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

—Abraham Lincoln
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NACIAI MOBILIZUOJA U T IUS IR ESTUS !
I

įsakyme, 
šiandien 
kariuo- 
didelius

sek tory įvyko eilė milžiniš
kų vokiečių kontratakų, ku
rių metu naciai „vartojo 
daug tankų ir pėstininkų. 
Anot Londono, vokiečiai ten 
vartoję apie 150,000 karei
vių.

Rusų pranešimas nepasa
kė kaip toli pasitraukta, bet 
kad manoma tai buvo tik 
strateginis manevras išven
gimui rusų pa trolių apsupi
mo.

Kiti rusų daliniai pasistū-

Rusai užėmė Rechitsa ir Korostenį
Iš trijų pusių atakuoja nacius Gomely
MASKVA, lapkr. 18.

Specialiam dienos 
maršalas Stalin 
pranešė, kad rusų 
menės užėmė du
nacių centrus—Rechitsa ir 
Korostenį.

Pranešimas iš fronto sa
kė dėl didelių nacių kontra
takų, ir blogo oro ir žemės 
sąlygų, rusų kariuomenė tu
rėjo pasitraukti iš kelių po
zicijų Ukrainoj. Tai pirmas 
rusų pasitraukimas nuo pra
džios jų pasekmingos ofen- mėjo pirmyn dešinėj linijos 
syvos keturi mėnesiai 
atgal.

Pasitraukimas įvyko 
Žitomiro, kur randasi galas 
rusų dalinio pasivarusio į 
vakarus iš Kievo. Į šiaurry
čius nuo Žitomiro ir Fastovo

tam pusėj, ir užėmė Narodichi ir

prie
Chernovil miestus.

Vokiečiai Gomelio mieste 
dabar rusų spaudžiami iš 
trijų pusių, ir išrodo, kad ir 
tas miestas greit teks ru
sams.

I

Neleidžia pranešti 
kur jie pasidėjo 
MADRIDAS, lapkr.

Pranešimai iš Vokietijos sa
ko vokiečiai krautuvininkai,

18.—

Senatoriai atsisako 
dar didinti taksus 
WASHINGTON, lapkr. 18.

—Senato finansų komiteto j 
pirmininkas George šian- i
dien pranešė iždo departa- kurių krautuvės buvo išbom 
mentui, kad jis veltui eik- buotos, negali apie tai pra- 
vos laiką jeigu bandys pa- nešti nė savo kostumeriams 
veikti Kongresą dar aukš
čiau kelti taksus. Iki šiol 
numatyta $2,142,000,000 nau 
jais taksais. Bylius jų rei
kalu bus patiektas atstovų 
rūmams ateinančią savaitę.

Senatorius Taft pripažino, 
kad opozicija neduosianti 
progos naujiems pasiūly
mams, bet sakė jis planuoja 
pasiūlyti 20 nuošimčių tak
sų ant “pusiau hiksiusinių” 
dalykų. Pavyzdžiui jis sakė 
būtų 
taksą 
kurių 
$50.

nei urmininkams.
i

galima uždėti 20% 
ant vyrų kostiumų J 
kaina aukštesnė negu

Į

De Marigny kaltas 
gazolino krovimu
NASSAU, Bahamas, lapkr.

18.—Vieną savaitę po ištei
sinimo jo uošvio nužudyme, 
Alfred de Marigny buvo šian 
dien nuteistas už nelegalų 
turėjimą gazolino. Jis sakė
si esąs nekaltas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

dienas 
Eleusis

tuo me

U.S. lėktuvai puolė 
aerodromus Graikijoj 
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

Aldžyre, lapkr. 18.—Ameri
kos lėktuvai vakar atakavo 
du vokiečių aerodromus A- 
tėnų apylinkėje. Vieną ata
ką atliko mūsų “skrendan
čios tvirtovės,“ kurios tre
čią kartą per tris 
numetė bombas ant 
aerodromo.

Mitchell bomberiai
tu atakavo Kalamaki aero
dromą.

Šios dienos pranešimas 
sakė didelis lietus ir išsilie- i į jancios upes sumažino ka
riuomenių veiklą Italijoje.

Nežiūrint prasto oro, vo
kiečiai pradėjo kelias kon
tratakas rytiniam Italijos 
linijos gale, bet britų aštun
toji armija jas visas atari-'- 
šė.

Daug upių netoli fronto 
dėl neperstojančio lietaus 
jau išsiliejo už krantų.

I

Prancūzų komitetan 
įėjo du komunistai

ALDŽYRAS, lapkr. 18 — 
Prancūzų tautiniam komite
tui priėmus du komunistus, 
Prancūzijos de f acto vyriau- 
sybėn dabar įeina beveik vi
sų prieškarinių politinių 
partijų atstovai. Komunis
tai yra Lucien Midol, pro
dukcijos ministras ir Etienne 
Fajon, sveikatos ministras.

Vienas Prancūzijos gene
rolas padėtas po 30 dienų 
areštu už įsakymą savo šta
bui kantriai laukti dienos, 
kuomet maršalas Petain ir 
vėl taps Prancūzijos vadu.

Prekybinio laivyno minis
tras įsakė iš tarnybos at
leisti) S.O.L. ir P.P.F. or
ganizacijos narius.

U. S. Lėktuvai- vėl puolė Norvegiją
LONDONAS, lapkr. 18.— buvo šios dienos taikiniai. 

Tik kelias valandas po dide
lės britų atakos ant vokie
čių chemikalų išdirbimo 
centro Ludwigshafene, Ame 
rikos Liberator bomberiai 
ir vėl skrido į Norvegiją 
atakuoti vokiečių pozicijas. 
Tai buvo antras per tris die
nas puolimas tos dalies vo- 
kiečių karo industrijos, kuri i 
iki šiol nelabai jautė bom
bų svorį. Antradieny Nor
vegijoje buvo subombudta 
elektros 
Rhukan. 
vakarus 
dėmimo 
šen.

salą Egijos jūroje
LONDONAS, lapkr. 18.— 

Berlyno radio pranešimu, 
i vokiečiai jau pasuko savo 
ataką nuo užimtos Leros 
salos, ir pradėjo orines ata
kas ant Samos, paskutinės 
sąjungininkų laikomos salos 
Egijos jūroje. Pranešimas 
sakė nacių lėktuvai numetė 
ant Samose esančių milita- 
rinių taikinių visokių dyd
žių bombas. Samos yra grai
kų sala nepilnai 20 mylių į 
šiaurę nuo Leros, kuri an
tradieny pasidavė vokie
čiams.

IŠ PEARL HARBOR — _ 
Adm. Nimitz štabo praneši
mu, Liberator bomberiai pir 
madieny po pietų atakavę 
japonų aerodromus Marshai’ 
ir Gilbert salose.

IŠ STOKHOLMO — P< 
atakos ant Norvegijos, try* 
Amerikos bomberiai nusilei
do Švedijoje. Visi įgulų na
riai sveiki.

IŠ LONDONO — “Com- 
mando” dalinys puolė nacių 
laikomą Simi salą Egijos 
jūroje, apie 65 mylias į pie
tus nuo Leros.

i

ČIA PALAIDOTAS ŠLAMŠTAS C KNYGA

Pilnai įsitikinus, kad visoks iš spaudos išėjęs šlamštas, 
tai yra visokios vadinamos “comic book“ neigiamai vei
kia mokyklinio amžiaus vaikus, Šv. Pranciškaus parapi
jinės mokyklos, Washington, Mo., 
tuves visoms “comic books”, kaip 
de. Šios mokyklos vaikučiai mano, 
seks viso krašto katalikiškųjų ir 
kai. (NCWC-Draugas photo)

vaikai suruošė laido- 
matome šiame atvaiz- 
kad jų pavyzdžiu pa- 
viešųjų mokyklų vai-

MATOMAI TROKŠTA JIEMS REZERVU
Primena ankstyvesnius pranešimus apie 

bandymą sudaryti legioną Lietuvoje 
STOKHOLMAS, lapkr. 18.—Švedijos spaudoj pasirodė 

žinios iš Berlyno, kad vokiečiai autoritetai okupuotoj Es
tijoj ir Latvijoj jau šaukia dešimts klasių rezervus tarny
bai vokiečių kariuomenėj. Iš to daroma išvadų, kad vokie
čiams pradėjo labai stigti rezervų.

Jau kelintas toks pranešimas pasirodo spaudoje, bet 
nė vienam neminima Lietuva, ar ką vokiečiai ten daro 
šiuo reikalu. Nacių bandymas gauti lietuvius savanorius 
savo kariuomenei, apie kurį buvo savo laiku pranešta lie
tuvių spaudoje, liko be pasekmių, kadangi lietuviai nesto
jo į vokiečių legionus, nors naciai juos visokiais būdais 
viliojo ir grąsino.

Sabotuoja Norveęijos- 
Danijos geležinkelį
STOKHOLMAS, lapkr. 18. 

—žinia iš Co-penhageno sa
ko vokiečių trafikas per Da
niją iki Norvegijos buvo 
vakar naktį pertrauktas, 
kuomet sabotažninkai iš
sprogdino didžiausį geležin
kelio signalų bokštą.

Generolas Catroux 
pradėjo pasitarimus 
BEIRUT, lapkr. 18. — 

Beirute šiandien ramu. Gen. 
George Catroux, prancūzų 
tautinio komiteto narys, to
liau konferuoja su sąjungi
ninkų ir lebaniečių vadais, 
bandydamas kaip norint iš
rišti susidariusią krizę.

Civiliai gaus 75% 
maisto 1944 metais

Slavai atėmė anglies 
kasykla iš naciu
LONDONAS, lapkr. 18.— 

Jugoslavų partizanų radio 
pranešimas sakė partizanai 
atmuša stiprias nacių ata
kas. Vienas didesnių parti
zanų laimėjimų buvo užė
mimas anglies kasyklų neto 
Ii Iazaravac, kuris pristato 
kurą Belgrado dirbtuvėms.

Pranešimas pripažino, kad 
vokiečiai pralaužė partizanų 
linijas tarpe Doboj ir Tuzla.

Abi pusės nukenčia 
I Kinijos kovose

CHUNGKING, lapkr. 18. 
—Aukštosios komandos pra 
nešimas sako neperstojančio 
se kovose centriniam fronte 
abi pusės labai nukenčia. 
Pranešama taipgi, kad kinie 
čiai atmušę japonų kontra
taką į šiaurryčius nuo Yo- 
chow.

HULL PRANEŠĖ KONGRESUI APIE 
MASKVOJ ĮVYKUSIĄ KONFERENCIJĄ 

Sakė ten paruoštas pagrindas taikai 
WASHENGTON. lapkr. 18.

—Užsienių reikalų sekreto
rius Cordell Hull, pirmas 
kabineto narys sakęs kalbą. 
Kongresui, šiandien pareiš
kė sudėtinei sesijai, kad 
“mes galime ir liksime savo 
likimo tvarkytojais” koope
ruodami su kitomis tauto
mis, kurioms taipgi rūpi ap
sauga.

Sekretorius sakė Jungti
nės Tautos dabar veda ofen- 
syvą, o mūsų priešai apturi 
pralaimėjimus vieną po ki
to. Jis pridūrė, tačiau, kad 
pergalė bus paskubinta tik 
jeigu visos Jungtinės Tau- kug£aį užsienių reikalų sek
tos toliau be paliovos dės retOrių konferencijai, ir kad 
visas pastangas tam tikslui. Amerika ir Anglija nesta-

Hull sakė Maskvos konfe- čiusios jokių kliūčių tam

Duče rimtai serga
LONDONAS, lapkr. 18.— 

Anglijos spaudoje pasirodė 
pranešimas iš Švedijos laik
raščių, kuris sakė žinios iš 
“kur norint Europoje” sako 
Benito Mussolini pavojingai 
serga ir be sąmonės guli 
Adolfo Hitlerio rezidencijoje

Rusai sako mažos įsu
os pasirinks sau ateitis

MASKVA, lapkr. 18. — 
Rusų valdžios organas, Iz- 
vestia, šiandien reikalavo 
tam tikrą perėjimo periodo, 
kad duoti mažoms Europos 
tautoms laiko pasirinkti sa
vo ateitis. Izvestia išėjo 
stipriai prieš mažų valsty
bių federaciją nukreiptą 
prieš Rusiją.

Straipsnis sakė rusų nu
sistatymas tuo reikalu bu
vęs patiektas nesenai įvy-

ALBANY, N. Y., lapkr.
18.—Roy F. Hendrickson, 
karo maisto administracijos

Hull sakė Maskvos konfe- - •
rencija buvęs svarbus žings- pianuį. 
nis į dvi puses: karo sutrum 
pinimo, ir sudarymo sąlygų trįg punktus: (1) Vyriausy- 
ateičiai. Anot sekretoriaus, 
buvo padaryta svarbios su
tartys, bet jokių slaptų su
tarčių nebuvo.

Tarptautinis organas ,
Sekretorius sakė aipgi, i 

kad Konferencija koncentra
vusi jėgas, kad užtikrinti 
jog tautos laimėjančios ka
rą, drauge su kitomis taiką 
mylinčiomis tautomis, ir to
liau loštų savo roles išriši-

Izvestia sužymėjo šiuos

Bombavo Berlyną
Vakar nakties britų ataka 

ant Ludwigshafeno buvo 
išnešta kartu su ataka ant 
Berlyno. Mosąuito bombe
riai trečią kartą per septy
nias dienas puolė Vokietijos mui daugelio įkyrių ateities 
sostinę ir kitus nepasakytus problemų.
taikinius vakarinėj Vokieti- Hull ypatingai pabrėžė ke 
joj. tūrių valstybių sutikimą

Britai prarado vieną bom- dėl reikalingumo įsteigti1 
bėrį.,

Ludwigshafene ra n d a s i' zaciją, bazuotos ant suvere- 
pasaulio didžiausia chemiką ninės lygybės visų taiką my 
lų dirbtuvė, kurią operuoja hnčių valstybių, 
I. G. Farben trustas. Ten 
taipgi daroma sprogstama 
medžiaga, submarinų dalys,

Pranešimas nepasakė kas tankai, ir Diesel motorai.

sutikimą 
įsteigti 

bendrą tarptautinę organi-

bes ištrėmime, neturėdamos 
artimų ryšių su savo žmo
nėmis, negali užtikrinti, kad 

I jos pareiškia savo tautų 
valią.

(2) Po išlaisvinimo susi
dariusios vyriausybės nebus 
užtektinai pastovios arba 
autoritetingos nutarti apie 
federaciją.

(3) Vien tik pokarinei pa
dėčiai apsisto vėjus, ir ma
žoms valstybėms pasitikė
jus savo nepriklausomybe, 
tebus naudos iš kalbų apie 
federaciją.

oficialas, šiandien sakė civi
liai Amerikos gyventojai 
1944 metais gaus 75 nuo
šimčius Amerikoje pagamin 
to maisto. Jis taipgi prana
šavo, kad gyventojai gaus 
daugiau mėsos, kiaušinių, 
citrinos vaisių, bei džiovin
tų žirnių ir pupų, bet mažiau 
sviesto ir kitų riebalų, sūrio, 
žuvies ir prezervų vaisių.

PIRKITE KARO BONUS!

i
I

Viesulas ir tvanas 
suparaližavo Manila 
NEW YORKAS, lapkr. 18.

