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Smarkios atakos Tunisijoje
Sąjungininkų armija atakuoja 
ašį, įsitvirtinusią Bizerte ir Tunise

Sakoma, kad ir čia ašiai vadovauja 
"genijalus" nacių gen. Rommelis

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Britų 1-oji armija, amerikie
čių ir prancūzų kariuomenių 
padedama, sukėlė smarkias 
atakas prieš ašies (vokiečių 
ir italų) įsitvirtinimus Bi
zerte ir Tiulis laivyno hazių 
apylinkėse, Tunisijoje. Kiek 
anksčiau sąjungininkai užė
mė strateginių kelių mazgus 
ir dabar jau pakilo veikti.

Britai artinasi prie 
ašies svarbiųjų 
pozicijų Libijoje

CAIRO, Egiptas, lapkr. 23. 
—Britų 8-osios armijos gau
singa šarvuotoji kolona Sirte 
įlankos pakraščiu, Libijoje, 
veržiasi paskui atsimetan
čias gen. Rommelio jėgų lie
kanas ir yra vos tik už 30 
m&Hių nuo EI Agheila, Tri- 
poliUnij^ryluose^ _

Britai spėja, kad ašies lie
kanoms tenai yra geriausia 
vieta sustoti ir pasipriešinti. 
Ar ašis taip darys, nežino
ma. Tačiau britai pasirengę 
ašies pozicijas triuškinti, jei 
ji ten sustotų.

Daug kas reiškia nuomo-! 
nę, kad ašies liekanos neturi 
pajėgumo kur nors sustoti 
ir jos dums stačiai LTripoli 
miestą ir uostą, netoli Tum
ai jos. Tenai ašį pasitiks ir 
“pasveikins” sąjungininkų 
bombonešiai.

Mussolini rengės į 
iškilmes Egipte

,. CAIRO, Egiptas, lapkr. 
23.—Pietų Afrikos augalo
tas negras “Spike” Tomali, 
kurs buvo ašies nelaisvėje 
Tobruke ir ten paskutinėmis 
dienomis britų išlaisvintas, 
pasakoja, kad praeitą vasa
rą, kai ašies armija buvo 
atsidūrusi Egiptan, Tobru- 
kan atvyko Mussolinis. Jis 
planavo triumfaliai įeiti į 
Alexandria miestą, nes buvo 
įsitikinęs kad gen. Rommelio 
jėgos tikrai pasieks Suezo 
perkasą. Mussolinis tačiau 
nusivylė, kai ašies armija 
sulaikyta ties Qattara įdubi- 
bimu, Egipte.

Cripps apleido britu 
karo kabinėta

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Sir Stafford Cripps atsista
tydino iš karo kabineto ir 
užėmė lėktuvų gamybos mi
nistro vietą. Įvyko dar ir ki
tos kabinete atmainos.

Yra žinių, kad ašies jė
goms ten vadovauja žino
mas nacių gen, Rommelis, 
kurio visus žygius Egiptė 
britai sukoneveikė.

Iš sąjungininkų kontro
liuojamos radį j o stoties Mo- 
roko praneša, kad Tunisijo
je jau paimta ašies karo ne- 
laisvių.

Per radiją sakoma, kad 
pradėtos atakos prieš ašį 
Tunisijoje virsta smarkio
mis kovomis, nes sutinka
mas ašies atkaklus priešini
masis. Sakoma, įsismarkėju- 
siomis kovomis sąjunginin
kai sutriuškins ašį ir iš ten 
persimes į Tripolitaniją, kur 
ašiai klius paskutinis smū 
gis. Ašiai nebus laiko nė su 
Afrika atsisveikinti.

Sąjungininkų vadovybė 
pripažįsta, kad Bizerte ir 
Tunis bazių apylinkėse vo

kiečiai cu italais turi stip
rias pozicijas. Bet, sakoma, 
tas nieko nereiškia britams 
veteranams ir smarkiems bei 
energingiems amerikiečiams.

Amerikos bombonešiai šio
se kovose turi didžiai svarbų 
vaidmenį.

Italija apsidraudžia 
nuo oriniu atakų

BERLYNAS, lapkr. 23 
(per radiją). — žiniomis iš 
Italijos, italų vyriausybė pa- 

i taria miestų ir miestelių gy
ventojams nusikelti kur į 
provinciją pas savo gimines 
Ir pažįstamus karo metui, 
kadangi numatomos sąjun
gininkų lakūnų atakos. Sako, 
tuo būdu bus apsidrausta 
nuo įvairių nelaimių per ori
nes atakas.

PRANCCZV TANKAI SUTRIUŠKINTI

("I irau (tau” Acme telepnou»»
Prancūzų tankai buvo išmušti iš kovos lauko netoli Saf, prancūzų Morocco, kada 

sąjungininkai ten paėmė ofensyvą antrojo fronto akcijoje.

Japonai Sanghajuje 
sudarė specialu 
teismą svetimšaliams

CHUNGKING, Kinija, 
i lapkr. 23.—Žiniomis iš šang- 
hajaus, japonai tenai suda
rė specialų teismą teisti ame 
rikiečius ir kitus nacionalus.

Visi ten svetimšaliai japo
nų priešai priversti ant ran
kovių nešioti atitinkamus 
ženklus, kad japonams aiš
kiai būtų žinoma, kas per 
vieni tie žmonės. Jiems .už
drausta lankyti įvairias pra
mogų vietas.

Vengrija nusprendė 
pasilikti su ašimi

* BERLYNAS, lapkr. 23 
(per radiją).—Vengrų par
lamente užsienio ministrai 
Nicolas Kallay pranešė, kad 
vengrų vyriausybė nuspren
dė laikytis glaudžiai su na
cių Vokietija, turi ginti savo 
šalį nuo pavojų, kurie gresia 
Europos kraštams. Tas pa
vojus ypač numatomas iš 
Rytų ir prieš jį reikia ben
dromis jėgomis spirjtis, sakė 
ministras.

Maskva praneša, 
armija ofensyvoje;

MASKVA, lapkr. 23. — 
Sovietų vyriausybė per ra
diją specialiai pranešė, kad 
raudonoji armija sukėlė dvi
lypę ofensyvą prieš vokie
čius dviem Stalingrado šo
nais ir perkirto du geležin
kelius, kuriais vokiečiams 
buvo pristatomi karo reik
menys ir reikalinga karo 
medžiaga Dono upės ryti
niam šone.

Pranešta, kad sukelta dvi
lypė ofensyvą puikiai atlikta 
taip, kad vokiečių pozicijos 
pakirstos Dono baseine ir 
Kaukaze.

Vienur ir kitur raudonoji

Būna pakrantėse, Naujojoj Gvinėjoj, 
nuskandintas dar vienas japonų laivas

Japonų bazė iš visų šonų apsupta; 
priešas kovoja už savo gyvastį

kad raudonoji 
pliekia vokiečius

I
armija pasistūmė nuo 38 iki 
44 mailių tolį. Daugiau kaip 
14,000 vokiečių nukauta ir 
apie 13,000 paimta nelaisvėn. 
Vokiečių divizijos priverstos 
nešdintis. Atsiimta keliolika 
sodybų.

Ofensyvą ir toliau vykdo
ma, pareiškia per radiją. J

Net Maskvoje neatsistebi
ma raudonosios armijos ne
paprastais pasisekimais. Spe 
jama, kad išjudinti vokiečiai 
visu Stalingrado ir Kaukazo 
frontu bus visu smarkumu1 
atgal blaškomi ir jiems ne 
bus duota progos kur nors 
sustoti ir įsistiprinti.

S Y D N E Y, Australija, 
lapkr. 23. — Sąjungininkų 
bombonešiai vakar nuskan
dino japonų karo laivą nai
kintuvą šalia Būna bazės pa
kraščių, Naujojoj Gvinėjoj. 
Tas laivas su kitais japonų 
karo laivais saugojo japonų 
kariuomenės išlaipinimą Bū
na bazėje. Sąjungininkų iš
leistu komunikatu pažymi
ma. kad, regis, japonams ir 
pavyko išlaipinti ten kiek 
kariuomenės sutemoje.

Nepaisant to. sąjunginin
kų kariuomenės— australai 
ir amerikiečiai, aplink Būna 
japonus veržia kai kekių ge
ležiniu rinkių ir bazės paė
mimas neišvengiamas. Japo
nai (atkakliai kovoja už savo 
gyvybę, kadangi nemano pi
giai ir gražiuoju pasiduoti.

Komunikate sakoma, kad 
BĖuna bazės ribose sąjungi
ninkai jau paėmę vieną japo
nų airdromą ir bombonešiu 
be pertraukos atakuoja ja- 
ponų įsitvirtinimus.

Čia spėjama, kad greitu 
laiku kampanija prieš Būna 
bus uždaryta.

Britu lakūnai 
sugadino du italu 
keleivinius laivus 1

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Oro ministerija iškelia aikš
tėn, kad britų lakūnai spalio, 
mėnesį atakuodami Genoa 
sunkiai apdaužė du italų di
džiuosius atlantinius kelei
vinius laivus—Roma, 30,816 
tonų, ir Augustus, 30,418 to
nų. Roma karo metu pakeis
tas lėktuvnešiu.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Nevv Yorko guberna
torius gavo naują 
poziciją

WASHINGTON, lapkr. 23. 
—Prez. Rooseveltas praeitą 
šeštadienį New Yorko guber 
natorių Herbert H. Lehman 
paskyrė vadovauti maisto, 
drabužių ir vaistų paskirsty
mu tarp gyventojų visuose 
sąjungininkų kariuom e n ė s 

Į okupuotuose kraštuose.
Pirmojo pasa.ulihio karo 

metu tokią pat poziciją turė
jo buvęs prezidentas Herbert 
Hoover.

Pranešta, gubernato rius 
Lehman gruodžio 3 d. atsi
statydins iš užimamos vie
tos. Jo terminas normaliai 
turi baigtis sausio 1 d. ‘

X I

Baltuose Rūmuose 
įvyks pamaldos

WASHINGTON, lapkr. 23. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pakvietė karinius ir civili
nius 'vyriausybės aukštuo
sius pareigūnus Dėkonės die
ną į Baltuosius Rūmus, kur 
bus turimos pamaldos. Pa
maldoms vadovaus St. Tho
mas episkopalų bažnyčios 
rektorius. Pamokslas nebus 
sakomas.

Italijoj varžomas 
tabako vartojimas

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
23.—Italijos vyriausybė va
kar paskelbė, kad pradėjus 
ateinančia savaite visoj Ita
lijoj tabako pardavinėjimas 
bus dvi savaitės dienas—tre
čiadieniais ir šeštadieniais.

LIETUVOJE APGYVENDINAMI 
HITLERIUI IŠTIKIMI VOKIEČIAI

Vokiečiai į Lietuvą važiuoja Hitlerio 
specialiu įsakymu. Naciai lietuvius stu
mia iš jų vietų. Siunčiami ir tokie vo- 
kiečid&kurie Lietuvos visai nėra matę
Iš Lietuvės,įper Lisaboną, 

gauta liūdna žinia, kuri pa
rodo, kad naciai lietuvius 
stumia iš jų vietų. Čia mes 
paduodame šiurpią žinią iš 
nacių leidžiamo laikraščio.

