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Per dvylikos mailių tolį prieš ašį 
sunkioji artilerija vartojama

Londone pranešta, kad arti
; -* >.* t s t

Bizerte eina atkaklios kovos
LONDONAS, lapkr. 30.— Į žiniomis iš karo fronto, 

Britų ir amerikiečių kariuo- smarkiausios kovos vyksta
menė susimetė ofensyvon 
prieš ašį Tunise, Tunisijoje.

Iš Paryžiaus per nacių 
kontroliuojamą radiją pra
neša, kad sąjungininkai per 
dvylikos mailių tolį sunkią
ją artilerija apšaudo Tunisą 
ir smarkios kovos vyksta 
apylinkėse. .

Rusų ofensyva prieš vokiečius ir 
toliau sėkmingai vykdoma

MASKVA, lapkr. 30. — 
Sovietų vadovybė praneša, 
kad rusų kariuomenė nenu
traukia prieš vokiečius su
keltos ofensyvos Stalingrado 
fronte ir vis dar toliau įsis-

AUSBIALAI ATKIRTO 
GONA NUO BŪNA,
N. GVINĖJOJE
'#2 *• •• ’

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
lapkr. 30.—Australų kariuo
menė, lėktuvų ir artilerijos 
remiama, užėmė apie 900 
sieksnių jūros pakrančių ry
tuose nuo Gona ir pasistūmė 
Sanananda link, pranešė są 
jungininkų vadovybė.

Tuo būdu australai Gona 
bazę atkirto nuo Būna bazės 
ir dabar japonai vienur ir ki 
tur paskyrium atakuojami.

* Patirta, kad Gona bazėje 
nėra daug japonų ir sąjun
gininkams nebus sunkumų 
juos fkalaužti.

Kitaip yra su Būna baze. 
Sužinota, kad ten iš japonų 
erjbmarinų išlaipinta dau
giau japonų kariuomenės.

Sąjungininkų bombonešiai 
be pertraukos atakuoja ja
ponų įsitvirtinimus Būna 
apylinkėje ir pačioje bazėje. 
Bombų tenka ir Gona bazei. 
Sukeliami gaisrai.

U. S. bombonešiai 
atakuoja japonus 
Aleutian salose

WASHINGTON, lapkr. 30. 
— Gauta žinių, kad japonai 
ir vėl pradėjo sukinėtis ap
link Attu aalą, Aleutian sa 
lyne. Pastebėta, kad jie ten 
salon grįžo ir dirbdina įsi
tvirtinimus. Nesenai jie tą 
aalą buvo apleidę gavę gerą 
U. S. bombonešių pirtį.

Ir dabar prieš juos pasiųs- kendo liepsnose, 
ti didieji bombonešiai. • Salėje ir pašaliniuose kam

rytuose nuo Djedeide. ši vie
ta yra ties geležinkeliu, jun
giančiu Tunis au Bizerte.

Tas reiškia, kad sąjungi

ninkai veržiasi kyliu į pajū

rį, kad minėtas bazes vieną 

nuo'kitos atkirsti ir paskiau 

jas pavieniui paimti.

magina priešui užduoti mir
tiną smūgį.

Iš karo fronto praneša, 
kad kiekvieną dieną apie po 
10,000 vokiečių aukaujama. 
Kai kuriose vietose vokiečių 
eilės tiek praretėjusios, kad 
rusai be didelių sunkumų ūž 
ima jų pozicijas ir ten pas
kutinius užsilikusius vokie

čius iškloja. *

Sovietų laikraščiai prane
ša, kad rusai paėmę dar vie
ną svarbų strateginį vokie
čių įsistiprinimą ties Dono 
upe ir žygiuoja pirmyn.

Kai kuriose vietose vokie 
čiai patys atsimeta.

Nereikia nė sakyti, kad 
rusams visur tenka dideli 
karo grobiai.

Maskvos fronte ofensyva 
taip pat sėkmingai vykdoma.

481 žmogus žuvo Cocoanut klubo 
gaisre Bostone šeštadienio vakarą

BOSTON, Mass., lapkr. 30. 
— Apskaičiuota, kad Cocoa
nut klubo gaisro aukų yra: 
481 asmuo žuvusiųjų * ir 

apie 180 sužeistųjų. Praneš
ta, kad iš sužeistųjų diaug 
vargiai išliksią gyvi. Vieni 
jų baisiai apsvilę, kiti šulam 
dyti per kilusią gaisro metu 
pasiaubą.

