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PRALAUŽĖ 2 SPRAGAS UNIJOSE PRIEŠ KOELNA
Amerikiečiai Artinasi Prie Limon 

Kaimo, Rakto į Ormoc Vieškeli
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
17.—Amerikos 24-tos divi
zijos kariai, užėmę dominuo 
jantį Breakneck kalną, ar
tinasi prie japonų ginamo, 
artilerijos apšaudomo Lim
on kaimo.

Vienas pranešimas sakė 
amerikiečiai, žygiu o d a m i 
Breakneck pakalne iš vaka
rų, dasivarė iki 1,000 jardų 
nuo Ormoc.

Rytuose, įsikasę japonai 
sulaiko kitų amerikiečių 
žygiavimą.

Triuškina Nacių Linijas Vengrijoje
LONDONAS, lapkr. 17.— 

Rusų kariuomenė pralaužė 
svarbiąsias nacių gynimosi 
linijas 10 mylių į rytus nuc 
Budapešto, ir užėmė Gyom- 
ro geležinkelio stotį.

Pasukę į šiaurryčius nuo 
puolamos sostinės, rusai 
gręsia Godollo ir Hatvan 
susisiekimo centrams.

Toli šiaurryčiuose, kiti 
rusų daliniai pasistūmėjo

Naciai Apleido Miesteli Italijoje
ROMA, lapkr. 17.—Penk

tos armijos kariai užėmė 
Modigliana, devynias my
lias į pietus nuo Faenza, po 
netikėto nacių karių pasi
traukimo.

Keli pirmesni sąjunginin
kų puolimai ant to miesto 
buvo desperatiškų nacių at
mušti.

Britai Kariai Gaus 
Mėnesio Atostogas

LONDONAS, lapkr. 17.— 
Ministras Pirm. Churcihll 
pranešė parlamentui, kad 
apie 6,000 britų karių bus 
grąžinta namo k.as mėnesį, 
maždaug keturių savaičių 
atostogoms. Planas neapi
ma tų karių, kurie dalyvau
ja mūšiuose Europos vakai- 
riniam fronte.

KARO BIULETENIAI
—Septintoji armija pasi

stūmėjo pirmyn Ir randasi 
tik septynias mylias nuo 
Beltort perėjos.

—Apie 700 lėktuvų ii Ita 
Ii jos atakavo įvairius nacių 
taikinius Europoje.

—Britų aviacijos viršinin
kas dingo lėktuve, kuris 
skrido į rytinę Aziją.

—Amerikiečiai atmušė 
pirmą didelę nacių kontra
taką Vokietijoje.

—Nuolatinės laivų ir lėk
tuvų atakos beveik neitra- 
lizavo Manila.

Kitas 24-tos divizijos jė
ga randasi užpakaly japonų 
ant Ormoc vieškelio, pus
trečios mylios į pietus nuo 
Limon, bet dėl didelės japo
nų koncentracijos kalne prie 
to kelio, negalėjo jį visai 
perkirsti. Dėl amerikiečių 
šaudymo nė japonai negali 
tuo keliu naudotis.

Lietus sulėtino veiklą, 
Gen. MacArthur pranešė, ir 
japonų snaiperis pašovė 
Brig. Gen. Claudius M. Eas- 
ley.

iki penkių mylių nuo Mis- 
kolc, Vengrijos penkto did
žiausio miesto, kurį rusų 
artilerija dabar apšaudo.

t

i Verždamiesi pirmyn ke-. 
liais einančiais aplink Bu
dapeštą į Austriją, rusai 
vakar perkirto Budapešto- 
Miskolc geležinkelį prie Va- 
mosgyork, ir artinasi prie 
Hatvan.

Kuomet britai ir indėnai 
kariai vakar įėjo į tą mies
tą, jie rado, kad naciai jau 
buvo išsinešdinę, bet buvo 
palikę daug pasėtų minų ir 
visokių booby-traps-spąstų.

šešias mylias į šiaurę nuo 
užimto Forli, aštuntos ar
mijos daliniai, verždamiesi 
arčiau Montone upės, išva
rė nacius iš Coccolia.

Maniloj Nuskandinta
Ne 11, Bet 16 Laivu
PEARL HARBOR, lapkr. 

17.—Adm. Chester W. Ni- 
mitz, pataisydamas pirmuo
sius pranešimus, sakė lap
kričio 12 d. atakoje antMa- 
nilos buvo nuskandinta 16 
japonų laivų, o ne 11.

Britai Turi Naują 
Didelį Bomboneši

LONDONAS, lapkr. 17.— 
Aviacijos ministerijh pra
nešė, kad "Master bombė
riai” lydi britų lėktuvus 
didelėse atakose.

Tuos lėktuvus vairuoja 
rinktinės įgulos. Jų užduo
tis yra surasti ir atžymėti 
taikinį ir kontroliuoti ata
ką. Jeigu lėktuvai išsisklai
do, tie lėktuvai ir vėl juos 
suveda krūvon virš taikinio. 
Jie paskutinieji numeta di
deles bombas ir tuomet n” 
fografuoja rezultatus.
SUPAŽINDINKITE KITUS
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Lt. Gen. Patton trečioji armija suveržia savo ratą ap
link Metz. Amerikiečiai pasivarė tris mylias iki pusan
tros mylios į šiaurę nuo to miesto. Nacių pabėgimo ko
ridorius rytuose susiaurintas iki šešių mylių.

(Acme-Draugas Telephoto.)

KAIP SEPTYNIOS ARMIJOS PUOLA VOKIEČIUS
Kaip 7 armijos puolą Vokto

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, lapkr. 17.—štai kaip 
septynios sąjungininkų ar
mijos puola Vokietiją:

KANADOS I-o# ARMIJA 
— Baigia apvalyti ScheMt 
apylinkę, kad atidaryti Ant- 
verpo uostą.

BRITŲ 2-oji ARMIJA — 
Stovi prie Maas upės ir Zig 
kanalo ir bando prasiveržti 
per Venio į Vokietiją.

JAV 1-otji ARMIJA—Pa* 
sivarė už Aacheno ir daro‘ .K - J.'' ' 1 ■"------------------------ą——  »■- —

Superfortress Skrido 
Virš Kyushu Salos

SAN FRANCISCO, lapkr. 
17.—Japonų naminis radio 
pranešimas sakė vienas B-29 
lėktuvas skrido virš vakari
nės dalies Kyushu salos, 
apie 10 valandą rytą ftiah- 
dien. Anot japonų, skridi
mas buvęs žvalgybos tiks
lams.

Kiniečiai Pripažįsta 
Ishan Miesto Užėmimą

CHUNGKING, lapkr. 17. 
—Maj. Gen. Chang Tung- 
chuen, Kinijos militarinis 
komentatorius, sakė japonai 
kariai, žygiuodami pagal 
Kwangtoi-Kweichof geležin
kelį, vakar užėmė Ishan mie 
stą, 43 mylias į šiaurvaka
rius nuo anksčiau užimto 
Liuchow.

Mussolmi Tarėsi 
su Savo Kabinetu

LONDONAS, lapkr. 17.— 
Nacių žinių agentūros, ku
rios tyli apie Hitlerį, Šian
dien rado vietos pranelti, 
jog Mussolinis suėjo su sa
vo kabinetu ir svarstė “ml- 
litarinę ir politinę padėtį."

“gerą progresą..”
JAV 9-oji ARMIJA—šė

lios myUos Vokietijos gilu
moje, laiko daug miestelių, 
Ir naikina minų laukus pa
kely į KoeJną., ?>-.» • .....

JAV 3-čioji . ARMIJA — 
Labiau suspaudžia Metz

JAV 7-tojt ARMIJA—Tik 
12 mylių nno->Belfort perė
jos—vartų į Vokietiją

PRANCŪZŲ 1-oji ARMI- 
JA—Žygiuoja pirmyn į šiau 
rryčius nuo Baccarat.

Saugotis tomistu, 
Churchill Įspėja

LONDONAS, lapkr. 17.— 
Ministras Pirm. Churchill 
šiandien atsišaukė į Pales
tinos žydus atmesti ir su
triuškinti Šternistų teroris
tų gaują, ir įspėjo, jog jų 
veiklos tęsimas gali pakenk 
ti visam žydų reikalui.

Smerkdamas Anglijos mi 
nistro Lord Moyne nužudy
mą, Churcihll sakė tas bai
sus įvykis sukrėtė visą pa
saulį.

WASHINGTON, lapkr. 17 
—Vice Prez. Henry A. Wal- 
lace draugai, kalbėdami apie 
jo ateities veiklą, sako jis 
veikiausiai norės vėl gauti 
vietą kabinete

KALENDORIUS
Lapkričio 18 d.: šv. Petro 

Ir Povilo Bazilikos P aš v.; 
senovės: žemartas ir Ledrū- 
na.

Lapkričio 19 d.: 25-tas 
Sekmad. po Sekminių), <šv. 
Elzbieta, Vengrijos karalie
nė t senovės: Dainotas ii 
Dinge rutė.

Lapkričio 20 d.: šv. Fe
liksas; senovės: Kurbautas 
ir Andė.

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

Sąjungininkai Triuškina Nacių Linijas Visam Fronte; 
Ofensyvoje Dalyvauja Apie 1,500,000 Sąjungininkų Karių
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, lapkr. 17.—Tankų lydimi pirmos armijos veteranai, 

drauge su devintąja armija, pralaužė spragą tankiam Hurtgen miške iki punkto ne
pilnai šešias mylias nuo Duren, kuris saugo pietinį priėjimą į Koelną.

Atmušusi ankstyvą nacių kontrataką, Lt. Gen. Simpsono devintoji armija veržiasi 
pirmyn. Vienas korespondentas sakė devintoj) armija užėmė bent penkis priešo mies
telius ir 1,000 belaisvių, nežiūrint didėjančios priešo opozicijos.

Sakoma vokiečių artilerija šiandien pradėjo smarkiau 
šaudyti, bet vis dar nepasirodė vokiečių lėktuvai.

Kapt. Ludwig Sertorius, nacių Transocean agentūros 
militarinis komentatorius, pripažino, kad pirmoji armija 
pralaužė nacių linijas į rytus nuo St-olbergo, kuris randa
si astuonias mylias į rytus nuo Aacheno. Jis sakė didžioji 
sąjungiųinkų ofensyva jau pradėjo antrą fazę.

(New Yorke girdėtas bri-) *-----------

Prezidentas Nori 
Tarnybos Jaunimui

WASHINGTON, lapkr. 17. 
—Prez. Rooseveltas šian
dien sakė jis viliasi, kad 
Kongresas šią žiemą praves 
įstatymą vienų metų tarny
bai šio krašto jaunuomenei, 
gal net ir merginoms.

Civiliniai Dalykai
Tik Nugalėjus Nacius
WASHINGTON? lapkr. 17. 

—Sudarymas planų civilinių 
dalykų gamybai veikiausiai 
bus atidedamas iki to laiko, 
kuomet Vokietijos suklupi
mas bus užtikrintas. Tokios 
išvados daromos iš James 
F. Byrues įspėjimą, kad jei
gu karas tai reikalautų, jis 
tuoj sustabdytų grįžimą 
prie civilinių dalykų gamy
bos.

FDR Nepasisakė Dėl 
Pakeitimu Kabinete

WASHINGTON, lapkr. 17.
—Prez. Rooseveltas nesida-|ir sueme- 
savo kabinete. Paklaustas 
apie galimybes pakeitimų 
vė patraukiamas įi kalbą 
miestą.
ar Postmaster General Wal- 
ker gali rezignuoti, Prezi
dentas sakė spauda ir radio 
po rinkimų pasiūlė tiek var
au, kad užtektų užpildymui 
penkių naujų kabinetų.

’Cotton Ed’ Smith,
FDR Priešas, Mirė

WASHINGTON, lapkr. lf. 
—Senatorius Ellison D. (Cot 
ton Ed) Smith, iš South 
Carolina, šiandien mirė sa
vo namuose Lynchburge.

Velionis buvo sulaukęs 80 
metų amžiaus. Jis buvo iš
rinktas Senatan 1909 metais 
ir ėjo tas pareigas iki pat 
mirties.

Smith buvo priešingas 
New Deal vadovybei.

tų radio pranešimas sakė 
pirmoji armija užėmė Stol- 
bergą.)

Didžioji ofensyva nacių 
armijų sutriškinimui pra
laužė spragas į Vokietiją. 
Gen. Eisenhower raportavo 
“gerą progresą’’ visam už
siliepsnojusiam 400 mylių 
ilgio fronte.

Spėjama apie 1,500,000 
sąjungininkų karių puola 
vokiečius. Gen. Eisenhovver

9-toji Armija Sumuša 'Kietus' Nacius
SU JAV DEVINTĄJĄ 

ARMIJA, Vokietijoj, lapkr. 
17.—Virtinės nacių belais
vių užpildė kelius užpakaly 
amerikiečių linijų.