Vokiečių planai apgyven
dinti Lietuvoje vokiečius 
aiškėja iš ‘Kauener Zeitung’ 
rugsėjo 29 d. straipsnio, ku
riame vokiečių komisaras 
Kauno miestui Hans Cramer 
rašo apie Lietuvon “grįžtan
čius’ ’ vokiečius, išvykusius 
Vokietijon Sovietams okupa
vus Lietuvą. Straipsnyje sa
koma, kad tie vokiečiai siun
čiami Lietuvon paties “Fuh 
rerio” įsakymu ir jų “tūk
stančiai spindinčiomis aki
mis ruošiasi kelionėn, nau

jiems uždaviniams vykdyti.” 
Komisaras Cramer užtikri
na, kad “grąžinimas vykdo
mas ne be plano.” Jau keli 
mėnesiai veikianti speciali 
komisija, kurios uždavinys 
esą “sklandžiai įkurdinti vo
kietį ūkininką Generalinėje 
Srityje” (Lietuvoje). Ir Kau 
nas ruošiasis priimti grįž
tančius vokiečius. Apie aš- 
tuoni šimtai seimų buvę pa
rinkta (mūsų pabraukta) 
grąžinti į Kauną. Tai esą 
įvairūs kvalifikuoti specia
listai, amatininkai ir pirk
liai. Vietos ūkinis gyvenimas 
dėlto labai pagyvėsiąs. Ne 
visi (mūsų pabraukta) grį
šią, kurie anksčiau čia gy
venę. Jų daugelis gavę įvai
rias paskirtis Vokietijoje. 
Atkeliaujantiems vokiečiams 
būsią atiduota visos tos įmo
nės ir butai, kurie anksčiau 
buvo jų valdomi. Butų •trū
kumui palengvinti esąs iš
leistas paraginimas, kad iš 
Kauno “savo noru” išsikel
tų visi pensininkai ir kitoki 
“ be užsiėmimo ’ ’ asmenys. 
Bet ir tų priemonių nepa
kanką, kad visus “grįžtan
čius” sutalpinus. Todėl esan

Išbandomos betūbinės 
auto padangos

WASHINGTON, lapkr. 23.
— Petroliejaus karo pramo
nės taryba praneša, kad pet
roliejaus kompanijos vykdo 
betūbinių padangų bandy
mus su apie tūkst ančiu kom 
panijos sunkvežimių. Rasi, 
ateityje, gal bus ir nereika
lingos vidurinės tūbos pa- (ti paskelbta prievolė praneš- 
dangoms. ti apie visus butus, kuriuose,

prieš vokiečių išsikraustymą 
iš Lietuvos, gyvenę vokie
čiai.-Tačiau, girdi, esą netu-

puolė Burmos miestas pagri"do,tie ,8!‘leidžitm,i
r gandai, kuriems tikima, kad

NEW DELHI, Indija, lapkr. , lietuviai būsią prievarta ma 
23.—Nepaprastai gausingas Į sįniai iš Kauno iškeliami.

U. S. bombonešiai 
Burmos miestas

U. S. bombonešių skaičius 
atakavo keletą svarbesniųjų

šis vokiečių komisaro 
straipsnis aiškiai patvirtina

Burmos miestų, kaip tai ui jau anks{iau b 0 
• Miandalav. Toun- ____ . JRangoon, ‘ Mandalay, Toun- 

gos ir kitus. Daug tonų bom
bų išmesta. Kai kuriuose mie 
struose sukelti gaisrai.

Naciu priemonė 
prieš apavu vogimą

BERNAS, Šveicarija, lapkr 
23.—Laikraštis Frankfurter 
Zeitung praneša, kad Vokie
tijoje rasta priemonė prieš 
apayų vogimą iš krautuvių 
vitrinų daužant stiklus.

Krautuvininkams įsakyta 
vitrinose išstatyti tik po vie
ną kiekvienos rūšies apavą, 
bet ne poromis.

MASKVA, lapkr. 23. —
Žiniomis iš Ženevos, vengrų
vyriausybė nusprendusi kuo j cių jungo nusikratys, nes 
ne trečdalį savo armijos pa- j lietuvis niekam nevergaus, 
siųsti Rusijos fron tan vokie- į jis bus laisvas ir nepriklau- 
čių pagalbai. j somas.

galima numatyti. Būtent, 
kad į Lietuvą bus grąžina
mi tik naciams ištikimieji 
vokiečiai, gi sulistuvėję vo
kiečiai paliekami Vokietijo
je. Jų vieton, ir tai žymiai 
didesniame skaičiuje, atsiun
čiami niekuomet Lietuvos 
nematę vokiečiai. Tik tuo ir 
tegalima paaiškinti tą keis
tą reiškinį, kodėl “grįžtan
tiems” vokiečiams neužten
ka tų butų, kuriuose jie pa
tys pirmiau - gyveno, bet 
jiems reikalingi dar ir pen
sininkų bei visi anksčiau 
vokiečių kuomet nors gyven
tieji butaF ‘

Lietuvis turi labai daug 
kentėti nuo nacių “planų.” 
Mes tikime, kad lietuviai na-
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RADIO KALBA, PASAKYTA J. GRRAU5KO, 
NARIO LIETUVIŲ PREKYBOS BUTO RADIO 
KOMISIJOS, IR U. S. IŽDO DEPARTAMENTO 
fMHOflNIO

Bi ręs legutono vadas vėl karo tarnyboms i

Gruodžio 7 dieną šių me 
tų, sueis vieneri metai, kaip 
jsponct i, taikos ir draugiš- 
lflnfto priedanga, netikėtai 
užpuolė mūšų kareivius prie 
Pearl Harbor. Paminėkime 

tą dieną teikimu pagalbos 
mūsų brOfikrtis karo lauke

Vien tik mintis apie gro
bikų ptoolttną gruodžio 7 die
ną, 1941 metais, kada prie
itai išžudė virš tris tūkstan
čius mūsų kareivių, guvie- 

* nfjo Amerikoje piliečius be 
skirtumo partijų ir pažval

Dabar mūsų broliai — kai 
mynai, pažįstami, draugai ir 
giminės — lieja savo krau
ju visose pasaulio dalyse, 
kad išvadavus kitas tautas 
ig valstybes iš ašies jungo

' Piikdaibi Karo Bonus ir 
ženklelius, mes būdami na 
mie galime duoti pagalbą 
mūsų kariams: • amunicija, 
Šautuvais, laivais, lėktuvais,

- maistu ir drabužiais. Pirki
mus bonų nėra dovana, bet 
Investmentas, kuris yra ge
riausias ir kuris neš 2.9% 
ūždkrbio.

Raginu v i s tl S lietuvius 
pirkti Karo Bonus per lietu- 
rtgkas'taupynta ir skobutmo 
bendroves. Mės, lietuviai, tu- 
rirrie dešimts bendrovių, ku
rtas yra valdžios pripažin- 
tds agentūros pardavinėji- 
ifaūi Karo Bonų. jPatarnavi- 

m«s dykai. Visas darbas ir 
laūkaS yra pašvęstas karo 
lafmėjimtii.

Čičeros koldhijoj randasi 
St. Anthony Savings and 
Loan Bendrovė; Brighton 
— Standard Federal, Gedi
minas ir Midland and Loan

-ę-

kuris buvo paskelbtas Fede
ral Home Loan Bank admi
nistracijos, Washmgton, D.
C.

Aš, kaip ir kiti jaunuoliai, 
laukiu pašaukimo į kariuo
menę bile dieną. Aš, kaip ir 
kiti mūsų broliai kareiviai, 
pasitikime jumis, kad mūs 
neužmiršite ir pirksite Karo 
Bonus kiekvieną savaitę ir 
kiekvieną mėnesį. Jūsų pirk
ti bonai pristatys mums į 
karo lauką karo reikmenų 
savo priešui nugalėti.

Prašau darbdavių, biznie
rių ir profesionalų raginti 
savo darbininkus pirkti Ka
ro Bonus bent dešimčia nuo- 
šimčių uždarbio. Nuo lap
kričio pirmos dienos, Chica- 
.go Association of Comfnerce 
pranešimu, 450 Chicago dirb
tuvių darbininkai jau inves
tuoja regulariai dešimtą nuo- 

! šimtį savo uždarbio į Karo 
Bonus.

Ne baravykas, 
ale arklio galva

NėW Britain, Conn., įvyko 
keistokas atsitiktmas.

Vienas lietuvis išėjo į miš
ką grybauti ir begrybauda
mas užtiko ne baravyką ar 
lepšę, ale arklio galvą ir vi 
durius, o visos kitos arklio 
dalies nebuvo. Iš arklio gal
vos net liežuvis buvo išplau
tas.

Grįžęs grybautojas į mies 
tą, tuojau pranešė policijai 
apie radinį miške. Policija 
tuojau ėmė .tirti dalyką. Su- 

bendrovėa; TdWn of Lake —Įrišta kieno arklys ir kas jį

Continental Savings and paplovė. Po kurio laiko pas
Grane Building and Loan; 

Bridgeporte — Keistučio 
Savings; West Side — Mu
tual Federal; Marąuette Pk. 
— Chicago Savings; 18-toj 
Kolonijoj — Univėrškl Sav
ings and Loan.

Perkant bonus šiose ben
drovėse, oertfflkatai išduo
dami tuojau ir kreditas ei
na lietuviams.

iki šio laiko, per lietuviš

kas taupymo ir skolinimo 
Rėndrdves parduota Karo 
Bobų už $1,287,500.00.

Už pasižymėjimą bobų par 
davime, kėtUrfos bendrovės: 
St. Anthony, Universal, Con
tinental Savings ir Gedimi
nas Building and Loan yra 
įtrauktos į garbės sąrašą,

vieną mėsininką italą Tado 
krautuvėje sukabinta 600 
svarų arklienos. Mėsininkas 
užklutas prisipažino, kad 
rengiasi iš tęs mėsos daryti 
dešras.

Kas su to biznierių bus — 
nežinia.

■ IM tl.

DR. G. SERNER
LIETUVIS A»ę GYDYTOJAS 

. 25 metų patyrimas

tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinhia 

Kreivas Akis 
Htaiso.

Ofisas Ir Akinių DirbtnvB 
8401 SO. IIAL8TED 8T.

M fetft M.

Gen. Hanford MacNider, su U. S. kariuomene Naujoje Gvinėjoje, gauna pirmąją pa
galbą skaudančio! kojai (kairėje), ir apkerpamas kareivio — kirpėjo. Gen. MacNider, 
Iowan, buvęs U. S. ministeris Kanadai; jis tarnavo ispanų-amerikiečių kare ir pirma
me pasauliniame kare. Dabar vėl karo tarnyboje.

Lietuvių katalikų
konferencijos

atstovai

K.
E.
R.

Cicero — Visų šventų dr- 
jos: A. Rabačauskas, Griga
liūnas, Dambrauskas. Aukų 
$2.00.

Amžinojo Rožančiaus:

Leketienė, V. Trainienė,
Urbonienė, J. Mitkienė,
Valančienė. Aukų $1.00.

Šv. Antano draugystės: A 
Valančius. Aukų $1.00.

Apaštalystės Maldos: K 
Sriubienė, A. Stulginskaš, O 
Reikauskienė. Aukų $1.00.

Šv. Pranciškaus *trėfinin- 

kų: O. šliakieriė, A. Milašie
nė, O. Skirmontienė.

Šv. Vardo dr-jos: A. Va
lančius, J. Sliekus, K. Ga
šlūnas. Aukų $1.00.

Namų Savininkų Klubas:
J. Motekaitis, M. Sriubas.

Šv. Kazimiero Akad. Rėm.
9 skyr.: L. Šeputienė, Ieva nė, P 
Braunienė. Aukų $1.00. —

Moterų Są-gos 48 kp.: O. 
Rašinskienė, M. Chasas. Au

kų $1.00.
Bridgeport. — Federacijos 

26 skyr.: A. Budris, P. 'Pa
kalnis, J. Šliogeris, V. Ba
landa.

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
2 skyr.: J. Šliogeris. Aukų 
$1.00.

Lietuvai Gelbėti Fondo 1 
skyr.: O. Bendauskienė, M. 
Tamanauškienė, M. Derdšin- 
skienė, S. Petrauskaitė, O. 
Aleliūnienė. Aukų tam fon
dui $30.00.

