
Gautomis žiniomis, Vokietijos koncentracijos stovyk

loje yra miręs, tarpe kitų, ir A. Tumėnas. Neturint po 
ranka smulkmeniškesnių žinių, sunku yra pasakyti, ar 
tai bus Antanas Tumėnas, buvęs Lietuvos ministras 
pirmininkas, krikščionių demokratų šulas ir žymus ju
ristas? Jei tai būtų tas pats, Lietuva būtų netekusi dar 
vieno senesnės kartos veikėjo ir politiko, kuris stei
giantis laisvai ir nepriklausomai Lietuvai, buvo pirmų
jų kovotojų ir darbininkų eilėse.
★

Rengiasi rinkimams
1944 m. įvyksta Jungtinių Valstybių prezidento rin

kimai. Politinės partijos jau dabar pradeda rūpintis 
kandidatų parinkimu. Respublikonų partija, pasirodo, 
yra labiausiai susirūpinusi. Įvairios partijos frakcijos 
tarp savęs kovoja, kiekviena jų savo kandidatą norė
dama įpiršti. Padėtį komplikuoja Wendell Willkie, ku
rio “tikrieji” respublikonai nelaiko jų partijos žmogu
mi, tačiau jis smarkiausią kampaniją veda už savo 
kandidatūrą ir šalininkų nemažai susiranda. Vis tik 
tenka stipriai abejoti, ar jis laimės nominaciją. Jis, bet 
gi, galės pastoti kelią kitiems žymesniems kandidatams 
ir tuo būdu gali būti nominuotas visai nežinomas žmo- 
gus.

Demokratų šulai apie savo kandidatą nedaug tekalba, 
nes tikisi, kad juo bus dabartinis prezidentas F. D. 
Rooseveltas.
★

Rytų Prūsijos klausimas
Iš Londono pranešama, kad Karol Popiel, lenkų mi

nistras ir krikščionių demokratų vadas, pareiškė lenkų 
norą gauti Rytų Prūsiją. Anot jo, Vokietija turi būti 
visai nuginkluota. Jos teritorijas reikia gerokai apkar
pyti. Ji turinti būti palaužta ir ekonominiu atžvilgiu.

Šis lenkų vadas pasako nemažai tiesos. Tačiau, kal
bėdamas apie visos Rytų Prūsijos prijungimą prie Len
kijos, jis pamiršta, kad to krašto tik dalis tepriklauso 
Lenkijai. Nejaugi lenkai norėtų savintis tai, kas jiems 
nepriklauso. Neužmirškit, ponai, kad žymi Rytprūsių 
dalis, nors per šimtmečius buvo vokietinama, bet vis 
tik išsilaikė lietuviška. Tuo būdu ir Lietuva turi tei
sių, ir tai labai stiprių, į Rytprūsius.
★

Naujojo pasekreloriaus nusistatymas
Naujas valstybės pasekretorius p. Stettinius, kuris 

užėmė Sumner Welleso vietą, diplomatijoje turi nemaža 
patyrimo. Jo artimieji draugai, kaip pastebi “News- 
week”, pasakoją, kad jis yra sumanus vesti užsienių 
politiką. Jis esąs šalininkas glaudaus bendradarbiavi
mo su Didžiąja Britanija ir Sovietų Rusija, nes tai esan
ti vienintelė viltis išvengti konfliktų ateityje. Stettinius 
stovįs ir už tai, kad Jungtinės Amerikos Valstybės vi
suomet būtų pasiruošusios panaudoti jėgą, jei kuri iš 
valstybių kėsintus drumsti pasaulio taiką. Jis yra ša
lininkas, kad po karo sąjungininkai Vokietijoj palai
kytų gausingą armiją, kuri prižiūrėtų, kad ji visiškai 
būtų nuginkluota.

Nėra abejonės, kad p. Stettinius stovi ir už tai, kad 
po karo Atlanto Čarteris būtų įgyvendintas.
★

Keletas sukakčių
Spalių 18 d. dailininko Adomo Galdiko 50-tas gimta

dienis. Dailininkas kilęs iš Mosėdžio parapijos. Mokėsi. 
Palangoje, Liepojuje, Petrapilyje. Jau Rusijoje kai ku
rios meno mokyklos yra pirkusios jo kūrinių. Galdikas 
yra Čiurlionies didelis gerbėjas, bet kūryboje — sava
rankiškas. Kurį laiką buvo pasinešęs į ekspresionizmą.

Spalių mėn. 19 d. sueina 5 metai, kaip mirė generolas 
Stasys Nastopka, generalinio štabo viršininkas Lietu
voje.

Spalių 24 d. — keturiasdešimtas gimtadienis moky
tojo ir visuomenės veikėjo, pasižymėjusio Lietuvoje, K. 
Bajerčiaus. Šalia savo sėkmingo mokyklos darbo tasai 
visuomenininkas daug rašė Lietuvos katalikų laikraš
čiuose ir yra išleidęs keletą veikalų: eilėraščių rinkinį 
“Žemės Vieškeliais”, be to — vieną eilėraščių rinkinį 
vaikams’ ir tris apsakymėlių knygeles taipgi mūsų ma
žiesiems. Šiuo metu neturime žinių nei apie dailininko 
Galdiko, nei apie mok. Bajerčiaus likimą Lietuvoje.
★
“The New World”, rašydamas apie Maskvos konfe

renciją, stato klausimą, kas bus su Baltijos valstybė
mis ir Lenkija.* Reiškiama baimės, kad konferencijos 
dalyviai, bepataikaudami didžiajai Rusijai, gali pa
miršti ir keturias laisves ir Atlanto Čarterio dėsnius 
Bet. tikėkimės, kad taip nebus.

INDIJOJ ŽMONĖS MIRŠTA Iš BADO

Nors karas tiesioginiai Indijos nepaliečia, bet kai kuriose vietose maisto situacija 
yra tokia, jog gyventojai miršta iš bado. Ypatingai Bengal provincijoj. Nežiūrint fak
to, kad stengiamasi kiek galima, gyventojams pristatyti maisto, tačiau mirtingumas 
dėl išbadėjimo didelis. (Acme-Draugas Telephoto)

RIMTIES
VALANDĖLEI

Rytdienos evangel i j o j e 
vabzdžiais žodžiais nupiešia
mas vieno karaliaus užsirūs- 
tinimas, pamačius, kad už
kviestasis į vestuvių pokylį 
atvyko netinkamai apsiren
gęs. Toks elgesys, rytiečių 
supratimu, reiškė paniekos 
arba nepaisymo ženklą. Ne
geistinas svečias buvo iš
mestas laukan iš pokylio.

Taip, kaip nekiekvienas 
prileidžiamas pasikalbėti su 
Jungtinių Valstybių prezi
dentu, juo labiau jeigu bū
tų nešvariais rūbais apsi
vilkęs, taip lygiai daroma 
kitose įstaigose, reikalauja
ma išauklėjimo dėsnių pri 
silaikyti. Visos draugijos tu
ri savotiškas taisykles, no
ri, kad jos nariai jų prisilai
kytų.

Neseniai pradėtas gvilden 
ti naujas gražiai skambąs 
įstatymas — “Lygių Teisių 
Priedas.” Juomi kiekvienam 
būtų atviros durys į bet ko
kią organizaciją, tikybinio 
ar civilinio pobūdžio; svar
biausia, kad asmuo galėtų 
narystės mokestį įnešti. Ki
tos sąlygos nesvarbios.

Užtektų, tad kandidatui, 
kad jis pareikštų norą, už
simokėjęs metinę duoklę, 

.taptų pilnateisiu tos drau
gijos nariu. Kaip idealu — 
vienas asmuo ta pačia die
na būtų žydas, episkopalas, 
ortodoksas ir katalikas. Tos 
tikybinės draugijos neturė
tų teisės jo išmesti, kitaip 
būtų monopoliška draugija.

Rodos, kad lietuvių para
pijos turėdavo daug vargo 
su šiaudiniais katalikais, ku 
rie, užsimokėję parapijai 
duoklę, manė, kad nieko ki
to nereikia. Kaip apsigauta. 
Nauju įstatymu, jeigu būtų 
pravesta, žmogus būtų lais
vas daryti ir elgtis kaip pa
tinka, ir teisėtai būtų vadi
namas kataliku.