Suimtieji belaisviai atro
do, kaip kiečiausi naciai, bet 
amerikiečiai juos supliekė

Iki vieno jie sakėsi tiki 
Himmlerio pranešimui, kad

Naciai Gins Metz iš Gatvės į Gatvę
SU JAV TREČIĄJA AR

MIJA prieš Metz, lapkr. 17. 
—Suimti naciai belaisviai 
sakė Metz bus ginamas iš 
gatvės į gatvę.

Penktos divizijos pėsti
ninkai dasivarė iki mylios 
nuo Metz, kur užėmė mažą 
Magny mišką.

Gen. Patton kelkis sulai
kė artilerijos šaudymą į tą 
katedros miestą. Vakar bu

Amerikiečiai Užėmė Gressenich
SU JAV PIRMĄJA AM- šovinių į nacių pozicijas, 

MIJA, lapkr. 17.—Amerikos Į kad suminkštinti jas šios 
pirmoji armija, atakuodama j dienos puolimui.
drauge su šešiom kitom są
jungininkų armijom, užėmė 
Gressenich miestelį, ant di
džiojo vieškelio einančio į 
Duren.

Gressenich yra svarbus 
susisiekimų centras pusiau- —Suomijos kabineto perkrė 
kely tarpe Aachen ir Duren. time, Juho K. Paasikivi bu-

Lt. Gen. Hodges kariai vo paskirtas naujuoju Mi- 
veržėsi per tankų Hurgen nistru Pirmininku, 
mišką iki šešių mylių nuo • Paasikivi buvo suomių
Duren. Nacių opozicija yra p1siyntiny, Helainki-Maa- 
labai kieta. , jtvOa derybose paliauboms.

Nakties metu artilerija Jis dabar užima Erho Cas- 
paleido suvirš 1,000 tonų 1 tren vietą.

štabas nepranešė kaip gi
liai pirmieji puolimai pasi
stūmėjo.

Olandijoje britų antros 
armijos patruliai dasivarė 
iki 2,000 jardų nuo Deri va - 
tion kanalo tarpe Maas upės 
ir Maesaecyk. Vokiečiai čia 
įsikasę, ir matomai mano 
gintis.

Britų patruliai taipgi ran
dasi į šiaurę nuo Roermon- 
do, tarpe kanalo ir upės.

Hitleris neturįs laiko viešai 
rodytis ir kalbas sakyti. Tik 
keli sakė maną, jog Hitle
ris serga arba nesutinka su 
Himmleriu.

Vienas nacis karys sakė 
"mes gal praradome kovą 
laukuose, bet dabar kauja- 
mės, kad išgauti teisingą 
taiką Vokietijai ir fiure
riui.”

vo šaudyta tik į geležinke
lių ir kelių suėjimus.

Prie Chesny, mylią į ry
tus nuo Pouilly, sauja ame
rikiečių užtiko priešo amu
nicijos krovinį. Jie manė 
reikės smarkiai kovoti, bet 
kuomet paleido granatas į 
kulkosvydžių lizdus, naciai 
išbėgo šaukdami, “Kame- 
rad, kamerad!”

Paasikivi Naujas 
Suomijos Premjeras

STOKHOLMAS, lapkr. 17.
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
NEPAMIRŠKIM!

Sv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras lapkričio 19 d. 
prasidės 6 valandą vakare. 
Klebonas tikrai smagus, kad 
žmonės skaitlingai lankosi, 
o kiekvienas parapijonas at
silankęs džiaugiasi, nes šį-; 
met bazaras yra įvairesnis. 
Praeitą nedėldienį Jonas 
Bakshis ir Antanas Lauchas

loms. Kuri mokykla daugiau 
į tikietų parduos, ta gaus di
desnį pelną.

Seselės ir vaikučiai prašo 
visų neatsisakyti nusipirkti 
nuo jų tikietus. Pereitą me
tą vaikučiai su seselėmis 
daug darbavosi. Už tai nu
sipirkta labai puiki stovyla 
Saldžiausios Širdies Jėzaus, 
kuri nušviečia visą mokyk
lą. Ir šįmet galės ką nors 
nusipirkti mokyklai.gerai pasižymėjo prie sal

dainių, o Jonas Urbaitis ir 
Mykolas Shiaulis prie kitos DIDELIS GAISRAS
pramogos.

•Klebonas prašo visų para- 
pijonų neužmiršti ateiti ir 
šį nedėldienį.

MOKYKLŲ VAKARAS
Katalikiškos mokyklos ren 

giasi prie didelio parengi
mo, kurio iniciatyvą paėmė 
Knights of Columbus, ir ra
gina visus žmones atsilan
kyti gruodžio 3 d. 2 valandą

Lapkričio 12 d. užsidegė 
du namai: vienas trijų aukš 
tų, o kitas dviejų. Viename 
buvo automobilių dalys, 
tai Western Auto Co., o ki
tame krautuvė ir “storage”, 
kur apie 50 šeimynų turėjo 
pasidėję savo daiktus, dau
giausia tos šeimynos, kurių 
vyrai tarnauja kariuomenėj 
Visos šeimynos nukentėjo, 
nes kompanija neturėjo ap-

To the People
of thit Communlty

The best \vay to obs:rve the 
defeat of Hltlęr is to buy an e:Ura 
War Bond. In thousanas upon 
thousands of American homej to- 

d a y thcre is 
pride and sad- 
ness. From these 
homes h avė 
come fighting 
mcn who died to 
bring us this far 
on rne road to 
decisive victory 
over all our ene- 
mies. Ii wi 11 
takernoresweat. 
more tears, 
mote toil. mere

and greater individual War Bu:d 
buylng before we see Japan in 
the ruins these barbarians of the 
Pacific planned for us. Ho\v 
much more blood and tears de- 
pends on every individual Amer
ican war worker and Bond buyer.

The Sixth War Loan symbol— 
a bomb hurtling down on the 
Hising Sun—can only come to 
reality with your individual help. 
Even ivithout the costs involved 
in training a crew and its load 
of bombs, every B-29 super-fort- 
ress means an expenditureby the 
government of $600.000. Buy at 
least an extra $100 War Bond 
above your normai payroll Sav
inas. That’s the least you can do 
to back up your flghting relatives 
and friends.

THE EDITOR.

Lietuvis vokiečius
valo

Pvt. Aleksandras J. Ne- 
vulis, sūnus vietos gyven-

CHICAGOJE I nį, lapkr. 19 d. popiet pir- 
; mą valandą.

Salė jomarkui labai gra
žiai išdekoruota. Rengėjų 
pranešimu virš tūkstantis 

tojų Nevulių, nuo N. Lewis tais įvairiausių mezginių, visokių gražių ir brangių 
St., rašo tėvams, kad kariuo- rankdarbių ir kitų dalykų dalykų bus žmonėms pasi- 
menėj jis yra priskirtas prie patiekti pasirinkti lie- ( rįnkti. Reporteris
ypatingo vieneto (unit), ku- tuviškame jemarke, kurį_________ ______________
rio pareiga apšvarinti vo- rengia Šv. Teresės draugija

Visi į jomarką!
Brighton Park. —

WOLKSTUDIO 
^^1945 w.<t „- 5n.it
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kiečius paimtus į Amerikos parapijos salėje, sekmadie-
nelaisvę. šis vienetas, sako,-----------------------------------
buri du milžiniškus trokus, nelabai nori pereiti per pir- 
kuriuose yra įrengtos pii- tj, kuri juos apšvarina, ap-
tys. Kiekvienas nacis, pate
kęs į amerikiečių nelaisvę,

valo ir baltais išleidžia. Vo
kiečių kareivių drabužiai

turi pereiti per tą pirtį, kad taip pat yra dezinfektuoja- 
Amerikos kariuomenės neuž- mi.
krėstų vienokia, ar kitokia Nevuliai kariuomenėj tu- 
liga bei parazitais. Vckie- ri du sūnus. Tėvai yra nuo- 
čiai kareiviai, sako, nepra- latiniai “Draugo” skaityto- 
tę prie tokios dezinfekcijos jai.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS IAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirbimo.

riną Peters, kuri sunkiai ser 
ga ir žada važiuoti į Madi- 
son, Wis., operacijai. 
STAIGA SUSIRGO

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

P°PietJ J“"'?“ T°wn'' d'-a^os ant šių dalykų. Sa- Jurgia . Esantis (Enri.
koma nu<jstolill padaryta už ka.s> sunkiai susirgo dirb- 
$120,000. Ugnegesiai visą tuvėje lapkričio 14 d. ir tie-kučiai parodys savo talen

tus.
Šitos rūšies parengimas 

jau antri metai ruošiamas. 
Praeitą metą programa bu
vo patriotinė. Šįmet rengia
masi prie dainų ir vaidini
mo. Programa tęsis pustre
čios valandos. Tikietai po 
40c. Visas pelnas mokyk-

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETlJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI 
Kai jums pr

kiatėjimas ir Jūs jaučitėa aur*»- 
ginti, aervuoH ir blogąją puotaikeįa 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — ga]> 
voi skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūe skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gezų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Comoio. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoio 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pa geibo* 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį. įsigy
kite Comoao 
iiandien.

Jeigu JO* negalite nusipirkti savo apvlla* 
kė). siųskit prašym* dil mflsų ‘‘susipažiais 
mui” pasiOlymo Oomoto Ir gausit* —

60c vertėt 
Bandymui Bonkutftš

DR. PBTRR’B OLEJO LINIMENT — 
antiseptika* — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir nearslgiškų 
skausmu, mušk ulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų i* 
nykstelėjimų.
BR. PETErS MAOOLO — tikslina* -t 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip psvytdiiui rūkiusa 
nevirškinimas ir rlmuo.

DYKAI

I Supkit H “SpecU PuU- 
| tymo” Kuponą — Dabar

IO įdėtas 01.00. Atsiųskit man apmo
kite 11 uncijų Gomozo ir dykai —

(60f vertė* — bandymui bonkutsa 
OI* jo ir Msgolo.

I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas-

Adresu_________

rašto Ofisu--------- ----- ----------------~—
DR. PETER FAHRNEY 8 80N8 CO.

D*p». «n-acw

L IMI Washtaąloa Blvd.. Chlca«o 
15* Staatoy lt.. Wianlpe«. Mas..

f < iv
ll.H. I

naktį dirbo. Raudonojo Kry
žiaus moterys patarnavo su 
užkandžiu.
MIRĖ

Stanislovas Petruška, su
laukęs 49 metų amžiaus, gy- Į 
venęs 1021 Lincoln St., mi
rė Victory Memorial ligoni
nėj. Velionis priklausė prie 
Šv. Baltramiejaus, Šv. Juo
zapo ir Laisvės Mylėtojų 
draugijų. Palaidotas iš Šv.
Baltramiejaus bažnyčios As- 
cension kapinėse. Paliko' 
žmoną Prancišką ir du po
sūnius: Joną Viraką ir Juo
zapą Petrašką, ir dvi sese
ris: Šidlauskienę ir Masu- 
lionienę.

VIEŠI
Viktoras Jonaitis, jūrinin

kas, sūnus Adomo ir Stefa
nijos Jonaičių, 1111 Victoria 
St., lapkričio 11 d. parva
žiavo namo 15 dienų. Prieš 
išeidamas į kariuomenę bu
vo labai geras laikraščių 
pardavėjas. Sako, būdamas 
jūrininku tikrai daug ką pa
matai. Jis tikėjos pasima
tyti su savo broliu Edmun
du, kuris irgi pašauktas į 
kariuomenę lapkričio 8 die
ną ir paskirtas į jūrininkus.
“Boat training” turi Great 
Lakęs stoty. Viktoras ma
no, kad, gal, galės su juo] YARds <841 
pasimatyti prieš išvažiuo
siant j savo stotį.

siog nuvežtas į Šv. Teresės 
ligoninę, kur tuojau padary 
ta operacija. Linkime jam 
greit pasveikti ir grįžti prie 
savo pareigų.

Mano 28 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma

jų Z. klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne----- 1 sutartį.

akys atitaiso- 
akinių. Kainos pigina kaip

Nelson Chungkinge, Daugely atsitikimų
_ 9 | asas be akinių. Kai

Sudarys Kiniečių WPB 4712 At.
CHUNGKING, lapxr. 16 

—Donald M. Nslson ir ma
ža grupė ekspertų pasiekė 
Chungking, kur jie padės 
kiniečiams įsteigti karo pro
dukcijos tarybą, kurios tik
slas bus sukoncentruoti pra
monę karinei gamybai.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena perą s k ų įsam gyvent- 
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuotl Jaa moderntlklauala 
mątoda, kurią regėjimo mokate* 
gali suteikti.
» M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali 

I M riaą aklą pempėm*.

Dr. John J. Smefana 
įDr. J. J. Smetana, Jr.
1801 Ashland Avenpe

Vampaa lt-tee
Metamai GAN AL MM,

Kaadtea
arigo VALANDoat
a 8:88 a. na. iki 1:10 p. na

Ir šoltad. 0:10 a. m.
ikt Jill *> m.

—

Y AKIMI 1273 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (colorį 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
cm

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY —■ VFATCHMAKJEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pfaone: LAFAYETTE 8617

,—‘ —‘—1--------

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

v/
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

=■^1

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dūubak ir Duktė — savininkės
■Sf

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STR1K0L IS
FHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vat vuk. 