Stanley Tomaszewski, 16 
m. amž., klubo patarnauto 
jas (bus boy) policijai išpaz- 
žino, kad jis netyčia sukėlė 
gaisrą. Jis sakosi užsižiebęs 
degtuką, kad įstatyti vieną 
elektros lemputę kiūbo užei- 
ginėje dalyje lubosė. Nuo 
degtuko staiga užsidegė iš
kabinėti popieriniai papuoša
lai. Liepsnos plupterėjo ir 
momentaliai persimetė į di
džiąją šokių salę, kuri taip 

, pat popieriais buvo nukabi 
nėta. Visas salės vidus pas-

ŽUVO DAUGIAU KAIP 400 ASMEN Ų NAKTINIO

("Draugu*" Acme teiepnoto >

Garsusis Cocoanut Grove klūbis, Bostone, dienos švieso je. Jame kiio gaisras, kada vienas tarnautojas užžiebė deg
tuką pakeičiant šviesas. Gaisre žuvo daugiau kaip 400 as menų ir daug buvo sužeistų.

Pacifike vokiečiai 
nuskandino savo laivą

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS, Australijoje, lapkr. 30. 
— Sąjungininkų karo vado
vybė praneša, kad du japo' 
nų karo laivai, regis, bandę 
išlaipinti daugiau japonų ka
riuomenės Būna bazės pak
rantėse, Naujojoj Gvinėjoj, 
U. S. bombonešių nuskan
dinti.

r. 4 ' <
Tolėliau į vakarus nuo 

Būna bazės amerikiečiai la- 
kūnai .užtiko vokiečių laivą, 
kurį patys vokiečiai nuskan
dino. 72 įgulos narių išva
duota ir paimta nelaisvėn.

Iš Romos pareikšta 
Italija nekapiluliuos

ROMA, lapkr. 30 (per ra- 
dią>,<+: Nepaisant sunkumų,
Italija nieku būdu nedarys
paskiros taikos su sąjnngi- ler skubotai išvyko į Toulo- 
nėmis 1. valstybėmis ir pa-1 ną, Prancūziją, kur prancū- 
siryžusi nešti dar didesnius zai anądien sunaikino savo 
sunkumus, nepaisant Angli-! karo laivyną, 

jos r, ministro pirmininko. Nereikia nė aiškinti, «ko- 
Churchillio grasinimui nai- kįais reikalais jis ten išvy-

bariuose tuo metu būta apie 
850 asmenų. Kilo pasiauba.
Visi kas tik gyvas puolėsi 
prie išėjimų, kurie aklai už
sikimšo. Apačioje pakliuvę kinti Italiją bombonešių ata- fe0. Pirmiausia jis ims na-
žmonės stačiai sumindžioti komis. gan tuos prancūzus, kurių
ir sumalti. Savo rėžtu vidų-' Per radiją pažymėta, kad1 pastangomis laivynas eiunai-
je alsavimas nuo dūmų pasi- italai į tuos grasinimus šal 
darė troškus. Daugelio, ypač1 tai atsineša ir visomis prie- 
moterų, užsidegė drabužiai. monėmis priešinsis britų te- 

Daugiausia žmonių žuvo1 romi. Italai pilnai įsitikinę, 
prie didžiųjų sukiojamų du- kad karas bus laimėtas, 

rų, kurios užsikimšo ir ne
buvo galima jų nė į vieną 
kurią pusę pasukti.

Bostonas pergyvena did
žiausią ir šiurpią nelaimę, 
kuri yra lygi su įvykusia 
1903 m. nelaime Chicagoj, 
kai gaisras ištiko Iroųuois 
teatrą. Siame teacre 575 as
menys žuvo.

Nė viens pusė Cocoanut 
kiūbo aukų dar neatpažinta.
Pranešta, kad aukų skaičius 
gal sieksiąs 500. Nes yra 
daug sunkiai sužeistųjų.

Kitais metais šimtai 
kolegijų bus 
uždaryta IL S. ?

WASHINGTON, lapkr. 3u. 
— National Council of Chief 
Schools Officers suvažiavi
me Maury Maverick, karo 
gamybos boardo vyriausybės 
divizijos atstovas, pareiškė, 
jo nuomone ateinančiais me
tais apie 500 kolegijų šaly 
bus uždaryta, kadangi pri
truks lankytojų. Daugumas 
jaunų vyrų bus pašaukta 
karo tarnybon.