— Japonų kontroliuojamas 
radio šiandien pranešė, kad 
didelė viesulą ir tvanas su
paraližavo Philippinų sosti
nę, Manila. Vanduo užliejo 
didesnę dalį miesto, išgriovė 
namus, ir sutrukdė elektros, 
gazo ir telefonų patarnavi
mą. Anot karo informacijų 
biuro, ta nelaimė atsitikusi 
prieš dvi dienas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------ę-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuskandinta daugiau japonų laivų
Laivyno lėktuvai puolė priešo bazes

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

jėgos stotis prie 
apie 80 mylių į 

nuo Oslo, ir molyb- 
kasyklos prie Kna-

didelių ir* 
mažų. Jis pareiškė, kad jau 
padėtas pagrindas, kuris 
duos visoms tautoms gyven
ti taikoje ir ramybėje.

IŠ LONDONO — Stokhol
mo pranešimas, gautas iš 
Budapešto, sako Bulgarijo
je prasidėjo gyventojų de
monstracijos dėl taikės.

ORAS
Giedra ir šilta.

pietvakarių Pacifike. lapkr 
18.—Gen. Douglas MacAr 
thur štabo pranešimas pa 
sakė apie bombavimą dar 
dviejų • japonų transporte 
laivų, ir nuskandinimą trijų 
pakraščių laivų.

Vienas subombuotų trans
porto laivų buvo paliktas 
beskęstant. Ataką atliko di
dieji žvalgybos lėktuvai, ku
rie užtiko tą 2,500 tonų lai
vą Hansa įlankoj, prie Nau

jos Gvinėjos.
Dvi bombos pataikė tie

siog ant antro, 6,000 tonų 
prekybinio laivo, kuris plau
kė drauge su konvojų Saint 
Georgės kanale prie Naujos 
Irelandijos.

Tuo pat metu Amerikos 
laivyno torpedo ir bombe
riai lėktuvai smarkiai ata
kavo priešo svarbiąsias ba
zes Bougainville saloje. Di
džiausia ataka teko Kąra 
aerodromui toj apylinkėj.
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Sudarytas srovių 

centras
Lapkr. 14 d., Parapijų Cen 

tralio Komiteto valdybos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Gelbėjimo dr-jos valdybos j- 
vyko susirinkimas dr. J. 
Sims puošnioj rezidencijoj.

Susirinkime,

War Bonds 
J. Jonikai- 
$1,000, J.

priklausomybės sukaktuves, 
kurios įvyks vasario 13 d., 
Lietuvių salėje.

Pradžiai U. S. 
susirinkime dr. 
tis nupirko už
Ambrose už $1,000, M. Ka
sė vičienė už $500, 2nd Lt. 
Petras Medonis, Jr., (lakū
nas kuris randasi Sicilijoj)

be minėtų . $500; Ann Jacobs už $25
valdybų, dalyvavo ir War w ir L Kurtz rjž $2,000 

Šie asmenys atidarė lietu-, 1 
į War Bonds vajų. Gera pi 
džia. Yra. vilties, kad kvo 
bus išpildyta. Visų V. a

x Bonds pirkėjų vardus skelt 
sime spaudoje.

U. S. War Bonus komite
to išrinkta pirm. Helen Rau- 
bienė, kuri priduos sąrašą 
valdžios ofisan kas savaitė, 
o visi pardavėjai turi priduo 
ti pirmininkei parduotą su
mą bonų, numerį ir dieną, 
kada parduota, kad nepra- 
leidus nei vieno pirkėjo.

Detroito lietuviai, kurie 
norite, kad Lietuva būtų lai s 
va ir nepriklausoma, kad ji 
nebūtų pavergta jokių oku
pantų, remkite šį bendrą lie
tuvių užsimojimą, pirkite 
bonus, ženklelius (stamps), 
per lietuvių komitetą, kuris 
lietuvių vardą kels šios ša
lies akyse.

Lietuvių Dienos vasario 16 
d. programą suprojektuos 
valdyba ir praneš bendram 
susirinkimui, 
Lapkr. 28 d., 
5 vai. vak.

Kviečiami 
valdybos ir šiaip darbuoto
jai dalyvauti šiame susirin
kime. Bus išdiskusuoti visi 
reikalai, kurie lietuviams 
svarbu žinoti. Koresp

Douds komitetas. Parapijų 
e.Lralio Komiteto susi. L.- 
i„.e pa.esti valdyboms tai 
is bendram veikimui k ip 

oįos šalies gerovei, taip ii 
Je.uvos laisvės a.gavime 

reikaluose.
Susirinkę apkalbėjo svar

biausi tikslą. Visi sutiko, 
kad iš tų valdybų būtų su
daryta taryba, kuri rūpintų
si bendrais reikliais ir kli
bėtų Detroito lietuvių var
du. Komiteto valdybą suda
ro: Petras Medonis, pirm.; 
Julė Medinienė, Juozas Am
brose, vice pirm.; Feliksas 
Motuzą, nut. rast.; Mata~ 
Šimonis, fin. rast.; dr. J 
nikai lis, ižd. Komi etas vai 
stybės departamente centre 
įregistruotas šiuo vardu 
Detroito Lietuvių Draugi j 
Centras.

Komisija pardavinėti V. a 
Bonds pranešė, kad lapkr. 
d., Union Guardian Bldg. U 
S. Treasury Office įvyko ko 
misijos susirinkimas, kuri, 
me nutarta aukščiau pažy
mėtu vardu pridėti pire 
vinėti bonus, kad šukė u 
$110,000 nupirkimui liktu 
vo-amtulanso, ant kurio D; 
troito lietuvių vardas būt* 
pažymėtas. War Bonds va
jus pradėtas lapkr. 16 d. ir 
tęsis per 3 mėnesius; baig 
sis vasario 16 d. minint 26 
metų bendrai Lietuvos Ne

o

Lietuvos Dukterų draugi- Lietuvos Dukterys jam la
ja per visus 27 metus gyva- bai dėkingos už tokią para- 
vimo visados turėdavo sa- mą.
vo metinius parengimus su Taipgi tikimasi, kad visi 
programa, šokiais. Kartūs mūsų rėmėjai ir geri drau- 
atvaidindavo didelius veika- gai, kurie per daugelį metų 
lūs. Vakarai visados būda- lankėsi į mūsų parengimus, 
vo sėkmingai. Publika visa- suprasdami šių laikų padė- 
dos gausiai lankydavosi.

i Aukomis prisidėjo: Red 
Arrow Bottling Works — 
Š10.00, H. Wall — $3.00, A 
Brazienė — $2.00, K. Ruk- 
šenienė — $2.00, A. Tautkus
— $1.00, A. Bukšnienė — 
$1.00, J. Piraitis — $1.00, M. 
Jurkūnienč — $1.00, A. Am- 
brasienė — $1.00, M. Vaicka
— 50c.

Dovanų aukojo — A. Mikš 
tenienė, M. šimkūnienė, D. 
Kasparavičiūtė, j Bandža, 
R. Gudinienė, P. Keblaitie- 
nė, A. Russell, M. V enzberg, 
J. Wilson, O. Nicelienė, O. 
Rimienė, A. šaltiena, S. Po- 
džiuvienė, G. šilaikienė, I. į 
Keblaitienė, M. Kiselienė, O. 
Valaitienė, O. Šimonienė, O. stamps 
Grybienė, P. Ambrasienė, P. 
Gosčevskienė, J. Sakalaus
kienė, O. Puišienė, O. Keršu- 
lienė, A. Žukauskienė. Taip
gi nuoširdumo parodė pa
sidarbuodami tame vakare: 

lapkr. 18 d. atliko Apašta- Jurgelaitis, J. Sakai a us- 
linis Delegatas Amerikai ar- kas> M. Wenzberg, A. Am- 
kivyskupas Amleto Cicogna- ^rasaitė.
ni. Naujas vyskupas yra bu- Reng. kom. sudarė sekan- 
vęs pirmininku President’s čios narės: J. Sakalauskienė 
Committee on Fair Employ- O. Grybienė, O. Valaitienė 
ment Practices. (NCWC- P. Gosčevskienė, A. Ambra 
Draugas photo) sienė.
—

.Sąjungiečiiį 64 kuopos

pramoga
Lapkričio 7 d. Moterų Są- *Į j Jj-.U. 

gos 64 kuopa buvo surengu- muvivj
si pramogą “bingo” Šv. An
tano parapijos mokykloj se
selių Pranciškiečių naudai. 
Pramoga seselėms pelno da
vė $96.36. Didėlė garbė pa
rapijos klebonui kun. I. F. rinko artimesni draugai, ku- 
Boreišiui už paramą, agita- rie sudėjo Petrui širdingus 
ciją ir prisidėjusiems auko- sveikinimus ir linkėjo dar 
mis bei visiems už skaitlin-' daug linksmų gimtadienių 
gą dalyvavimą.

NAUJAS VYSKUPAS

Bet šiais metais aplinky
bės taip susidėjo, kad nėra 
galimybės surengti

itį, atsilankys ir šiuo kartu 
į bingo lošimą. P. B.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
kokl Res. Tel. GROvehiU 0617 

nors vaidinimą. Todėl dūk- Office Tel. HEMlock 4848 
terys rengia bingo party sau
sio 16 d., 1944 m., Šv. Jur
gio parapijos svetainėj, 2 
valandą popiet.

Bus daug dovanų, kurių 
tarpe Defense Bonds ir

I
Tikietukus dovanojo Paul 

Molis, Real Estate agentas.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

«  

I

PIRKITE KARO BONUS!
T

i

Būkit Mc'c
SAVO AKĖT-

Tik viena pora, akių visam ir v- n> 
mul. Saugokite jas kfcdini! iš g 
zamlnuotl jas mod miš tau-la 
metodą, kurią regSJ mo no ksta^ 
rali sutelkti.

80 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte pi •li

ną visą akių jlemptinų

Dr. John J. Srre‘'-i
Dr. J. J. Smebi^a, Jr.

OPTO3IETUFSTAI
1801 So. Ashland Aveniu*

Kampas 18-tas
Telefonas: CANAL 0528, <’• n>ir •

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:3<> 

Trečiad. ir šeštad 9:3 o a 
iki 7:00 p. m.

p 111

kuris įvyks 
Lietuvių salėj,

dr-jų, kuopų

PIRKITE KARO BONUS!

; —----------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
peria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
•irmos rūšies produktų. t

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
V-  ------------------------- -

J. E. Francis J. Haas, nau
jas Grand Rapids, Mich., di
ecezijos vyskupas. Ingresą

Moterų Sąjungos 64 kuo 
pa nuoširdžiai dėkinga vi
siems už nuoširdų prijauti
mą. Koresp. A. A.

K. Barkauskienė su duk
terimis Anelia ir Virginia 
spalių 31 d. surengė savo 
vyrui Petrui Barkauskui gim 
tadienio paminėjimą. Susi-

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCLATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA.............

KREIPKITĖS PRIE Ml .,Ų

TAUPYKITE

Skolinam Pinir
Morgičiams

EITAS IR MANDAGI 
PATARNAVIVAS

I A1GI IIJ
i VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Į 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. j

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;
Vestem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

J
P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street
* Ai;. ■

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

f

* I

t
■»

►setery Represent&tlve.

SHOWROOMS IN 
HERCHANDISE MAKT 
For appointment call —.

KEPT IRT.IC 6051

•WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas—uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

DR. STRIKOL'IS
PHYSICTAN AJ^O SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai. : nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akla 

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

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

Sekmadfenyja pagad sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
K

sulaukti. Visi svečiai buvo 
pavaišinti.

Budriko Modemiška Krautuve
EXTRA! EXTRA!

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

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodė liūs, Auksinius ir DeimaD 
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MlAUSIASt 
KAINAS.
Turime didel; 

p a s 1 r inkimą 
tfuzikalifikų Instrumntų, Muzi 
Kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikro- 
iėlirns, Žiedus. Rašomas Plunk 

anas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

los. F. Mik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 0054

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

VV virti 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandĄ

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Piione: LAFAYETTE 8617

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI 
<4TATTWąi RFMONTAVTMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

int Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
-A* M ĮJOKITE PROG6 DABARTTMtMf“ ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Rederal Savings and Loan In 
suranee Corporation. Mokame 3% Jūsų pinigai greitai išmoka 
ui ant pareikalavimo.
FNTAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI Į8TAIG» 

- 48 Matai Sėkmingo

Caa 
B# 
Surv 
•f

į
r

K
/ U!•enfiL IARNIHGS

Patarnavimo t —

KE1STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION į
MoaeriB, S^s’y. KO HALSTED R’l <

i

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitari m ą,

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandą 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-
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HELP WAXTED — VYRAI

Turi 17

FREIGHT
“DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WAXTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

HANDLERS

Kanadoje pra tėvų, kurie 
turi gausias šeimynas. Lor- 
rettville, Quebec, gyvena 
Omer L. Neureux, 47 metų 
amžiaus, ir jo žmona Antoi- 
nette, 46 metų, jie turi 17 
vaikų, visi vaikai gyvena su 
tėvais.

Apie Urugvajaus 
lietuvius

ROMMELIO GIMINAITE

laikotarpyje,
— politiniai

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (.statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaisos — ar nuo War Man- 
potvcr Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga pal mosa
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

LABAI SVARBUS DARBAI
Mokame aukščiausią mokestį visame 
mieste. Mokame taipgi laiką, ir pusę 
po

i
8 ir po 40 valandij darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Palaikykite tuos biznie 
rius, kurie skelbiasi “Drau- 
tje”.

HELP IVANTED — MOTERYS

HELP 5VANTED — VYRAI

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

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

DARBININKŲ
17 IKI 45

48 vai. į savaitę: gera mokestis 
darbo sąlygos. Atsišaukite į

SIGNODE STEEL 
STRAPPING CO.

2600 N. WESTERN AVE.

ir

REIKIA VYRŲ 
DARBININKŲ

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac

Gera mokestis
šešios dienos į savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
REIKIA DARBININKO

NEREIKIA JOKIO PATYRIMO

PASTOVUS DARBAI

GERA PRADINE 
MOKESTIS

ARC M ELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

ant farmos. Nereikia melžti kar
vių; alga $30.00 ar daugiau su 
užlaikymu; tinka vyras ar mote
ris. Kreipkitės bile dieną ir valan
dą, o sekmadieni iki- 8 vai. ryto.

STELLA KUBILIUS
650 W. 31st St., 3-čias aukštas

REGULIARIAI PAKĖLIMAI

Užtikrinta Ateitis Po Karo

GEROS DARBO
SĄLYGOS

Atsišaukit j

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52,50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbiuias

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

ARNOLD SCHWINN CO.
1718 N. Kildare

PORTERIŲ
Dirbti nuo 3 po pietų iki vidur
nakčio. 6 dienos į savaitę, puikios 
darbo sąlygos. Labai gera mokes
tis.

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VVEST 65th STREET

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ BENCH DARBŲ 
Patyrimo nereikia. 55c į valandą.

LYONS BAND INSTRUMENT 
COMPANY

14 WF.ST LAKE ST. 
(Arti STATĖ — 3-čiame aukšte)

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKALINGA MRČ.JA
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
■sąlygas te efonu YAR'>S 0130

Kreipkitės prie Chef

KELETĄ VYRŲ
Su ar be patyrimo prie 

Sanitacijos darbų.
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Cafe De Paris
1260 N. Dearborn St.

