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Bomberis nuskandino japonų krūzeri
Tokyo radio nesusigaudo dėl Gilbert salų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
29.—Gen. MacArthur komu
nikatas pranešė, kad Libera- 
tor bomberis, patroliuoda- 
mas virš St. George kanalo 
tarpe Naujos Britanijos ir 
Naujos Irelandijos salų penk 
tadienio naktį, numetė 1,000 
svarų bombą tiesiog ant ja
ponų krūzerio. Bomba pra
mušė apšarvuotą denį ir 
sprogo laivo viduje. Tai bu
vo 49 japonų karo laivas 
nuskandintas šiaurini u o s e 
Solomonuose lapkričio mė
nesyje.

Užmušė 2,000 Japonų.
Adm. Halsey štabo nario 

pranešimu, 10 dienų mū
šiuose prie Empress Augus
ta įlankos Bougainville sa
loje užmušta suvirš 1,000 
japonų. Iki šiol kovose už tą
didelę salą užmušta daugiau zerius, ir 
negu 2,000 japonų kareivių. 
Užmuštų ir sužeistų ameri
kiečių marinų ir kareivių 
skaičius siekiąs 1.000.

Sąjungininkų bombe r i a i 
šiomis dienomis atliko did- 

; žiuosius puolimus kelių sa
vaičių bėgyje. Vien tik Adm. 
Halsey vadovaujami lakū
nai numetė arti 200 tonų 
bombų ant aštuonių japonų 

I pozicijų. Jie nerudo jokios 
opozicijos.

Tokyo radio pranešimas 
sakė dėl negavimo žinių iš 
jų garnizonų ant Makin ir 
Tarawa salų, japonai negalį 
pranešti apie kovas tose sa
lose. Tas salas amerikiečiai 
jau anksčiau okupavo, tad 
suprantama, kodėl japonai 
negauna komunikatų iš sa
vo garnizonų.

Tuo pat metu Tokyo radio 
sakė japonų submarinas ir 
laivyno lėktuvai tarpe lap
kričio 25 ir 27 dd. nuskan
dinę 4 lėktuvnešius ir 2 krū- 

“‘sunkiai apgadi
nę” kitą lėktuvnešį Gilbert 
salų apylinkėje. Nėra jokio 
sąjungininkų patvirtin i m o 
šiam jų teigimui.

I

Rusų kariuomenė užėmė Zlobiną
Okupavo 150 kaimų, suėmė belaisvių

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Maskvos radio pranešimu, 
rusų kariuomenės jau užėmė 
Žlobiną, svarbų geležinkelių 
miestą.

29. — 
okupa- 
suėmu-

MASKVA, lapkr. 
Rusų kariuomenės, 
vusios 150 kaimų ir 
sios daug nacių belaisvių,
vakar dasivarė iki 20 mylių 
nuo žlobino. Tuo pat metu, 
kiti rusų daliniai pasivarė 
pirmyn į vakarus ir pietva
karius Baltrusijoje, kur už
mušė 3,800 nacių aštriose 
kovose nuo Gomelio apylin
kės iki žemiau Dnepropet- 
rovsko.

Vokiečiai Korostenio, Cher- 
nkiakovo ir Brusilovo sekto-

riuose, Ukrainoj, vis dar 
smarkiai puola rusus tan
kais ir pėstininkais, bet nuo 
Žitomiro užėmimo nėra tu
rėję kito didesnio laimėjimo. 
Naciai Savinasi Korostenj.

Vokiečių radio vaKar pra
nešė, kad naciai atsiėmė 
Korostenį, 75 mylias į šiaur
vakarius nuo Kievo.

Vienas Londono kores
pondentas sako oras Kievo 
sektory labai blogas. Snie
gas ir lietus maišosi su tir
šta migla. Rusų apkasai pil
ni vandens, ir tankams sun
ku važiuoti.

Rusų kariuomenė varosi 
pirmyn Berezinos upės apy
linkėje vakaruose, ir jau už
ėmė 24 apgyventas vietas.

APŽIŪRI JAPONŲ PRALAIMĖJIMO LIKUČIUS

i

Amerikos karininkai Tarawa saloje, Gilberto salyne, apžiūri griuvėsius japonų ka
riškų lėktuvų, kuriuos amerikiečiai numušė. Visa ši sala jau amerikiečių užimta. Iš 
kairės į dešinę: Lt. Comdr. E. S. Keates iš Chicago, Cap. R. F. Whitehead iš Chicago 
ir Comdr. L. E. Tūli iš Albany, N. Y. (Acme-Draugas telephoto

Dingo lėktuvas su 13 
U.S. armijos slaugių
ALDŽYRAS, lapkr. 29.— 

Trylika Amerikos slaugių 
dingo lapkričio 8 d., kuomet 
jų lėktuvas, skrisdamas iš 
Afrikos į rytinį Italijos 
krantą, dėl blogo oro nepa
taikė į aerodromą. Paskuti
nis žodis iš lėktuvo buvo 
gautas kuomet jis skrido 
virš Adrijatikos jūros. Pats 
lėktuvas nepasiekė sąjungi
ninkų aerodromo.

Į Washingtoną atvyko Išsprogdino didelę 
Chile aviacijos vadas Danijos ginklu dirbtuvę 
WASHINGTON, lapkr. 29.

—Atlikęs - Amerikos karo 
dirbtuvių ir lakūnų lavini
mo centrų inspekciją, Gen. 
Manuel Tovarias Arroyo, 

į Chile aviacijos viršininkas, 
atvyko į Washingtoną.

Sako naciai pasitrauks iš Pakaičio
LONDONAS, lapkr. 29.— riniam fronte. Neišrodo pa- 

United Press radio kiaušy- našu, kad vokiečiai taip pi- 
mo centre, kur dirba įvairių giai paleistų tokias pozici- 
kalbų žinovai, žurnalistai ir 
technikai, kompiliuodami ir 
analizuodami visokias prie
šo žinias, nujaučiama, kad 
Vokietija ruošiasi apleisti 
savo “Ostlandą,” kuriam 
įeina Lietuva, Latvija, ir 
Estija. Iš to, kad vokiečiai 
propagandistai tose valsty
bėse pradeda pabrėžti tau
tinį jausmą, ir raginti gy
ventojus priešintis rusų ka
riuomenėms, daroma išva
dų, kad vokiečiai mano tuos ’ 
kraštus apleisti ir leisti 
jiems patiems gintis nuo 
rusų.

Toks vokiečių pasitrauki
mas pakeistų visą karą šiau I

jas, bet raportai nusako, 
kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje organizuojamos tų 
tautų kariuomenės po savo
mis vėliavomis, nežiūrint to, 
kad jos visos turėjo būti da-. 
limi “didžiosios Reicho tė- i 

' vynės.”
Paskelbs Nepriklausomomis 

Vokiečiai kolonistai Pabal, 
čio valstybėse turėjo užsire
gistruoti karinei tarnybai. 
Vokiečių armijos vietiniai 

'■ komitetai suregistravo net 
ūkininkų arklius. Nauji slap 
tos policijos daliniai buvo 
suorganizuoti po Geštapo 
vadovybe, kad kovoti prieš 

( sabotažą.

Žemės drebėjime žuvo 
' 2,700, sužeista 1,800

NEW YORKAS, lapkr. 29. 
—Britų radio perdavė An
kara radio pranešimą, kad 
žemės drebėjime šiaurcen- 
trinėj Turkijoj šešetadieny 
bent 2,700 asmenų žuvo, ir 
kad kiti 1,800 buvo sužeisti. 
Londono pranešimas sakė 
Turkijos vyriausybė pasiun 
tusi specialius šalpos trau
kinius nukentėjusiom aps
kritim.f

Iš visų davinių išrodo, 
kad priėjus vokiečių galui, 
jie paskelbs tų trijų Balti- ■ 
jos valstybių nepriklauso
mybę, ir paliks jas gintis 
prieš rusus.

Tai didelis skirtumas nuo 
vokiečių ankstyvesnio nusi
statymo, kuomet jie prokla
mavo “Ostlando” grįžimą į 
tėvynę, ir tūkstančiai vokie
čių buvo apgyvendinti tose 
valstybėse, šiandien sako
ma dauguma tų kolonistų 
jau vyksta atgal į Vokieti
ją-

Viršminėtos žinios, reikia 
atsiminti, yra United Press 
žmonių sudėtinė nuomonė, 
suformuliuota po išstudija
vimo įvairių raportų ir ži
nių iš visokių šaltinių.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR — 

Laivynas pranešė apie nau
jas atakas ant japonų laiko
mų Nauru ir Marshall salų. 
Nauru sala yra 350 mylias 
į vakarus nuo Gilbert salų. 
Tarawa saloje beliko tik ke
letas japonų kareivių.

IŠ CHUNGKING — Kinie 
čiai atmušė 2 japonų divizi
jas į vakarus nuo. Chang
teh. Dėl to miesto vis dar 
vyksta aštrios kovos.

IŠ JUGOSLAVIJOS—Par
tizanų pranešimas sakė daug 
nacių karininkų ir kareivių 
žuvo, kuomet partizanai sa- 
botažavo bėgius ir dėlto ap
virto naciais pripildytas 
traukinys.

IŠ WASHINGTONO. — 
Iždo sekretorius Henry Mor- 
genthau priešinasi bend
ram sales tax,” kaipo bū
dą sukėlimui daugiau kapi
talo.

IŠ LONDONO — Iš Vokie 
tijos grįžę sąjungininkai la
kūnai sakė sutikę tik mažą 
apšaudymą iš priešlėktuvi
nių patrankų, bet kartais tu 
rėję skristi per šalčius iki 
62 žemiau zero.

IŠ MASKVOS — Rusų ka
riuomenės atmušė nacius 
aplink žitomirą. Užėmė 40 
daugiau apgyventų vietų.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

STOKHOLMAS, lapkr. 29. 
—Keturios bombos sprogo 
vakar naktį nacių užimtoj 
Danijos ginklų ir amunici
jos dirbtuvėje Hellerupe. 
Kopenhageno mašinų fabri
kas taipgi buvo išsprogdin
tas. Vakar pranešta, kad 
vokiečiai nuteisė keturis 
danus mirti už sabotažą.

