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tbe peoplę, by the people, f or 
the people. ahaU not perisb 
froo) the earth." 
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SMARKIOS KOVOS UZ BIZERTE, TUNISIJOJE 
Amerikiečiai susirėmė su ašies 
10,1100 kariuomenė dėl uosto 

Britų kariuomene pasukta 
prieš Tunis miestą ir uostą 
LONDONAS, lapkr. 16.— 

Britų amerikiečių, armija, 
kuriai vadovauja britų gene
rolas, iš Algerijos įžygiavo 
Tunisijon ir Bizerte uosto 
srityje susirėmė su vokiečių 
ir italų kariuomene, kurios 

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Amerikos kariuomenės dali
nys pirmutinis padare kon
taktą su vokiečių kariuome
ne Bizerte uosto apylinkėse, 
Tunisijoj. Prasidėjo apsišau
dymai. Galimas daiktas, tas 

į Nekalto Prasidėjimo 
i šventėje bus maldos 
ui pasaulio taiką 

I WASBHNGTON, lapkr. 16. 
I — Katalikų vyskupų čia su
važiavimas paskyrė Nekalto 
Prasidėjimo švente, gruo
džio 8 dL, U. S. katalikams 
melstis už greitesnį Ameri
kos laimėjimą ir teisingą 
taiką. 

AMERIKIEČIAI NETOLI JAPONŲ BAZĖS NEW 
GUINEA 

ten, kaip spėjama, yra apie i iki šioliai virto smarkiomis 
10,000 ir vis dar daugiau 
siunčiama. Sakoma, kad į 
pirmąją ugnį pakliuvę ame
rikiečiai, nes britų " daugu
mas susimetė atakuoti Tuni-
sijos sostinę Tunis, kur yra 
taip pat svarbus uostas. 

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Gauta žinių, kad Tunisiją 
ginti nuo sąjungininkų Hit
leris pasiuntęs fieldmaršalą 
Rommelį, kuris jau esąs Tu
nisijoj 

kovomis dėl minėto uosto. 

Apie padarytą kariuome
nių kontaktą žinia? patvirti
na ir vokiečių i talų kariuo
menės vadovybė, kuri su 
trumpomis p e r t r a u k o m i s 
apie savo žygius per radiją 
paduoda bhiletenus. 

Amerikiečių dalinys Bize r 
te uosto fronte yra prijung-

6 d Rommelio armios 
griaučiai kur sustos 

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Iš Berlyno per radiją prane
ša, kad atsimetusios iš Egip 
t o gen. Rommelio armijos 
kolonos, rasi, sustos kur 
nors. Cyreneikos (Libijoj) 
apylinkėse ir pasipriešins 
besi veržantiems priekyn bri

tas prie britų armijos, ope- tams ir jų sąjungininkams, 
ruojančios Tunisijoj. Šiai ar-' Sako, tas priklausys nuo to, 
mijai vadovauja britu Įeit ar bus suspėta kaip reikiant 
gen. K. A . N . Anderson. Bri- įsitvirtinti, 
tų armiją sudaro įgudę karo 

i r 

N, Gvinėjoj U. S. kariuomene 
susijungė su australais prieš japonus 

Ima smarkiau žnybti priešą, 
kurs gina savo bazę Būną 

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Australija, lapkr. 16. 
— Oriniais transportais su
gabenta amerikiečių kariuo
menė Naujojoj Gvinėjoj su
sijungė su ten kovojančiais 
prieš japonus australais ir 
bendromis jėgomis susimeta 
atakuoti japonų svarbiausią 

Amerikiečiai yra kontakte 
su australais. Pirmieji prieš 
Būna veržiasi iš pietinio šo
no, o australai—iš vakarinio 
Neims daug laiko ten japo
nus sužnybti. 

Sąjungininkų bombonešiai 
bombomis raižo priešo pozi
cijas ne tik Būna bazėje, bet 

bazę Būna. čia išleistu komu ir kitur.Atakuojama japonų 
nikatu pažymima. 

lkTfink. 

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Tarp sąjungininkų ir kovo
jančių prancūzų vado gen. 
de Gaulle kilo nesusiprati
mų. Vieny vyriausybe pa
siuntė Afrikon adm. Darlan 
ten vadovauti prancūzams 
prieš nacius. Sąjungininkai 
su Darlanu turi pasitarimus. 
De Gaulle griežtai priešin
gas tokiam keistam nusista
tymui. Darbui juk yra kovo
jančių prancūzų priešas. 

Bizerte 
tą ginti sutraukta apie 10,-
000 vokiečių ir italų kariuo
menės, kuri papildoma atsar 
gomis, prisiunčiamomis ortf 
nr jfira. Britų i r 
kariuomenes skaičius 
nomas. 

Tunisi j oje prancūzų garni
zonai priešinasi vokiečiams 
ir italams. Bet prancūzai 
tiek menkai įginkluoti; kad 
jie britams ir amerikiečiams 
tik kliūtis stato—pinasi po 
kojomis. 

Draugas" Aor.e teleptioto) 

Du amerikiečiai atsisakę žiūri kaip jų draugai žengia 
per džiungles krr tai New Guinea, kur amerikiečiai ir 

apsupę didelę japonų bazę, prie Būna. 
W J P ~ - . jįį 

bazė RabauL New Britaba 
. salų grupėje, ir Buin, Solo-
mons. Rabaul uoste bombo-

• mis patakyta dviem japonų 
\ laivams, kurių vienas sus-
! progdintas. Malaguna sri

ties krantinėse sunaikinti 
karo medžiagos kroviniai, o 

FEDHALA, Prancūzų Mo- krantinėse pastebėti net aš-
roko, lapkr. 10 (suvėlinta). t ^ n į smarkūs snsprogimai. 
—Pirmieji mirę amerikiečiai ' ^ ^ bazėje sunaikinti 8 
Šiaurinės Afrikos kampani- j japone sustatyti lėktuvai ir 

Pirmieji mirę U. S. 
karo vyrai palaidoti 
Vakaru Afrikoje 

:?.<! 

pusė miUjono dolerių. 

Leit. gen. Andersono žy
giuojančią "armiją ašies laku 
nai atakuoja. Bet tas ašiai 
nė kiek nepadeda, daug ašies 
lėktuvų numušama Leit. 
gen. Andersono tikslas yra 
užimti Tunisi jos uostus Bi
zerte ir Tunis ir persimesti 

Bet juk ilgiau negalima žmonių 
mulkinti neteisingais pranešimais 

:o;e. tarp kurr; :r 
kapelionas, šiandie palaido-i 
ti šio rezorto kapuose. Australai stebi žygius 
dota kareivių i r 
grupe žuvo per įvykusias ko
vas šiose pakrantėse lapkri
čio 8 dieną. 

Laidotuvių pamaldas at
laikė katalikų ir protestantų 
kapelionai 

Rusai atakuoja 

"Ostlandui" sudaryta 'mokslo taryba' * 
Amerikiečiai atakuoja 
Bengasi, Libijoje 

CAJRO, JBgipbsts, lapkr. 
16.—U. S. didieji bombone
šiai—American Consolidat-
_j r -u_ * /T> o-j v ie, Ožeškienės aikštėje, nu 
ed Liberators (B-24) p n e s ; J ; r „ gulraoManSos 
porą dienų smarkiai atakavo ***** m e d ^ l n m o a m ž u i a i p ^ b ™ 
Libijos uostą Bengasi tikslu skaičiuojamas bent 500 me- L a i k r a S t i 8 ^ s 

neleisti gen. Rommelio armi- tų. š i s medis ypač "pagar-
jos liekanoms per tą uostą, sėjo," kai rusų carų general-

BERNAS, Šveicarija, lapkr. sąjungininkų žygius Af riko-
16.—Paskutinių .laikų Afri- je. Jis rašo, kad sąjunginin- VOklCCIUS ŠJaUriJOSC 
koj tikrieji įvykiai Italijos kai pasiryžę Afrikoje įkurti, 

j Tripolitaniją, Libijoje, kad ir Vokietijos visuomenei ne-, bazes, iš kurių galėtų bom- MASKVA, lapkr. 16.—So-
ten sulaikyti ir sunaikinti S Į žinomi, nes fašistų ir nacių bomis Italiją atkirsti nuo dietai praneša, kad raudo-
Egipto bėgančias gen. Rom- kontroliuojama spauda pa- ašies ir patraukti savo pu- \ ^J* armija visas vokiečių 

duoda tik v>-rian»ybių pra- sėn, arba Italiją pakeisti ko- j atakas atmušė Stalingrade 
nešimus, arba griežtai cen- vų lauku tikslu nugalėti Vo- j ir Kaukazo fronte. Volchovo * i ^ ^ rarfuna 
žaruojamas žkuas. Bet h- tų Metiją. Š i s sąjunginmkų pa- gi fronte, t a r p Hmen ežero roSeivre iOnUS ragi l la 

mėlio armijos liekanas. 

Į MELBOURNE. Australija, 
11 apkr. 16.—Australijos lai
vyno ministras Makin pra
neša, kad TL S. ir japonų 

.laivynų kovos vyksta Gna-
; dalcanal salos apylinkėse ir 
*"So1omonškcaro srity. Jis sa

ko, kad nuo tų kovų pasėkų 
; priklausys japonų planų vyk 
I dymas įsiveržti Australijos 
žemynau. Anot jo. jei įapo-

, nai įsivyraus Solomons ir 
N. Gvinėjoj jie į Aus
traliją turės atvirą kelią. 

Spaudos žiniomis. VOnki-i stiklo, keramikos ir kt. įmo-

pranešimų ir žinių iš karo starasis žygis 
lauko Afriko;e yra kuo ma-t negeistinas, 
žiausia. į Giorhale d 

Ypač vokiečiai yra didžiai buvusias1 

negaudami kokių'kampanijas ir pataria žmo-

ypae 

iM j aprašo 
Afrikoje* Sarmes 

nėms. Minėtos sąjungos re->» nors platesnių žinių apie ge-

gamybą ir 

niu prasitaria, kad sąjungos 
"ruošiančios privatizaciją," 

Korikas liepė ant jo šakų 
pakarti 12 žmonių, dalyva
vusių 1863 metų sukilime 
prieš Rusiją. 

' 'Deutsche Zeitung im Ost-
land" (DC. 4) praneša, kad 
"Ostlando" pramonės ir pre
kybos įmonės sujungiamos i 
šešias "ūkio sąjungas'* pa
gal jų gamybos bei preky
bos rūšį. Jau sudarytos trys 
sąjungos, kurios apima 1) 
pluošto (tekstilės, drabužių, 
popierio ir celiulozės) įmo
nes. 2) medžio ir 3) staty
bos j™»»«»» Panešios sąjun-

ko, kokiu bodu ta "privati
zacija" numatoma vykdyti 

2) 
TLauener 
žiniomis, 

pasprukti Europon, ar kur gubernatorius Muravjovas—-,, tačiau ofeko aiškiau nepas*-
kitur. Uoste ir miestely su
kelti dideli gaisrai. 

Be to bombonešiai atakuo
ja ir kitas Libijos pakrantes 
ir atsimetančias ašies kolo
nas. 

Dirbtuvės šaukias 
daugiau darbininku 

PHILADELPHIA, Penn.. 
lapkr. 16.—Vietos laivų dirb 
tuvės reikalauja apie 5,000 
darbininkų daugiau. Be to, 
norėtų gauti apie 1,000 dau
giau amatininkų ir 700 mo
terų. { darbą priimami ir 
draftininkai vyrai. 

nerolo Rommelio jėgų žy-; 
gins, apie tos armijos pavy-
kimus ir nepavykimus. Na
cių autoritetai įvairiais bū
dais bando auksuoti kiekvie
ną pranešimą Dėl to kyla 
įtarimai, kad ten turi būti 
kas nors nepaprasta. Tas pat 
ir Italijoje. 

Zeitung" (IX.; Kaip vienur, taip kitur 
prie vokiečių' žmonės 

nėms negalvoti, kad jau vis
kas tenai baigta. Sako, gali
ma ten visko sulaukti 

ir Leningrado, i š vokiečių 
atėmė didžiai svarbią takt*-
kinę vietovę. Paskui vokie
čiai veltui bandė atsiimti. 

italus sukilti 

reicho komisariato "Ostlan-
de" sudaryta tam tikra 
"mokslo taryba," kori susi
dės i š vokiečių adminis
tracijos valdininkų. Jos būs
tine bos Rygoje. Tarybos 
uždaviniai apibūdinti gana 
miglotai. Esą. ji vadovausian 
ti moksliniams tyrimams. 
Tačiau būdinga, kad ji pri
žiūrės ir "universitetų b 

a t h » a m ą tyrimo 
gos numatytos metalo, odos,' darbą.' 

vienur, 
iš kitų šaltinių nu

girsta tikresnių žinių apie 
gen. Rommelio armijos liki
mą. Tačiau daugumas iš 
slaptų šaltinių pranešimams 
nelabai non tikėti. Sako. tai 
negalimas daiktas, kad Rom 
mėlis vienaip, ar kitaip būtų 
nugalėtas. Jis kaip nacių, 
taip fašistų skaitomas did
vyriu. 