Belgijoje visiems žinomas 
tautos išdavikas, sugrūdęs 
kalėjimuose nekaltus žmo
nes, viešai skriaudžiąs vi
sus, panorėjo prieiti prie ko
munijos. Kunigas, žinodju- 
mas viešus nusikaltimus, at
sisakė duoti jam švenčiau
siąjį. Jaunasis Quislingas 
panaudojo savo karišką jė
gą išstumdamas kunigą iš 
bažnyčios. Žinoma jis buvo 
ekskomunikuotas. Nauju į- 
statymu bažnyčiai būtij at*

Po svietą pasidairius
Atidaryki! duris, tavorš- 

čiai! Balšavikai iš naujo 
pradės- landžioti su peticija 
ir kalektomis, kad išvadavus 
iš džėlos vėl vieną savo ora
kulų. Ne Brovvderį... šiuo 
syk aštuoniolikai mėnesių 
uždarytas dr. Jonas J. Kaš- 
čiaučius, kuris Brooklyno 
balšavikų gazietoj visokius 
patarimus sveikatos klausi
mais rašinėjo ir buvo tos 
gazietos redakcijos narys. 
Štai, ką praneša “The Ne- 
wark Star Ledger” spalių 
14 d. (žodis į žodį):

imta teisė ko nors neduoti
nariui.

Lygios teisės visiems tu
rėti labai gražu, dar gra
žiau jeigu visos sąlygos bū
tų pildomos, ne viena ar ki
ta, kuri labai žmogui patin
ka. Katalikas nebus katali
ku dėl to, kad moka “Tėve 
mūsų”, bet dėl to, kad jis 
žino ir pildo visa kas Baž
nyčios mokinama. Saugoki
mės gražiai skambančių į- 
statymų, kurie mums nepa
dės bet pakenks. A.B.C.J.

“Dr. John J. Kashkevich, 
58 metų amžiaus, gyvenąs 
prie 530 Summer avė.—tas 
‘Dr. Kay’ kuris per 20 pa
starųjų metų buvo ne sykį 
kaltinamas dėl abortų—va
kar Common Pleas teisėjo 
Van Riper sprendimu vėl 
buvo uždarytas į kalėjimą 
18-kai mėnesių.

“Kashkevichiui buvo įsa
kyta sugrąžinti savo leidi
mą medicinai praktikuoti ir 
prokuroro ofisas užvedė ak
ciją, kad tas leidimas būtų 
jam atimtas ant visados.” 
So. Bostono cioilistų gazie- 
ta “K.” prie to dar štai ką 
prideda:

“Šitokia bėda daktarui
Kaškiaučiui jau ne pirmuti
nė. Už darymą moterims 
abortų 1922 metais jis buvo 
nuteistas valstijos kalėjiman 
nuo 8 iki 21 metų, bet išsė
dėjęs du metu ir 19 mėne
sius buvo paleistas.

“Šį sykį jis buvo kaltina
mas padaręs abortą tūlai 
Mrs. Florence Fucetola, gy
venusiai Nevvarke po nume
riu 14 Second st. Po tos ope
racijos ji mirė miesto ligo
ninėje.

S
jūsų parlor

THefonas SEELEY 87fi0

AUKŠ
ČIAU

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

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 kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.
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Kaip buvo žudomi krikščionys
Šiaurės Afrikoje

Žiauria kankinių mirtimi žuvo ŠŠ. Perpetua, 
Felicita ir kiti kankiniai Bažnyčios 
persekiojimo laikotarpy.

ntė persekiojimus ir žuvo 
kankinių mirtimi, buvo ŠŠ 
Perpetua, Felicita ir kiti trys 
artimieji bendrai. Katalikų 
Bažnyčiai dideliai pagerbia 
pirmąsias dvi šventes mote
ris, kurios kankinystės mir 
timi žuvo 203 metais, ir jų 
vardai turi savo vietą ant
rame šventųjų minėjime šv. 
Mišių kanone. Katalikų Baž
nyčia kas met kovo 6 dieną 
taip pat garbingai mini tų 
šventųjų moterų ir artimų
jų jų bendrų kankinių šven
tę.

Perpetua, gimusi gal di
deliame Kartagos mieste 181

ŠV. ROŽANČIAUS LEGIONAS AMERIKOJ PLEČIASI

Šv. Rožės kolegijos, Albany, N. Y., studentės, kurios vadovauja garsiam rožančiaus 
kalbėjimui šeimose, ypatingai spalių mėnesyje. Legionas garsiai rožančių namuose 
kalbėti plečiasi po visą kraštą katalikų tarpe. (NCWC)i

1$ ROCKFORDO PADANGES

Prieš daug šimtmečių 
krikščionių kankinių krau
jas apšlakstė Šiaurės Afri
kos žemę, kur dabar galin
gos Antrojo Pasaulinio Ka
ro armijos grumiasi viena 
prieš kitą.

Anais laikais kova buvo 
tarp krikščionių ir pagonų, 
būtent, tarp tų, kurie kovo
jo už Kristų ir dėl Kristaus; 
ir tų. kurie kovojo prieš Kris 
tų, persekiodavai krikščionis 
ir tuo norėdami sugriauti 
Bažnyčią ir panaikinti Kris
taus mokslą. Gi šiandien pa
saulinis žiauriausias karas 
eina tarp tų, kurie iš dalies
pripažįsta krikščionybės ir meteis. Tada Kartaga pri- 
demokratijos principus, ir 
tų, kurie neapkenčia Kris
taus ir persekioja Jo Baž
nyčią, ryždamiesi sugriauti 
krikščioniškąją civilizaciją.

Šiaurės Afrikoje Kristaus 
mokslas buvo skelbiamas 
nuo pat krikščionybės pra
džios. Garsusis Tertulijcnas, 
šv. Ciprijonas ir šv. Augus
tinas garsėjo tame kontinen
te. Tačiau.. barbarų invazi
jos, Moslemo antpuoliai ir 
vėliau mahometonų antplū
džiai sutrukdė krikščionybės 
plitimui ir klestėjimui toje 
pasaulio daly j.

Garsioji Kartaga, buvusi 
pats svarbiausias krikščio
nybės centras Šiaurės Afri
koje. dabar težinoma tik iš 
vardo, kurs ne be svarbus 
karo raportuose. Nūngi, tą 
vardą sunku 
žemėlapio.

klausė pagonams romėnams 
kaip Romos imperijos pro
vincija Afrikoj. Tačiau, kaip 
matyti, Perpetua nebuvo Ro
mos pilietė. Kitaip ji nebū
tų buvus kankinystės mir
čiai pasmerkta sudraskyti 
plėšriems žvėrims, bet būtų 
turėjus guldyti savo gal v? 
nukirtimui.

pardas sudraskė Saturų. Di
deliam pajuokimui, įšėlusi 
laukinė telyčia buvo paleis
ta sudraskyti Perpetuą ir 
Felicitą. Perpetua buvo pir
ma sužalota, paskui Felicita 
daug skaudžiau. Kai tos dvi 
krikščionės kankinės susi

besurasti ant

laikotarpis 
kruvinasis
krikščionybė

Jaunoj’ krikščionė motina 
su kitais pasmerkta už 
tvirtą tikėjimą

Perpetua buvo ištekėjus 
būdama, dar jauna. Iš para
šyto prieš mirtį dienoraščio, 
nieko nežinome apie jos vy
rą. Jis galėjo būti gyvas ar-'i 
ba miręs. Jei ji savo dieno
rašty nieko nemini apie jį, 
tur būt dėl to, kad nedaly
vavo paskutinėse jos gyve
nimo ir kančios valandose. 
Visgi, žinome, kad tame 
svarbiame kankinystės mo
mente. ji skaitėsi esanti 22 
metų amž. ir buvusi jau mo
tina. Nors katechumenė. bet 
ji visada reiškė esanti krikš
čionė.

Tėvas buvęs pagonas, ku
ris, atėjęs su jo kūdikiu į 
teismo rūmus, ryžosi atkal
bėti gražuolę savo dukterį 
kad atsisakytų nuo tikėji
mo. Net teisėjas Hilarijonas. 
atsižvelgdamas į nepapras
tą jos patogumą ir g.ažu- 
mą. mėgino ją atkalbinti, 
reikšdamas:

‘•Bent pasigailėk savo tč 
vo senatvės ir tavo sūnaičio

Persekiojimo 
huvęs baisus.

Ankstyvais 
amžiais Afrika priklausė ga
lingai Romos imperijai. Kai 
pagonai romėnai savo impe
rijoje persekiojo krikščionis, 
tuo pačiu juos persekiojo ir 
Afrikoje. Istorijos metraš
čiai kalba apie žiaurius per
sekiojimus tų, kurie išpaži
no Kristų kaip Dievą ir pra
tinosi gyventi krikščioniško
se dorybėse. Tasai krikščio
nių persekiojimo laikotarpis 
baisus ir kruvinasis jauno
sios Katalikų Bažnyčios eg
zistavimo pradžioje.

Iš tarpo nesuskaitomų kan kūdikystės. Padaryk auk r 
kinių, kurie dėl Kristaus ke- imperatoriaus apsaugai”.

J
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“Aš to nepadarysiu’’, ji 
atsiliepė.