Naciai švelniau elgiasi 
su karo belaisviais 
NEW YORKAS, lapkr. 29. 

—Sir William Kerr Fraser- 
Tytler, britų Raudonojo Kry 
žiaus pareigūnas, šiandien 
pareiškė, kad naciai, mato
mai žinodami, kad jie bus 
nugalėti, pradėjo daug švel
niau apsieiti su Jungtinių 
Tautų karo belaisviais.

Japonai užmušė kinus 
mokytojus ir studentus

CHUNGKING, lapkr. 29. 
—Centrai žinių agentūros 
pranešimu, japonai karei
viai, įėję į Hofu miestą, Į 
vakarus nuo Changteh, už
mušė kelis šimtus studentų 
ir mokytojų kiniečių viduri
nėj mokykloj, o daug mer
gaičių studenčių išvežė.

Savininkams grąžino
138 anglies kasyklas
WASHINGTON, lapkr. 29. 

—Anglies kasyklų adminis
tratorius Ickes, išradęs, kad 
jose nebuvo streikų nei dar
bų trukdymo nuo spalių 15 
d., šiandien savininkams 
grąžino 138 mažesnių mink
što anglies kasyklų.

Visu smarkumu puola vokiečius
Amerikiečiai užėmė daugiau kalnų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 29. — Britų 
aštuntoji armija, klausyda
ma Gen. Montgomery Įsaky
mo suduoti vokiečiams ‘“mil
žinišką smūgį,” anksti sek
madienio rytą pradėjo nau
ją ofensyvą iš savo Sangro 
upės pozicijų. Anot vėliau
sio pranešimo, jie dabar 
smarkiai varosi pirmyn ne
žiūrint to, kad priešas prieš 
juos atsuka liepsnos metė
jus.

Pirmų 24 valandų pasis
tūmėjime ilgai lauktoji bri
tų ofensyvą pralaužė svar
biąją vokiečių žieminę lini
ją netoli kranto. Pirm pra
dedant ataką sąjungininkų 
lėktuvai smarkiai atakavo 
visas nacių pozicijas. Tada, 
po artilerijos baražo apsau
ga, britai, indėnai ir neuze- 
landiečiai kareiviai pradėjo 
savo puolimą.

Nors vokiečiai buvo nuo
lat sąjungininkų lėktuvų 
puolami, atakuojantieji bri
tai rado juos belaukiančius, 
ir pasiruošus dideliam mū
šiui. Pirm negu britai pra
dėjo savo varymasi į vaka-

rus, Romos link, britų des- 
trojeriai bombardavo priešo 
laikomą Civitanova uostą, 
20 mylių į pietus nuo Anco- 
na, Adrijatikos krante.

Atmušė Kontratakas.
Britai užėmė kitą pozici

ją prie Archi, 13 mylių nuo 
Adrijatikos kranto. Iki šiol 
britai turėjo tiktai apie pen
kias mylias palei Sangro 
upę prie Adrijatikos.

Į pietvakarius, britų krū- 
zeris ir destrojeris bombar
davo nacių pozicijas Min
tamo apylinkėje, tik į šiau
rę nuo penktosios armijos 
fronto. Amerikiečiai penk
tosios armijos fronto deši
nėj pusėj užėmė daugiau 
kalnuotų vietų į vakarus nuo 
Venafro, tuo pat metu at
mušdami kelias stiprias na
cių kontratakas.

Amerikos Liberator bom
beriai vakar skrido į Alpių 
kalnus, šiaurinėj Italijoj, 
kur bombavo geležinkelio 
tiltą ir perėją prie Dogna, 
60 mylių į šiaurę nuo Tri
este, kur Hitlerio Italijos ir 
Balkanų frontus jungia svar 
bios geležinkelių linijos.

I

U. S. lėktuvai atakavo taikinius
Belgijoje ir vakarinėj Vokietijoj

LONDONAS, lapkr. 29.— aerodromo įtaisymų. 
Amerikos didieji ir viduti- 
nieji bomberiai šiandien ata 
kavo nacių okupuotą Belgi
ją ir Vokietiją. Didieji bom
beriai atakavo nepasakytus 
taikinius šiaurvakarinėj Vo 
kieti joj, o Marauder lėktu
vai bombavo Chievres aero
dromą, pietvakarinėj Belgi- 690 kartas šio karo metu, 
joj, kur numetė bombas antbet jokių incidentų nebuvo.

Ir vienus ir kitus bombe- 
rius saugojo amerikiečių ir 
britų naikintuvai.

Britų greitieji Mosąuito 
bomberiai vakar naktį ir vėl 
puolė vakarinę Vokietiją.

Londone šiandien suskam 
bėjo orinės atakos signalas,

Berlynas sako Roosevelt-Churchill- 
Stalin konferencija jau prasidėjusi 

Plinta gandai apie nacių norą susitaikyti 
, LONDONAS, lapkr. 29.— 
j Stokholme girdėtas vokiečių 
; radio pranešimas sakė Prez.
Rooseveltas ir Premjerai 
Churchill ir Stalin jau pra
dėjo savo ilgai laukiamą 
konferenciją. Nors vokiečiai 
sakė konferencija laikoma 
“nepasakytoje vietoje, ” kiti 
Stokholmą pasiekią raportai 
intimavo jog tie trys vadai 
suėję šiaurės Afrikoje.

Vokiečių radio sakė Čeko
slovakijos vyriausybės pre
zidentas Eduard Beneš taip
gi dalyvauja konferencijoje, 
o London Daily Mail pas
kelbė gandus būk Gen. Chi- 
ang Kai-shek ir tūlas asmuo 
atstovaująs Vokietiją taipgi 
galį dalyvauti.

Nauji Gandai.
PIRKITE KARO BONUS į Ryšium su gandais apie į

trijų sąjungininkų suėjimą, 
ir vėl pradėjo sklisti gandai 
apie nacių bandymus susi
taikyti. Galimybė, kad są
jungininkų vadai įteiks Vo
kietijai ultimatumą pasiduo
ti arba būti iš trijų pusių 
puolama matomai davė ak
stino naujiems gandams apie 
susitaikymą.

Žinios iš Berno ir Ženevos 
sako aukštas Vokietijos pa- 
re;gūnas, spėjama Franz 
von Papen, ambasadorius 
Turkijai, penktadieny skri
dęs Romon, matęsis su šven 
tuoju Tėvu, Luigi Kardino
lu Maglione, ir šeštadienį po 
pietų grįžęs Berlynan. Švei
carijoje eina gandai, kad tas 
vizitas buvęs taikos tiks
lais, nors daug kur toks tei
gimas nuneigiamas.
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Iš Toronto padangės
Lietuvių parapijos klebo

nas kun. McGiwney, laike 
misijų rengiasi pasikviesti 
misijonierių tėvą Vaškį iš 
Pittsburgh klausyti išpažin
čių nemokančių anglų kal
bos. Jeigu nesuspės prieš Šv. 
Kalėdas, tai po Naujų Metų. 
Sakė, dėsiu pastangų ir bū
tinai turėsiu gauti pranciš
koną kun. Vaškį.

vašieji lietuviai, dabar lie
tuviškai kalbantieji kacapė- 
liai, per save Toronte leidžia 
mą sapnininką (L. B.) šmei
žia konsulą kaip įmanyda
mi. Turbūt, už tai, kad Grant 
Suttie jiems gera daro. Ant 
galo nėra ką gero tikėtis iš 
Lietuvos duobkasių. Koks jų 
išsilavinimas, toks ir pro
tas. Gali jie šaukti kiek no
ri. Šuns balsas neina j dan
gų, sako lietuvių patarlė.Geriausias lietuvių priete- 

lis ir užtarėjas, generalinis 
Lietuvos konsulas Kanadoj, 
G. L. P. Grant-Suttie, pra
nešė, kad Lietuvos kunigai, 
kurie dabar raidasi Italijoj, 
galima atkviesti į Kanadą. 
Žinoma, tas nemažai kainuo
tų dabartiniu karo laiku.

Konsulas Grant-Suttie vi- ' rodys, kaip reikia demons
truoti kariškus pabūklus”. 
Už tokią “atvirą kalbą to- 
varišč Kiver pateko į poli
cijos rankas ir nežinia kas 
atsitiko toliau su juo. Jau 
tas ta varsčius nebe pirmą 
kartą yra pasakęs, kad Sta
linas ir Hitleris esą jo ge
riausi draugai ir prieteliai.

Spalių 16 d. demonstruo
jant kariškus pabūklus ant 
Spadina Avė., vienas lietu
viškai kalbančių ruskelių 
pradėjo demonstruot savo 
liežuvj sakydamas: “Kai čia 
bus Hitleris, tai ne taip pa-

! . _ . ___ . _

GAUNA PIRMUS EGZEMPLIORIUS

. JF
'"IB s-y

vą ir liko patalpintas kata- teatonų kirkę ir gieda jam 
Įlikų išlaikomoj sanatorijoj, visai nežinomas ir nesupran-
Išbuvo apie keturis metus tarnas giesmes. Tokie lietu- 
nemokėdamas nei vieno cen
to, nes neturėjo (visus cen- nelaimėj, ar pavojuje, 
tus palikdavo pas tavorš- 
čius).

PIRKITE KARO BONUS! £

suomet budi ir stengiasi kuo 
geriausiai lietuviams pasi
tarnauti. Ne vieną sykį yra 
viešai pasakęs lietuviams: 
“Aš visus lietuvius myliu 
ir gerbiu, visur ir visada 
stengiuos kuo geriausiai pa
tarnauti; tik vieno dalyko 
prašau visų lietuvių: gyven
kit gražioj santaikoj”.

Argi klausys žmonės kon
sulo prašymo? Kur tau! Bu-

Prelatas W illiam R. Arnold (kairėje), kariuomenės ka
pelionų viršininkai, ir prelatas Robert D. Workman, jūri
ninkų kapelionų viršininkas gauna. nuo Mutual Broad- 
casting System pirmininko M. McClintock pirmus egzemp
liorius knygos “Minute of Prayer”, skiriamos kareiviams 
ir jūrininkams. Šioje knygoje sudėta į/vairių tikėjimų rei
kalingiausios maldos. Visos teisės šios knygos parduotos 
United Service Organization, Ine. (NCWC-Draugas)

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 
ITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS 

kKEIPKITES prie mūsų 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius if Iždininkas 
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA............