U. S. diplomatai 
Lrurde laikomi

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
30— Iškelti iš Vichy, Pran
cūzijos, J. A. Valstybių di
plomatai vis dar Liurde lai
komi, anot apturėtų čia ži
nių. Su jais yra ir amerikie
čiai korespondentai, t 

Pranešta, kad Liurdo gy
ventojai amerikiečiams yra 
daug draugingi. Sekmadie
niais amerikiečiai ten lais-

Churchillis ragina italus daryti 
atskirą taiką su sąjungininkais

Kitaip gi Italija sąjungininkų 
bombonešiais bus išgriauta

LONDONAS, lapkr. 30 — 
Britų ministras pirmininkas 
Churchillis vakar kalbėjo 
per radiją. Jis pranešė karo 
eigą Afrikoje ir kitose pa-

Himmler išvyko į 
Toulon bausti 
prancūzus jūrininkus

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Gauta žinių, kad vokiečių 
gestapo (politinės policijos) 
viršininkas Heinrich Himm-

kintas. Paskiau jis įkaliriB 
tuos prancūzų armijos ir 
laivyno karininkus, kurie 
pasipriešino demobili z ų o t i 
armiją ir laivyną.

Suprantama, suimtieji bus 
statomi nacių karo teisman. 
O su naciais nėra juokų, 
kaip jie gyvena desperatiš
kus laikus.

ISTANBULIS, Turkija 
lapkr. 30. — Užsienių kari
niuose sluoksniuose tvirti
nama, kad šiandie Italijoje 
yra daugiau kaip 300,000 vo
kiečių kariuomenės, įėmus. ... r no prancūzus patrijotus, ku-
^ectalt politine karluomcn, Mnaikin0 „v0 laivyn,

vai lanko pamaldas bažny- Toulone, lcad jis netektų na- 
čioję. I ciams,

saulio dalyse. Pažymėjo, kad 
kaip tik su Amerikos pagal
ba ašis Ėuropoje bus eu- 

triuškinta, tada Britanijos 
karo jėgos automatiškai per
simes į Pacifiką padėti Ame 
rikai nugalėti japonus.

' I
Churchillis ragino italus 

sukilti prieš savo diktatorių 
Mussolinį ir padaryti atski
rą taiką su sąjungininkais. 
Jei tas nebus atlikta, Italija 
baisiai turės nukentėti. Su
prantama, daugiausia nu
kentės italai sodžionys ir 
darbininkai.

Ministras pirmininkas sa
kė, kad kaip tik ašis bus eu-

ir pakrantės bus sąjunginin
kų žinioje ir iš tenai bombo
nešiais bus atakuojama visa 
Pietinė Italija. Jei iki to lai
ko Italija neišeis iš karo, 
Italijos viši pramonės cen 
trai bus sumaišyti su žeme 
ir toliau nebus progos ita
lams ilgiau kariauti.

Churchillis pareiškė, kad 
sąjungininkams nebus leng
va atsiekti laimėjimą, nes 
ašis yra dar galinga. Atei
nantieji metai numatomi 
kruviniausieji metai. Tačiau 
Europa ir visas pasaulis būt 
išvaduotas iš beprotiškos 
opresijos ir korpor&lo Hitle
rio šėlstančiojo teroro.

Churchillis didžiai įverti

BRITŲ BOMBONEŠIAI 
IŠGRIOVĖ TURINĄ— 
ITALIJOS MIESTĄ

I
LONDONAS, lapkr. 30.— 

Naktį prieš sekmadienį, šim
tai britų bombonešių ataka
vo Italijos pramoninį miestą 
Turiną ir didesnę jo dalį pa
keitė griuvėsiais ir nuodėgu
liais. Britai pirmą kartą pa
vartojo keturių tonų svorio 
bombas. Tokios bombos spro 
girnas keletą miesto kvartalų 
išgriauja ir sukelia gaisrus.

Turinas iki šipliai buvo 
didis Italijos karo pramonės 
centras. Tenai buvo garsieji 
Fiat inžinų, Caproni bombo
nešių ir eilė kitų fabrikų. 
Ten buvo taip pat karališ
kas arsenalas. Spėjama, kad 
dabar viskas ten išgriauta ir 
sunaikinta.. Anot britų ori
nių žvalgų, Turinas ištrenk
tas iš karo ir daugiau karo 
gamybai netinkamas.