“Ar esi krikščionė?” pa
galiau klausė teisėjas.

“Aš esu krikščionė”, ji 
atsakė.

Tada teisėjas Hilarijonas 
sudraskymui pasmerkė plėš
riems žvėrims kartu su ja glaudė šalia viena kitos ir gauna iš dviejų vietų, kur 
ir visus kitus artimuosius laukė antrojo puolimo, klyks ratukais važinėja (skating 
bendrus už tvirtą tikėjimą į tanti pagoniškoji publika su- 
Kristų. Iki žiauriai mirčiai 
visi kankiniai buvo sumesti
į kalėjimą.

Uždarbį įdeda į karo 
bonus

Keturi broliai, <
Texas. įdeda kiekvieną už
darbio centą į karo bonus, 

į. Jie-gyvena iš pajamų, kurias

rinks ).
šuko: “Gana!” Po to. Per- -------------------
petua ir Felicita kardu bu- PIRKITE KARO BONUS !
vo nužudytos. -------------------------------------

Nankinių mirtimi žuvo 
dėl Kristaus meilės

i
Kartu su Perpetua 

merkti žiauriai mirčiai dar 
keturi kiti kankiniai, iš ku
rių Felicita ir Revokatus bu- 

,1 vo vergai.
Felicita, būdama kalėjime, 

pagimdė gražią dukrelę, ku
rią krikščionims atidavė iš
auklėjimui.

Kiti du kankiniai buvo 
Satuminus ir Saturus.

Saturus visą laiką pasili
ko kalėjime su pasmerktais 
žiauriai mirčiai kankiniais, 
juos mokindamas ir guos
damas. Kaip kitų nurodoma. 
Saturus tuo metu pakrikš
tijo visus įkalintuosius 
prieš mirtį.

Gi Sekundulus buvo 
pat pasmerktas žiauriai 
kinystės mirčiai, bet jis pa
simirė kalėjime.

Mirties ištarmė turėjo į- 
vykti besiartinančiame fes- 
tivale. Būnant kalėjime, nu
sikaltėliams pasm e r k t i e- ■ 
siems prieš mirtį dažniausia 
buvo teikiama laisvė laiką 
uraleieti puotavime arba gir
tuokliavime. Tačiau. Perpe 
tua. pabaigus rašyti laba 
svarbų dienorašti, su kai' 
niais, artimaisiais bendra? 
krikščionimis, tos laisvės 
oroga. pasinaudojo švęsti A 
gapę, būtent, broliškoje vie 
nybėje vakarieniaujant brar 
giausiojo Viešpaties Vakar? 
nės atminčiai.

Tuo būdu ankstyvieji pen 
ki krikščionys kankiniai pri
sirengė žiaurios kankinystės 
mirčiai. Pradžioje jie buvo 
plakti, paskui priretežiuoti f 
nrie laukinių plėšrių žvėrii 
ir vilkti, gi romėnų karei 
viai ir smalsi pagoniškoji 
pvblika be pasigailėjimo žiū
rėjo ir gavo džiaugsmą. Tik-1 
rovėje, leopardas ir meška [

pas-

dar

taip
kan

e

Tokiu būdu ankstyvieji Keware Coughs
penki krikščionys, būtent. 
Perpetua ir Felicita su arti
maisiais savo bendrais krikš 
čionimis kentėjo ir žuvo 
žiauria kankinystės mirtimi 
vien iš meilės dėl Kristaus.

Kalbės "ledų kunigas”
27

Kunigas Bernard R. Hub- 
bard. gerai pažįsta Alaską, 
jis vadinamas kaipo “ledų 
kunigas”. Jis kabės spalių 
27 dieną. Civic Opera House. 
Kunigas Bernard R. Hub- 
bard kalbės ir rodys filmas 
tema “Aleutian kovos lau
kas” (The Aleutian Battle- 
ground). Jis yra daug paty
ręs ir geras kalbėtojas. Ku
nigas Bernard Hubbard yra 
jėzuitas. Verta jo paskaitos 
išgirsti.

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Budriko Modemlžka Krautuv#

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų if 
diridė Jewelrv Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vieni, 
stogu. Taipgi Rekordai. Gaidos.

los. F. Brtik. Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7287—4591

- — ’ y - — —- —-------------

buvo paleisti ant Saturnino i 
ir Revokato. Tas pats leo- į.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų-

WCFL Ti»OO k Sekva
kare 0:30 valandą.

Whi-C 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

from comnon celds
That Hang On

Chronlc bronchitis may develop if 
your cough, chest cold, or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afford to take a chance with any meai- 
cine less potent than Creomulsion 

t which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal r a w, ten der, inflamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspecial process with other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no nareoties.

No matter how many medicines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the underetanding you mušt likę the 
way it ąuiekly allays the cough, per- 
mitttng ręst and sleep, or you are te 
have your money back. (Adv.)

Mirga-marga
Bazaras baigės labai sėk

mingai. Gryno pe'.no liko $3,- 
800.00.

Šv. Vardo draugija, ku
rios vardu daug dirba. M. 
Sautelas, padarė $1,200.00. 
Moterų Sąjungos 9 kuopa 
taipgi gražiai pasidarbavo. 
Ji savo būdoj padarė $700. 
Be to. sąjungietės dirbo ir 
virtuvėj per visą bazarą. 
Garbė sąjungietėms ’

Klebonas kun. K. Juozai
tis ir komiteto nariai taipgi 
daug dirbo. Gaila tik. kad 
ne visi komiteto nariai pa
dėjo bazare darbuotis.

Jovaišienė, 327 So. Main, 
savininkė drugštorio, auko
jo bazarui didelę dovaną ir 
be to šauniai bazare pasiro
dė. »

A. Domeikos, farmeriai, 
aukojo bazarui kiaulę.

Krasauskai turintieji far- 
mą Viskonsine, prisiuntė ba
zarui vištų.

Domininkas Matas iš Ras- 
Orange, -jf0 atvežė bazarui vištų, dar 

ir seserims paaukojo.
Andrius Bartkus aukojo 

$5.00 laimėjimui.
A. Puidokai, 1609 S. Main 

St., šauniai pasirodė baza
re; ne tik boną aukojo, bet 
ir kostumerius vaišino. Pas
kutinę dieną buvo išsibrigus 
baro gazo tenka. Biznis būt 
sustojęs, bet Puidokas at
vežė iš savo taverna pompą 
ir viskas buvo tvarkoj. Kle
bonas jam dėkoja.

LRKSA 7-6 kp. iš Deloit, 
Wis., kurios pirmininkas Pet 
ras Matas laimėjo Puidokų 
aukotą boną,

Kun. K. Juozaitis dėkoja 
visiems aukotojams bazarui 
ir komitetui, draugijoms, so- 
dalietėms ir visiems, kurie 
prisidėjo kokiu nors būdu, 
o žmonėms už gausingą ba-

Į

zare dalyvavimą ir gausią 
paramą.

Spalių 24 d. sodalietės ren 
gia šokių vakarą. Visas pel
nas skiriamas padengimui 
lėšų už stokerį.

Serga A. Kučinskienė, LR 
KSA 137 kp. narė; Jonas 
Digris dar tebeserga sana
torijoj ir eina geryn. Jis ga
vo pašalpos $86.00. Dėkoja 
ir sako nesitikėjęs, kad rei
kės imti pašalpą. Jonas Dig
ris užsisakė ‘‘Draugą” vi
siems metams.

Moterų Sąjungos 9 kuo
pos pirmininkė Marijona E- 
nenienė gavo pilietybės po- 
pieras. Tą pačią dieną (spa
lių 16) jos duktė ištekėjo už 
Keith K. Kennedy. šliūbą 
davė kun. K. Juozaitis. Ves
tuvės buvo tėvų Enenų na
muose. M. Enenienė labai gra 
žiai darbuojas Moterų Są
jungoje ir parapijos paren
gimuose. Nuolatos užimta 
visokiomis ‘•parėmis". Ji po- 
puleri ir svetimtaučių tar
pe. Korespondentas

10
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I aivelis 
ir Jezavito Orch.

