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NAUJAS MARINU IŠLIPIMAS PACIFIKE
U. S. kariai kovoja jsikasusius japonus
Manoma mūsų pozicijos tvirtai įsteigtos
HONOLULU, lapkr. 22.— 

Adm. Nimitz komunikatas 
praneša, kad Amerikos ma
rinai išlipo ant Apamama 
atolio, apie 80 mylių į pie
tus nuo Tarawa.

amerikiečiai 
abiejose sa-

šioję invazi- 
k a

PEARL HARBOR, lapkr. 
22.—Naujai išlipę amerikie
čiai kareiviai ir marinai vi
su smarkumu kovoja gerai 
jisikasusius japonus gynėjus 
Betio saloje, Tarąwa ately 
Gilberto salose. Butaritari 
saloje, vienoje Makin atolių, 
taipgi vyksta amerikiečių- 
japonų mūšiai, nors ne to
kie smarkūs kaip Taravvoje.

Amerikos marinai ir ka
reiviai išlipo šiose japonų 
salose anksti šeštadienio 
ryte. Tuo metv Amerikos 
karo laivai apšaudė japonų 
pozicijas, o lėktuvai skrido 
virš išlipančių amerikiečių.

Admirolo Nimitz praneši
mas sakė Taware rasta di- liniai pradėjo savo kanuolė 
dėlė japonų opozicija, oMa- 
kine tik “vidutiniška.”

Nors Nimitz nedarė kito 
pranešimo apart to apie in
vaziją, iš fakto, kad 24 va
landos praėjo nuo išlipimo 
iki komunikato išleidimo
kariniai .autoritetai darosi ir Butaritari saloje Makine, 
išvadų, kad pirmosios pozi- buvo ir kitų išlipimų kitose 
ei jos tvirtai įsteigtos ir ge- tų atolių vietose.

rai išlavinti 
stumiasi gilyn 
lose.

Svarbią rolę
joje sulošė siurprizas, 
dangi per savaitę prieš išli
pimą armijos ir laivyno lėk
tuvai padarė atakas ant Gil- 
bert-Marshall apylinkės ir 
Nauru salos. Kadangi mūsų 
jėgos puldavo įvairias jų 
pozicijas, japonai negalėjo 
atspėti, kur sekantis puoli
mas įvyks.

Tuo pat metu, kaip ame
rikiečiai išlipo Gilbert sa
lose, Liberator bomberiai 
puolė Marshall salas, į šiau
rę nuo Gilbert salų.

Kiti Liberator bomberiai 
penktadienio vakare pradėjo 
milžiniškas atakas ant ja
ponų pozicijų Makin ir Ta- 
rawa salose. Tuomet, dar 
neišaušus šeštadienio rytą 
visokie Pacifiko laivyno da-

VADOVAUS KATALIKIŠKAJ AI AKCIJAI AMERIKOJE

I
Amerikos arkivyskupų ir vyskupų metinis suvažiavimas Washingtone, D. C., išrinko National Catholic Welf*are 

Conference Pildomąją Tarybą. Viduryje sėdi J. E. arkivyskupas Mooney, tarybos administratyvio bordo pirmininkas. 
Sale jo dešinėje pirmas J. E. Chicago arkivyskupas Samuel A. Stritch, tarybos vice pirmininkas ir iždininkas. J. E. 
vyskupas O'Brien, kurio nėra šioje nuotraukoje, taip pat išrinktas iždininko pagelbininku. (NCWC-Draugas photo)

Vokiečiai sako Samos 
sala jau pasidavusi 
LONDONAS, lapkr. 22.— 

Vokiečių radio pranešimas 
sakė Samos sala šį rytą pa
sidavusi vokiečiams. Jeigu 
tai būtų tiesa, tai vien tik 
Castelrosso sala, toliausia 
rytuose Dodekanų grupėje, 
teliktų sąjungininkų ranko
se.

Sako Maskvos paktas 
tik jėgos pakeitimas
NEW YORKAS, lapkr. 22. 

—Illinois kongresmonė Sum 
nėr vakar pareiškė, kad kai 
kurie Washingtono oficialai 
privačiai reiškią savo nuo
monę, kad Maskvos konfe
rencijos rezultatas būsiąs 
‘•pervedimas Europos iš Hit 
lerio Stalinui.”

Ponia Sumner kalbėjo į 
4,000 lenkų kilmės žmones, 
kurie buvo susirinkę pami
nėti Lenkijos nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktį. Ji sakė ‘‘mes turi
me geresnių tikslų Ameri
kos vyrams ir Amerikos pi
nigams, negu padėti Stali
nui ar by kam kitam užval
dyti tautas, nežiūrint kokios 
jos būtų stiprios ar silpnos, 
kurios nori būti laisvomis.”

Atstovė Sumner sakė są
jungininkų susitarimas pa
gal kurį kariuomenės, ku
rios pirmiausiai įeina į, iš
laisvintus kraštus, valdys 
tas tautas militariniu būdu, 
duoda Stalinui . pirmenybę, 
kadangi jo kariuomenės įeis 
į daugumą tokių kraštų, ir 
jis panaudos numatytus rin
kimus pasigrobti kuone kiek 
vieną Europos tautą.

Prancūzai paliuosavo 
lebaniečiu prezidentą

BERUIT, Syrija, lapkr.
22.—Prezidentas Bechara, ei 
Khory buvo paliuosuotas iš 
arešto ir drauge su kitais 
vyriausybės nariais šian
dien grįžo Beirutan. Kalbė
damas į minią lebaniečiu po 

į to kaip iš naujo perėmė pre
zidento vietą, Khory prašė 
visų lebaniečiu ramiai užsi-1 
laikyti ir užtikrino, kad 
starųjų dienų įvykiai 
kiek negręsė Lebanono 

į priklausomybei.

I

mis šaudyti į tas salas, ame
rikiečių lėktuvai skraidė 
virš jų salų, o marinai ir 
kareiviai išlipdinimo laive
liais priplaukė ir išlipo.

Manoma, kad apart išli
pimų Betio saloje, Tarawa,

Numetė 138 tonus 
bombų ant japoną 
Gasmata aerodromo

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
22.—Gasmata, japonų lėk
tuvų if reikmenų persiunti
mo bazė, šiandien gavo iki 
šiol didžiausią kiekį sąjun
gininkų bombų, o kaimyni
nėj Naujoj Gvinėjoj japonai 
noroms nenoroms turėjo 
trauktis prieš amerikiečių 
milžiniškus tankus, kurie 
pirmą kartą vartojami šiose 
džiunglių kovose. Amerikos 
lėktuvai šeštadienio ryte nu
metė 138 tonus bombų ant 
Gasmata aerodromo apylin
kės.

Reikalauja atleisti 
300,000 darbininku

' WASHINGTON, lapkr. 22. 
—Nežiūrint sumažinimo fe- 
deralinių ir civilinių darbi
ninkų sąrašo atleidimu 131,- 
958 asmenų birželio, liepos 
ir rugsėjo mėnesiais, Byrd 
ekonomijos komitetas iš nau

i 

jo reikalavo sumažinti dar
bininkų skaičių atleidimu 
dar 300,000 asmenų. Komi
tetas sakė iki šiol įvykdyti iš Rusijos fronto, 
atleidimai buvo 
ių kritikos, bet 
kad nuo 1942 m. spalių mė
nesio iki 1943 m. rugsėjo 
mėnesio darbininkų skaičius 
padidėjo 260,649 asmenimis. į 

Komitetas rekomend a v o 
daugeliui departamentų at
leisti nereikalingus darbi
ninkus ir spėjo, kad tuo bū
tų sutaupyta apie $10,000,- giau ir dšugiau reikalauja 
000 per metus. pasitraukimo iš karo.

Sako Japonai Vartoja Nuodingas Dujas
CHUNGKING, lapkr. 22. tai bus pranešti pasauliui. 

— Kiniečių aukštosios ko
mandos specialiai išleistam 
komunikate tvirtinama, kad 
japonai kareiviai Kinijoje 
vartoję nuodingas dujas,

i

J

8 miestų ugniagesiai 
kovoja dideli gaisrą 
OCONOMOWOC, wis„ 

lapkr. 22.—Nežiūrint aš- 
tuonių aplinkinių miestų 
ugniagesių pastangų, gais
ras šiandien sunaikino dvie
jų aukštų, bloko ilgumo pa
statą ir kitus namus miesto 
centre. Gaisras sunaikino
septynias tame name esą n- pribaigti kiniečių kietą
čias krautuves. Viso nuosto- opoziciją, ir sulaikyti kinie- 
lių padaryta už $250,000. giua nuo kontratakų.

**— -----------------------Pranešimas sakė tą
do rašyti įsakymai, 
buvo rasti ant japonų
nų, ir kad tų įsakymų teks-

pa- 
nė 

ne

užėmė
Į

I 
I

fronto 
miestus 
didžiojo 
Rome n.

britai iš 
ga-

te vyksta tik patrolių veik
smai ir artilerijos dvikova.

Britų destrojeriai užtiko 
vokiečių konvojų prie Adri- 
jatikos kranto, tarpe Anco- 
na ir Pescara, ir vieną lai
vą, o gal net ir antrą, nu
skandino.

Varydamiesi į vieškeli Romon britai Evaku°ja didžiuosius 
Rumunijos miestus 
NEW YORKAS, lapkr. 22.

—Rumunijos vyriausybė nu
tarė dėl sąjungininkų lėktu
vų atakų evakuoti Buchare-j 
stą, Ploesti, Ccstanza ir ki
tus kidelius miestus. Apie 
fai pranešė britų radio. Nuo 
amerikiečių atakos ant So- 

| fija, anot Londono, pradėta 
skubiai įrengti visokias ap
saugas nuo lėktuvų atakų. j

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ CAIRO — Minios leba- 

niečių demonstravo Beiru
te, ir okupavo seimo rūmus 
ir policijos štabą.