Nedėliomūj pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL15
DANTISTAS

6645 Sa. Anhlaad Arena 
arti «rtfc Strert

■o 8 aaL iyša Bd 8 vaL

NL TIKgfad* 8038 
■eaddendjoa Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treėiadieniaia pagal autartį

M. YARda OKI
6187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ha wL: ana 14; aae 8A0-4AI

Res. 695b So. l'alman Ava 
Res. Tel. GBOveūiU (MI7 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS « i. CHIRURGAS

2423 West Marųnette Road(
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

I

Trečiadienio Ir Sečt&dienlo vakarai* 
Oflaaa yra uždaryta*.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TaL CANa.1 6122

DR. BIE7I5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ž 

2201 W. Cermak Rd.
: 1—3 popiet tr 7 8 v v 

Trečiad. ir Šešta
ofbsaa aždflryta* 

REZ1T FNCUA
3241 West 66th Placv

ToL REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rcx. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATCM <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: C600 S. ArtcKtan Ate 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Iki 0 vai vakare.

TaL TARA* 3144

DR. V. A. ŠIMKUS
- B AKDVTL74 PRITAIKO

T44 Wesi S5th Street 
TU.: 11-12; 2-4; hr 6:30 8 

fhaaaiRiaiiab—2-4 ta- 6 3O-N:3š>
Šventadieniais—11-12.

Skaniausi* duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI

PASIVAŽINĖJO
VfLBARYJE

Lapkričio 8 d. buvo dide
lė diena demokratams, ypa-j 
tingai Stanislovui Mickui,1 
nes jis su kitu jaunikaičiu1 
respublikonu Jonu Kalbrick 
suėjęs laižybų (susibetinęs), 
kad jei prezidentas Roose- 
velt vėl laimės, tai Jonas, 
pralaimėjęs, Stanislovą per 
visą dešimtą gatvę turės vež 
ti vilbaryje. Ttaip ir buvo. 
Stanislovas sukvietė grupę 
jaunuolių, kurie užėmė beno 
vietą. 40 vaikų sudarė tik
rai ‘‘puikią muziką.” 

IŠVYKO APLANKYTI
e

Ona Petroshienė ir Mar
garita Trust lapkričio 16 d. 
išvažiavo į Rockford, III.,
aplankytų savo sesutę Kata- 

i

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais visa diena.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.2318 WEST ROOSEVELT ROAD

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai. Remontąvimnl, Refinansavimui—
AMT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOkfJIMUI

Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ra tomą.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mOaų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi 6&.000.00 ap
drausti per Federal Ravinva and Isian In- 
aurance Corporation. Jūsų pinigai bos greitai 
išmokami Joms ant pareikalavimo.

8ENIAU8IA IR 2YMIAURIA LIETUVIU 
FINANSINfi {STAIGA.

— 47 Mėtai 8ekmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 8. HALSTED ST.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 ild 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik nusitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
YaUndoa; 3—8 j^opet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARd« 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TėL: RHDway 7880

OFTSO VALANDOS: g
Nuo 10 iki 12 va), ryto, nuo 2 iki " 
vai. popiet ir nuo 7 iki R 30 vai. vak 
Sekmad. nuo 10 iki 1° vai. d'eną

dFemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tei. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepta — .
Aauk KED/.ie 2868 f

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vnl vakar* 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal nutarti

Nebūk vergu, bet viespa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi paaieg 
kia. — Vydūnas ™
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CLAŠSIFIED AND "HELP WANTED" Į —

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ailVERTISING DEPARTMENT 

in No. Dearbont Street 
TeL RANOoloh 9488-948S

HEl.P WANTED — VYRAI HELP WAN1ID MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUDTNJ MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas
H. C. KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
PRIE GELEŽIES DARBŲ

Patyrimo nereikia. Aukščiausia 
mokestis ir viršlaikis. Taipgi rei
kia Layout. vyri} ir Fitters.

CENTRAL ARCHITECTURAL 
IKON WORKS 

3101-11 W. 27th St.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ot 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišauki! darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE
WAREHOUSE DARBININKŲ

Nuolatiniai darbai svarbioje pramo- 
nPje. Pilno ar dalinio laiko. Saukit:

LAFAYETTE 1150 IR KLAUSKITE 
A\I>Y AR ATSIŠAUKITE I 

2531 W. 48th ST.

GENERAL FOODS
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai švarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

dirbtuvėje.
3 šiftai — 54 vai. į savaitę mo
kant laiką ir pusę virš 8 valandų 
j dieną ar 40 vai. j. savaitę. Uni
formos duodama. Grupės ap- 
drauda. Atostogos ir kitokios 
naudos.

ATSISAITKIT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324

bfcAŪČAŠ, ČTTTCAGO, TEETNOTŠ

Priimtuvės artistei Polynai Stoškiūtei

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Turi
KARO DARBĄ

Jums!
Su

PO KARO ATEITIMI

ATSIŠAUKIT Į

HECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation 

55th IR JOLIET RD.

LA GRANGE*
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai Į^rie Aluminum 
eastings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 

i ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

Dirbtuvės
Darbininkų

GENERAL MACHINE 
SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ

MATERIOLO IŠDALINTOJŲ

100% KARO DARBAI
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—m—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

AMPRO CORP.
2851 N. WESTERN AVĖ.

Po svietą pasidairius
ARKLYS IR ŽMOGUS
Arklys kad geria, supranta 

Laiką
Kada nustoti. Jis žino sai

ką.
Kai atsigėrė nebeįduosi. 

Nors jį maldausi, snukin
bučiuosi.

Man apie žmogų kalbėt 
nemiela.

Jis turi protą, turi ir sie
lą,

Bet daug iš jųjų ve kaip 
pasielgia,

Į žmogiškumą neatsižvel
gia.

Kasdien prie baro kalbuzėj 
sėdi

Ir maukia, maukia ir nesi
gėdi.

Galva nusvyra, veidas iš
plinta,

Akys pabala, jis vis dar pun
ta.

Kalbos netvarko, liežuvis 
pinas.

Krint, kur papuola, nors 
ir purvynas.

Karo prispausta Lietuva 
verkia,

Jis jos negirdi, parvirtęs

Pavyzdį imki nors iš ark
lelio,

Jeigu kitokio nebrandi ke
lio.

žaibas

Kaip jau Čikagos lietuviai 
žino, lapkr. 26 d., puošnioj 
vidumiesčio Orchestra salė
je įvyksta garsios artistės 
Polynos Stoškiūtėg debiuti
nis koncertas minint dienr. 
Draugo 35 metų gyvavimo 
sukaktį. Neužteks koncerte 
dalyvavusiems tuo pasidžiau 
gti. Daugelis norės su artis
te arčiau pasimatyti, su ja 
pasikalbėti, su ja pasisvei
kinti. Tam nebus Laiko pa
čioje salėje. Daugelis norės, 
kad artistė su mumis ilgiau 
pasiliktų, pasižmonėtų, kad 
ją tinkamai galėtų pagerb
ti, padėkoti ir pareikšti įver-'

Prieš karą daugelis ame
rikonų tik fonišką veidą pa 
darydavo, kai užsimindavai 
apie tai, kaip naudinga žmo-
gui yra mokėti svetimų kai-1 tinimą jo8 gab'umų Tam ir. 
bų. Jie, liub, sakydavo: gi nebūtų laiko ir vietos Or-

— Moki ingliš ir esi s'mart 
Grįžę iš karo kareiviai 

bet gi kitaip galvos, štai, 
vienas Amerikos armijos lei 
tenantas James Fernley iš 
Plymouth Meeting, Pa., net 
medalį gavo už tai, kad mo
kėjo vieną tik vokiečių kal
bos žodį. Sykį jis Prancūzi
joj paėmęs drąsos įšoko į 
vokiečių apkasus ir stipriu 
balsu surinko: “Ergeben!” 
Tuojau 28 nacių rankos iš
kilo į viršų ir jis visus nu
varė į savo pulko postą. - 

“Ergeben” reiškia “Sur- 
render!”

chestra’ Hali.
Todėl Draugo Adminlptra

cija ir Redakcija atjausda- 
ma kilnių lietuvių gerus no
rus ir jausmus, laiko sau 
kaipo didelę garbę kviesti 
visus Čikagos lietuvius at
silankyti į Amerikos lietu
vių pažibos priimtuves ir 
pagerbtuves tą pačią dieną 
tuojau po koncerto, 6 vai. 
vakare, Morrison Hotel, Roo
sevelt kambaryje. Kiekvie
nai ypatai įžanga $3.25. Tas 
įnima ir taksus ir arbatpi
nigius. Su užsakymais ir vie 
tos rezervavimais tuojau at
sišaukite. Išpildykite apačio
je randamą blanką ir pri- 
siųskite Draugo Redakcijon 
kartu su čekiu ar money or
deriu iki trečiadienio, lapkr. 
22 d. pirmos valandos po pie
tų. Vietos yra suskaitytos.

Stoškiūtės Koncerto Tikietų Užsakymas
Malonėkite siųsti sekančius tikietus:

............po $2.75; ............ po $2.40; .............po $1.75;

....... ...po $1.20; .............po $0.90 centų.
Rezervuokite man ........ vietas po $3.25 P. STOŠKIUTfiS

Priimtuvėms, kurios įvyks Roosevelt Room, Morrison Hotel, 6 vai. 
vakare, Koncerto Dienoje.

Vardas ...................... . ......................................
Adresas ............ . ................................................
Siunčiu $............ už tikietus.

i
P. S. Iškirpkite šį kuponą ir su atitinkama pinigų suma pasiųskite 
“Draugo” ofisą. Užsakytus tikietus tuoj gausite.

FINISHER IR 
SEAM PRESSER

Pastovūs darbai. Apmokamos 
atostogos. Aukšta mokestis.i

DURO BROS., INC.
105 W. Monroe — 5th Floor.

HELP WANTED — VYRAI

$40 IKI $55 į SAVAITĘ
Ar Daugiau!

BUCERIŲ ------ VERŠIŲ ODOS LUPEJŲ
PAPR. DARBININKU ------ RŪKYTOJŲ

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NEAR NORTH SIDC.1E

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET

(t Blokas j šiaurę nuo Division St. “L” Stoties)

HELP YVANTED — MOTERYS

159 IKI $191 SAVAITE
AR DAUGIAU!

V
Pakuoti Dešrukes (Weiners)

Ir Kenuotas Mėsas
Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDEJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGYVICK STREET 

(1 Blokas į šiaurę nuo Division St. “L” Stoties

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANYI ./•
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

OPERATORIŲ
Su ar be patyrimo dirbti prie 
korsetų. Gera mokestis ir viršlai
kis.

BLAIR CORSET CO.
231 S. GREEN ST. Sth FLOOR

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as

you learn or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

Pastovus Darbai Dabar 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

Lipdant, užrašus ant gėrimų 
borAų. Malonios darbo sąlygos. 
Ateikite prisirengusios stoti prie 
darbo. 4b
WAKEM & McLAUGHLIN 

225 E. Illinois St.

Daug kas nori steigti ii 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. PaJau

Skelbkitės “Drauge”.

Suktas politikierius užei
na į vieną laikraščio redak
ciją ir, gavęs pasimatyti su 
redaktorium, piktai sako.

— Tavo laikrašty buvo i| 
rašyta, kad aš esu melagis, 
kruk ir visoks šaisteris?

— No, — atsakė jam re
daktorius ramiai.

— Yes, aš girdėjau...
— Well, gal, tai buvo jau 

kalbos gatvėje, namuose, mi 
tinguose jau vakar ar už- i| 
vakar. Mano laikraštis nede
da senų žinių, — paaiškino

knarkia.

Purvinas kelias. Ai, galva 
skausta.

Šunies laižyta burna ne-t 5prausta.
Akys dar mirga, regisi pūs

čios.
Grybšt už pašonės, kišenės' jam redaktorius, 

tuščios.

Žmogau su protu, būk iš
mintingas,

Mesk kalabuzę, būsi lai
mingas.

HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ 
MERGINŲ

Geri nuolatiniai darbai. Įdomūs 
darbai. Užtektinai viršlaikio.

PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG. CO.
1417 W. JACKSON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJŲ IR
COUNTER MERGINŲ
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.

★ ★
Valgis ir uniformos duodama. 

Gera mokestis ir darbo 
sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO 
Imkit Douglas Park "L” iki durų.

' ren n r o j a si ~

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th St
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
NntAiitaK, 4080 So. Wood Street, ar 
telefon nokite LAFayette 0098.

I

PA.R8TDITODA — 2 fletų, mūro 4 Ir 
4 kambarių namas, šiluma .su stoke- 
rlu. Apdengti pordlal. 2 karam ga- 
radžlus. Kreipkitės adresu—4341 S. 
ARTESIAN AVĖ.

PARSIDUODA—4 fletų naujas kam
pinis maro namas, stokerts. platus 
lotas, mūro garadžius. Weather 
strlpped langai, lnsulluotas stogas. 
“Showers” kiekvienam flete. arti 
gatvėkartų Ir parkų. Kaina ‘Ii#,500.