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

j

Automobilio lėšos atlygintos. Spe- 
cialė auto aptvarkymas dėl gazo
lino ir tires.

KREIPKITĖS PRIE MR. GRETZ

LIEN CHEMICAL CO.
4353 N. AVONDALE

REIKIA 
MOTERŲ 

PRIE VIRTUVES DARBŲ
‘ Figoms ar trumpoms valandoms. 

Valgis ir uniformos duodama.
Sekmad. ir naktimis nereikia 

dirbti.
ATSIŠAUKIT PRIE 

MISS VAUGHN 
TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

(LKFSB) Į Uragvajų lie
tuvių daugiausia privažiavo 
1927-1930 m. 
nemaža jų dalis
emigrantai. Dabar ten lietu
vių priskaitoma apie 7,000- 
8,000. Dauguma gyvena Mon- 
tevideo mieste ir jo prie
miesčiuose Cerro ir Gasaba. 
Kiti gyvena provincijos mies 
tuose — Salto, Freinta y 
Tores, Fraibuto ir kt. Yra 
lietuvių išsimėčiusių ir ū- 
kiuose, keletas tūkstančių 
dirba skerdyklose — frigi- 
gorikuose”. Dalis lietuvių 
turėjo neblogą darbą prie 
statybos, bet dėl karo tie 
darbai sustojo. Neblogai ver 
čiasi lietuviai biznieriai: re
storanų, viešbučių, nakvy
nės namų savininkai. Vie
nas lietuvis iš senų laikų 
užima aukštą vietą Swifto 
skerdyklose.

Lietuvių organizacijų bu
vo daug, įvairaus nusista
tymo, bet dauguma jų išmi
rė. Per paskutinius 12 me
tų buvo pradėta leisti net 
12 lietuviškų laikraščių, bet 
tik pora išsilaikė ilgesnį Lai
ką. Iš draugijų — gyvesnį 
veikimą parodo katalikų Lie 
tuviškos Pastogės ir Dainos 
Draugija ir liberalinė Kul
tūros Draugija.

Šią vasarą į Montevideo 
nuvyko lietuvis kunigas S. 
Grigaliūnas. Kadangi Urag- 
vajuje nėra lietuviškos pa, 

i rapijos, tai jis darbą pra
deda prie kitų bendruome- 

■ nių.

i

50c

Korporalas ir žmona 
parašė 2,
Toledo. Ohio. — Mrs. Le- 

wis L. Thomas, iš Toledo, 
arba jos vyras, -dabar esąs 
“kur tai p:etų Pacifike”, yra 
.pasauliniai čempi jonai laiš
kų rašyme.

L, Thomas sakosi

III

MEDŽIO IŠDIRBEJŲ
Jig Saw Cutters. Puiki mokestis 
jei esate tame patyrę. Atsišaukit

CHICAGO CEDAR CRAFT 
MFG. CO.

1049 N. Paulina Humboldt 2241

VYRAMS
Abelnų Dirbtuvės

WAREHOUSE VYRŲ
Pastovūs darbai. 5 dienos į savai
tę. $165.00 mokestis mėnesiniai 
Netoli south sidės.

ANDOVER 3424
Miss Allen

Darbų

TARNAIČIŲ
Apartmentų Hotelyje 
Neapriboto Amžiaus 

j vai., geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į

CHATFIELD APT. HOTEL
3333 W. Washington

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui, 

'’alenios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House- 
.•.ep-ij.

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

Visuose 
dalinio

Kiek

Džani torių
Defense Dirbtuvės Cafeterijoj 

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

PULLMAN STANDARD CAR CO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226

šiftuose randasi. Kiek ta 
laiko darbų taipgi yra.
tai Viršlaikio Mokant 
Laiką ir Pusę.

VALGIS PRISTATOMAS bariu" Pilną ar dalinį laiką. Gera ' A KY’T'TT’Tr’AT t a rr ***• 'T ,. \

MOTERYS
Pagelbėklt Karo Veiksmui.

ABBOTT HALL reikalauja mote
rų apvalymui midshipman’s kam-

Mrs.
’’og į dieną parašanti du 
la'š’ us, vieną V-mail ir vie
ną air mail savo vyrui. Jis 
tą pat padaro. Laiškai esti 
nuo septynių iki aštuonių 
Duslapių, bet erti ir 40 pus
lapių.

Nuo to laiko, kai abu kar
tu negyvena, daugiau akip 
17 mėnesių, kiekvienas pa
rašė ir gavo daugiau kaip 
tūkstantį la škų.

GERAS ______ b ___ __________r___ _______
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS mokestis su reguliariu pakėlimu. 

GERA LIGONINĖS IR
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybės prirodymus.

Patyrimo nereikia.

ABBOTT HALL 
710 Lake Shore Drive

VYRAI IR MOTERYS

* ★
★

★

REIKIA VYRŲ
Lioduoti ir iškrauti karus ir tra
kus ir prie abelnų warehouse dar
bų. 6 dienos į savaitę, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

BIRD & SON, INC. 
1472 W. 76th St.

EMPLOYMENT OFISAS *
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
ĮSIGYKITE DEFENSE 

DARBĄ ŠIANDIEN’ 2145 S. 54th Ave. — Cicero

SEARS
Turi Jums Darbo!

MERGINŲ IR MOTERŲ

★

★

★

★ ★★★★* 
For Help!
For Sale I 
For Rent!
For Service ! 
For Results!

- ADVERTISE -

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

i

$43.50
Už 52 valandas ) savaitę.

SARGAMS ir FIREMANAMS
Nereikia anglių kasti. 

Nuo 4 pp. iki 12 vidurnaktj.

TRANSO BNVELOPE CO.
3542 N. Kimball

PIRKITE KARO BONUS!

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
KAIPO TYPIST IR STOCK 

DARBININKES
TAIPGI

VAIKINŲ IR VYRŲ
PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 

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

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspap»*i 

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD^TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DBAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDTUM

Padėkos žodis čikagiečiams

Dideliai malonu ir net Į rui; 
meilu sužinoti, o dar labiau,' 
patirti, kad senasis lietuvio 
kasis geraširdingumas dar 
vis tebegyvuoja pas mūsų 
lietuvius. Jis skatina prie 
didesnių pasišventimų, prie 
didesnių saviems broliams 
bei sesėms po platųjį pasau
lį išsklaidintiems pasiauka- 
vimu, prie smarkesnių dar
bų, prie karštesnių maldų.

Mes, šv. Pranciškaus se
serys, Amerikoje esančios, 
tariame Jums, brangūs bro
liai ir sesės, čikagiečiai, gi
liai jaučiamą, nuoširdų lie
tuvišką ačiū už Jūsų kilnų, 
taip, šventą darbą neseniai 
įvykdytą, mūsų seselių Bra
zilijoje darbuotės naudai. 
Mes esame tikros, kad jos, 
susilaukusios tokios stam
bios aukos $1,172.38 iš jūsų 
surengto vakaro Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, bus ne
mažiau dėkingos Jums už 
Jūsų žymią paramą.

Išvardinti visus pasidar
bavusius ir pasidarbavusias 
to vakaro pasisekimui būtų! ninko bei dainiaus, 
šitokiame trumpame rašte-. 
lyje neįmanoma. Tepakanka 
čia pasakyti, kad mes esame 
labai dėkingos Didžiai Gerb. 
Pralotui M. L. Krušui už jo

Ruth A. Hertz, iš Pitts
burgh, Pa., nacių maršalo 
Erwin Rommel giminaitė, 
šiomis dienomis įstojo į A- 
merikos kariuomenės WACs. 
Ji sako norėtų nuvykti Ita
lijon ir ten pamatyti savo 
giminę Rommelį suimtą ir 
uždarytą amerikiečių kon- prisidėjimą, pagalbą, pata- 
centracijos stovykloj. (Acme rimą, nemažą auką, ir sve- 
Draugas telephoto) tainės užleidimą tam vaka-

; Antaninai Leščinskie
nei, Julijonai Pukelienei, A- 
nastazijai Snarskienei ir Su- 
deikienei, bendrai ir visai 
Chicago Šv. Pranciškaus Se
serų Rėmėjų apskričiai, na, 
ir vakaro dalyviams bei da
lyvėms, ir G. Giedraitienei, 
dainininkei, už jos malonų 
programoj dalyvavimą, taip
gi Antanui ir Kotrinai Ma- 
neikiams už jų įstojimą į 
Brazilijos Pranciškiečių Rė
mėjų garbės narių eiles, pa
aukojant žymią sumą pini
gu-

Brangūs čikagiečiai! Jūsų 
gražus pavyzdys paskatins 
ir kitus rėmėjus prie gar
bingo darbo, kurs neša ne 
tik liglaikinius mūsų dar
buotei vaisius, bet ir amži
nus vaisius Jūsų pačių nau 
dai čia ir kitame gyvenime

Pasakyti Jums, visiems ir 
visoms, ačiū yra lengva, bet 
nupiešti jucs mūsų širdžių 
dėkingumą, žodžių įrankis 
yra prasta priemonė. Tam 
reikėtų auksaburnio kalbi- 

Mums 
lieka tik viena daryti — pin 
ti jūsų vardus Panelės Švč. 
Rožančiaus vainikėlin ir i 
dvasiškai belsti į mūsų Iš
ganytojo žemiškos buveinės 
dureles, melsdamos Jį lai
minti Jus apsčiai ir duos- 
niai šiame gyvenime ir baig
ti laiminti didžiausia Dan
gaus Karalystės palaima ki
tame.

Telefonas SEELEY 8760

1

FURNITURE COMPANY

Lo«.acoughduetoacold—thankitotheiooth- 
ing action of Smith Brothen Cough Drope. 
Smith B r m. Cough Drop* rontain a tpecial 
blend of medicinai ingredients, blended vith 
prescripcion care. And they Kili cok only 5< a 
boa. Yft, a akktl cbtclu t bot tichU.

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK Ot MENTHOl—5*

- _ ... . ...

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bottrg, Metz have been given N ari 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

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

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

$
AUKŠ
ČIAU

. —

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor

I # I „it. ĖB 1 •.
always mokės a hit

MILLIONS AGRtt—Mirade Whip does work tvonders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saJad dressing.
******************

Jums dėkingos,
Šv. Pranciškaus seselės sa

vo ir mūsų braziliečių sese
lių vardu —

Motina M. Dovydai
Dar po $100.00 aukojo! 

tam pačiam tikslui: O. Mor-1 
kienė, Pranas Girskis, mi-1 
ręs, per A. Gilis, ir Ig. ir O. ] 
Radavičiai. Ačiū visiems ir ' 
visoms dar sykį ir telaimi- i 
na Jus ir Jūsų mylimuosius 
viso gero Davėjas.

AsthiL .ėi.iiS 

Loosened First Day 
For Thousands of SufFerers

Choklng. gasping. vheezlng spasms of 
Brcnchlal Asthma rūta slcep and energy. In
gredients in the prescrlptlon Mendaco qulck- 
jy clrculate through the blood and common- 
ly help looeen the thlck strangllng mucus 
the first day. thus aldlng nature In palllatlng 
the terrible recurrlng choklng spasms. ana 
ta promotlng Ireer breathlng and restful 
sleep. Mendaco is not a smoke, depe, or in- 
jectlon. Just pleasant, tasteless panlating 
tablete that have helped thousands of suf- 
lerers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unless completely sMlsfactory. 
Alk your drugglst for Mendace today. Only 60c.

inces the Germans are buming 
librariea—even the privalei y owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone neari y 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforta are 
tranquil, būt neverthelesa they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to eshibit our 
determinaiion to aid in the war 
efFort. r,—.

Split by PDF Splitter
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Kas valdys po karo - ar tiesa ar ginklas?
Šio karo ugnį sukūrė fašistų, nacių (prie kurių ir ko

munistai 1939 m. prisidėjo) ir japonų imperializmas ir 
—militarizmas. Demokratijos buvo priverstos ginkluotis 
ir gintis. Diktatoriai ginklu grąsino sugriauti pasaulio 
santvarką ir visus jiems pasiekiamus kraštus užvaldyti. 
Demokratijos ir visos taiką mylinčios tautos taip pat 
ginklu turi triuškinti savo priešą ir tuo pačiu būdu pa
vergtas tautas laisvinti.

Kito kelio nėra-: prieš fizišką jėgą reikia statyti fi
zišką jėgą.

Bet tai reikalinga karo metu. Kaip gi bus po karo.’
KĄ SAKO ATLANTO ČARTERIS?

1 Prezidento Roosevelto ir Premiero Churchillio pasira
šytas Atlanto Čarteris aiškiai sako, kad po šio karo 
pasaulis bus valdomas ne ginklu, bet teise ir teisėtumu.

Teisė ir teisėtumas reikalauja laisvės ir nepriklau
somybės visoms tautoms, didelėms ir mažoms. Atlanto 
Čarterio dėsniai ir tai garantuoja.
, Tą patį sako ir jungtinių tautų deklaracija, pasira
šyta Vašingtone.

Tokia pat dvasia, neabejojame, sekretorius Cordell 
iHull pravedė Maskvos konferencijos nutarimus.

Jungtinių Valstybių senatas, priimdamas pokarinio 
I bendradarbiavimo taikai palaikyti rezoliuciją taip jau 
Į turėjo tą patį kilnų tikslą, kad po šio karo vyrautų 

ne ginklo jėga, bet teisybė.
GINKLO JĖGOS GARBINTOJAI

Bet yra pas mus, demokratiškoje Amerikoje, žmo
nių, kurie atmeta teisybės dėsnius tarptautiniame tau
tų sugyvenime ir garbina fizišką jėgą. Tie žmonės iš
eina prieš Atlanto Čarterio nuostatus ir prieš tuos tiks
lus, kuriems įgyvendinti mes klojame bilijonus dolerių 
ir liejame savo sūnų kraują.

Pasirodo, kad aiškiais ginklų jėgos garbintojais yra 
Chicago Sun redaktoriai veik su visais savo kolumnis- 
tais. Jie savo editorialu, kurs buvo įdėtas praėjusį tre
čiadienį, didžia usio džiaugsmo suteikė lietuvių tautos 

išdavikams — rusiškos ginklo jėgos garbintojams. Chi- 
Icago Sun prirašė apie Lietuvą melagysčių, iškraipė jos 
istorijos faktus, pasmerkė ją pražūčiai ir dėl to lietu
viškieji išsigimėliai bolševikai katutėmis iš džiaugsmo 
plojo, kad didelio dienraščio redakcijoje surado savo 
išdavikiškiems norams ir darbams pritarimo.

Lietuvių tauta yra laisvę ir taiką mylinti tauta. Ji 
nesiekė savo kaimynų skriaudos, bet visuomet kovojo 
už savo žemę, už savo teises, už savo Laisvę ir nepri
klausomybę. Keliais atvejais ji neteko laisvės kaip tik 
dėl to, kad jos kaimynai buvo persisiurbę imperializmo 
dvasia, kuri juos taip apakino, kad nebematė tiesos, ją 
pamynę po kojų, ginklo jėga didžiavosi ir ją tik begar- 
bino-
LIETUVIŲ KOVOS SU PAVERGĖJAIS

Prieš tą ginklo jėgą Lietuva per šimtmečius kovojo. 
Ji kovojo su lenkų primestomis unijos užmačiomis. Ji 
kovojo su carų valdžiomis. Ji kovojo su Sovietų Ru
sijos okupacija. Ji kovoja su nacių okupacija.