Koks žmogus, tokie ir 
darbai. Minėtas žmogelis, gy 
veiidamas Montreale, persi
skyrė su savo tikra žmona; 
palikęs ją atvažiavo į To
ronto. Pasitrankęs kai kurį 
laiką įsiskverbė į vieną šei
mą. Suardęs jos gyvenimą 
ir paviliojęs žmoną, dabar 
gyvena su ja, o pats, kai 
apuokas, slapstosi nuo žmo
nių dienos laiku. Mat, vagie 
kepurė dega!

1751W. 47th Street

‘‘Naujienose” buvo rašyta 
apie laidotuves vienos mo
ters ir trumpai paminėta ve
lionės gyvenimas, kad buvo 
pavyzdinga žmona ir moti
na. Tas tiesa. Bet svarbiau
sias dalykas nepažymėtas: 
velionė su savo vyru, kuris 
dar tebegyvena, būdami ka 
ta likai, išauklėjo net penke
tą vaikų, o tik vienas, ar du

buvo apkrikštyti katalikų “idėjai” jokios prieglaudos, 
bažnyčioj, o kiti visai be nutarė senatvėj tūnoti na- 
krikšto gyvena. Ant galo ir me tik karts nuo karto ap- 
pati velionė palaidota ne ka- i lankyti kitokios sektos kir- 
talikų kapinėse. Velionės vy- kę. Vadinasi, kad ir pradė- 
ras, kol buvo jaunas, papuo- siu tikėti, bet jau pas kata- 
lė į gaują netikėlių. Pasida- likus neisiu, 
ręs didžiausiu laisvamaniu, 
manė, kad jis yra viskas, ir 
visą pasaulį apversiąs aukš
tyn kojom. Pagyvenęs kiek ( 
laiko pamatė, kad niekas iš 
to neišeina, prisiplakė prie 
paskutinio, t. y. trečio in- į 
temacionalo Lietuvos duob
kasių. Pabuvojęs su lietuviš
kais ruskeliais pastebėjo 
daug neteisybės ir pradėjo 
juosius kritikuoti. Ir tasai 
tovarišč likosi išspirtas iš 
komunącių partijos (jei taip 
būtų buvę pas ruskius, se
niai būtų pasiųstas pas Ab
raomą). Neturėdamas savo

Prisimena man vienas at
sitikimas iš Montrealio.

Gerai pažįstamas S. atva 
žiavęs iš Lietuvos buvo Mont 
reale pavyzdingas katalikas. 
Vėliau pateko į gaują rau
donukų, kurie kelis sykius 
nugirdę nusitempdavo ant 
tavorščių mitingo ir galų ga
le jis taip priprato, kad net 
liko jų ištikimiausiu veikė
ju. Dvasiški ją drabstė pur- 
viniausiais žodžiais, kaip į- 
manydamas. Keikė namuose, 
keikė dirbtuvėj, keikė gat
vėj, susirinkimuose ir 1.1.

Ištiko nelaimė. Gavo džio-

viškai kalbantieji puškeliai, 
šau

kiasi katalikų pagalbos, o 
kuomet viskas tvarkoj, ta 

! da keikia katalikus susiries
dami.

Būkit Malonūs

Po keturių metų grįžo svei 
kas pas savo šeimą. Reikia 
sūnus leisti į mokyklą. Bet 
kaip gi vaiką leisi pas ka
talikus, nes sekmadieniais 
reikia eiti į bažnyčią išklau
syti šv. Mišių. Tad nutarė 
leisti pas protestonus, bus 
laisvas nuo bažnyčios. Pa
matė didžiausią klaidą pa
daręs. Pas protestonus taip: 
jei neleidi vaiko sekmadie
niais į pamaldas, tai 
tėvas, ar motina
pamaldose. Dabar kas 
madienis tėvas eina į

Aistis

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvrhill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SAVO AKIMS!

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

Tik vien* por* aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
1*11 .utelktl.

IS SIETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na vlaą akių Įtempimą.

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

•t OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue
< Kampa* 18-tos
Telefonas i CANAL 0323, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien S:»0 a m. Iki S:SO p. m. 

Trečiad. Ir Šeštad. 9:30 a m.
■ >iki 7:00 p. m.

turi
pats 
būt 

sek- 
pro

Budriko Moderniška Krautuve

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

r Al GULT j
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. į 
WHFC - 1450 kilos’
SEKMADIENIAIS — nuo lį 

iki 2 vai-, popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuoj 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. į
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III. !
Telefonas — GROvehill 2242 j

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

VFOFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:80 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

15

i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

Tei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS

TeL CANal 6122

DR. BIEŽI5
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 CANal 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 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

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

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
Į __756 VVest 35th Street

______________
I

Neišmeskite savo senų Išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa* 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

metų patyrimas
TeL: Yards 1829 

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akla

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

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 1

Bakmadisųyjs pagal sutarti.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm 
vien tik geriausius matėriolus. Turime dideli pasirinkimą v> 
tokių spalvų ir audinių aptraukimui materlolų.
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 3516

dirbtuves

I

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAN1EK, aav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

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.

EXTRAI EXTRA1

♦

$
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Telefonas SEELEY 8760

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

i (ARMIHCS

AUKŠ
ČIAU

I

t

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.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ1
ST4TVRA1 _ REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO MATOMA

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokama 8%. Jūsų pinigai greitai Išmoka 
mi ant pareikalavimo.
4ENIAU8IĄ IR 8YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patanavtao I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALITKET 4118 Joti M. MMerta. See’y. 81M 80. HALSTED ST
. A _ A __ ___  ___ ___ * ■ ,

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

ROOSEVELT!
FURNITURE COMPANY

Lietuviška* 
Žydukas

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-1 ?„

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

I mis

LIETUVIAI DAKTARAI
---------------- - ---------------------------------
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Cu
B*
Sur* 
•t

Ofiso TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

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 SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
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.

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 žmogių praranda 
tikėjimą dšltĄ kad jo sebrsa-
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Antradienis, lapkr. 30, 1943

HELP WANTED — MOTERYS

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Komunistai kcrro
REIKALINGA VTRČ.IA 

GERAS MOKESTIS 
Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

“DRAUGO” HELP VVANTED — VYRAI WADF RDATUFI
DARBŲ SKYRIUS ARC VVELDF.RIŲ

VYAKl DKUI FILI
—REIKIA—

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0188-9489

pramonės 
darbuose

DRILL PRESS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Rastą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos —r ar nuo War Man- 
povver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persi tikrinki t ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuoea- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit i Colonnade Kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

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

CHARLES GROTNES 
MACHINE WORKS, INC. 

2111 W. Lake St

šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VVEST Coth STREET

OPERATORIŲ
—ir—

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

4458 W. Lake St.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 Iki $80 J mėnesį. 
Pilnam ar daliniam, laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITS 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Ave.

LUMBER
TALLYMEN

IR

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite į

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St.

(1 blokas į rytus nuo Ashland)

Patyrusių 
Hand Screw

BUČERIO
Patyrusio prie comed beef džio
vinimo ; gera mokestis; pastovus 
darbas; 5 dienos į savaitę.

HAYMARKET 4000

DOCK VYRAMS
Pastovus Darbai

4 patyrusiems Dock vyrams.

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

KLAUSKIT HERB ROBSON
HENNEPIN 

TRANSPORTATION CO.
900 S. Washtenaw.

ABELNŲ 
MAINTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNŲ DIRBTUVES 

DARBININKŲ

UNITED AUTOGRAPHIC 
REGISTER CO.

5000 S. CALIFORNIA AVE.

i

Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS 

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE 

APPROVED PRODUCTS CO. 
816 W. Erie St.

Daugeliui yra žinoma, kad 
komunistams į Ameriką at
važiuoti apsigyventi yra įsta 
tymais uždrausta, komunis
tams neduodama pilietybė a 
popieriai, komunistai neįlei-’ 
džiami į karo dirbtuves, ta
čiau jie čia įsibriauna veid-1 
mainingu melavimu ir užsi- 
gynimu, kad priklauso ko
munistų partijai.

Štai faktas,
laiku iškilo aikštėn, 
džiulėje Studebaker 
monėje UAW-CI0 
skyriaus 998 vadai,
vę komunistai, suorganiza
vo ir vykdė sabotažą. Per 
savo klapčiukus — unijos 
komunistiškus narius tero
rizavo gerus darbininkus, 
gadino mašinas pagamintus 
produktus, dirbtuvėje gemb- 
lino, girtuokliavo ir išdyka
vo.

Tą bylą dabar nagrinėja 
American Legion adv. E. I.’-

bonati, karo policija, viešų
jų darbų komisijonierius O 
E. Hewitt ir unijos vyriau 
šioji vadovybė.

Reikia tikėtis, kad greit 
išsijos ir kitų karo gamybų 
produktingumo trukdytojus 
komunistus ir nacius.

Iš sodaliečių centro 
susirinkimo

SUNKIOJO SVORIO 
ČEMPIONAS

pastaruoju 
kad di- 
karo į- 

unijos 
įsibrio-

Ar Galit Kepti?
Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls) 
ir vieną keksą (cake) kasdien 
mažoje kompanijos cafeterijoje. 
Valandos: nuo 8 ryto iki 3 p.p. 
5 dienos į savaitę, gera transpor
tacija, malonios aplinkybės, gera 
mokestis ir valgis.

BUCKLEY DEMENT & CO.
1300 W. Jackson Blvd.

----------------------------------------------- —
REIKIA

TARNAIČIŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 

_ ATSIŠAUKITE Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVE.

Machine Shop 
Pagelbininkų

Sveikų vyrų prie abelnų darbų 
Machine šapoje. > Patyrimo nerei
kia Gera mokestis. Darbų randasi 
dieniniuose ar naktiniuose šiftuose

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVĖS DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Ave.
—ir—

3815 Armitage Ave.

Pagreitinki! Pergalę!
Stokit į svarbius karo darbus 
dabar dirbdami didžiausioj gear 

dirbtuvėje Amerikoje!
HAND TRUCKERS 

ŠLAVĖJŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Patyrimo Nereikia 
Malonios Aplinkybės. 

Po Karo Progos. 
Labai Modemiška Dirbtuvė. 