Visokius Real Estate, Morgičių, 
Insurance reikalus padarau atsargiai 
ir pigiai. Teisingas patarnavimas.

CHAS. URNICH (Kazys Draikas) 
2500 W. 43rtl St., 2n«l Floor 
(JPJimas nuo Campbell Avė.)

Telefonas: PROspec^ 0025.

RENDUOJABI — KEPYKLA ir 6 
kambarių pagyvenimas. SS metų Iš
dirbtas biznis geroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia blzn) Ifi priežasties 
sveikatos. DPI platesnių informaci.fų 
krelpkltSs sekančiu ndresu—1425 B. 
4»th AVĖ., CICERO, ILL

PARSIDUODA — 85 AKRU ŪKIS 
arti Otls,’Tnd. Geras namas, budln- 
kai Ir žemė. Elektra. 8 akrai mISko 
Ir randasi mažas u peliji. Kaina — 
17,800. Rąžykite: — L. A. BII.AN. 
2448 W TOWA 8T„ Chicago, III.

REIKALINGA apyaenP moteris lie
tuvių Šeimoje prižiūrėt! 2 vaikučius. 
Gyventi ant vietos. Motina naKIP, 
dirba naktimis. Pajaukite telefonu— 
VINeennes 8301 nuo 9 ryto iki 8 pp. 
MR8. J. DARCHIM, 8530 SO. RA
GINE AVENVR.

PIRKITE KARO BONUS!

ITlARGUTIJ'
VIENINTBLIS AMERIKOS UBTUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRABTI8, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 1L

fflfC - 1459 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 3 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:80 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Ud 8 v. v. 

ofise adresas: ' ' ' H,

6755 S. Westem Ave„ Chicago, Ilk
Telefonas — GROvehUl 2242

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
)ANGALUS SULYG J'tJŽDANG,

F7RANKOM LAZDAS.
MES PADAROME LANGAM 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West «th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas 1

VAL.: — nuo 9 ryto iki 6:S0 p.p. etvir. Iki 9. šeštad 9 Iki 12.

f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesnį nuošimtį — ba koariHan 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
■ ... .

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Neimąs — POBTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankštos rūšies, jn J c
t syk plautos, Chamiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................. $11.25
PETBOLBU1I OOKE (Conrse). ,<1A cA 
PETBOLEIJlf OOKK (PBe Bnn) |lQ*95 

W. VIBG. LUMP — Sijoti..........jg gg
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo

ma tat 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, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikrašti n nededamos.

- Entered aa second-Clasa Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pergalės išvakarių žygiai
Jau per kai kurį laiką kažin kas ypatingo buvo jau

čiama Europos atmosferoj. Karo fronte nedaug pažan
gos tebuvo daroma. Bet, kaip dabar matome, tai buvo 
tyla prieš audrą. Lapkričio 16 d. tyla nutraukta. Kilo 
didžioji audra. Iškilo į padanges tūkstančiai amerikie
čių ir anglų lėktuvų ir lyg žaibas trenkė į nacių įsi- 
stiprinimus. Tą trenksmą pasekė šešios sąjungininkų 
armijos (apie pusantro milijono vyrų) ir kelių šimtų 
mailių frontu smogė priešui. Šis žygis buvo taip pui
kiai prirengtas ir jo vykdymui laikas taip gerai nusta
tytas, kad nacių karo vadai, netikėtai užklupti, ir atsi
peikėti neturėjo progos.

Pirmųjų didžiosios ofensyvos žygių pažanga aiški. 
Nėra abejonės, kad tolimesnėje eigoje toji pažanga 
bus dar ryškesnė. Nors naciai Europos vakarų fronte 
turi daug jėgų sutraukę, tačiau jų jėgos negali pri
lygti sąjungininkų jėgoms. Manoma, kad sąjunginin
kai prieš vieną vokiečių karį turi tris savo karius. 
Be to, sąjungininkų aviacija žymiai pralenkia vokišką
ją. Ir šiaip vokiškieji karo pabūklai taip jau yra men
kesni.

Karo laimėjimą, paprastai, daug nulemia maistas, 
karių įr ginklų rezervai. Šiuo atžvilgiu naciai irgi ne
gali susilyginti su sąjungininkais.

Tad, Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų karo 
jėgos pasijudino lemiamiems žygiams į pergalę. Ar jos 
sulauksime anksčiau ar vėliau, ji yra užtikrinta. Mes 
manom, kad jos sulauksime greičiau, negu pranašavo 
Premieras Churchill.

Pergalę pagreitins ir tas faktas, kad Vokietijos vi
duje daugiau ir daugiau reiškiasi neramumai. Ne tik 
užsieny, bet ir pačioj Vokietijoj sklinda visokie gan
dai apie neaiškų Hitlerio likimą. Aną dieną budelio 
Himmlerio perskaityta neva Hitlerio proklamacija vie
toj nuraminti vokiečius, dar daugiau nepasitikėjimo 
ir abejonių juose paskleidė. Vokiečių dauguma neken
čia Hitlerio, bet dar labiau nekenčia kruvinojo Himm
lerio. Šiuo kartu gali pritrūkti Gestapui (slaptai poli
cijai) žmonių ir ginklų, kad kylančią prieš kruviną dik
tatūrą vokiečių tautą numalšinti. Pagaliau, nebus nė 
laiko.

Aišku, kad didžiausia ne tik šiuo, bet iš visų karų 
istorijoj dabar pradėtoji ofensyva, tai garbingos ir, 
reikia manyti greitos ir pilnos, pergalės išvakarės.

★

stiprins laisvę mylinčių tautų koaliciją kovoj prie. fa
šistinius agresorius.

Kas galėtų pasakyti, kad šie žodžiai nėra gražūs? 
Taip jie yra gražūs.
Bet... pulk. Galin, sukrovęs gražių, žodžių krūvą, ima 

ir pagadina visą biznį, paverčiant savo žodžius tuš
čiais, beverčiais. Jis sako, kad, nepaisant jo aukščiau 
padarytų pareiškimų, Sovietų Rusija nenusileis ginče 
su lenkais dėl rytinės Lenkijos ir savo armijos? iš ten 
neištrauks. Taigi, pats save sukerta.

Kad sovietai kišasi į kitų valstybių vidaus reikalus, 
tai yra neužginčijamas faktas. Pavyzdžiui turime Bal
tijos valstybes, Lenkiją, Jugoslaviją, Suomiją, Rumuni
ją ir t.t. Maskva kiša savo dvylekį net į tokių valsty
bių reikalus, kaip Italiją, Prancūziją ir kitos.

Taip jau visam pasauliui yra žinoma, kad Sovietų 
Rusija veda agresinę politiką. Ji užgrobė Lenkijos pu
sę, Baltijos valstybes, savinasi Rumunijos ir Suomijos 
teritorijas.

Maskva ir jos agentai vienaip kalba, bet visai kitaip 
elgiasi. Todėl jų tuštiems žodžiams nieks ir nebetiki.

*
Amerikos vyskupų balsas

Šiomis dienomis laiko savo metinį suvažiavimą Va
šingtone Amerikos katalikų arkivyskupai ir vyskupai. 
Dalyvauja virš šimtas vyskupų. Jie tariasi katalikų 
veikimo centro (National Catholic Welfare Conference) 
ir kitais svarbiais reikalais.

Vyskupų suvažiavime priimta svarbi rezoliucija Len
kijos ir Baltijos valstybių ateities klausimu. Ta pačia 
proga priimta užuojauta tų kraštų persekiojamiems 
vyskupams, kunigams ir tikintiesiems. Rezoliucijoj tarp 
kitko pasakyta:

“žiaurūs, nežmoniški agresoriai verčia ant jų (lie
tuvių, latvių, estų ir lenkų — “Dr.” red.) baisius 
žiaurumus ir negirdėtus ligšiol barbariškumus. Pil- 

,dyti religines pareigas jiems yra arba uždrausta ar- 
ha sudarytos nenugalimos sąlygos religiniam gyveni
mui. Ir dabar jie gyvena baime, kad, ir pergalei atėr 
jus, šviesesnės dienos su civilinių ir religinių laisvių 
užtikrinimu nebus realizuota.”

'Jungtinių Valstybių vyskupai jiems — vysku
pams, kunigams ir žmonėms reiškia gilią užuojautą 
su maldaujančia viltimi, kad stiprios, laiminčios tau
tos, laikantis meilės ir teisingumo, jų kentėjimuose 
suteiks pagalbą ir pilnas, neginčijamas teises.

“ Amerikos katalikai niekuomet nesutiktų, jei jų 
kraštai būtų palikti tiems, kurie veda dekristianiza- 
ciją istoriškųjųi katalikiškųjų tautų. ”

Tenka nuoširdžiai džiaugtis ir dėkoti, kad Ameri
kos garbingieji vyskupai taip stipriai ir energingai už
stoja šiuo metu persekiojamų ir naikinamų mažesniųjų 
tautų žmones. Kam šiandien nėra žinoma, kad Balti
jos tautų, Lenkijos ir kitų kraštų žmones persekioja 
ir žudo žiaurūs Vokietijos nacių ir rusų bolševikų bu
deliai.

Rimties
VALANDĖLEI™

Vienaip kalba, kitaip elgiasi
Neseniai mes rašėme apie Stalino kalbą ir pastebė

jome, kad jo žodžiai griežtai prieštarauju Maskvos dar
bams. Sovietų Rusijos ambasada Vašingtone šiomis die
nomis kitą panašią štuką iškirto. Jos leidžiamam biule
tenyje kažkoks pulk. Galin rašo, kad, girdi Sovietai 
nesiekia grobti svetimų teritorijų ir kištis į kitų val
stybių vidaus reikalus.

Tas pulk. Galin gražiai parašė: a) sovietai taikingai 
sugyvens su visoms vaLstybėms, nepaisant kokia būtų 
jų politinė santvarka; b) bendradarbiaus ekonominiai 
ir politiniai su visoms valstybėms suverenumo lygybės 
ir nepriklausomybės pagrindais; c) įeis sąjungon su 
visom valstybėm, kad agresorių apsisaugoti; d) visai 
atsisakys nuo imperialistinės ekspansijos kitų tautų 
cąskaiton; e) nesikiš į kitų tautų vidaus reikalus; f)

Į APŽVALGA ]
The New World

Keli šimtai tūkstančių “The New World” skaityto
jų Chicagoje šiomis dienomis skaito puikų J. E. arki
vyskupo Samuel A. Stritch laišką, kurį jis parašė kun. 
A. Briškai spaudos savaitės ir 40 m. lietuvių spaudos 
laisvės minėjimo proga. Pirmame to laikraščio pusla
pyje skaitytojai mato penkių skilčių antraštę: “Arch- 
bHhop asks security for small nations on ‘Lith’ jubilee”.

Šis Arkivyskupo laiškas mūsų dienraštyje buvo įdė
tas praėjusį šeštadienį. Bet mes visiems savo skaityto
jams patariame įsigyti šios savaitės “The New World” 
numerį, kad savo akimis pamatytumėte vyskupų ir ka
talikiškos spaudos didelį ir nuoširdų palankumą tra- 
gingoj padėty esančiai lietuvių tautai.★
Daugiau pridėkime

Community and War Fund savo šių metų darbo dar 
neužbaigė. Kvota dar neužpildyta. Todėl didysis šalpos 
darbas ir mūsų chicagiečių garbė reikalauja, kad įsi
temptume truputi daugiau ir šią savo svarbią pareigą 
garbingai atliktume. Kas dar neaukojom — aukokim, 
kas mažai aukojom — daugiau pridėkim. Neužmirški
me, kad iš to garbingo fondo ir nuo karo nukentėju
sieji lietuviai gauna pašalpą.★

5?r šį mėnesį įvyks šie svarbūs parengimai: šį vaka
rą Švč. Panelės Gimimo par. salėj, Marųuette Park, BA 
LF 5 skyriaus magikoe vakaras; rytoj ftv. Kazimiero A- 
kademijoj R-jų Draugijos jubiliejinė vakarienė; lapkri
čio 26 d. ‘Draugo’’ sukaktuvinis koncertas.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

Gamtoje ir žmonių 
tarpe

Su pasididžiavimu katali
kai sako, kad Bažnyčios pra
džia buvusi visai nežymi, 
bet, praėjus porai šimtme
čių, tikinčiųjų skaičius ne
paprastai augo. Bažnyčios 
augimas teisingai prilygina
mas garstyčių grūdelio au
gimui. Mažas grūdelis virto 
dideliu medžiu.

Mėgstame priminti, kad 
geras darbas, nors jis būtų 
menkiausias, turi nepapras
tos vertės ne tik Dievo aky
se, bet taip pat atsiliepia 
kitų asmenų gyvenime. Ar
timas pastebėjęs pavyzdin
gą darbą pats skatinamas 
gera daryti, tvarkytis.

Tačiau vieno dalyko ne
vertėtų praleisti — nors iš 
mažo grūdelio išauga pui
kus naudingas medis, bet 
iš mažo grūdelio gali aug
ti nuodingas kenksmingas 
medis. Kažin kodėl, niekam 
neverti augalai rodo dides
nę pažangą, jie atsparesni, 
dažnai net išvaizda malo
nesnė, gražesnė.