Moterų Są-gos 49 kp.: Ga
leckienė, ČiUrienė. Aukų $1.

Tėvų Marijonų Bendradar
bių skyr.: K. Vaišvilienė, Ū. 
Galeckienė* č. Aleliūnienė. 

Aukų $1.00.
Šv. Petronėlės dr-josB. 

Pipirienė. Aukų $1.00.
Šv. PrknciŠkaus Tretinin

kų: O. Sidabrienė, S. Bučie
nė, A. Stočkienė. Aukų $1.00.

Apaštalystės Maldos: O. 
Bendauskienė, M. Cepauskie- 

Vainauskas. Aukų $1.

___

■ ■ ! ■ ■

Valandos nuo 10 Ud 4, nno 6 iki 8 
ttečiad. fa* Sekmad. pagal sutarti

TRIANGLE
RANGE OIL

r

Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynos liepsnos

burnertų švariai degs!
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies Slyvos dėl bur-* 
nerių, namų vartojimui ar, 
industrijoj. Mūsų didelis ata
ka f ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
Triangle oil company 

2430 WdH 20th Street 
Okicago, UI., Tel. CAN. 2020

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1

n viena pora amu vuam ta 
venimuL Saugokite jas, leiedatn 
H^gtamlntatt jAs modertlBktttfM. 
metodą, kurta regėjimo moksle 

gali entelktl.
M METAI FATTRIMO— . to. ai«. *■ - —pnrnuuiue BKinrtj.

Dr. Jotui 1 Sodam 
Dr. *
1801 So. Ashland Avonw 

Kempa^ irtdb 
°°oriso VALANDOS:

-.......«■
M*. il«

■to. -to.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R61OU t
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Pro*eetlon
vour

ant Lengvų Minėsimų Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI N FPHIKI.AUSOMlT

TAUPYKITE mftsų įstaigoje, 
jaml Ir ligi 10,000.00 apdrausti par'

Covporatioa. Mokama 3Į4%.

J ilsu indeliai rūpestingai globo- 
per Vtdėral Suvlagc and Loan fai

;or

Iii sai

lai ant pareikalavimo. seniausia ik tZTKlAVSrA UETl/VlŲ FINANSINt fSTAlOR

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41T8 Jo*. M. Slozerfc, SeC’y. 3236 SO. HALSTED BT.

t X.

Apaštalystės Maldos dr- 
ja: B. Cicėlliėnė, A. Bartkie
nė, M. Sudeikienė. Atikų $1.

Moterų Są-gos 21 kp.: M. 
Sudeikienė, B. Cicėnienė. Au
kų $1.00.

Dievo Apvaizdos parap. — 

Apaštalystės Maldos: T. Stu 
Riškienė, A. Grtkšieriė, O. 
AUgaitė, M. Kavaliūnaitė.. 
Aukų $2.00.

Šv. Antano dr-jos: A. Bar- 
cius, J. Šimėnas, O. Radžius, 
A. Grišius. Aukų $1.00.

■•■U

DR SELMA SODEIKA
a s.

AKIS IŠTIE1NEJA 
AflBHTOS PRCTAMfNA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai akims ko 
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Wfao 10 iki 6 vai kas diena

Antradienio ir ketvirtadienio

187 No. Marika Street 
Oak Ptarfe, KSfaoto 

(Prie kampo Itafae St)
— ETTCUD

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

nn>

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47fli Street

ADVOKATAS

Tovrn of Lake. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 8 sk. 
M. Doršienė, P. Turskienė, 
J. Čepulienė. Aukų $1.00.

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų: M. Sudeikienė, E. Ged
vilienė, J. Ragauskienė, O. 
Vaitkienė. Aukų $1.00.

Šv. Kazimiero Akad. Rėip.
1 sk.: P. Ttifškiėnė, M. Dčr- 
šienė, J. Čepulienė. į

Labdarių 9ą-gos 1 kp.: Į 
Snarskis, E. Gedvilienė, M.: 
Sudeikienė. Aukų $1.00.

Federacijos 7 šk.: M. Su-' 
deikienė, M. Karklelis. Au
kų $5.00.

— REZIDENCIJA —• 
1<O So. Sflth Avė., Cicero, Hl 

TCL: Cicero 7681

lietuvis Daktaras
OPTOMETRISTAS

a t s a k o mingai ai 
priminimu kaing

IO8 F. BUDRIK
KRA«WVftrt5

3241 So. Kalstei SL
Telefonas:

Caiumet 4591
dRl radio r Artaymo 

PABAlfelttt 
r AttM aute

WH1TMEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe Ud 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TdL STAte 7B72

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

• 7 So. Dearborn St
Room 1230

OflM TeL Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Ifitomis valandomis pagal sutartj
j-.; u. ,-r .u-'asi to. T..1 toto. ■ *.. f H ato.
to in.'ii l iru h.a.ii i !.»■ i

NEW VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

Įrengta*
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSRIM
828 W. 35th PLACE
Photie: YARda 2330.

V2**-mentao gydymui riaukiu ilgu — 
gmarklų lr llglalklnlų.
PHnal įrengtas CblrttrgijM Da- 
parttnebtu, kūr svarbias fr ma
žesnes operacijas. atlieka ataako- 
mtngt ohlru'i

įrengto rityMotKetoge* De- 
_ artas nrlskaltant Dlather- 
ray, Ulfta Violet Kay, BtnUtotdal 
lr kitus modernllkus metodus 
gydymo.

X-It*7 DepaA- 
iams ir pacientams.
vertam Ilginiui 

ts, fWi .stokos 
gydymas lr 
mokesčiu. 0 

Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Irtttgtes
daktarai

AMKamofl marong paktas^ BikttfgMtog »aai
<to» M. ntou. Me
or” t. oijnm”

•YDTTOJAE H 
4157 Archer Av«M 

Ofiso vaL: 1—S 4r S-faROe*o P 
sutarti.

Res. 6M3 R. TafandA Ata.
Res. TeL OROvefafll M17 
Offioe ToL HEMlock 4MB

DR. J. J. SIMONAITIS
•TDTfO JAR IB OHZBUteAf

VaL t 2—4 ir 7—B vak. 
Katvirtad. ir Nedaliomis susitarta. 
S423 MtgrgoHtt lte. ■

DR. A. X BERTASH
•TDTTOJAR B OBRUMAB

Rflta v<f ta Mi »
766 Weet 35tU Street

20.
LIETUVIAI DAKTARAI

r tkrtinmrfi- <>■*>» ik

DR. STRMDt’IS
raTBIOIAB AND BURCfSOB 

44M5 So. AMitend Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 Jki 8 VaL rak.
Nedėliomie pagal sutartį. 

Offica M. YARds 4787 
Namų ĮSI PBOkpact 1880HAi

DR. K ATMNAS
KėMBMKf

1440 So. 49tt Cdm Cicero

fa VytkžsSim>iųls 
tdlaadda: 1M2 ijrto, M, 74 P.lL 
3147 S. feOflfed St, Chicago

PirtaMiilnif-1?, TmrieibmlMis 
ir šeltadieiuais 

jfahūdft. 8-8 Dapit,

M. YAftde 2246

DK. L KZEUS
DAmSTAZ

4646 Sta Adhtefid Avenue
arti 47th StfMt

vaL: auo 9 vaL ryto iki S Vai. vak
flaiyjoj pagal

TaL CAKSI AM

DR. S. BIE2IS
OY D TTOJA8 IR OHIRURGAS 
2201 Wsst Cermak Rd.

Vaitautos: 1-8 popiet lr 74 v. Vak. 
., Tretaui. fa* Mtad. va-

Telefonas: HEMIoek 6M0
DR. PETK L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHBURGAS

S7S7 Sk tVestevfc Aro.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 ttl S vaL VSK TUS 
 wartt

Mk.

karais ofisas uždarytas. 
EttStffifcNCLJA:

3211 Mest 66th Plaoe
TaL RBPuhUe 7M

■*■ ■ ■ .............. ——- -
TcL

IcLt PBOspaet IMU

BH. f. Z. ZALATORIS
<nvTT0ns b OKXSXTfteXB 

1821 So. HRfstod Strert

"B&PAim
•YDYTOJAS ZB OHtBUROAB 

Kamp. TOtoa gat Ir 49th Ct 
OPIBO VALANDOS:

1 Iki 4 mui 7 Ud t takam, 
fa pCgal sutarti.

Rea. 1625 So. SOtti Avenue 
Vgl Oiecro

VALANDOA: 11 v. i»to W 8 flbpk* 
6 0d 9 vaL vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Atčhčr Avenne
Ofiso Tel. tAFayette 3210
Res. Ak $JkP»yette 0004 

Wri Nggtttep1* -
Sauk 2868

JA. •to.' • to .to ii

8KAttYKftE “DRAUGI

*

TdL YABds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IB OHIRUROA8 

IR AKINIUS FMT AMO 

744 W«t SSth Street
11-18; 3-4 ir 6:80-6:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
:. .2.--.L - a-. - . .

Ofiso TcL ............ VIRgiala 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

KstaRta mo 2:00 fla 8:00 vaL 
Trcčtad. fr SėJufaad. tik ausitariua.mBfei

DL GHAftES SEGAL
GYDYTOJAS IR f»HHJBOAa

4729 So. Ashland Avė.
. (2-troa lubos)

TeL MH)way 2860 CMcsgo, Ilk
OFISO VALANDOS:

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

DR. UHJIDCE KAHN
•YDYTOJAR XR OHZRU&OAg

4631 So. Aahland Avenue 
Ofiso TeLi Yards 0994 
Res. TeL: Keawood 4300 

VALANDOS
Nao 1<M2 v. Vyle; 2-9 fa 7-8 v. rak. 
Naddliomu auo 10 tki 12 vaL di«o^

DR. A. JENKINS
(Latovndj

•YDYTOJAS IB OHlBUROAB 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 fa nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais fa Sekmadieniais 
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginis 2421

..to e 1.1.« ,
Vieni žmonės darbuojasi, 

kaip bitės rinkdamos modų 
uno kiekvienos gėlės, o kiti

VALANDOS:
Į Pfasiu Antr . Ketvir. 6 11d 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai 
Ykukt., BsŽfkd. 8 30 iki 9:30 vak. nuruLm

takfiBtok Pagal Sutarimg -vj-vut-



/

Antradienis, lapSr. 24. 1942 D » X t O A J
DR. PIETARIS, PIRM ASAI PARAŠE ISTORINI ROMAN A 

LIETUVIŠKAI
(Tęsinys)

Toli, toli nuo tėvynės...
Medicinos skyrių busima

sis rašytojas baigė 1879 me 
tais.