Nesigilinant toliau, užteks paminėti paskutiniuosius 
Lietuvos kaimynų ginklo jėgos aktus, sutremdžiusius 
Lietuvos žmonių teises, jų laisvę ir nepriklausomybę.

1940 m. Sovietu Rusija ginklu Lietuvą užpuolė ir 

ginklo jėga ją pavergė. Lietuvos žmonės kovojo prieš 
rusų ginklų jėgą, bet čia tuoj kiti jų kaimynai vokie
čiai (1941 m. birželio 22 d.) taip pat ginklo jėga puolė 
ir nelaimingieji mūsų broliai pateko į kitų žiaurių oku
pantų rankas.

Lietuvių tauta buvo permaža, kad .atsilaikyti gau
singų ir galingų kaimynų ginklo jėgai. Tačiau jos dva
sia, jos troškimas ir griežtas nusistatymas būti savo 
krašto šeimininke, gyventi laisvu ir nepriklausomu gy
venimu nebuvo palaužtas, nėra, palaužtas ir nebus pa
laužtas.

Chicago Sun perša Lietuvą Sovietų Rusijai. Maskvos 
bernai iš “Vilnies” ir “Laisvės” pastogės taip jau nori 
palaidoti Lietuvos nepriklausomybę, surišant ją amži
nais ryšiais su Rusija.
LIETUVIŲ TAUTA SIEKIA PILNOS LAISVES

Bet težino Chicago Sun ir lietuviškieji išdavikai, kad 
lietuvių tauta, kuri niekuomet istorijoj savanoriai nesi- 
jungė nė su vienu savo kaimynu, taip ir po šio karo ji 
su nė vienu iš jų nesijungs, nes ji nori būti laisva ir ne
priklausoma. Jei, sakysim, Sovietų Rusija ir po šio ka
ro norės pasiglemžti Lietuvą, ji turės panaudoti ginklo 
jėgą. Be tos jėgos ji ir valdyti jos negalės. Tauta vis 
vien kovos dėl savo šventų teisių būti laisva ir nepri
klausoma. Ir mes, Amerikos lietuviai padėsime jai toje 
šventoje kovoje.

Bolševikiškieji laikraščiai jau keliais atvejais primi
nė mums ir organizuotosios lietuvių visuomenės vadams 
— Amerikos Lietuvių Tarybai, kad, girdi, netrukus jie 
turės pakeisti savo nusistatymą, nes turį vilties, kad 
Vašingtonas ir Londonas pripažinsią Maskvos preten
zijas į Lietuvą. Nors mes abejojame, ar Atlanto Čar 
terio autoriai — Prezidentas Rooseveltas ir Premieras 
Churchill patenkins Maskvos imperialistiškus norus, bet 
jei, atsitikime taip būtų, mūsų nusistatymas stovėti už 
visišką Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nepasikeis 
Esame tikri, kad nepasikeis nė Amerikos Lietuvių Ta
rybos nusistatymas, nes jis visu šimtu nuošimčių šutam 
pa su milžiniškos Lietuvos žmonių daugumos troškimu 
ir nusistatymu.

Bet mes tikime, kad po šio karo pasaulį valdys ne 
ginklo jėga, bet teisė ir teisybė. Tų dėsnių laikantis, ir 
Lietuva turės teisę įeiti į laisvų ir nepriklausomų tau
tų šeimą, kaipo suverene valstybė, ir naudotis keturio
mis laisvėmis.

★

Remia Baltijos valstybių nepriklausomybę
“The New York Times” reiškia pagarbą sekr. Cordell 

Hull, kuris Maskvos konferencijoj puikiai atlaikė A- 
merikos poziciją ir pasiekė gerų rezultatų ir karo vedi
mo ir pokarinės taikos atžvilgiu. Balti jos valstybių ir 
Lenkijos klausimu, pastebi Times, mes laikėmės vieno 
nusistatymo, Rusija — kito. Bet iš sekr. Hull padaryto 
pareiškimo spaudai esą galima matyti, kad tų dviejų 
skirtingų nusistatymų subendrinimas vis tik yra gali
mas. Galima suprasti Rusijos susirūpinimą savo sau
gumu. Tačiau tam nereikalinga jai naujų teritorijų įsi
gyti ‘ Merely for the sake of enlarging their already 
mamoth possessious by a few more sųuare miles.”

Rusijos, kaip ir kitų valstybių, saugumą garantuos 
“tikrai efektinga organizacija palaikyti tarptautinę tei
sę ir tvarką.” Toliau Times visai teisingai pastebi, kad 
nuo Rusijos nuosprendžio, ką ji darys savo sienų klau
simu, daug pareis Amerikos žmonių noras ar nenoras 
garantuoti naujos taikos sąlygas.

Smagu pažymėti, kad didysis Amerikos dienraštis 
“New York Times” stovi už Baltijos valstybių atstei- 
gimą laisvomis ir nepriklausomomis.
★

Tebelaukiančios sprendimo problemos
“Newsweek” pastebi, kad, smulkmeniškai studijuo

jant Maskvos konferencijos deklaraciją, aišku, kad ne
trukus vyriausieji Jungtinių Valstybių, Didžiosios Bri- 
tanijcs ir Rusijos vadai turės susirinkti ir galutinai 
išspręsti šiuos svarbius klausimus: skubinti amerikie- 
čių-anglų planus Vakarų Europos invazijai: koordinuoti 
amerikiečių-anglų ir Sovietų karo strategiką; smulkme- 
niškesnis susitarimas dėl bendro pokarinio Vokietijos 
pertvarkymo; išsprendimas Sovietų Rusijos sienų prob
lemos, ypač atsteigimas Baltijos valstybių.

Tikimasi, kad šie visi svarbūs klausimai greitai ir ge
rai bus išspręsti ir tuo būdu bus labiau užtikrintas nuo
širdesnis bendradarbiavimas kiek karui vesti reikaluo
se, tiek pokariniam pasauliui pertvarkyti.
★
Kiek stipri ir kaip gausiai skaitoma bus mūsų spauda, 

tiek stiprus ir sėkmingas bus mūsų veikimas. Todėl rem
kime ir platinkime lietuvių katalikų Laikraščius.
★
Tenka patirti, kad Amerikos Lietuvių Taryba planuo

ja daugiau, plačiau ir sistematingiau veikti, kad .padėti 
Lietuvos žmonėms greičiau numesti nacių okupacijos 
jungą ir atsisteigti laisva ir nepriklausoma valstybe.

(Tęsinys)

Koks likimas laukia 
Baltijos tautas ir Lenkiją?

Leistina spėti, kad Mask
vos konferencijoj šitų ketu
rių tautų likimas buvo svars 
tomas, bet rusų užsispyri
mas jas praryti, neleido pa
daryti jokio padoraus spren
dimo. Jų klausimas galėjo 
būti atidėtas kitoms konfe
rencijoms.

O kas gi laimi iš to ati- 
dėlioijimo? Greičiausia laimi 
Sovietai. Dabar visos Balti
jos respublikų žemės ir vi
sa Lenkija dar tebėra vo
kiečių rankose. Tad derėtis 
dėl šitų kraštų laisvės yra 
lengviau. Bet jei po mėne
sio ar kitos ten įžengtų Ru
sijos kariuomenė ir pabaig
tų intelektualų ir pažanges
nių kaimiečių ir darbininkų 
medžioklę, tai būsimos de
rybos pasvirtų Rusijos im
perializmo naudai, nes, pa 
vyzdžiui, kas eis ten mirti 
dėl brangios senosios Lietu
vos ar Latvijos? Jeigu So
vietai tuos kraštus faktinai 
jau valdys, tai demokratijų 
pripažinimas tam valdymui, 
pagal sovietišką etiką, juk 
nebebus ir reikalingas. De
mokratijos galės net keletą 
metų dar paniurnėti, kad At
lanto Čarteris sulaužytas, 
bet tai padėties neatmainys.

Jeigu rasai pasiliks Lie
tuvoje, tai rytinė pusė Len
kijos turės irgi Rusijai tek
ti. Pasižiūrėkite į geležinke
lių žemėlapį ir pamatysite, 
kad iš Kievo į Kauną tin
kamiausias kelias eina per 
Sarny, Luniniec, Baranovo- 
cze (visi trys tie miestai y- 
ra Rytų Lenkijoj), Lydą ir 
Vilnių. Tiesiausias geležin
kelis iš Maskvos, Smolens
ko ir Minsko ir beveik visos 
Gudijos eina per Molodečną 
ir Vilnių į Kauną ir pajūri. 
Iš Sovietų Volynijos (Ber- 
dičev, Proskurov ir K3me- 
nec Podolsk) į Kauną ir Bal
tijos pajūrį eina beveik per 
vidurį Lenkijos per Rovne. 
Kowel, Brest Litovsk, Bal
stogę ir Gardiną. Nėra to
kių naivių strategų, kurie 
manytų, kad pagrobusi Lie
tuvą Rusija paliks tarp sa
vo gudiškų ir ukrainiškų pro 
vincijų ir Lietuvos smailą, 
siaurą Lenkijos kylį ir ko
ridorių. kad trukdyti tiesų 
susisiekimą. Tik viena Gali
cija netrukdo tokiam susi
siekimui. Bet visa Volynija 
ir visos gudiškos žemės iki 
pat Balstogės turės tekti 
Rusijai, jei ši pasisavins Lie 
taną. Yra žinių, kad jau 
dabar britai stipriai pata
ria lenkams atsisakyti šitų 
žemių, kad Rusija lengviau 
galėtų prieiti prie Lietuvos. 
Pagal Rusijos planą “stip
rioji Lenkija” turės tik arti 
pusės 1939 m. turėtų žemių 
ir 40 nuoš. mažiau gyvento
jų. Štai kodėl visi lenkai tei
sėtai ir logiškai yra susirū
pinę Lietuvos likimu. Lietu
vos žuvimas gręsia Lenki
jai visišku sumenkėjimu, c 
vėliau — gal ir pražūtimi. 
Štai kodėl Lietuva ir Len
kija šiuo metu turi gyvybi
niai svarbiu bendru intere-

Lietuva Mirties Ženkle
Prof. K. Pakštas

sų: apginti abiejų kraštų 
nepriklausomybę ir išeiti su 
kuo mažiausiais teritoriniais 
nuostoliais, jeigu jie neiš
vengiami.

1939 m. Sovietų pagrob
toje Rytų Lenkijoj yra apie 
keturiolika milijonų gyven
tojų. Lenkijos statistika ma
no, kad jų tarpe yra apie 
penkis milijonus lenkų, kiti 
gi — ukrainiečiai, gudai, žy
dai ir lietuviai. Rusų ten bus 
vos apie 140,000. Šios tau
tinės mažumos svajoja apie 
savas nepriklausomas val
stybes, nemėgsta lenkų, bet 
dar labiau bijo rusų. Gudai 
turi didelių simpatijų Lietu
vai.

Nustojusi rytines pusės ir 
gavusi Rytų Prūsiją ar net 
dalį Silezijos, Lenkija vis 
dar bus gana stambi valsty
bė apie 18 ar 20 milijonų 
gyventojų. Vokiečius išga
benus galės į vakarus per
sikelti visa lenkiškoji mažu
ma iš Vilniaus, Lwowo ir ki
tų miestų bei ūkių. Tai tu
rės kur pabėgti nuo mir
ties ‘ ‘ demokratiškiausioj e 
pasaulio valstybėje.” O nuo 
mirties pabėgti visgi pats 
svarbiausias reikalas kiek
vienam žmogui pagal norma
lų kasdieninį galvojimą. Ir 
šita proga lenkams po karo 
bus suteikta. Tai jau labai 
daug...

Bet kaipgi su Baltijos ma
žų respublikų gyventojais? 
Kur jie pabėgs ir kas juos 
beužtars? Nuo paliaubų die
nos gali ten prasidėti pa-
tys didžiausi žiaurumai, ko

kių dar nematyta visame 
šitame bestiališkame kare.

Stalino grupė reikalauja 
sau visos Baltijos, visos Lat
vijos ir visos Didžiosios Lie
tuvos, tai yra tų kraštų, 
kuriuos jis per žiauriausią 
prievartą aneksavo 1940 m. 
vasarą. Bet nieko neteko 
girdėti apie Mažąją Lietu
vą, kurioje yra Klaipėda, 
Tilžė, Įsrutis (Insterburg) 
ir net Karaliaučius. Nežino
me, ar Stalino valdžia jau 
padarė kokį oficialų pareiš
kimą apie šių etnografinės 
Lietuvos plotų likimą, ar jis 
jų reikalauja ar tik šiaip 
sau “pageidauja”. Jeigu Lie
tuvai būtų taikomas Lenki
jos mastas (Maskvoj paga
mintas), tai ir lietuviams, 
kaip Amerikos bizonams, bū
tų įkurtas koksai rezerva
tas Mažojoje Lietuvoje ir 
Suvalkijoj. Ten galėtų pa
bėgti nuo likvidacijos bent 
pusė lietuvių tautos. Kad ir 
vargingose apli n k y b ė s e, 
siaurose žemėse, bet vis dėl
to galima būtų dar išsilai
kyti, nors gyvais išlikti. Ta
čiau nei Stalinas, nei demo
kratijos ligšiol nepasako ar 
mums bus paliktas nors ma
žutis rezervatas iš vokie
čių sugrąžintose mūsų že
mėse apie Tilžę ir Karaliau
čių. Todėl ir ateina iš Lie
tuvos žinių apie baisiausią 
gyventojų desperaciją artė
jant rusų kariuomenei prie 
Lietuvos sienų.

• (Bus daugiau)

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

GARBINGI SVEČIAI UNIVERSITETO IŠKILMĖSE

Metinio Amerikos Katalikų Ierarkijos suvažiavimo pro
ga, Katalikų Universitete, Washingtone, buvo didelės iš
kilmės — instaliacija naujo universiteto rektoriaus — 
prelato Patrick McCormick. Viršuje Apaštalinis Delega
tas Amer. Jungtinėms Valstybėms arkivysk. Amleto Ci- 
cognani ir Baltimore, Md., arkivyskupas ir universiteto 
kancleris, žemiau Francis P. Matthew, Kolumbo Vyčių 
organizacijos pirm., sveikina naują rektorių. (NSWC-Drau- 
g3s
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Baisių kovų ir kraujo dienos Kražiuose
— ŽANDARAI PRIEVARTA IŠVEŽA IR SERGAN
ČIAS VIENUOLES. — UŽVIRĖ ŽEMAIČIŲ ŠIRDYS 
UŽGIRDUS ŽMONŲ, DUKTERŲ KLYKIMU. — RAITI 
KAZOKAI BAŽNYČIOJE. — KRAUJO KLANŲ NE
ĮSTENGĖ SUGERTI ŽEMĖ. — MOTERYS KAZOKŲ 
ĮGRŪSTOS Į KRAŽANTĘ. — KRITO MĖSOS NUO 
PLAKAMO KCNO. — APALPUSĮ ĮMETĖ Į TVARTĄ.
— CARO IR GPU TARNAI.

drąsiai pasakė

Užvirė žemaičių širdys gir 
dint žmonų, dukterų klyks
mą ir matant, kaip jas su
kruvintas žandarai tampo. 
Pasipylė iš užu tvoros ak
menys ir kuolai. Pataikė ir

į

(Tęsinys)
— Mes jūs į bažnyčią ne

leisim ir užantspauduoti ne
duosim,
vienas iš šalymais stovinčių 
ūkininkų. Kiti tą pakartojo. 
Gubernatorius liepė jėga at- gubernatoriui ir tasai, žmo- 
imti carų paveikslus. Poli- nių spaudžiamas, įbėgo
ei j a betraukdama net per- bažnyčią, užlipo ant viškų. 
plėšė, o žmonės dejavo:

— Jūs su ginklais užpuo- 
lėte bažnyčią, perplėšėte ca-! 
ro paveikslą, laužote Dievo 
įsakymus...