Kiekvienas ūkininkas pa
sakys, kad visokios piktžo
lės, dilgėlės, geriau auga už 
pasėtus javus. Gyvenime tas 
pat kartojasi — gerame dar
be gan sunku surasti pągel- 
bininkų, bet jeigu pasiūlo
mas malonus nors blogas 
darbas, tada sunku atsigin
ti nuo padėjėjų.

Prisiminkime sau, su ko
kiu atsidėjimu komunistėlis 
veikia kad tik išplatinus sa
vo idėjas. Yra žinoma, kad 
jo skelbiamas “mokslas” at
neš žalos žmonijai, tačiau 
randama užtarėjų, šalininkų. 
Katalikas žmogus, ieškoda
mas naujų narių brolijai ar 
kokiai nors draugijai var
giai vieną ar kitą įtikina 
įsirašyti. Komunistėlis tuo 
tarpu neatsigina pasekėjų.

Piktoji dvasia nesnaudžia. 
Kristaus paliktas mokslas, 
Jo nurodytos priemonės am
žinam gyvenimui, gelbsti 
žmonijai pasiliuosuoti iš ne
labojo pinklių. Tas, žinoma 
sukelia jam didesnį piktu
mą, ragina prie didesnių pas 
tangų klaidinti apgaudinėti 
žmones.

Tiesa, Bažnyčios pažanga 
ryški, bet jos priešų ban
dymai dar didesni. Lengviau 
žmogui kirsti kilbasas su 
kop ū s t a i s penktadienyje, 
kaip pasninkauti. Jeigu Baž
nyčia šiandien taip išaugu
si, žinokime kad ji ir jos na
riai privalėjo nugalėti ne
paprastas kliūtis. A.BX)J.

(Tęsinys)

Totorių tarpe prasidėjo a- 
pie 1360 m. naminiai nesu
tikimai. Jais pasinaudojo 
Algirdas ir 1362 m. suruošė 
žygį, prieš totorių valdomą 
Kijevą, kuris jau Gedimino 
laikais buvo įjungtas Lietu
von. Ties Mėlynaisiais Van
denimis sumušė Algirdas to
torius ir Kijevą atima iš to
torių Podolę, pavesdamas ją 
valdyti brolėnams, Karijoto 
sūnums. Po tam santykiai 
su totoriais vėl pagerėję, nes 
kai Algirdo švogeris Myko
las, Tvėrių kunigaikštis nu
vyko Aukso Ordon pas t' 
torius, Lietuvos pasiuntiniai 
Mykolą užtarė pas kaną Ma
mai ir kanas pripažino jį 
Tvėrių ' kunigaikščiu. Kai 
1380 m. Jogailos broliai: Po
locko Andrius ir Briansko 
Dimitras sudarė su Mask
vos D Kunigaikščiu Dimit- 
ru sutartį prieš Jogailą, pa
starasis susidėjo su totoriais 
prieis Maskvą. Tiesa, Jogai
la nesuskubo ateiti į Kuli- 
kovo mūšį, totoriai ten bu
vo nugalėti, bet Orda jautė 
Lietuvoje turint sąjunginin
ką. Praeina apie 10 metų. 
Pasidaro didelės atmainos. 
Baisusis Tamerlanas išvijo 
Auksinės Ordos valdovą 
Tochtamyšą; bet tas sau pa
silaiko rytų Rusijos kuni
gaikštijas ir sugalvojo išsi
laužti iš po Tamerlano val
džios. Tamerlanas atima 
jam kano sostą, Aukso Or
don skiria Koiridžaką-Agle- 
ną, po tam Kotlogą-Timurą. 
Tochtimyšas pabėgo pas Vy

gią prieglaudą. 1397 m. Vy
tautas sudarė sutartį su 
Tochtamyšu ir ją vykinda
mas tų pat metų žiemą Vy
tautas nugalėjo Azbvo Ordą. 
o sekančiais metais išsiren
gė prieš totorius už 200 Ii 
tuviškų mylių (apie 900 mai
lių) kariauti ir ten per tris 
savaites pastatęs molio pilį 
Johannesburg (Tavan).

V. Dėdinas rašo sudėtinė- 
je knygoje: “Vytautas Di
dysis” p. 59 plačiai apie Vy
tauto užsimojimą užvaldyti 
totorius ir Maskvą. Jo žygį 
prieš totorius rėmė popie
žius Bonifacas IX, leido net 
skelbti kryžiaus karą prieš 
totorius.

“Kai Timur-Kotlogas, Ki- 
pčako chanas, pareikalavo 
išduoti jam pabėgėlį, Toch
tamyšą, tai Vytautas atsi
sakė. Po to, karas su toto
riais pasidarė jau nebeiš
vengiamas.

“Kad laimėjimas būtų tik
resnis, norėjo'patraukti į sa
vo pusę ir Maskvą. Per dvi 
savaiti Vytautas vaišino sa
vo dukterį Zofiją su vaikais 
Smolenske. Maskvos kuni
gaikštienė grįžo į savo sos
tinę su brangiomis dovano
mis, auksu ir sidabru pa
puoštais paveikslais, net dalį 
Kristaus Kančios relikvijos 
atsivežė į Maskvą, bet pa
galbos iš Maskvos Vytautas 
vis dėlto negavo,” rašo V. 
Dėdinas.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

=====, ===== , a

Atyda Lietuvių Visuomenei! 

ALBENA KASPER-RUTHER
KONCERTAS

Sekmadienį. Lapkr. (Nov.) 19 d., 1944
CURTISS HALL — FINE ARTS BLDG.

410 So. Michigan Avė.
Pradžia 3:30 P. P. Įžanga 83c, Taksų 17c, viso $1.00

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fnmlture

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Faetory RepreHentative

SnOWROOMS IN 
MERC1IANDISE MAKT
For annolntment rali — 

REPUBLIO 6051
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IS ROCKFORDO PADANGES
APIE SUNŲ, DUKTERĮ 
IR MOTINĄ

LRKSA 137 kuopos pir
mininkė S. Varakojienė, 
1529 Harrison Avė., gavo 
laišką nuo savo sūnaus Ed
vardo Marąuette University, 
Milwaukee, Wis. Rašo:

Edvardas Varakojls

‘ ‘Mano brangi motinėle! 
Sveikinu jus ir bučiuoju jū
sų skaistų veidelį dėkoda
mas, kad, būdama našlėjrsunkiai dirbanti nesigailit; 
lėšų man siekti aukšto moks 
k).

“Dabar aš, jūsų sūnus Ed
vardas, prašau atvažiuoti 
29 d. spalių ir matyti, kaip 
aš gausiu diplomą.”

Motina važiavo su sese
rim Darata, pussesere K. 
Misevich, dėde B. Užubal, 
teta K. Užubal.

Nuvažiavus į Milwaukee, 
Wis., sūnus pasitiko visus, 
pasveikino ir, išvyniojęs gra 
žią gėlę, prisega motinai 
prie krūtinės ir pabučiavęs 
tarė: ‘‘Aš būsiu toks gra
žus, kaip ta gėlė. Aš jus my
lėsiu ir gerbęiu per visą gy
venimą. Šiandie d ė kojų 
jums. Linksmas, kad jūs at
važiavote pamatyti mano 
mokslo baigimą.

Edward Peter Varakojis

gimęs 1 d. birželio, 1923 m.; 
nuo pat mažų dienų ėjo ka
talikiškas mokyklas. Baigęs 
Šv. Tarno High 8chool, pra
šė motinos, kad leistų jį u- 
niversitetan.

Motina sūnaus prašymą 
išklausė: išleido į Marąuette 
University, kurj baigė spa
lių 29 d. diplomu Bachelor 
Degree Chemical Enginėer-I 
ing.

Edvardas buvo paklusnus 
motinai nuo pat mažų die
nų. Atostogų metu susiras
davo darbo, kad motinai ga
lėtų pagelbėti.

Edvardas nenusiminęs, 
kad ir reiks eiti ginti šią 
šalį. Visai pasirengęs. Jis la
bai linksmas, kad mokslo 
baigimo dieną gavo daug 
sveikinimų ir dovanų. Dėko
ja giminėms, kad aš būsiu 
toks laimingas.

Dorothy Katherine Vara
kojis gimė vasario 23 d., 
1926, nuo pat mažų dienų 
ėjo katalikiškas mokyklas, 
baigė Maldun High School

Darata Varakojis
ir gavo diplomą birželio 2 
d. Darata tuojau pradėjo 
dirbti Illinois National Ban
ke. Džiaugias ir dėkoja mo
tinai, kad leido ją į katali
kiškas mokyklas. Ji priklau
so LRKSA 137 kp. ir Soda-

STASYS LITWINAS SAKO:
A T3 "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

“ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS*
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — išaugų — Durų — Tvoroms Materiolo —— Malia
vos — Variusio — Euanielio — Geležinių Namams Reik
menų (llardware) — Pleisterio —- Čemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Flubrescęnt!
DIRBTINIAI
DANTYS

atvykit
MANDIB

KIll'.IH TAS 
.1,1 Kelki®

Dirbam piritą., kuri,, Į*. 
inHidlmm mn«l tik nuo 
luikniuoti, dintlktu.

rATOCIOS
VIETOS__________

mfiku pad»ryl,n__ ~1BS5 HNI. Avo.

PASTABA Iteiknliiiiklt tik
ro* "FIT RITi:’ rOMn, tik

KIRAVĘnue Hilam 51. i

H •tyku 
mim pirm

120? S. Štili StreetI
100,000 Patenkintų Kostnnierių Negali Klysti. bw»rw

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

licijai. Labai motinai paklus-
ni- I MimUdlHJUJ UIUIOO IVUIHCIIG tingas. Randasi jame kūri-

Motina taipgi džiaugiasi, Į , _ niai Herberto, Mendelssoh-
kad sūnus ir duktė, baigė Direktore g<XDl - choras pasižymėjęs no Regar Wolf ir daug kį.
mokslą. Sako, mano vyras Pasitaikius progai nuva- , te. šią įstaigą seselė baigė tų. Choras dalyvauja baž-
Petras Varakojis mirė prieš žiavau gv. Kazimiero Aka- šiais metais Mus. M. laips- nytinėje muzikoje, gali pri- 
11 metų. Man vienai reikė- demijon, kurios mergaičių niu, vieton tezės pristatyda- aidėti prie operečių ir kitų
jo vaikus baigti auginti ir ehOras dalyvauja/ Draugo ma menišką kūrinį, Mišias koncertų. Kalėdoms choras

Akademijos choras koncerte metams. Jo repertuaras tur- DUOS KONCERTĄ RYTOJ 
PO PIETŲ

mokslan leisti. Sako, dabar 
pasilsėsiu.

konęerte lapkr. 26 d., Or- keturiems moterų balsams, lanko įvairias ligonines ii
chestra Hali. Man užklau-1 Mišios vadinasi Missa Re- kalėjimus palinksminti ii
aiua apįe choj-o darbuotę mo1 gina Paeis. Ji taip pat yra pag uosti nelaiminguosius. A-

Lapkričio 19 d. rengia šo- kykioje ir už mokyklos, Se- sukomponavusi .Litlruanian kademijoje Kalėdoms ren-
kių vakarą šv. Vardo dr-ja, 8UO Bernarda, muzikos di- Rhapsody su pilnu orkest- i giamas muzikalinis veikalas,
parapijos salėj. Bus geras rektorė malonėjo daugiau ros akompanimentu. Gruodžio 9 d., per stotį WG
orkestras. Visi kviečiami d a- įįjjįų patekti šiuo klausimu. Seselė yra pilnai kvalffi- j N, programoje Citizens oi
lyvauti. Pelnas eis parapijai. Pasirodo, kad ne vien cho- kuoti duoti piano pamokas,: Tomorrow dalis choro atsto- 

Šv. Vardo dr-ja labai gra- ras bet ir orkestrą yra lai- balsus lavinti, chorus vesti, vaus akademiją bendrame
žiai per bavarą pasidarba- naėję pirmas vietas ir aukš- orkestras diriguoti. Ji yra choro dainavime per radio
vo. Gryno pelno padarė gl,- 
740.00.

tus įvertinimus Čikagos 
aukštesnių katalikiškų mo- 

I kyklų kompeticijose ir kon- 
Lapkr, 12 d. LRKSA 137 testuose. Tai buvo ne tik

kp. gražų darbą nuveikė: at
gaivino Labdarių Są-gos 22 
kp. Kalbėtoju buvo iš Chi
cago Jčnas Dimša, Ona Jas- 
par, kurie labai gražiai aiš
kino labdaringus darbus. 
Klebonas kun. K. Juozaitis 
ne tik gražiai pakalbėjo, bet

gerai apsipažinusi su visais 
orkestros instrumentais.