Italų vyriausybės išleistam 
komunikate parei šk iam B, 
kad bombonešių ' > atakomis 
Tarine sukelti milžiniški nuo 
stoliai, kuriuos apskaičiuoti 
ims daug laiko, o gal ir ne
bus galima. .

Britų lakūnai sako, kad šį 
kartą atakoms gražus oras 
pasitaikė ir taikyklingai svai 
dytos bombos J fabrikų sri
tis. Britai nesusidūrė su ita
lų priešinimosi.

Italai nerimsta, 
galimi sukilimai :

WĄSHINGTON, lapkr. 30. 
— Spaudos konferencijoje 
valstybės sekretorius Hull 
iškėlė aikštėn, kad valstybės 
departamentas turi žinių 
apie didėjantį Italijoje sąjū
dį prieš fašistų vyriausybę 
ir prieš karą. Sako, kad ka
ras italams įkirėjo iki gyvo-

naikinta Afrikoje, tenai visi jo kaulo ir toliau darosi ne- 
Viduržemio jūros pakraščiai I pakenčiamas taip, kad reikia

laukti gyventojų sumišimų.

Sekretorius Hull pareiškė, 
kad nebus koks nors netikė
tumas, jei italai kai didžiau
sia banga pakils prieš fašis
tų vyriausybę.

Hull taip pat reiškė vil
ties, kad italų nerimu pasi
naudos albanai ir kitos Bal
kanų pavergtosios tautos. 
Sukils ir nusikratys paver
gėjais.

230 ašies lėktuvu 
sunaikinta Afrikoj

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Vyriausioji U. S. oro jėgų 
stovykla Afrikoje praneša, 
kad per 20 dienų karo kam
panijos Siaurinėj Afrikoj 
airportuose sunaikinta 230 
ašies lėktuvų.



Antradienis,

VIENA UGNIES auka IŠ KEL»U ŠIMTŲ Ne iieve, bet vaisium bran
gus medis sodo; Ue rūbai, 
bet darbai žmogaus vertę 
rodo.

Turim naują,

HKHrcMISKft Sfllę

nae, .V,. Karvelis, J. Rimkus, 

o valgius Į stalus padavinė
jo eodalietės. Bufete šauniai 
darbavos LRKSA 137 kp. 
narės Misevičienė ir Varko- 

jienė. Joms pagelbėjo J. Pi* 
lipaitis, J. Kuivinskas, Msn. 
B, Gerais.

Klebonas kun. K Juokai-, 
tis per vakarienę pasakė tu
riningą kalbą, kurioj dėkojo 
parapi jonams už vieningą 
darbuotę parapijos reika
lais.

Po visam buvo šokiai. 

Federacijos vakaras

Federacijos skyrius nuta
rė suruošti Naujų Metų lau
kimo vakarą, kuriame bus 
vaišės, šokiai ir kitokie pa
silinksminimai. Šokiams 
grieš geras orkestras.

Serga

šiuo metu tarpe lietuvių 
girdėt serga sekantieji: M. 
Jasilifrnaitė (randasi dv. An

ksti, klebono prašomas p$,-l tano ligoninėj), Ausmonienė, 

siskubinti, kad galima būtų] Visockis, Aitutienė ir Zel- 
Vardas lentoje įrašyti. j zienė.

Salės statyba labai domė- “Garnio’’ dovanos 
josi net pats vietos vystu-( 
pas HobAn, kuris pastaruo
ju laiku perkeltas į Cleve- 
Ižihd. Veik kasdien atvažiuo
davo pasižiūrėti, kaip eina 
Statybos darbai. Ir tikrai j 
galima pasididžiuoti sale ir1 
jds patogumais įvairiems pa
rengimams. Scena labai ge- 
rąl Įrengta vaidinimui. Vir
tuvė moderniška. Indai nau
ji, Parapijos trustisas V.
Karvelis padirbo naują gra
žų barą, kuris jam daug kai
navo. Dėl to parapijonai be
galo dėkingi duosniam vei
kėjui.