IŠ LONDONO — Sakoma 
Vengrija pradėjusi partrauk 
ti savo kariuomenės dalinius

miestus
Lietus dar trukdo penktą jai armijai

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 22.—Britų 
aštuntoji armija pasistūmė
jo pirmyn keturias mylias 
kalnuotam Italijos 
centre, ir užėmė du 
prie kitos dalies 
vieškelio vedančio 
Anot pranešimo,
naujai užimtų pozicijų 
lės pradėti didelę ofensyvą 
prieš vokiečių žieminę lini
ją-

Užimti miestai yra San 
Pietro Avellana, 10 mylių į 
vakarus nuo Agnone, ir tik 
5 mylias į rytus nuo svar
baus vieškelių suėjimo, ir 
Vastogirari, į pietvakarius 
nuo San Pietro Avellana.

j Amerikos Marauder lėk
tuvai vėl apmėtė Civitavec- 
chia bombomis. Tas miestas 
randasi 40 mylių i šiaurva
karius nuo Romos, ir jam 
kelis kart buvo bombuotas. i 
Vėliausioj atakoj sudaužyta 
dvi prieplaukos, nuskandin
tas 100 pėdų ilgio laivas, ir 
sunaikinta daug pastatų. j

Nori išvengti streiką
WASHINGTON, lapkr. 22. 

— Senatorius George šian
dien atsišaukė j James F. 
Byrnes. karo mobilizacijos 
direktorių, išvengti geležin
kelių darbininkų streiko ban 
dant kaip norint sutaikyti 
algų pakėlimo ginče.

rezultatas 
pastebėjo,

IŠ WASHINGTONO. — 
Senatas už gyrė bylių atidė
jimui tėvų ėmimo kariuo
menėn, ir pasiuntė jį Prezi
dentui pasirašyti.

IŠ LONDONO — Bulga
rijos vyriausybė šiandien 
laikys posėdį, veikiausiai 
tartis dėl nusistatymo link 
bulgariečių, kurie vis dau-

— Bulga- 
šiandien 

veikiausiai

Pasitraukdami prieš britų 
ofensyvą, vokiečiai padega 
Alfedena ir Castel di San
gro miestelius. Alfedena yra 
3 mylios į vakarus, o Castel 
di Sangro yra 2 mylias į 
šiaurryčius, nuo kelių suė
jimo vedančio į Romos-Pes- 
cara 
kų 
prie 
ir iš

Vokiečių komunikatas sa
kė, kad iš Italijos fronto 
pranešama, tik apie artileri
jos dvikovas, bei šturmtru- 
perių ir žvalgybinių patro- 
lių veiklą.

Naujas laimėjimas prive- šios rusų ofensyvos spau- Į 
| dė britus iki 2 mylias nuo džia nacius, bet naciai vis-- 
Sangro upės, štabo praneši
mas sakė sąjungininkų jė
gos buvo sustiprintos nese- 

atvykusiais kanadie
čiais, bet nepranešė ar jie 
dar dalyvavo mūšiuose.

Dėl didelio lietaus, penk
tos armijos vakariniam fron ‘ siveržė

vieškelį. Sąjunginin- 
kariuomenės artinasi 
to suėjimo iš pietryčių 
vakarų.

Tai jau kelintas kartas, 
kad kiniečiai kaltina japo
nus vartojimu nuodingų du
jų nuo 1942 m. birželio 5, 
kuomet Prez. Rooseveltas 
sakė patikimos žinios nuro
do, kad japonai naudoja
nuodingas dujas, ir kad jei- nai 
gu japonai ir toliau tai da
rys, tai Jungtinės Amerikos 
Valstybės atsilygins tuo 
pačiu.

Rusai spaudžia vokiečius Krivoi Roge
Jau pasivarė iki Cherkasi priemiesčių

1 MASKVA, lapkr. 22. — 
Nauja rusų ofensyvą šian
dien gręsia naciams Krivoi 
Roge. Rusai tuo matomai 

, nori pasukti nacių kariuo- 
menes, kurios smarkiai puo
la Korostyshevo sektory, 
šiaurinės Ukrainos fronte.

Raportai iš fronto sako 
vėliausi rusų puolimai į pie
tus nuo Kremenchugo su
laužė priešo opoziciją, ir da- 
vė rusams astuonias nacių 
gynimosi bazes toje apylin
kėje.

Cherkasi pakraščius po to, 
kaip praplėtė savo naujai 
laimėtas pozicijas pietinėj 
pusėj vidurinio Dniepro.

Raportai pr aneša apie dar partizanai pradėję 
didesnius rusų pasivarymus fensyvas prie trijų miestų

Partizanai sustabdė 
vokiečiu ofensyvą 
LONDONAS, lapkr. 22.—

Partizanų komunikatas pra
neša, kad jų daliniai sulai
kė vokiečių ir bulgarų ka
reivių ofensyvą prieš Kren- 
je miestą, Serbijoje, ir pa
varė nacius iš dviejų miestų 
Bosnijoje.

Pranešimas taipgi sakė 
kontro-

ORAS
nuro- 
kurie 
lavo-

Giedra, šilčiau.

į pietvakarius nuo Dniepro- Herzegovine, ir prie Novo 
petrovsko, kur stiprūs rusų Mesto, Slovėnijoj, o Cardak, 
daliniai spaudžia nacius ap
link Nikopolio metalų cen
trą, pietrytiniam Dniepro 
užlenkime.

Berlyno radio vakar teigė, 
kad rusai vartoja 
divizijų, maždaug 
kareivių, didelėse 
Dniepro užlenkime.
DNB agentūros pranešimas 
sakė didelės rusų tankų ir 
pėstininkų jėgos, kurioms 
padeda “dideli skaičiai” lėk
tuvų, atakuoja Nikopolį.

Vokiečių aukštoji koman-

vakarinėj Bosnijoj, buvęs 
okupuotas.

apie 50
750,000 
kovose
Nacių I

vien praveda savo atakas 
Korostysheve, į vakarus nuo 
Kievo, spėjama norėdami 
atsiimti Kievą.

Nežiūrint didelio nacių 
priešinimosi, rusų tankai,
patrankos ir pėstininkai pra da taipgi, kad rusai pradė- 

■ _j—į šiaurvakarinius jo ofensyvą šiaurėje.

Mirė atstovai Steagall, 
Dittner

WASHINGTON, lapkr. 22. 
—Pagerbimui dviejų miru
sių narių, Atstovų rūmai 
šiandien nelaikė posėdžio. 
Pennsylvania atstovas Wil- 
liam Dittner buvo užmuštas 
kritus laivyno lėktuvui, o 
Alabama atstovas Henry 
B. Steagall mirė Washing- 
tono ligoninėje nuo širdies 

i ligos.
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1 I
— L. R. C. A.

A. kuopos pirmas “Autumn’ 
šokių vakaras įvyks š:-’. 
dienį, lapkr. 27 ū, Harmou, 
hall, skersai North Westem

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI m™T Beloit, Wis. — L.
Mirė susipratęs 
bajoras

Philadelphia, Pa. — Spa
lių 27 d. mirė 67 metų amž. 
veikėjas Aleksandras Uršin- 
skis. Iš Šv. Jurgio bažnyč’os 
palaidotas šventojo Karsto 
kapuose. Velionis Amerikoje 
išgyveno 50 metų. Paliko 
žmoną-našlę, dvi podukras, 
ir penketą poanūkų.

Gyvendamas ypatingai pa 
sižymėjo tuo, kad, nors bu
vo bajorų kilmės ir puikiau
siai mokėjo lenkiškai kalbė
ti, tačiau, kaip Lietuvos tik
ras tėvynainis, jis vien tik 
bendravo su savaisiais — su 
tautinei susipratusiais lietu
viais.

gi laiškučiais pasveikino ne 
tik didelis skaičius taip jau 
žymių asmenų, bet net pats 
prezidentas Roose veltas, 
kaip ir jo žmona Eleonora. - Depot, prie Grand Avė. 
Abu atsiuntė sveikinimo Kviečiame visus piiileiit 
laiškuč.us. smagiai laiką ir pasilinks

minti. Bus gėrimo ir užkan
džio. Grieš geras orksstrto

Komisija

Įamžintas
Lapkričio 15 d. teko feix 

dėti, kad įamžinimui varde 
mūsų žymaus visuomeninio1 
veikėjo ir 1 
patrioto, a. a. Kazio Dryžos, 
jau pastatytas puikus pa
minklas Šv. Kryžiaus ka- į 
puošė.

Richmon'do Padauža

Prezidentas pasveikino
Lapkričio 9 d. vietos ga

biam smuikininkui Tadui 
Kuligauskiukui suėjo vienuo 
lika metų amžiaus. Ta pro-

i

i f

i

i

Skolinanti Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCLATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA.............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

ise>. 695b No. l'alman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

MINI GIMTADIENĮ

Būkit Malonūs

jas leisdami išeg- 
modern takiausia 

regėjimo mokslai

PIRKITE KARO BONUS!

JADVYGA GRICAITE

SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite..........................
zamlnuotl jaa 
metodą, kurią 
gali autelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių {tempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

> ‘ OFISO VALANDOS:
Kasdien #:J0 a. m. iki »:30 p. m. 
į’ Tredlad. lr SeStad. »:S0 a. m. 
;»■*>•. iki 7:00 p. m.

viBuumcmiHO ■ , , , .

karšto Lietuvos Lietuviai Didžiojoje 
Britanijoje

(LKFSB Tzrp Londono 
lietuvių sėkmingai darbuo
jasi kunigas dr. K. Matu
laitis. Jį prieš keletą savai
čių aplankė Amerikos lietu- 

i vis Julius Kovaliūnas iš 
CIarksbury, N. J. Jisai pa
teko į Angliją prieš trejetą 
mėnesių, bet greitai jį vėl 
grąžinsią į Ameriką ūkinin
kauti. Jis atrodo tikras stip
ruolis. Su pasiilgimu kalba 
apie namiškius. Ten jo lau
kia tėvai ir trys seserys: 
Angelą, Dome ir Ona.