Radio Orkestrą

“eišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar is priežasties karo mes visą sa-

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių 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 AVĖ. TEL,: LAFAYETTE 351 o

NAUJI
LIETUVIŠKI 
REKORDAI 
colių ant abiejų pusių dai

nos. Gaunami Budriko krau
tuvėje kiekvienas 

po 79c
3241 S. Halsted St.
člkagiečiu Polka 
tąsytes Pol’-a

A. Jezavito Radio Orkestrą
Močiutė Mane Barė 
Mylė au Mergelę

V B keris ir Jezavito Orch. 
Jaunoji Mergelė
Plaukia Mano

V Bekeris 
Vestuvių Polka 
(legutės I olka

J. Jezavito
Nertu Miego
Man Pasakė Karveliukas

V. Berkelis ir J zavlto Orch.
Armonik s Polka 
Radio Polka

A. Jezavito Rado Orkestrą 
Pa. Darželį Trys Mergelės
Lietuviška Polka

A. Jezavito Radio 
Brooklyno Po'ka 
Muzikantų Polka

A. Jezavito Radio 
Reginos Pclka 
Aukso tuvytė Polka

V. ctor Lithuanian 
Gegužinė PoR a 
■ainttuiMų Polka

W. Gula ir jo Ork' stra 
Pationelės iolka
Vilniaus Polka

Mamertų Lietuviška Orkestrą 
lurgio Polka
Ūkininkų Polka

PennsyLanijos Angliakasiai
Caviar \Vith Vodka Polka 
.be Bowl.ng Song

Andre Musette Orkestrą
.toublttchki
PnnicuU-Funicula

Rusia n Gypsy Caraven
..miNa Polka 
itougli 15oy Polka

Polka K ings Orchestra 
Clarinet Poli a 
Hop Along Porka

Aceordian Orchestra
Nailonai Defense Polka 
ascinatlng Eycs Polka

Jike Box Serenaders 
lono utį Polka
’o.-ktail Polka

The Globė Trotters
VhtTC Are You. My Darttug? 
a—I*a—I a Polka

Jcrr.v Mazanec & Orchestra 
teek and Ityi- Polka 
’alconette Polka

Ed Krolikowski &

Orkestrą

Orkestrą

Orchestra

Orchestra

votvable bookfet that 
h alpi solv* manu problema 

"CHEESE RECIPES FOR* 

WARTIME MEAIS”
• TTere are 22 e«cel)ent recipe* from the 
Kraft Kitchen ,.. recipe* for main drahea 
that will be a big help with ration metras. 
The book « illuairated: recrpea areprinted 
in large. easy-to-read type. For your free 
copy just send order for m beiow.

Kraft Home Economica Kitchen J
502-V Peshtigo Court, Chicago. Tllinois 
Pleaae send me a free cop* of

"C/tease Reripn fnr U artime Mealt'

NAME

armnms
CITY_____________________ .STATT ■

■ ■ a ■ * a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ •

fr
Taipgi turime visus vėliausiu:* 

į uiglift.us rekordus ir rekordus 
msaullnii) artistę: Victor, Co- 
umb:», I)-era ir kitę. P.v trinki

mas didžiausias Kra> tuv? balta-
> .re raine ant 8 lotų

Namų rakandai parlor setai, 
lov'-s. matr1 a, laik r įdė

liai. deimantai už prieinamas kal
nas.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tet. Catumet Tai

Budriko leidžiami lietuviSki ra
dio programai WCFL. 1000 k. 
sekmadienio vakare S:30 P. M.: 
VVHFC, 1450 k. ketvirtadienio va
kare 7 vai.

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ffiEDTOIS šeštadienis, spalių 23, 1943

gražų vakaną ir su šau- 
programa. “Prince Zom- 
magiškos štukos publi- 
labai patiko. Prieš pra-

West Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienį para
pijos salėje, Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjos surengė la
bai 
nia 
bi” 
kai 
dėsiant programą dr. Simo
naitis, (kuris neseniai grįžo MIC 
iš kariuomenės ir vėl eina i.C. Pritaikintą pamokslą pa 
savo profesijos pareigas) pa sakė kun. J. Mačiulionis, M. 
sakė trumpą kalbą ir persta- I.C., primindamas Tėvų Ma
tė magiką “Prince Zombi”, rijonų vienuolyno pradžią,

Reikia pasakyti, kad įžan- kada prieš keliolika 
gos bilietas buvo 55c, bet 
žmonės sakė, jog buvo ver
ta $1.00 šitokia programa. 
Žmonių buvo pilna salė. Rė
mėjos padarė gražaus pel
no, kuris paskirtas per pus vietos ąeselėms. 
su parapija. Gale Urbonas priminė svarbumą ir L \ 
rodė judamus paveikslus. tylaus paslėpto vienuoliško

----------- gyvenimo, kartu linkėdamas CSITIGSIlli 
seselėms, kad vaisiai to gy
venimo būtų tokie gausūs 
kaip tos dienos globėjos Šv. 
Marijos Margaritos Alakok 
— Šv. Jėzaus širdies apaš- 
talės.

Po pamokslo suteiktas pa
laiminimas Šv. Sakramentu.

Įrengta seselėms 
koplytėlė

Spalių 17 d. Tėvų Mari
jonų seminarijoj, Marian 
Hills, Hinsdale, III., pašven
tinta nauja koplytėlė ten gy
venančioms seselėms.

Šventinimo apeigas atliko 
kun. J. Miačiulionis, MIC., 
asistuojant kun. J. Augūnui, 

ir kun. P. Bulovai, M.

metų 
čia buvo laikomos šv. Mi
šios mažutėje koplytėlėje. Gi 
šiandien jų rezidencijoje y- 
ra trys gražios koplyčios, iš 
kurių viena yra Skiriama (Acme-Draugas Telephoto 1 

Taip pat
grožį

SUŽEISTIEJI PERKELIAMI Į LIGONINES

DĖMESIO!
Šiuomi pranešam draugijoms ir 
kitoms organizacijoms, kad 
dienraščio "DRAUGO" METI
NIS KONQERTAS, įvyks SAU
SIO 16 D., 1944, Sokol Salėje, 
2337 S. Kedzie Avė., Chicago.

"Draugo" Adm.

ALDŽYRAS, spalių 20.— 
Du britų destrojeriai užtiko 
du vokiečių valdomus italų 
laivus Adrijatikos jūroj prie 
Dalmatijos krašto, vieną jų 
suėmė, o antrą nuskandino.

Bunco" ir vakaruškos Nuskandino naciu laivi
Marąuette Park. — “Bun

co party” ir vakaruškas pa
rapijos naudai rengia Šv. Ka 
zimiero Karalaičio draugija 
sekmadienį, spalių 24 d., 3

Vienas Amerikos transportinių laivų (kariuomenei ir ginklams gabenti) iš Pacifiko vai. popiet. Visi kviečiami 
fronto karo lauko ligonių sužeistuosius Amerikos kareivius perkelia į tikras ligonines, atsilankyti į parapijos sve

tainę. Užtikrinam visiems 
smagų laiką. Tuo pačiu pa- 
remsit parapiją, prisidėsim 

į prie sumažinimo skolos.
Šv. Vardo draugija rengia Kadangi visos draugijos

i vakarus parapijosParapijos metiniam ban- 
kietui, kuris bus lapkričio 
21 d., parap. salėje, žadėjo 
pasidarbuoti ir būti šeimi
ninkėmis Kareivių Motinų 
klubas. Klubui pirmininkau
ja ir sumani veikėja Vero
nika Lapienė.
_ Reikia pasakyti, kad Ka- 5 vai. seminarijos patalpose 
reivių Motinų Klubas yra buvo suruoštos vaišės gau-1

Acid Indigestion
Relieved in S minutes or 
double your money back

When eicess stomach acid causes painful. suffocat- 
ing gas. šou r stomach and heartbum, doctors usually 
nrescribe the fastest-acting medlcines known for 
lymotomatic relief—medicir.es likę those in Bell-ana 
Tablets. No lazative. Bell-ans beings comfort in a 
jiffy or double your money back on return of bottle 
to us. 25c at all druggist.

visuomenės i So.
I

Įspūdingi atlaidai, šv. Juo 
zapo bažnyčioje 40 vai. at- “Fall Festival” spalių 23 d., rengia 
laidus įspūdingai praleido- parap. svetainėj. Pelnas ski- naudai, tai ir Šv. Kazimie- 

riamas nupirkimui spalvuo- ro Karalaičio draugija ne
to lango Šv. Kryžiaus baž- atsilieka. Darbuojasi para- 
nyčiai. Tikimės, kad baza-Į 
ras bus sėkmingas, šv. Var
do draugija be to nepamirš
ta savo narių kare, jiems 
siunčia dovanų.

————— ,
Didelio pritarimo pas mus 

randa muzikalinis parengi
mas Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Chicago apskrities 
kuris bus spalių 24 d., Šv. 
Jurgio parap. svetainėj. Pro
gramą išpildys prof. A. Po
cius. Pelnas eis seserims 
pranciškietėms Pietų Ame
rikoje. Tikietų galima įsi
gyti iš Elenos Gedvilienės 
ir B. Cicienienės.