Kitų metų kovo mėn. chore 
dalis dalyvaus muzikos fes- 
tivale Orchestra Hali, toj 
pačioj šalėje, kur įvyksta 
Polynos Stoškiūtės koncer
tas minint Draugo 35 metų 
sukaktį. Matomai akademija

Už tai ir nenuostabu, kaa
, , . . . . ir chorai ir orkestros yravieną syki bet per keliolika laimžjuskf> i6 aukš.

met, paeina,, ta.p, kad aki-, muzjko8 ir. kritį.
demija šiaip Jau garai sa-| kų B baigusių akademiją 
vo moka tingumo aukštu mergaičlUi daug randasi ta. muzikos srityje eina pirmyn
laipsniu, dar pagarsėjo kai-r ’ j nog gavU81O8 pirmą muzi-
po muzikos centras. , v. ,. , . .i kos pažinojimą ten pat, da- 

Zingeidu buvo sužinoti, bar aukščiau kopia koncer-
kaip prie to buvo prieita, tų ?? operos laiptais į gar- 

Seselė paaiškino, kad jai ii- bę. Tenka paminėti tiktai A- 
gtts metus pavesta muzikos dėlę Druktenytę, kuri taip 
šaka dėstyti akademijoje ir sėkmingai debiutavo opero- 

Valdybon išrinkta: pirm. Į ka(j j j vįgą savo gyvenimą je La Traviata šio mėnesic 
S. Kasputis, pagelb. L. Oš-į yra pašventus muzikai. Nuo pradžioje. Daug daugiau 
pulis, rašt. Zofija Jusevičiū- pat jaunystės yra lavinusi mergaičių priklauso Čikago 
tė, iždifl. Sara Varakojienė, jr pamokas ėmusi pianu ir je susidariusiuose įvairiuo 
iždo glob. Jokūbas Jezuke- balsui. Dėka seselei Eucha- į se choruose.
vičius. Viso prisirašė 45 na- rįgtai, akademijos vedėjai, 
riai ir 1 amžinas narys Liu- taip pat turinčiai muzikos

dar ir dešimkę paklojo lab
dariams TT. Augustijonų 
vardu. m.

dvikas Čepulis. Per prakal
bas sudėta aukų $200.00.

gabumų, seselei Bernardai 
buvo leista toliau mokytis

Pati seselė Bernarda pla
nuoja ateityje sukurti Sim 
foniją, kurios fone rasis lie

Dabar tegul gyvuoja L. S. įr lavintis savo numylėtoj jtuvlškos llaudies meliodijos
22 kp. Rockforde.

Vakare buvo šokiai LR K 
S A 137 kp. Gerai pasisekė. 
Žymiai pasidarbavo A. Mi
siūnaitė, N. Misevičienė, J. 
Jezuke vičius, P. Rimkus, J. 
Pilipaitis, S. Varakojienė, J. 
Dubinąs. Gražiai dirbo už 
baro buvęs dzūkų karalius. 
Povilas Petrėnas jam pareiš
kė: “Dirbk, karaliau, kad 
praradai karalystę ir ne
klausei mano patarimų, kaip 
karalienę gauti.”

LRKSA 137 kp. susirinki
me išrinko dvi moteris V. 
Kuncienę ir S. Varakojienę 
rinkti drabužius. Kurie tu
rite, prašomi aukoti.

Lapkričio 19 d. bus susi
rinkimas tarybos skyriaus 2 
vai. .mokyklos kambary.

Biznierius B. Garšva pats 
rūpinasi “Draugu”. Nerei
kia jo nei prašyti. Būtų ge
rai, kad visi taip darytų.

Kurie gavote Kalėdų kor
teles, atlyginimą prašomi

J

ir ateityje laukiama gražių 
vaisių.

NAP

Taip pat su laiku mano kom 
ponuoti Reąuiem Mišias su 
vargonų akompanimentu at
minčiai šventęs atminties 
Motinos Marijos.

Serga M. Andrikaičiotė. | Choraa taiP P*1 turi «ra‘ 
Turėjo operaciją Šv. Anta-Iž,i Pr°gra”!t mokslo
no ligoninėj. K. Makauskų
duktė serga plaučių uždegi
mu. Guli Šv. Antano ligoni
nėj. Jaunoms mergaitėms 
linkiu pasveikti.

šakoj, De Paul universite-

priduoti “Draugo” korespot 
dentui; jis nusiųs pinigus.

Šv. Petro ir Povilo mo
kyklą baigusių lietuvaičių 
daug eina į Maldun High 
School. šįmet baigs: C. Do
mino, E. Kubilius, G. La pins 
kas, L. RemenČius, H. Rim
kus, P. Vaičekauskas, R. Jan 
kus.

Pirmus metus eina: P. 
Andrikaitis, J. Eflenas, B. 
Galesius, J. Garshwa, J. Ita- 
lia, M. Josephltis, E. Remen- 
čius, L. Rimkus, A. Saroka.

Gražu, kai tėvai nesigaili 
lėšų vaikams eiti katalikiš
kas mokyklas.

Korespondentas

10,000 BONKŲ

>’ DEGTINES 
»BRANDŪS 
► RŪMO

• GIN
• VYNO
• K0KDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodame

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmais Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halatad St. . 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KA.VTKR

‘IiletiiTlikMŽydukas”

J}

Albena Kasper-Ruther
Rytoj popiet, 3:30 valan- 

lą, Albena Kasper-Ruther 
loncertuoja Curtiss Hali, — 
.drąsu 410 S. Michigan Avė.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir pasigėrėti jaunos artis
tės gabumais.

PIRKITE KARO BONUS!

NELAIIKITE- 
Rytoj Jau Gali luti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baidus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of UndervrriterS”

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

Telefonas CENTRAL 5268 
GENERALINIAI AGENTAI Šifi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

APSIRŪPINKITE LAIKU KALAKUTAIS PADĖKOS 
DIENAI (THANKSGIVING DAY)

Jono Masilurio dėdė Kazimieras 
Barauskas, iš Ludington, Mieh., ir jo 
sūnus Stanley atgabeno tiesiai iš Mi
chigan farmerių didelį kiekįt kalakutui, 
žąsų, ančių, vištų Ir dargi gyvų par
šiukų. Taip pat kiaušinių, sūrių, svies- 
to ir kitų šviežių produktų.

JOHNNY'S FOOD MARKET

1543 So. 50th Avė., Cicero, III.

Netik dabar prieš PADĖKOS DIENĄ, bet ir visuomet gausite geriausius mais
to produktus ir prieinamomis kainomis.

f

šiais metais PADĖKOS DIENA (Thanksgiving Day) yra ketvirtadienį, lapk
ričio 23 d. Išanksto apsirūpinkite visais produktais, kad galėtumėt ramiai švęeti 
PADĖKOS DIENĄ.

J?

PALAIMINTOS LIETUVOS DRAUGYSTĖS
METINIS PARENGIMAS SU PROGRAMŲ IR DOVANOM 
įvyks Šeštadienį, Lapkričio (November) 18 dieną, 1944 m.

UHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ, 8133 S. HALSTED ST.
Prnrfžtn 7:36 vai. vnk. / I^Umėjlinn llkletal geri dėl Įžangon | Andltorlją. TNrtetn** tik 16 rentą

Bos sulošta Juokinga Komedija “Paliepus Knarkia“ ir taipgi visas Programas bus įdomus. Prog- 
Visi nariai ir svečiai kviečiami atsilan- 

' Kviečia, Komitetas

ramą pildys Keistučio Choras vadovaujant p-nei Metrickn 
kytL Po programo šokiai.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano

I KALBĖS TEISĖJAS JONAS minučių prieš aštuntą mo- 
T. ŽURIS

Brighton Park.—Teisėjas

los kambaryje, kur randasi 
senoviškų spausdinių paro

dymus rašytojas ir “The da, N. P. P. Šv. parapijoj, 
New World” redaktorius,! Kiti kalbėtojai bus dr. 
kun. Edward V. Dailey kai- Petras Daužvardis, Lietuvos 
bės Lietuvių Katalikų Spau- konsulas; Leonardas Šimu- 
dos Savaitės pabaigtuvėse 3 tis, “Draugo” redaktorius; 
valandą popiet šį sekmadie- kun. mokytojas Stasys Va- 
nį. Programa įvyks mokyk- luckas, ir Stasys Pieža.

Kalbės kun. Daileykyklos koridoriuje.
Reporteris.

VAKARO SOLISTE

Aldona Mažeikis

Jonis T. Žuris, kuris sykiu 
eis “in corpore” prie šv. 
Komunijos šv. Vardo Drau
gijos dvasinėj puotoj, rytoj 
aštuntą valandą, bus garbės 
svečias ir kalbėtojas • per 
draugijos susirinkimą tuo
jau po Mišių. Jis ir pusry
čių lėšas apmoka.

Per Šv. Mišias, kuomet 
Šv. Vardo Draugijos vyrai 
eis prie komunijos, tarnau
tojai bus draugijos vetera
nai: senis Valskis, Varnas. 
Širvinskag ir Enčeriš.

Vyrai turi susirinkti 15
visus dalyvauti ir atvykti • kv~ietimo laiškaa gyvauti Mažeikis, soprano, narė Keis chora8 be dainU( suloš ko. 
laiku.. ji Labdarių Są-gos 25 seime, tučio choro, padainuos solo. mediją “Knarkia Paliepus”.

kuris bus gruodžio 10 d. Šv. j Be to, bus solistas ir An- Parengimas įvyks Chica

naujienos
Lapkr. 19 d. 6 valandą va

riausias mekanikas. Geram 
jaunikaičiui visur gerai ir 
Dievas laimina. A. ir O. Šlu- 
žai išauklėjo tris dukteris
ir tris sūnus. Dukterys ir 

kare, parap. salėje Įvyksta sūnU8 yra vedę Q du
parapijos metinė vakarienė aūnŪ8 tarnauja Dgdei Samui.
su labai gražia programa ir _______

, šokiais. Šeimininkės, ku- Praeitą sekmadienį šven- 
rioms vadovauji gabi virė- t0 yarcĮo dr-ja labai šauniai 
ja Eva Meteišienė gami- pasirodę per g vaj Mišias 
na gardų valgį. Programą §y gjo skaitlingai prle šv.
išpildys parap. mokyklos vai Komunijos, o po visam pa- 

- kučiai gerai mokytojų šv. rapijos galgje turėjo puary.
Kazimiero seselių išlavinti i čiua įr mėneainį pa8įtarimą Draugijos Palai mintos 
ir parapijos choras vedamas Dalyvavo abu lapijos ku-1 Lietuvos parengime šį va- 
L. Jurijonytės. Kviečiame nigai Buyo akaitytaa pa_ ; karą, lapkr. 18 d., Aldona

Lapkr. 26 d., 3:20 vai. po^ Antano parapijos salėje, Ci- tanas Jakutis, irgi Keis.u- gos Lietuvių Auditorijoj.iriai kiioimo nrr'Orzini _ I t- _ . . . zpiet visi būsime gražioj 0r'icer3( į,j Pakvietimas priim-! ėio choro narys, 
chestra Hali, 216 So. Michi- tas I4rinkti delegatai su $3> 
gan Avė. Kaip jau per ilgą auka Sejmui delegatai; Ad. 
laiką dienr. “Draugas” gar- Sluiaa Ant Zitkevičiua ir 
sina, kad bus gražiausia pro Dom G„adžiūnas Be t0 dva.j 
grimą, kurį išpildys žymi sios vadas kun j Makaras 
operos žvaigždė Polyna Stos
kiūtė ir Šv. Kazimiero Aka-

Keistučio Pradžia 7:30 v. v.

Apskaičiuojama, kad A- 
merikos Jungt. Valstybėse 
kas met nuo gaisrų žūna 
10,000 žmonių.

pranešė, kad kareiviams pa
siųsta Kalėdų šventėms po 

demijos skaitlingas mergai- gražią ir naudingą dovanė- 
čių choras. Reikia pagirti ■ lę j3iraSg prie Sy Vardo 

dr-jos Raymond Cicėnas.dienr. “Draugo“ leidėjus 
administraciją, kad minėda
mi dienr. “Draugo” 35 me
tų sukaktį parinko gražią ir 
erdvią salę, o programa bus 
dar gražesnė. Galima tikėti, 
kad lietuviai neapvils “Drau 
go”>.

Žymi veikėja — Eugenija 
Strazdienė man pranešė, kad 
Moterų Są-gos 7 kuopa ren
giasi prie gražaus vakaro, 
kuris bus gruodžio 10 d. pa
rapijos salėje. Sakė, bus la
bai graži muzikalė su daino
mis programa. Vėliau para
šysime, kas ją išpildys. Pra
šo svečius ir viešnias iš ki
tur nepamiršti gruodžio 10 
dienos.