Apie 6 bilijonai dol. i 
karo išbridų per spalį 

WASHINGTON, lapkr. 16. 
— Karo informacijų ofisas, 
paskelbė, kad spalio mėnesį: 
vyriausybės agentijos karo; 
reikalams išleido 5 bilijonus 
722 milijonus doL. arba kas
dien, imant aplamai, po 211,. 

i 900.000 doL Prieš taf rugsė
jo mėnesį išleista 264 mili
jonais dolerių mažiau. 

| Pranešta, kad karui islai-
dos kaskart dar daugiau di
dės, nes atidaromi nauji 
frontai, didinama karo tar-

NEW YORK. lapkr. 16.— 
Adolph A. Berle. valstybės 
sekretoriaus asistentas, šeš
tadienį kalbėjo italų ameri
kiečių susirinkime. Jis tarp 
kitko ragino italus sukilti 
prieš vokiečių nacių vadus 
ir paruošti Italiją grįžti tau
tų šeimynon demokratiška 
valstybe. Sako, sąjunginin
kai iš Afrikos padės italams 

vyriausybė turi galybes įvai-, nusikratyti savo pavergė-
rių rūšių tarnautojų, kurių j jais. 
nors vieną milijoną reikėtų I Berle sako, kad Italijai 
paleisti ekonomikos sumeti- pagaliau atėjo laikas pada-
To&is. ryti galutinį savo sprendi

mą: arba šio karo metu iš
eikvoti visus savo vyrus ir 

Reikalauja milijoną 
tanHiitoju paleisti 

WASBINGTON, lapkr. 16. 
— Abiejų kongreso rūmų 
ekonominio komiteto pirmi
ninkas Byrd pareiškia, kad 

LONDONAS—Yra žinių. 
kad Kroatijoje, Jugoslavijo- gavo tautybę pavesti Vokie

tijos nacių tarnybai, arba 
atsimesti nuo nacių ir prisi
jungti prie sąjungininkų sa
vo ir visų kitų tautų gerovei. 

savaitinukas Relazi- nyba ir karo veikla, šiems 
Intemazionale paduoda Į žygiams reikalingos milžiniS-

apie kos išlaidos, 
į. 

je, vyksta nauji gyventojų 
sukilimai prieš nacius. 

BOSTON, Mass. — East 
Bostone siautusiam gaisre 6 
ugniagesiai žuvo ir keliolika 
sužeista. 

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU M E N K . "DRAUGU" 

WASmNGTON. — Iš Ka
nados pasiuntinybės praneš
ta, kad Kanada per vienerius 
metus pagamina 5,000 lėktu
vų. 
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas 
Lietuvos 25 melų Nepri- j viškoms organizacijoms Chi 

klausomybes Minėjimas Chi- ! cagoje kiekvienai išrinkti po 
cagoje bus vienas iš jspūdin- j keletą savo atstovų jeiti į 
giausių lietu\"ių visuomenės , minėtą Komitetą. Visuoti-
ir veikėjų susirinkimas, ku- i nas tų organizacijų atstovų 
r is išrinko tam tikslui nau- \ j - Komiteto dapildymo susi-
ją Komitetą, pageidavo kad į rinkimas šaukiamas penkta 
šis paminėjimas būtų ren- i iienj. lapkričio 27 d., Da-
giamas su tikslu užlmponuo Į riaus-Girėno žemutinėje §a.-
t i įtakingąją Amerikos vi- į lėje. 4416 S. Western Ave. ! 
suomenę ir spaudą, ir tuo- j Komiteto Valdyba pakarto-
mi išreklamuoti Lietuvos į ja Isavo raginimą i r kvieti-
vardą. ir įgyti jai simpatijos j mąj toms organizacijoms, ku 
ios troškimui a ts ikra tyt i {rįofe nelaikvs susirinkimą Į 
nuo žiaurųjų nacių okupar.- j prieš lapkričio 27 d., kad jų | 
t ų ir būti vėl nepriklauso- \ valdybos paskirtų atstovus į 

' Komitetą. 
Prie progos. Komiteto 

į Valdyba nuoširdžiai prašo 
į ir ragina visas patriotines 
į lietuviškas organizacijas ne 
j rengti jokių kitų parengimų 
j tą dieną, ir visomis išgalė-
į mis prisidėti prie pasiseki-
'mo šio paminėjimo. 

. 

ma. -
Komitetui vadovauja 
čia gimę> jaunimas 

Tą visuomenė pageidavi
mą pradėjo vykdyti Komi
teto Valdyba, kuri buvo iš
r inkta paskutiniame visuo
tinome susirinkime Dariaus-
Girėno Salėje. KomLeto Vai 
dybą sudaro: Longinas L. 
Labanauskas, pirmininkas; 
Kun. Pet ras P. Cinikas, 
M. L C , Bruno J. Jakait is . 
i r p-lė Louise P. Narmontai-
te, vice-pirmininkai: Anta
n a s Valonis, iždininkas; i r 
Eruardas J. Kubaitis. sekre
torius. Įdomu pastebėti kad 
pirmą kartą Chicagos lietu
vių istorijoje Lietuvos Ne-

Komitetui vadovauja- diožiu 
moję čia gimęs lietuviškas 
jaunimas. 

T a i T ARAT r.BAŽTTR PFHSTA" 

gyvas, Sibiro kalėjime ^ ^ • — • - • 
j Gerb. Redaktoriau, 

Pa tyrėme, j ^ t ikra i nudžiugau pa

šant to, kad mačiau vaįdįnj-
mą praeitais metais, aš ne
kantraudama laukiu to per
statymo Civic Theatre. Eiki
me į talką, kad šis veikalas 
būtų vienas iš svarbiausių 

( L K F S B ) . — 
kad v isa eilė Sibiran ištrem mačiusi pranešimą 'Drauge' , 
tų l ietuvių iš Kansko kalėji- kad p. ^ į H i a m Roeder i r j o - | j £ £ * ™ -" ~ 

M . U / , I f o - ^ „ „ ^ „ i ^ 0 Į j o žymus ar t is ta i vel pers ta - j &""<* 
tys veikalą "The Vir tues of 
Satan". Civic Theatre, lap
kričio (Nov.) 2d <L, i r gruod. 
(Dec) 1 d., 1942 m. Lietuvių 

mo perkel ta į naują vietą. 
Čia d a b a r jų y ra apie 85, 
t a r p jų buvęs prezidentas 

I Aleksandras Stulginskis, bu 
vęs teis ingumo min i s t e r i s ' Senelių Prieglaudos naudai . 
Šilingas, pulkininkas Kaz-
lauskas (50 me tų ) , majoras 

įPomierskis (45 m. ) . Tasai 
j kalėjimas-medinis barakas . 
į Miegoti tenka a n t grindų. 
Pe r dieną gauna lėkštę sriu-

i bos i r apie 14 uncijų duo
nos. Kal iniams pasakyta , 
kad j ie galėtų dar gaut i lėk
š tę s r iubos i r dar apie 7 

Su gilia pagarba, 
p. P . Daužvardienė. 

Auna ii.asKas pastaruoju lai^a asinavo v^mco^oar oj>ero-
je ir ji atsiMukė Chicagoje trisdešimtoj metinėje ehrizen-
temų parcdoje. Annas Kaskas vardu Hartford, Conn., y ra 
pavadfcta viena rūšis chrizantemų. Chicagoje Lincoln ir dieną t enka dirbti 
Garfield Park chrizentemų paroda tęsis iki lapkričio 29 va landų. Darbas — 
dienos. 

Šis pers ta tymas turėtų a t 
nešti gražią sumą pinigų 
Labdar iams i r jųjų prieglau
dai. 

Man teko praeitais metais 
maty t i p . Roeder i r jojo ar 
tistų grupę vaidinant tą vei
kalą i r a š prisipažįstu, kad ' 
j au senai kaip mačiau ta ip 
puikiai suvaidintą veikalą. 
Rodos, kad ir dabar matau 
p. Roeder vaidinant rolę 

u n c , duonos, jei išdirbtų nu j j ^ t e of Death; džiugina 
s t a t y t ą darbo porciją, ta - mane i r net dabar Isabelle 
čiau t i e darbo kipWai mis- Conrath, J a y Sheridan i r 
t a t omi t a i p d-ldeli; kad t r em ' J a m e s R s h e r vaidinamos ro

les. t inių jėgos neišneša įvykdy
ti sk i r iamas normas . Per 

net 14 
skirs t i 

medžius, r i t imi sienojus i r 

Krinta bombos ant 
Lielavos miestų 

Liefcivšs moterys 
taip pat dirba 

Tie kurie neatsi lankys į šį 
nepaprastą veikalą, niekad 
negalės sau dovanoti. Atsi
lankymas bus ir didelė pa-
gelba Labdariams. Nepai-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r a u t i kelmus. Kadangi tuo-
Lietuvą, su Uetuviškais pie- se k raš tuose j a u vadinamos ! ypač sunkiai teįstengė dir-

, šiniais i r t,t. Toks lietuvių' t a igos sr i t is , t a i t remt i - g t i i r dėl to turėjo daug pa-
moterų darbas y ra t ikra i 
girtinas. Čia daugiausiai dir-

(LKFSB). — Sovietų la- j Phuadelphia. Pa. — Teko b a ,fiėįį|įBj amerikietės. Jų 
kūnai bebombarduodami na- gjžinoti, kad lietuvių Mote- -vadove yra Čelediniene. Ja i 
cių karinius taikinius pačio- rų Taryba prie International artimai bendradarbiauja Ra-
je Vokietijos ir jos okupuo- j lnst i tute labai gražiai dirba manaustoenė ir kitos mote-
tose šalyse numeta bombų lietuvių kultūrai ir vardui Į j y ^ kiahį pavardžių d a r ne-
ir ant Lietuvos miestų. Kaip kelti. Jos savo susiriDkimuo- j teko nes suspėti sužinoti, 
į;:<i,.<.j- —.ct-\-'i ;._-:...:...- se ;;k ..v :.•:..<r.:-.: r.a.ca. ;":.r, ^a-u m - ^ a i ^ susipažinau su 
nybės Vašingtone leidžia- , pačios mokosi geriau lietu- Į ̂  veikia
mas informacijų biuletenis ; viškai išsireikšti. Bendrose ( 

"The Lithuanian Situation", I tautų programose tuoj' pa- Į Dabar J ^ t e r ų Taryba cari

n iams k a r t a i s t enka stovėti 

Nors visi planai dar nėra į^^ ^axo pradžios Kaunas rodo ir lietuvių tautišką me-
šjggJBJBaaa paruošti, nes laa* j ̂ ^ sovietų bombarduotas oą. dainas, .šokjas, drabu-

ilri kelių a r iki juosmens 
vandenyje. D a r viena vargi
nan t i aplinkybė, k a d į darbą 
k a r t a i s t enka eiti 6 mylias. 
Tremt in ia i t u r i ke l t i s 4 vai. 
ry to . Prez . Stulginskis is ne 
mažai k i tų y r a labai išvar
gę. Kai kurie j au v^sis^ai 
beveik nebegali dirbti . Bu
vęs min. ši l ingas senyvo am 
žiaus i r žemo ūgio smagus, 

ADVOKATAS 

DR.G. SERNER 
U E T D V B AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TeL Yards 1829 
PtStSlKO A lnnTTt̂  

Kreivas A k » 
IStjBiso* 

Ofisas ir Akintą D k t t a r i 
8401 SO. HALSTED ST. 

S4th St . 

WH1TNEY E. TARUTIS 
A D V O K A T A S 
Centrinis Ofisas: 

8 1 3 3 S. H A L S T E D ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-to» 
valandos vakare. 

Telefonas CAJUunet 68T7 x 

1 3 * N . L A S A U L E S T . 
Vnt T0I <ST4t» 1571 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

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

: 

n 

k a r n a visuotino Kuo i i t eu [tris sykius. Taurage-kartą, \ žins. papročius ir valgius. Jų mo ir registaavimo. l o s 
narių susirinkimo Lapkričio Vilnius bombarduojamas ; pastangomis neseniai lieto- pat pagamins lietuviškus d ra 
27 d . bet visgi pirmesaieji dažnaį_ Gyventojų skaičius vaite uniformuota lietuviška Įbuzias, kaipįį pavyzdį, k a d 
prisirengimai jau baigti. K o Vilniuje iš 220.000 sumaže- uniforma gavo pirmą dova j VKOS galetuj^ į t a i s y t i t ikra i 
miteto Valdyba yra jau už- ^0 i b i 120,000. Vokiečiai iš ną ir buvo paskelbta dide- į lietuvišku s t i l i ų taut iškus 
sakiusi puošnųjį ir garsųjį vimians i šgabeno^nemažai lemis raidėmis visuose Pbi-1 orabužius. J«a ruoš ir tiefcu-
Orchestra Hali. ant i l icni-
gan Blvd.. \-idurmiestyje, 
sekmadieniui, vasario 14 d,, 
1943 m. .-—*-
" Programa bus trumpa. 
įdomi ir įspūdinga. Galime 
lietuviškai visuomenei jau : 

iš anksto pranešti, kadOr-
chestra Hali durys bus ati
darytos lygiai 2 vai. p . p . ; 
programa prasidės, l y g a i 
2:30 vai., ir baigsis 5:15 
vaL p. p. Programoje bus 
keli žymus kalbėtojai, ir 
trumpa, bet įspūdinga muzi 
kalinė dalis. Į Garbes Komi
tetą pakviesti jeiti įtakingi 
Amerikos visuomeniniame 
gyvenime asmenys. 