Gubernatorius susilaikė ir 
liepė žmonėms iš bažnyčios 
išeiti geruoju. Jei ne — baž
nyčioje visus užrakinsiąs, o 
vėliau išsiusiąs į Sibirą. Bi- 

' jodami, kad žmonės perdaug 
nenukentėtų ir kunigai pa
tarė paklausyti. Daugelis 
verkdami išėjo iš bažnyčios; 
gi keletas desėtkų moterų 
pasiliko prie bažnyčios di
džiojo altoriaus balsu mels
damos geriau numirti, negu 
matyti išgriautą bažnyčią. 
Gubernatorius pasiuntė po-

Vėliau sudėtoji giesmė 
singai nusakė:

tei-

— Nakties vergas 
Klingenbergas 
Su budeliais dūksta: 
Jau aplietos 
Šventos vietos 
Šiltais kraujais rūksta.

Atlekia kazokų būrys
Sugaudė žemaičių supami 

varpai, skelbdami pavojų. 
Sudundėjo jų mušami būb- 
nai. Subėgo vyrai ir jau bu
vo išsklaidę uriadninkus, bet 
į rytą atjojo 300

Kai kurie iš jų 
nes raiti įjojo į 
Gubernatoriaus

kazokų...

TIKRAS SAVO K RAŠTO PATRIOTAS

Courtland Rader, iš Rochester, N. Y., 42 
leistas iš karo laivyno, šiomis dienomis jis 
Class torpedoman. Jis yra tėvas devynių 
na. Vyriausias 16 m., o jaimia.usias 1 m.

metų amžiaus, 1925 Ine tais garbingai 
vėl liuosnoriai įstojo ir priimtas kaipo 
vaikų, su kuriais, kaip matome, atsisveiki 
(Acme-Draugas telephoto)

at-
2nd

vietą išlipo, o buvo, kad ir 
prigėrė. Kazokai raiti, su 
nagaikomis, kardais ir dur
tuvais vaikėsi žmones, ženk
lino visus, dūrė, kirto ir ba
dė. Kazokų šauksmas sumi
šo su klykimu vyrų, moterų, 
verksmu vaikų ir vaitojimu 
sužeistųjų. Tos skerdynės tę
sėsi iki ryto dešimtos, šven
tovėje suolai buvo sulaužy
ti, vėliavos išmėtytas, 
šen, tai 
gatvėse 
vyrai ir

’ Kruvinas plakimas
Sugautuosius suvarė į vai 

diškų namų kiemą. Kazokai 
griebė vyrą iš pulko, patie
sė ant suolo ir iš abiejų pu
sių ėmė nagaikomis, 1 
spragilais kapoti. Po pirmo 
kirčio ištryško kraujo sro
vė, paskui pradėjo kristi mė
sos nuo kūno, o kazokai vis

i

Tai 
ten bažnyčioje ir 
gulėjo sukruvinti 
moterys.

per žmo- 
bažnyčią.

paraginti, 
liciją, kad su nagaikomis jas kazokai ėmė kapoti nagai-

Uriadninkai, komis ir kardais, mindžioti 
ramius kaimiečius arklių ka
nopomis. Telkšojo klanai 
kraujo, kurio neįstengė su
gerti įšalusi žemė. Dalis žmo 
nių metėsi per Kražantės u- 
pę, bet ledas dar buvo plo
nytis ir jie įlūžę pradėjo v0 paženklinti nagaikomis 
skęsti. Niekas jiį negalėjo 1 
gelbėti. Kiti užtikę seklesnę

išgintų lauk.
plakdami nagaikomis, už ra n 
kų, už kojų pradėjo traukti 
moteris laukan. Iš sukapo
tųjų skaudžiais kirčiais pra
dėjo bėgti kraujas, aptaš
kydamas didįjį altorių, grin
dis. Kitas moteris partren
kė ant žemės, mindžiojo ko
jomis čia pat bažnyčioje.

Kazokai siaučia po namus
Kai beginkliai žmones bu

vo išblaškyti, gubernatorius 
davė įsakymą veržtis į na
mus, suimti tuos, kurie “da
lyvavo maište” — kurie bu-

ir kardais.

Du Pirmaeiliai Artistai 
Džiugina Milijonus per 
Chesterfield Radio 
Programus

Iki dabar 8 naujos karo tarnys
tės dainos buvo parašytos ir per
statomos Fred Waring progra- 
muose ir šiais metais iki dabar

— Patys galite pauliavo- 
ti..., — davė suprasti guber
natorius.

Ir pasipylė rusai po lie
110 atskiros stovyklos balsavimo tuviškas ^riteles Grobė ka kokių dainų pagedauja. Naujų luvĮSKas grįieies. ^rooe, Ką

Mažai dabartinių radio progra
mų gali pralenkti p<>puliariškumu 
dviejų atsižymėjusių programų 
leidžiamų Chesterfield cigaretų 
gamintojų—tai 5 nakčių į savaitę 
“Victory Tunes” susidedant iš 
Fred Waring-Pteasure Time trans
liavimų (pirmadienį perdėm penk
tadienį per . National coast-to- 
coast network) ir Harry James 
šokių programų, 3 kartus į savai
tę (Antradienio, Trečiadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais) per Col- 
umbia eoast-to-eoast network.

Vakaras po vakaro milijonai 
žmonių visose šalies kraštuose 
klauso šiuos pirmaeilius progra- 
mus. Fred Waring programas bu- ’ 
vo išbalsuotas populiariausia 15 
minučių oro programas ir Harry, 
James vienbalsiai pripažintas 
Amerikos atsižymėjęs Trumpėto 
groję jas.

Jau metai laiko kaip Fred War- 
ing pašvenčia visą 15 minučių 
pu.gramą grojimui ir dainavimui 
parinktų dainų mūsų vyrų karo 
stovyklose ir dedikuoja kiekvieną 
programa nekurtai stovyklai. Taip 
entuziastiškai yra mėgiamas kad 
jis turi užsakymų dėl daugelio 
mėnesių ateityje.

dainų skaičiuje randasi sekančios: 
“Sky Anchors” dėl Navai Avia- 
tion, “Roll Tanks Roll” dėl gin
kluotų jėgų, “Look Out Below” 
dėl parašutistų, “The Fightiių 
Quartermaster Corps,'' “The Men 
of the Merchent Marines,” “Man 
to Man” dėl maršuojančių pėsti
ninkų, “In Navy Blue” dėl Waves 
ir “Hail to the Corps.” dėl Marine 
Aviatjpn.

Lygiai populiarūs yra Harry 
James programai mūsų vyrams 
ginkluotose jėgose, ypatingai jo 
“Chesterfield Special.” Kadangi 
rekordų jo įgrotų yra sunku gauti 
jis perstata kiekvieną vakarą per 
“Chesterfield Special” vieną iš 
savo specialių įgrojimų, grojant 
taip kaip buvo įgrota į rekordus.

Tūkstančiams vyrų ginkluotose 
jėgose kurie mėgsta girdėti jo 
trumpėto grojimą bus linksma 
girdėti kad Harry James tapo 
čempionu visų trumpėto grojėjų.

(Skelb.)

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.

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

valuable booklet that 
helpi solve manu problem* 

"CHEESE RECIPES FOR
WARTIME MEALS"

• TTere are 22 eicellent recipea from the 
Kraft Kitchen ... recipe* for main dishea 
that will be * big help with ration menu*. 
The book i* illustrated; recipe* are printad 
in large, eaejr-to-read type. For your free 
copy just *end order form belo*.

Kr«ft Home Economiea Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago. lllinou 
Pleaae send me « free copy of

“Cheta Rtcipt j»r ff'artime Mtolt

Mjur. ______
A DDSES3___ _______________________________

cmr._____________
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galėjo. Kiek nuo jų iškentė
jo lietuvės moterys, net mer 
gaitės 12-13 metų... Kazokų 
išniekinta 60 m. .senutė E. 
Lukošienė po keletos dienų 
net mirė. Kai kurias baisiai 
sužeistas ir paniekintas mo
teris kazokai pakišo Kražan- 
tėn po ledu. Tarp jų sumi
nėtos Uršulė Gaičienė ir Ve
ronika Mečerskienė. Mieste
lyje ir apylinkėse tą kruvi
nąją naktį nedegė nė žibu
rėlis. Žmonės, daugelis, na
kvojo tvartuose, kluonuose, 
rūsiuose... Tai šen, tai ten 
girdėjosi nelaimingų mote
rų klyksmai. Tik trečią die
ną kazokai grįžo į Varnius. 
Vėliau tas baisybes išreikš
ta šiais giesmės žodžiais:

— Tie nušauti,
Tie sugauti,

Kiti subadyti; 
Ir nekalti 
Jau apkalti,

Kraujais sumirkyti.

«TATE

, Prisimename mes baisias 
Kražių skerdynes, pagerbia- 

Į me anuos didvyrius, drauge 
prisimename, kad ir dabar 
naciai žudo būriais nekaltų 
beginklių, prisimename, kad 
raudonieji Praveniškio sto
vykloje išžudė daugiau 400 
Lietuvos valstiečių, nebe na
gaikomis kapodami, kaip ka 
zokai, o kulkosvaidžiais ir 
granatomis draskydami. Ca
ras buvo taip žiaurus, bet 
visgi lietuviams leido teis
me teisintis, leido būti ad
vokatų ginamiems, o “rau
donosios saulės” ranka be 
kaltės ir be teismo, taip, kaip 
ir rudmarškiniai, išvežė de
šimtis tūkstančių lietuvių, šinimą pavergėjams. 
Net ir nuteistiesiems net ir 
kietasai caras bausmę dau
gumoj dovanojo o naujieji 

i “tautų tėvai’’ nemato lietu
vių kančių Sibire ir kitur, 
net iš draugingosios Ameri
kos, net per Raudonąjį Kry
žių negalime mes jiems žmo
niškos pagalbos pasiųsti. ,

tori joje bus įrašyti šalia 
Klingenbergio, Muravjovo ir 
kitų korikų. Tačiau didžio
ji lietuvių tautos dalis pa
siliks ištikima ir drauge su 
vienu Kražių laikų vyru, ap
rašiusiu tuos baisius žudy
mus, kartos:

— Dirbkime protu ir ap
švietimu dėl išvadavimo lie
tuvių, nes apšvietimas yra 
geriausis ginklas, aštresnis 
už plieną, sunkesnis už švi
ną... O jeigu daugumai iš 
mūs tektų, kaip kražiečiams 
pražūti toj kovoj už tėvynės 
ir tikėjimo liuosybę, tai nie
ko!... po savęs paliksime di
desnį užsidegimą ir pasiprie-

A. Balutavičiūtei pramušta 
galva ir veidas, K. Žukaus
kas baisiai sumuštas, J. Kau 

i čiūtei peršauta revolveriu 
koja, A. Abromavičiūtei baž 

kaip nyči°je nulaužta ranka, J.
Levickui nukirsta ausis, A. 
Paulauskui nukirstas deši
nės rankos nykštis, P. Gai-, 
dimauskienei baisiai pramuš d-alį. Ir dabar” nevienas pa- 

pliekė ir pliekė. Gubernato- &a^va *r išlaužti du šon- taikūnas už patalkinimą ver- 
kauliu, vėliau ji išėjo iš pro- gijoje laikyti lietuvius, gaus 
to. Sužeistų buvo labai daug, į šiltą vietą ar ir medalį nuo 
bet jie slapstėsi, bijojo. Vie
nas daktaras net 13-kai vy
rų išėmęs kulkas iš žaizdų, 
o Žemaičiuose daktarų ne
mažai... Kai kurie bijojo ei
ti pas daktarus, kad nesu
žinotų rusai; žaizdos užsi- 
teršė ir daugelis mirė. J. Vi- 
deikis du kartu nuplaktas,
J. Bumbulas neužilgo po nu
plakimo mirė. Šios skerdy
nės įvyko 1893 m. lapkr. 10 
d. ir sekančiomis dienomis.
Teismo salėje kraujas iš

rius skaitė kirčius. Vyras iš 
karto rėkė nesavu balsu, kly 
kė ir šaukėsi prie Dievo, bet 
po 25 kirčių apalpo ir ap
tyko. Rusų pakviestas dak
taras pažiūrėjo ir išnešė 
sprendimą: “Galite dar 15 
dadėti”. Dadėjo... ir tada vy
rą be jausmo, visai nualpu
sį įmetė į tvartą, kad atsi- 
gai velėtų...

I

Moterys turėjo žiūrėti ir 
laukti eilės, o vyrus plakė 
po 30, 40-50 nagaikų... De
javimais ir kraujo garais o- 
ras prisipildė. Žmonės puolė 
ant kelių ir į dangų žiūrė
dami šaukėsi prie Dievo, iš- 
gazdintais balsais. Būtų gal 
dar plakę, bet iš Kauno at
važiavo prokuroras, susiba
rė su gubernatoriumi už to
kius žiaurumus ir guberna
torius egzekucijas nutrau
kė, nuplakęs šešiolika vyrų.
Nužudytieji ir sumuštieji

Per Kražių sksrdynes be 
jau suminėtų nuskandintų 
moterų, buvo dar nužudyta: 
J. Jarulienė — sumušta baž
nyčioj už krotelių, mirė: už
muštos prie bažnyčios — Ja
nušauskienė ir šarnauskie- 
nė. Gal buvo ir daugiau. Ka
zokams besiaučiant, žmonės 
bijojo pasirodyti gatvėse. 
Policija be jokių tyrinėjimų, 
be varpų ir be švęsto van
dens, be kunigo nelaimingą
sias aukas suvertė į duobes 
ir užkasė...

Sužeistųjų: M. Marčiukiū- 
tei su nagaika pramušta gal
va, L. Garbauskaitei — dak
taras galvą turėjo susiūti,

I

džiovininko burnos

Areštuotiesiems buvo teis 
mas. Garsas apie tuos žiau
rumus pasiekė plačiai ir iš 
Petrapilio, Varšuvos atvyko 
advokatai, be užmokesčio 
ginti kaimiečių, kentėjusių 
už tikėjimo laisvę. Apkal
tintų buvo 71, bet vienas iš 
jų mirė kalėjime. Kitas, 
džiovos kankinamas lietu
vis, atvestas į teismo salę, 
nė kalbėti negalėjo — nuo
lat alpo. Laike klausinėjimų, 
visiems matant, iš jo bur
nos prasiveržė kraujas, jį 
išvedė, po kelių dienų mirė. 
Teismas jį pripažino nekal
tu. Teismo sprendimu 4 bu
vo nuskirti į katorgą 10-čiai 
metų, 6 ištrėmimui į įvai
rias gubernijas, kiti
kalėjimą įvairiam laikui, 32 
— išteisinti. Kilo balsai prieš 
tuos žiaurumus visame pa
saulyje ir caras to paveik
tas bausmę dovanojo, tik 
keturiems palikdamas kalė
ti po vienerius metus.