— Didžiausis Škotijos 
dienraštis “The Scotsman’’ 
spalių 2 d. įsidėjo Jobu F. 
Stewart straipsnį, kuriame 
autorius prisimena, kad Bal
tijos valstybės buvo jėga 
prie Rusijos prijungtos, kad 
tos pažangios krikščioniškos 
šalys nieko bendro su Rusi
ja neturinčios, kad jos sukilo 
prieš bolševikus ne vokie
čiams talkindamos, o sau 
laisvės ieškodamos ir kad 
jų laisvai sudarytas vyriau
sybes vokiečiai greit suar- 

[ dė. Jei dabar Baltijos tau- 
' tos, beveik beginklės, kovoja 
prieš vokiečius tai ne dėlto, 
kad jos lauktų rusų, bet kad 
siekia nepriklausomybės. Au 
torius siūlo Baltijos valsty
bes pavesti ne kurios šalies, 
o Amerikos globai, kol bus 
sudarytos galutinės taikos 
sutartys. Kaip bus išspręs
tas Baltijos tautų likimas 
domisi visos rasų kaimyni
nės tautos, nes tai bus ženk
las koksai likimas ir jų il
gainiui laukia.

— Škotijos Liet. Kat. Mo

Vytauto 
Para- 

THat iš

V. Bacevičiaus kūrinys 
išleistos New Yorke

Paragon Muslc Publishers 
(83 Fourth Avė., New York 
5, N. Y.) išleido 
Bacevičiaus piano 
phrase “The Light 
born of Love.’’

Šią amerikonišką dainą V. 
Bacevičius paruošė pianui 
leidėjui prašant. Leidinys la
bai gražus ir solidiškas. 
Puošniame viršely randasi 
Bacevičiaus atvaizdas, o ant 
rame puslapy jo biografija.

Kūrinys nėra sunkus; pri
einamas visiems piano mė
gėjams ir mėgėjoms. Kaina 
tik 60 centų. i

“The Light That Is Bom. 
Of Love’’ galima įsigyti pas 
patį autorių, pasiunčiant 
jam laišką su pranešimu, V. 
Bacevičius, 115 VVaveriy PI., 
Apt. 2, New York City.

Mirties sprendimas
(LKFSB) Švedų spauda 

praneša, kad už nelegalų 
ginklų laikymą Šiauliuose 
buvę pasmerkti mirti keturi 
žmonės.

r

DlKBItVBS Hbs,

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVAKANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vį-p tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi>< 
lokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

lr jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

mini savo gimtadienio dieną lapkričio 23 dieną. Jadvyga 
Grfcaitė yra žinoma dainininkė, “Baublių Šeimos’’ autorė. 
Ją dažnai girdime dainuojant ir lošiant Budriko Radio 
valandą, nedėliomis iš WCFL stoties ir ketvirtadieniais iš 
WHFC. Jadvyga yra čionai gimusi lietuvaitė, kuri dar7 
buojasi lietuviškoje dirvoje, nesigailėdama nei laiko nei 
energijos.

Dienomis ir vakarais ją galima matyti Budriko krau
tuvėje deimantų, jewelry ir muzikos departamente. Ji vi
siems mandagiai ir teisingai patarnauja perkant deiman
tų, jewelry ir muzikos rekordų. Ji yra Budriko Jewelry ir 
Rekordų Departamento manadžėrė.

Tas, kurs neturi savo nuo
monės, bet pasiduoda kitų 
žmonių nuomonei, yra ver
gas. Klopstock.

i .

i

DR. G. SERNER
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 

Sekmadieųyjs pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

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

rnAPGLTij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M. j

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 Vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago# III.
Telefonas — GROvehiU 2242

terų draugijos Bellshill sky 
rrus iškilmingai atšventė sa
vo organizacijos šventę.

— Spalių 1 d. nelaiminga
me atsitikime buvo trauki-' 
nio suvažinėtas lietuvis Juo
zas Mažeika, 69 m.

Budriko ModernUka Krautuve

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

EXTRAI EXTRA1

WOLK STUOIO
19+7 Wes* J5 Street

Z?/« z- ’ / < r-TiZ-ity

MODERN 
f'OMFLEl

IX»W£ST POSSIBLE PKK'ES 
PHONE !.O’AVETTE

Į 
r

DABAR
— —

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
‘samų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MTLLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink perstatymo namų.

APROKAVIMAS TR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LIT1VINAS, 

General Manager

I CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

/

4>

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metą:
VFCFIj 1000 k. Sekmadienio va

kare 9:30 \alands.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

Permainytas 
vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Ji. KANTER, B*T.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS S054

*

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI«
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

IT— ■
"Cai

įSuru 
'Uff 
Stfcty

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
* ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

UBPAI FA9HINGS

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 išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai niiinlsi.ii Patanavkno 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET Joa. M. Hoterta, Sec’y. S2M SO. HALSTED ST

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL YARds 2246
r\r* C įrr^ri irDR. C. VEZELIS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street
VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS 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.

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS H? CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

Ofiso Tel.............. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

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.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl tcų kad nebraa-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. TLTTNOTŠ

HELP WANTED — MOTERYS

Antradienis, lapkr. 23, 1343

“D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HF.LP AVANTED 
ADVF.RTIS1NG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel, RANdolph 8188-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa
ti uosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
povver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa^ 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

ARC UELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Eonai Sulig Isidirbinio

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
' MOKINIŲ — THREADERS

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirbimas

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
NAVY MOKYKLOJE

AUKšč. MOKESTIS—UNIFORMOS 
PASIRINKIMAS ŠIFTŲ 

Turi būti pilietės. 
MISS PRESTON

820 N. Michigan Avė. Bldg. 
(Kampas Pearson & Tower Ct.)

TARNAIČTV IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 } mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
i sąlygas telefonu YAP.DS 0130.

HELP \VANTED — VYRAI

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis
10% Naktinė Premija

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

PATYRIMO PAGENDAUJAM
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VEST 65th STREET

EQUIPMENT STEEL PRODUCTS 
2900 W. VERMONT ST.

BLUE ISLA.ND. ILL. PUL 2206

I Reikajaula patyrusių ir nepatyru
sių Handlers, Punch Press Opera
torių, Shear vyrų ir pagelbininkų, 
Die Setters ir Paint Sprayers, 
Maintenance ir Toolroom vyrų.

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVES DARBŲ 
Ilgoms ar 
Valgis ir

Sekmad.

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TE A ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

TARNAIČIŲ
Apartmentų Hotelyje 
Neapriboto Amžiaus 

50c į vai., geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į

CHATFIELD APT. HOTEL
3333 W. IVashington

Nutukimas ir tukinantieji valgiai
(Pabaiga)

Žmogus, kuris dirba sun
kų fizinį darbą, gali suval
gyti visu ketvirtadaliu mais 
to daugiau už tą, kuris nie
ko nedirba ir jam nebus pa
vojaus nutukti. Proto dar
bas tukimo nemažina. Pro
tinį darbą dirbdamas žmo
gus gali tukti. Sveikas, nor
malus žmogus, jei jis daug 
ir riebiai valgys, o maža 
judės ir nedirbs fizinio dar
bo, — jis turi nutukti.

Bereikalingas nutukimas 
kenkia žmogui. Nutukęs 
žmogus yra negražus, ne
miklus, nerangus, sutingęs, 
greičiau pailsta ir mažiau 
gali dirbti; be to, nutukėlis 
kur kas greičiau pasensta.

Nutukimas labai susilpni
na širdį; širdies raumenys 
suriebėja, širdis iš viršaus 
apauga taukais. Susikrovu
sieji taukai pilvo viduriuose 
ir krūties ruime suspaudžia 
širdį, ji negali laisvai judė-

Atsišaukite j

STEEL SALES CORP.
3348 So. Pulaski Rd.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia 

Neapriboto Amžiaus 
65c į vai. pradžioje, pastovūs dar
bai, gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

VYRAI IR MOTERYS

ti. Dėl to nutukėliai greitai 
dūsta, gauna širdies muši
mus, o vėliau ima tinti.

Nutukėlių esti silpnesni 
plaučiai ir jie linkę prie 
bronchitų ir plaučių katarų.

Nutukimas blogai veikia 
kepenis. Nutukėlių kepenis 
dažnai esti padidėjusios ir 
silpnos.

Nutukėliai dažnai turi kie 
tas vidurius, dėl to, kad tau
kais apaugusios ir suspaus
tos žarnos negali tinkamai 
dirbti. Vidurių užkietėjimas 
kenkia sveikatai.

Nutukėliai linkę prie krau 
jo gyslų sukietėjimo (arte- 
riosclerozo) prie inkstų ir 
sąnarių ligų. Nutukėliai, ap- 
sirgę karščiuojama liga 
(plaučių uždegimu, šiltine) 
visuomet sunkiau pakelia li
gą ir greičiau miršta. Jie 
greit prakaituoja, riebalų 
rievės iššunta ir dvokia.

Gydant nutukimą, sulie
sėti reikia pamažu: per sa
vaitę žmogus turi palengvė
ti ne daugiau 1 — iy2 klg. 
Nutukėlis gali viską valgy-

Įvyko kova tarp dviejų ti, turi tik valgio kiekį su- 
negrų pereitą sekmadienį mažinti ir šiek-tiek pakeis- 
vienos negrės namuose, 4517 
Prairie. Laike kovos ji buvo 
peršauta ir žuvo nuo šūvio, 
žuvusi vadinasi Sadie Fow- 
ler, 35 metų amžiaus. Apie 
tai pasakė policija.

MICHIGAN ROLLS OVER OHIO STATĖ

Bob Wiese of Michigan goes over for a touchdown in 
Ist ąuarter of game with Ohio Statė at Ann Arbor, Mich., 
where Wolverines rolled up 45-7 score over helpless Buck- 
eyes. Michigan now shares Big 10 honors with Purdue, 
and is first Michigan perfect cnference record in 11 years. 
(NEA Telephoto)

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

CHARLES GROTNES 
MACHINE WORKS, INC.