žinutės i Town of Lake žinutės

Ateitininkų draugovė, pa
kviesta ŪSO vadovybės, spi^ 
lio 24 d. 7:30 v. v. pildo gry
nai lietuvišką programą 
Hįghland Pk., ŪSO name, 
kuris randasi ant kampo mokytojų buvo 
Centrai Avė. ir Green Bay papuošti, žavi buvo ir vai- 
Rd- kūčių procesija. Choras, va-

Visi lietuviai yra kviečia^- dovaujantpjaunam muz. A. 
skaitlingas ir gerai organi- šiai susirinkusiems svečiams mi programoje dalyvauti. Į- Krikščiūnui, gražiai giedo- 
zuotas. Be to, kas pirmą iš įvairių Chicago apylinkių, ėjimas ir refreshments vi- 1° mišparus. Chorą papildė

me. Žmonės rytais ir vaka
rais gausiai lankėsi į pa
maldas; atvyko daug sve
čių kunigų. Altoriai seselių-- 

artistiškai

pijos naudai. Valdyba

sekmadienį kiekvieno mėne
sio bendrai visos eina prie nis tarė padėkos žodį 
šv. Komunijos.

Garbė W. Pullmanui
rint tokias moteris.

Šia proga kun. Mačiulio- siems nemokamai. Po prog- 
__ ____  t__ ___2 _ j vi- ramos šokiai. Kai programą 
siems geradariams, kurie pri pildė švedai, lenkai, čekoslo- 

tu- sidėjo prie šios koplytėlės vakai, dalyvavo po pora šim< 
įrengimo, pabrėždamas, kad tų svečių iš Chicagos. 
vienuolijų veikla labai di
dele dalimi priklauso nuo rė
mėjų ir geradarių nuoširdu
mo ir bendradarbiavimo.

Gerb. motinos M. Aloyzos

choristai iš Roselando.
Kleb. kun. V. černauskas 

visiems dėkoja.

Praeitą savaitę bažnyčios 
naujiems takams aukojo se
kantieji po $5.00: Jos. Soro- 
kas, Kaz. Paliliūnas, Kaz.
Taranda. Po $3.00: Jonas ir visų seselių vardu padė- 
Geniotis, Geo. Gurskis, Geo. kojo Tėvams Marijonams ir 
Ciesiūnas ir Helen Marku- visiems geradariams sės. M. 
nas. Po $2.00: J. Strazdas, Augusta ta proga atvykusi 
Viktoras Cicienas. Po $1.00: iš motiniško namo Thomp- 
Jos. Norvilas, A. Markūnas, son, Conn. 
Visiems ačiū už aukas. (Iš Baigiant
parap. laikr. “ŽŽŽ”.) (Vargdienių Seserų

.x —;------ t. . , , _ dvasios vadas kun.Praeitą sekmadieni lanke-,, . lmauskas, MIC.si pas musų kleboną muzi
kas S. Rakauskas, buvęs Vi- 3 
sų Šventųjų parap. vargo- darbuotę* 
nininkas, kuris dabar tar
nauja Dėdei Šamui. Reikia 
pasakyti, kad muz. S. Ra
kauskas puikiai 
pasipuošęs gražia

Susisiekimas su Highland 
)Pk. yra lengvas. Traukiniai 
iš Wabash ir Adams North 
Shore Line eina du kart* į 
valandą, kas 15 ir 45 min. 
Kainuoja ten ir atgal $1.05. 
Trunka apie valandą.

atrodo ir 
uniforma.

Praeitą savaitę 
kareiviai lankėsi 
tėvelius ir draugus 
Kurpian, Aleksis Sucillą ir 
Aleksis Kilas.

dar žodį tarė 
Gildos 

P. Ma- 
Koresp.

Automobiliu važiuoti 
Western Avė. ir jos tęsiniu 
Howard Avė. iki Green Bay 
Rd., tada sukti į kairę 
Centrai Avė.

iki

Pa-

mirštu tęsti pradėtą gražią

sekantieji
paą^savo V1UO avv-> 
us-Geo. Pram°gą-

Ateitininkų dėmesiui, 
skutinė praktika dainų ir 
šokių, prieš vykstant-į High- 
land Pk., bus spalio 23 d. 7 
vai. vak. šv. Jurgio parapi
jos mokykloje.

Sekmadienį, spalio 24 d. 
visi turime susirinkti 3:45 
vai. p. p. į North Shore Line 
stotį, žemutinį laukiamąjį

Pavyko ‘ ‘pantry party”.
Šv. Teresės Sodalicija dėko
ja visoms parapijos mote-1 
rims už prisidėjimą prie pa- 
vykimo “pantry party” mū
sų seselėms mokytojoms. Do 
vanų sunešta labai daug. Se
selės dėkoja ir prašo Dievo 
visiems-oms atlyginti už su
teiktas joms dovanas. Be 
vietinių seselių mokytojų, 
dalyvavo kelios sesutės rose- 
landietės, su malonia, sim
patinga viršininke Sr. M. 
Sabastiana.

Ne tuščiomis nori 
pasveikinti

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 35 skyrius rengia arba
tėlę spalių 24 d., 3 vai. po
piet, Navickienės iame, 4538 
So. Washtenaw Avė. Pelnas 
skiriamas pasveikinimui ju
biliejinės Tėvų Marijonų 
Bendradarbių apskr. ruošia
mos vakarienės. . R. K.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PL.E1TŲ

I VABTOJAMAS NAUJAS PLASTlt) MA- 
TEK1O1AS NATtKAl.ES UUM 
SPALVOS DANTŲ PLK11OMS.

NAUJOS y plyaf AM A DANTŲ
KURIES ■ Vi VUlUIIGeiJuius

$12.50
IKI $39.50 Už K1EKV1C.N4

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų draugija rengia “bunco 
party” spalių 31 d., parap. 
svetainėj, 7 vai. vak. Pelnas 
skiriamas nupirkimui lango 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Pramogoj bus muzika, už
kandžiai ir kiti įvairumai.

Rengimo komisija — Ele
na Meškauskienė, Pranciška 
Saunorienė ir Uršulė Stirie- 
nė užprašo vietinius ir sve
čius atvykti į jų rengiamą kambarį, ant Adams ir Wa- 

Būsiąs bash Avė. Penktą valandą
Į

Sodalicijos pramoga, šv. 
Teresės Sodalicija rengia 
metinę kortavimo ir kauliu
kais lošimo pramogą. Dova
nų bus karo bonų. Pramoga 
įvyks lapkr. 14 d., parapi
jos salėj, 5 vai. vak. Įžanga 
35c. Narės platina knygutes. 
Parapijonai ir svečiai kvie
čiami įsigyti tikietus. Bus 
ir užkandžio ir “door prize”.
Komisiją sudaro: A. Chepul, inėj, 7:30 vak. Pelnas skiria 
O. Kalzanauskas, M. Rakaus 
kas, A. Rogers.

L

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 8 skyrius rengia “bun- 
co party” lapkričio 7 d., 3 
vai. popiet, O. Brazauskie
nės svetainėj, 4558 So. Pau
lina St.

Moterų Sąjungos 21 kuo
pa rengia “bunco party” 
lapkr. 14 d., 3 vai. popiet, O. 
Brazauskienės salėj, 4558 S. 
Paulina St.

(LKFSB) Italijos fašistų 
partija paskyrė savo vyriau
si komisionierių ‘Ostlandui’. 
Visi italų piliečiai privalu 
užsiregistruoti nacių parti
jos būstinėje, Kaune.

Viską daryk su meile 
pasišventimu.

ir

Kareivių Motinų Klubas 
rengia pramogą lapkr. 17 d, 
Šv. Kryžiaus parap. svetai-

Neatslduodu. Be skonio. Natūraspal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos tįsotų 
pleitos. Permatomos crystal clear pleitos.

Plunksnom sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garantuotas. Mntenoias labai im- 
našus | gamtinį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas Teitai.

(Darome p’ei ta s įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuotŲ dentisty I

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2n<I Fl. Mon. 9251

Atdara nuo 9 iki 8. SeAtad. nue 9 iki 4. 
_____ kalbame lietuviškai

3945 W. 26th St. 2ix1 Fl. 2908
30 N. Dearborn Rni. 80«, Sta 9649
Vldurmlesčlo vai. 9—6. Autrudionj ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

Rytoj važiuosime j 
Ml. Greenwoods, III.