1 l

Neapveiksime dabarties, 
tai iš kaulų, iš kapų mūs 
kils žaltys atmonijimo ir 
mirtinu gyviu savo, pirmiaus 
ar paskiaus, vis iškariaus 
lietuviams prigulinčias lais
vės tiesas/’ K. J. Prunskis

Kova dėl Lietuvos 
prisikėlimo

Atlikęs savo kruviną dar
bą Kliigenbergis gavo me-1

raudonųjų, ar nuo nacių, bet 
jų vardai lietuvių tautos is-

J
DABAR

i

Did You Kiace four

FALŠE TEETH
In a Glass Lašt Night?
Thousands do and wonder why their den- 

turės remain dūli and stained - wi;y they 
suffer with offending denture breath. They 
fail to realize that water alone is not a cleans- 
ing agent - būt now. there’s a great formali 
perfected by a dentist. called Stera-Kleen 
that thoroughly cleans falše teeth likę magic— 
no brushing! Simply put a little Stera-Kleen 
Powder in a glass of water-soak 
your teeth - now they sparkle. 
are really clean and look likę 
the day your dentist said, 
“Don’t they look natūrai?” Try 
Stera-Kleen - lasts long - costs 
only 30f. At all drugpsts.

Old Farmers Recipe: Mix AUenr-u and 
Lemon Juice to get quick rehef from pain» 
of rheumatics and neuralgia Druggista 
have Allenru— grocers have lemons.

-------------------------------------------------------------------a 
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

<CVfiS Tff:>

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS

▼o dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vb 
tokių spalvų ir audinių aptrauklmui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKATHS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 8516

ARE S5MELL MEDAI S

YEAHf

ano the boys, 
I MAV1NG RE- 
CEIVED MEDALS 
FORMMjOR FROM 

THE POLICE 
DEPARTMENT 

' ARE NOSY r 
MEM6ERS0F 
, THE 
JUN1OR BUREAU 
X INVESTKATIO^ 
WE FINO THESE 
FFARtESS HEROES 
strutting about 
3EADY TO PACE 
THE DANGERS 
OF AN OFFKER 
^OF THE LAkN..

GOSHf THESE SURE

THE SERGGAHTG4ME 
US.'AIN'Y THEY.NAPPY?

LOOK GUYSj 
MERE 

C OME S 
M^LEAM.

fh'ya  
MCLEAN?

MOWDY 
tufe y?

GREETINGS, 
SMALL FRY.' 
WHAT'S ALL 

DIS TIN
JOOLERY 

YOUSE GUYS
IS SPORTIN' 

AROUN?

\XHADDAYA 
MEAN.TIN 
JOOLRY? 
DESE IS 
ME DALS.' 

TH'SERGEANT 
GAVĘ ZEM 

TO US?

VEAHf 
WE‘RE 
HEROES/

JES RtMEMBER, 
WIS6 GUY.' 

*CRWIE DO6SHT 
PAY'/

HEHIHEH! 
l'M , 
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Moterų Gyvenimas ir Veikla

c). Jaunųjų organizuotės ir 
organizacijos reikalu

Jau keletas metų atgal, 
kaip prasidėjo kai kurių mū
sų jaunimo organizacijų silp 
nėjimas. Senųjų narių sąsta
tas laikui bėgant dėl įvairių 
priežasčių retėja, o įstojant! 
jaunieji nesudaro tokio per
tekliaus, kad užpildžius išė
jusių eiles ir palaikius orga
nizaciją augimo stovy.

Kaipo pavyzdį imkime vy
čius. Šios organizacijos kū
rėjai ir vėlesni vadai nesi
gailėjo savo triūso ir pasi
šventimo, trokšdami patar
nauti išeivijai, naujoms kar
toms ir lietuvių tautai. Pri
siminę '‘Vyčių” veiklos isto
riją, pasiskaitę jų organą 
“Vytį”, matome, su kokiu 
entuziazmu ir kiek kilnių 
darbų atliko kovoje už savo 
būvį, dėl Lietuves laisvės ir 
ekonominio atstatymo orga
nizuota tų laikų jaunuome-, nizacijoms vadovauja ir ko
ne, gyvendama palyginus operuoja, ten ir dabar tos 
sunkesnėse sąlygose, negu draugijos ir kuopos gerai 
čia augusi iki šio karo. Vy- gyvuoja. Pavyzdžiui, Sodali- 
čiai sudarė skaitlingus cho- cija. kai kurios Vyčių kp. 
rus, dramos mėgėjų rate
lius, atliko organizuotas eks
kursijas į Lietuvą ir t.t.

Silpnėjimo priežastys
Blogumą pataisyti leng

viau, kai paaiškėja jo prie
žastys. Priežasčių ir kliūčių 
buvo ir yra daug. Visas pri
siminti ir įvardinti nėra ga
limybes ir reikalo. Patiek
sime keletą vidujinių ir išo
rinių.

mi klubai, skaityklos, kur
sai, mokyklos, sporto aikš
tės, salės ir kiti lavinimo 
krypties veiksniai būtų su
rišę jaunimą su organizaci
jomis ir paruošę jį tauti
niam, religiniam darbui mū
sų visuomenės tarpe. Dabar 
nereikėtų su žiburiu ieškoti 
pasišventusių ja anuolių or 
ganizuotės, bažnyčios ii spau 
dos veiklai. Mūsų jaunimas 
randasi išsiblaškęs po sve
timus ir kitų srovių klubus, 
sporto ir kitas organizaci-

1. Vidujinės priežastys: jas bei susivienymus.
Pradžioje jaunimo ir 2. Išorinės priežastys: 
organizacijas daugu- 
sudarė ateiviai lietu- 
Ilgainiui pirmieji na

riai paseno ir išmirė. Visas 
kat. organizacijas kūrė, pa
laikė ir joms vadovavo taip 
pat ig Lietuvos atvykę ku
nigai ir pasauliečiai. Su lai
ku ir pirmykščių vadų pris
tigo, su tuo pristigo ir pat
riotizmo dvasios pačiose or
ganizacijose. Kur senieji ar 
jaunieji dvasios vadai rū
pestingai, nuoširdžiai orga-

a), 
kitas 
moję 
viai.

ir k.
b). Nebuvo fondų. Jaunie

ji augo ir auklėj osi daugiau 
Ypatingai dabar karas iš- materialistinėj dvasioj, visur 

retino organizacijų narius, ieškojo apčiuopiamos nau- 
pokariniai laikai taip pat dos. Draugijos neturėjo pa- 
nieko gero tuo atžvilgiu ne
žada. Su jaunimo organiza
cijų nykimu gęsta pirmųjų 
darbuotojų ir susipratusių 
lietuvių viltys palaikyti jų 
tarpe tautiškumą ir katali
kybę. Silpnėjimo reiškinys 
jau seniai kelia rimtą vy
resnių visuomenės veikėjų 
susirūpinimą. Todėl šis klau
simas karts nuo karto gvil
denamas spaudoje, pakalba- ginio, 
ma, nusiskundžiama draugi
jų posėdžiuose, susirinkimuo 
se ir seimuose, bet tam blo
gumui pataisyti tikrų prie
monių nepanaudojama, susi
griebiama tikslaus akiingu- 
mo organizuotės srityje.

a) . Mokyklų mokymo, auk 
Įėjimo būdai ir bendrai visa 
amerikonizmo sistema įkvė
pė jaunimo gyvenimui kitus 
savotiškus interesus ir dali
nai atpalaidojo jo ryšius su 
tėvų sukurtomis tautinėmis 
kultūrinėmis priemonėmis.

b) . Sportas. Miestų val
džios, mokyklos, visuomeni
nės įstaigos ir įvairūs klu
bai rūpestingai organizuoja 
ir globoja visų rūšių vaikų 
ir jaunuomenės sportą, pa
rūpina tų šakų priemones 
praktikai, pramogai ir ati
tinkamą literatūrą. Rungty
nių įdomumas, garbingo iš
kilimo į šempijonus bei biz
nio galimybes ir prie to dar 
patraukli spauda gyvai ža
vi ir skatina jaunimą į spor
tą. Paskutiniais laikais nie
kas taip jaunuolių neinte
resavo, kaip sportas. Užtat 
ir J. A. Valstybių mokslo 
įstaigos turi sporto įrengi
mus ir samdo tam dalykui 
mokytojus — instruktorius,

. kad patraukus prie savęs

RADIJO MOKYTOJA

' jas ar ieškoti svetimų orga
nizacijų mūsų jaunimui ir 
vaikams.

ALRK Moterų Sąjunga, 
ALRK Susi vieny mas ir Vy
čių organizacija yra. seniai 
puikiai susitvarkiusios ir 
daug nusipelniusios lietuvių 
tautai. Gerbiamosios skaity 
tojos gerai žino apie šias 
organizacijas iš spaudos ir 
priklausymo jose. Todėl pla
čiau kalbėti apie jas netenka 
Visų moterų paroiga ir rū
pestis dabar bus suburti jau
nuosius į šias organizacijas. 
Moterų Sąjunga ir Susivie 
nymas turi pomirtinės ir pa 
šalpos skyrius suaugusiems 
o pomirtinės skyrių jauna 
mečiams, šios trys organi
zacijos geriausiai gali glo
boti ir visais žvilgsniais ap
rūpinti mūsų jaunimą ir vai-

Moterų vizitas norvegų šelpimo Įstaigai
Turint prieš akis didelį sandėliai, kiti komitetai. Au- 

Lietuvos žmonių šelpimo dar kas jie renka įvairiais bu
bą, susitarusos grupelė mo- dais — per bažnyčias, per 
terų — N. Gugenė, E. Sa- organizacijas, susirinkimuo- 
mienė, S. Sakalienė, Voight se, grupėse, palikimais ir 
ir Sriubienė, apsilankėme apsidėjimu mėnesiniais bei 
norvegų šelpimo įstaigoje — metiniais mokesčiais. Todėl 
American Norvegian Relief 
tikslu iš jų kai ką pasimo
kinti šelpimo darbe. Ofise 
radome jų oficialų sekreto
rių O. Ingvolstad, kuris yra 
ir American Friends of Lith
uania draugijos narys. Apie 
mūsų atvykimą jis jau žino
jo iš konsulo P. Daužvar-

' džio ir mielai mus priėmė.
— Organizuokitės šelpi

mui tuojau — kalbėjo mums gų sandėlį, pavaišintos šilta 
gerb. sekretorius, fondą 
pimo steigkite atskira 
kitų fondų ir laikykite 
partijų politikos. Darbą

tik vien Čikagoje sandėlis 
prikrautas dėžių, maišų pa
rengtų siuntimui nors ir ry
toj. Vien tik batų turi 5,000 
porų. Moteriškų paltų 1,600. 
Mažų kūdikių drabužėlių, 
ant jų dirba grupė savano- ~ 
rių moterų. Tad, matosi, kad 
jie ypač susirūpinę jaunaja 
karta — vaikais.

Apžiūrėję turtingą norve-

Mrs. Mary Agnės Schroe- kučius. Tik reikia pasisku- 
der iš Chicagos, pasižymėju
si paskaitininke per radijo, 
vadovaus “The Q u e e n ’ s 
Workshop of the Air”, pa
ruošiant darbininkus radijo 
tarnybai, šis projektas pra
dėtas katalikų gerovei, bus 
inauguruotas Jungtinių Val
stybių ir Kanados sodalie- 
čių centre, St. Louis.

kartą į ištautėjimą. O tas 
tai ir yra svarbiausia kliū
tis augti mūsų jaunimo or
ganizacijoms. Viskas nemie
la, kas sava... Kas gali būti 
skaudžiau mažai tautai?

ieškojo apčiuopiamos nau- 
dns Draiisnins nAtnrpin na. 

kankamai tam tikrų fondų, 
kad galėtų pagelbėti nariams 
neturte, moksle ir kitokiam 
varge. Savųjų neglobojami 
ir neskatinami kilti aukštyn 
moksle jaunosios kartos ta- daugiau mokinių ar studen- 
lentai tapo gyvenimo skur- tų. Sporto mada apsvaigę 

jaunuoliai daug brangaus lai 
ko praleidžia mankštoms ir 
azartiškam žaidimui, užmirš 
darni pareigas ir rimtesnius 
dalykus. Iš tos priežasties 

jaunimo ir kitos organizaci- organizacijose dalyvauti jau 
jos neįstengė įkurti pagal 
laiko eigos ir reikalavimų 
moderniškų įstaigų ir prie
monių narių palaikymui ir 
švietimui. Įkurti, gerai su- pratybas mokyklose ir ki- 
tvarkyti ir vedami atitinka- tur reikia pripažinti būtinu

do užkasti arba dėl duonos 
nuėjo tarnauti svetimiems.

c). Neturėjo moderniškų 
priemonių. Daugiau idealo- 
ginio, kultūrinio pobūdžio

nimas nebeturi laiko.
Tačiau įimtai pastatytą 

ir sistematingai vedamą kū
no kultūrą ir sporto šakų

. binti juos surinkti ir įrašy- 
ti į tų organizacijų narius,1 
kol kitos svetimos ir prie
šingą srovių organizacij os 
mūsų vaikų neįtraukė. Kai i 
kurios Moterų Sąjungos kuo i 
pos turi jaunamečių mergai
čių skyrius ir juos globoja. 
Pavyzdžiui, Moterų Sąjun
gos 20 kuopa Brighton Park 
Chicagoje turi jaunamečių 
mergaičių skyrių, kurs pui
kiai gyvuoja vienos jauna- 
metės pirmininkės ir globė
jos sąjungietės vadovybėje. 
Nuo Naujų Metų reikia vi
soms Moterų Sąjungos kuo
poms mergaičių jaunamečių 
skyrius suorganizuoti ir glo
boti. Jeigu taip padarysime, 
bus daug padaryta dabar
čiai ir ateičiai. Dabartiniais 
laikais šios rūšies veikimas 
daugiausia moterų laukia. 
Jei moterims pasiseks, tada 
ir kiti paseks jų pavyzdi 
ir prisikels iš miego visos 
mūsų organizacijos!

Numatomas artimas mo
terų spaudos, organizacijų 
atstovių ir veikėjų pasitari
mas turės išdirbti ir priim
ti svarbiųjų einamųjų spau
dos. organizuotės ir kitų 
darbų planą, perduoti jį ir 
tolimesnių kolonijų veikė
joms tuos klausimas svars
tyti ir vykdinti gyvenime.