Aukštuosius mokslus Pie
taris ėjo gaudamas valdžios 
pašalpą, taigi universitetą 
baigęs turėjo važiuoti ten, 
kur skyrė. Pateko jisai Ru
sijos gilumon, Ustiužnos 
miestelin (5,000 gyventojų), 
apie 60 verstų nuo Volgos 
ir daugiau 100 varstų nuo 
artimiausios gelžkelio sto
ties. Užsienį gyvendamas 
jis neturėjo laimės vesti lie
tuvaitę, bet jo žmona jį su
prato ir atjautė. Išaugino 5 
vaikus. Į tą patį miestą bu
vo nutremtas ir kitas mūsų 
rašytojas — Jakštas. Pama 
tęs jį bežygiuojantį per Us- 
tiužną Pietaris pasveikino 
lietuviškai: “Tegul bus pa
garbintas... “Nuo to ir pra
sidėjo judviejų draukystė, 
lankybiąsis, pasikalbėjimai 
lietuviškais klausimais. Jak 
štas klausydamasis jo talen 
tingų paisakojimų ėmė ra
ginti rašyti lietuviškai. Pie- 
tariui tas sekėsi. Jakštas 
paskatino rašyti į beatsiran 
dančius lietuviškus laikraš
čius. Pietaris sutiko. Kad ji 
sai neturėtų nemalonumų iš 
savo vyresnybės, Jakštas 
sava ranka perrašydavo jo 
rankraščius ir iš kito pašto 
išsiųsdavo į katalikų leidžia 
mą “Apžvalgą”, .“Tėvynės 
Sargą”. Parašė Pietaris kai 

• ką ir “Varpui” bei “Ūkinin
kui’*. Nors tuodu laikraščiu 
kartais mesdavo ir aštresnę 
žodį Lietuvos kunigams, bet 
kultūros žmogus Jakštas 
“atsikeršino” perrašydamas 
if jiems siunčiamus Pieta
rio ' rankraščius. Pietaris, 
jausdamas, kad nebus gali- 

; ma pakelti Lietuvos, nepa
kėlus pirma lietuvių mote
rų, sukūrė “Keidošių Onu
tę” — apysaką jaunoms 
lietuvėms lavinti.

MIDDLE-AGED 
’ PEOPLE

are common offenders

Gyvenimo kovos

Pietaris turėjo plačių ga
bumų. Jis buvo suradęs kai- 
kurių naujų gydymo būdų. 
Jis buvo matematikas ir bu 
vo apskaičiavęs galimybes 
pastatyti submariną, kurs 
slapčia paskandinęs rusų lai 
vus, nuvytų juos nuo Lietu
vos pakrančių... Jisai buvo 
ir geras piešėjas, sukūręs 
gražų Kristaus paveikslą 
Jakštui. Jis labai mylėjo 
Lietuvą ir norėjo čia persi
kelti, leisti vaikus į Lietu
vos mokyklas, bet atvy
kęs keliems mėnesiams į 
Kąuną, pamatė, kad čia ver 
stis negalės, vėl : grįžo Us- 
tiužnon. Neturėdamas pa
kankamai lėšų leisti vaikus į 
mokslą, jisai senatvėje ėmė 
dar mokytojauti vietinėje 
rusų gimnazijoje. Bet kur 
jis eebuvo ką nedirbo lietuva 
vis jam buvo taip arti šir
dies. Jakštui jis viename 
laiške rašė:

— Suku aš aplink savo tė 
viškę, kaip paukštis, ratus. 
Sugrįžus, ilgai, man rodosi, 
kvėpuoju Lietuvos oru, il
gai mano pajautos gyvena 
tėvynės įspūdžiais. Upių 
upelių skardys, seni prabo
čių kapai, kur ant jųjų liūdi 
plati žilo Nemuno vandens 
erdvė, Neries patogios vin- 
gys, tušti šilai, gryni Pa- 
dauguvės smiltynai su nu

liūdusia liaudim, — ilgai 
mano akyse dungso...” 
Lietuvos dainos ir istorija

Su fortepionu jis iš atgim 
dydavo lietuviškų dainų me
lodijas, viename gi laiške 
rašė:

— Kapai ant kapų, ant 
kapų kapai — tai mūsų tė
vynė. Tie kapai medžiais 
medeliais apžėlę. O tie me
deliai mūsų krauju ir ašaro
mis laistyti. Argi dyvai, 
kad taip liūdnos dainos jų 
paunksnyje dygo? Mūsų dva 
sios išminties ir jausmų pa
jėgos nuo amžių dainoj ir 
pasakoj tvenkėsi. Ar dyvai, 
kad jos dėl to galingos?”. 
Jis iedalizavo visa, kas lie
tuviška. Jis šnekėjo, kad gal 
seniau lietuviai valdė plotus 
ir apie Kaukazą, nes ir to 
kalno vardas pareinąs iš lie 
tuviško — kaukas. Jis rašė 
— lietuviai turėjo romuvas, 
kur dabar Roma, gyvenę , 
ten urvuose, o juos išstūmę 1 
nauji atėjūnai, ką lietuviai 
vadino urvas, urvs, pavadi
no — urbs (lotyniškai — 
miestas). Galime toms pat
riotinėms svajonėms nepati
kėti, bet negalime jų nesu
minėti.

(Bus daugiau)

Gerai prisivalgius moky
tis nenorima, (Senovės prie
žodis).

f

CRANE COAL CO.
VVEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, $Q AR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS, $Q OA
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... /.ŽU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. O V

. ftšnm kainos perkant 4 tonus ar suvirš
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

CLASSIFIED ADS HFT P TTANTFD — 'UOTFRY'

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA1CTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tel. T RANdolnh MM.MM
HELP WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Mes i&mokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

LABORERS
Dirbti prie Loading Platformos. 
Pastovūs darbai. Unijos mokestis.

KEESHIN MOTORS
221 \Vest RflOdrvrtt Rno<l

D O C K M E N 
P ATiTR g ;

PENVER-CHICAGO TRUCKING CO 
30.30 So. Ashland Avenne

IKON W O R K K R S
FrTTERS. AVFLDERS, HELPERS. 
PATYRUSIEJI.

MID-CITY AllfHITOTl'RAL 
IRON COMPANY 

55.35 So. State Street

CAR UNĘO A DERS
Nuolatiniai darbai. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite j
.HIBBARD SPENCER BARTLETT.

211 E. NORTH AVATER ST.

LATHE HANDS
Turi turėt tool' room patyrimo

4600 W. HVRON ST.

PAKERIAI ar CRATERS reikalingi, 
suvirš 4 5 metų amžiaus. Turi būt pi
liečiai. Jeigu dirbate dabar defense 
dirbtuvėje neatsišaukite. Pašaukite: 
SEEI.EY 3200 ir klauskite kalbėti 
su M R. SCHVLTZ.

ORDER M C K K R S
IR WARFHOFSF HF1P

40 valandų savaitė 
Laikas ir pusė už overtime. 

Dieną ir naktį shiftai. 
Matykite Julius Kopielski.

SPRAGUE-WARNER <€• CO.
2631 Artbington Street

MAŠINISTAI
Pirmo ldeso all-around vyrai.

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

CONTINENTAL CAN CO. 
5343 W. 65th Ordnance Plant

RAILROAD
FREIGHT HANDLERS 

Kreipkitės prie Tom Lahiff, Fore- 
man, sekančiai —

C. B. and Q. R. R. 
Canal and Harrison Sts.

REIKAI.INOI BEEF LUOGERS. su 
kiek tai packing house patyrimo. 
Nuolatini darbai, gera užmokestis. 
Atsišaukite J Beef Boning Dept.

ILLINOIS PACKING CO.
011 W. .37tli Plati-

BERNUKAI, turinti Viokyklos leidi
mą. dirbti prie lengvų dirbtuvės dar
bų. Atsišaukite } —

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

MEROINOS reikalingos — išmokti 
amatu. Lengvas bindery darbas Mes 
mųkėsinie Jums laike mokinlmost g i
jo amalo. Greitas (^Įdirbimas

PLASTIC BINDING CORP 
732 S Sherman St.

FOUNTAIN GIRLS 
AND WOMEN

Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko 
darbai viduriniesty ar jūsų apie
linkėje. Uniformos duodamos. 
Nuolaida perkant prekes mūsą 
įstaigoje. Pradinė alga $19.00 į 
savaitę su garantija greito įsidir
bimo.

VValgreen Drug Stores
5973 W. Mndlaon 6300 Cottage Grove 
O8.->» S. nalntetl 150 N. Im Šalie

744 E. Bowen

PATYRUSIOS 
L E A T II E R

OPERATORES
Prie Single Needle ir Doubte Nee
dle mašinų ir prie Post Mašinos.“ 
Galima uždirbti iki $35.00 j savai- J 
tę. Dienomis ir naktimis shiftai.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
CHAS. F. CLARK, INC. 
1403 VV. Congress St.

NUOLATINIAI DARBAI
GREITAS ISIDIRBIMAS

ši proga yra siūloma 20 mote
rims, nuo 16 iki 45 metų am
žiaus, dirbti mūsų dekoravimo 
departamente. Gera pradinė užmo
kestis. Tiktai tos kurios ieško 
nuolatinio darbo lai atsišaukia. 
Patyrimas nereikalingas.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

STETSON CHINA CO.
1801 W. 74th Street

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

MAWER-OI LDEN-ANNIR. INC. 
509 E. Illinois Street

MERGINOS IR MOTERYS reikalin- I 
gos tuojaus prie kimšimo konvertų 
(vokų) darbų. Nuolatirti darbai.
ELECTRIC CORP OF AMERICA 

222 W. Monroe Street

PARDAVIMIl

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutovr. 2200 W. 37 th SL 
Chicago. Iii., tel. LAFsyette «OWM.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite J ‘‘DRAUGO’’ RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III.,

SKAITYKITE “DRAUGA’

If you’re past 40, tbe chancea are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentą tion of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 

* turės fr^piently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt which ia ao offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
Cantion that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
Si. Louia, Mo.

Bt/ort Any Data Vto t
LISTERINE ANTISEPTIC

To ttakr Your ftrrnth Su>ooior

Kas iš gerų pažadėjimų, 
jei nėra darbų. (Palau).

PASITIKĖJIMO MUMIS

SI firma virš 60 ra. toa 
pačios šeimos rankoaoi

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENRIAI

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. 8 WAR BONDS VVITH THE 8AVINGI

KREIP KI’IDS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltibnanlan

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVanhington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

mber ot

RKZ1DENCIJ A: 
5919 8outh Troy St 
Tel. REPubllc 4293

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.. fteitad. Ir 8ekm. 9-0 vai

- GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Nakt|

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4H32-S4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TH. LAFayetto 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
ii atotiea WGES (1390). su Povilu ftaltimleru.

AMELIA
SHEMAITIENE
(po tėvais Vilkaitė)

Mirė lapkr. 23 d.. 1942 m.,
3 vai. rytp, sulaukus pusės im
lia us.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos. Kauno rėdybos.

Pai ko dideliame nuliūdime; 
vaikus — Jobu, Maty, Tom, 
Stanley, Emmu. Charles,, He
len. Raymond, Roger ir Re- 
ginald; žentų Im Force; mar
čių Gene<vieve; brolį .1. S. Vit
kų ir jo Seimų; ir kitas gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Lietuvoje paliko dar kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
\Vestern Avo. 1-aldotuvės )- 
vyks trečiad., lapkr. 2 5 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į St. Margaret's par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus', 
gimines, draugus ir pažįsta-'' 
mus dalyvauti laidotuyėse. * ’-į.,

Nuliūdę:— Sūnai, Dukterys,^ 
žentas, Marti, Brolis, Gint nas. «'

I uld. Direkt.: Antanas -B.. 
Petkus, tel. Grovehill 0142.->,

A. j A

KLEOPAS MISHAKES
Mirė lapkr. 21 d.. 1942, su
laukęs pusės amžiaus. ,

Gimęs Lletvoje. Kilo iš Tau
ragės Apskr.. Eržvilku parap.., 
Butaičių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Anastazijų, po pirmu 
vyru Dirginčienė, o po tėvais 
PupAaitė, p sūnus Dominikų ir 
Kleopų, marčias Elenų ir Kp- 
trynų, dukterį Onų Matyus. 
žentų W,ouis ir 8 anūkus. Bro
li Samuel). brolienę Vincentų 
Mishakus, dvi pusseseris Ro
zalija Tumienę ir Monikų Ši
maitienę ir jų šeimas; pus
brolį Jonų Mishakį Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. O Lietuvoje paliko brolį 
ir tris seseris.