60 Vai. Darbo Savaitė. 
Mokestis už 70 Vai. 

Atsineškit Gimimo Rekordą. 

FOOTE BROS. GEAR 
& MACHINE CORP.

Employment Ofisas:
5219 S. WESTERN BLVD.
Atdara kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 

Sekmad.. 9 ryto iki 2 pp.

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

ŠV. 
kun. J. 
parapi-

veikti

VYRAI IR MOTERYS

iI

i
MERGINŲ—PRIE LENGVŲ DIRB
TUVĖS DARBŲ mail order įstaigoje 
prie orderių išpildymo. 5 dienos 
savaitę, geri proga.

PROGRESS TAILORING CO.
500 S. Throop Monroe 1418

VYRAI IR MOTERYS

Iš Lietuvių Demokratų 
Lygos veikimo

Kad ir suvėluota, žiupsnis 
žinių iš praeito Lietuvių De
mokratų Lygos susirinkimo.

Kaip paprastai, susirinki
mą atidarė prez. Al. G. Kums 
kis ir raštininkas perskaitė 
protokolą, kuris buvo priim
tas. Delegatų atsilankė gau
singai. Taipgi buvo atsilan
kę du žymūs svečiai: Chi
cago policijos leitenantas W. 
Balsevich, lietuvis, pakalbė
jęs į lietuvius ir palinkėjęs 
pasisekimo visuose darbuo
se, ir Cook apskr. policijos 
leitenantas A. Paulus, kurs 
nors čia gimęs, tačiau labai 
gerai lietuviškai gali kalbė
ti. Jis papasakojo, kaip mi
rus Cook apskr. šerifui, jam 
tekę eiti apskr. policijos vir
šininke pareigas.

Lygos baliaus komisija, 
susidedanti iš Al. G. Kums- 
kio, F. Woidato ir A. Pet
ronio, išdavė raportą. Pasi
rodė, kad svetainė Marąuette 
Hali, 6908 S. Western Ave., 
paimta gruodžio 4 d. Įžanga 
25 centai. Bus graži prog
rama ir vėliau pasilinksmi
nimas. Pradžia 7:30 vai.

Visi Chicago lietuviai de
mokratai kviečiami dalyvau
ti tame metiniame baliuje.

Galop teisėjas John T. Zū
ris pavaišino visus delega
tus ir svečius, šnekučiuota- 
si ir dalintasi mintimis apie 
įvairius politinius reikalus, 
kurių yra begalės. Mat kitą 
metą jau bus nacionaliniai 
rinkimai šalyje. Tad ir vi
sokių klausimų yra.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekretorius

Felix Yakaitis, plačiai ži
nomas Chicago ristikas-drū- 
tuolis, dalyvaus Sporto šven 
tėję. Dabar jis grūdina stip
rume savo raumenis, kad 
sunkaus svorio kilnojime su
muštų rekordą, kurį buve 
pastatęs prieš du metus. 
Sporto Šventė bus Dariaus- 
Girėnas salėj, gruodžio 12j 
d. Bus plati sporto progra
ma.

Trečias Chicago sodaliečių 
centro susirinkimas įvyko 
lapkr. 18 d., Šv. Jurgio pa
rapijos sodaliečių patalpose. 
Garbės svečiai buvo dvasios 
vadai kun. S. Gaučas, 
Jurgio parapijos ir 
Grinius, Šv. Antano 
jos.

Sodalietės nutarė
komisijos planu, kuriuo jau 
veikia beveik visų parapijų 
Sodalicijos. Šis planas yra 
išdėstytas Amerikos sodalie 
čių centre, St. Louis, Mis- 
souri.

Per šias komisijas soda
lietės galės išgirsti kitų kuo 
pų veikimą ir perduoti nau- 
hj ir įdomesnių sumanymų 
savo Sodalicijai. Komisijos 
ir jų vedėjos buvo sekančiai 
išrinktos: Panelės švč. Eu
charistinės — Emilie Prose 
(Marąuette Park); skelbimų
— Dale Vaikutis (Brighton 
Park); ir pasilinksminimų
— Florence Kaminskas (Ci
cero).

Šių komisijų vadės, kartu 
su centro valdyba, sudarys 
konstitucijos komisiją.

Centras taipgi deda pas
tangų prisijungti prie “Pri
ma Primaria” Romoj.

Kun. Gaučas vėl pakvietė 
centro susirinkimą šv. Jur
gio parapijos patalposna a- 
teinantį mėnesį ir ragino so- 
dalietėms vieningai veikti. 
Kun. Grinius taipgi ragino 
mergaites savo gražų darbą 
ir toliau plėsti. da-

Iš Politikos Lauko
Iš lietuvių respubli 
kony veiklos

r

Lietuvių Respublikonų II- 
linois vals. klubas lapkričio 
22 d. turėjo susirinkimą ir 
pietus La Šalie Hotel. Tai 
buvo pirmas susirinkimas 
prieš besiartinančius rinki
mus.

Susirinkime dalyvavo daug 
žymių žmonių: L. šimutis, 
P. Grigaitis, M. Vaidyla, 
kun. J. Paškauskas, kun. A. 
Linkus, A. Vanagaitis, daug 
biznierių, profesionalų; iš 
Cicero A. Valančius, J. Kim- 
barkas, adv. L. Kizas, adv. 
Giosunas.

Susirinkime būsi muose 
rinkimuose UI. gub. Green 
indorsuotas antram termi
nui.

Susirinkimas pažymėtinas 
tuo, kad prieš paduosiant 
pietus adv. A. Olis, Lietu
vių Respublikonų klubo pir
mininkas, paprašė kun. J. 
Paškauską atkalbėti maldą. 
Visi sustojo. Po maldos pra
dėta valgyti ir šnekučiuotis 
įvairiais klausimais.

Uždarant susirinkimą pir
mininkas padėkojo visiems
už skaitlingą atsilankymą, pranešta vėliau. Bilietai ne- 

A. Valančias, brangūs, tik 40c su taksais.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACEVyrų 
Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinų

VIRS 16 METŲ
IŠIMTINŲ DARBININKŲ 

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

KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ 

ŠIFTAI
Galima sutvarkyti darbo valan
das pritaikant jūsų patogumui.

Atsišaukite į

International

I

Tag & Salesbook 
Company

319 N. WHIPPLE ST.

i

RENDUOJASI — 3 kambariai. Jei 
kas nori gali renduoti 2 ar 1 su 
šjymo šiluma. 1 furr.išiotAs kamha- 

1 rys, kiti ne. Prieinama kaina. Kreip
kitės: 7150 S. MOZART STREET.

RENDUOJASI — Furnished apšildo
mas kambarys. Atsišaukite į 1302 
So. Springfield' Ave., ar pašaukite 
Crawford 3966.

Gydytojas perspėja kad 

bus daug raišų karių

Pirkėjai iškeičia
VVASHINGTON, lapkr. 29. 

—Šiandien pranešta, kad 
lapkričio mėnesy pirkėjai 
iškeitę 23 nuošimtį visų ta 
me mėnesyje parduotų karo 
taupymo bonų.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 29.— Col. 
Joseph I. Martin, Rockford, 
III., penktosios armijos chi
rurgas, šiandien pareiškė, 
kad moderniškiausia chirur
gija išgelbsti tūkstančius 
labai sužalotų kareivių, bet 
amerikiečiai turi pasiruošti 
rūpintis vis didėja n č i a i s 
skaičiais visuotinai raišų 
vyrų.

Brighton Park. — Vieti
nis Federacijos 19 skyrius 
rengia gražų vakarą sekma
dienį, gruodžio 12 d., para
pijos salėj. Iš North Side 
atvyksta V. Rėkaus lošėjų 
grupė, kuri atvaidins kome
diją “Meilės eleksyras’’. Pu
blika turės linksmą vakarą, 
nes veikalas prijuokins vi
sus iki šonų skaudėjimo. 
Bus dainų ir kitokių pamar- 
ginimų, apie kuriuos bus

Į

Anot gydytojo, priešo mi
nos ir įvairios bombos daž
nai priverčia nupjauti vieną 
ar abi kojas, ir labai suža
loja veidus ir rankas.

____________________________________
VARE HOUSE VYRŲ, patyrusių ar j 
ne, prie wholesale grocers. Laikas Į 
ir pusė virš 40 vai. Kreipkitės prie 
Mr. Hauser. 1-mam aukšte, CEN- i 
TRAL GROCERS CO-OP., 1001 S į 
California.
/

HELP VANTED — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės assembly darbai. 

Gera mokestis, pastovūs darbai.
MONROE 1480

TARNAIČIŲ
UNIJIOS MOKESTIS 
Vai. 8 ryto iki 4 pp.

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Malonios aplinkybės. Atsišaukit į 
WELLINGTON ARMS HOTEL 

2970 Sheridan Rd.

Platinkite įdomiausią dien
raštį "Draugą”. l

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS 

STEADY W0RK N0W

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

ČIA
KURĮ NORITE GAUTI!
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★

★

HOURS

health

I

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Nevvspaper

— ESTABIJSHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, HHnois
Published Daily, except Sundays,

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

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................ $6.00
Pusei metų .......................................................................... 3,50
Trims mėnesiams ............................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .............................. ............ ................. i 25 •
Vienam mėnesiui ......................    75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštu negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto 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, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Svarbūs pasikeitimai Tėvu Marijonu vadovybėj
PASIKEITIMO PRIEŽASTYS

Vakar mūsų dienraštis pranešė naujieną apie pasi
keitimus Amerikos Tėvų Marijonų vadovybėje. Naujie
na vis tik daug ką nustebino, nes šiuo tarpu jokių pa
sikeitimų nelaukta. Ir vyriausioje vadovybėje ir paski
ruose vienuolijos namuose bei įstaigose viskas buvo ar 
yna puikiausioje tvarkoje.

Bet, kiek yra svarbūs pasikeitimai vienuolijos vado
vybėj, tiek svarbūs ir pasikeitimo motyvai.

Sužinojome, kad gerb. kun. dr. Kazimieras Rėklaitis 
prašė J. E. vyskupo Pr. Bučio, Tėvų Marijonų Generolo 
Romoje, leisti jam atsisakyti iš Amerikos provincijolo 
pareigų. Jo įpėdiniu, kaip vakar jau paskelbėm, pakvies
tas kun. Jonas Jančius.