Organizacijų atstovu — 
komiteto nariu susirinkimas 

Komiteto Valdyba yra jau 
išsiuntinejusi pakvietimus 
visoms patriotinėms lietu-

žydų ir lenkų, ypač kuria ko 
vo metu buvo atbėgę iš Len
kijos. 

sKELBKrres "DRAUGE' 

DR. SEMA SODEIKA 
a D. 

AKIS 18TIRrNt3A 
AKINIUS PRITAIKINA 

Ofise randas kiti pataisymo 
Metodų įrengimai a kims, ku
rioms akinių pagelta neužtenka. 

ladeipbijoslaikrasčiucse.Tikjviškų šokii| kursus. 
kažin kaip mes ne viską pa
stebime, kas mums brangu 
ir neįvertiname, kas vertin
ga, nors svetimieji tai grei
čiau padaro. 

Jos leidžia ir vienkartinį 
leidinėlį apie lietuviškumą ir 

Lietuvaite 

N K W V I C T 
H O S P I T A L 

P o nau ja vadovyste. 
Nauja i isdekoruotoa i r 

\ LBETU%TS DAKTARAS 

VALANDOS: 
Nuo 10 iki 5 vai kaa diena 

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakaran. 

137 No. Marion Street 
Oak Park , Illinois 

(Prie kampo Lake St-) 
Telepbone: — F.l T U D 906 

— REZIDENCHA — 
1441 So. 50«i Ave , Ctr»ro. OI 

TeL: Ooero 7681 

• t s a k o m i n g a i <tf 
prieinama fi»'»^ 

JOS F. BUDBIK 
K B A U T U V E J E 

3241 $0. HalsJed SJ 
Telefonas: 

Columet 4591 

Bukit Maldaus 
SAVO AKIMS l 

Tik Tteoa po*» «ilij -rimmgj 
TBoiisniL begokite jaa, ieSMMMI 
BIĮ 1 iiiiliii JIB modernlildanria 
OMtoda, >,*;7i* realinio 

catt mteOcO. 
SS lEZTEt f ATYMMO 

T*S» 

Df. John I 
. J. J. 

o n o M B B m 
1801 So. t/Mmi Av« 

Ki u«— l«-toa 
LAMJOJ asas. 

0F1«0 

24 vaL pa ta rnav imas 

VICTORY HOSPITAL 
828 W. 35th F L A C E 
P h o n e : YARds 2330 

nw — 
Clilnif^ljos 

kar svarMas Ir 
trenks opecaojas atiteka 
miagi 

fk j^MiRna^ Dc-
priakaitant Diather-

n:y. Ultr* Vlolct R*y. aaMaBMM 
Ir kltoat 
KTilJ IMfc 

X-Ray Depart-
fr p*cietiuuas. 

L I E T U V I A I 
— — 

tflNH .TS DR. 
PHTSICIAH AHD 

4645 Sa AsWarid Avemie 
OFISO TALaNDOSt 

Kaa 2 iki 4 ir n » I iki 8 n t i d 
Kedėliomis pagal sutartį. 

Office M . TABda 4787 
Kamą tai PROtpect 1930 

I I I M I I l i f K K . P. A 
VėM 

1446 Sa 48th Court, Cicero 

1«-12 ryte, 2-4, 7 « P.1L 
314/ S. Halsted St, Ovcago 

PirmadieniaiB, Tre&adiemaia 
ir fiiJhiiVmiiia 

Va^ufca: 3 — 8 aoptot, 

PAsauairc: 
V A R D R 

i PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICItJ Į f 3 * 

KaadJM t.i) « , m. tkš «:*0 p. a 
TreO&d. ir fcfttad. i;10 a. m. 

'vi stm m m. 
I Į KATRAM I 

WL YABd* S E « 

DR, V. A. 
•TDYTOJAa XB CHIBŪEaAa 

m AirrNTPS FKFt\TSid 

744 West ZSth Struet 
11-12; 2-4 ir 6:304-30 

Pirznadieniaoi tik 2 4 
Sventadieniaia 11-12 

• *u 
XaL 

DR. AL. 
GYDYTOJAS OC CHISU&GAS 

4204 Archer Aveno* 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien no© 2:00 iki 8:00 TSL 
ir Sekmad. tik 

OB.CVEZEUS 
4645 So. Ashland Aveoue 

n a 9 vmL ryto iki 8 vaL 
8ete<fc>j paaai 

03 
Ofiao t«V 

•aatatcUoa 

I.T. 
•YDYTC.AJ B < l l l l i n a » i , l 

4157 j-cher Avenoe 

S T A T I K A I — R E M O N T A V I M I 1 A R B A R E F T N A N S A V T M O 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINfiifS ZZ3i01fS 

NUOŠIMČIO RATOMS. 

I 
1^3 ir 8—830 P. 
' *» pagal m tartį. 

Rev. G9.> 
Bes. Tel. 
Offlee Te! 

0R.JJ. 
GYDYTOJA* 

Vai ^H 
Ketvirta/-; 
2423 VVtst 

Tafanaa Are. 
OFeMB 8817 

T*. 1 AJE., m 

DR. A. J. UtTASU 
• Y D Y T ' ; \ J B 

756 ^ S5Cb Street 

D R . S . BIEŽ1S 
GYDYTOJAS 
22«1 Wes t 

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 • . vmk. 
aHrrrmd., Trečiad. i r Seitad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA: 

2 2 4 1 West CSHi 
aš. 

Oft. P. Z. ZAUTOnS 
GYDYTOJA* Ut UBUUiJbOAS 

ItttSo. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOMS TR C S U T m O A S 

6757 So. Western Ave. 
OPTSO VALANDOS: 

m i. ik i S n L V a t 7 H • 

H . CHAJLES SE8AL 
GYDYTOMS 

4 7 2 9 S * . 
(2-tros lubos) 

TeL MTDwa7 2888 Chfcago, UI 
OFISO VALANDOS: 

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

BR. MAUflICE KAttN 
GYDYTOJAS B OHDJU] 

DR. S. R. PAIUTSB 
GYDYTOJAS IR CEIRUROAS 

Kamp. 15tos gat Ar 49th Ct 
OJSSO VALANDOS: 

I iki 4 MUat 7 aU 8 

r625So.50tti 

DR.BHLYV.RRUKAS 
GYDYTOJA IE CHIRURGAS 

Ofiao TeL LAFsjette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0084 

4631 So. Ashland Aveoue 
Ofiso TeL: 

YALANDOS 
no 10-12 T. rytoj 2 J ir 7-8 v. va*. 

na» 10 ik. 12 »aL 

-

DR. A. JENK1NS 
( I i t m i a ) 

GYDYTOJAS IR <»»«»»»»T 
2500 VVest 63rd Strest 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1—i ir ano 7—8 vakare 

it q» i . . - r—i . i , . 
angnl sutarti 

telefonaa FROspect 67S7 

SEAUYKOE "DRAUGĄ* 

2868 
VALANDOS: 

Btvir. I M 8 
8:30 iki 8:30 

kaip M t B 
geBs, o kiti 
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^AVAiTfeS APŽVALGA 
BCSp.^S 

ŠEal CHICACiEtLAI RASTI KAI.11 

• , • 
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Valanda išimiše 
Pagaliau atėjo valanda su

duoti smūg| baisiai tiranijai, 
kuri sukūrė šį baisų pasau
lini gaisrą. 

Iškėlimas karui o m e n e s 
šiaurinėj ir vakarinėj Afri
koj yra tiktai pirmieji žy
giai anglų-amerikieeių-rusų 
koalicijos didžiojoj strategi
joj. Tai yra pirmas įrody
mas visoms Laisves Fronto 
tautoms, kad tokia strategi
ja yra. Iki šiol galėjo rody
tis, kad mes kariaujame izo
liuotos ir gynimosi karus 
ten, kur mūsų priešai pasi
renka mus pulti. Hitlerio ge
ležiniai legionai, sutraukti 
didžiuliame skaičiuje Rusi-
jo] kruviniausiam, visų karų 

kantrpuoiimą; vykindama st 
tartą planą ir derindama jj 
su aliantų plam Afrikoje 
Anglai, puikiu strateginio 
žygiu, pagavo į maišą patį 
didįjį Rommelį. Kaip tik tu-c 
laiku, kada Hitleris galėj< 
galvoti apie peržiūrėjimą sa 
vo strateginių planų, kadi 
vokiečių morale turi būti že 
ma, žvaigždes ir Juostos iš 
kyla virš Afrikos uostų. Ne 
bereikalo laukėme permainų 
Laime pasisuko ir Laisvė 
Frontas gali stiprintis min 
timi, kad Afrika greit bu 
išvaduota iš ašies nagų i 
paversta į bazę karo veiks 
mams prieš Europą. 

Marinų korpusas turi 
167 metus 

sįų pastangų vieną negali i 
užtekti, sako Pašto Ofisas, ! 

i f njni1nririi»r i lĮftĮTiijilj' i 

C L A S S I F I E D A 0 S 
ko sunkumus, su kuriais pal 
tui tenka susidurti. Apie 25,-
000 pašto patyrusių tarnau-
tojų jau išėjo į karą, ir nors 
buvo paimti tūkstančiai lai
kinų tarnautojų, bet jų nė
ra užtenkamai ir nėra paty
rusių. Siuntimas pašto gelž-
keliais ir orlaiviais yra žy
miai apsunkintas iš priežas
ties didelio karo medžiagos 
gabenimo, papildomų sunk
vežimių veik visai negalima 
gauti, žiemos susisiekimo 
kliūtys taip pat jau prade
da skelbtis. Nemokamas paš
to naudojimas, suteiktas ka
ro pajėgų nariams, padidino 
laiškų skaičių iš kariuome 

yCXSTTT> — MOTFRTį. 

DARBŲ SKYRIUS 

teiepnoto > nės ir į kariuomenes dalis. 
Mrs. Walter Froeling (centre) vedama iš teismo salės1,0 kadangi kariuomenes skai-

į Marshal Roy Dilg ir moters. Ji verkdama apleidžia Chi-!
lCius nuolat didėja, tai ir paš-

Kulkosvaidžių -ugnies šiuo I cagos. federalinį teismą, kur ji ir kiti penki rasti kalti to našta kartu didėja, 
istorijoj puolimui, buvo ap-j jamuose Pietų Pacifiko pa- krašto išdavystėje, kaipo nacių sabotažninkų padėjėjai, OWI 
lamdyti ir sustabdyti. Bet j kraščiuose, Jungtinių Vals- j Sprendimas bus paskelbtas ateinantį penktadienį. 
tą padare rusų ginklai ir ru- Į tijų Marinų Korpusas, per Į 1__ ___ j _ _ _ _ ^ 
sų strategija. Rommelis bu- i ^ y o 167 metus gyvavimo, i Hitlerio kalba, kurioj jis ža-J ku, ar kad dovanos laiku pa- J C L A S S I P I E L ) 
vo sukultas Egipte. Bet tą ; kovoja 180-ą kampaniją. 

"PRATOAS* rTTT.P W*VTED 
ADVEKTIStVO DEPAKTSCEST 

1*7 Ha. D«rl»TO Street 
T*L: RAXdoU>ta •4SS-B48S 

rTFT.P WANTED — V V KAI 

MRPJ.IN'»S prie l--ugvu uij-hiuvi* 
• ini.-.i. .'• r. n tai į \alamla ir ialKi.i 
ir puv ui ^<t:idifnio darbui. K!3iv-c-
kjt* .;.: l.oui-. Bvron sc&amZ-Trt-. 
ISiyS VTTO PARPS X M F C CO. 

lftio So. >li,l,i."iiu A\<tuk-

AGTTNTTAS r-i kalingas 'Roseland ko
lonijoj* — rinkti prenumerata* Ir 
Stt£&iotJ <l.ait\ tojams laikraščius. T*i-
rsisinis ailygūnmas Isb>i c*ra« Ai-
sfeSauk't-* j -DRACCO" BASTEfĘ. 
•££34 So. Oakley 4 w . Chr'cago. IIL. 