2111 W. Lake St. Į
VVAREHOUSE VYRŲ

Pastovūs darbai. 5 dienos j savai
tę. $165.00 mokestis mėnesiniai 
Netoli south sidės.

KLAUSKITE MR. DILL

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

VYRAMS
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

REIKIA ALUMINUM
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACE

Žuvo moteris

ANDOVER 3424
Miss Allen

Džani torių
Defense Dirbtuvės Cafeterijoj 

Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreipkitės prie Mr. Pope 
(caf eteri joje).

PULLMAN STANDARD CARCO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226

REIKIA PASIUNTINIŲ

Visuose šiltuose randasi. Riekta 
dalinio laiko darbų taipgi yra.

Kiek tai Viršlaikio, Mokant 
Laiką ir Pusę.

GERAS VALGIS PRISTATOMAS 
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS

GERA LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
Vyrų ar vaikinų už Pasiuntinius

40 vai. i savaitę. Atsišaukite j

IAHN & OLLIER
817 W. VVasliington

REIKIA 
VYRŲ

WELDERIŲ
BOILER MAKERS

IR PAGELBININKŲ 
MAŠINISTU IR 

PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ SPECIALISTŲ

Gera mokestis, pastovūs darban

HENRY PRATT CO.
2222 S. Halsted St

REIKIA VYRO
Už džanitorių, įvairių darbu ir pri
žiūrėti mažą šildymo įrengimą. Pa
tyrimo nereikia. 40 vai. ę savaitę, 
laikas Ir pusė už viršlaikį.

INLAND SUPPLY CO.
4630 W. Augusta

ATDARAS
Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

HELP WANTED — MOTERYS

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina

SEARS
Turi Jums Darbo 1

MERGINŲ IR MOTERŲ 
į PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 

KAIPO TYPISTS IR 
MOTERŲ PARDAVĖJŲ 

TAIPGI
VAIKINŲ IR VYRŲ

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI
Prie Maloniu Pardavimo Darbų

Nežiūrint kiek patyrimo turite— 
SEARS išmokins jumis ekspertais 
prie malonių darbų.

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

Artimiausioj Sears Roebuck 
Krautuvėje.

SEARS, ROEBUCK & CO
7 KRAUTUVES CHICAGOJ

★ ★★★★★★★★ 
★ For Help I

For Sale 1
For Rent! 
For Service!
For Results I

Atvyks daugiau 
lietuviu pranciškonų 
į Ameriką

(LKFSB) Lietuvis pran
ciškonas tėvas Angelijus 
Krasauskas misijonieriauja 
Aleppo mieste Syrijoje. USA 
esantieji lietuviai pranciško
nai, kurie nebesuskumba at
likti visų darbų, kaip važi
nėjimas su misijomis, pa
galba lietuviams tretinin
kams, “šv. Pranciškaus Var
pelio” leidimas ir kiti dar
bai, taigi nori atsikviesti 
daugiau lietuvių pranciško
nų, kad jie, kol sąlygos leis 
grįžti į Lietuvą, pasidarbuo
tų tarp išeivių lietuvių. Da
roma pastangų parsigabenti 
tėvą A. Krasauską. Kai Ro
ma bus užimta, taipgi nu
matoma iš ten atsigabenti 
kitus pranciškonus kunigus 
lietuvius.

Palaikykite tuos biznio, 
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendre. (Tiha- 
mer Toth).

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

MOTERYS
Pagelbėkit Karo Veiksmui.

ABBOTT HALL reikalauja mote
rų apvalymui midshipman’s kam
barių. Pilną ar dalinį laiką. Gera 
mokestis su reguliariu pakėlimu. 

Patyrimo nereikia.

ABBOTT HALL
710 Lake Shore Drive

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

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

EASTGATE HOTEL
, ' 162 E. Ontario________

PIRKITE KARO BONUS!

★

★

★

★

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★ik

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

ti.
Pradžioje kasdien valgį 

sumažinti vienu penktada
liu. Jeigu nuo to kūno svo
ris nemažės, tada maistą 
sumažinti ’du penktadalius 
pirmykščio kiekio. Tiek su
mažinus valgį kūnas per il
gesnį laiką turi suliesėti.

Daug valgyti dalinai yra 
pripratimas.

Svarbiausia sumažinti rie
balus; riebią mėsą, lašinius, 
sviestą, taukus ir aliejaus 
vartoti tik mažais kiekiais.

Valgyti liesesnius valgius. 
Mažai vartoti cukraus ir 
saldžių valgių. Mažiau val
gyti miltinių valgių, duonos, 
pyragų, blynų ir ryžių.

Nutukėlis gali valgyti; 
liesą mėsą, kiaušinius, žilį- 
nius, pupas ir šebelbonuš, 
bulves, daržoves ir vaisius.

Degtinės ir alaus reikia 
vengti. Mažiau vartoti įvai
rių skysčių, ir valgyti sau
sesni valgį, nesūriai ir ma
žiau vartoti druskos. Nenau
doti prieskonių, kurie didi
na apetitą.

Sumažinus valgio kiekį, 
reikia būtinai užsiimti fizi
niu darbu. Darbas neleidžia 
krautis riebalams ir stipri
na žmogaus raumenis. Kam 
nereikia dirbti fizinį darbą, 
tas turi gimnastikuotis. Ma
sažas riebalus irgi šiek-tiek 
sumažina.

Nutukėliai neturi per il
gai miegoti, nes ilgas mie
gas tukina.

v •

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS

Į STEADY WORK N0W

Klausyk gerąi, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

—
Remkit karo pastangas per 

rinkimą ir perdavimą viso
kiausio metalo atatinkamom 
Įstaigom.

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

Nutukėliams tinka šaltos tavemo savininkė šoko su 
vonios, taip pat vonios su 
druska, ar angliarūkštimi. 
Stipriems nutukėliams nau
dinga maudytis jūroje.

Nutukėliai turi žiūrėti 
kad nebūtų užkietėję vidu
riai. čia retkarčiais tinka 
liuosuojančios druskos : 
Karlsbado druska, šaltoji ir 
karčioj i druska. Nutukėlius, 
įpratusius būti nutukusiais, 
negalima per daug suliesin- 
ti, nes jie nusilpnės ir taps 
dar didesniais ligoniais, ne
gu buvo. Taigi, norint nenu-1 
tukti, reikia laikytis šių tai- 

1 syklių: mažiau valgyti ir 
neriebiai, vengti saldžių ir 
miltinių valgių, mažiau var
toti skysčių; valgyti nesū-

1

vienu iš jų.
Sulaikyti buvo šie vyrai: 

George Laemant, 33 metų, 
1340 S. 48th ct., Melvin Ka
minskas, 18 metų, 1529 So. 
49th ct., kuris, pagal polici
jos pareiškimo, prisipažino, 
jog paėmė pinigus; Joseph 
Misavage, 20 metų, 1340 So. 
49th, kuris buvo pirmiausia 
areštuotas ir pasakė kitų 
pavardes; Henry Ziemba, 23 
metų, 1604 So. 49th avė.; 
Otto Zaninninni, 24 metų, 
1446 So. 50th ct., ir Thomas 
Burke, 26 metų, 1511 So. 
51st avė. Pinigai dingo iš 
tavemo, 17th ir North.

Nusiskundė j a yra Mrs.
riai; trumpiau miegoti, dau- Betty Schroeder, 35 metų, 
giau vaikščioti, dirbti fizinį 1738 N. 18th, Melrose Park, 
. . ....... . . ' .......... Vi,,4* Z, V,darbą, ar užsiimti bent gim-. kurios vyras yra Dutch 
nastika. Gavėnioj ypač nau- Harbor, Alaskoje. Ji pasa- 
dinga papasninkauti; tai bus kė, jog penktadienio vakare 
kūnui lengviau ir sielai 
miau.

Rašo

ra_ šoko su Laemont’u, kuris 
staiga su kitais paliko ta- 

Dr. verną, kelioms minutėms

CHICAGOJE
Ne alkani vagys

Lem Morris, restorano sa- 
vininkas, 152 West 72nd st.
pranešė Englewood policijai 
pereitą sekmadienį, jog du 
vyrai, vienas iš jų ginkluo
tas, atėjo į restoraną ir pa 
vogė iš jo šešis dolerius.

Pavogė batus
R. C. Hirsch Jr., 6808 Nor

mai boulevard, pereitą sek
madienį informavo policiją, 
'og vagys įsilaužė į jo auto- 

obilį, kuris buvo pastaty- 
’.s prie 68-tos gatvės ir Par- 
oll avė., ir pavogė pereitą 
okmadienį kiagles ir batus 
ž $35 vertės.

Pavogė $1,000 laike 
šokio; 6 sulaikyti

šeši Cicero vyrai pereitą 
pirmadienį turėjo aiškintis 
ryšiumi su dingimu pinigi
nės (pocketbook), kurioje 
buvo tūkstantis dolerių. Pi
niginė dingo nuo baro, kai

praėjus po šokio.

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

Imvtv pi i- i >

VAMTOJAMAS MAl.JAS PLASTltl MA- 
TEKIOIAS NATLKAI.RS glm 
SPALVOS O AM T V PLKITOMS.

Velvatone“.:”), 
$12.50

IKI $39.50 Ut KIEKVIENĄ
Naatatduoda. B« (koala. Natūrai** «pal- 
vo*. Nublunka. Vl»oj kaly itnomo. dantą 
pulto*. Permatomos cryetai clear plettoa 

Plnnkano* rankiimo. aanltarb., I'ai te
kinimą* KOtantoata*. Matenolaa labai pa. 

| gamtini. Vlenoa dieno* tal*jmq 
pntaraavtmna. Apalultfavtmaa raitai.

Į Darome p'ettas {spaustas Ir Į 
Į gautas tik Ii lalsnluotą dentlstij ! 