„Gerb. kun. dr. K. Rėklaitis savo atsisakymo laišką 
motyvavo rimta nesveikata. J. E. vysk. Būčys ir visa 
generaline Marijonų Vyriausybė Romoje, giliai vertin
dama Bažnyčiai ir Tautai taip brangų asmenį ir jo di
delius gabumus, nors ir leido atsistatydinti iš provinci
jolo pareigų, tačiau uždėjo ant jo pečių dar atsakomin- 
gesnes pareigas, paskiriant jį Generaliniu Vizitatorium 
Amerikai. Tas aukštas pareigas gerb. kun. dr. Rėklaitis 
eis iki karo pabaigos ar ligi kitos generalinės vienuo
lijos kapitulos 1945 metais. Karo metu Generalinis Vi
zitatorius turės visas tas Generolo teises Amerikoje, 
kurias pats Generolas turi visoje kongregacijoje.

Be to, reikia turėti galvoj ir tai, kad gerb. kun. dr. 
K. Rėklaitis yra vyriausios kongregacijos tarybos narys 
ir Generalinis Prokuratorius.

Šias visas garbingas ir atsakomingas pareigas einant, 
yra daug sunkaus darbo, kuriam reikia aukoti daug 
laiko ir sveikatos. Todėl ir yra aišku, kodėl įvyko pa
sikeitimai Amerikos Marijonų vadovybėj.
NAUJAS PROVINCIJOLAS

Nors naujojo Provincijolo gerb. kun. Jono Jančiaus

į Marianapolį eiti profesoriaus pareigas (1939-1942). 
Galop, buvo paskirtas Chicagos Namo Vyresniuoju ir 
Provincijos Ekonomu, šias pareigas eina nuo 1942 metų.

Dabar gi Marijonų Vyriausioji Taryba, reikšdama di
delio pasitikėjimo jaunam vienuoliui-kunigui, teikia jam 
didžiai atsakomingą vienuolijoje pareigą — visos A- 
merikos Provincijos Vyresniojo pareigą.
JAUNOSIOS KARTOS EILĖ

Tėvai Marijonai į Ameriką atvyko prieš trisdešimts 
metų (1913 m. vasarą). Pradžioje atvyko tik du kuni- 
gai vienuoliai (F. Kudirka ir J. Kazakas). Tuo būdu 
vienuolijos provincijos Amerikoj pradžia buvo ir kukli 
ir sunki. Bet, matyt, Aukščiausiojo buvo skirta jai di
delį vaidmenį suvaidinti Amerikos lietuvių tarpe. Pro
vincija, minėdama 30 metų gyvavimo ir veikimo su
kaktį, jau dešimtimis turi kunigų, dirbančių išganin
gus darbus katalikybei ir lietuvybei.

Provincijos Amerikoje steigėjai-pionieriai, tiek daug 
sielojąsi tiek savo vienuolijos reikalais, tiek lietuvių 
likimu, gali būti ramūs, nes jų rūpesčiai ir darbai gerus 
vaisius išduoda. Mes žinom, kiek gero atnešė visuome
nei TT. Marijonų besidarbavimas spaudai, parapijoms, 
misijoms etc. Bet .kiek ryškus buvo ir yra jų nuopel
nas švietimo ir auklėjimo srity, puikiai pasako pasky
rimas Provincijolu gerb. kun. Jono Jančiaus,, Kodėl? 
Todėl, kad jis yra jau Amerikos provincijos auklėtinis. 
Jis lankė ir baigė pačių TT. Marijonų įsteigtą ir užlai
komą kolegiją. Ir, be to, jis yra Amerikoj gimęs ir au
gęs.

Ta pačia proga dar ir daugiau galima pasakyti; nau
jasis Provinciolas, jaunosios Amerikoje augusios kar
tos šaunus atstovas, vadovaus vienuolijai, kuri daugu
moje iš tos jaunosios kartos kunigų vienuolių susideda. 
Tikrai yra džiugu konstatuoti, kad šiandien jau visos 
Amerikos Marijonų įstaigos ir visi jų namai yra vado
vaujami pačios Amerikos Provincijos auklėtiniais. Tuo 
būdu išsipildo pirmųjų Amerikos Marijonų (kun. Ku
dirkos, kun. Kulikausko, kun. Kazako, kun. Navicko ir 
kitų) troškimai. Jų didis pasiaukojimas ir darbai, jiems 
suteikta gausi visuomenės parama neša tikrai didelius 
vaisius.

Dienraščio ‘^Draugo” personalas turėjo progos ar
čiau bendradarbiauti su naujuoju Provincijolu ir jį pa
žinti. Tai yra graži asmenybė, kurios negali nepamilti. 
Prigimtas kuklumas, paremtas tikru džentelmenišku
mu, darbštumu ir drausmingumu, daro jį pavyzdingu 
kunigu ir vienuoliu ir kvalifikuotu vadovauti didelių 
nuopelnų vienuolijos provincijai, kuriai yra skirta su
vaidinti dar svarbesnį vaidmenį ateityje.

Tad, ir Generaliniam Vizitatoriui ir Naujam Provin
cijolui linkime geriausio pasisekimo!

★

J. E. Arkivyskupo žodis labdariams
Praėjusį sekmadienį įvykęs Lietuvių R. K. Labdarių 

seimas buvo ir gausingas ir labai sėkmingas. Be to, jis 
buvo labai svarbus.

Dalyvavimas J. E. vyskupo William O’Brien (jis at
stovavo J. E. arkiv. Samuel A. Stritch, kuris buvo jau 
išvykęs į netikėtai mirusio brolio laidotuves) seimo pa
maldose, seimui pridavė daugiau reikšmės. Vyskupas 
O’Brien, kalbėjęs Chicagos Arkivyskupo vardu, pasakė, 
kad lietuvių senelių prieglauda bus pašventinta kitų 
metų pavasarį. Ją šventins patsai J. E. arkiv. Stritch. 
Garbingasis Svečias pasakė ir tai, kad lietuvių senelių 
prieglauda, kai ji bus įrengta, gaus paramą iš arkivys
kupijos šalpos fondų. Jo Ekscelencija, vaizdžiai nurodęs 
prieglaudos svarbą, pagyręs labdarius už kilnų darbą, 
stipriai pabrėžė, kad prieglauda tarnaus išimtinai lie
tuviams seneliams.

ITALIJOS KARO BELAISVIŲ BENAS

Joseph Pelagrino (dirigento pozoj) suorganizavęs italų karo belaisvių beną Bizerte, 
Afrikoj. Jis yra Amerikos pilietis. Prieš karą parvykus jam į Italiją apsilankyti buvo 
draftuotas Italijos kariuomenėn. Kovose Afrikoj su kitais italais pateko į Amerikos ne
laisvę. Kadangi Amerikos pilietis, jis tuoj perkeltas į Amerikos kariuomenę. (Acme- 
Draugas telephoto)

vardas mūsų skaitytojams ir visai lietuvių katalikų vi
suomenei jau ne be naujas, tačiau šia proga mes paduo
sime vieną kitą bruožą iš jo gyvenimo.

Kun. Jonas Jančius, MIC., gimė čia, Amerikoje, Law- 
rence, Mass., 1909 m. kovo 26 dieną. Prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą nesveikuojanti motina, vykdama į Lie
tuvą sveikatai atgauti, pasiėmė su savim vienintelį sū
nų. mažą Jonuką, turėjusį tuomet vos ketverius metus. 
Netrukus kilęs karas sulaikė Jančienę Lietuvoje ir tik 
jam pasibaigus, ji galėjo grįžti į Ameriką su Jonuku. 
Tad, kun. Jančiui teko savo vaikystės metus (nuo 4 iki 
10 amžiaus metų) praleisti savo tėvelių žemėje, Lietu
voje. Ten pat gavo mokslo pradžią.

Grįžęs į LawTence, Mass. tęsė pradžios mokslą savo 
gimtiniame mieste. Jį užbaigęs, janinutis vos 15 metų, 
įstojo į Marijonų vienuoliją (1924 m.) ir tęsė savo moks
lus Marijonų vadovaujamoje kolegijoje Marian Hills, III.

Tolimesnėms studijoms, filozofijos ir teologijos, kun. 
Jonas buvo pasiųstas savo vyresnybės į Romą. Čia jis 
baigė “Angelicum” universitetą, įgydamas šv. teologi
joje — Licencijato laipsnį. Ten pat Romoje buvo įšven
tintas kunigu, 1934 metais liepos 15 d.

Grįžęs į Ameriką 1936 metais, kun. Jonas Jančius, 
kaip vienas žymesniųjų Marijonų vienuolijos narių, bu
vo paskirtas eiti įvairias atsakomingas pareigas vie
nuolijoje ir jos įstaigose. Taip jis kurį laiką (1936-1939) 

Mariau HUįį 2h amo Vėliau perkeltas

Tos Chicagos arkivyskupo mintys, perduotos vysk. 
O’Brien lūpomis, paskatino labdarių seime iškelti šūkį: 
tuoj imtis vieningo darbo sukelti pakankamą pinigu su
mą, kad įrengti senelių prieglaudos rūmus, neužtrau
kiant nė vieno cento skolos. Vadinas, kai busimąjį pa
vasarį (jei tik nesutrukdys tekniškosios kliūtys) bus 
šventinama lietuvių prieglauda, visos įrengimo sąskaitos 
turi būti atmokėtos “cash”.

Tasai seime iškeltas šūkis, matyti, teigiamai pavei
kė, nes seimo metu sudėta prieglaudai apie penki tūks
tančiai dolerių. Puiki pradžia. Tai duoda vilties, kad 
nutarimai su stipria visuomenės parama bus įgyven
dinti.

Tad, ačiū Labdarių Sąjungos narių ir vadovybės 
kruopštumui ir pasišventimui, netrukus Chicagos lietu
vių visuomenė susilauks dar vienos šaunios ir labai rei
kalingos įstaigos.