> 
SCBJEST MACBBKE OPERAT<~iP.TAl 
r^ikilir.tri «i«rt.ū w/>st į i k . DarlKi* 
su OTFrtiyr.e. Pa^ša'jikit. : 

KF.DZTF. 29*S — MR. W"ATOtS 

V Y R A I 30 — 55 
r>:Tt,ti moderniškoje "c-orrugate<r* 

,>*aksų <MI f--uvi'-j-\ Pjf.i'jtueaa ner*t-
, Uaiin^n*. " '-̂ -ritai i vai. r.rady-isi 

Viršlaiki jej notvsM. Atsišauki' nuo 
'.* iki 11 ryv> ii- nuo C iki " no pSetit 

J. H. STONT. & SOSS 
1-200 \\. 41iul Plaee 

OPFP. *.TC P-£3. pat>r«2iM pri»-penv-
er sierimo maiuiu. Gali uiūirfcti\TK" 
&&.•$>' . <a\aitf- jr orsft.m*. VJ4: 
ir d(*tia >aifiai. taipįi ir laikini i. 
V^pai yrvL&iaj* m r̂gin:*--* pri is^m -.'-
įaoliiniBnii. 40 f*nt;i į valanda i~ 

4TB FLOOR — «24 W. AJ> VMS RT. 
• • — • ... .. i — w - ^ — a ^ — a » . 

M E R G I N O S 17 — 35 
Prk- l<-r«ev«) dirbtuves darbu modf-r-
rusko;* "corrusated" i.ak>n dirbtuve 

! įfc. 4" <";«atiii i vai. pradiiai. Yiršlai-
ki<» jei Bor<-sit. At53.sauk.it nuo 5 iki 
13 ryto ir nuo 2 iki T, popiet. 

J. H. STONE X- ŠOKS 
4±*0 W. 42od P U ^ 

M E R G I N O S 17 — 85 
. Prie švariu ir l»nĮryi) dirbtuves dar-
; hų. Patyrimas nereikaiineas. Valan

dine mokesties ratą niokatna kompa
nijos la.:k.- mokinimo. Labai ?-- . . 

i transportacija. Atf^in^skite cimimo ar 
! krikSlo liudijimą. AtstSajikit tarp S 
, ryte iki 4:10 yal. popiet bile tvapras-
: ta. dirca. 

HCMP H-\IRP1X MFC. CO. 
t l »3« So. Prairie. 

I ACTOCVKVriVE MAŠDOFTAI. Part5>. 
j JobtKT. patyrusiejL Gera užmokestis, 
Į Ato«Ao^os. nuolatini darbaL 

MOTTiE PAPTS OF AMERICA. Ioc 
2±S West «3rd 5Ure« 

Meilė duoda šviesos dar
bui. (ANON). 

padare anglų generolai. Pa-
cifike Jungtinėms Valsti
joms teko sudaužyti japo
nus jų ofensyvoj Saliamono 
salose. Be abejones, mūsų 
ginklų arsenalai davė sąjun
gininkams pagalbą. Bet ta 
pagalba nebuvo tokia, kokia 
ji galėtų būti kituose fron
tuose, kur mušasi mūsų są-

Kitais žodžiais 

Korpusas lapkričio 10 d. 
Į minėjo savo gagamo dieną. 
Nuo Britų Gvinėjos iki Is
landijos, nuo Londono iki 
Tula.gi, stovyklose Jungtinė
se Valstijose, kur marinai 
išeina griežčiausią treniravi-

dėjo pabaigti karą pergalin-' siektų tuos, kuriems jos siun 
gai 1941 metais, arba su jc į čiamos, visuomenė turi ben-
įsakymu armijai, kuriame jis i dradarbiauti su paštu. Ben-
paskeibė, kad rusų armija j dradarbiauti galima pasiun-
yra sutriuškinta ir niekada i čiant anksčiau siuntinius ii 
nebesikels; arba ir su jo {užrašant tinkamai adresus, 
pranašavimu iš rugsėjo 30 ] Pašto departamento geriau 
dienos, kad Stalingradas bus ' 

P.VKDAVTMVI 

PARDAVTMCI KRACTCVe 
Handasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Part. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. KrelpkitSs prie; 
Mr. Walier Xntow, =200 W. 3Ttn SC 
Chtcago. ru.. tel. LAFaTene ««9«. 

A f 

mą, kokio tik iš kareivio ga-1 paimtas, "dėlto būkite tik-
lima reikalauti, Amerik-os ri" — jis sakė. 
kovingiausieji ir sėkmingiau j 

tariant, "nebuvo iki šiol įro
dymo, kad yra koks nors j 
koalicijos planas bendram 
priešui sumušti. Dabar pa
saulis yra liudininkas, kad 
Laisves Fronto didžioji są
junga susirykiavo išnaikirh-

sieji kariai, savo Korpuso 
gimimo diena, grįžo minti
mis į savo istoriją, darytą 
ilgus ir garbingos karių ei 
lės, kurios kariškas žygia
vimas po' mūsų žvaigždėtą 

buvo girdimas viso-

džiais, "taip paskirstom mū
sų jėgas, kad galim mušti 
bendrą priešą ten, kur jam 
daugiausiai nuostolių gali
ma padaryti''. 

Laiko suderinimas yra be 
užmetimų. Hitlerio laiko pa
skirstymas buvo suardytas.. 
Tas jo paskirstymas, revi-

Aną dieną vienas anglų 
kareivis dykumoj pakėlė nuo 
žemės popieriaus gabalą. Pra 
nešimai sako, kad tai pasi
rodė esąs vieno vokiečių ka
reivio leidimas eiti į miestą 
Aleksandrijoj trims dienoms 
pavabukauti. Tokį popieriaus 

Kalėdų siuntiniai 

Pašto departamentas pra 
neša, kad yra davinių, jog 
šiais metais . Kaiėdų siunti
nių skaičius bus rekordinis. 
Pirkimai krautuvėse rugsėjo 
mėnesi —paskutinis mėnuo 
dėl kurio paduodama skai 
čiai — buvo šiais metais la-
l a i dideli: P^agal pirkinių 
skaičių j i s eina antroj vie
toj po rekordinio 1941 metų 
gruodžio mėnesio. Didelis-
pirkinių skaičius visada yra 
ženklas, kad Kalėdų siunti
niai bus gausūs, sako Pašto 
departamentas. 

Jei tūkstančiai Jungtinių 
i duotas po nepasisekimo V^--'gabalą reikėtų išsaugoti ir Valstijų kareivių, marinų, 

imti Maskvą pereitais me
tais, buvo numatęs dar prieš 
kelias savaites sunaikinti 
Raudonąją Armiją. Bet Rau
donoji Armija v i s dar tebė
ra nesunaikinta. Ji yra ne 
tiktai nesunaikinta, bet yra 
užtenkamai stipra, kad bet 
kuriuo metu gali pereiti į 

padėti į muziejų, kur jis ga- jūrininkų ir civilių žmonių 
lėtų būti rodomas kartu su nori gauti j ų siuntinius lai-

KAZTMIEKAS VENCKUS 
Oyv. no: 4 624 S- Paulina S*t. 
M i r.'- lapfcr. 1C d.. 194i ra„ 

10 vai. ryto. sulaukęs pus*'*' amž. 
Cmnes Lietuvoie. Kilo E 

Ta-irast-s apskr.. šilaU-s parap.. 
Lvv^<-ktŲ kaimo, Amerikoje S -
gyv«i»o 4>> sietus. 

Paliko dideliame nnUSdirac: 
2 a n a s TValter ir markia Aliee, 
ir AdolDh; dukterį l"r>ulf (šv. 
PraneL^kaus vienuolyne): anū
ke Sandra. broli Joną ir ja 
Seimą.: seserį Tršule. Petraus
kiene įr jos 5eima: Svosrerfca 
V^rijoną ir švo^eri Stanislova 

giminią, drauRn ir paž>stainn. 
Kūnas pašarvotas Jobu F. 

Eodelkio koplySoi*. 4€0» So. 
Hennitaze Ave. Laidotuves i-
vyks TK-nktad_ lapkr. 20 d. K 
kon'va&s S-10 v i i . rrtfi Ii— lT 
Ijrd^tajr j Sv. KPrBaus -parap 
bažnyčia, t e i o j e ivyks eedo-
lis?os aajnaidns cž velion^v s">-
la. Po panaaldii bos T nl v i e 
tas j Šv. Kazimiero kapines. —' 

Xuoširdžiai kviečiame visjis 
Kiraine*;. di-augtE* Ir pažįstamas 
dalyvauti §iose laidotuvėse. 

Xuiiri^e: Sūnai. >fartL D"k-
tė. AnfiVė-. BTOHS. SC^BO. VVO-
gerka, iSvogcriai. ir Gimin<"->. 

Laid. direteL John F. Ecdei-
fcis. tei. TARds irrtr ^ " 

(PraSome gėlių Eesi-^sti.) 

O P E R A T O R I A I 
T*aiyrnsios prie sinsle needle maii-
nu. Taipgi reikaiingos PIXKERS ir 
FRONT ^LVKERS prie išdirbimo 
skalbiamų dresiu- Nuolatini darbai, 
auk^-iausia užmokestis. 

L I B M A X M F G . C O. 
I.VJO XO. Davioo Street 

(Tik 1 hl. nuo Halsted St.—Sorth 
Ave.—<Myboum Ave—ir "L" stoties.) 

SKELBKITfiS ^DKAUGET 

t k. 
RONAIJ) GEDMESSK.VS 
Mirė lapkr. 15 d-. 1942 m -

C:20 vai. vale. sulaukės Sešiu 
ir pusę mėnesių ana-žiaus. 

Gintės bal. 2S d.. Chicaeo, 
IlISnois. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
motina Marijona (po tėva» 
Stanaitė) ir tėvą Stanislova; 
sesutę Mary Arm: tėvukus — 
Juozapa ir Anelę Gedminskns: 

kritvsio :ė^ us — >Vu..:-r S^^-
ders ir Emily Gedminskas; ir 
dau? kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4125 S. Rockrtrell St. Laido-

' t a v « yvyka trečiad- laMcr. 1S 
I ' d. IS namų 8:S9 vai. ryto bus 

atlydytas į Nekalto Prasideil-
rco švenčiausios Paneles par. 
bažnyč a. kurioj" įvyks redu-
lLnfros pamaldos už velionio 
siela- Po pamaldų bos nulydė
t a s j šv . Kazimiero kapines. 

į Nuoširdžiai kviečiame visas 
gžmices, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose, laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motlua. Tėvais, 
Se^«tr. Tėvukai. »edf," Krike
to Tetai ir Giminės. 

Laid. direkt J o t e "F. "Eb-
deiRis, teL XARds 1TAL 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
GAKY, INDIANA LA1BOTUV1Ų {STAIGA 

> * 

t 
FRAVClšKUS SACD.^RGAS 

Gyveno: 45 J S So. Hermitage 
Avenue. 

Kire lapkr. 15 d_ 1942 m , 
*:*<> vai. vak.. sulaukęs pu
ses amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj*. Kilo is IV*-
Sia apskr.. Rytavos parap.. Vi-
plnrnkų kaieno. Amerikoje iš
gyveno 28 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną. (po tėvais 
Narvaisaitė): dukterį Bronisla-
va Ir lenta Doralnic Gilbert: 2 
pusaefer%s — Barbora aviliams 
ir jos seimą, ir Maįrdalepį) 
Kaulakts ir jos Seimą, ir d\u(t 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje. 4C05 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės j -
vyks ketvlrtad. lapkr. 19 d. 
18 koplyčiom 8:30 vai. ryto boa 
atlydėtas j Sv. Kryžiau* par. 
bažnyčia, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos vti velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. K»nmiero kapines. 

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

Nuliūdę:— — W K T>nktė. 

^rTLTMAf 

(įsteigta 3889 a . ) . 

PETER TROOST 
MONUMENT CO 

MENIŠKI — VERTIVGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI 

PASTTiKejrrJto urnas 
REKORDAS 

S flrmm virš 58 m. to* 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarravimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 629 WEST 15TH AVENTE 

P- — — — — — 

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS 

NARIAI 
Cūieagos 
l ie tuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos. 

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį. 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse. 

L. BUKAUSKAS 
10821 SO. aoCHIGAN AVE. Pfetme PIJUJaAN 9661 

PERSONAIJZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL GOST 

Erected Anywhere 

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices. 

B Ū T 0 . a WAR BONDS W1TH THB SAVUfO! 

[JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius 

AMBULANCE Dieaą Ir Nakt| 

ANTANAS M. PHILLIPS 
tSm HTUANICA AVENTE P I M B YAKDS 

I. LIULEVICIUS 
4S48 S a C AIJFOBNTA AVE Phone LAFAYETTE S57J 

P. J. RIDIKAS 
$Si4 SO. HALSTED STREET 710 W. 18tii 3TREE1 

Triephon* YABDS 1419 

t M B B Ū B PRIE LIETUVIO 

JOHN W. PACHANKIS 
L - - LafcL direkt. Jonn P. Eu-

deikis >— tel- TARda 1T41. 

MODERNI mmm PARODA-. 
I5S5 W. WashiBgtoi Btvd. 