Rytoj, spalių 24 d., 3 vai. 
popiet, Uršulės Stirienės 
namuose, 11147 Drake Avė., 
įvyks linksma pramoga — 
“ Lietuviškos vakaruškos’ ’, 
kurių visas pelnas skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos Seserų vienuolijai 
paremti. Tikslas, be abejo
nės gražus ir remtinas, už
tat kaip vietiniai lietuviai,
gyvenantieji ant 111-tos gat
vės, taip ir Vargdienių Se
serų Gildos nariai bei na
rės. malonėkite nuvykti į tą 
pramogą, arčiau susipažinti 
su pramogos rengėjomis, s ve
čiais, ir padaryti glaudesnį vo vyriausybės apdovanotas Distinguished Flying Cross 
sąryšį, kad ir ateity nepa- ordinu. (NCWC)

LAIKRAŠTININKAS IR PASIŽYMĖJĘ LAKŪNAI
* I mas nupirkimui spalvuoto 

lango Šv. Kryžiaus bažny 
čioj. Durų dovana bus pora 
Nylon kojinių. Rap.Pirkime bonus. Kaip vi

sose mokyklose, taip ir mū
sų mokyklos mokiniai sten- į Chicago prie savo kasdie- 
giasi stoti į kontestą par
duodant karo bonus. Taigi,

‘lietuviai pirkite karo bonus 
per mokyklos mokinius. Pla
tesnių informacijų teikia se
selės: Leonarda ir Consu- 
mata. Taip darydami padė
site mūsų mokyklai uždėtą 
kvotą išpildyti. Visiems iš 
anksto tariame ačiū.

nių .užsiėmimų.

Kap. Donald T. Sheehan (vidury į kairę), kariuomenės 
oro jėgų oficierius užjūryje ir buvęs direktorius National 
Catholic Welfare Council informacijos biuro, kur nors 
karo fronte dalinasi įspūdžiais su Amerikos lakūnais, ku
rie yra pasižymėję ekspedicijose priešui naikinti. šalę jo 
dešinėj Lt. Col. Ernie Young, kurs už valandos po to bu-

Sugrįžo iš atostogų. Mū
sų parapijos duosni rėmė
jai ir piknikų šeimininkė S. 
B. Vasiliauskai buvo išvykę 
atostogų į Benton Harbor,
Mich. Ten pailsėję ir sustip- Chicago raporterį. Kaina tik 

jrėję sveikatoje grįžo atgal 55c. Pradžia 6 vaL vak. Rap.,

S,

VV* *•5

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT

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

g
E

ii

I

Įsigijos tikietų. Spalių 24 
d. šv. Jurgio parapijos sa- Į 
lėj įvyks muzikalinė prog
rama sušelpimui seserų Pran 
ciškiečių Brazilijoje. Dauge
lis So. Chicago duosnių lie
tuvių įsigijo tikietus. Tai 
bus pirmas bendras paren 
girnas viršminėtam tikslui, 
artimo meilės parodymas ir 
medžiaginė parama skurs
tančioms seserims misijose 
Brazilijoje. Kas norėtumėt 
tikietų, kreipkitės pas So.

I

N EL AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnie* n&mus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOKNK INDEMNITY COMPANY.
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šeštadienis, spalių 23, 1943

Rytoj "Rūtos” daržo 
uždarymas

West Side. — Šį sekma
dienį, spalių 24 d., Aušros 
Vartų parapijos žmonės ir 
prieteliai rengiasi prie “Rū
tos” daržo uždarymo. Per 
šiuos kelis mėnesius ‘‘Rū
tos” daržas buvo ta vietelė, 
kur sekmadieniais žmonės 
galėjo pasižmonėti, pasi
linksminti. Dabar šiaurės vė
jui pradedant 'pūsti ir la
pams nuo medžių krentant 
"Rūtos” darže paskutinį 
kartą šįmet skambės lietu
viškos dainos, užsibaigs ja
me svečiavimasis.

Todėl, visi prieteliai kvie
čiami rytoj dalyvauti daržo 
uždaryme.

Uteniškių pirmas 
balius

Uteniškių Klubas, K kuris 
taip sparčiai auga, ir kuris 
urėjo sėkmingą iš važia vi- 

dabar rengia pirmą ru
deninį alių Vengeliausko 
svetainėje, 4500 S. Talman 
Ave., spalių 23 d. Bus šo
kiai, užkandis ir kiti pamar- 
ginimai. Kada uteniškiai ką 
nors parengia, tai, būkite 
užtikrinti, atsiminsite ir už 
poros metų jų tuos gerus 
“čėsus.”

Taigi, pėsti, ar važiuoti, 
būkite spalių 23 d. 8 v. va
kare. Uteniškis

Būk tikintis ir tikinti, nes 
tikėjimas suteikia ramybę.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

ĮEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MĖSŲ

TAUPYKITE

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ateitininkų draugovės šokėjų grupė, kuri sekmadienį 
spalių 24 d., 7:30 vai. vakare išpildys lietuviškų šokių 
programą Highland Park ŪSO name, prie Centrai Ave. 
ir Green Bay Road. Programa bus pildoma kareiviams, 
bet ir ne kareiviai bus įleidžiami.

Muzikalinis vakaras J. Budriko radio 
naudingam tikslui

Daug Chicago lietuvių 
vyks į naudingą parengimą 
rytoj, šeštą valandą vakare, 
į šv. Jurgio parapijos salę, 
kad parėmus sesutes pran- 
ciškietes Brazilijoj, kur jos 
darbuojas katalikybei ir lie
tuvybei . Vakaras. rengiamas 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Chicago apskrities.

Į šį muzikalinį parengimą 
kviečia ypač prelatas Kru
šas, kuris pasakys įžanginę 
kalbą. Jo pastangomis tapo 
įkurtas šv. Pranciškaus vie
nuolynas, kuris yra pasiun
tęs sesutes ir į tolimą Pie
tų Ameriką.

Į vakarą, taipgi žada at
vykti daug dvasiški jos, vei
kėjų ir Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjų.

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA............

PETRAS
Sekretorius

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

A
JUOZAPAS MOTIEKA1TIS

Mirė Spalių 22 d. 1943 m., 
3:3d vai. pp.. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
nevėžio apskričio, 
čio parapijos.

Paliko dideliame 
nioterj Elenų: 3
gyvenančias Chicagoje 
gimines, daug draugų 
tarnų, 
seserį.

Velionis 
Antano ir 
Keistučio 
prie Lietuvių 
Sąjungos.

Kūnas pašarvotas 
B. Petka irs koplyčioj*. 
So. .toth Ave., Cicero.

Laidotuvės įvyks antradienj. 
Spalių 26 d. 1 943 m. IS kop
lyčios 8:3© vai. ryto bus at
lydėtas j šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų.. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
(gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

NltHtidr: Moteris. he-ev1-
rės. Gimui* ir Daug Llraugų. 
i^aidot. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telefonas Cicero 210$.

d. 
sulaukęs

Kilo iš Pa
liaujant ies- 

nuliūdinie: 
pusseseres 

ir kitas 
ir pažjs- 

Lietuvoje paliko vieną 

priklaus,“ prie šv. 
šv. Vardo draugijų. 
Pašelpos kliubo ir 

R. K. Labdarių

Antano 
14H* 

IH.

Susirinkimai tos pasaulinės taikos ir lai-! 
mingo sugrįžimo mūs karei
vių iš karo fronto intencija. 
Visos narės prašomos susi
rinkti parapijos mokyklon 
7:30 vai. ryto. Valdyba

d.,

Pranešimas Susi- 
vienymo kuopoms

Sekmadienį, spalių 31
2 vai. popiet, Aušros Vartų 
parapijos salėj, West Side, 
įvyks Susivienymo Chicago 
apskrities susirinkimas, į 
kurį prašomi suvažiuoti kuo 
pų valdybos nariai ir vei
kėjai. Yra daug svarbių, kuo 
pas liečiančių reikalų svars
tymui. Be to, reikės pasi
darbuoti, kad bendras trijų 
apskričių vakaras kuo ge
riausiai pasisektų. Vakaras 
bus lapkričio 21 d., šv. Jur
gio parapijos salėj.

—
Žagariečių Klubo mėnesi

nis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, spalių 24 d., Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St., 1 va
landą popiet. Malonėkite vi
si laiku pribūti.

J. Keturakis, rašt.

PIRKITE KARO BONUS!

Makes
Valdyba

7

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MUDEKMShOf aOPI YCKte 
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 South SOth Avenue Cicere
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

programa
J. Budriko radio progra

ma bus sekmadienį, spalių 
24 d., nuo 9:30 vai. vakare 
iš stoties WCFL, 1000 kiL 
Programoj dalyvaus žinoma 
dainininkė 0. Juozaitienė ir 
Ant. čiapas. Didelis radio 
orkestras taip pat patieks 
žavingų muzikos kūrinių.

Šias programas leidžia J. , 
Budriko Radio ir Rakandų 
Krautuvė adresu 3241 So. 
Halsted St—

Muzikalinę programą ves 
prof. Antanas Pocius.

Solo dainuos Ona Piežie- 
nė, kuri neseniai pasižymė
jo operetėje “Lietuvaitė”.

Visi prašomi atvykti į 
gražų ir taipgi naudingą pa
rengimą! Rap.