Pažaras

; Bazaras, suruoštas naujoj 
salėj, taip pat buvo sėkmin
gas. Klebonas paskelbė, kad

J 1

gryno pelno padaryta virš 
trys tūkstančiai dolerių. Pa
rapijonai net nustebo išgir
dę tokį pranešimą. Visa tai 

-liūdija parapijonų vieningą 
veikimą. Praeitą vasarą pa

rapijos, piknikai taipgi buvo 
sėkmingi. Visuos parengi
muos parapijos naudai daug 
pasidarbuoja trustisai J. Mi
lašius ir V. Karvelis. Garbė 

jiems!
' \ 'T . r ' .» f ’

Metinė parapijos vakarienė

Prieš pora savaičių įvy
kus metinė parapijos vaka
rienė buvo tikrai Šauni. Virš 
400 žmonių dalyvavo ir ge 

rijosi šeimininkių paruošta 
vakariene. Per vakarienę sa- 
»j šeimininkavo komisijos 
nariai J. Milašius, J. Ene-

PRADĖKITE

TAUPYTI

ŠIANDIEN

dėl

I 9 4 3

PASINAUDOKITE PROGA 

DIDELIO

REMOVAL IŠPARDAVIMOs
budriko dviejose 

KRAUTUVĖSE !
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION i

INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

DABARTINfi
DIVIDENTŲ
RATA

Actas tslsphfrto)
Jauna moteris, Bostono naktinio klubo gaisro auka, išnešta baisiai apdegusi, ji buvo 

nugabenta į Bostono ligoninę. Ji yra viena iš kelių šimtų lūnklai nukentėjusi. Prane
šama, kad daugiau kaip 400 asmenų žuvo gaisre.

1751 W. 47 th Street
Budriko leidžiami lietuviški 
programai:
WCFL — 1000-K Sekmadienio 

vakare 9-tą vai.
WHFC — 1450-K Ketvirtadie

nio vakare 7-tą vai.

ADVOKATAS
recht’e, ir daug ką išsiuntė 
į Vokietiją, o tik paliko kar 

petus naudoti nacių namuo
se, Olandijoje.

DU KARTUS PASPRUKO 

IS NACIU NAGU
ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas:;

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-tca 
valandos vakar*. . 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

flkMNB Ml4 Tat STAte 7R7)

unijos nuosavybęIš Berno, Šveicarijos pra

nešama, kad kardinolas Au- 
gust Hlond, Lenkijos Pri
mas Gniezno, Poznanijoje, | 
arkivyskupas, dabar yra 
Ispanijoje. ■ *

Kardinolui Hlondui pasise
kė iš nacių nagų pasprukti 
antrą kartą. Kai naciai už
kariavo Lenkiją ir Lenkijos 
valdžia išvyko į1 Rumuniją, 
tai kardinolas per Rumuhiją 
nuvyko į Romą. Pastaruoju 

laiku lenkų kardinolas gyve 
nč> Prancūzijoje, Lurdomies 
te. Rardmof&š Tflofid. prieš 

naoiams okupuojant Lurdą, 
apleido Lurdą ir htivyko į 
SaragoSsą, po to, kai ameri-' 
kiečių kariuomenė įžengė į . 

Raportoris šiaurės Afriką. Į

LIETUVIS DAKTARAS 
UFTOMETKl&TASGauta žinia, kad nacių PLATINKITE “DRAUGĄ” 

darbo frontas Olandijoje pa
grobė olandų katalikų darbi „ »t.nKTX.«
ninku unijos turtus, Ut- Lrais \>. oEiHNCiIl

UKTtvn AKIŲ GYDYTOJAS 
tf metų patyrimas

Tel. Varde 1829 
Pritaiko Akinius 

Krtras Akte 
Otateo.

Ofteas Ir Akinių Dirbtuve 
MM *>• BaLSTED ST.

.. r kampas 84th St.

VUMidtM Mo 16 M 4, SttO 6 (kl B 
Trefited. ir Sekmsd. pagal sutarti

atsako mlngai o> 
prieinama karną

JOS F. BUDRU
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.

Telefonas:

Calumet 4581
DDL ftADlO PATAISYMO 

FAlAUUtBt 

TAfcfM MMB

tf aabim
DR SELMA SODEIKA

AKIS IŠTIRI N ĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS. .

7 So. Dearborn St <
Room 12M

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

Kitomis valandomis pagal sutari
metodų Įrengimai aKitos, n* 
rloms akinių pagelba neužtenki

Nuo 10 to 8 Ui kas dieną
Antradienio ir ketvirtadienio 

Vakartis. >
137 No. Marica Street 

Ouk $urk, ttttnois 

(Prie kampo Lake St)
fkMękotf: fcUCLH) MD.