★
Paskutinieji pasekmingi Amerikos ir Anglijos lakū

nų žygiai į Berlyną ir kitur, parodė, kad vokiečių apsi
gynimo pajėgumas jau gerokai yra supliuškęs ir kad 
nieko naujo savo apsigynimui vokiečiai nėra sugalvoję. 
Ligšiol vis dar buvo baimės, kad naciai vis tik pajėg3 
ilgiau gintis ir apsisaugoti sąjungininkų karo aviacijos 
bombardavimo, bet toji baimė, pasirodė, neturi pagrin-

■ rr*Laikraščio Ame

rikos" dešimtmetis

(LKFSB) Įtakingas ryti
nių valstybių lietuviškasis 
savaitraštis “Amerika” šie
met gruodžio mėnesyje šven
čia savo gyvavimo dešimt- 

.rnetį. Anksčiau Brooklyne ė- 
jo “Garsas”, šiam išsikėlus 
į Wilkes Barre, Pa., 1930 
Vytauto Didžiojo metais ry
tų provincijos Kunigų Vie
nybė įsteigė kitą lietuvišką 
spaustuvę, kuri atliko lie
tuviškųjų parapijų spaudos 
darbus ir kurioje buvo ren
giamasi išleisti lietuvišką 
laikraštį. Iš pradžių tos a- 
pylinkės lietuvius kurį lai
ką aptarnavo ‘Darbininkas’. 
Brooklyne naujai įsteigtoj 
spaustuvėj leista vienkarti
niai leidiniai, kaip “Vytau
to Pranašas”. 1933 m. Ku
nigų Vienybė nutarė jau į- 
steigtojoj spaustuvėj leisti 
lietuviškąjį laikraštį “Ame
riką”. Tam buvo sutvertas 
Lietuvių Universalis Biuras, 
o redaktoriumi buvo pakvies 
tas Vilniškis. Jam faktinai 
daug padėjo kun. Jonas Bai
kūnas, kurs drauge su re
daktoriumi net prie laikraš
čio techniško darbo praleis
davo ne vieną naktį. Kuni
gui Balkūnui susirgus į re
dakciją buvo pakviestas Juo
zas Laučka, kurs jau buvo 
įsigijęs gerą patyrimą dirb
damas prie “Darbininko", 
be to — išėjęs aukštąjį tei
sių mokslą Kauno universi
tete. Redaguoti Juozas Lauč
ka pradėjo 1936 m. spalių 
10 dieną ir nuo to laiko be 
pertraukos “Ameriką” re
daguoja iki šiam metui. Laik 
raštis taipgi yra globojamas 
direktorių, kurių sąstatas: 
kun. Aleksiūnas. kun. J. Bai
kūnas. kun. N. Pakalnis, Ka
zys Krušinskas, Juozas Lauč 
ka. Danielius Averka. “A- 
merikos” administracinius 
reikalus sumaniai tvarko D. 
Averka. “Amerika” sugebė
jo pritraukti žymių bendra
darbių, kaip prof. Pakštas, 
pulk. Grinius, rašytojas Vai
čiulaitis, rašytoja Aukštai- 
tė ir daug kitų. Redaktorius 
Juozas Laučka į jį įdeda 
daug darbo ir sumanumo, 
padarydamas laikraštį įvai
rų, turiningą, plačių pažiū
rų, kurs varo gilų kultūrinį 
ir tautinį darbą, neįsivelda-

Tebėra gyvas Kražių 
didvyriu nuodėm- 
klausis

(LKFSB) Ištremti nuteis
tus kražiečius Lukiškio ka
lėjime klausė išpažinties ku
nigas A. Deksnys, tada bu
vęs Vilniuj, dabar tebegyve
nąs Chicagoje.

mas į beprasmes diskusijas. 
“Amerika” yra virtusi visų 
mėgiamu, inteligentišku sa
vaitraščiu ir mes jai linki
me tokiu pat tempu ir to
liau daryti pažangą ir skin
ti pelnytas simpatijas.

Lietuviams svarbūs 
pasitarimai Chicagoje

(LKFSB) Lapkričio 20-22 
dienomis Chicagoje vyko A- 
merikos Liet. Tarybos prezi
diumo, Liet. Taut. Tarybos 
vadovybės, New Yorko ir 
kitų rytinių apylinkių tary
bų įgaliotinių, Kun. Vieny
bės atstovo ir kviestųjų sve
čių pasitarimai. Buvo svars
tyta dabartinė Lietuvos pa
dėtis ir su tuo surištos ak
cijos klausimas, informacijų 
biuro steigimo reikalai, Lie- 
tudvos žmonių šelpimo klau
simai, sudarymas tampres
nių ryšių ir koordinuoto vei- 
kimo

BRITŲ AMBASADORIUS IŠKILMĖSE

Prelato Patrick J. McCormick. naujo Katalikų Univer- W 
siteto, Washingtone, rektoriaus instaliacijoj dalyvavo ne 
tik aukšti Katalikų Bažnyčios dignitarai, bet ir svetimų 
valstybių diplomatai. Šiame atvaizde britų ambasadorius 
Amerikai lordas Halifax eina į iškilmes didingam Oxford 
universiteto prezidento apsiauste. (NCWC-Draugas photo)
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Ką "Draugas" mano nuveikti 
sausio 16 dieną

PAKLAUSK SAVO PRIETELIAUS! MES DARYSIME 
PRANEŠIMĄ TIK GRUODŽIO 1 DIENĄ!!! BUS 
DIDELIS SURPRYZAS!
Kiekvienais metais “Drau

go“ administracija nori su
teikti ypatingą surpryzą sa
vo skaitytojams. Well, šią 
žiemą bus didelis surpryzas 
ir visi dėkosite už malonu
mą. Mes praeitais metais 
neapvylėme jus, tad sausio 
16 d., 1944 m., būsite vėl 
maloniai nudžiuginti. Bus di
delių vardų, kilnių jausmų, 
linksmų juokų ir daug nuo
širdaus pagyrimo rengėjams.

Gruodžio 1 d. sužinosite, 
kas bus sausio 16 d., 1944 
m., bet neviską, nes šis sur-j 
pryzas bus iš lengvo teikia- '

mas skaitytojams, nes stai
gūs ir smarkūs surpryzai 
paveikia širdį ir ne visi ga
li panešti tokius staigumus.

Būkite pasiruošę sužinoti 
didelius dalykus gruodžio 1 
d. apie svarbius sausio 16 d., 
1944 m., įvykius.

Užmiršau pasakyti: sau
sio 16 d. bus sekmadienis ir 
kiekvienas gausite gerą pro
gą susipažinti su tais sur- I 

; pryzais.
Tad sudiev! Iki pasimaty

mo gruodžio 1 d., kuomet 
padarysiu supažindinimą.

Surpry z įninka-.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

Iš bonų komiteto 
darbu

J

Lietuvių Komitetas Dėl Su 
vienytų Amerikos Valstijų 
Pergalės Fondo veikia krei
serio vajuje. Šią savaitę ko
miteto nariai pasiskirstę kai Jucevičius, 
ba net trijose lietuvių radio 
valandose bonų pirkimo rei
kale. Motsrų sekcijos pirmi
ninkė P. Nares turi išmoki
nus 40 moterų, kurios lietu
vių bendrovėse, spulkose pa
dės bonų pardavinėjimo dar
be, kad pirkėjams nereiktų 
laukti eilėse. Tad visi, kurie 
galite pirkti bonus, pirkite 
savo spulkose, tuomi prisi
dėsite prie pirkimo kreise- • 
rio ir duosite kreditą lietu
vių vardui.

KARŠTAS BUČKIS.

Rap.

Pasibaigus programai buvo 
šokiai ir 
Trustisas 
pareiškė, 
parapijai
suvirš $300.00.

pasilinksminimas 
Petras Mikoiaitis 

h a d parengimas 
davė gryno pelno

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Feather

ŽENKLAI

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

It’s a Symbol 
of a Generous * 

Contribution to

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Praeitą šeštadienį Great Lakęs stovyklos stadione įvy
ko tas, ko daugelis visiškai netikėjo: jūrininkų futbolo 
rinktinė nugalėjo Notre Dame universiteto rinktinę. Tai 
pirmas įvykis Nc^re Dame futbolo istorijoj. Daugelis lai- 
žybomis prakišo pinigų. (Acme-Draugas telephoto)

ną, keturias dukteris, du sū- čių iš kitur. Šeimininkės, va- 
nus ir daug giminių bei drau 
gų. Lai Dievas būna jam
gailestingas.

Lapkričio 17 d. iš ŠŠ. Pot- 
ro ir Povilo parapijos baž
nyčios buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse Aloyzas 

Bažnyčia buvo
kuo nepilna jo giminių ir 
draugų. Mišias ir “Libera” 
labai gražiai giedojo mokyk
los vaikučių ehoras, vado
vaujamas mokytojos Šv. Ka
zimiero seselės. Velionis bu
vo geras žmogus ir visų my
limas. Paliko liūdinčius: žmo

Lapkričio 21 d. parapijos 
salėje įvyko parapijos me
tinė vakarienė ir labai pui
kiai pavyko. Žmonių buve 
pilniausia salė, net pritrūko 
vietų ir valgio. Buvo ir sve-

I
I Remkit karo pastangas per 
rinkimą ir perdavimą viso
kiausio metalo atatinkamom 
įstaigom.

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

NULIUDIMO VALANDOJE

Wear
Your

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė®, Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Pirkdami Lcuus, reikalau 
kitę bilieto į “Pageant“, ku
ris įvyks gruodžio 12 d. Me- 
dinah Temple. Lietuvių prog 
ramos dalį pildys Ateitinin 
kų draugovė. Parodys gyvą 
paveikslą ir pademonstruos 
lietuvių šokius.

NATURALE IŠVAIZDA
♦Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NA t.JAS PLAST1C MA- 
TKKIOIAS NATVKAI.es OIM 
SPALVOS OANTŲ PJUKITOMS.

E. S
y]

«txsVelvafone“dX
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
r

i

Fede- 
Labai 
įvyks 

30 d..