Kūnas pašarvotas namuose. 
234 W. 4fith St.

laidotuvės įvyks lapkr. 25, 
trečiadienį iš namų 8:00 va,, 
rvto bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Moteris, Sūnai. Mar
čios. Duktė, ž-enias. Anūkai, 
Broliai, Seserys, Brolienė, Pus
brolis, Pusseserės Ir Gimines.

T^id. Direktorius John F 
Eudeikis, Tel. Yards 1741-1742

“Darbai parodo meilės jė- 
na” (Goethe). ' 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

f* AfA- -
X b •
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Gausingas ir sėkmingas seimas
✓

*' PaSki/biįvdnie lietuvių senelių prieglaudos nautą už
baigti, gausime 1948 metais dešimts tūkstančių Labda- 
rių Sąjungai -nariui— tai šūkis, kurį iškėlė praėjusį 
sekmadienį buvusis labai gausingas Labdarių Sąjungos 
23čias seimas.

Kad šis šūkis iškeltas netuščiomis, aiškiai rodo tasai 
faktas, kad seime sukelta senelių prieglaudai, kaip jau 
vakar paskelbėme, su virš $3,300. Tai puikus ženklas, 
rodąs, kad labdarių ir jų kilnių darbų rėmėjų užsimo
jimas gauti tūkstančius naujų narių ir pagreitinti prieg
laudą baigti, yra visai rimtas dalykas.

Reikia pripažinti, kad šis labdarių seimas buvo vie
nas gausingiausių ir gyviausių. Šiais laikais sutraukti 
į seimą su virš ketvertą šimtų žmonių, yra didis ir reikš 
mingas dalykas. O kas gi tuos šimtus draugijų atstovų, 
geraširdžių žmonių sutraukė, jei ne tasai mūsų visuo
menės noras aprūpinti savo nelaiminguosius tautiečius 
ir hętuviams seneliams prieglaudą greičiau Įtaisyti.

Dėl to, tolimesniam darbų pasisekimui abejonės nė
ra. Labdarių Sąjunga auga ir savo gerais darbais ir na
rių skaičiumi. Tai pagreitins ir jų didįjį darbą atlikti — 
prieglaudą baigti. Pasisekimo!

SAVAITES APŽVALGA

lumpai

Pranašjrakime, bet svarbiausia - dirbkime
Pranašauti kada ir kaip baigsis dabartinis karas, yra 

penanksti. Vietoje daryti pranašavimus, reikia dirbti ir 
aukotis, kad karo laimėjimą demokratijoms užtikrinti.

Tačiau turint spaudos ir žodžio laisvę, pranašavimai 
vis tik yra daromi.

Kai paskutinėmis dienomis gauta gerų žinių iš karo 
frontų, laikraščių kodumnistai ir radijo komentatoriai 
darė visokiausių išvadų. -Buvo ir tokių, kurie gerokai 
džiugino savo skaitytojus ir klausytojus, pranašaudami, 
kad karas baigsis maždaug už metų.

Jei jungtinėms tautoms puikiai pavyko Šiaurės Afri
koj, jei japonai nugalimi ir Naujoj Gvinėjoj ir Solo
mons salose, jei rusai nacius jau stumia atgal, tai kodėl 
gi nepranašauti, kafe karas baigsis tuž metų ar net grei

čiau.
Be, to, reikia turėti galvoje ir tai, kad jungtinių tautų 

karo jėgos stiprėja visais atžvilgiais: mobilizuojami ir 
gerai paruošiami milijonai vyrų, karo produkcija (lėk
tuvų, tankų, laivų ir kitų karo reikmenų dirbimas) pra- 
lenkia ašies produkciją. Demokratijų pusėje žmonių 
nuotaika puikiausia, kuomet nacių-fašistų vergijoj esan
tieji žmonės vis labiau pradeda nerimti, nes jų padėtis 
kasdien darosi labiau nebepakenčiama. Toji aplinkuma 
kaip pat žymiai susilpnina priešų pozicijas.

Japonija kai kuriais atžvilgiais gal yra stipresnė ne
gu nacių ar fašistų frontas. Bet ir jų frontas jau pra
deda palūžti. Japonų visuomenės nuotaika irgi nėra 
per geriausia. Japonai militaristų buvo į karą įstumti, 
dėl to jų dauguma tais militaristais nėra patenkinta.

Dieve duok, kad greitesnio karo laimėjimo pranaša
vimai išsipildytų. Amerika, juk, įstojo kariauti ne dėl 
sporto, įstojo ne tam, kad tik -kariauti, bet kad sutriuš
kinti savo priešus užpuolikus, kad demokratiją išgel
bėti, tautas išlaisvinti, kad, pagaliau, karą laimėti ir 
tai laimėti kiek galima greičiau.

Padidintos pastangos, didesnis visų aukojimąsis pa
dės greičiau realizuoti mūsų visų troškimą — greičiau 
baigti -karą ir baigti su visišku ir pilniausiu laimėjimu.
• -

Slaptosios diploraatijK pavojai
Spauda iškelia sunkumus, kokie susidarys pokarinia

me Europos gyvenime. Bijomasi slaptų diplomatinių 
sutarčių, jei tokių būtų. Slaptoji diplomatija galinti pri
vesti prie to, kad Amerika, kuri be jokioa abejonės ka
rą laimės, bet taiką galinti pralaimėti.

Pokarinius dalykus galėsiąs žymiai komplikuoti So
vietų Rusijos nusistatymas prisijungti Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Suomijos. Lenkijos ir Rumunijos dalis. Šiuo 
atveju Maskva esanti gerokai užsispyrusi.

■šitoj situacijoj, kaip daug kas manome, Lenkijos pa
dėtis yra šviesiausia. Tačiau lenkų diplomatai yra rim
tai susirūpinę. Lenkijos vyriausybės užsienyje galva 
gen. Wladyslaw Sikorski buvo priverstas pasirašyti su
tartį su Sovietų Rusija, nesneitariarit dėl sienų. Dėl to 
Stalinas tikrai manąs pasilaikyti tą -Lenkijos dalį, ku
rią 1939 m. Hitleris jam leido užtarti.

Mes, kaip nekartą esame pabrėžę, pasitikime Prezi
dentu Rooseveltų. Jis, žadėjęs stovėti už Baltijos val
stybių nepriklausomybę, savo žodžių nekeis. Bet, jei 
Europoje ištikrųjų yra vedama slapta diplomatija, ji 
žymiai trukdys teisingos ir pastovios taikos atstaty
mui. Jungtinių Tautų nusistatymai į pokarinį pasaulio 
pertvarkymą turi būti aiškus ir griežtas. Slaptoms dip
lomatijoms neturėtų būti vietos, nes jos visais laikais 
būdavo naujų tarptautinių nesantaikų ir karų priežas

timi.
•

Maršalas P e tai n įsakė Afrikoj esantiems prancūzams 
priešintis jungtinėms tautoms. Bet tai yra ne jo, bet 
Hitlerio balsas. Kas šiandien nežino, kad Petainas yra 
Hitlerio Charlie McCarthy.

Jo nepasiges
Stafford Cripps, gautu pranešimu iš Londono, rezig

navo iš Anglijos kabineto.
Šis ponas buvo užsimojęs tiek daug “didelių darbų” 

nudirbti, kad net Winstono Churchillio vietą planavo 
užimti. Jis puldinėjo tai vienur, tai kitur, bet nieko 
naujo į Anglijos gyvenimą nepajėgė įnešti. Mėgino pa
taikauti Stalinui, pažadėdamas jam Baltijos valstybes 
po karo atiduoti; keliavo Indijos klausimą išspręsti ir 
kitų darbų griebėsi, bet vis nieko neišėjo.

Esame tikri, kad Anglijos vyriausybė Crippso nepa
siges. Prie kitų eilinių karo darbų jis gal bus naudin
gesnis.

5PAUOOSAPZVAL6A
Fittsburgiečiai turi laikraštį

Lietuvių katalikų savaitraštis “Lietuvių Žinios”, St. 
Gabaliausko redaguojamos, įsigijo nuosavą spaustuvę 
Pittsburgh, Pa., ir jų Nr. 45 jau naujoje spaustuvėje 
atspausdintas. Spaustuvės adresas — 119 So. 22nd Str., 
Pittsburgh, Pa.

4'Liet. ž.” leidėjai dėkoja savo rėmėjams, kurie pri
sidėjo nupirkti spaustuvę.

Kiek mums žinoma, Pittsburgho lietuviai katalikai 
jau labai seniai norėjo įsisteigti nuosavą spaustuvę ir 
leisti laikraštį. Tasai jų troškimas dabar jau yra rea
lizuotas. Reikia tik palinkėti, kad persikėlusi os į naują 
vietą “Lietuvių žinios” stiprėtų medžiaginiai Ir gerėtų 
savo turiniu.

Švenčia juMiejų
“Garsas” rašo:

“Kinkston, Pa., lietuvių šv. Marijos Apreiškimo 
parapija mini savo rubijinę (40 metų) gyvavimo su
kaktį. o jos klebonas kun. Jurgis V. Inčiflra mini si
dabrinį (25 m.) kunigystės jubiliejų. Kmgstono pa

rapija yra vidutinio didumo, vienok joje gyvuoja trys 
stambios LRKSA kuopos, būtent, 1-ji, 34-ji ir 209-ji. 
Jos Visos bendrai turi puspenkto šimto narių. Tai 
jeigu mūsų nacionalė fraternalė organizacija būtų 
taip išbujojusi visose lietuvių kolonijoee, Suaivieny- 
mas turėtų kelias dešimts tūkstančių palių. Sveiki
name Kingstono parapiją sulaukusią 40 metų sukak
ties ir jos darbštų kleboną, didį Susivienymo rėmėją
jubilijatą kunigą J. V. Inčiūrą. Ilgiausių metų!”

“Aida“, Verdi opera, yra 
šaunus meno kūrinys. Esu 
ją matęs keletą kartų. Ma
čiau ją ir praėjusį šeštadie
nį. Vaidino puikūs artistai 
— Dusolina Gionnini, Kers- 
tin Thorborg, Jan Kiepura 
(gal Kepurė?) ir kiti.

Man išrodė, kad ir vaidi
no ir dainavo gerai.

Tačiau didžiųjų dienraščių 
muzikos specialistai-kritikai 
surado silpnų pusių, trūku
mų ir jas pastebėjo. Kriti
kavo gana aštriai.

Gavo į * *■ kailį ” ir Kiepura 
ir Giannini.

• .
Tepamėgina lietuvių laik

raštis taip aštriai pakriti
kuoti savus, lietuvius daini
ninkus, muzikus ar šiaip ak
torius... Didžiausią lermą su
keltų.

Mes esame mėginę tik švel 
niai nurodyti Savųjų meni
ninkų trūkumus -ir tai pra
keikimą užsitraukėme. Tai 
darėme geriausiais norais, 
kad kitą kartą padarytų kiai 
dų nebekartotų. Bet... mes, 
išrodo, norime gyventi ir 
dirbti “po senovei”, nebeda
ryti didesnės pažangos.

. • ' i
Reikia neužmiršti, kad 

sveika ir rinkta kritika vi
siems yra reikalinga. Artis
tas, ar jis bus vienoks ar 
kitoks, nedarys jokios pa- 
žangos, jei jie neprisileis kri
tikos.

Pagaliau, reikia žinoti ir 
tai, kad jei kuris iš meninin
kų jau nebekritikuojaonas, 
jis yra baigęs savo dienas 
ir visuomenės gyvenime ne
beturi reikšmės.

t
Chicagos operos sezonas 

prasidėjo su “Aida“. Arnne- 
ris rolę vaadinb Auna Kas- 
kas, lietuvaitė.

Kas matė tą rolę vaidi
nant Anna Kaskas ir Thor
borg, pripažįsta, kad vis tik 
Kaskas geriau ją atliko.