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopa ‘‘in 
corpore” bendroj šv. Komu
nijoj dalyvaus sekmadienį, 
spalių 24 d., 8 vaL Mišiose 
šv., kurios bus laikomos grei

i

Į

ONE OF THE GREA

BLOOCHRON' 
VNNCS yotcanbuyJ
To Help Bu9d Up Red Biood To Give More 
Stresgth For Women Who Lack Precious Iron!
You wom»B and girls who suffer from 
simple anemia or who tose so mucb 
during monthly periods. that you feel 
tired, teeak, "dragged out”—due to low 
btood-iron—
Start at once—try Lydia Pinkham’s 

tablets. They’re one of the 
greatest btood-iron tonies you 
can buy to help build up red 
biood to give more strength 
and energy and to promote 
a more refreshed and robust 
blaodstreaia for vomen who

lack precious blood iron.
Taken as directed—Pinkham’s Tab

lete are one of the very best and ąuick- 
est home ways to get iron into the 
blood. Many medical authorities statė 
the form of iron used in Pinkham’s 
Tablets is far more readily absorbed 
into the- blood—so is better for you. 

_ than some other iron-forms. 9 
r Just try Pinkham’s Tablets faith- 

fuHy for ai least 30 days. Then see if 
you, too, don’t remarkably beneflt 
Follow label directions.

(

f 
i

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankoso!

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MONUMENT CO.t

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ ' 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materioto ir Darbo. !

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETLAN

I

MAŽEIKA

3307 LITUANICA AVE.

3319 LITUANICA AVE.

T\ K T> JĮ TJ Yra Geriausia* Laiku Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vHktj, skiepų tr fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo aaasų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3039 sa HALSTED ST. TEL. VTCTORY U72
VALANDOS: Sekmadlenta.li nuo 8 vai. ryto lkl li vai. pietų. 

Kitomis dienoaite — nuo 7 valandos ryto lkl 8:>» valandos popist.

4006-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4A33-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TaL LAFąyette 0727

A

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

MARY BUTKUS
(po tėvais Baubly)

Gyveno 937 West 59th Street. Mirė Spalių 20 d., 1943 m., 
4:15 vai. pp., sulaukus 49 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės para
pijos, Struikų kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Frank; motiną Mary 
Lebrick; seserį Josephine Pilkis ir jos dukteris Christine 
Pilkis ir Helen Zabella ir jos vyrą St. Srgt. Juozapą (U. S. 
Army) ir jų dukterį Audrey; brolį Povilą Baubly jo moterį 
Oną ir jų vaikučius Dorothy, Margaret ir Paul; pusbrolį Juo
zapą Baubly; sesers vaikai Birutė Hogendirk jos vyrą Nicho- 
las ir Albertą Briedis, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos ir prie 
Joniškiečių kiiūbo.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
W este m Ave. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Spalių. 25 d. 1943. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Motina, Sesuo, Brolis, Pusbrolis ir Kitos 
Giminės.
Laidot. direktorius: John F. Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCB Dieaą Ir Rakti

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

i

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

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

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODLCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Stroagest—Best In The WorkL 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Pasitikėjimo 
Mumis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phone LAF. 3572

Phone YARDS 0781

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. ]

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

z /

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 41)08

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

2515 
5763
1270

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

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661
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ir grože.
Bus labai įdomu

visiems pamatyti

Dievo Apvaizdos 
Parapijos 

18th St. ir S. Union Avė

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

ŠV. ANTANO SPULKOS DIREKTORIUS 
DĖDĖS ŠAMO KARIUOMENĖJE

Joseph F. Gribauskas yra 
gimęs ir augęs Ciceroje, kur 
baigė Šv. Antano lietuvių 
parapijos pradžios mokyk
lą. Lankė St. Mel’s high 
school, ir 
moksle 
Mary’s 
Minnesota, kur 1938 metais 
gavo Bachelor of Science 
laipsnį Sekančiais metais 
mokėsi DePaul Universitete, 
Chicagoje, dėl Master De- 
gree in Education.

toliau gilinosi 
lankydamas St. 
College, Winona,

GRAŽAUS BCDO VYRAS

Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovės direk
toriai, Ciceroje, matydami 
Gribausko mokslą ir darbš
tumą. paskyrė jį 1939 me
tais bendrovės raštininku ir 
sekančiais metais tapo šėri- 
ninkų išrinktas į bendrovės 
direktorius. Per keturis me
tus Gribauskas išgarsino ir 
išaugino bendrovę į vieną iš 
didžiausių lietuvių finansi
nių įstaigų Chicagoje ir Ci
ceroje. Su savo liksmu būdu 
ir sąžiningumu davė šėrinin- 
kams pasitikėjimą ir sutrau
kė taupintojus ir skolinto
jus iš visų Chicagos ir Cice- 
ros dalių, žmonės pastebėjo, 
jog bendrovės reikalai yra 
sąžiningai vedami, ir kad šė- 
rininkams duotas patarna
vimas yra teisingas.

relę vardu Darata. Matyda
mas reikalą didesniam pasi
aukojimui, Gribauskas pa
likdamas savo žmoną ir 
dviejų mėnesių dukrelę, sa
vanoriu įstojo į Dėdės Šamo 
tarnybą, ir gruodžio 3 dieną, 
1942 metais įstojo į United 
Statės Coast Guard. Lan
kant lavinimo mokyklą Bal- 
timore, Maryland, jo vado
vybės gabumai buvo paste
bėti ir buvo paskirtas Sąuad- 
ron Leader. Vėliau nukeltas 
į Bostoną ir paskirtas ant 
Coast Guard Cutter (laivo) 
išplaukė į Šiaurės Afrikos 
vandenynus, kur matė ir 
pergyveno šio karo žiauru
mo valandas. Sugrįžus atgal 
į Jungtines Valstybes, tapo

VVashington. D. C. — Ka- 
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 286 
Jungtinių Amerikos karei
vių pavardes, kurie žuvo še
šiuose karo frontuose. Žuvu
siųjų skaičiuje 12 vyrų yra 
iš Chicago area.

Sąraše yra pažymėta, jog 
Š. Afrikos apylinkės fronte 
žuvo pvt. first class Antho- 
ny T. Laudenskas, jo motina 
Mrs. Mary Laudenskas gy
vena adresu: 1316 South 
51st Court, Cicero. Laudens- 

i kas yra lietuvis.

I

Joseph F. Gribauskas

ry- 
ne-

PARDAVĘ DAUG KARO 
BONŲ

Šiam karui prasidėjus, 
Gribauskas matydamas rei
kalą visiems eiti į pagelbą 
mūsų Jungtinėms Valsty
bėms. kogreičiausiai įsigijo 
iš valdžios karo bonų par
davimui agentūrą, ir trum
pu laiku pardavė karo bonų 
virš $125,000. Federal Re- 
serve Bank of Chicago ma
tydama jo darbštumą ir 
energingumą paskyrė nariu 
ant Speakers Bureau dėl pla
tinimo šių bonų pardavime 
Chicagoje ir apylinkėje.

Gribauskas yra vedęs lie- ja šėrininkams, kurie pade- 
tuvaitę ir augina jauną dūk- į da savo taupmenas bendro-

apdovanotas dviem meda
liais už savo tarnybą priešo 
vandenynuose. Vėliau gavo 
medalius už ginklų vartoji
mą su patyrimu.

Laikinai Gribauskas yra 
apsistojęs Bostone ir turi 

j“Petty Officer Specialist” 
paaukštinimą.
ŽMONA RAŠTININKES 
PAREIGOSE

Johanna A. Gribauskienė. 
jo žmona, dabar eina Šv. An
tano Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės raštininko parei
gas. Gribauskienė yra mo
kyta ir sąžiningai patamau-

Dideles iškilmes katedroje

Dvi mažos lietuvaitės atstovaus Šv.
I

Kazimiero seseris procesijoje
Sekmadienį, spalių 24 die

ną, yra Misijų sekmadienis. 
Tame sekmadienyje 220 vai
kų, iš 72 atskirų Chicagos 
arkivyskupijos mokyklų, tu
rės privilegiją dėvėti vienuo
liškus rūbus (habitus) per 
procesiją. Šv. Vardo Kated
roje, Chicagoje. Toje proce
sijoje vaikai atstovaaus 110 
skirtingų kunigų, seserų ir 
brolių bendruomenes. Proce
sijoje dalyvaus vaikai, kurie 
turi 8 ir 10 metų amžiaus.

Toji procesija bus Misijų 
sekmadienio iškilmių dalis. 
Misijų sekmadienis 
visame pasaulyje 
meldžiamasi misijų 
ir jų pasisekimui.