Mok. Saliomė Juozelėnaitė

GĖRISI SAVO MOČIUČIŲ ATVAIZDU

Sies dvi mergaitės yra — Margaret Harrington iš Den- 
ver, Colorado. ir Janet Taylor iš Albany, N. Y., kurios 
žiūri į savo močiučių atvaizdus Saint Mary of the Wcods 
(Indiana, kolegijoj). Pažymėtina, kad šią kolegiją lankė 
jų motinos, motinų motinos ir tų motinų motinos. Vadi
nas, Margaret ir Janet yra jau ketvirtoji karta, lankanti 
tą pačią mokyklą.

ir geru dalyku fiziniame jau
nimo auklėjime.

c) . Good time. Kino teat
rai, nakties klubai ir kitos 
su “good time” šūkiu daug 
linksmybių žadančios vietos 
labiau vilioja ir patraukia 
daugumą šių dienų jaunimo, 
negu jam skirtos idėjinės 
organizacijos.

d) . Komunistų pinklės. 
Kaip dabartinių kunigų rū
pestis su organizacijomis, e- 
sančiomis už bažnyčios sie
nų, atslūgo, komunistai ir 
kitos sroves tuo pasinaudo
jo ir ėmė smarkiau visame
krašte katalikus vilioti iš
kalbingais pažadais į savo 
įvairiais neka’tais vardais 
pavadintas ir mišrias drau
gijas, klubus ir susivieny
mus. Tokiose neaiškaus plau 
ko organizacijose, bet po 
komunistų ar jiems artimų 

, direktyva, randasi daug ka
talikiško lietuvių jaunimo ir 
senimo.

1). Ištautėjimas. Visos 
aukščiau pasakytos viduji
nės ir išorinės priežastys ir 
veiksniai pastūmė jaunąją

pagalbininkę, džiaugiamės jų 
darbštumu ir jautrumu dėl 
savo tautiečių, linkėjom, kad 
ir mes lietuviai parodytu-

šel- kava ir “cake”, atsisveiki- 
nuo nam mielą lietuvių draugą 
nuo Mr. Ingvolsted, jo žmoną ir 
pra

šu plačia programa, 
’ taip kad viena organizacija 

apimtų visus šalpos punk-
kaip tai, rinkimą pini- mėm tikrą susirūpinimą, gra 
atsteigimą Lietuvos ū- žią širdį ir meilę savo nelai- 
priežiūrą Lietuvos vai- mingiems tautiečiams Lie

tuvoje. E. Samienė

tus,
gu, 
kių, 
kų.

— Į vaikus reikia kreipti _________ ___
ypatingo dėmesio — tęsė jis k i|-|C I I VIRTI JVf 
toliau. — Po karo Lietuvoje V l!X 1 ▼ t
rasis daug išbadėjusių, ma- Rūkštymų sriuba 
žai maitintų vaikučių, ku
rie reikalaus greitos pagal
bos. Jei nėra galimybės j- 
steigti jiems prieglaudų čia 
Amerikoje, tai nors atvežti 
juos Amerikon, kur juos pa
imtų paskiros šeimos, mai
tintų, mokintų ir prižiūrėtų 
kaip savo ir po vienų antrų 
metų sveikatai sustiprėjus, 
grąžintų jų šeimoms Lietu
voje.

Daug patarimų mums da
vė mielas sekretorius. Ren
kant drabužius, patarė imti
tik visai švarius. Batai turi Citrinų sriuba 
būti sutaisyti, nes vieną ki
tą porą lengvai gali sutai
syti, kuomet šimtais porų 
fondui nėra galimybės su
taisyti. Rinkti muilą, nes 
bus labai reikalingas. Medi
kamentai, operacijoms, den- 
tisterijai įrankiai, vaistai, 
maistas, džiovintas pienas, 
vis tai reikalingiausi daly
kai ir jų nusiuntimas parei
kalaus didelių sumų pinigų, 
kuriuos turi suaukoti čia 
gyvenantieji lietuviai.

Norvegai gerai susiorga
nizavę visoje šalyje. Kitose 
valstijose randasi vėl kiti

papras- 
galima 
kaulus.

Išvirink jautienos 
tą sriubą, prie jos 
dėti ir kiaulienos 
Skyriumi išvirti pora saujų
rūkštymų, jeigu nėra rūkšty- 
mų, tai galima vartoti jau
nų batvinių lapus arba špi- 
nako, sukapotų drabniai kie
tai iššutintą kiaušinį ir su
dėt į sriubą, užbaltint su 
rūgščia smetona. Jeigu vie
toje rūkštymų vartoj asi ki
tokį lapai, tai reikia dėti 
truputį rūgščios druskos.

Jaunimo organizacijų
pertvarkymas

Dabar be atidėliojimo ten-. 
ka apgalvoti ir suplanuotai 

i pertvarkyti silpnėjančias or
ganizacijas. kad jų tikslai 
ir priemonės skatintų nau
jai įsirašyti pasilikusią pri
augančią kartą ir atgal į- 
stoti iš karo laukų grįžu
sius jaunuolius ir jaunuo
les; kad teiktų nariams dva-

’ Į 7
sinę ir materialę naudą; kad, 

jaunimas pamiltų savo or-' 
ganizacijas ir niekados su 1 
jomis be laiko nesiskirtų.

1. Vyriausias tikslas, šiais 
ypatingais laikais prie gra
žių ir kilnių organizacijų 
tikslų reikia pridėti vyriau
si, būtent, tautinėje dvasio
je ruošti lietuvių visuome
nei ir spaudai jaunus dar
buotojus, kiek galint dau
giau jaunimo įtraukti į da
bartinių didžiųjų Lietuvos 
išlaisvinimo ir šelpimo są
jūdžių darbą ir 
kui bei reikalui 
nei pionierių.

2. Priemonės.
ir kitiems tikslams siekti 
priemonės yra tam tikri tų 
organizacijų sukurti fondai, 
kurių ištekliais: a), parūpi
nama ir išleidžiama p a trio 
tinio turinio, mokslo šakų, 
Lietuvos krašto, kalbos pa
žinimo, visuomenės mokslo 
ir kiti veikalai; b). Suruo- 
šiami lituanistikos ir kitų 
dalykų kursai jaunimui; c). Į 
globojama jaunuolių talen
tai, suteikiant nepasiturin
tiems gabiems moksleiviams 
ir gabioms moksleivėms sti
pendijas ar šiaip kartines 
pinigines paramas tęsti moks 
lą ar lavintis toliau mėgia
mo dalyko srityje ir atneš
ti garbę lietuvių tautai.

Kokios organizacijos tin
ka jaunimui ir jauname- 
čiams? i Camp Davis, N. C. Atvaizde su lakūnėmis yra gen. Stearley ir Jaccpeline Cochran,

Nėra reikalo kurti nau- [ moterų lakūnių direktorė.

Jeigu prosai yra surūdiję, 
paberk druskos ant popie
ros ir patrink ant jos pro
sus.

f

Reikia virti kaip papras
tą, jautienos sriubą, pusiau 
virime sriubos, įdėk biskį 
ryžių ar perlavų kruopų, te
gul sykiu išverda, bet ne
daug, kad sriuba nebūt per
daug tiršta, kokis 4-5 ar
batinius šaukštukus. Kaip 
išvirs, išspausk rūgščia Sme
tona.

Kad išimti rūdis iš labai 
surūdijusio peilio, įkišk jo 
geležį į cibulį ir palik jį ten 
apie valandą laiko. Tada iš
imk ir čystyk taip kaip pa
prastai.

atėjus lai
duoti tėvy-

Vyriausiam

KATALIKĖS LAKŪNES STOJA Į WASP

I

Katalikės mergaitės, lakūnės stoja į WASP (Women's Airforce Service Pilots)
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Ruošiamam vakarui labai 
nuoširdžiai pritarė visa pa
rapija. Kai kurie, pavyzdžiui

zaitį, parapijos vargoninin
ką.

Gražaus vakaro 
atgarsiai

tuvos himnu. Programą ati
darant Amerikos himną gie 
dojo Brighton Park solistė 
Fedurienė, akompanuojant

West Side. — Aušros Var- komp. a. Pociui.
tų parapijos choras lapkri
čio 14 d. buvo suruošęs tik
rai gražų vakarą, kuriuo pa
gerbė savo vadą muz. J. Bra-m.-.i.ibizn. S. Lmauskas, veikėja 

Klikūnienė, buv. choristė S. 
Kaupienė ir kiti iš anksto 
pardavė po keletą desėtkų 
tikietų. Be to, S. Ka-upienė, 
O. Labanauskienė, V. Pet
rauskaitė, komiteto nariai:

Iš Palaimintos Lie
tuvos dr-jos veikimo

I

Lapkr. 10 d. Cl icagrs Lie
tuvių Auditorijoj buvo Pa- 

! laimintos Lietuvos draugi
jos mėnesinis susirinkimas, 
kurį atidarė pirmininkas J 
Jacka.

Reikia pažymėti, kad tuo 
vakaru įnešta viena nauje
nybė parapijų chorų gyve
nime, būtent į programą pa
kviesta visa eilė vargoninin- M. Abromavičius ir V. Dob
tų iš kitų parapijų, kurie s rovalskis 
vieni atvyko su savo solis
tais, kiti su grupėmis. Ir 
taip, pirmąją programos da
lį išpildė: K. Sabonis, varg. 
Visų Švedtųjų parapijos, pa
dainuodamas solo; jam a- 
kompanavo jo žmona Leoka
dija; K. Gaubis, Dievo Ap
vaizdos parapijos varg. su Druktenis, Zalatorius ir nuo 
mergaičių ensambliu; J. Ku
dirka, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos varg. 
atvyko su soliste Feduriene; 
B. Janušauskas, Gimimo Pa 
neles Šv. varg., atvyko su sa
vo žmona Marijona, visų mė 
giama dainininke; A. Mon- 
deika, Šv. Antano parapijos 
varg., atvyko su choro so
liste švelniabalse E. Kandra- 
taite ir savo dukterim Ma
rijona, kuri akompanavo so
listei; komp. A. Pocius, šv. 
Jurgio parapijos varg., at
vyko su genai išlavintu An- 
tifonaliu mergaičių choru. 
Komisijos apsirikimu, prog- 
ramon nebuvo pakviestas tik 
tai V. Daukša, varg. šv. Kry 
žiaus parapijos. Jis tačiau 
malonėjo atvykti į vakarą 
ir pasidžiaugti turininga pro 
grama. Daugelis vestsaidie- 
čių pažymėjo, kad pirmas 
čia toks vakaras ir pageida
vo dažniau panašių paren
gimų.

Antrą programos dalį iš
pildė vietos choro scenos mė 
gėjai atvaidindami Ig. Sa
kalo parašytus vieno veiks
mo juokus “Onytės jauni
kiai.” Vaidinime dalyvavo 
šie choristai: Onutės rolėj
— Sylvia Laurin, Striukio
— A. Baltakis, Bukio — A 
Linkonis ir Čypio — J. ti
sas. Vaidinimas daugelį iki 
ašarų prijuokino. Ant galo 
choras, vedamas varg. J. Bra 
zaičio, padainavo tris dai
nas ir programa baigta Lie-

šauniai darbavos 
salės bufete; O. Budrikienė
J. Klikūnienė, M. Pletienė ir
K. Balkevičienė — svečiams 
paruošė skanaus užkandžio 
kuriam produktų aukojo Kli 
kūnienė, Laurinienė ir kit. 
Be šių, salėj dar pagelbėjo

j parapijos komiteto narys C.

širdusis dženitorius A. Fa- 
bionas.

Aušros Vartų parapijos 
choras tuo vakaru davė gra
žų pavyzdį kitų parapijų cho 
rams — gerbti savo vadus, 
kurie be paliovos darbuoja
si parapijoj keldami bažny
tinę muziką ir neduodami 
nutilti lietuviškai dainai. 
Mūs vargonininkai parapijo
se yra stipri barikada besi
veržiančiam ištautėjimo ant 
plūdžiui atmušti. Choristas

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Kiekviena pradžia yra 
sunki. Todėl nereikia nusi
minti, jei išsyk nesiseka.

Wesf Pirtlmano 
naujienos

Lapkričio 14 d. mirė Aloy
zas Jucevičius. Visa parapi
ja apgailestauja, nes velio
nis buvo draugiškas ir, žo
džiu, geras žmogus. Velio
nis išauklėjo 4 dukteris ir 2 
sūnus, kurių vienas, Walter, l 
tarnauja U. S. kariuomenėje 
ir yra staff saržentas. Be 
to, reikia pasakyti, kad a.; 
a. Aloyzas buvo stambus pa
rapijos rėmėjas, mylėjo Die
vą ir. Bažnyčią.

Gaila netekus gero žmo
gaus. Apie laidotuves bus 
parašyta kitą sykį.

Lapkričio 21 d. 6 vai. va
kare parapijos salėje įvyks 
metinė parapijos vakarienė 
su gražia programa ir šo
kiais.

Reikia pasakyti, kad jau 
viskas prirengta. Bus “tur- 
key dinner”, gardaus gėri
mo ir šokiams grieš geras 
orkestras. Be to, bus trum
pa ir graži programa. Vika
ras kun. Juozas Makaras iš-

Visi, kas nėra Dievo, Kris 
taus ir Bažnyčios draugai, 
yra jų priešai. Visi barsto 
išskyrus tuos, kurie renka.

I
Murme aoothes, tnd refretbe*
irritated, reddenfu jnembranes caused 
br he*d cold», driviną, winds, morie*, 
elose work, lite hourt. iree dropper 
wich «*ch bottle. At *11 Drug Storet.

""T • ■

NULIŪDIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PETER TBOOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

t

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materioto ir^Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: įfl 
f 

tr

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PERSONAJLIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PAKTICVEAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Nutarimai pastarojo susi
rinkimo priimti. Laiškas Lie 
tuvių R. K. Labdarių Są-gos 
priimtas ir Jonas Bacevi
čius išrinktas atstovu į tos 
sąjungos seimą, kuris įvyks 
lapkr. 28 d.

Direktorius J. Jacka išda
vė raportą iš auditorijos, 
kuris parodė, kad auditorija 
dar gerai stovi.

Parengimo komisija rapor 
Kas tavo, kad vakaras įvyks lap-

siuntinėjo pastų visiems pa
rapijiečiams bankieto bilie- 
vauti ir nesi vėluoti. T
anksčiau ateis, tas gaus pa- djc’hi’eagos Lietu-
togesnę prie stalo vietą, nes Auditorijoj. Pradžia 7:301 
stalai nėra rezervuoti, kaip v v Programą pildys Keis 
seniau būdavo. tučio choras. Bus atvaidin-

.tas -‘Šalaputris”, vieno veiks 
mo komedija. Dainuos Keis
tučio choro sesutės Ruiby- 
tės duetu, taipgi Keistučio 
choro kvartetas, bei visas 
choras. Įžanga 50c. Komisi 
ja kviečia visus narius da
lyvauti ir atsivesti ir savo 
draugus. Po programos bus 
vaišės ir pasilinksminimas.

Korespondente

i
Lapkr. 15 d., parapijos 

kunigai pasikeisdami pradės 
lankyti parapijonus — kalė
doti. Klebonas iš sakyklos 
ragino visus šeimos narius 
būti 
met

namie tą vakarą, ku> 
kunigas atsilankys.

Rap.

SKELBKITES “DRAUGE

įl
iI

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- ] 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, j

VENETIAN

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Si Firma Virš 50 Metę
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

MONUMENT CO.
į*? S3S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MODERNI Ižvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

W Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

g DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. j
(Netoli Grand Avė.)

UI PHONE: SEELEY 6103

9

PRRISED 
FROM 
COAST 

TO 
COAST!

i KLAUSYKITE-
• VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

i SOPHIE BARČUS ™p^ama 
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

a

A*f*A

STANISLOVAS JOCIUS
Gyveno: 9812 S. Leavitt St. 
Mirė lapkr. 16 d., 1943 m., 

11:15 vai. ryte, sulaukęs senat
vės.