Garbė lietuvaitei!
Bet ji kritikos nebijo. Net 

prašo, kad jos vaidinime ir 
dainavime būtų nurodyti trū
kumai. >Dėl to lr iškilo į mu- 
zikos ir dainos meno viršū
nes.

Puikus pavyzdys. ,

Tai nacių
“Vienybė” rašo:'

“Yra gandų, kad vokiečiai formuoja naujus Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kariuomenės pulkus.

Tuos ptflkus, sakoma, vokiečiai rengiasi siųsti į Ru
sijos frontą.

Ar tai tiesa? Gal būt. Jeigu taip, tai, matyt, Hitle
riui trūksta jėgų.

Ypač dabar, kai alijantai pradėjo žygį Afrikoje. 
Bet vokiečiai klysta, manydami, kad lietuviai, lat

viai, estai ir kitos pavergtosios tautos Europoje rū
pinsis Hitlerio kailio Išgelbėjimu.

Ateis diena, kai naciai turės bėgti, kaip talkiai.”

1943 m. vasario 16 d. mūsų tauta mini labai reikš
mingas sukaktuves — Lietuvos Nepriklausomybės Ak
to paskelbimo sidabrinį jubiliejų. Kolonijų veikėjai, ar 

jau rengiatės prie paminėjimo?

'(Iš “Draugo”, 1917 mėtų 

lapkričio <24 d.)
Nori prijungti Lkftavą. .

Vokiečių kapitalistų laikraš
tis “Lokal Anzeiger” siūlo 
Lenkiją prijungti prie Aus
tro-Vengrijos, o Lietuvą ir 
Kurlandiją prie Vdkietijos.
•

ttaledin einąs Maskvon.... 
Gen. Kaledta su kazokais ei
nąs Išvaduoti Maskvą nuo 
bolševikų. Mūšiuose prie 
Maskvos žuvę aštuoni tūks
tančiai Žmonių.

Greitas Darbas

Anglai vėl paėmė Tobru- 
ką ir tai yra simboliškas 
įrodymas, kokį progresą ga 
li daryti John Bull, kada 
jis tikrai įsikinko į darbą. 
Tobrūkas yra ta pati stra
teginė pozicija Lybijos pa
kraštyje, kuri buvo su už
sispyrimu australiečių gina
ma 1941 metais, nuo gegu
žės iki gruodžio mėnesio. 
Tada tik su dideliu sunku
mu pasisekė garnizoną iš
gelbėti.

Dabar Berlyno radio pri
pažįsta, kad Tobrukas išs
lydo naciams iš rankų, o 
pranešėjas sako, kad naciai, 
jau dvi savaites darė Tobru 
ko evakuačfją.

Toliau į vakarus, bet vei
du atslgręžusios į rytus, 
Amerikos divizijos davė pa 
šauliui žinoti, kad yra daly
kų greitesnių už Blitzkriegą, 
ir tai yra tas, ką jankiai va 
dina “pateptas žaibas”. 
Smagu įsisąmoninti, kad 
Jungtinės Tautos pribuvo į 
šiaurės Afriką savo laiku ir 
gerai pataikė.

Apie Dvasią
Prezidento Roosevelto 

šaukimą, kad tauta melstų- 
Padėkos Dieną ir pasitikėtų 
Dieviškąją . Esypei,' nereikia 
aiškinti, kaipo,, Silpnybės 
ženklą. Tuos žodžius reikia 
imti, kaipo ženklą, kad mū
sų karo pastangos turi dva
sinį ir humanitarinį pagrin
dą.

Kada pradėjo rinktis šio 
hadsaus konflikto debesys, 
vis daugėjančiam . žmonių 
skaičiui darėsi aišku, jog tą 
konfliktą rengė ir primetė 
jį pasauliui jėgos, kurios no 
ri panaikinti žmonių tarpu- 
saviuose santykiuose tuos 
principus, kurie iškelia žmo 
nių visuomenę virš raistų ir 
tų raistų gyventojų lygio.

Kaipo žmonės, pasiryžę 
priešintis save pasivadinu
siai “ponų rasei”, jųjų šir
dyse buvo jaučiamas troški
mas kreiptis pagelbos į tai, 
ką labai bendrai .vadiname 
dvasine tikrove. Į jos įtaką 
tautos vadai dabar kreipia 
mus. Jos Įtakoje iš pergalės 
kilsiantis geras bus dar di
desnis ir kilnesnis.

Tikyba pe nartą) režimu
Trečioj serijoj knygučių 

apie “Sųlygas Okupuotuose 
šalyse” lnter-ahantų Infor
macijos Komitetas Londono 
aprašo Ašies atakas prieš 
religiją. Nacizmas pradėjo 
savo karjerą nuo persekioji
mo žydų tikybos. žydai bu
vo silpniausioji ir mažiau
siai skaitlinga Vokietijos 
religinė grupė, todėl ją len
gviausiai buvo persekioti. 
Kada nacizmas sustiprėjo, 
jis galėjo pradėti kėsintis 
prieš katalikų ir protestonų 
religines bendruomenes Vo
kietijoj. Su išbandyta perse 
kiojimų technika dabar na
ciai siaučia prieš dvasinin
kus Ir kongregacijas užka- 
nauCllOM KTMMM.

Priemonės, kurių naciai 
griebiasi, yra labai įvairios. 
Jos prasideda nuo švelnios 
diskriminacijos Franci jo j, 
Belgijoj ir Olandijoj, kur

pagal nacių išmintį reikia 
eiti iš lengvo, ir pasiekia žu 
dynių ir kankinimų Lenki
joje, Cichoelovakijoj, Jugo
slavijoj ir Graikijoj, Franci 
joj, Belgijoj, ir Olandijoj 
žydų tikybos žmonės buvo 
be pertrūkio persekiojami, 
kaip ir Vokietijoj. O krikš
čionių organisacijos, mokyk 
los, laikraščiai ir socialinės 
globos draugijos buvo užda
rinėjamos arba šlykščiai 
puolamos. Norvegijoj nacių 
bandymas užviešpatauti vai 
stybinėj bažnyčioj, prie ku
rios priklauso bevelk visi 
norvegai, .privedė prie to, 
kad praktiškai visi pasto
riai atsistatydino. Kitose ke 
turiose šalyse nacių, ir fa
šistų bestijos neparodė net 
fizinio gailesčio. Bažuyčios 
buvo išgriautos ir išniekin
tos, kunigai buvo išskersti. 
Naciai užtiko bažnyčias “be 
dieviškoj Rusijoj” — jie jas 
išniekino, pavertė jar j kan
kinimo vietas, sudegino jas.

Nesistebėkime. Naciai ne
gali išsilaikyti pasaulyje, 
kuriame Dešimtis Prisaky
mų ir Kalno Pamokslas yra 
žmonių užsilaikymo idealas, 
arba ir bet kokioje žmoniš
kų esybių gyvenamoj plane
toj. Naciai kovoja ir turi ko 
voti ne tiktai prieš žmoniją, 
bet taip pat prieš Dievybę, 
prie kurios žmonės - siekia 
tiek šimtmečių. Naciai pa

tys save pavertė į bestijas, 
todėl’ jie bus ir Dievo pas
merkti. , OW1

Lietuvių KuUūrinis 
Institutas keliasi 
į Ne* York$
Pereitą sekmadienį Chicago 

je, Aušros Vartų parapijos 
salėje, prieš pat tautiškų šo 
kių vakaro atidarymą, įvy
ko Ateitiniųkų Draugovės 
susirinkimas, kuriame Ignas 
Sakalas, vienas iš “Draugo 
redaktorių, painformavo 
apie A.L.R.K. susivienijimą 
ir ragino ateitininkus įsira
šyti į susivienijimą.

į Ateitininkų susirinkimą 
buvo atvykęs prof. K. Pakš
tas, Lietuvių kultūrinio ins
tituto direktorius ir Lietu
vių Tautinės Tarybos gene
ralinis sekretorius

Prof. K. Pakštas tik ką 
grįžo iš New Yorko Lietu
vių Tautinės Tarybos suva
žiavimo ir po kokių trijų sa 
vaiČių išvyksta į New Yorką 
gyventi, ten ir Lietuvių kul
tūrinis institutas bus perkel 
as. Prof. K. Pakštas atvyko 
į susirinkimą atsisveikinti 
su lietuvišku jaunimu ir pa
raginti, kad jis dar daugiau 
aukotųsi Lietuvos išlaisvini 
mo darbams.

AUSUKE YOUR HOME
A6MINST HITLERĮ

■DrSevti

SAVINOS BONOS
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Forest prieglaudoj
PIRMAUS SKKMS PASIRODYMAS 
CHICAGOJE 2AYETE ŽAVĖJO 

Josios tbmavimis ir būdas tikras įkvėpimas 
akademikėms. *- Tai buvo istorinė diena 
akademijai.
Koks žavėtinai patrauktos 

yra Sielos Grožis! Koks jis 
galingas, patvarus ir nuo
širdus! .

Taip* Akademijos auklėti
nės Rūdija šią tiesą. Jos ma- 
tė gyvą ■sielos grožio pavyz
dį. Jis buvo jų pačių Siekia
mo idealo atspindys, kuris 
pasiekė kiekvieną Širdį sa
vo meiliu paprastumu, šian
dien prisimfnitoaa to pavyz-1 
džio akademikėms brangus, 
ir dėl to jos noti savo įspū
džiais pasidalinti.

Praėjusią Bavaitę į šv. Ka
zimiero Akademiją atsilan
kė maloniausia viešnia. Tai 
buvo žymi operos artistė, 
mūsų tautos merio pažiba A.
Stoškiūtė. Mes jos laukėme.
Dieną prieš tai skaitėme a- 
pie ją įvairius spaudos 
straipsnius, kurie puošė vit
riną sykiu sū įdomiais artis
tės atvaizdais. Pamilome ją 
nuotraukose, dabar troško
me ją gyvą pamatyti ir iš
girsti. Beja, rytojaus diena 
buvo laisva. Tačiau sekantis 
rytas, kaip maloningas pra
našas paskelbė džiugią nau
jieną: A. StoškiūtA. dąįnuoh. 
akademikėms viėriuonktą va
landą.

Vienas žvilgsnis sužavėjo

Išmušė laiką ir auditorija 
plazdėjo, jaunimo vikrumu.
Orkestrantėš stygas čirpino 
pasiruošdamos iškilmingai 
sugriežti, o laukiančios smal 
sumu nekantravo. Pagaliau 
programa prasidėjo. Akade
mikių dalis nebuvo svarbi, 
bet viešnios pasirodymas ne
paprastas momentas. Kape
lionas Ė. Urha nepaprastų 
vilčių sukėlė savo taftba. Jis 
pabrėždamas akademikėms 
kartojo: — įsimylėsite A.
Stoškiūtę, esu tikras, įsimy
lėsite. Neapsiriko. Vienas 
žvilgsnis į artistę ir susiža
vėjo visų širdys.

Sielos grožis galingas! Dėl 
to visos širdys pajuto dvu-

J Tarmės moteris nesi- 
! žavi miesto gyvenimu

Iš Illinois Valstybės far- 
mos atvyko viena moteris į 
Chicagą gyventi. Bet ji mie
sto gyvenimu nepatenkinta. 
Farfhų moteris sako, kad 
jai farmos gyvenimas daug 
geriau patinka, negu miesto. 
Ji sakosi, kad farmoje jau
tės kaip ponia, o mieste vi
sai kas kitaB. Ji norinti pa- 1 
likti miestą ir vėl grįžti į 1 
farmos gyvenimą. Girdi, ten ! 
ir duona skanesnė ir aplin- 
kurna ramesnė.

raportą iš buvusios LRKF 
konferencijos. Reikia susirfi-

Bridgeport. - LGF 1 sky-i ?inti LietU1Vu°_8. 
riaus susirinkimas įvyks lap tim’ ge e ' 

kričio 24 d., parapijos mo-'
kyklos kambary 7:30 vai.1 Kvailys gaH daugiau «ž- 
vakare. Prašome visus na- duoti klausimų per valandą, 
rius susirinkti ir naujų at- negu septyni mokslinčiai ga 
si vesti. Yra daug svarbių da- lėtų atsakyti per naštas, 
lykų aptarti. Atstovai išduos (Senas posakis).