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S Ashland 2nd Fl. Mon. 9251

Atdara noo S Iki a SeMad. nue • Iki 4. 
_______KALBAMA ŪKTI VIAKAI

1M5 W 2flth St. 2n<l Fl. Lnw. 29O« 
SO N. Dearborn Rm. 8Ofl. s,a. 9M« 

VMormleačIo vai »—«. Antrad«*a| Ir 
ketvirtadieni nuo t Iki f.
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by the
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Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
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Metams ................................................................  $6.00
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Griežtas stovėjimas už Baltijos valstybių teises
Vakar Herald American įdėjo ilgą ir stiprų editcria- 

lą, kuriame energingai gina Baltijos valstybių, Lenki
jos ir Suomijos nepriklausomybę. Atrodo, kad šį edi- 
torialą bus parašęs patsai p. Hearst ir dėl to, neabe
jojame, kad jis tilpo visuose jo leidžiamuose dienraš
čiuose.

Šis vedamasis straipsnis parašytas sąryšy su Mask
vos konferencija ir sekr. p. Hull pareiškimais spaudai 
ir pasakyta kalba bendrame abiejų kongreso rūmų po
sėdyje. Straipsnio antraštė “Sacrifices to Communism.”

Straipsnio autorius, atrodo, yra įsitikinęs, kad At
lanto Čarterio dėsniai Maskvos konferencijoj buvę skau
džiai pažeisti ir dėl to, esą, tuo gal bus prisidėta prie 
paruošimo dirvos trečiam pasauliniam karui, šitokie 
spėliojimai daromi dėl to, kad konferencijoj neužsimin
ta apie Sovietų Rusijos ir Lenkijos sienas, dėl to, kad 
nesiimta nustatyti Lietuvos, Suomijos, Latvijos, Estijos, 
kuomet Amerikos visuomenė tikėjosi, kad tos visos 
valstybės mūsų Valstybės Departamente bus ginamos.

Perskaičius editorialą susidaro toks įspūdis, kad 
nors esminiai Jungtinės Valstybės ir nepakeitė savo 
nusistatymo link Baltijos valstybių ir Lenkijos atei
ties, tačiau atidėliojimas jų klausimą spręsti po karo, 
yra nusileidimas tiems, kurie nori pasiglemžti mažą
sias valstybes. Editoriale statomas toks klausimas 5

“Now, Finland and Poland and Rumania are count- 
ries in eastem Europe with which SOVIET RUSSIA 
has “boundary disputas,” to which the “Italian for- 
mula’? of self-government WILL NOT APPLY until 
the disputes are “settled.”

“As for Latvia, Estonia and Lithuania — although 
they were made free nations after the First World 
War and are now occupied by GERMAN TROOPS — 
what hope have they of liberation under the Moscow 
F“*- v 1

“None whatever: for Stalin himself had warned, 
months before the Moscow conference, that those 
countries mušt be regarded as so integrally a part 
cf Soviet Russia that liberation for them CANNOT
BE DISCLOSSED.”

Herald-American editorialas šiaip užbaigiamas:
“And, as Secretary Hull confirmed in his second 

press conference, this ąuestion WAS NOT discussed 
at the Moscow conference.
On the one hand, Secretary Hull says that govern- 
mental self-determination of the “liberated” peoples 
will not be applied to half of Poland, and to part of 
Finland, and to all of the Baltic statės, until their 
territorial future is determined.

On the other hand, Soviet Russia says that ąues
tion has already been determined — by SOVIET RUS
SIA: and the Moscow pact itself UPHOLDS SOVIET 
RUSSIA.

For, as Secretary Hull also explained since his re
turn, “interim” governments after the war will be 
administered in the “liberated” countries BY WHICH- 
EVER ARMY OCCUPIES THEM; and THE RED 
ARMY is the ONLY allied army that can occupy 
these areas in eastern Europe.

Moreover, any plebiscite in any “liberated” country 
5vįU be supervised BY THĘ ARMY OĘ OCCUPATION,

so that plebiscites in the territories which Russia 
claims, even if held, would be held IN THE PRE- 
SENCE OF BOLSHEVIK TROOPS.

It is plainly evident that Poland, Finland, Lithua
nia, Latvia, Estonia, probably Czechoslovakia, and 
maybe others, have been ABANDONED to Russia 
by a formula which says no “self-determination” will 
be extended to them until their territorial future is 
determined, since that will be when RUSSIA has 
taken armed possession of them, and practically in- 
corporated their territory in Russia, and says “take 
them away if you can” — which would necsssarily 
mean ANOTHER WAR.

The "VVashington spokesman of the Polish govern- 
ment-in-exile and other foreign representatives have 
been fully disillusioned regarding the Moscow pact.

Notwithstanding the Atlantic Charter, they say, 
Soviet Russia will make good her territorial preten- 
sions: in fact, they say, the coveted territories have 
ALREADY been “incorporated” with Russia in So
viet textbooks.

And certainly the “four freedoms” — freedom of 
utterance, freedom of religion, freedom from want 
and freedom from fear — will not enter those territo
ries when the Nazis depart and the Red army returns.

It was Soviet Russia’s wanton aggression that put 
Finland into this war as an accidental and unwilling 
ally of Germany.

It vas Soviet Russia that first occupied the Baltic 
republics, desecrating their churches, silencing or 
slaying their clergy, collectivizing their farms, com- 
munizing or looting their industries, executing thou- 
sands of their “intellectuals” and transporting tens 

_of thousands of victims to forced labor camps in 
Russia or to Siberian exile.

Under the Moscow pact — to purchase Russia’s 
promise to engage in some form of “world govern- 
ment’’ — these little nations of eastern Europe have 
been sacrified to the Moloch of Russian bolshevism— 
those šame republics most of which were suppossedly 
under the protection of the government that largely 
created them, the government of the United Statės.

Nothing that Secretary Hull said before Congress 
refutes these facts.

So perhaps now a disillusioned United Statės Senate 
will want to recall, and re-examine, and recant, its 
resolution artlessly and ignorantly approving the 
Moscow pact.”

Mes nė tuoj po Maskvos konferencijos nemanėm 
ir dabar nemanom, kad Lietuvos ir kitų mažųjų Euro
pos tautų likimą Amerika ir Anglija pavedė į vienas 
Sovietų Rusijos rankas. Lietuva Rusijai nebuvo parduo
ta. Tačiau tokie straipsniai, kaip šis, padeda labiau 
išriškinti Baltijos valstybių padėtį, ragina šio krašto 
vyriausybę dar griežčiau stovėti už jų teises ir būti 
geriau pasiruošusiais, kad po karo ir sienų nustaty
mas ir balsavimas (kur jis bus reikalingas) būtų pra
vestas teisingai, bešališkai ir po griežta priežiūra visų 
jungtinių tautų, bet tik jau ne vienos tos valstybės, 
kuries armijos pirmiausiai ten įžengs.

SPAUDOS APŽVALGA i
Kongreso atstovės žodis

Jungtinių Valstybių kongreso atstovė (iš lllinois) 
Jessie Sumner Lenkijos nepriklausomybės minėjimo iš
kilmėse New Yorke savo kalba apeliavo į Amerikos 
visuomenę budėti, kad nebūtų prileista Stalinui prary
ti Lenkiją ir Baltijos valstybes. Jinai Maskvos konfe
renciją pavadino antrąja Municho konferencija. Nors 
mes taip ir nemanom, tačiau kongresmonės Sumner nuo
monę čia pacituosime:

“Moscow was another Munich only worse becauss 
the excuse of Munich was that the democracies were 
not prepared for war. If the allies do not protect the 
independence of European nations when they have a 
huge army in Europe and lend-lease supplies without 
which Stalin cannct seize control of Europe, what 
protection can there be after he has taken control and 
a war v/ould be reąuired to uproot him?

“The refugees said Stalin has communistic organi- 
zations already sėt up to win the eleetions in Yugo- 
Slavia, Germany, and most other nations, including 
France. There is nothing, as the refugees put it, to 
prevent Stalin from taking over the Baltic republics 
of Estonia, Latvia, and Lithuania. If he can take over 
Poland, they said, he then has Europe.”

• Tai parodo, kad mažosios Europos tautos Ameriko
je vis tik turi daug draugų ir vyriausybėj, ir abejuose 
kongreso rūmuose ir spaudoje. Tai duoda garantiją, 
kad ir Lietuvos ir kitų valstybių teisės į laisvą ir ne
priklausomu g/venim^ bus apgintos.

Koks derlius buvo 
šiemet Lietuvoje?

(LKFSB) Iš ligi šiol gau
tų informacijų matyti, kad 
Lietuvos ūkiui labai paken
kė abi okupacijos, kaip bol
ševikų, taip ir nacių. Bolše
vikų okupacijos metu buvę 
nuo vieno hektaro gaunama 
žieminių rugių 1.2 tonai, žie
minių kviečių 1.25 tonai, mie 
žiu 1.21 tonai, avižų 1.11 to
nų, bulvių 11.7 tonai, cukri
nių runkelių 20.4 tonai. Na
cių kontroliuojamoji spauda 
praneša, kad jų okupacijos 
metu javų derlius, pageri
nant žemės apdirbimą, pa
keltas 50 procentų, linų pa
sėlių plotas padidėjęs dvi
gubai, pieno statytojai esą 
susibūrę į 200 vienetų ir pie-
no, vidutiniškai, statą po 
2,195 kg., o sviesto — 84.8 
kg.^ Taip skelbia vokiečių 
kontroliuojamoji spauda, bet 
kas čia dabar gali išskirti, 
kiek tuose apskaičiavimuo
se propagandos, kiek tikrų 
davinių...