TeL ESTebrook S645 
VALANDOS: Knd 

o* 

REZIDENCIJA: 
B919 South Troy St 
TeL BEPubDc 4298 

9-9 T. vmk.; 0u»>a, Ir Sekm. 9-6 T»1 

4«05-«7 SOCTH HER3HTAGE AVEXUE 

f ei. YARDS 1T41-1T42 
4S32-M SOCTH CALIFOKS1A AVENI7E 

1H. LAFayette 9727 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46tb STREET TARDS 9781 

MAŽEIKA 
SS19 U T U AX1C A AVE. 

EVANAUSKAS 
Plmes TARDS 11S8-S9 

LACHAWXCZ ISi SUNŲS 
RADIO PROGRAMAS — 8^0 vaL Pinnad ir Eetvirtad. vak. 

ii stotiea WGES (1390). m Povilą šaltniiieru. 

gKArrYKITE "UBAUGA" 

SKIKItS 42-44 E lOotk ST. 
2S14 WEST 23rd PLACE 

TeL PTJLLMAN VH* 
PkoM CANAL 2515 
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THE UTHCAMAN* DAILY FRIEND 

• S 4 Šooth Omkley A ve. Chkago, Ulinote 
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A meinber of the Caiholic Press Association 
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
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mm^? 
Istorija kartojasi 

Amerikos karo jėgos grumiasi keliuose frontuose — 
Afrikoj su vokiečiais ir Pacifiko vandenyne su japonais. 
Naciams ir fašistams pirmu kartu tenka susidurti (prie 
Tuaisijos) su šauniais Jungtinių Valstybių, kariais, ku
rie labai sėkmingai užėmė šiaurine Afriką ir užsimojo 
juos ne tik iš Afrikos visai išvyti, bet Europon inva
ziją pradėti ir vaduoti Berlyno-Romos ašies ^vergtas 
tautas. 

Istorija, neabejojame, pasikartos. 
Kaip prieš dvidešimts penkerius metus amerikiečiai 

pradėję ofensyvą Europoje prieš teutonų jėgas, tuoj 
nusvėrė laimėjimą karo frontuose santarvininkų pusėn, 
taip bus ir dabar. 

Tačiau, mūsų optimizmas tebūnie praktiškas. J is turi 
sukelti visame .krašte dar didesnį ryžtingumą visais 
būdai? stiurinti nanru frontą, kad nieko nepritrūktų 
karo frontuose besigrumiantiems mūsų kariams. 

M 
Praėjusį ggk-m»tt»gųįvykio gausiFajacadfros apskri

ties mil inll i lietuvių katalikų koBfereafija Chicagoj. 
Konferencijos1 inieiatorieli, snprssdami šio uiouicnto 

svarbą, iškėlė šūkį — 
organizuota ir nuolatine parama Amerikai karą lai
mėti ir Lietuvai išlaisvinti. 

Šis šūkis i konferenciją sutraukė virš šešiasdešimts 
draugijų, ir 175 jų atstovus ir daug garbingų svečių bei 
veikėjų. 

Virš pažymėtus klausimus referavo p. Beck, U. S. 
Treasury departamento atstovas ir dr. P. Daužvardis. 
Lietuvos konsulas. Po jų; pranešimų, konferencijos da
lyviai, plačiai aptarė ir priėmė šias dvi rezoliucijas: 
KARUI LAIMĖTI REIKALU 

"Sveikiname Jungtinių Valstybių garbingąją vy
riausybę ir Prezidentą Rooseveltą, taip pat karo va
dovybę ir narsius karius, padariusius sėkmingus žy
gius Šiaurės Afrikoj ir šauniai atlaikančius kituose 
karo frontuose: Neabejodami apie laimėjimą, tačiau 
trokšdami, kad karo ir pastovios ir teisingos taikos 
laimėjimas būtų greitesnis, atnaujiname savo ryžtin
gumą visomis savo išgalėmis remti visus karo žygias, 
dirbti ir aukotis. Kad tos mūsų pastangos būtų efek
tingesnės, sudarome didžiojo ir bendrojo Chicagos 
Lietuvių Komiteto U. S. Karo Bonams ir Taupymo 
Ženkleliams platinti užuomazgą ir kviečiame į jį dėtis 
visas lietuvių grupes, organizacijas, finansines įstai
gas ir laikraščius." 

Šią rezoliuciją priėmus, tuojau buvo sudaryta ko
miteto užuomazga. į kurią įėjo atstovai iš visų lietuvių 
parapijų Chieagoje. 

Reikia manyti, kad netrukus iš to išaugs bendras ir 
didelis lietuvių komitetas Chieagoje, kuris vadovam 
mūsų paramai U. S. karui laimėti. 

LIETUVOS IŠLAISVINIMO REIKALU 
"Stipriau remdami Amerikos pastangas nugalėti 

nacizmą, pavergusį Lietuvą ir norintį išspausti iš mū
sų brolių paskutinius gyvybės syvus, matome reikalą 
labiau stengtis: 

a) stipriau susiorganizuoti, akytai budėti, dirbti ir 
aukotis, kad atstatant sugriautą pasauli ir vykdant 
į gyvenimą Atlanto Carterio dėsnius, ir Lietuva būtų. 
atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe: 

b l stengsimės dėti centas prie cento į Lietuvai Gel
bėti Fondą, iš kurio po karo galėtume sušelpti oku
pantų nukankintus ir išbadėjusius Lietuvos žmones 
ir duoti jiems laisvo ir nepriklausomo gyvenimo pra
džią: 

c» stipri nsirae mūsų veikimo centrą — Amerikos 

už laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybes at
statymą, jungtis prie Amerikos Lietuvių Tarybos; 

d) raginsime, kad Lietuvių Tautine Taryba, Ame-
rikos Lietuvių Taryba ir kitos atitinkamos organiza
cijos, tuoj sušauktų bendrą konferenciją, kuri suda
rytų bendrą, stiprų ir autoritetingą vykdomąjį komi
tetą, kurs diriguotų tautos akcijai, vedančiai Lietuvą 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą". 

Šias dvi rezoliucijas konferencija priėmė vienbal
siai. Tai reiškia, kad mūsų visuomene nori vieningos 
akcijos. Ir tasai visuomenes balsas netnretų būti tuščiu 
balsu tyruose. Vadai turėtų kreipti į jį didžiausio ir 
rimčiausio dėmesio ir tuoj pradėti žygiaa jungti ir kon
soliduoti lietuvių tautos veikimą demokratijos raimė-
jimui. tautų išlaisvinimui ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui. 

Aukščiau, minėtoji konferencija priėmė ir daugiau 
nutarimų, kurie bus paskelbti kita proga ir kitoje mūsų 
dienraščio vietoje Visį ratarimai svarbos ir reikia da
ryti žygius, kad juos visus vykdyti į gyvenimą. 

Kurioms tautoms reikia auklėjimo? 
Prezidentas Rooseveltas praėjusį sekmadienį kalbėjo 

per radiją Filipinų salų reikalais. J is kalbėjo, kad fili
piniečiai bus išlaisvinti iš japonų vergijos ir su laiku 
patys galės tvarkyti savo krašto reikalus. 

Ta proga Prezidentas iškėlė tokį klausimą, kuris lig-
šiol dar niekur nebuvo paskelbtas. Esą, žvelgiant į ma
žųjų tautų ateitį, jos, mažosios . tautos, turės pergy
venti tam tikrą periodą, per kurį turės prisirengti prie 
nepriklausomo gyvenimo. Jos turėsiančios būti auklė
jamos ta prasme, kad pribręsti išpildyti fizinius, socia
linius ir ekonominius reikalavimus i r tuo būdu pajėgti 
nepriklausomai tvarkyti savo reikalas. 

Šis planas, be abejonės, yra geras. Tik nemanome, 
kad jis būtų taikomas visoms mažosioms tautoms. Gal 
jis reikalingas filipiniečiams ir kitiems, bet esame tik-
rų-tikriausi. kad nereikalingas lietuvių tautai. 

Kad lietuvių tauta pilniausiai yra pribrendusi prie 
laisvo ir rr*sT*r?kHTr5omo gyvenimo, matome iš netolimos* 
praeities. Lietuvos valstybės puikiai tvarkė savo reika
lus savo nepriklausomo, gyvenimo laikotarpiu (1918— 
1940 m.) i r visais žvilgsniais darė stebėtinai didelę pa-
žangą. g^ 

Ir po šio karo ji galės paimti savo kjjggtojBĮfeates į 
savo rančas, pati tvarkytis ir būti tikrai aandingu ne
priklausomų valstybių šeimos nario. -

Reikia tik, kad jos kaimynų imperializmui ir milita-
rizmui būtų nulaužti ragai, kad didžiosios tautos būtų 
tinkamai išauklėtos ir paruoštos gyvenimai taip, kad 
nebeskriaustų savo mažųjų kaimynų, kad įfe neišnau
dotų ir kad nustotų nuolat grąsmę jų nepriklausomy
bei ir net gyvybei. 

Ne mažosios, bet didžiosios tautos turi persiauklėti 
krikščioniškoje artimo meilės dvasioje, kad išmokti 
gerbti kitų tautų, ar jos mažos ar dideles, teises ir. 
išeinant iš dėsnio, — ''gyvenk ir leisk gyventi", kartą 
ant visados išsižadėti imperializmo ir kooperuoti pasto-
vioss ir teisingos taikos išlaikyme 

— H » l 

SPAUDOS APŽVALGA 
Bereikalingas triukšmas 

jumoai 
% 

Pereitą šeštadienį, lapkri- šios technikos aukomis, ban-
čio 7, New Yorke, H o t e 1 do plačiai juodinti gerą lie-
Pennsylvania, buvo susirin- tuvių vardą, atvaizduoja ne-
kusi posėdžiui Lietuvių Tau- žymią kolaboracionistų gru-

Amerikos vyskupai, susi
rinkę į metinę konferenciją 
katalikų veikimo centro — 
NCWC reikalus aptarti, iš
leido labai svarbų pareiški
mą karo ir taikos reikalais. 

Kokio nusistatymo šio ka
ro atžvilgiu laikosi vysku
pai, ir aiškinti nereikia. 

Visiems yra gerai žinoma, 
kad pačioj šio karo pradžioj 
Amerikos vyskupai, pasmer
kę agresorius ir diktatorius, 
energingai ragino tikinčiuo
sius remti Amerikos karo 
žygius visais galimais bū
dais, nes Amerika kariauja 
už pasaulio žmonių, laisvę. 

Savo pareiškime vyskupai 
aiškiai apibudino tuos tiks
lus dėl kurių Amerika ir 
jungtinės tautos veda žūt
būtinę kovą. 

Re kitko, vyskupų rašte 
pasakyta, kad Amerika ka
riauja dėl visų tautų, kurios 
šiandien yra pavergtos, iš
laisvinimo, dėl užtikrinimo 
joms teisingos ir pastovios 
taikos ir apsaugos. 

• 

Vyskupams rūpi nuo ka
ro nukentėjusių šelpimas: Šį 
reikalą jie visu rimtumu ap
tarė. 

Ligšiol, pernai ir užpernai, 
vyskupų komisija dešimti
mis tūkstančių dolerių pa
siuntė ir nuo karo nukentė
jusiems Uetuviams šelpti. 

Neabejojame, kad ir atei
ty nebus atsakyta lietuviams 
pašalpa. 

J. E. Chicagos arkivysku
pas S. A. Stritch, kurs yra 
Vyskupų Šelpimo Komisijos 
iždininkas, važiuodamas į 
konferenciją, k a i kuriems 
lietuviams kunigams pareiš
kė, kad lietuvių reikalai ne
bus užmiršti. 

Dėl to sekmadienį įvyku
si lietuvių katalikų konfe
rencija pasiuntė Garbingam 
Ganytojui padėkos ir svei
kinimo telegramą. 

"N-nos"' rašo: 
"Šiandien aišku, kad tas v i s a s • ?ntio fronto" 

triukšmas buvo be prasmes ir be pagrmdUs Jisai tik
tai teikė moralinį pasitenkinimą ašiai, -iri matė, kad 
Jungtinių Tautų eilėse nėra sutikimo ir pasitikėjimo 
kits kitam. Ta propaganda neabejotina 
Prez. Roosevelto priešams lapkričio bais 
ji kurstė žmonių nepasitenkinimą ta r 
nesugebėjimu energingai vesti karą. ir 
dojo respublikonai 

"Paminėtoje spaudos konferencijoje R 
sakė, kad jisai ir Churchillas buvo pr 
laiką, kucmet ėjo pasiruošimai Afrik 
ir klausyti neteisingų priekaištų iš • 
liečiu". 

"Bet kodėl tuos '"ignorant outsider 
tnuksmą dėl antro fronto Maskva, kui 
Churchillo planą žinojo? Kodėl pats S 
kaltino Amerikos ir Britanijos valdž , 
vykdančios savo prižado? Cia tai jau n 
o demagogija." 

tinė Taryba. Susirinkime da
lyvavo 9 tarybos nariai: pir
mininkas pulk. K Grinius, 
vice-pirmininkas dr. P. Vi
leišis, generalinis sekretorius 
prof. K Pakštas i r nariai S. 
Gabaliauskas, J. Januškis. 
H. Rabinavičius, kun. dr. J . 
Starkus, dr. J. Robinzonas 
ir A Vaičiulaitis. Kai kurie 
tarybos nariai atvyko iš Chi
cagos, Clevelando i r Lt. 