Mūsų kolonijos žymūs dar 
bu stojai — Adomas ir Ona 
Šlužai, gavo iš Italijos nuo 
sūnaus S. Sgt. Frank Šiu
žąs laišką, kur praneša, kad 
yra sveikas ir patenkintas. 
Be to praneša, kad turėjo 
progos pasikalbėti su Šv. 
Tėvu ir Jo šventenybę pa
sveikinti. Pranas tarnauja 
U. S. aviacijoje kaipo vy-

NATURALE IŠVAIZDA
Nmijų VELVATONE 

l>AWTV PL.MH

'tmtMAMAI NACJA* FLAfTlC HA- 
TBMIULAa NATOBAUM •» 
VALTIM »ANT« PI

rVelvatone,
$12.50

DU $38.60 Ui KlEKVlKNf

NAUJO* ! BANT«

N«UMuU. B. *«lt MatvrtM.
»•» NAIttka. TU.J taip Usmum Imi, 
alaitM. PcnntUaH arpatal tlatr

Ii saraataataA

•»« 
«h UI

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO 

rm a. amuami bm n m<
aa • IM A liMi aaa • na a

IMI w tetta M. tad PI. Law JVO* 
M N. Daarborn Hm. *4M, Mta VA4* 

Vl.armlaaMa vai »—I Aatraa.. ai Ir■m I IM I !

Rap.

Tibeto valstybė yra aukš
čiausia visam pasaulyje. Y- 
ra 16,000 pėdų aukščiau jū
rų paviršiaus.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS=■ ■■■- pROGRAMA 
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi. Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

šventėms

Pasiūlykite 
gardaus F o x 
D e L u x e 
DRAFT alaus — 
tai tobulas gėry- 
mas linksmai Šven
čiu minėjimui! Pilnas 
originalus b r a v o ro 
Šviežumas, skonis ir 
kvapsnumas sutalpin
tas didžioje pus-ga- 
llono bonkoje. Įsigy
kite Šiandien!

*

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

b

POLYNA STOSKHITfiS. Operos žvaigždės
KONCERTAS

Su Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
r

Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chicago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

Y

3E
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Bus pagerbti ARD 
amžini nariai

Lapkr. 19 d. per ARD ju
biliejaus metų užbaigimo 
bankietą bus pagerbti visi 
šios draugijos amžini nariai.

Diena po dienos bėga taip 
greitai, rodos, ką tik pradė
jome švęsti jubiliejaus me
tus ir jau einam prie užbai
gimo. Bet laimingi buvo šie 
jubiliejaus metai, nes gauta 
ir daug amžinų narių.

Žinau, kad visiems bus 
malonu dalyvauti šį sekma
dienį ARD bankiete; ne tik 
kad bus galima sueiti su se
nais pažįstamais, pasisotin
ti gardžia vakariene seselių 
pagaminta, bet dar pama
tyti gražią programą aka- 
demikių išpildytą.

Tadgi, nuoširdžiai kviečia
me visus dalyvauti bankie
te Šv. Kazimiero Akademi
jos auditorijoj, 6 valandą 
vakare. Jeigu kas nežino, 
kur galima gauti bilietų sa
vo kolonijoj, kreipkitės tie
siog į vienuolyną. Bilietą 
reikia iš anksto įsigyti.

E. A.

SVEIKINAME!

Veronika Galnaitė

Šv. Pranciškaus Vienuoly-1 
no Rėmėjų Chicago apskri-1 
čio svarbus sus-mas įvyks 
lapkr. 18 d.( 8 vai. vakare, 
P. M. Kondrotų name, 6916 
So. Maplewood Avė. Skyrių 
atstovės malonėkite atvyk
ti į sus-mą, nes turime daug

I dalykų apsvarstyti ir prisi
rengti prie ruošiamos pra- i 
mogoe. Valdyba

NULEIDŽIAMAS & VANDENĮ

Magic 5how
lapkričio IŠ d. '

Marąuette Park. — Bend
ro Amer. Lietuvių Fondo 5 
skyrius rengia nepaprasta 
vakarą lapkr. 18 d., parapi 
jos salėj. Vakaras bus pil
nas visokių “stebuklų” ir 
daug juoko. Dr. J. Simonai
tis, rengimo komisijos ‘chair 
man’, kuris taipgi bus to 
vakaro programos vedėju, 
daugiausia darbuojasi vaka
ro pasisekimui. Jo pasidar 
bavimu gauta dešimts ge 
riaušių magikų, kurie pa- 
švęs savo laiką geram tiks
lui. nors beveik visi yra sve
timtaučiai.

Skyriaus pirmininkas T 
Čižauskas bus menedžerius 
prie bufeto, kur bus galim 
per pertrauką arba po pro
gramos su draugais susieiti 
ir pasišnekučiuoti. Kiti prie 
įvairių darbų apsiėmė: K 
Simonaitienė, Čižauskienė, 
B. Nenartonis, M. Varkalie- 
nė, Mažonienė. Sodalietės 
mergaitės patarnaus kaipo 
“usherettes”. Viskas bus 
taip sutvarkyta, kad atsi
lankę ne tik parems pramo
gą geram tikslui, Lietuvos 
žmonių sušelpimui, bet ir 
jaus pasitenkinimo įvairia 
programa.

E. Andreliūnas

Brighton Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Bri
ghton Parko 35-sis skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimą 

į sekmadienį, lapkr. 19 d. 1 v. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambaryje. Yra daug svar-

Sveikinam 20 metų su-, bių dalykų svarstyti. Visi 
kakties, kaipo Akademijos nariai nuoširdžiai prašomi 
Rėmėjų Draugijos centro atsilankyti. Valdyba
raštininkės proga. } _______

nemoka dirbti ir' Rytoj' lapkr- 19 d' 1 vaL 
tarnauti,’ tas negali nei va- popiet papra8t°3 ™t03 !’
dovaUti.” Mūsų Amerikos ' vyks dr-joe Lietuvos Ūki-,1 
lietuvių visuomenėj nedaug n^n^° mėnesinis susirinki- į 
tėra tinkamų vadų, nes pa- ; mas- . Prašoma narių susi
šauktieji vadovauti neišmo- nes ^us svarstomi
ko tarnauti: Tamsta, V. 1 reikalai draugijos labui. Na- 
Galnaite, nuo ankstyvos jau į r*a* atsilikę su mokesčiais, 
nystės tarnavai mūsų visuo Prašomi užsimokėti.
menei ir savo mylimai tau- Antanas Valonis, pirm.
tai. Kalbėjai, rašei, organi- _______________________ __ į
zavai ir aukojai. Del to, per Tjk penkįos dienos 
istisą metų eilę sėkmingai,
veiki ir organizuotai remi įki didžiojo VdkarO
lietuvių švietimo žibintuvą į , . „ ...
—šv. Kazimiero Akademiją. T,k penk,°8 d,enos bel,ko
Tai nuopelnai, kurių Tams- iiki kas laimės “» dtdel! Ka
tos gyvenimą padaro gražu ,akut»' f*1’ sTtropiai re"Sia-Į 

.. mą Ciceros Lietuvos Vyčių!
1F ___________ J 14-tos kp. “Gobbler’s JIop”

„ Šokių Vakarą, kuris įvyks
PrAilPęilTIAI Trečiadienį, Lapkričio 22 d.,
T lUlIVJllIlUl šy Antano parap. salėje, —

M 15th St. ir 49th Court, Ci-Marąuette Park. — Tėvų T„- •„ „ a j i- rr a cero, Illinois.Marijonų Bendradarbių 5-to v ._ . . . . Tad, neužmirškite dienosskyriaus mėnesinis susirin-J , „ . , , ar vietos, nes visiems lygiaikimas bus sekmadieny, lapk., . bus proga laimėti.19 d., 2 vai. popiet parapi-
jos svetainėje. Susirinkimas l/||\rILIlklIZ A I
labai svarbus. Ateikite į su-įWLp VIRŠININKAI 
sirinkimą kuo skaitlingiau- j WASHINGTON, lapkr. 16. 
šiai. Valdyba j—Prez. Rooseveltas prane-

----------- į šė, kad WLB direktorius
Draugija Šv. Elzbietos, ,Davis ir du jo padėjėjai, 

Town of Lake, laikys mėne- kurie buvo pridavę save 
ainį susirinkimą sekmadienį, rezignacijas, apsiėmė pasi-
lapkričio 19, 1 vai. po pietų 
mokyklos kambaryje. Pra
šomos visos narės susirink
ti. Valdyba

likti savo vietose ilgesniam 
laikui.

Platinkite “Draugą”.

PETER TROOSI MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Vienas didžiausio tipo submarinų, šiomis dienomis pa
statyto Philadelphia uoste, nuleidžiamas į vandenį. Sub- 
marinas pavadintas USS Hackleback. (Acme-Draugas 
telephoto)

Draugystė Susivienymo 
Brolių ir Seserų Lietuvių 
rengia metinį balių, kuris 
įvyks nedėlioję, lapkr. 19 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
svetainėj. Pradžia 6* vai. va
kare.

Kviečiame visus narius ir, 
jų draugus dalyvauti šiame 
parengime, nes bus gera mu
zika ir kiti pamarginimai. I 
Atsilankę nesigailės, nes 
linksmai laiką praleis su sa
vo draugais.

W. Pankauskas, nut. rašt

Cicero. — šv. Antano dr- 
gija kviečia visus dalyvau
ti “Torkių Baliuj”, kuris į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 
19 d. parapijos salėj. Pra
džia 3 vai. p. p. Įžanga dy
kai. Keturios “turkės” sve
ria nemažiau kaip 15 svarų 
viena. Praizai bus duodami 
už gražiausius lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus muzi
ka ir gėrimo, o užkandis dy
kai.
Komisija užtikrina visiems 

smagų vakarą. Komisija

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MU« 
TIESIOG IR SUTAUPV 

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. į

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSU Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SCELEY 6103

Viešas Sus-mas
Sekmadienį, lapkr. 19 d., 

2:30 vai. Šv. Jurgio parapi
jos salėje bus labdarių su
sirinkimas. Į šį susirinkimą 
kviečiami visi geraširdžiai 
žmonės, Kuriems rūpėjo ir 
rūpi Labdaringosios Są-gos 
reikalai. Iš priežasties gera
širdžių žmonių pasidarbavi
mo ir aukų, stojosi Šv. Kry
žiaus ligoninė. Sutartinas 
darbas ir aukos apvainikuos 
ir senelių namo statybą. Tad 
gi mes, grupė garbės narių, Į 
kviečiame visus žmones, ku- į 
riemc rūpi senelių namo rei-) 
kalai į svarbų susirinkimą 
sekmadienį į šv. Jurgio pa
rapijos salę.

Garbėj narių grupė 
per vaist. Dargis.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose 1

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

PKKSONALIZEO MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T!
I’ARTICL'LAR PKOPLE PREPER TItOOST PRODL'CTIONS 
D18TKIBUTOR8 OF THE FAMOUS MOJiTELLO GRANITE 

MoHt Beautlful—Most Endurin#—Strongest—Best In The Worl<l.
BUY U. S. WAR BOND6 WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfcS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—0 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9—6 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOM1ŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL
'SAVINGS

IJbit AND
LOAN ASSOCIAT1ON 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG IS 

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
108Ž1 S. MICHICAH AVĖ, Tel. PĮ l.lman 8861

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 357:

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREE1 
______________ Telephone YAKds 1419

L J. ZOLP
1046 WEST 46th ST._______ Phone YAKDS 07S

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1.270



Aplink platų pasaulį

Manai, kad Himmleris kvailas?... 
Turi klausti Hitlerio!

LONDONO LAIKRAŠTIS ATSKLEIDĖ ĮDOMŲ PASA
KOJIMĄ (ANEKDOTĄ), KURIS TAIP PAT POPU
LIARUS (PLAČIAI PASAKOJAMAS) VOKIETI
JOJE. !«•»-

LONDONAS. — Daily Herald, Londono laikraštis, 
lapkričio 14 dieną atskleidė įdomų anekdotą (pasakoji
mą), kuris yra dažnai kartojamas Vokietijoje, liečiant 
Heinrich Himmlerį, Gestapo (slaptos policijos) vadą ir 
namų armijos komandierių.

Dr. Joseph Goebbels, propagandos ministeris, papra
šė Berlyno universiteto dekano, kad būtų Himmleris ap
dovanotas garbės daktaro laipsniu.

Kai Himmleris atvyko prie profesorių komiteto, jis 
buvo paklaustas paprasčiausio dalyko.

“Kas užmušė Wallen- 
stein?”

(Wallenstein, trisdešim
ties metų karo vadas, prieš 
300 metų, buvo nužudytas jo 
generolų, tai yra žinoma vo
kiečių istorijoje).

Himmleris giliai susimąs
tė ir atsakė: “Ponai profe
soriai, aš galiu jūs užtikrin
ti, jog aš nieko bendro su 
tuo neturiu.”

Kai kas nuraudo, dekanas 
nuvyko pas maršalą Her- 
mann Goeringą ir jo paklau
sė: “Kaip aš galiu suteikti 
daktarato laipsnį tam vy
rui, kuris pareiškė, kad jis 
nebuvo prisidėjęs prie Wal- 
lenstein nužudymo?”

Goering atsakė: “Jei Him- 
mler jus užtikrina, kad jis 
nenužudė, — jūs galite tikė
ti, — jis nėra vyras, kuris 
atsakomybę kitam primes
tų.”

Dar labiau nusiminęs de
kanas nuvyko pas Adolfą 
Hitlerį, kad gavus patarimo.

Hitleris stropiai išklau
sęs istoriją pastebėjo: “Well. 
kas iš to? Argi jau taip 
svarbu ar jis nužudė ar ne
nužudė seną žydą — kas to 
paiso?”