Naciu valdininkai 
Lietuvoje mėgsta 
kyšius

(LKFSB) Lietuvoje nacių 
valdininkai ima žiūrėti dau
giau savęs ir savo naudos, 
kaip jiems uždėtų pareigų. 
Pasikartoja 1918 metų vaiz
dai. Nacių valdininkus gali
ma papirkti. Daugelyje vietų 
Lietuvos ūkininkai, kad “iš
sipirkti” nuo nustatyto kie
kio okupantų valdžiai ati- 
duotinų produktų, veža na
cių valdininkams * audeklus, 
taukus, brangenybes. Ūki
ninkai džiaugiasi išvengę py
liavų, o nacių valdininkai 
tukina save ir savo šeimas.

Mobilizuoja nevedusias
(LKFSB) Nacių kontro

liuojamo j Lietuvos spaudoj 
paskelbta, kad nuo rugp. 15 
d. neatsižvelgiant į jokį rei
kalingumą vietos darbams, 
ne tik vyrai, bet ir nevedu- 
sios moterys, gimusios 1919- 
1924 metais yra mobilizuo
jami darbo tarnybai Vokie
tijoje.

REIKALAUJA ATLY
GINIMO

Frank J. Boehm, buvęs 
vice prezidentas (Jmon E'ec- 
tric Co., St. Louis. Mo., apy
gardos teisman patraukė 
grupę žmonių, dėl kurių jis 
pateko į kalėjimą ir neteko 
darbo. Reikalauja pusketvir
to miliono dol. atlyginimo.
JAcme-Draugaj teleghotol

APSAKO ŠIMTMETĮ PAŽANGOS

J. E. arkivyskupas Francis T. Magner iš Marąuette, 
Mich., Šv. Vardo katedroje, Chicagoj, spalvingose iškil
mėse minint diecezijos 100 metų jubiliejų sako pamokslą, 
kuriame apibudino milžinišką Katalikų Bažnyčios pažan
gą Chicagoj.

PRIIMTAS Į KARIUOMENĘ

Kadangi vienas vokiečių kareivis paimtas į nelaisvę ir 
su kitais atgabentas į Ft. Lincoln, N. D. stovyklą, negau
na dvigubos porcijos, kad galėtų maitinti ir savo draugą 
šunį, kuris tarnavo vokiečių kariuomenėj, tad šuo perduo
tas Amerikos kariuomenei ir čia jį matome veriamą į šunų 
skyrių. (Acme-Draugas telephoto)

Apie Kretingą ir Lietuvos pranciškonus
(LKFSB) Gaunamomis ži 

niomis, kaip kitų vienuoly
nų, taip ir tėvų pranciško
nų padėtis Lietuvoje yra 
sunki. Pajūrio vienuolyno 
naciai negrąžino. Jame bu

vo pranciškonų noviciatas. 
Kretingos vienuolynas ko
munistų sudegintas, taip pat 
ir kolegija, ir šv. Antano 
namai. Tėvai ir broliai gy
vena mažame namelyje

Telefonas SEELEY 8760

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

2310 WEST ROO8EVELT ROAD

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

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

S
jūsų parlor

AUKŠ
ČIAU

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANYiI
» *
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
geros valios ir širdies lie
tuves.

Susirinkimo vieta, laikas, 
dienotvarkė ir atsišaukimas 
bei užkvietimas bus paskelh 
tas vėliau spaudoje ir per 
radio laikinosios komiteto 
valdybos.

4. Rūbus ir kitus daiktu-? 
lietuvių šelpimui priiminės 
S. Barčus, Liet, šeimininkių

Įsteigtas lietuvių 
moterų komitetas

A. L. Tarybai pavedus, jau 
prieš kiek laiko Chicagoje 
susidarė moterų iniciatorių 
grupė aptarti ir pasiruošti 
okupuotų ir ištremtų lietu
vių“ šelpimo organizuotei 
Tuo reikalu keletas minėtos
grupės veikėjų lankėsi nor- R Kryžiuos vieneto patal- 
vegų suorganizuotoj tos rū- pose. Lietuvių Auditorijoj 
šies šelpimo įstaigoj ir daug 3133 So Halsted St., Chica- 
ko iš jų sistemos p’sisavi- 
no bei pasimokė savo numa
tytai lietuvių šelpimo veik
lai pritaikinti.

Lapkričio 19 d. pas gru
pės narę E. Samienę įvyko 
tų iniciatorių pasitarimas, 
kuriame dalyvavo: E. Sa
mienė, S. Barčus, N. Gugie- 
nė, O. Biežienė, S. Sakalie- 
nė, K Sriubienė ir S. Juoze- 
lėnaitė.

geje; K. Sriubienė, 1315 So. 
50th Avė., Cicero, UI. Phone 
Cicero 6222; laikinai, kol bus 
surasta kita priėmimo vieta 
Cicero kolonijai.

Moterų komitetą nuo ka
ro nukentėjusiems lietu
viams šelpti prašoma nuo 
šiol laikyti vieninteliu ir 
tikruoju komitetu visiems 
lietuviams Chicagoje, jį rem
ti, jam aukoti daiktus ir šel- 

I pimo reikalais į jį kreiptis 
. vėliau pačios valdybos nu-

TIRED BŪT HAPPY PIRKITE KARO BONUS!

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAb 

Al UITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei- 
kr.-ipkitės viršminėtu 

antrašu.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I

Svarstyta ir nutarta:
1. Pareigomis pasiskirsty- rodytais adresais. Komiteto 

ta: laikinosios valdybos pir- reikalus garsinti žodžiu, raš- 
mininke — S. Barčus, vice tu ir Per radio apsiimta vi- 
>pirm. — L...... 
tore — N. Gugienė, kitos — 
nariai.

2. A. L. Tarybai prita
riant, pasitarime dalyvaujan 
čios veikėjos sudarė šią ini
ciatorių grupę ir nutarė pa
sivadinti — Moterų komite
tas nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti.

3. Nutarta šaukti moterų 
komiteto nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams šelpti 
įteigiamąjį susirinkimą 1943 
m. gruodžio 10 d. Chicago
je, sukviečiant roterų or
ganizacijų valdybas, visas

E. Samienė, sekre- sų narių ir valdybos.
S. Juazelėnaitė

Rėmėjos ruošias 
vakarui

i ARD 3

Three heroes of the Notre Dame victory over tne Iowa 
Seahawks in dressing room after the battle in which Bob 
Kelly (left and Creighton Miller (right) made the two 
Irish touchdowns, and Fred Earley (center) who came 
through with place kiek that won the game, 14-13. (NEA 
Telephoto)

RD centro apie ruošiamą ju
biliejų, nutarta nusifotogra
fuoti ir atvaizdą patalpinti 
jubiliejinėj knygoj.

Narės prašomos 
keti savo metinius 
čius.

užsimo- 
mokes-

D.V.

Russian War Relief 
žmonės agituoja prieš 
Lietuvos laisvę

I

sky-

(LKFSB) New Yorko dien 
raštis ‘‘New York Daily

News'’ lapkr. 8 d. praneša,* 
kaip viena Russian War Re- 
lief pareigūnė išėjo viešame 
susirinkime su propagandi
ne kalba, kad Baltijos val
stybės turinčios priklausyti 
Rusijai. Jei Russian War Re- 
lief komitetų nariai imasi 
propagandos prieš tautų 

i laisvę ir organizacija tą to- 
t leruoja, tai lietuviai žinos, 
kokios rūšies ta organizaci 

į ja yra ir kad ji turi ne vien 
į ! šelpimo tikslus...

Didžiausia Liehiviiį i 

Jewelry Krautuvė |

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

No. Side.
rius lapkričio 8 d. turėjo 
skaitlingą susirinkimą. Vie
nas svarbiausių skyriaus 
darbų yra ruošiamas vaka
ras — bingo žaidimas — 
gruodžio 5 d. Susirinkime 
patirta, kad tam vakare bus 
daug ir labai gerų dovanų.

Padarius pranešimą iš A

A
JOHANNA SHIMKUS

(po pirmu vyru Petravičienė, po tėvais Kuizinaitė)
Mirė Lapkričio 22 d. 1943 m., 2:40 vai. ryte, sulaukus pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Upenos parapi

jos, Pabramėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Mykolą; 2 dukteris Ann 

Houlihan žentą John ir Helen Patricks; 2 sūnus Anthony 
Patricks marčią Julia ir John Patricks; 2 anukus; brolį Petrą 
Strauką brolienę Juzefą ir jų šeimą; seserį Tillie Zerolis ir 
švogerį Stanley; sesers dukterį Helen Miller (Detroit, Mich.); 
2 pusseseres ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie S.L.R.K.A. 181 kuopos, Šv. Elzbie
tos draugijos (Šv. Kryžiaus parap.), Gyvojo Rožančiaus drau
gijos (Šv. Jurgio parap.), Blessed Sacrament society (Šv. Ce
cilijos parap), Apaštalystės Maldos ir Tretininkų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 4606 So. Wells St., Tel. Boule- 
vard 4323.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Lapkričio 26 d. 1943 metais. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Brolis, Sesuo, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, Anūkai,

WHOLESALE ] 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALEX 
ALESAUSKAS 

and SONS 
Factory Repreaent&ttve.

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call —

REPUBLIC 6051
...................................... ■

/

AA
JUOZAPAS ŽILVITIS

Mirė Lapkr. 21, 1943. 8:45
vai. vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa- 
nevėžio -ipsk.-., Sniiigpj. parap. 
Pagaičpilies kuino.

Amerikoje išgyveno 32 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną. (po tėvais Matu- 
ževičiūtė). du brolius Pranciš
kų, brolienę Elenų ir Stanis
lovų ir brolienę Oną., švogerį 
Baltramiejų Kileviėių ir jo 
šeimų, dvi pusseseres Julijų 
Jurgaitienę ir Teklę Jurgelie- 
nę. du pusbrolius Mykolų Klio- 
rių ir Antanų jarecką ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamu.1 Lietuvoje paliko 3 
seseris Marijonų. Julijonų ir 
Vaitekutienę.

Velionis ilgus laikus gyve
no po adresu 1335 VV. SOthSt.