Užimti kiekvienas s a v o 
darbu, tarybos nariai, deja, 
ne taip dažnai tur i progos 
sueiti, aptarti Lietuvos rei
kalus, pasidalinti įspūdžiais. 
Kelių, per šią vasarą, Chi
eagoje, šiauresniajame rate
lyje, turėtų posėdžių neskai
tant. Lietuvių Tautine Ta
ryba, nuo savo steigiamojo 
suvažiavimo Chieagoje. taip 
susirinkusi ir nebuvo. Neati
dėliotini reikalai buvo apta
riami prezidiumo, dažnai ko
respondencijos keliu. Tuo pat 
būdu buvo dalintasi ir poli
tine informacija. Reikia ži
noti, kad veik kiekvienas ta
rybos narių tari dažnų pro
gų čia-ten su įdomesniais 
žmonėmis sueiti, šnektelti, 
ššo to^ naujo, patirt ie labai 
dažnai Lietuvą priminti, jai 
užtarti. Ta prasme. LTT dar
bas niekuomet nebuvo susto
jęs. Pav. kontaktai su įvai
riais šio krašto pareigūnais 
b * v o 

>jo ir 
nes 

valdžios 
too pasinau-

iooeveltas pa 
roti, per visą 
Žygiui, tylėti 
.nančių paša-

kelti 
Roosevelto ir 
almąs viešai 
. k t k jos ne-

Sj mėnesį jau atlaikėme dvi didele-
ferencijas Chieagoje ir dar turėsime d v 
Labdarių Sąjungos ir lapkričio 27 H 
klausomybei minėti komiteto. Kas sakč 
etai snaudžia'' 

.varbias kon-
apkričio 22d 

Nepri-

M&K 

(Iš "Draugo *, 1917 metų 
lapkričio 17 d.) 

Kerenskis Maskvoj., Mask 
va esanti Kerenskio valdžio
je... Petrograde tarp bolše
vikų ir Kerenskio šalininkų 
eina kruvini susirėmimai. 
Miestas ugnyje... Visoj Ru
sijoj baisios suirutės. Žūva 
daug žmonių. 

• 

Būsiąs Išspręstas Lenkijos 
klausimas... Reichstagas pa
siryžęs tarti savo žodį Len
kijos klausimu. Vokiečių nu
tarimas b u s i ą s perduotas 
Austro-Vengrijos parlamen
tui. 

• 

Vokiečiai Soomijoj... Vo
kiečių armija įžengs J Hel-
singforsą, Suomijos sostine. 

V 

pę, kaipo atstovaujančią tik
ram lietuvių tautos norui. 

LTT drauge smerkia Lie
tuvos kolaboracijonistų gru
pes veiklą ir ideologiją, kai
po priešingą Lietuvos anti-
totalitariniams idealams ir 
tradicijai". 

Daug dėmesio tarybos na
riai buvo pašventę ir lietu
vių vienybes reikalui, ypač 
čia Amerikoje ir šiuo, tiek 
politiniai Lietuvai opiu me
tu. 

Vienok, vienybė rienybei 
nelygi. Visiems lietuviams 
atmintiną '*pritarhnu'' būdu 
primestinai kuriamą vieny
be, kaipo priešingą demokra-
tijos esmei, LTT nedvejoda
ma atmeta. JI stovi už ne
falsifikuotą vienybę per su
sitarimą. 

LTT gerai suprasdama po
litinę šio momento svarbą, 
pasinaudoja XL7 suvažiavi
mo proga dar kartą užakcen
tuoti reikalą visiems lietu
viams vieningai stoti i kovą 
už Laisvą, Nepriklausomą ir 
Demokratinę Lietuvą. 

Kviesdama visus laisvaja
me pasaulyje esančkia lie-
tuyiiis prie vienybes, taryba> 
kiek tai liečia jos dalį ben
drame darbe, mano. kad su
tarto darbo formulė gaištų 
būti lengvai sarasta pagrin
dinėse 

mūsų kaimynais latviais ir" . 
estais vedami nuo seniai ir 
Lt. 

štai kodėl tarybos narių 
pranešimai a p i e Lietuvos 
tarptautinę padėtį, per XL7 
posėdį, buvo itin įdomūs, į-
vairizs ir gyvt Šiam dieno
tvarkės punktui svarstyti, 
suvažiavimo dalyviai čan-
giausia laiko ir pašventė. 

Su ypatingu atsidėjimu bu
vo išklausyti pranešimai a-
pie pastaruoju metu, iš įvai
rių krypčių, padužnijusiua 
Lietuvos puldinėjimus. Ne
draugingi Nepr ik lausomai 
Lietuvai shaogsniai, kas kart 
mėgina mesti pronacišką še
šėlį į visus Lietavos žmones, 
tuo siekdami Lietuvą, aps
kritai. disfcrBiBtuml United 
Natione akyse, o laisvojo pa
saulio opiniją įtikinti, kad 
lietuviai nėra verti būt lais
vais, ir nepriklausomais. Sa
vo tuo reikalu pratartą LTT 
rado reikalingu pareikšti se
kančioje rezoliucijoje: 

"Lietuvių Tautine Taryba 
1942 m. lapkričio 7 dieną sa
vo susmilkime, New Yorkė, 
Pennsylvania Hotel, išgirdu
si pranešimą apie padėtį Lie
tu voje. konstatuoja, kad 
krašte eina vokiečių-okupan-
tų negailestingas Lietuvos 
krašto ir jos žmonių eksplo
atavimas vokiečių karo ma
sinai. 

Ištikimi savo išbandytai 
technikai, vokieclai-okupan-
Ui KuMjiasI savo naikinimo 
politiką, nakreiptą prieš kai 
kurias grupes, nušviesti kai
po lietuvių norėtą fr varo
mą veiklą. ' 

Pagaliau, dėl 
sandarbininkavimo su mūsų 
kaimynais latviais ir estais. 
Išklausiusi pranešimą d ė l 
besikuriančio PabalSo Ko
miteto, LTT šiai iniciatyvai 
vienbalsiai pritarė. 

Posėdžio vaizdui užbaigti 
reikia pridurti, kad susirin
kimas praėjo ne tik labai 
draugiškoje nuotaikoje, bet 
ir pakilusioje nuotaikoje. Da 
lyvių ūpą, be abejo, veikė 
kaip tik tą vakarą pradėju
sios plaukti žinios apie sėk
mingai Didžiųjų Demokrati
jų pradėtus veiksmus Vidur
žemio jūrai laimėti Visi jau
te, kad karo eigoje, galop, 
prieita laimingojo, gal būt, 
net sprendžiamojo posūkio, 
visi jautė, kad ir mes lietu
viai priartėjome Laisvos, Ne 
priklausomos ir Demokrati
nės Lietuvos. 

Lietuvių 
Tarybas sekretoriatas 

Žada griežčiau 
bawsfi -

Vokiečių spauda praneša, 
kad Kauno gyventojas Pet
ras Astrauskas nuteistas 2 
mfen, kalajimo. Jis tavo kal
tinamas neteisingų žinių su 
teikimu, kortų pagrindu 
jam buvęs sutelkt aa leidV 

giškj sluoksniai, patys virte 

liu kelionei į voktetrją Vo
kiečių įstaigos U proga įs
pėja, kad ateityje ui 
rūšies nusižengimus 
baudžiama "žymiai 
kiaų' 
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i KOHFERaCUOS SVEIKINIMO TRE6RAM0S 

Kalbėtojai , 

Visų Šventų parapijiečius 

Pilna sale žmonių 

rapijos žmonėmis, bet taip 

BET IR GRAŽIOS DAINOS 
Roselande po karo bus pradėta staty
ti nauja bažnyčia, - pareiškė klebo
nas kun. J. Paskališkas. 

Chicagoje, Roselande, Vi-! gą. Rankieto dalyvius žavė
sų šventų lietuvių parapijos Į jo savo juokais, 
salėje, pereitą sekmadienį: Taip pat gražiai sudaina-
įvyko šaunus parapijos ban- Į v o keletą lietuviškų dainų 
kietas. Šis bankietas buvo c n o r a s "šakar Makar". 
suruoštas paminėti 35 n e 
tų sukakti, kaip šios para . 
pijos žmones meldžiasi sa- ; 
voj bažnyčioje. sveikino kun. J. Jaučius, 

| M I C , kun. Bruno Grinis, 
j parapijos vikaras, P. Bar-

Visų Šventų lietuvių, pa- \ sbeak; Simonas Stepavičius, 
rapijos salė buvo pilna žmo- i § į s pastarasis džiaugės pa-
nių. Visi stalai užimti. Ska
niai 
visi su apetitu šveitė. 

Parapijos bankiete daly
vavo ne tik parapijiečiai, 
bet ir aukšti valdžios parei
gūnai, kaip pavyzdžiui, W. 
Butler. Illinois steito sena
torius, Ragner Nelson, Illi
nois steito representative, 
Arth-ar Lindell, aldermanas; 
John C. Feddelke, RepuMi-
can Committeman. Jie visi 
sveikino bankieto dalyvius 
ir džiaugės lietuviškos para
pijos gyvenimu. 

šiame bankiete respubli
konai turėjo atskirą savo 
stalą, korį suorganizavo P. 
Barsheak (Baršauskas). 
Taip pat gausiai dalyvavo 
ir demokratu. 

Metine Federacijos konfe- liberation of homanity. 
rencija, įvykusi praeitą sek- I L. K. C. F^deration 
madien j, pąy""^ telegramą 
Amerikos Jungt. Valstybių 
prezidentai F. D. Rooseveltui 
šio turinio sveikinimą ir iš
tikimybės pareiškimą: 

Kareivio apsilankymas Padėka Ši žiema Kaime 
DUS sana se se 

Conit rence 
Ignas Sakalas, chairmait 

Franklin D. Koosevelt, 
President of the United 
States, White House, 
Washington D. C. 

Annual Conference of Litb 
uanian Boman Catholic Fe-
deration. representing a 11 
patriotic American-Lithuani-
an Catholic organiz&tions 
and grotips m tne 9uoule 
West, convened November 
15th, 1942, at Chicago, Uli-

Nortb Side. — Tas jaunas T Rožių ir Lelijų Klubas ta-
kareivis yra Justas Planchu ' ria nuoširdų ačiū visiems" už' 
nas, kuris po 9 mėnesių tar- Į atsilankymą į parengimą Kauno miesto burmistras 
nybos D ė d ė Šamui, gavęs lapkričio 8 d.. Dievo Apvaiz- skelbia, kad kuro pristaty-

: progos, .parvyko aplankyti: dos parapijos salėj: klebo-1 nzas nesąs pakankamas, to-
J. E. arkivyskupui S. A. i savo tėvelius ir artimuosius, nui kun. Martinkui ir visisms dėl iki atskiro parėdymo 

Stritch taip pzt pasiųsta šio O jo tėvai Planchunai iš žmonėms. Parengimas davė Kauno gyventojams būsią 
džiaugsmo dėl sūnaus apsi- pelno šimtą dolerių. leista įsigyti tiktai 25^ pa-
lankymo surengė gražią puo- j komisija reikalautojo kuro. 
tą savo namuose, į kurią l 

sukvietė visus artimus gi

tarinio telegrama: 

Most Beverend 
SamneI A. Stntch 
Archbishop of Chicago 
719 No. rVabash Ave., 
Chicago, Illinois 

^= ^ 

minės bei prietelkis. Susirin
kusieji jaunam kareiviui lin
kėjo sveikatas ir po karo lai-

Cafl»l ics 0 l ! m i n g a i sugrįžti pas savuo-
the Middle West, convened Į gį ,^ justas Planchunas tar-

L the AJ ;nce of ( na^ja aviacijos skyriuje kai
po radio specialistas, ant the L. B. C. Federation. No

vember 15, at Immaculate 
Conception Parish Hali, Chi-

skraidytuvų. Sako, daug va
landų reikia praleisti praty 

nois, send greetings, eeaf- eago, Ulinois reaffirm their ^ „ ^ o r o aukštybėse. Ir ka: 
firm their loyatty and devo-! lovalty a«d devotioa to Yoor I b u s reikalas, tai drąsiai ko-

pagamintą kalakutieną ' pat apgailestavo, kad ^ : tkm to you as the great lead-, <iraoe a* the archdiocesan į v o s ^ p r i e š u iki bus nuga 
sai amtitn šraH* I fa^ie žmones yra nutolę nuo ' ** ** o a r < M M m t r v > *"* ^ i ^P*"1"1*1 k*5"1 ° * ****** M o - 1 s t A S i r ivvkdinta Dereale 

bažnyčios ir nežinia kam 
tarnauja. 

country, 
Commander-in-Chief of our 
galiant armed forces, and 
promise i n c r e a s i n g and 

Visų Šventų parapijiečius whotehearted support of our 
sveikino ir iš Lietuvos atvy contry s war effort for the 

ther Charch. 

kęs vienas kunigas, kuris 
džiaugės Amerikos laisvės 
gyvenimu ir pareiškė stip
rią vilti, kad Amerikos per
gale atneš ne tik Amerikai 
gražesni gyvenimą, bet taip 

; pat pavergtoms 

L. B. C. Federatioa 
Chicago District 

Conference 
Ignas Sakalas, chairman. 