Sasirio kimai

Šį vakarą, lapkričio 24 d.. 
7 vai. vakare, bus feguliarė 
radio valanda iš stoties WG 
ES, leidžiama pastangomis 
Peoples Furniture Co. krau
tuvės. Dainuos A. Grlgoniū- 
tė, dalyvaus “dėdė” Vaite
kūnas, bus smagids mūzikos 
ir dang įvairių žinių iš Peo
ples krautuvės. Programa 
bus tikrai įdomi. Visi kvie
čiami pasiklausyti.

Lietuvių šeimininkių Ra
dio Raud. Kryžiaus vieneto 
valdyba, vadovystėj Sofijos 
Barčus, praeitą trečiadienį 
buvo nuvykus į Oak Forest 
senelių prieglaudą sužinoti, 
maždaug, kiek yra lietuvių. 
Iš raštinės vyriausias užvaiz 
da parodė sąrašą. Pasirodo, 
lietuviai turi atskirą sąra
šą ir jame yra 115 vardai.

Mūsų paklausė, dėl ko mes 
norime žinoti ? S. Barčus pa
sakė, jog norinti su lietuviais 
pasikalbėti ir ar jie norėtų 
kokių drabužių. Užvaizdą di
deliu malonumu tą žinią pri
ėmė ir paklausė kada norė
tumėm visus pamatyti. Sa
ko, aš juos visus sukviesiu 
į vieną valgomąjį. Sutartis 
padaryta sekaritį trečiadienį, 
popiet. ' |

Mums buvo duotas leidi
mas aplankyti įstaigą. Pa
matėm įvairias vietas. Bu
vom įėjusios ir į vieną kam
barį, kur išdirbami visokie 
daiktai, daugiausia audiniai* 
grindims padengti, staltiesės 
ir įvairūs dalykėliai. Ypač 
įdomu buvo matyti šilko au
gimas. Nieks netikėtų, kad 
šilkas auga mažuose keva- 
leliuose: vis didyn ir didyn, 
o kaip prribrenda, išima ir 
padaro tolkas. Iš vienos tol
ios- pą^arpfna^įvi jįilkįnėa 
moterims kojinės. Mums nau 
janybė buvo tas pamatyti.

1 Nusipirkom po tolką šilko 

ir po kevalėlį, iš kurio dar 
šilkas neišimtas.

)

Tiksliai norėjom pamaty
ti moterų gyvenamuosius 
kambarius. Kambariai pa
vyzdingi, švarūs. Lovos pa- 

j taisytos, ružavai apklotos. 
Netikėtum, kad tai prieglau
dos namai.

Aplankėm kataliku bažny
tėlę, kuri nėra maža. ga
na graži bažnytėle.

Baigus visą lankymą su
tikom ir viBieras pažįstamą 
lietuvį mažą žmogų — Joną 
Luoą. Jis turi savo kampelį 
tarpe dviejų valdybos narių. 
Uniformoj, kaip koks of-ieie- 

. rius. Jis mus pasveikino ran
ką prie kaktos pridėjęs, o

■

KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir a t mens
bruožaipaskui ranką padavė. Jis 

mtrtfts pasisakė, kad nors e- 
sąs 64 metų amžiaus, vienok 
esąs mesendžerto — nune • 
šąs visas žinias kur kam rei
kia. Po to„ greit pašoko ir 
tarė: “Palūkėkit, aš bėgsiu 
į viršų ir atnešiu savo pa- 
veikslus'’. Truko trys minu
tės ir atbėgo su paveikslais 
ir mus apdovanojo. Taip pat 
papasakoja apie savo jau 
nystės gyvenimą ir tarnavi
mą Rusijos kariuomenėje o- 
ficierium. Įdomu buvo klau
sytis jo kalbos.

Rožė MazeHkuskienė

Vienas mokytumas yra 
tuštybė, jei gyvenime gerų 
darbų trūksta. > Tokia antrašte knyga, kun. Br. K. W- 

* bonaviet&us parašyta, jau rengiama 
spausdinti. Knygą p&oš bent 26 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

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

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

Artistė A. Stoškiūtė

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

Kds laisvę brangina, tas 
perka War Boūds.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

I i KAINOMIS

UNIU CTOTRUMENTV. 
rariiNAtmoKrir froga naram 

KOL DAR KEUFARDUOTI

TK8 sų "casęe” — tts.oe, »«7.6*. 
Kl.oo tr |7S.<m. Vis) rirentoou 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, eFA- 
NlflKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKO8. TENOR BANJOS — 
s«.bo._i8.6». ęia.so iki 
STRIUOTNIAI RASAI — SM.Oe, 
*115.00 lr IIM.OO. BASO UŽ-

NIĄMB BARAMS. VIOLAS tr 
cello — ii.se. O.oa. *s.ee. 
*10100 lr *10.00. Striūnos dOl Ti
sų virftmlnėtų instrumentų. BaSS 
Drums. SNAnm DRVMs-ts8.ee, 
ui.se/ ils.eo, (se.ee. pedals. 
HI BOTS, CTMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant Mouth pjbcė ūbiems 
brass lr “resd” Instrumentams 
pritaikomi JOgų tapoma .

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstttymas visų <UHų Clarne- 
tams, TrlOboms, Sazaphones. 
8tnulkoms Ir OuKarama 

ooiiDor«iN,s mono shop 
>14 MaanveU SU Čhtas«o.

FEDERAL PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ -u. SERAffiGŲ — 

SIUTŲ IR KAKLIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelėh 

Mūsų Specialybė

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Šen. i. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

geros rfl.Ales moterų kaUtnlal, kailiukas* |«puo^Cals 'arba 
cloth kotai parsidiiitla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47fii SL Yards Z588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Noris apimti visą pasaulį 
Nėris mylėti Dievą bran

giausi
Noris pasiekti amžiną gro-

Plunksnų Kaldras
PADAROME U JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolų li mQeq 
krautuvės— ui tiktai Cft

NENORINT KUR BONA — NAMUOSE — SVBflfUOGE 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIRTUVUA KASDIEN Su ATVDA KLAUSOSI:

OIAROUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

. tf į pa VtenlntSin Ir Smagiausias

Ameriko ja l
- VIENUOLIKTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
■iH KITOMIS Dienomis 9 30 v. vak.ttSfl Ui IH9 PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHOLESALE
Lięuoft
ĮSTAIGA LANGAMS APDENGALAI — 

Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
F era nitų, I)reperių, Virtutloių 

Apdengsiu Materiolo.

lECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-36 8. HALSTED ST. 
Phone: VARUS 4778

Kad Išvengus Susigrūdimo

apsirūpinkite pirkimu DABAR 11
WHFC-4450 kil

MUTUAL LITUOK CO.
4707 So. Halsted St. 

Tėferonto: HOUCEVaRD SOI*

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

B JLBGeN 

d*l Tbankgg^

MOTAI aa dvejomis kelnėmis. 100% vttaoaial, 555.0©
----- imt*1 ItairVėn-CM CHrRŽ? Omu BHKBM •••••••••••••••••••»••

Apsirūpinkite save maisto reikalais pirkdami Vištas, Antis, KMtaktrtun, Hą- 
sta, Kcrtripfus, Kilbasus ar kitas įvairias mėsas mūsų Mėsos Krau

tuvėse — už katilas, kurios visuomet yra prieinamos jums.
TOMIS KAINOMIS. Urenta vertos |SJ5, parėki,m- QQ
da po tiktai ...........................................................77............ *1.30

115.0© rarifc Kotai, mane
pareldooda po liktai ..........................................................t>o •' G

GABEL'S CLOTHING STORE 
» 733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMA DĖSNIAIS

NOVAK’S
STOCK TARp

MARKETS
Mėsos Krautuvės 

randasi 
\iwtse daly m*

GHIcagos ttiiesto.
FAOTORT REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonam — REPUHLIC ūtftl

_____

ui.se/


iraxs

I

t

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

ŽYMUS SPORTININKAS 
WESTSIDIĖTIS JŪRININKAS

Jūrininkas 1 class 
R. J. Radomski

7 Jūrininkas pirmos klasės 
Richard Joseph Radomski, 
gimęs 1919 m., spalių 28 d., 
Chicagoje, III., baigė Pic- 
kard pradžios mokyklą, Til-

den Tech, high school ir 
Wilson kolegiją.

Richard Joseph Radoms
ki pasižymėjo futbolo ir 
plaukiojimo sporte. Jis bu
vo jūros skautų vadas.

Richard Joseph Radoms
ki į Dėdės Šamo kariuome
nę išvyko 1942 m., sausio
12 dieną. Richard, prieš iš
vykdamas į Dėdės Šamo ka 
riuomenę, dirbo Stam Fit- 
ter McCormick’e ir Park 
Life Guard. Jis yra sąskai- 
tybininkas.

Richard Joseph Radoms
ki tėvai, Joseph ir Anna Ra 
domski, gyvena Chicagoje, 
Wesb Side.

* aip pateko nuodai Į kiaušinius
Du ligoninės virtuvės asmenys 
areštuoti.
Jau rašėm, kad Salem, 

Ore., psichiatrinėje ligoninė 
je dėl užsinuodijimo kiauši
niais mirė 47 ligonys ir ke
li šimtai susirgo.

Dėl užsinuodijimo buvo ve 
damas tardymas. Dabar pa
aiškėjo užsinuodijimo prie
žastis. Ligoninės virtuvės 
darbininkas Mc Killop vieną 
ligoninės pacientą nusiuntė 
atnešti pieno miltelių, ku
riuos virtuvėje turėjo sumai 
Syti su kiaušinių tešla. Ligo 
ninės pacientas vietoj pieno 
miltelių' atnešė sodium fluo
ride miltelius (nuodus tručy 
ti tarakonus).

Per nežinojimą buvo
{maišyti nuodai

Rs ‘ • * f
Mc Killop sako, kad tie ta 

rakonams nupdyti milteliai 
buvoj įmaišyti į kiaušinius, 
manyta, kad tai yra pieno 
milteliai.

Mc Killop aiškinasi, kad 
jis pasiuntęs atnešti pacien
tą pieno miltelių, nes šis pa 
cientas į šią ligoninę buvo 
atvykęs savu noru dėl nervų 
pakrikimo, šis ligonis nebu
vo skaitomas protiniai nes
veiku.

Ligoninės pacientas sako, 
kad jis atnešęs į virtuvę aš 
tuonius svarus tarakonų nuo 
dų vietoje pieno miltelių ir 
jie buvę sumaišyti su kiau
šinių tešla.

Buvo areštuoti: Mrs. M. 
O’Hare, ligoninės virtuvės 
galva ir Mc Killop. Mc Ki
llop yra kaltinamas ncnorė- 
toj žmogžudystėje, o Mrs. 
O’Hare kaip padėjėja.

Projektuojama dėl 
pieno pristatymo

Dabar Chicagoje projek
tuojama, kaip žmonėms pris 
tatyti pieną, kad kodaugiau 
šiai būtų sutaupyta padan
gų vartojimo.

BAISI SCENA
Kada žiaurumams ateis 
galas. Reikia labiau 
susirūpinti žmogaus 
gyvybės gerbimu.

Chicagoje pereitą šešta
dienį įvyko baisi scena, 
šeštadienio naktį rastas su
daužyta galva be sąmonės 
Roy H. Mabey, 46 m. Jis 
rastas už vieno bloko nuo 
savo namų, 11745 Wallace 
str.