— REZIDENCIJA — - .1441 -ssr “

LIETUVIAI DAKTARAI1 Nt» VlCtOftY

n o s pi t a t 

Po nauja vadovyste.

< 328 W. 85th PLACE

• Phone: YARds 2330 

24 vaL patarnavimas

FHYBlOlAB AND IUROBON 
4645 Sa Ashland Avenue

01180 VALANDOS:
Nuo I iki 4 ir ntn d iki 8 tsL vak.

NediUomik pagal ratartį. 
Office teL TARds 4727 
Narna tel P&Oapaet 1B80

•YDYT0JA8 tt CHIRURGAS 
a AKUOTO MKTA1KO 

144 Wetf 3Mh Street
Valandos: 11-12; 2-4 lt 6:30-8:30

Pirite JI tetek tik 1-4Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavime lank
ant m ūbų ligoninės kliniką. Kli- 
tiiko Valandos nuo 2 Vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas huiemintomts kainomis.

■ «IWIDWIDuDD Mbllkl II ■ ■■
THE LlTMUANtAN CATHOLIC CHARITIES 

in association with
THE MIDVVEST CATHOLIC THEATRE MtiVEMEM 

x ' p r e D D h t -
Willlam ftoeder ttfld The Joyce KUmer Players 

in Hia Latest StAge Success —

The Vtrtue of Satan

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

DaitoTai
1445 So. 49th Court, Cicero

Aatnditeuus, Kstvutaditeims 
ir Penktadieniais

Vtteddds: 10-12 ryte, 24, 74 P. M. 
<H47 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
. , ir frdtadieuste 

VblSalosijĮ S popisi,

GYDYTOJAS IB (UBVJBGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trtiad. Ir Sekmsd. tik susitariu*.

žesnes operacijas atlieka atsako- 
’mlugl Chirurgai-Daktarai.
Pilnai (rengt* PliyMotlicr^py lx>- 
partnientaft prlskaltattt Dlather- 
my, ’ tfttra Vfotst Ray, Shmsmdai 
Ir kitus modernUkus metodus 
gydymo.
Pflasl IMagtas k-ft*y Depart- 
mteMa daktarams Ir pacientams. 
Nė vienam vertam ligoniui ae- 

i ai iriam fgynynuLR Ir priežiūra.b įsu s^-sssr-

kalbam lietuviškai

I SMU*“
DUJohn J. Smbtana 

Dr: J, X įmetamu Jr.
GYDYTOJAS 01 O&fBURGAa

t 4729 So. AshUhd Avė. 

(2-troa lubos)
tel. WDw*> 2880 CMcago, UL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vsl. popiet ir nuo t Ud 8:30 v. vak. 
Sekžuad. guo 10 iki 12 vsl. ryto.

OFTOMSnUNTSI
So. AMklBDd A 

Dante* twte
Mi CANAL SMS, <

A carefully Selected Gest, inčluding — 

Isabelle Conrath — Jame* Fishet — JAy Shcrtdati 

BENEFIT — HOLY FAMILY VILLA

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

M 47ul BtT66t
vsLi kas 9 vai ryto Ud B vsL vak 
Sa»..,.BtMte P!&. »oUrt»r

DR. PETER T.

DYDYTSJAS A OBOMIBOAS

4631 Sa Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Bas. TeL: Ksavrood 4800 

VALANDOS
Nao 10-12 v. ryte} 2-8 ir 7-8 v. vak 
NsdfiHmn tfs 10 iki U rt. disns

20 N. WaCker Drlve

GYDYTOJAS ID OHERUDGAS 
2201 W«mt Cennmk Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. rak.
Sektoad., Tračted. tr Baltsd. ra» 

karais ofisas uždarytas. 
B1ZIDENCUA:

8241 Wemt 66th Place 

tat BSPabtts 7188

JSjįfllffliLfHSLflfiSS.