Attention to the Lithaanian Parents of boys 
18 and 19 years oM 

Lašt week Congress pas-
tautoms Į sed the Bill ant it was 

laisvę. Jis sveikino ypač tas \ signed by the President and 

kieto fadfce mfAl . *er 
parapijos istoriją. Parapija 
susiorganizavo 1906 metais. 
Ją suorganizavo kun. Serafi 
nas (miręs) ir jis čia klebo
navo & metus. Parapija į sa 
vo maldos namus įėjo T98T 
m. Po Serafino klebonavo 
kun. Lapelis (dabar Lietu
voje). O dabar klebonauja 
kun. J. Pašauskas ir j is S a 
jau išklebonavo penkiolika 
ir pusę metų. 

Kun. J. Paškauskas pa
reiškė, kati po karo bus pra
dėta statyti nauja bažnyčia. 
Bažnyčios statybai fondas 
jau įsteigtas. Jau yra žmo
nių, kurie paaukojo po šim
tinę. Jų pavardes paskelbsi
me kita proga laikraštyje. 

Menine dalis 

motinas, kurių sūnus fronte 
kovoja už Ameriką ir pa
vergtųjų išlaisvinimą. Ji 
taip pat ragino užsakyti lai 
kraštj "-'Draugas". 
Šeimininkės ir 
patarnautojos 

it is a law now that y our 
sons of 18 and 19 years old 
will be drafted by tne se-
lective Service. 

a 

Come to the Army Infor
mation Center a t 333 North 
Michigan Avenue with your 
son, and we will tai k the 
things oVer witb. Army 
Officers, next Wednesday 
November 18. and Thursday 
November 19th (The Litbu-

the Army, why not give mm i*"*** ***** ?**" ta * * * 
a c h a n c e t o enfe t and to l^cruitingofflce, just a 
select bis own branch of 
service which he likęs best. 

lėtas, ir įvykdinta pergale 
ir pastovi taika. 

Justas sakė, esąs pilnai 
patenkintas savo pašaukimu. 

Pasisvečiavęs pas savuo
s ius keletą dienų, šiomis die
nomis grįš prie savo parei-
gu-

Linkime Justui geriausios 
laimės. 

Jo tėveliai gyvena adresu 
143 N. Mason Ave^ ir yraį1^: 
pavyzdingi Šv. Mykolo par.. 
rėmėjai ir nuolatiniai dienr.)r' 

į-'Draugo'' skaitytojai. 
E. M. 

KUNIGAS J. NAVICKAS 
Jo gyvenimo ir asmens 

•ruožai 

Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur-
\ bonavičiaus parašyta, jau rengiama 

spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų, iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo. 

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

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

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis 
arba į kun. K. Rėklaitį", 2334 So. Oakley A v e , Chi
cago, I L arba į kun. J. Vašką, Mariauapolis Coflege, 
Thompson, Conn. 

If >ur son mus:. 

Pasirinkimas Jaunavedėras ' 
^ \ SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS 

f ormation Center. Your boy 
not ha ve to leave for b 

WHOLESALE 
LIQUOB 
ĮSTAIGA 

Mitkienės. Skaniai paruošė 
vakarienę. Prie stalų tarna
v o malonios parapijos soda-
lietės. Tikrai mikliai patar
navo bankieto dalyviams. 

Radio 

ment that T-'**"—'linu Į are 
good patriotic citizens, and 
ansvrer our Preskžents and 
Army's call for young men. 

JwiH leave wfcen it i s most: 
conveniect for you and for 
him. 

Aathony H. Kasper, 
Recruiting Cairman for the 
Lithuaniau Group. 

~ C « A N A I H E B l A r , DRA
MA, MUZIKA, ŽINIOS, 
PATARIMAI, T.T. 

Radio klausytoj ams ir ve. 
bus įdomu, sykiu ir smagu, 
atsisėsti prie radio ir pasi
klausyti nuolatinės Peoples 
antradienio radio valandėles. 
Ją pildys radio '* grenadie
riai". A. Brazis. M. Balutis, 
J. Vanas ir kiti. Be gražių, 
dainų, muzikos ir dramos, 
bus žingeidu išgirsti geros 
žinios apie prekių pasiūly
mus, kokias dabar galima 

Towa of Lake. — Labda-
į riųJSąjoEgos 1, kuopa šaukia 
j labai svarbų priešeiminį su
sirinkimą šį vakarą, lapkri
čio 17 d, 8 vaL, parapijos 
salen. VrH nariai ir visi lab
darybės veikėjai prašomi at
silankyti Yra labai svarbių 
klausimų svarstymui 

Po bankieto įvyko 
dalis, kurioje gražiai sudai
navo mokyklos vaikų cho
ras porą dainelių Tikrai me 
niškai vaikai sudainavo, va
dovaujami žymaus muziko 
St. Rakausko 

Danielius Sereika pasakė 
įdomų ir juokingą monolo- —*** T^^^^T— 

Valdyba 

Cicero, — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyks lap
kričio 18 d., 8 vaL vakare, 
para p. svet Nuoširdžiai k vie 
ei \ me. narius skaitlingai at-

nusipirkti Peoples kr3»tuvej| aiaak^ytl. ^pratte 0 M « sv»r 
s u didehu pinigų sutaupymu, b i ų w ^„^^ ^ ^ 
ypač kalėdinių dovanų. Ne-i 
pamirškite pasiklausyti ir ^» *• "xi*Sy klubo pirm. 1 
pakviesti savo draugus. 

DIDELIS lŽPAKPAVk-lAS MPSC 
MHJT5I>RO STJKKO MTZIKA-

UHTC m S T R U M E S T Ų . 
I M W I B W g F B O O a DABAR 

KOL DAR «nQ*PAKDCOTI 
TDBOS. CUkBINETAI . TROM-

BONAJ. SAXAFHONES. FLC-

U6.00 Ir t t y . ^ TMt g u m e t a o a 

KONCESTBI OUITARAl. SPA-
NiaKI MASTHJLISAL BANJOS, 
SMUIKOS. T S M O B BANJOS — 
J«.S». »«.5»r *1*.5« Ud W«^». 
STRICICCslAJ BASAI — *60 0«. 
T U C L « « i- JIS*.**. BASO US-
DCKOALAS — S1Z.M. SMICE-
T.>T SMITKOMS. STRTCNIKI-
SIAMB BASAA48. VIOLAS Ir 
CELLO — »1 -8*. t***, »«.«•. 
U « . M Ir *M-M- Sll l lMW Mt TI-
• D TtrScci--trj tnatrom«iitT}. BASS 
DRUMS SNAKB D S B M 8 - tt»5«. 
FU 50. J3i.*». *S».0»- PKDALS. 
HI BOTS. C T l i B O L a C S O t 
HEADS pati l—ml Jums p»J«n-
kUnt. MOJDTH P Į E C E TteienM 

uilnDiim1 g į | nipoios. 
lEKSPERTTVAS VICTOR IR 

PHONOGRAPR f l a f c j n n n 
«*jjk daili) C\*rm-

HKMKITE 
SRNĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ-

5 . RAXTER» m*. 
MUTUAL LIQCOB CO. 

4707 So. Halsted St. 
B O r t E T A B D M14 

PILNAS PASIRINKIMAS 
SCKNEUŲ — SESMfiGC — 

S1CTŲ I S RAUJrj 

1 

Plunksnų Eakkos 
PATALŲ — 

Kai perkate i»tuial% iš 

LANGAMS APCENGALAI — 
Drapes — pritadkomi VELTUL 

Didelis Pasirinkimas 
Fenaką, Draperią, Vlrbutiuli 

BECK'S DEPT. 
STORE, Inc. 

3221-25 S. HALSTED ST. 
YABDS 4778 

Visas darbas ir prekes yra 
pilnai garantuota. 

I 
PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP 

1711 W. 47lh 1% Yards 2588 
Hrs. K. P. Dziubak ir Duktt, Sav. 

TRIANGLE 
RANGE OIL 

alyva del 
range 

liepsnos 
švariai dega! 

Mes turime savo stake vi
sokios rūšies alyvos dėl bur
nelių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta-
kas ir' muirniiSKi meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY 
' 24M West 2«th Street 

Chicago, DL. TeL CAN. 2020 

$100.900 STOCK UOHMBOj PAKMVIMAS 
[SICTAI so dvejotais kelntrais, 19$% nlnoaiai, $55.i» M A fM 

vertis "dose oa*" kaiaa 0iMm 
PHdte aaibar Ir sotaapyktte pinigo. 

I VYRŲ SĖDUSIAI O-COATS, * 1 j e f l 
$29.50 vertas parsidaoda dabar i i M 4 » 9 U 

|SirjTEK\' r« MERGTSŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS. 
Paikiai pasinti. Tikra verte nuo $ 1 5 . W * Q f»r r l -I Cl C *7^ 
iki $35.00. PanUaoda dabar aoo..*»*•' « 1*£* $ 1 0 . / u 

I F l R COATS, $75.00 vertis, M Q m 
uodą pa tiktai $ R M J U 

I ' PRABCflAL Valkams 4 >tootų CC Qg į _ tfg QC 

jMEBGAICir; BOTAI k DRESCS NEPAPRASTAI NVUaiTN-
TOMIS KATNOMES. Dtasea vertos $3J6» panidao- « i A A 
da po tiktai $ 1 « 9 0 

vertes •OTAL * A n r 

GABEL'S CLOTHUiG STORE 
733MaxwellSt 

ATDARA KAS VAKARAS IR VTR4 n tcv^ SBBiAMBUdUB . 

3 
" • 

J 
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LIETUVIS DEKORATORIUS 
KUR TAI FRONTE 

Bruno Grybas į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1939 mu, rugpiūčio mėnesį ir 
j is dabar yra "kur nors" ka 
ro fronte ir yra parašiuti
ninkų seržantas. 

Bruno Grybas yra baigęs 
keturių metų dekoravimo 
mokyklą ir dirbo painter — 
decorator darbą. 

Buno Grybas, prieš išvyk 
damas į Dėdės Šamo ka
riuomenę, priklausė prie L. 
Vyčių 36 kuopos. 

Bruno Grybo tėvai, Pet
ras ir Veronika Grybai, gy
vena Chicagoje, Brighton 

' Park. 

/ Sgt. Bruno Grybas 
Bruno Grybas, gimęs 

1918 m., spalių 10 dieną, 
Chicagoje, baigė Šv. Ritos 
parapijos pradžios mokyklą 
ir Lindbloom high sehool. 

Nacių kova su Lietuvos ūkininkais 
Naciai žada atimti iš ūkininku karves, 
jei jie nepristatys maisto kvotų. 

Iš Lietuvos, per Lisaboną, 
gauta žinia, kad ūkininkai 
nepristato paskirtų* maisto 
kvotų, o kiti visai neklauso 
nacių. Todėl naciai griežtai 
įspėja ūkininkus ir grasina 
bausmėrr.:?. 

viename apskrityje 200-300 
j nedrausmingai vykdančių 
arba visai nevykdančių prie 
volių ūkininkų, per apskri- ; 

ties viršininkus įspėti raš- I 
tu". 

Kitam numeryje tas pats ! 

~ i . - I \ . C i .^ . u.̂ -. 
la ikrašt is "Į Laisvę" de

da tokį pranešimą: "General 
ninku, neatliekančių maisto 
pristatymo prievolių, būsian 

komisariatas yra painforma [«*BS a t o a m o s karvės. Jeigu I ^ ^ 
ves atitinkamas ištaigas, valsčiui nustatoma mėsos j 

ūkininkams, nepildan-

\ 

" f Ę £ TT U 5 B 

DRAMBLYS STRAIGHT IŠMAUKĖ 
ŠEŠIAS KVORTAS DEGTINES 

Dramblys (elephant) Modoc buvo pa
bėgęs į miškus nuo šunų balsų, o grį
žo atgal į miestą pabūgęs žiurkių. 

Pereitą trečiadienį iš Wa-
bash. Ind., miesto buvo pa
sprukęs dramblys (ele
phant) Modoc. Keturis die
nas jis klajojo po miškus, 
laukus ir upės pakrantė
mis. Tik pereito sekmadie
nio vakare pasisekė dramblį 
Modoc pagauti. 

Matyti drambliui (sloniui) 
nusibodo kelionės po miškus 
ir laukus ir pasidavė į gau
dytojų rankas. 