Roy H. Mabey šeštadienį 
po pietų iš biznio! važiavo į 
Decatur, Ala. Mabey buvo 
chief of the ordnance inspec- 
tion department West Pull- 
man’e ir dirbo prie Inter
national Harvester Compa
ny. į

Baisus vaizdas

Roy H. Mabey buvo už
pultas stiprios plėšikų ran
kos. Matyti, kad Mabey ko
vojo su užpuoliku, nes buvo 
rasti du kraujo klanai ir, 
atrodo, užpultasis buvo 
velkamas į šalį. Mabey kū
nas buvo rastas nuvilktas 
už medžio.

Pinigai rasti

Roy H. Mabey vienoje ke- 
šenėje rasta $100. Kitos ke- 
šenės iškratytos ir rankinis 
laikrodukas dingęs. Kiti dai 
ktai buvo prie Mabey kūno.

Mabey rastas be sąmonės 
ir nuvežtas į Roseland ligo
ninę, kur pereitą sekmadienį 
mirė.

Baisūs dalykai vyksta 
Chicagoje. Viena po kitos 
žmogžudystė. Kada galas 
ateis žiaurumams ir never
tinimui kito gyvybės? Kada 
žmogus ims save ir kitus la 
biau gerbti ir vertinti.

RtCKFNBACKFR GRĮŽTA

(“Draugas" Acme telephoto)

Capt. Eddie Rickenbacker (centre) besigelbėdamas pa
siekė pakrantę kur tai Pietų Pacifike. Po capt. Eddie Ri
ckenbacker išsigelbėjimo col. Robert L. Griffin, Jr. (kai
rėje! ir įgulos narys Rickenbackerį prilaiko iš šonų.

VĖL ŠIURPI MEILES TRAGEDIJA
Jaunuolis nužudęs mergaitę pasida
vė į policijos rankas.

r

mu

Naciai ir bites 
surašinėja

Iš Lietuvos, per Lisaboną, 
gauta žinia, kad ikij spalių 
3 d. Letuvoje, vokiečių ge
neralinio komisaro įsakymu, 
turėjo būti surašytas visos 
vištos, avys ir bitės.

Vokiečiu herbas - 
aras Vilniuje

“Kauener Zeitung” rašo, 
kad Vilniuje (Lietuvos sos
tinėje) esąs iškeltas Vokieti 
jos herbas-aras. Tas vokie
čių herbas esąs pastatytas 
tokioj aukštumoje, jog ma
tosi visame mieste.

. Pereito sekmadienio va- 
kare ginčijosi John Yavore, 
25 m., 4014 Alder str., Indi
ana Harbor, su Irene Chu- 
binski, 22 m. mergaite, dėl 
meilės. Ginčas tęsės kokia 
10 minučių ore, prie mini
mos mergaitės namo, 3717 
Parlsh avė., Indiana Har
bor.

Pasirodė automobilis
Kai ginčas ėjd tarp dvie

jų jaunuolių, pasirodė auto
mobilis, kuriame sėdėjo 
August Kapusta, 24 m., In
diana Harbor. John Yavore 
įtarė Ka pustą, kadi jis yra 
mergaitės simpatija.

“Well”, tarė Yavore į 
mergaitę, ‘jei aš negaliu tu 
rėti tavęs, tai niekas tavęs 
neturės”. Kai tik tarė šiuos 
žodžius, tuojau Yavore palei 
do į mergaitės galvą kulką. 
Mergaitė jau buvo nebegy
va, kai Kapusta priėjo prie 
jos.

Jaunuolis nuėjo į policiją

Po šio įvyko jaunuolis 
nuėjo į East Chicagos polici 
jos stotį ir prisipažino ką 
jis yra padaręs. Jis įteikė 
savo brauningą policijai ir 
pasakė, kad tik ką nužudė 
mergaitę ir jaučiasi kaltas.

Yavore policijai pareiškė 
kad su nužudyta mergaitė 
draugavęs penkis metus, bet 
prieš savaitę įvykęs tarp jų 
ginčas. Jis sako, kad pereito 
šeštadienio vakare paskam
binęs mergaitei ir prašęs 
deito, bet ji atsisakė. 
Jaunuolis sakosi, atvykęs 
prie mergaitės namų ir lau
kęs keletą valandų.

Yavore ir Kapusta buvo 
draugai ir kartu dirbo East 
Chicago karo produkcijos 
fabrike.

Ir vėl tragedija. Toji šiur 
pi tragedija nebūtų įvykusi, 
jei jaunuoliai daugiau vado
vautųsi šaltu protu, o ne pa 
gautais pirmais įspūdžiais.

Ateitininkai žavėjo tautiškais šokiais
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Gkennan Cake “FUPS"
"If briroutri of unutuol 
demand, your grocrir 
hoppent to b* put, hovri 
Mm ordrir for day."

Pereitą sekmadienį Chica
goje, Aušros Vartų lietuvių 
parapijos salėje, Ateitinin
kų Draugovė buvo suruošu- 
8i lietuviškų tautiškų šokių 
vakarą, į kurį buvo nemažai 
atsilankusio jaunimo, ypač 
daug jaunimo matės iš 
Kęstučio choro.

Tautiškų šokių numerius 
išpildė L. Piliponytė-Zaikie- 
nė, A. Navikaitė, Matuzienė, 
O. Petrošiūtė, Skirius, Pet- 
rokas, Klemka ir Šatas. 
Tautiškiems šokiams akom- 
pohavo p-lė Domkiūtė.

Po tautiškų šokių buvo su 
vaidinta komedija “ Motina 
nedasupta”. šioje komedijo
je artistais buvo Klemka, 
Venčytė, Petrokas, Šatas ir 
Peša nka.

Tiek tautiški šokiai, tiek 
komedija gerai pavyko. Su
sirinkusieji buvo sužavėti 
tautiškais šokiais ir gerokai 
komedija publikoje iššaukė 
juoko. 4 A

' Pesanka paskaitė tris sa
vo parašytus eilėraščius, o 
Petrošiūtė padeklamavo ei

lėraštį: “Oi neverk motu- 
’ šė”...’
Į Ateitininkų Draugovės ' ne
mažas skaičius vyrų tarnau 
ja Dėdės Šamo kariuomenė
je.

Iskasinėjimai Šventoj 
žemėje patvirtinta Šv. 
Rašto teisingumą

Dr. Nelson Glueck, field 
director of the American 
Schools of Oriental Research 
of Jerusalem and Bagdad, 
pareiškė, kad archeologiniai 
tyrinėjimai aiškiai rodo, 
kad aprašyti įvykiai) šventa 
me Rašte yra teisingi ir au
tentiški.

Reikia pasakyti, kad mo
kslininkas gamtininkas 
Glueck yra nekatalikas.

' X Kun. C. Carty, Radio
Replies autorius, vakar bu
vo svečias Šv. Kazimiero A- 
kademijoj ir ta proga davė 
akademikėms paskaitą.

X Ona Vaitkevičiūtė, ku
ri, kaip neseniai bdv-o aplink 
mus rašyta, atvykus iš Wa- 
terbury, Conn., į Chicago ap
sigyventi, praeitą šeštadienį 
tapo gatvėkario sužeista.

X Juozas Stanaitis, buvęs 
So. Chicago veikėjas ir DKK 
nary3 savo laiške iš užjūrio į 
sveikina visus dnaugus ir 
pažįstamus. Jis tarnauja ka
riuomenėj.

X B. Trejonis, veiklus A- 
teitininkų draugovės narys, 
liuosnoriai vyksta į kariuo
menės civilę tarnybą Cha- 
nute stovykloj. Draugovės 
nariai praeitą sekmadienį at
sisveikindami įteikė atmin
čiai dovanėlę.

X Neužilgo išeis iš spau
dos knygutė, kurioje apra
šomas gyvenimas ir pasku
tinės valandos penkiolikos 
Lietuvoje sušaudytų kunigų. 
Daugelio jų bus įdėtos ir fo
tografijos.

X Alfonsas Šamas, Fede
racijos Chicago apskrities 
sekr. ir žinomos veikėjos E. 
Samienės antras sūnus šau
kiamas į kariuomenę. Šio
mis dienomis jis yra išvykęs 
į New York aplankyti savo 
brolį kariuomenėj ir atsi
sveikinti.

X Ievai širvajtei su adv. 
Vyt. Taručiu Padėkos Die
noj suskambės vestuvių var
pai Šv. Jurgio bažnyčioje 5 
vai. vakare. Vestuvių puota 
bus Graemere viešbuty.

X Lietuvaitės U. S. arini 
joj: čikagietė Sofija Siskus 
yra laivyno mokykloj Bloom- 
ington, Ind., Eleonora Jo
naitis eina laivyno mokslus 
Indiana universitete, Sofija 
Kazakevičiūtė (vyro pavar
dė Kaug) yra armijos pašto 
tarnyboje Fort Dės Moines 
Iowa.

, X “The New World ’, Chi 
cago katalikų savaitraštis, 
turįs daugiau 120,000 skai- 

į tytojų, įdėjo straipsnį apie Į 
Lietuvos kančias okupacijo
se. Žinių apie tai laikraščiui 
suteikė Liet. Katalikų Fe
deracijos Spaudos Biuras. 
Laikraščio redaktorius ža
dėjo ir toliau panašių žinių 
dėti.

X Lietuvių diena Civic
Theatre vidurmiestyje bus 
kitą sekmadienį lapkričio 29 
d. Garsi artistų grupė su
vaidins puikų veikalą “The 
Virtue of Satan”. Vaidini
mas bus po pietų ir vakare. 
Kas negalės šį puikų teatrą 
matyti sekmadienį, galės ma 
tyti antradienio vakare, 
gruodžio 1 d. Praėjusį sek
madienį Labdarių seime gana 
daug tikietų išpirkta. Kai 
kurie pirko po pustuzinį ti
kietų. Visas pelnas prieg
laudai.

Antradienis, lapkr. 24, 1943 
mil ima.::; ;p-»T i»ga
X Kazimieras ir Ona Viji

mai, marketparkiečiai, Lap
kričio 22 d. šventė vadybinio 
gyvenimo 25 metų sukaki). 
Iš ryto 10 vai. šv. Mišiose 
pasimeldė ir padėkojo Die
vui už visas malones, o va
kare Marąuette salėj sukvie
tę daug giminių ir svečių, 
kurių tarpe buvo ir klebonas 
kun. A. Baltutis, pažymėjo 
gražiu bankietų. Po skanios 
ir turtingos vakarienės Ka
zimierui ir Onai Vilimams 
ir jų gražiai šeimai, susirin
kusieji sudėjo nuoširdžiau
sių linkėjimų. Programai va
dovavo jų dukrelė Aldona Vi
limaitė.

Padėkavonės
Dienos

Išpardavimas

Didelis Pasirinkimas Dining 
Room Stalų

po $49.50 ir auk.
— Už 9 šmotus. 

Miegamo Kambario Setai

už $65.00
už 3 šmotus.

Gerų Valgomo Kambario 
Setų

po $29.50
' už 5 šmotus.
Parlor Setų su springsais

padarytų gražaus materiolo

po $69.50
už 2 šmotu.

Geri vatiniai matrasai

po $9.50
1942 Metų Radios visų 

gerųjų išdirbysčių. Už naują 
Philco didelį Radio

• $69.50
Už 10 tūbų Zenith

tik $99.50
Motorola Radios gražiuose 

Kabinetuose

po $89.50
Rankiniai Phonografai

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

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

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko Radio Programai:
WCFL 1000 K. Sekmadienio 

vakare 9 vai.
WHFC 1450 K. Ketvirtadie

niais 7 v. vakare.