GYDYTOJAS M 0KRURGAS 
Kamp. 15tos gal. Ir 40th Ct 

OFISO VALANDOS i 
> Iki 4 poplst 7 iki 8 raksiu, 

tr tefsl tetarą.
Res.' 1625 Sa 5Mh Avenue 

Tsl Oisste 1484

DR, k JENtINS
(LA stovis)

GYDYTOJAS ID OBfiLU&OAB 
2500 WeM 63rd Street 

0WB0 VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai sutarti

Ofiso tetetuose nOspete 6737 
Namų telefonas VlRglnla 2421

AN8AVIMUISTATYBAI — REMONTĄV»IUI ABBA

ĮM xbpx ūht Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
j£aj PANAUDOKITE PHOOA DABARTINĖMS ŽEMOMS s la ~

GYDYTOJAI D OaZDUDGAI

VaL: B-M h 7-*-G vak 
Ketvirtai ir Netoliomis snsttera 
Ž423 Wta )torquettt Rd.

TAPKITE FlNAUrStKlAt WErWKLAŪ8OWl~l
OR. r. Z, ZMATOMS

GYDYTOJAI b OTiDUROAM 
1821 Sa Halsted Street

TAUPYKITE .mūsų įstaigoje. Jlkų EdaHal Mpstfacte globte 
Jami Ir lig 060.00 apdfatoftl per Padarai Sevings and Loan In* 
suranee Oorperatkjn. Mefeatne 8%%. Jfioų pinigai greitai išmoka* 
ori ant parelkalariltoe.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ HNANMND tBYAlGA

GYDYTOJA IR CHIRUROAS
4144 Archer Aveaue

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rea. Tat. LAFayette 0004 

Jeigu Naatailiepin —
Vieni žmonės darbonjasi, 

kaip bitės rinkdamos medų 
■no kiekvienos gėlėa, e kiti 
— kaip vorai, renka tiktai 

nuodai.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TRL. CALUMET 4118 Joa. M. MoceMn, 8ec’y. 3234 SO. HALSTED ST

SKAITYKITE “DBAUO4* '

9n\<u*c.d
Protrtcfjnn

votį*"

». .-i. a u A-
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Anffadienja, .Odflp 1,1942

Ir žiaurus priešas
» n < -

Ką pasakoja apie Japonus žmogus,

kuris išbuvo šešius mėnesius japonų
ri< * r ■ ', v •
koncentracijos stovykloje.

Amerikiečiai neįvaizduo- siu* leido grįžti į Mary* 
jfl koks piktas priešas yra knoll namus pasiimti daik- 
japonas. Japonų žiaurumą tų. Tėvas Walsh įėjo į savo 
yra patyręs misijonorius ku kambarį ir pakavo save pal 
nigas Vincent Walsh, M. M., tą. Kai jis baigė pakuoti, 
kuris šešius mėnesius buvo tarpdury pasirodė japonų 
japonų koncentracijos sto- oficieris ir savo rankose lai 
vykioje. Jis matė baisias Ii- kė brauningą. Pabėgti nebu-
gas, kentėjo badą ir nekar
tą žvelgė mirčiai į akį.

Kfičių vakarą

Buvo Kūčių vakaras, 1941 
metais, kada tėvas Walsh ir 
apie 30 kitų misijonorių bu- 
bo Hong Kong’e japonų 
areštuota, šioje grupėje bu
vo ir vyskupas Cuthbert 
O’Gara. Vicar Apostolic of 
Yuan ling, China.

Kunigų rankos buvo su
rištos į užpaklį virvėmis ir 
jie buvo japonų varomi pa
lei fronto linijas. Netrukus 
Hong Kong iš japonų buvo 

atimtas.
Kunigai varomi palei fron

vo galimybės. Kalbos su ja
ponu negalėjo būti, nes tė
vas Walsh nemokėjo japo
niškai kalbėti Kunigas nu
sišypsojo ir japonas šypte
lėjo. Tokia buvo kunigo 
kalba su japonu.

Kunigas Walsh buvo išva 
rytas į koncentracijos sto- 
rytas į koncentracijos sto
vyklą ir ten išbuvo šešius 
mėnesius.

Grįžo į Ameriką

Kunigas Walsh į Ameriką 
grįžo iš japonų belaisvės 
1942 m., rugpiūčio mėnesį. 
Jis grįžo Asama Maru lai
vu, kada buvo pasikeitimas 
žmonių tarp Amerikos ir

to linijas, kulkos švilpia. Ja Japonijos.
ponai, būtų patenkinti, jei , Kunigas Walsh matė besi 
kunigus būtų palietusios juokančius japonų karei- 
kulkos. Kada japonai kuni- vius, kada jie žudė britų bė
gus varė palei frontą, o kul 
kos ūžė, tai jie kunigams da 
vi įsakymus: krisk žemėn, 
kelkis, pulk žemėn, kelkis ir 
t. L

,■ -
Auksinis laikrodis už
stiklinę vandens

laisvius. Kodėl jie juokės? 
Todėl jie juokės žudydami 
belaisvius, kad jie pagonis, 
— pasakė kunigas.