Kaip dramblys 
buvo viliojamas 

Modoc buvo miške. Atvy
ko gaudytojai. Kartu atsi
vežė ir kitus du drambliu Ju 
dy paliedo į mišką. Modoc ir 
Judy susitiko miške. Ir čia 
jie buvo pavaišinti dešimčia bėgęs dėl šunų lojimo. Jis nu j 

! duonos kepalų. Kada dram- sigando jų balsų. 
įblys Judy ir Modoc sujungė Sakoma, kad drambliui 
| galvas, tai dramblių lavin-
! tojai tuojau uždėjo lenciū
gą, bet Modoc jį paminė po 
kojomis ir pabėgo vėl į miš 
ką. 

Dramblys Judy vėl nuėjo 
į mišką ieškoti savo priete-
lio Modoc. Kartu su dramb-

Juriy i rrušri.4 

'i 

.*jxtrač£er^-s* 'ap'kr. !*, 1342 
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PABĖCCS DRAMBLYS JAŲ SFGĄFTAS 

Dramblys 
buvo pavaišintas 

Kada dramblys Modoc bu 
vo sugautas, tai tuojau jis 
išgėrė 30 galonų vandens ir 
gavo šešias kvortas arielkos 
(whisky). Dramblys Modoc 

i šešias kvortas degtinės iš-
I mankė stiaigliL 

Kada dramblys Modoc per 
eitą trečiadienį pabėgo į miš 

įkus. tai jis svėre 1,900 sva
rų. Per keturias dienas 
dramblio svoris gerokai nu
krito. Jam ši kelionė daug 
kaštavo, nes turėjo gerokai 
paalktL Bet užtat daug nuo 
tykių turėjo ir žmonėse įvai 
riaušių kalbą sakelė. 

Dramblys Modoc iš Wa-
bash. Ind., miesto buvo pa-

("Draugas" Acme telephoto) 
Dramblys (elepliant) Modoc, kuris buvo pabėgęs iš mo 

kyklos kiemo, Waoašh, Ind.. jau sugautas. Šis dramblys 
žmones linksmino cirke. Bet nuo trečiadienio iki pereito 
sekmadienio vakaro klajojo po miškus, 25 mailių apylin
kėje, čia mes matome dramblį (slonį) miške prieš pagau 
nant. Jis buvo suviliotas 10 kepalų duonos ir riešutini*, 
sviesta 

Sakoma, kad 
Modoc nepatikę toliau pasi-

Į likti laukuose ir miškuose, 
i nes vakarais jam baimės 
; įvarydavo žiurkės. Dramb-
įliai bijo žiurkių. Jie bijo, 

Gaus lengvatas tie automobilistai, 
kurie važiuos susidėję su kaimynais 

I kad žiurkė 
| jų nosį. 

neįsirioglintų į 

uu riuscii.c; 
dramblių lavintojai ir 300 I R i e b a l a i l f kdfilS 
žiūrovų. Dramblys Judy at- Į 

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse du tjžjonai svarų 
taukų ir riebiuinereikalin-

Modoc miške. Ir vėl 
pe sujaugė galvas ir abu 

tiems prievolių, bus pritai- jtai pirmiausia gyvūnai una 
kintos griežtos bausmės, mi iš ukminkų, kurie arba 
Pirmoj eilėj bus atimami vi- visai nepristato produktų, 
s i galvijai, kitais atvejais arba pristato silpnai. 
bus nušalinami nuo ūkių ir | 
atiduodami Darbo Įstaigos 
CArbeitsamt) žinion. Ypa
tingais atsitikimais "neklau
žados'' bus baudžiami ištrė-
rnimu į priverčiamijo darbo 

k o i d i l ^ f ^ a s » | ė i o į troką. Kada žiūrovai 
pamatė ateinančius dramb
lius tai iš minios kas tai su 

gai išeikvojama (tie taukai 
ir riebalai esti išmetami 

suko "Modoc ateina". Modoc f kaip liekanos) įtit metas, 
susimartijo ir vėl nudūlino į ;Iš tų taukų ir riebalų lieka-

Važiavimas susidėjus yra 
svarbiausioji dalis penkių 
padangų programoje taupy
ti gumą. Niekas negaus pa
pildomo gazolino kiekio, rei 
kalingo vykti į darbą ar va 
žinėtis biznio reikalais, jei 
"v? neDriklausvs nrie kokios 
nors grupes, kuri naudojasi 
automobiliu susidėjus. Ne
bent tik tame atsitikime, jei 
jis įrodys, kad negalima to
kią kaimynišką važiavimo 
susidėjus grupę sudaryti, o 
kitų tinkamų susisiekimo 
priemonių nėra. 

ri pridaboti, kad 
būtų tinkamai išpustos, jie 
turi reguliariai patikrinti jų 
padangas ir važiuoti ne 
greičiau 35 mylių per valan 
dą. Tiktai taip galima ap
tarnauti automobiliais būti-
niausia susisiekimą. 

mišką. 
Dramblys Judy vėl grįžo 

nų galima pagaminti dėl 
613300 tonų dinamito glyce 
rino. n* šis dinamitas galė
tų sprogdinti "ašį". 

stovyklas. Kad visa tai butų 
žinoma, įsakyta tuojau kiek 

PASKOLOS 
K DAROMOS 

AKT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS v 

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan 

Association 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak 
Road 

Telefonas: 

Conol 8887 
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius 

Chicagoje, pereitą sekma
dienį, neatsargiai vartojant 
šautuvus, žuvo nuo kulkų 
du vaikai: vienas 13 metų, 
o kitas 3 metų. 

"Viename name vaikas 12 
metų tyrinėjo ir vartė šau
tuvą. Bečiupinėjant šautuvą, 
šoviniai ir pataikė broliui, 
13 metų amžiaus, į kaklą ir 
š is krito negyvas žemėn. 

Kitame name vėl nelaimė. 
Tėvas grįžo iš medžioklės ir 
padėjo šautuvą ant kėdės. 
Grįžęs vyras iš medžioklės 
virtuvėje kalbėjos su žmo
n a Tėvas manė, kad šautu
ve nebėra kulkų. Prie šautu 
vo priėjo 5 metų vaikas ir 
jis ėmė jį čiupinėti. Šau
tuvas išsišovė ir kulka patai 
kė 3 metų broliui. 

iš troko ir nuėjo ieškoti 
dramblio Modoc. Šį kartą ^ 
drambliui Judy pasisekė at 
.moti Mo** į W M I . Geležis ir maste 
drambliai įhpo į automobilį j 
ir taip baigės Modoc įvairių Iš Lietuvos, petlasaboną, 
nuotykių kelionė po miškus ' gauta žinia, kad vokiečių 
ir laukus. O, bėja, Modoc bu komisaras Šiaulių srityje 
vo aplankęs Wabash mieste Gewecke lankėsi !Eauragėje. 
baisementą ir vaistinę, kur šia proga jis pareKke, kad 
riešutų pasiėmęs išėjo ir su geležis būsiantį skiriama tik 
visomis durimis ir vieną mo tiems ūkininkams, kurie "ge 
teriškę išgąsdino. Modoc riausiai" atliko maisto ir M-
krisdamas laukuose yra su- tokių produktų pristatymo 
žeidęs vieną žmogų. prievolę. 
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skodviejŲ 

X Federacijos Chicago me 
tinė konferencija praeitą sek 
madienį pavyko visais atžvil 
giais. Arti trys šimtai at
stovų atstovavo desėtkus 
mūs draugijų, klubų ir or
ganizacijų, kuopų. Dalyvavo* 
taip pat visi mūs žymieji 
veikėjai ir daug svečių, tar
pe kurių kun. dr. Rėklaitis, 
MIC, kun. dr. J. Vaškas, 
MIC, prelatas M. Krušas, 
kons. P. Daužvardis, Bulo
tienė ir kiti. 

X V. Skirius ir Geo. Ba-
kantis, vaukeganiečiai dele
gatai, buvo konferencijos pre 
zidiame: Skirius viee pirmi
ninku, o Bukantis — rezo
liucijų komisijoj. 

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
Bridgeporto skyrius konfe
rencijai pridavė $30.00. Tai 
pelnas pastarojo parengimo, 
LGF naudai. Bridgeporto L 
GF skyrius yra vienas yeik-
1 i ausiu. 

X P- Daužvardžio, Lietu
vos konsulo, pranešimas a-
pie Lietuvą vėliausių įvykių 
akivaizdoje, Federacijos kon 
ferencijos praeitą sekmadie
nį išklausytas dideliu įdo-

• rrrurrm ir priimta rezoli-jcija. 
[kuri telpa kitoje vietoj. . 

I X Utsule 
žymi Dievo 

"Deutsche Zeitung im 
Ostland" (LX. 10), deda to-

Darbininkai, kurie yra va jkįą žinią: "Iš vokiečių pre-
žinėjimo grupėmis klubų na kinių baidokų Kauan uoste 
riai, galės gauti leidimą pa- šiomis dienomis dęzertavo 
taisyti jų padangas. O jeigu į du lietuvių i jūreiviai :.;An-
jos būtų nebepataisomos, jie 
gaus leidimą pirktis naujų 
padangų iš atjaunintos gu
mos. 

Atsarginės arba "tingi
nes" padangos, kurias iki 
lapkričio 22 d. reikia atiduo 
ti, sudarys padangų rezer
vuarą ir gume* atsargą, iš 
kur bus imama padangos bū 
tiniems reikalams. 

Vienok visi automobilis
tai turės sumažinti važinėji-
mąsi kiek tik galima, .jie to 

drius Gankovas ir Vladas 
Mudzevičius. Pastarasis bu
vo paimtas tarnybon vienos 
! karinės įstaigos Rytų Prū
suose. Abu dezertyrai netu
ri asmens dokumentų ir po
licijos yra ieškomi*. 

'"ST 
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Šuo ir gyvatė 
Texas valstybėje įvyko šie 

nuotykiai: 
Keliavo vienas žmogus su 

medinė koja. Kur buvus kur 
nebus atsirado gyvate. Ji 
tik čiakš ir įkirto žmogui j 
medinę koją Ir žmogus nu
keliavo gyvatės nepaliestas. 

Kitu atveju keliavo kitas 
žmogus su medine koja Šį 
žmogų užpuolė šuo ir įkan
do ne į medinę, bet sveiką 
koją 

H*u LiKt ir no* T,4t 
^ _ . . I A. IkJ A 

"* CAKE PLOS ffr , 

+* Gt&iNMl ***** 
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ūkio komisija 
Kaip rašo "Kauener Zei

tung" (DC H) , į Lietuvą bu 
vo atvykusi olandų "Rytų 
Kompanijos" delegacija su 
jos pirmininku Rost Van 
Tonningen priešakyje Dele
gacija su vokiečių įstaigo
mis vedusi derybas dėl'olan 
dų jėgų įsijungimo tuč tuo
jau" žemes ūkio srityje 

skaitytojai. 
X Petronėle Naujokaitis, 

3347 S. Lituanica Ave., per 
Raud. Kryžių: gavo laišką i š 
Lietuvos nuo s a v o brolio 
Petro Palubinsko. Rašo, kad 
šeima sveika tik j is pats da
bar randasi Kaune vokiečių 
koncentracijos stovykloj. 

X Juozas B-bnis, antras 
sūnus senų ir ž ; omų Bridge 
portp gyvent- ; ų, š iomis die
nomis šaukVz'-rag į kariuo
mene. Vyresnis Bnbr.'ų sū
nus — Viktoras jau tii.iiia.u-
ja •kariuomenėj. Tėvas, kaip 
žinoma, yra išvykęs į Ąlaską 
sveikatos pataisymai. Taigi, 
namie liks tiktai motina su— 

X Benediktas Bašinskas, 
3347 S. Lituanica Ave., lap
kričio 18 d. išvyksta į ka
riuomenę. Tėvai, gimines ir 
drangai linki jam garbingai 
ginti savo kraštą ir, nuga
lėjus priešą, sveikam grįžti 

GRENNAN 

5' 
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GKBMHA* C A K E ' T U F S " 

Neleidžia gyventi 
Kaune 

Lietuvoje, Kaime Steigtas 
įsakymas, pagal kurį visi tie 
gyventojai, kurie \ miestą 
atvyko po pereitų metų bir
želio 22 d. ir neturi nuolati
nio užsiėmimo, tori grįžti į 
savo senąją gyvenamąją vie. 
tą. Taip pat kai kurios iš
taigos raginamos išsikelti į 
tokias miestus, kur esą daa 
giau laisvų patalpa. 

X M r . Beck iš U. S. Iždo 
Departamento praeitą sek
madienį Federacijos konfe
rencijoj padare pranešimą 
apie pirkimą U. S. War 
Bonos. Suvažiavę konferen-
cijon atstovai per pora. va
landų išpirko Karo Bonų už 
$2,250.00. Konferencijoj taip 
pat sttdsrytifc platus komi-

kitos lietuvių grupės ir or
ganizacijos, kaip Lietuvių 
Prekybos Butas ir t -m 
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