Chicagoje Misijų

minimas 
ir bus 
gerovei

sekma-

Trys Išgelbėti name 
nuo nugaravimo

Pereito ketvirtadienio 
tą trys asmenys buvo
sunkiai nugaravę nuo gazo, 
kuris išsiveržė iš pečiaus jų 
name, 5527 So. Hamilton 
avė. Ugnegesiai iš gelbėjimo 
squado No. 9, kurie buvo pa
kviesti kaimynų, rado Ed- 
ward Callahan, jo žmoną 
Mary, ir Dwight Cooper 
lengvai nugaravusius, švie
žias oras juos atgaivino.

I

Iškrito iš ketvirto 
ligoninės aukšto

Matus Kmet, 72 . metų, 
1711 Mango avė., pereitą 
ketvirtadienį iškrito iš ket- 

, virto aukšto, pro prausyk
los langą, Franklin Boule- 
vard ligoninėje. Jis mirė. Į 
ligoninę buvo atvykęs spalių 
16 dieną.

vėje, arba kurie reikalauja 
paskolos iš bendrovės dėl se
no mortgičiaus atmokė j imo, 
arba dėl savo namo įsigiji
mo. Taipgi apdraudžia na
mus ir baldus nuo ugnies ir 
vėjo.

Šia proga norime pasvei
kinti ir palinkėti sveikatos 
abiem Gribauskams jų dvie
jų metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvėse, kurios pripuola 
spalių 22 dieną. Taipogi 
sveikiname Daratą Gribau- 
skaitę, kuri buvo vienų me
tų spalių 13 dieną.

Banditas pakartojo 
apiplėšimą

I
Banditas, užtraukęs kepu

rę žemiau savo akių, sulaikė 
vedėją (manager) ir ketu
ris tarnautojus ofise, Do- 
mestic Finance Corp., 201 
kambaryje, 6 E. Randolph. 
Banditas Įsibrovė į ofisą pe
reitą ketvirtadienį po pietų 
ir pabėgo su $558. Jis išbė
go į gatvę ir dingo tarp mi
nios.

William J. Goodman, 7102 
Jeffery avė., ofiso vedėjas, 
pasakė, jog banditas buvo 
vienas iš tų pačių, kurie 
apiplėšė ofisą prieš šešias 
savaites.

Banditas pereitą ketvirta
dienį įėjo su pistolettu ir pa
sakė:

“Okay, vyrukai, tai yra

I

dienis bus iškilmingai šven
čiamas. Procesija Šv. Vardo 
Katedroje įvyks 3:15 vai. po 
pietų. Jo Ekscelencija arki
vyskupas Stritch pasakys 
kalbą misijų reikalu.

Šv. Vardo Katedroje sek
madienį įvyks didelės iškil
mės. Šv. Kazimiero lietuvės 
seseris atstovaus dvi mažos 
mergytės, iš Šv. Panelės Gi
mimo lietuvių parapijos mo
kyklos. Tų mergaičių var
dai Yvonne Vish (Vyšniau
skaitė) ir Rita Šimkus.

Sekmadienį melskimės, 
kad viso pasaulio žmonės
persiimtų Kristaus mokslo 
dvasia, o ypač už tuos, ku
rie nepažįsta Kristaus.

Netikėtai susitiko du broliai lakūnai
Du chicagiečiai broliai., 

kurie iš šiaurės Afrikos are- 
odromų vadovavo bombe- 
riams, netikėtai susitiko. 
Tie du broliai gyveno viens 
nuo kito už 10 mailių, bet 
nežinojo viens kito buvimo.

Jie vadinasi—Maj. Roscoe 
Johnson, Jr., Flying Fort- 
ress sąuadrono commander, 
ir Lt. James G. Johnson, 
pilot B26 Marauder.

Spalių 1 dieną lt. Johnson 
grąžo iš Italijos bombardavi
mo misijos, jis nuleido savo 
sužalotą lėktuvą areodrome 
keletą mailių nuo savo namų 
bazės. Ten jis rado savo bro
lį ir jie patyrė, jog buvo ten 
kaiminystėje du 
keliose misijose 
tu.

Maj Johnson 
nas 60 bombardavimo misi-

jų, jis turi pasižymėjimo 
ženklus (medalius).

Lt. Johnson jau yra skri
dęs 30 misijų.

Apie brolių susitJkimą jų 
tėvas sužinojo pereitą 
radienį.

ant-

Tada banditas nustūmė 
John Catch, ir John Broers 
už ofiso tvorelės, privertė 
Goodman’ą ištuštinti vieną 
kasos dėžutę, o kitą pats iš
tuštino.

Per paskutinius du metus 
ofisas buvo apiplėštas jau 
7-tą kartą.

Viešpaties malda 
iškalta akmenyje

mėnesius ir 
skrido kar- 

r •

yra vetera-

X Waukegane ir Keyvanee 
lietuvių bažnyčiose rytoj pra 
sideda 40 vai. atlaidai, ku
riuose per tris dienas su 
dvasine pagalba dalyvaus 
daug Chicago lietuvių kuni
gų.

X J. Daužvardienė, Lietu
vos konsulo žmona, rytoj 
vyksta į Highland Park, kur 
ŪSO klube bus lietuviškas 
vakaras Amerikos karei
viams. Ji bus lietuviškos pro 
gramus vedėja-aiškintoja

X Adelė Druktenytė ruo
šiamam Highland Park ŪSO 
vakare kareiviams sekma-

I dienį, spalių 24 d. dainuos 
solo. Jai akompanuos nuo
latinė jos akompanistė Mary 

j

su- 
ve- 
va- 
kai

Surasti pabėgę vaikai; 
daugiau auklėjimo 
Du vaikai pabėgo iš na

mų. Jų vardai — John Neu- 
nick, 13 metų, 2909 North 
Kedzie avė., ir Helen Pavlik, 
15 metų, 2841 N. Sawyer 
avė. Vaikai buvo surasti po
licininkų, kai jie nuėjo į 
miesto krautuvę pasiimti už
mokesčio, kurį uždirbo tuo 
laiku, kai buvo išvykę iš na- 

’ mų. Jie pasakė, jog sekma- 
dienio vakare iki vėlumos

-

sugaišo, ir bijodami pabari
mų, nutarę nuošaliai laiky
tis nuo namų.

Tenka priminti, kad tėvai 
daugiau rūpintųsi savo vai
kų auklėjimu. Tėvai turi 
noti, kur jų vaikai išeina.

DAIN. A. DRUKTENYTE 
Mondeikaitė. Lietuvių prog
rama bus nuo 7:30 iki 8:30.

j
X Kun. Kaz. Toliušis, ku

ris yra Kapelionu St. John’s 
sanatorijoj, netoli Spring
field, III., vieną savaitę a- 
tostogavo Roselande pas Pa
imlius ir kleb. kun. J. Paš- 
kauską. Praeitą ketvirtadie
nį buvo atsilankęs ir dienr. 
“Draugo” redskcijon.

X Vladas “Whitey” Se- 
metulskis ir Juozas Swibas, 
ciceriečiai, šiomis dienomis 
parvykę namo atostogų. A- 
biejų kareivių namiškiai be
galo džiaugiasi, kad gali 
nors keletą dienų praleisti 
su svečiais. Abu jau antri 
metai, kaip kariuomenėje ir 
apdovanoti medaliais už pa
vyzdingumą. Vlado tėvas 
Walteris per daug metų bu
vo “Draugo” agentas Cice
roje.

Rutland, Vt. — Joseph 
Green vasaras praleisdavo 
miške ir laukuose, netoli 
Rutland. Jis buvo labai 
jaudintas, kai girdėdavo 
žikų keiksmus ir arklius 
rant į aukštumą. Vėliau,
jis tapo pasiturintis Buffalo 
(N. Y.) gydytojas, Green su
grįžo ir iškalė Viešpaties 
Maldą ant akmens, šalikėly
je. kad įspėjus, jog būtų su
silaikyta nuo keiksmų.

Apie tai sužinota spalių 
30 dieną. Reikėtų visur ir vi
sada kovoti su negražiais žo
džiais.

ži-

Pavogė gazolino 

Štampas
Pereito trečiadienio vaka

re pavogta gazolino raciona
vimo stampos iš racionavi
mo boardo No. 25-1, ben
druomenės name, 5635 Ar
cher avė., Summit. Tai pa-

Pergalės daržai
Dės Moines, Iowa. — 

bematorius B. B. Hicken- 
looper pranešė, jog Iowa gy
ventojai išaugino maisto už 
$38,295,000 šiais metais,

aiškėjo pereitą ketvirtadie- 455,000 pergalės darželiuose 
jVictory gardens).

Gu-

i .
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Sužeisti kareiviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 267 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti karo frontuose. 
Sužeistųjų skaičiuje devyni 
vyrai yra iš Illinois.
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