Keistas įvykis
KITTERY, Me. — Russell 

Milliken, 11 metų, iš Kittery, 
turi mažą ožką. Ožka nė vie
no neprileidžia jos melžti, o 
tik Russell. Kai Russell ap
sirgo ir turėjo gulėti lovoje, 
ožka buvo atvedama į mie
gamąjį kambarį kiekvienam 
laikui, kai ožką reikėjo 
melžti. Ir ligonis pamelžda- 
vo ožkelę iš lovos.

Gavo paskyrimų
Sherman Steele, Loyola 

universiteto teisių profeso
rius, praeitą ketvirtadienį 
(lapkričio 16 d.) buvo pa
skirtas į regionalinį kainų 
administravimo ofisą komi- 
sijonieriumi.

* ►Steele, kuris gyvena 1244 
Dearborn str., išklausys by
las dėl peržengimo kainų ad
ministracijos nuostatų. Jis 
gimė Lancaster, Ohio, įšauk
tas Notre Dame universitete 
ir keletą *baetų teisę prakti
kavo Indianoje. Jis yra bu
vęs Loyola universitete tei
sių profesoriumi nuo 1920 
metų, ir yra teisių teksto 
knygos autorius.

CflElTOS&rtg £>ftAtf<5AŠ, CtffČAdO, ffcfctNots

NAMIE SU ŽMONA

Gen. Joseph W. Stilwell (žinomas “Vinegar Joe” vardu) 
su žmona skaito iškarpas iš China-Burma-India karo veiks 
mų, kurių jis buvo vyriausias vadas, bet pastaruoju laiku 
atšauktas. Dabar ramų poilsį turi savo namuose, Carinei, 
Calif. (Acme-Draugas telephoto)

Dėl cigariečių 
neteko dantų

GOLDWATER, Mich. — 
William Kehoe ir Richard 
Murdock, netoli Bronson, 
buvo įvelti į ginčą, kuriame 
Murdock neteko kelių dan
tų. Lapkričio 16 dieną buvo 
teismas, Kehoe buvo rastas 
kaltas užpuolime ir kovoje, 
ir buvo nubaustas $13, ir 
įsakyta apmokėti Murdock’s 
dantų bylą $50 sumoje. Gin
čas kilo dėl cigariečių pake
lio.

Gaus ice cream
LONDONAS. — Po ketu

rių metų “bado”, britai vėl 
gaus ice cream (“šaltos ko
šės”).

Maisto ministerija prane
šė linksmą žinią lapkričio 
16 dieną, kad ice cream me
džiaga bus parūpinta laike 
kito racionavimo periodo, 
kuris prasideda gruodžio 16 
d.

Motina nusiskundė 
užpuolimo byloje

Praeitą ketvirtadienį (lap
kričio 16 d.) kriminaliniame 
teisme, Chicagoje, pradėta 
nagrinėti byla, kurioje jau
na motina, turinti 1 metų 
dukrelę, papasakojo dėl jos 
užpuolimo. Ryšium su už
puolimu teisman patrauktas 
Howard L. McGarvey, 36 
metų, CIO automobilių uni
jos darbininkų pareigūnas, 
Studebaker fabrike.

Mrs. Hellen Anton, 18 me
tų, 532 W. 45th pi., pareiš- 

' kusi, jog McGarvey sutiko 
ją gatvėje, kai ji laukusi 
gatvėkario ir jis grąsinda- 
mas peiliu ją nusivedęs sa
vo kambarin, 6129 So. Rock- 
well str.

Ji pabėgo iš jo kambario
ir vėliau buvo pakviesta po-.. 4licija.

Sakoma, kad jauna moti
na nukentėjusi rugsėjo 17 d. 
vakare.

Šeštadienis, lapkr. 18, 1944

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”. Į Skaitykite “Draugą”.

Kam susierzinti?

Už si rūkykit Old Gold!

Obuolių “Medus” apsaugoja Old Gold 
Cigaretus nuo Sudžiūvimo

Oki Gold's šaunus sumaišymas daugelio puikių 

tabakų... su tinkamu primaiiymu ekstra: pagar

dinančių Latakia lapų ... yra apfilak&tomas su

Obuolių “Medum”... kad pagelbėti apsaugoti ciga- 
^retiį^sudžiuvim^ Pabandykit pakelį!

TĘSKITE 
PIRKIMĄ 
KARO BONŲ

KLAUSYKITIfiS “Whlch b WhlchT” Trečiadienio vakarais CBS—ir The Comedy Theatre 
Sekmadienio vakarais NBC.

Lietuvos konsulas Daužvardis

Atstovauja Lietuvą tautinėse ir 
tarptautinėse iškilmėse

Lietuvos Konsulas Dr. 
Petras Daužvardis ir p-ia 
Daužvardienė atstovauja 
Lietuvą tautinėse ir tarp
tautinėse iškilmėse: sekma- 
dieny dalyvavo anglų Arm- 
istice Day pamaldose, St. 
James bažnyčioje.

Antradieny — Prancūzi
jos išlaisvinimo ir jos laiki
nosios vyriausybės, pripaži
nimo škilmėse, Stevens vieš
buty.

Trečiadieny — po pietų 
Belgijos išlaisvinimo ir Ka
raliaus Leopoldo pagerbimo 
iškilmėse, Generalinio Kon
sulo rezidencijoje; vakare— 
Jungtinių Tautų meno pa
rodos atidaryme, Art In
stitute.

BAISUS PIKTADARIS

NELAIMES
Nežaisk ginklu

Keletas kostumerių John 
Zolna’s taverne, 2701 W. 51 
str., praeito ketvirtadienio 
vakare čiupinėjo revolverį, 
kuris netikėtai išsišovė. Kul
ka palietė Steve Cajųos Ado
mo obuolį. Jis buvo nugaben
tas į Šv. Luko ligoninę poli
cijos automobiliu. Jo padė
tis rimta. Jis yra 30 metų ir 
gyvena 2701 W. 51st str.

gatvėje

/ mus
Tautinėse iškilmėse daly

vavo tų tautų delegacijos 
atvykusios į Aviacijos Kon
ferenciją ir Jungtinių Tau
tų konsulai bei žymūs vie
tos žmonės. Meno parodos 
atidaryme ir priėmime daly
vavo konsuliarinis korpusas 
ir daugybė delegatų daly
vaujančių Aviacijos Konfe
rencijoje.

PARYŽIUS. — Lapkričio 
16 dieną Ispanija pripažino 
laikiną gen. Charles De 
Gaulle valdžią Prancūzijoje.

Otto Steve Wilson, 32 m. 
amžiaus, buvęs jūrininkas, 
policijai prisipažino nužudęs 
ir sužalojęs kūnus dviejų 
moterų Los Angeles, Calif. 
(Acme-Draugas telephoto)

Mirė graiku apeigų 
vadas Lenkijoje

NEW YORK. — Vyskupas 
Andrzej Szeptycki, graikų 
apeigų Lwowo arkivysku
pas, Lenkijoje, mirė turėda
mas 79 metus. Jis mirė Lwo- 
we, Lenkijoje. Apie tai pra
nešė lenkų katalikų spaudos 
agentūra.

Vyskupas Szeptycki buvo 
bizaritijos apeigų katalikas 
vyskupas.

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

Walter Žalia, 2919 N. 
Spaulding avė., skalbyklos 
vairuotojas, buvo apiplėštas 
ginkluoto negro, einant į na
mą, 3027 Indiana avė. Iš vai
ruotojo atimta $40.

Pavogė $3,000
AKRON, Ohio. — Iš Ni-I 

cholas Klein banditai atėmė' 
$3,000, bet banditai nepaste-. 
bėjo dar $500, kurie buvo' 
kitoje kišenėje.

Turėjo bėgti

Daugiau kaip 50 kostume
rių iš Walgreen vaistinės, 
199 So. Franklin str., turėjo 
bėgti i gatvę, kai kilo ma
žas gaisras, praeitą ketvir
tadienį.

Kai motina pasakė
Mrs. Helen Korzen, 32 me

tų, 7230 Harlem avė., Stick- 
ney Tovvnship, buvo sulaiky
tas pasmerkimas dėl vaiko 
palikimo, kai ji praeitą ket
virtadienį teisme pareiškė, 
kad ji lankė savo sūnų kaun- 
tės ligoninėje, kai ji kitus 
tris vaikus vienus buvo pa
likusi.

PIKTADARIO AUKA

Mrs. Lillian Johnson, 32 
m. amžiaus, viena moterų, 
kurią nužudė ir kūną suža
lojo baisus žmogus Otto 
Steve Wilson. Suimtas poli
cijas prisipažino nužudęs dvi 
moteris. (Acme-Draugas te
lephoto)

Įvairios M Įdomios
....ŽINIOS

JOS. F. SUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO. 8. ILE.

Tel. CALumet 7237
- - - - A- - - -

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalyku — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BTTDRIKO RADIO VALANDOS I
WGFL, 1000 K., NedSUoe
▼ąkare — »:»O P. M.
WHF0, 1450 K.. Ketveco 
vakare — 7:00 P. M.

Lanko karius
LONDONAS. — Kardino

las Villeneuve, Quebeck ar
kivyskupas, atnašavo šv. 
mišias St. Bavon katedroje, 
Ghent, už Kanados jėgų na
rius, kurie žuvo Flandrijos 
kovose. Kardinolas aplankė 
Kanados oro ir armijos vie
netus toje apylinkėje. Jis 
nuskrido iš Anglijos į Brus- 
selį, Belgijon.

Pradės vaju...
NEW YORK. — Francis 

J. Spellman, New York arki
vyskupas, ir Henry Mor- 
genthau, iždo sekretorius, 
bus svarbiausi kalbėtojai 
lapkričio 20 dieną per pie
tus Waldorf viešbutyje, ati
darant šeštos karo paskolos 
vajų. Laukiama, kad pietuo
se dalyvaus daugiau negu 
1,500 asmenų.

X Rytoj šv. Elzbietos — 
vardinės visų Elzbietų, ku
rių aplink mus yra daug ir 
plačiai žinomų, pav. žymi vei 
kėji Samienė, stambi “Drau 
go” rėmėja Cicero biznier- 
ka Lankauskienė, “Draugo” 
redakcijos nario Longino 
motina Labanauskienė, Bri- 
ghton Park veikėjos Paulie- 
nė, Vienažindienė ir kitos ir 
kitos. Visoms čia išvardin
toms ir neišvardintoms — 
ilgiausių metų!

X Ignui Sakalui praeitą 
ketvirtadienį Katalikų Spau 
dos parodoj duodant paskai
tą iš spaudos draudimo Lie
tuvoj Laikotarpio ir knygne- 
čius, salėj, tarp skaitlingos 
publikos, ir korespondentų, 
buvo ir vienas knygnešis A. 
Mikolaitis, gyvenąs Brigh- 
ton Park, 77 m. amžiaus. Jis 
patvirtino visa, ką prelegen
tas dėstė.

X Lapkričio 20 d. visoje 
Amerikoj prasideda šeštoji # 
Karo Paskola (6th War 
Loan), kuria bus dedama su
kelti keturiolika bilijonų do
lerių karo reikalams. Pas
kola baigsis gruodžio 16 d. 
Visi raginami prisidėti per
kant karo bonus pagal savo 
išgalių.

X Juozapina Sinkienė ad
resu 6813 S. Talman Avė., 
jau savaitė laiko kaip sun
kiai serga. Jos vyrui Jur
giui išėjus į darbą, ją pri
žiūri jos geroji kaimynka 
Emilija Aglinskienė. J. Sin
kienė yra pasižymėjusi sa
vo gražiais labdaringais dar 
bais. Draugės ir pažįstamos, 
prašomos ligonę atlankyti.

X Anita Navickaitė, žino
ma dainininkė, atidarė ta
verną adresu 201 So. 25th 
Avė., Belwood, III. Jai pa
deda jos mamytė, kuri gy
vena Melrose Park. “Grand 
Opening” įvyks lapkričio 17, 
18 ir 19. Sugalvoję geriausį 
saliūnui vardą gali gauti ge
rą dovaną.

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion, iškė- 

) lė ir užgyrė sumanymą a- 
teinantį pavasarį suruošti 

i iškalbumo kontestą, kuria
me dalyvaus parapijinių mo 
kyklų 8-j o skyriaus moki
niai. Laimėtojams skiriama
dovanos.

, X J. Brazaitis, Aušros 
Vartų parapijos vargoninin
kas, jau gavo žinią nuo sū
naus Abdono, kuris šiomis 
dienomis pašauktas į kari- 
nę tarnybą, kad paskirtas į 
Army.

X V. Samoška, 7144 So.
Artesian Avė., Ateitininkų 
draugovės narys, ir tautinių 
šokių šokėjas, šio mėnesio 
pabaigoje išeina i. kariuo
menę.

Kazimieras Barauskas, i 
Ludington, Michigan, atga 
beno Jonui Masilunui į Cice 
ro didelį kiekį kalakutų, žą 
sų, ančių ir kt. pęodukti 
Plačiau apie tai skaityl 
Johnny’s Food Mart skelbi 
mą 5-tame puslapyje.

- A