Brighton Park. — 
racijos 19 skyriaus 
svarbus susirinkimas 
šį vakarą, lapkričio
parapijos mokyklos kamba
ryje, 8 vai. vakare. Visų 
draugijų atstovai ir visi ka
talikų veikėjai šiuo kviečia
mi atsilankyti. Be kitų dar
bų. reikia gerai prisiruošti 
prie būsimo vakaro gruo
džio 12 d. Valdyba

Neatiduoda. B® nkonlo. Natūrai*® 
vo®. Neblunka. Vl»oJ Saly žinomo® dantų 
pieno®. P®rmatomo® cry®tal clear pl«ltoa 

Plnnknnoa sunkumo, sanitarė., I'atea- 
klniraa® uanintnote®. Matenola® labai pa- 
nains | remtini. Vienos dienos taisomų 
patarnavimas. ApMuūCtavima® veltai.

Darome piritas įspaustas tr I
gautas tik tž lalsnluotų dentlstg 1

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Asliland 2nrl Fl. Mon. .251

Atdara nuo V Iki S. ReMad. nu. 9 iki 4.
_____ KALBAME LIKTI V1ŠKAI

3»45 W. 2«lh St. 2nd Fl. Law. 2908
30 N. Dearborn Rrn. 80«,'Sla. 9G19 
Vidurinl®ečlo v®|. »—a. Antradieni Ir 

ketvirtadienį nuo 9 iki 7.

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
—

do vau j ant Veronikai Lapie
nei, pagamino gardžios ka
lakutienos vakarienę su į 
vairiais kitokiais gardumy
nais ir visus vaišino. Sve
čias S. Šlepovičius šitaip iš
sireiškė: “Mieste už tokią

i vakarienę būtų reikėję mo 
keti $2.00”. Prie stalų pa
tarnavo mergaičių Sodalici- 

• ja. Prie bufeto patarnavo 
parap. komiteto nariai. Pro
grama buvo trumpa, bet 
graži; išpildė parap. mokyk- 

; los mergelės ir berniukai gc 
rai seselių prirengti. Gra- 

’ žiai solo padainavo keletą 
sunkių veikalų Emilija Ta- 
randaitė. Vaikučiams ir so
listei pianu akompanavo nau 

' ja mūsų vargonininkė Pik- 
tužių Ona. Programai vado- 
vavo kleb. kun. M. švarlis' 
ir pasakė reikšmingą kalbą. 
Be to, pasakė gražias kal
bas: vikaras kun. J. Maka
ras, S. Šlepovičius, adv. A. j 
Thomas ir Nik. Radys. Skait| 
linga publika buvo pilniau
siai patenkinta — vakarie
ne, programa ir visa tvarka.

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

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

rHE COMMUNITY &
WAR FUND

Beware Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic 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 medi- 
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and’ aid nature to 
soothe and heal raw, tender, inflamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion b’ends beechwood 
creosote byspecial processwith other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no narcotics.

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

Si Firma Virš 50 Metę
Ton Pačios Šeimos

Rankose!

PER8ONALJZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTICLLAR FEOFLE PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worl<L

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

Phone YARDS 4908

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL
COMMODORE

PULLMAN

Taiaom Laikrodžius, Laikro- 
Ičuub, Zieaus, Rašomas Plunk
snas IT Mnzi kalina Inatmmen. 
ma.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

JOHN A. KASS
4KHELHY — VVATCHMAKEB

— MUSIC

(216 ARCHER AVENUE
Puune: LAFAYETTE 8617

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

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

3319 LITUANICA AVĖ.

I

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

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

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

MAŽEIKA

ONA SAMUILIENE 
(Po tėvais Shrnikiutč) 

Mirė Lapkr. 28 d.. 1943, 7 
vak.. suiaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
seimą apskr.

Amerikoje išgyveno 38
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris Eleną Shilingie- 
nę, žentą Joną, anūkę Laver- 
ne, Sofiją Juozapavičienę, žen
tą Vincentą, sūnų Joną, mar
čią Marijoną, anukus Eugene 
ir Donald, seserį Eleną Narbu
tienę ir šeimą, brolio sūnų An
taną Shimkų ir jo moterį Ele
ną, du pusbrolius Joną ir Juo
zapą Povilausklus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų V. ir M. dr-jos ir 
Keistučio Kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7039 S. Caiupbell Avė. Namų 
tel. Hemlock 9550.

I jtidotyvėa įvyks ketvirtad., 
Gruod. 2 d. iš namų 9 vai ry
to bus atlydėta į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvkčiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Ihiktery-. žentai, sū
nus Marti, Anūkai, Pu-broliai 
ir kiti Giminės.

Laidotu?! Direktoriai La- 
chauicz ir Būnat, Tel. Canal 
2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nikt|

"T1I*€Į
4805-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

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

U stoties WGES (1390), su Povilu ftaltimieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

> 1 j1KT'

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

Telephone YARDS 1419
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Žmonės grįžta prie Dievo

Jungt. Amerikos Valstybėse smarkiai 
auga atsivertimų skaičius nuo 1927 m.
SUNKUMAI (DEPRESIJOS) 

GRAŽINA PRIE DIEVO, 
BAŽNYČIA

Jungtinėse Amerikos Vai- ’ 
stybėse kiekvienais metais 
vis auga kcnvertikų (asme
nys, kurie priima katalikų 
tikėjimą) skaičius katalikų 
Bažnyčioje. Nuo 1927 metų 
atsivertimų skaičius padidė
jo beveik 150 procentų, pa
reiškė kunigas Richard Gin- 
der. St. Charles kolegijos. 
Prieš šešioliką metų konver- 
tikų skaičius buvo 35.751; 
pereitais metais buvo 86.905.

Kunigas Ginder, daugelio 
straipsnių autorius, pareiš
kė. jog atsivertimų skaičių 
padidina depresija ir karas. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse 1928 metais atsiver
timų skaičius nukrito iki 
33,900. 1929 metais atėjo
sukrėtimas. ir sekančiais 
metais buvo 38.000 atsiver
timų. Pačios depresijos sun
kumoje smarkiai pradėjo 
augti atsivertimų skaičius: 
1933 metais buvo 40.200 at
sivertimų; 1934 metais — 
49.100; 1935 metais — 63,- 
800.

IR KARAS DAUGELĮ 
ATVEDA Į KATALIKŲ

Atrodė, jog gerbūvio lai
ku atsivertimai mažėjo; 
1940 metais pakilo iki 73.- 
600 atsivertimų 
tų). Jungtinės 
Valstybės išėjo į 
gelis amerikiečių 
Dievo, pereitais
vo 86.905 atsivertimų.

Manoma, jog šiais metais 
bus dar didesnis skaičius as
menų grįžusių prie Dievo, 
grįžusių į Katalikų Bažny
čią.

(konverti- 
Amerikos 

karą, dau- 
grįžo prie 
metais bu-

Pavogė 3,400 kibirkš
čių gamintojų

Pereitą sekmadienį vagys 
pavogė iš Bilt-Rite Auto 
Products Company. 6306 So. 
Morgan str., 3.400 pertaisy
tų kibirkščių gamintojų, 
kaštuoja $207.

Pasižymėję vyrai
Iš Londono pranešama, 

jog 1.213 8-tos Jungtinių 
Amerikos Valstybių armijos 
oro jėgų narių, esančių Bri
tanijoje, buvo apdovanoti 
medaliais už pasižymėjimą. 
Pasižymėjusiųjų skaičiuje 
šimtai vyrų yra iš Chicagos 
ir Illinois valstijos. Jų skai
čiuje yra dingusiųjų ir žu
vusiųjų kovoje. Oro meda
liu yra apdovanotas 
sgt. John R. Barčus, 
Church str.. West Chicago; ' 
jis yra dingęs kovoje.

jie

Krito 25 pėdas
Manuel Arės, 45 metų am

žiaus, 535 So. Halsted str.. 
mirė pereitą sekmadienį 
kauntės ligoninėje nuo su
žeidimo, kurį gavo šeštadie
nį. kai nukrito 25 pėdas nuo 
Roosevelt road tilto.

Žuvo liepsnose
Minneapolis, Minn. — Vy

ras ir jo žmona pereitą sek
madienį prarado gyvybes, 
kai gaisras sunaikino jų na
mą Island Park priemiesty
je. Gaisro aukos yra: Geo
rge H. Breitner. 57 metų, ir 
jo žmona 48 metų. Ugnis 
juos pačiupo kambaryje.

I

Vagia kailių paltus
Pereitą pirmadienį polici

ja ieškojo kailinių vagių, ku
rie pavogė penkis kailių pal
tus už $1 245 įvairiose Chi
cagos miesto dalyse.

JŪRININKAI LAIMĖJO

metu,Kariuomenės ir jūrininkų futbolo rinktinių žaidimo nuotrauka, padaryta tuo 
kada laimėjimas nusviro jūrininkų pusėn. Jūrininkai laimėjo 13 prieš kariuomenės 0. 
žaidimas buvo West Point stadiume. (Acme-Draugas telephoto) -I
Baisus atsitikimas

Vyras nušautas, jis švaistės peiliu
Bruno pasiduotų. Bet Bruno 
ėjo prie policininko, tada 
policininkas šovė du kartus 
ir palietė jo krūtinę. Jis mi
rė vežant į ligoninę. Gatvė- 
kario konduktorius ir vai
ruotojas pareiškė policijai, 
jog Bruno grasino juos už
mušti.

Sakoma, jog Bruno buvo 
nesveiko proto.

perei-

Banditas pakliuvo į 
stiprias rankas

Paroliuotas vyras norėjo 1 
pereitą šeštadienį įvykdyti 
apiplėšimą McVickers teat
re, 25 W. Madison. Jis norė
jo padaryti holdapą su 19 
amžiaus revolverio modeliu, 
be kulkų.

Du vedėjo padėjėjai ban
ditą apmušė ir perdavė po
licijai.

Jis prisipažino esąs Frank 
Crudder, 32 metų, Hyde 
Park viešbučio, 1511 E. 
Hyde Park blvd. Jis pareiš
kė, jog buvo paleistas (pa
roliuotas) iš Eastern Statė 
Pentitentiary, Phidadelphia, 
prieš du metus, kur buvo 
pasiųstas už vagystę.

Crudder 11 vai. naktį įėjo 
į teatrą ir nuėjo į vedėjo 
ofisą. Jis pareikalavo, kad 

, vedėjo padėjėjai atidarytų 
seifą. Vagis pakliuvo į stip
rias rankas ir negalėjo pa
sprukti.