Gimęs IJetuvoje. Kilo ik Tau
ragės apskr.. š Iaiės par.. Bal
sių kaimo. Amerikoj išgyvi no 
50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Uržuię (po tėvais Er- 
caitė); sūnų Waltėr ir niarčią 
Margaret ir jų .Seimą,; 4 duk
teris Marijorą ir žentą Sta
nislovą Piktulius, Philomeną 
ir žentą. Kazimierą Grigus, 
Mortą ir žentą Juozapą Poi- 
shitis, ir Bronisiavą fr žentą 
Joną Park< r; 8 anūkus: sese
rį Antoinette Johnson ir jos 
Seimą: ir (Taus kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 6812 Ko. 
W> stern Are. Lafdctuvės įvyks 
Šeštad., lapkr. 20 d. Iš ko
plyčios 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas į &v. Kryžiaus parap. ■ 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. KaztmlTo kopines.

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

Nuliūdę:— Moteris, Knnny 
Dukterys. Marti, žentai. Anū
kai, Sesuo ir Gimini*.

Laid. direkt. Ant. B. Pet
kus, telefonas Grovehill 0142.

DOCTOR’d Aidimu lIQW&
> GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(externally eaused)

No matter what you’ve tried with»ut 
success for unsightlysurface pimi >les, 
bletniahes and similar skin irritatfona, 
here’s an amazingly suecessful doc- 
tor1* formula—powerfully soothing 
Liffuid Žemo—wnich quickly relieves 
itehing torenen and starta right in to 
help nature promote KAST healing. 
30 years continuoua success! Let 
Zemo’s 10 different marrefously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment fortu. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo. ,

COUGHS
Da. To Coldi or BroacMal Irrtteti**

H«r«T good new» for the peooM of the U. S. A, 
greeteet counh medicfne t« now being 

made and sold right Mr*. and J you have any 
doubt about what to take this w>nter for the oom- 
mon cough or bronchui mtat>on get a bottle of 
Buckl.y's CANADIOl Muture. You won't be disao- 
pointed—ifa different from anything eise you ever 
used one Irttle sip and you get mstant action. Only 
44c—all družnu. Sstiefiction or morwy back.. - , . r. ... —

G4RY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
N AKIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

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

Phonės: CANAL 2515
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

P. J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED ST. - 710 W. 18th STREET

Telephotie YARDS 1419

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

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1133—39

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.
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4 Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

■

Lietuvis chicagietis marinas

Penktadienis, lapkr. 19, 1943

Gyvenimo vaizdas

Rožančius jūrininko rankose
PIRMOJI KATALIKŲ BAŽNYČIA CHICAGOJ

Denver.
man, 
laikraščio “Register 
goję, įstojęs savanoriu į lai
vyno tarnybą, pareiškė spau
stuvės darbininkams, kai 
grįžo atostogų iš Italijos 
vandenų, jog nėra tarp U. S. 
laivyno jūrininkų bedievių, 
kai laivai apšaudomi.

Jo laivas dažnai buvo ap
mėtomas bombų ir jos krito 
keletas jardų nuo laivo, daž
nai matė priešo užpuolimus 
iš oro virš galvų, kartais 
matė vyrus nešamus nuo 
kranto sunkiai sužeistus.

“Mano rožančius pasidarė 
karštas, kai aš jį kalbėjau 
ir karolėliai slinko pro pirš
tus”, — pareiškė jaunas 
spaustuvininkas. “Jus nega
lite suprasti ką reiškia ro
žančius, kai stovi po karo 
ugnimi.”

Milton Free- 
kuris pirmiau dirbo 

” įstai-

Šv. rožančius ne tik duo
da jėgos karo lauke, bet jis 
yra galinga priemonė nuga
lėti įvairias gyvenimo sun
kenybes.

Šv. rožančiaus malda žmo
gų kelia į šventumą.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je šiandie prasidėjo misijos, 
anglų kalboje, kurias veda 
kun. Peter Crumbly, pran
ciškonas.

Į Jis iš mokyklos suolo išė
jo savanoripmi į marinus. 
Jis išvyko į marinus 1942 
metais, kovo 30 dieną, da
bar yra kur tai pietų Paci- 
fike. Leonardas Čepulis dau
giau kaip prieš mėnesį buvo 
pakeltas į Corporal laipsnį.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Jonas 
ir Jadvyga Čepuliai, gyvena 
Chicagoje, 5526 So. Wolcot.

Jadvyga Čepulienė yra 
Moterų sąjungos centro vice
pirmininkė ir 21 kuopos~Mo- 

! pirmininkė 
per 17 metų; 1 skyriaus Šv. 
Kazimero Akademijos rėmė
jų pirmininkė. Jonas Čepulis 
yra Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos komiteto narys.

buvo

Cpl. Leonardas Čepu’is
Corporal Leonard Čepulis

gimė 1922 metais, gegužės j terų sąjungos
22 dieną, Chicagoje, III. Bai
gė Šv. Kryžiaus lietuvių pa-

• rapijos pradinę mokyklą ir 
De La Šalie aukštesnę mo
kyklą.
College trejus metus, mokė
si sveikatos instruktoriumi 
(phyšical). Pasižymėjo bas- 
ball ir futbolo sporte. Pri
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos ir katalikų jaunimo 
organizacijos.

Lankė American

.Sužeisti kareiviai I 
karo frontuose I

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paseklbė 268 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, 
duržemio ir p:etvakarių 
cifiko karo frontuose, 
žeistųjų skaičiuje penki 
chicagiečiai ir vienas
Joliet, keturi iš kitų Illinois 
vietų.

Vi- 
Pa- 
Su- 
yra 

iš

Ši Šv. Marijos bažnyčia, Chicagoj, prieš 100 metų 
v,o pastatyta toje vietoje, kur dabar stovi State-Lake te
atras. Vėliau diecezijos centrui buvo parinkta kita, erd
vesnė vieta, kur išdygo milžiniška katedra, arkivyskupo 
žiemos rezidencija, kapitulos rūmai ir k.

bu-

7,498,209 Illinois vals 
fijoje gavo 4-tą rado 
navimo knygelę

Illinois valstijoje
gauta iš 7,498,209 asmenų 
aplikacijos gauti ketvirtajai 
racionavimo knygelei, nuo 
spalių 20 iki 25 dienos, bu
vo mažiau septyni procen
tai, negu pirmajai knygutei

X Juozas Tuttle, north- 
saidietis, iš Navy parvyko 
keletai dienų poilsio ir ta 
proga aplankė visus drau
gus. Tėvų neturi. Motina mi
rė seniau, o tėvas praeitą 
.vasarą. Našlaičiais liko trys 
sūnūs ir visi trys draftuoti 

, į karą. Vienas jų — Albi
nas randasi Afrikoj.

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C. — Na- 

vy departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti-1 
nių Amerikos Valstybių lai
vyno jėgų nukentėjusių są- jos kareivis Walter Sanford. 
rašą. Sąraše pažymėta, jog 
45 jūrininkai žuvo, 19 buvo 
sužeista ir 32 dingę kovoje. 
Nukentėjusių sąraše yra 
trys jūrininkai iš Cihcagos 
ir jos apylinkės.

Sv. Raštas išgelbėjo jo gyvybę
Camp Dix, N. Y. — Kaip Sanford už jokius pinigus 

aname, taip ir šiame kare nesisikrtų su Šv. Raštu, ku- 
Šventas Raštas išgelbėjo ne ris išgelbėjo jo gyvybę, 
vienam kareiviui gyvybę ka
ro lauke.

Nesenai sugrįžo iš Angli- 7Ž skaitykime, tada galėsime 
geriau ir gražiau gyventi.

Šv. Raštas nurodo kaip tu
rime gyventi, todėl dažniau

VB

Apvogė
Miss Marilyn Johnson. 20 

metų amžiaus, 1263 Pratt 
boulevard laikinai padėjo 
savo rankinuką (purse) 
Town Hali porcijos stoties 
telefono budelėje. Slankio- 
jąs vagis pavogė $25 iš jos 
raniknuko, pereitą trečiadie
nį. Mergaitė apie tai prane
šė desk seržantui.

Kareivis turi kruviną ir sky
lėtą šventą Raštą, mažos 
knygelės pavydale, kuris 
jam išgelbėjo gyvybę. Kovo
je su vokiečiais minimam 
kareiviui vokiečių kulka pa
taikė į kišenę, kur buvo Šv. 
Raštas, šv. Raštas sulaikė 
kulką ir ji pasiliko knygoje. 
Tąją knygą kareiviui pado
vanojo jo motina.

Mėlynos stampos
šeštadienį baigiasi data 

dėl X, Y, Z mėlynųjų štam
pų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Traukinys nuėjo nuo 
bėgiu

Fort Recovery, O. — De
vyniolika vagonų Niekei 
Plate traukinio, vykstančio 
iš Frankfort, Ind., į Limą, 
nuėjo nuo bėgių, pereitą tre
čiadienį, ir trys, iš aštuonių, 
vagonai, laikantieji gazoliną, 
paskendo liepsnose, ugnis 
sunaiikno 25,000 galonų alie- 

: jaus.
—

PIRKITE KARO BONUS!

metinis 
suvažiavimas

Šiomis dienomis Chicago
je posėdžiavo Illinois ūkinin
kai. Pereitą ketvirtadienį 
įvyko dvidešimt devinto me
tinio Illinois Agricultural 
Assn. suvažiavimo bendra
sis posėdis. Sherman vieš
butyje.

Išsigandęs riksmo 
pabėgo

Kokia 17 metų amžiaus 
jaunuolis bandė užpulti Mrs. 
Catherine Rocette. 25 metų, 
2126 Schiller str., netoli jos 
namų, pereitą antradienį. 
Moteris suriko ir jaunuolis 
nubėgo. Moteris apie tai pra
nešė pereitą trečiadienį po
licijai.

tai, negu pirmajai knygutei x Dr. Frank Kwinn, bu- 
gauti. Apie tai pranešė pe- vęs toleikietis, kurs šiuo me- 
reitą trečiadienį Raymond tu yra Dėdės Šamo tarny- 
S. McKeough, regionalinio boj kapitono laipsnyje, da- 
kainų administracijos ofiso bar randasi Indijoj 
direktorius.
jog ketvirtajai knygelei gau- pareigas,

Rašo,
Jis pareiškė, kad ne tik eina gydytojo 

, bet dar padeda 
ti asmenų skaičius nukrito, statyti ligonines ir atlieka 
nes padidėjo skaičius vyrų kitus fizinius darbus, 
ir moterų kariuomenėje, ki
ti išsikėlė į naujus industri-1 
jos centrus, o daugelis val
gančių restoranuose išsiėmė 
pirmąją knygutę vien tik dėl 
batų kuponų.

Milijonas moterų daugiau 
gavo ketvirtąją knygelę, 
negu vyrų.

X Jonas Miltas, jaunas 
Cicero daktaras, lapkričio 
15 d. atsisveikino su savo 
jauna žmona ir sūneliu ir iš
vyko tarnauti Dėdei Šamui. 
Jis tuojau pakeltas į pirmus 
leitenantus. Jo sesuo Ona 
jau antri metai, 
buojasi slaugės 
laivyne.

X Šv. Vardo
Town of Lake, buvo pada
rius sutartį su Camel Ciga- 
rette Co., kad ji 20,000 ciga- 
retų pasiųstų į lietuviams 
kareiviams iš tos kolonijos

kaip dar- 
pareigose

draugija,

I

«
K

t « 4

... Jūs negalite pirkti geresnio cigareto.
»

Jūs negalite pagerinti jy 
LENGVESNĮ GERESNĮ SKONĮ 
Nėra veiklesnės vietos kaip Washington, D. C. Tai yra 
kontrolės kambarys Amerikos karo mašinos. Ir 
Chesterfield yra daugiausia vartojamas cigaretas mieste. 
Kiekvieną minutą jis duoda rūkytojams ko jie nori. 
Jo Lengvesnis, Vėsesnis, Geresnis Skonis padaro jį 
geriausiu rūkymu.
Jūs negalite pagerinti Chesterfield’s Tinkamos Kombina
cijos pasaulio geriausių cigareto tabakų tikram rūkymo 
malonumui. Tegul jūsų sekantis pakelis būna Chesterfield

•

Dingę kareiviai karo1 
frontuose I

VVashington, t>. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paseklbė
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra dingę Europos ir Vi
duržemio apylinkių karo 
frontuose. Dingusiųjų skai
čiuje yra dvidešimt vienas 
kareivis iš vidurio vakarų, 
įskaitant penkis iš Chicagos 
ir jos apylinkės.

174 esantiems Afrikoj. Daugelis 
kareivių dabar atrašo laiš
kus ir dėkoja draugijai už 
dovanas. Pavyzdys kitoms 
draugijoms.

X P. Saldukas, vienuolis- 
salezietis, dabar gyvenąs Co- 
lombijoj, Pietų Amerikoj, 
džiaugiasi gaudamas “Drau
gą”, iš kurio sužino, kas de
dasi tėvynėje, Lietuvoje, ir 
kas veikiama lietuvių išei
vi jose ir karo išblaškytų po 
visus pasaulio kraštus. Jei 
Amerikoj randasi jo gimi
nių, prašomi jam parašyti 
laišką. Adresas: Rev. P. Sal
dukas, Ibague-ap. No. 28, 
Colombia, S.A.

• ■ *
X Kleb. kun. A. Martin

kus praneša, kad pastarasis 
parapijos bazaras buvo ne
paprastai parapijonų remia
mas. Pelno padaryta $5,134.- 

I 28. Klebonas labai dėkingas 
visiems už parodytą duos- 

l numą.

X Bridgeport veikėja E-

i

15 išvengė ugnies
Pereito trečiadienio vaka

re į pietus einančiame auto
buse kilo ugnis, prie Adams 
ir Michigan avė. Autobuso 
vairuotojas autobusą pa
traukė prie šaligatvio ir 15 
keleivių nuėjo į saugią vietą. 
Gaisrininkai užgesino 
kuri sukėlė autobuse 
$200 nuostolių.

ugnį, 
apie

Žymus marinas
Washington, D. C. — Pe

reitą trečiadienį pranešta, 
jog marine maj. Gregory 
Boyington numušė dvide
šimt vieną japonų lėktuvą, žerskienė lapkričio 20 d. sa- 
Jis yra skaitomas šiame ka
re No. 2 U. S. ace.

Ruda stampa
Sekmadienį paskutinė die

na naudoti gazolino štam
pas No. 8, “A” knygelėse; 
pirmoji galiojanti data dėl 
rudos stampos L, trečioje 
racionavimo knygelėje.

Baigiasi
Gruodžio 4 dieną baigiasi 

data dėl G, H, J ir K rudųjų 
štampų.

vo namuose 3320 Lituanica 
Avė., ruošia bingo žaidimą 
ir arbatėlę šv. Pranciškaus 
seserų (Brazilijoj) naudai. 
Visus pažįstamus ir rėmė
jus kviečia atsilankyti.

X Johnny Bikas, toleikie
tis, tarnaująs kariuomenėj, 
gavęs specialų “furlough”, 
nežiūrint kaip skubinosi par 
vykti namo iš Fort Bland- 
ing, Fla., tačiau negalėjo 
pralenkti garnio, kuris ta»p 
pat skubinosi pas jo žmoną. 

I Viskas išėjo gerai: motina 
Į ir Johnny, Jr., sveiki.
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