Kūnas pašarvotas namuose. 
12027 So. Stewurt Avė. Laido
tuvės jvyks trečiad.. lapkr. 24. 
iš namų 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. I’etro ir Povilo , 
par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero Kapi
nes.

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

Nuliūdę: Moteris, Broliai, 
Brolienės, švogeris. Pussese
rės, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
. tanas M. Phiilips, Tel. Yards 
4908.

m.

MAUZ0LEJA1
ŽENKLAI

Rekordas—

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 
PARTICLLAB PEOPLE PREFER PACHANKIS I’RODUCTION'S 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Ši Firma Virš 50 Metę
Tos Pačios šeimos

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- .
MIA U SI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKEE

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pitone: LAFAYETTE 8617

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

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
/

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Rankose!

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

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

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

LAIDOTUVIŲ

A

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

r

ir daug 
ir pažjs-

Antano 
1410

. 5(»th Court, 
Lapkričio 19 
vai. vakare, 
amžiaus.
Kilo iš Ra- 

Ludevinių

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZ1N FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

KARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

LIUDVIKAS
ŽUKAUSKAS, SR.

Gyveno: 1419 S. 
Cicero. III. Mirė 1 
d. 1943 m.. 11:55 
sulaukęs senatvės

Gimė Lietuvoje, 
šeinių apskričio, 
parapijos.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
I’aliko dideliame nuliūdime: 

5 sūnus Liudvikų. ir marčių 
Oną, Antanų, ir marčių. Ruth 
ir jų šeimas. Jonų ir marčių 
Helen. Leo ir marčių Regina 
ir Pranciškų: 4 dukteris Helen 
ir žentų Edward Meine, Kon
stancijų ir žentų Elmer Mau- 
ney. Stefaniją ir žentų John 
Fikejs ir jų šeimas ir Bernice: 
14 anūkų: seserį Vincentų Vi- 
leikienę ir jos šeimų, 
kitų giminių, draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
B. Petkaus koplyčioje. 
So. 50th Avė.. Cicero. III.

laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Lapkričio 24 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Antano parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnai. Dukterys, 
Marčios,. Žentai. Antikai, Sesuo 
ir Giminės.. .

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTVAN1CA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną k Naktį

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

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

Split by PDF Splitter



B DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Įdomus laiškas, visi skaitykite .

Lietuvis pasprukęs iš rusų bolševiku
ATSARGIAU SU GINKLU

Reikšdamas iš anksto pa
dėkos žodžius, maloniai pra
šau paskelbti mano laišką 
Jūsų laikraštyje:

Lietuvaitės ir lietuviai! 
Esu Montvilas Jonas, gimiau 
Mimainių km.. Ponoterų vai.. 
Ukmergės apskr., 1941 me
tais birželio mėn. pradžioje 
su tūkstančiais mūsiškių “iš
važiavau” į Sibirą. Irkutske 
pasisekė man pabėgti. Ban
džiau slaptai pereiti Kinijos 
sieną — pagavo. Nuteisė 20 
metų kalėti. Vežė į Kamčiat
ką, bet Dievas man padėjo, 
vėl pabėgau. Antrą kartą 
buvau laimingas — perėjau 
Persijos sieną, paskui per 
Pietų Indiją ir Pietų Afriką 
patekau Anglijon.

Prieš porą dienų kaipo 
RAF kadetas atvažiavau į 
Kanadą baigti savo mokyk
lą.

žinau, kad Amerikoje gy
vena daug lietutvių, bet aš 
nežinau nei vieno antrašo, o

per savo ilgą kelionę nesuti
kau nei vieno lietuvio, ne
skaičiau laikraščių nei lietu
viškų knygų. Gali būti kas 
nors mane pažįsta? Bet jei
gu ir ne — rašykite man 
laiškus, rašykite kuo dau
giausia, visą laiką tarp sve
timų jaučiuosi labai vienas, 
bus man linksmiau ir drą
siau.

Kovo mėn. baigsiu mokyk
lą ir važiuosiu Anglijon da
lyvauti karo operacijose, tu
riu vilties nors iš padangių 
pamatyti Lietuvą.

Laukdamas Jūsų atsaky
mų, aukštos pagarbos žo
džius reiškiu.

f J. Montvilas.
Jo adresas:
Montvill J., 704317 
No. 1. A. O. School
Course NR. 89 Navigators 
Malton
Ontario, Canada.

PIRKITE KARO BONUS’

Barry Rothstein, 13 metų 
amžiaus, iš Ann Arbor, Mi-

Įspūdingas minėjimas

Lietuviai kovojo, kovoja ir kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę
Pereitą sekmadienį Chica- nepriklausomybės atstaty 

goję buvo didelės iškilmės, mą.
Buvo minima liūdna 50 me- Į Ateitininkų meno ir dra- 
tų sukaktis, kai rusų valdžia mos grupė vakare sulošė vei- 
atėmė Kražių bažnyčią ir kalą, kuris pavadintas “Pa- 
praliejo nekaltų lietuvių 
kraują, kurie gynė maldos 
namus, žemaičiai gynė ne 
tik savo bažnyčią nuo rusų 
žandarų ir kazokų, bet taip 
pat kovojo už sąžinės ir ti
kėjimo laisvę.

Ši sukaktis buvo minima
Šv. Jurgio lietuvų parapijos 
bažnyčioje ir parapijos salė
je. Bažnyčioje buvo įspūdin
gos pamaldos, o salėje įvai-

chigan, ant vietos žuvo, kuo-jr* programa. Tiek bažnyčio- 
met jis, su savo draugu Jack tiek salėje buvo daug 
Wall, 11 metų amžiaus, radę? žmonių, kurie gyvai pergy- 
tėvo revolverį studijavo. veno skaudžius praeities ir

jūrio auka”. Veikalas vaiz
duoja lietuvių kovas už lais
vę ir nepriklausomybę. Vei
kalas įspūdingas, ateitinin
kai vaidintojai gražiai ir 
meniškai atliko savo roles. 
Apie veikalo rolių išpildyto- 

! jus bus atskirai parašyta.
Gražiai pasirodė savo dai

nomis moterų choras, vado
vaujamas p. Metrikienės. 
Taip pat įspūdingai dainavo 
p. Piežienė.

Kražių įvykio sukaktį pa
minėti surengė Chicagos Fe
deracijos, L. K. Susivieniji- ve buvo įdėta penki doleriai. 

(Acme-Draugas telephoto)'dabarties įvykius ir pasiry- mo ir moterų apskričiai.
žo su didesniu veiklumu ir Paminėjime dalyvavo daug 
galingesniu nusiteikimu ko- žymių svečių ir iš kitų vie- 

.voti už Lietuvos laisvės ir tų.

Gyvenimo įvykiai

Vienas laimėjo 
kitas prarado

GRAŽINO PO 30 METŲ

Pereitos savaitės vieną 
dieną Herbert Goldsmith, 61 
metų amžiaus, 245 Cedar st.. 
Aurora, kuris prieš 30 metų 
turėjo cigarų krautuvę, bu- 
vo pašauktas telefonu. Vy
ras, kuris nepasakė savo pa
vardės, pareiškė norįs kalbė
ti su Goldsmith, ‘ su buvusiu 
cigarų krautuvės savininku. 
Vyras per telefoną pasakė: 
‘‘Well, aš turiu jūsų šiek tiek 
pinigų ir juos greitai prisių
siu paštu.”. Telefono triube- 
lė buvo užkabinta. Pereitą 
šeštadienį laiškų išnešioto- 
jas įteike Mr. Goldsmith’ui 
laišką, kuris turėjo Auroros 
pašto antspaudą. Laiške bu-

Antradienis, lapkr. 23, 1343

X Kražių skerdynių su
kakties minėjimas praeitą 
sekmadienį visais atžvilgiais 
pavyko. Rytą šv. Jurgio baž 
nyčioje buvo įspūdingos pa
maldos, o vakare parapijos 
salėj vakaras, kurin suėjo 
apie 600 žmonių. Ir pamal
dose ir vakare dalyvavo Lie
tuvos ministras P. Žadeikis, 
kon. P. Daužvardis, kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Balkūnas 
(šis bažnyčioje pasakė reikš
mingą pamokslą), pulk. K. 
Grinius ir daug žymių čika- 
giečių.

Bulvės
Baltose bulvėse yra dau-

giau kaip trys ketvirtadaliai pasidairius po Chicagą ir toliau 
vandens.

l

Tragiški ir skaudūs savaitgalio Įvykiai

Siuntėjas laiške nieko nera
šė.

i ' /

Jus galit pagreitinti laimėjimą 
taupydami kurą savo namuos
Užtikrintas Karo Produkci’os Greitesnis Laimėjimas 
ES J-*™.- — «•

t Priklauso Nuo Užtektinai Kuro Karo Dirbtuvėms/

TIKRAS būdas pagreitinimui šio karo laimėjimo yra už-^ 
laikyti ir padauginti karo produkciją. Kiekviena šeimy-L ' 
na Chicagoje gali pagelbėti ir prisidėti prie greitesnio karo | 

laimėjimo taupant kiek galima kurą—svarbiausia žiemos J 
mėnesiais. Nes šaltose dienose, kuomet kuro reikia dau-1 
giau, todėl taupus vartojimas geso namų reikalams, pagel-^ 
bės sutaupyti gesą karo dirbtuvėms.
Chicaga yra viena didžiausių šalies centrii karo produkci-<- 
jos. Todėl mes siūlome sekamus patarimus, kurie gali su-^ 
taupyti pinigų ir geso jūsų namuose šią žiemą ir tuo pat \ 
bildu teikti daugiau kuro karo dirbtuvėms.

h

Kaip Jus Galit Taupyti Gesą SAVO Namuose
r*

J, VERDANT.
Neatsukit geso labiau 
negu reikia ... neat
sukit bumer’io kol 
reikės... užlaikykite 
pečių švariai, svar
biausia burner’ius. Kai 
valote, nuimkite bur
ner’ius nuo pečiaus ir 
išplaukite bumer’į su 
muiluotu vandeniu ir 
kietu šepetuku ir tin
kamai išskalaukite.