Rado lošiant 
basemente

Town Hali policija
tą sekmadienį areštavo du 
vyrus ir dvi moteris, kai ra
do pokerį lošiant basmente, Į 
3718 Broadway. Keturi vy
rai spėjo pasprukti iš baS' 
mento kambario.

I
-

I
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X Andrius Daugirdas, ge
neralinis “Draugo” agentas 
šią savaitę dienraščio rei
kalais lanko Sheboygan, Mil- 
waukee ir Racine lietuvius. 
Kitą savaitę vyks į Michi
gan valstybę, kur aplankys 
Custer, Scotville, Iron City 
ir kitų vietų lietuvius. Dnr. 
“Draugo’ ’ skaitytojų armi
ja kasdieną auga ir plečia
si. Mūs dienraštis dabar y- 
ra ir vienatinis katalikų lie
tuvių dienraštis visam pa
sauly ir didžiausias iš visų 
Amerikos lietuvių dienraš
čių.

i

X 
mis, 
mos 
žiai

Apvogė vairuotoją
Herman Pitmac, 3032 

Sheffield avė., cab vairuo
tojas, pareiškė policijai, jog 
jis paėmė pavežti vyrą prie 
5332 Emerald avė. Tas vy
ras iš jo pavogė $22 anksti 
pereitą sekmadienį, kai vai
ruotojas pavažiavo daugiau 
kaip 20 pėdų.

Atsargiau su krosnių
Mrs. Cornelia Campbell, 

negrė, 55 metų, nudegė ko
jas, ir jos vyras nukentėjo 
nuo dūmų pereitą sekmadie
nį. kai kilo gaisras antrame 
aukšte, 559 West 13th str.

Niek Bruno, 26 metų am
žiaus, buvo mirtinai pašau
tas pereito sekmadienio va
kare gatvėkaryje, netoli Oak 
str., po to, kai jis bėgo su 
ilgu peiliu, perpiovė vieną 
žmogų ir terorizavo gatvė- 
kario tarnautoją ir kelei-

staff vius.
310 v 1 *1

Ginčas kilo tarp Bruno, 
kuris buvo nevedęs, ir jo se- / 
sers, Angeline, 29 metų, jų 
namuose. 1415 Clyboum av. 
Ji pasakė, jog jos brolis pa
reikalavo pinigų ir kai ji at
sisakė duoti, jis pačiupo pei
lį ir grąsino ją užmušti ir 

į kitus narius.
Šaukdama pagalbos, sesuo 

išbėgo iš namo, brolis ją vi
jos. Jis su peiliu šaligatvy
je švaistės į ją. bet sesuo nu
bėgo. Peilis pataikė į Frank 
C. Guagliardo. 60 metų am
žiaus, 1831 Larrabee str., 
jis buvo nugabentas į ligo
ninę.

Niek Bruno sesuo įbėgo į 
Sam Pantano, 55 metų am
žiaus, namą. 1411 Clybourn 
avė., ir prašė, kad jis pa
šauktų policiją. Bruno įlipo parapijos salėje, įvyko dide- 
į gatvėkerį. kai Hudson avė. 
stoties policijos sąuadas pri
važiavo prie jo namų. Neto- čius
Ii Oak gatvės gatvėkaris kalbėjo Lietuvos gelbėjimo 
staiga sustojo. Gatvėkario reikalais kun. 
vairuotojas pašaukė policiją. Paškauskas.
Policija įsakė numesti peilį. dYla- Mrs. On& Bežienė, kun. 
Bet Bruno nepaklausė. Poli- K. Barauskas, Dr. P. Grigai- 
cininkas šovė du kartus į tis ir Leonardas 
grindis, kad neprotingas

Trokas sulaužė namą
į

I

Trokas užšoko ant šąli- Gaisras kilo iš įkaitinto alie- 
gatvio ir sudavė į namo šie- jaus pečiaus, pareiškė gaiš- 
ną, 1506 Elston, ir įsilaužė rin inka i 
į namą. Miegamojo kamba- j _____________
rio lubos sukrito ant troko, 
bet ant sienos paveikslai pa
liko nepaliesti. Troko vai
ruotojas pareiškė, jog jis ne
teko kontrolės, kai norėjo 
aplenkti ateinantį automo
bilį.

Gaus $550,000
Detroit. — Katalikų orga

nizacijos ir įstaigos gaus 
apie $550,000 iš Detroit 
bendruomenės fondo (com-i 
munity fund).

Pavogė marškinius
Herman Grosman, 922 

Eastvvood avė., pranešė po
licijai pereitą sekmadienį, 
jog vagys įsilaužė į jo auto
mobilį, pastatytą prie 206 
Lake str. Vagys paėmė iš 
automobilio keturis marški
nius, cocktail shaker, 
kvortą degtinės.

visais atžvil-

Sąjunga nuo
mokesčiais,

Didelis ir turiningas susirinkimas
Pereitą sekmadienį Rose- 

lande. Visų šventų lietuvių

V. Rėkaus pastango- 
No. Side įsteigtas dra- 
ratelis, kuris labai gra- 
■užsirekomendavo praei

tą sekmadienį Susivienymo 
16 kuopos vakare atvaidin
damas komediją “Gaila ū- 
sų”. Vaidinime dalyvavo J. 
Lebežinskas, Walter Bugen- 
tas, V. Rėkus, J. Makaus
kaitė ir E. Karaliūtė. Visi 
gerai vaidino, ypatingai pas
taroji svarbiausioj tarnaitės 
rolėj. Vakaras 
giais pavyko.

X Labdarių 
praeito seimo
garbės narių įnašomis ir į- 
vairiais parengimais iki šiol 
sukėlė $20,385.20. Tokiai su
mai sukelti reikėjo tikrai 
geros organizacijos ir dar
bo bei pasiryžimo.

X M. Janušauskiene, ži-
1 nomos Brighton Park biz- 

ir nierkos iniciatyva, parapi
jos salėj gruodžio 5 d. ruo
šiama kauliukais žaidimo 
pramoga vietos seselių-mo- 
kytojų naudai. Tame darbe 
jai padeda kita veikėja O. 
Čeponienė. Pramoga prasi
dės 2 vai. popiet.

X J. Balinis, pirmojo pa
saulinio karo veteranas, il
gą laiką išbuvęs Hines ligo
ninėj, praeitą savaitę mirė 
širdies liga. Jis neseniai bu
vo grįžęs iš ligoninės ir gy
veno adresu 4218 S. Rock- 
well St. Priklausė Darius- 
Girėnas postui.

X Kazimierai Patrulinei, 
žinomo veikėjo ir rėmėjo tau 
tiniai-katalikiško veikimo A. 
Patrulio žmonai, prieš dau
giau kaip mėnesį darbe įvy
ko nelaimė — nulaužta ran
ka. Dabar jau baigia gyti.

X DKK nariai tenepamirš- 
ta sąskrydžio gruodžio 2 d., 
Dariaus-Girėno salėj. Prie 
klubo gali priklausyti visi, 
kurie tiktai bendradarbiauja 
“Draugui”.

J

Gausiai aukojo
Pereitą sekmadienį Chica

gos arkivyskupijos bažny
čiose buvo renkamos aukos 
popiežiaus reikalams. Popie
žius tuos pinigus panaudoja 
bažnyčių palaikymo reika
lams ir sušelpt nukentėjusius 
nuo karo. Teko patirti, jog 
lietuvių bažnyčiose žmonės 
gausiai aukojo.

Biežienė, Kastas Sabonis ir 
Nasturtų choras.

Labai gražu ir malonu, 
jog Roselando kolonijos lie
tuviai veikėjai suruošė įdo
mų ir turiningą susirinkimą, 
kuriame buvo paliesti svar
būs šių dienų klausimai. Rei
kėtų. kad panašūs susirinki
mai įvyktų ir kitose koloni
jose.

lis lietuvių susirinkimas, ku
riame dalyvavo gausus skai- 

žmonių. Susirinkime

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything In the line of 

Furniture

ALESAUSKAS

klebonas J. 
p. Mikas Vai-

Atlaidai
Chicago Heights. — 

Kazimiero liettuvių parapi
jos bažnyčioje šiandien bai
giasi keturiasdelimt valandų 
atlaidų išiklmės. šį vaakrą 
pamokslą sako kun. K. Ba- 
’auskas.
* , B .1 I -M. , .

Apvogė automobilį
Pora žiūronų, kurie turi 

$300 vertės, buvo paimta iš 
pastatyto automobilio prie 
Washington gatvės ir Wa- 
bash avė. Apie tai pranešė 
Dr. Milo V. Kubalek, 4515 
Harding avė., pereitą sek
madienį policijai.

ŠV.Šimutis.
Kalbėtojai nušvietė Lietuvos 
padėtį 
vilčių, 
laisva 
stybė.
nei nacių, nei bolševikų “glo- madienio vakare, jog vaiko 
bos”.

Susirinkimo metu muzika- $69, buvo pavogtas
linę programą gražiai išpil- namo
dė Kazys Pažarskis, Ona

ir pareiškė didelių Pgyggg Vajk0 Vežimėlį 
kad Lietuva vėl bus 3 c
ir nepriklausoma vai- Mrs. Ethel Etskokin pra
neš lietuviai nenori nešė policijai pereito sek-

Trys banditai
Trys banditai pereitą sek

madienį paėmė $40 ir 15 ga
lonų gaozlino iš brolių John
son gazolino stoties, 617 
Grove st., Evanston. Prižiū
rėtojas buvo Clifford Ott.

j vežimėlis, turintis vertės 
iš jos 

4910
I

NAPPY

koridoriaus.
Drexel boulevard.

and SONS
Factory Repreaentattve.

SHOVVROįOMS IN 
MERCHANDISE MAUT
For appointment caū —
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By Irv Tirman

įsakė uždaryti
Pereitą sekmadienį polici

jos departamentas Chicagos 
mieste įsakė uždaryti 115 
tavernų ir likerio krautuvių, 
kad neatnaujino savo leidi
mų.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, buvo išvykęs 
poilsio ir gerokai pasilsėjęs, 
jau grįžo prie savo pareigų. 
Parapijonai džiaugiasi.

X Sgt. Bronius Pilipaus- 
kas, buvęs narys šv. Juoza
po parapijos choro, naudo
damasis trumpomis atosto
gomis, lanko savo draugus. 
Į stovyklą grįš ketvirtadie
nį.
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