2. ŠILDANT VANDENĮ.
Pataisykite prakiuri- 
mus karšto vandens 
kranų ... neprileiskite 
pilną vaną šilto van
dens, ir mažiaus už
teks ... jei šildytuvas 
ranka operuojamas, 
nešildykit daugiau 
vandens kaip reikia...
neleiskit karšto vandens 
dus plaunant. . . eikvodami karštą 
vandenį, eikvojate gesą.

nuolat in-

3o ŠILDANT NAMĄ.

Sumažinkit praradimą j 
šilimos, įdėkit insula- “> 
tion;storm sashes ir 
duris ... nešildykit ne 
vartojamų kambarių... 
valdžia pataria, kad 
65°F yra šilta užtek
tinai daugely namų, - 
svarbu, jei šiltesni rū
bai dėvimi ir nėra mažų kūdikių, 
senių arba sergančių šeimoje.

4, JŪSŲ GESINIS
REFRIGERATORIUS

Sudekit į jį maistą 
taip, kad liktų nema
ži tarpai tarp maisto; 
kad galėtų tinkamai 
šaltas oras veikti... 
nelaikykit refrigerato- 
riaus atidaryto ilgiau 
kaip reikia... nedėkit 
į j;...Tas reikalauja 
šaldymui. Defrost’inkit

karštų valgių 
ekstra geso 
periodiškai... užlaikykit jį švariai.

RENKITE ATAKĄ— Ą SU DAUGIAU KARO BONŲ

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Atsargiau su ginklu
Ann Arbor, Mich. — Du 

vaikai čiupinėjo revolverį ir 
įvyko nelaimė. Vienas vai
kas žuvo, žuvęs vaikas vadi
nasi Barry Rothstein. Ne
laimė įvyko Jack Wall, 11 
metų amžiaus, name. Abu 

• tie vaikai egzaminavo Jack 
tėvo revolverį, pereitą penk
tadienį. Jack Wall žuvusio 
vaiko lavoną išvilko iš vir
tuvės į kiemą. Kaimynai ra
do vaiko lavoną.

Jack pasakė, jog jis ir jo 
draugas čiupinėjo revolverį, 
kuris turėjo silpną gaiduko 
sprinksą. ir tas ginklas ex- 
plodavo. kai jis gulėjo ant 
stalo, o vaikai stovėjo už tri
jų pėdų nuo ginklo. Jis pasa
kė. jog lavoną išvilko į lau
ką ir tada nuvalė kraujo žy
mes nuo virtuvės grindų.

Keletą valandų vaikas 
tvirtino, jog jis nežinąs apie 
šūvį, bet vaikas pakeitė savo 
nuomonę, kai jis su,tėvu nu
vyko į tardytojo ofisą.

Jack Wall liudijo apie įvy- 
jkį pereitą šeštadienį.

$ * *

Buvo peršautas
Anton Cukur. 53 metų am

žiaus, taverno savininkas, 
732 Cermak road, buvo pa
šautas į pilvą, pereito šeš
tadienio vakare, kai jis nuė
jo į pagalbą vyrui, kurį ban- 

/ ditai buvo užpuolę gatvėje, 
’ prie jo nuosavybės.

Adolph Mitrewit. 58 metų 
amžiaus, šaukės pagalbos po

to, kai iš jo du banditai atė
mė $25 ir jie sudavė į galvą. 
Cukur, neapsiginklavęs, iš
bėgo iš taverno ir vieno bė
gančio bandito buvo pašau
tas. Mitrewit ir Cukur buvo 
nugabenti į ligoninę.

į! * *

* * *
PINIGAI PO . 
MARŠKINIAIS

Archie Pilipchuk, 50 me
tų amžiaus, troko vairuoto
jas. pranešė policijai perei
tą šeštadienį, jog jis prara
do $2.500 poperiniais pini
gais ir $200 pašte taupymo 
certifikatus, pereitos savai
tės antradienį. Jis pasakė, 
jog jis išsiėmė pinigus iš 
miesto banko. įdėjo pinigus 
į voką ir pakišo po marški
niais.

X Irena Aitutis, Aušros 
Vartų parapijos choro so
listė, praeitą sekmadienį šv. 
Jurgio bažnyčioje iškilmin
goje sumoje artistiškai gie
dojo, Shuberto “Avė Maria”. 
Parapijos choras, vargonams 
ir Simfonijos orkestrui pri
tariant, gražiai giedojo A- 
renso “Exultate Deo” mi
šias. Garbė už tai komp. A 
Pociui.

Apvogė per pietus

X Moterų Są jungos 21 kp., 
iš Tovvn of Lake, choras 
šiuo metu yra bene geriau
sias Chicago lietuvių mote
rų choras. Labai šauniai pa
sirodė praeitą sekmadienį 
Kražių skerdynių paminėji
me. Chorą veda mūs žinoma 
pianistė Ona Skiriūtė-Met- 
riks.

Anthony Bolech. siuvėjas, 
2020 Chicago avė., pranešė 
policijai pereitą šeštadienį, 
kad kai jis išėjo valgyti, va
gys atėjo į jo siuvyklą, at
sirakino priešakines duris, ir 
išsinešė vilnoninių už $800. 
ir moters paltą, paliktą tai
syti, už $50 vertės.

t

suvalgė
Mrs. Evelyn Fellows 

telefonavo Evanston polici
jos stotin ir pranešė, jog va
gis įėjo į jos namą. 2330 
Ridgeway avė., ir suvalgė vi
są maistą, iš kurio planavo 
paruošti pietus. Harr Witt, 
policijos radio operatorius, 
pasiuntė pranešimą visiems 
automobiliams kad būtų ieš
komas maisto vagis. Netru
kus stotis gavo pranešimą iš 
Edgar Fellows. motociklo 
policininko. “Nepaisykite 
pranešimo mano žmonos”, 
jis pasakė. “Aš grįžau į na
mus užkandžiauti, ji buvo 
išėjusi, išsikepiau maistą ir
suvalgiau”. Vakare Edgar tų. visi batai pavieni, ne po- 
nusivedė Evelyn pietums ki- romis. Batai buvo pavogti, 
tur.

pa

Apvogė kareivio namus
Paul Kirby, 5410 Cornell 

avė., armijos kareivis, kuris 
randasi Gardner generalėje 
ligoninėje, pranešė pereitą 
sekmadienį policijai, jog va
gys paėmė už $53 vertės ar
mijos ir kitų rūbų iš jo na
mo. kai jis ir jo žmona buvo 
užmigę.

Mažai pasipelnė
Mrs. Loretta Ryan, 401 

West 99th str., pranešė po
licijai pereitą sekmadienį 
Gresham policijai, jog du 
vyrai pačiupo jos rankinuką 
(purse), kuriame buvo du 
doleriai. Rankinukas iš mo
ters buvo ištrauktas prie 
99-tos gatvės ir Halsted str. 
Du vyrai pagrobę rankinuką 
pabėgo.
—

Ne labai džiaugsis
Herbert Casanave, 6200 

Kenmore avė., pirklys, pra
nešė policijai pereito sekma
dienio vakare, jog iš jo auto
mobilio buvo pavogta 30 ba-

Ii *Chese
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I SEEM TO have 
| OUITE AN ’IN'X 
k WlTH THE r 
’ POLICE

BY MERELY
PRESENTING 

THEIR BADGES,
MAPPY ANO 

THE BOYSWERE 
GRACIOuSly re- 
ClEVED BY THE 

POLtCE AND 
ALLOV/ED TO
ENTER THE 

STORAGE ROOMOF 
OL' MAN BAILE Y'S 
gBAlRGAIN BEEHIVE
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LOOKIN PER?

kai jis pastatė automobilį 
psie viešbučio priešakio.

!/1 / .M HM LOOK NAPPY.'
UNDER THIS IA0DER-
LOOKS LIKĘ A TRaP

DOOR , DON'T IT ? j

& s MY/iepr

Kuy
Christmas 

Svals

X Ateitininkų draugovės 
scenos mėgėjų grupė praei
tą sekmadienį gražiai užsi
rekomendavo skaitlingai pu
blikai vaidinimu “Pajūric 
auka.” Veikalas patriotinis 
tinkąs lietuvių scenai.

X Kapelionas kun. M. Šmi- 
gelskis, MIC., Lt. (j g), pa
keliui į paskyrimo vietą, bu
vo sustojęs Chicago 
Marijonų vienuolyne 
tą sekmadienį. Vėliau 
kė .ir Tėvų Marijonų
nariją, Hinsdale, IU. Paskir
tas į Marine Fleet Service 
laikinai apsistos San Diego. 
Calif.

Tėvų 
praei- 
atlan- 
semi-

X Chicago lietuvės mote
rys organizuojasi rinkimui 
drabužių nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams Lietuvoj. 
Laikino komiteto valdybon 
išrinkta: S. Barčus — pirm., 
E. Samienė — vice pirm., 
N. Gugienė — sekr. Komi
teto narės: S. Sakalienė, O. 
Biežienė, K. Sriubienė ir 
mok. S. Juozelėnaitė. Gruo
džio pradžioje bus šaukia
mas Chicago lietuvių mote
rų organizacijų, klubų, Raud 
Kryžiaus vienetų ir k. atsto
vų suvažiavimas.

X Aleksandras Motuzas, 
pavyzdingas Dievo Apvaiz 
dos parapijos jaunuolis, try 
lika mėnesių išbuvęs Great 
Lakęs, dabar perkeltas į W. 
Virginia. Savo mamytę, bro
lį ir sesutę namie dažnai ap
lanko laiškais.

X Maksvytienė, žinoma 
northsaidietė veikėja, rim
tai serga. Yra veikli šv. Ro
žančiaus draugijos nare. 
Maksvyčiai gyvena adresu 
1712 N. Marshfield Avė.
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