0BAP9A
SUŽALOTAS LAIVAS KASABLANKOJE

a umuctus* Aeįue leiepootoi
* z

Prekinis laivas pavirtęs į šoną Kasablankos uoste, Mo- 
rokoje, po mūšių, kai amerikiečiai išlipo į krtntą.

Ar Rusija svarbesnė kaip Šv. Sostas

Penki misijonoriai, į jų tar 
pą įskaitant ir vyskupą 
O’Gara, buvo įkalinti sena
me garaže, kur buvo cemen
to grindys ir nepaprasta ne
švariu Tris dienas ir ketu
rias paktis kaliniai misijo- 
noriai negavo maisto ir van
dens, bet užtat turėjo aps-

Naciai su savo 
"kultūra" braunasi į 
Lietuvos universitetu

Meksikos spaudoje pa
sirodo balsų, kad būtų atnau 
jinti santykiai tarp Meksi
kos ir Vatikano, šv. Sosto. 
Meksikos laikraščiai pažy
mi, kad visi kultūringi kraš 
tai turi ryšius su popiežiu
mi, nes svarbu apginti krik 
ščioniški dėsniai.

Novedades, Meksikos dien 
rastis, pažymi, kad Vatika
nas yra be demokratiškų 
klaidų ir be totaliarinių silp 
nybių ir yra per dvidešimt 
šimtmečių atlaikęs milžiniš
kas dvasines kovas.

sudaryti konkordatą, bet lai 
kraštis klausia “kodėl pre
zidentas negalėtų turėti as
meninį atstovą prie šv. Sos-

NUUOPIMO

Jose C. Valades, ilustruo- 
tame savaitiniame laikraš- 

“Kauener Zeitung” žinio- ty — Hoy, reikalauja Mek- 
mis, Lietuvoje, Vytauto Di- sikos santykių su Rusija 
džiojo Universiteto filosofi- (su Rusija jau atnaujinti, 
jos fakultetas šiais mokslo kurių nebuvo per 15 metų) 
metais įvedęs specialinius ir šv. Sostu (Vatikanu), 
paskaitų ciklus, kurių tiks- specialiai dėl sėkmingos tai- 
las “supažindinti lietuvių kos klausimų. Laikraštis pa

čiai kančių. Visi susirgo — ! tautą su vokiečių kultūra”.. žymi, kad dabar gal ir nėra 

keturi gavo dysentery, vie- Kai kurios paskaitos būsian galimybės tiesioginių sąnty- 
nas — pneumonia. Iškei- Čios skaitomos vokiečių kai- kių atnaujinti 'tarp Meksi- 
čiant auksinį laikrodį gauta ba. • kos ir Vatikano, nes reikėtų
iš japonų puodukas van
dens.

Matės padangėse pašvai- 
tėš, tai buvo ženklas, kad 
japonai degino britų karių 
lavonus.

i šeši mėnesiai japonų kon
centracijos stovykloje

t
Po keturių naktų suimtuo

WhoSofferFrom

then

niui mum
If you—Ūke ab many tromen betveen

Ši RUDES

the agae of M and 62—aufler fram 
hQt flantMa, weak. dlecy. nerraua fed- 
Mga, lUrire— of “lrnvularltltOara 
hlue at tlmaa due to th. funettonal 
mlddte agoperlod ln a voman'a UXe— 
tnr taklng Lydla E. Plnkham's Vem
tame Compound at once. Ifa th. bet* 
kaaam medicina you can buy that'a 
mada eapectaUy Įor teomen

rtnkham'a Compound la tamo\u to 
raliavę auch dlatraaa. Taken ragularly 
—4t helpa bulld up reeUtanca agalnat 
euch annoylng eymptoma. It alao la a 
fina etomachio tome.

Thouaanda upon thouaanda of 
and poar alUe—hera 

eflta. Time and agaln 
Mnkham'e Compound haa 
aoma uramen’a happtaat daya 

can ba during thair «40V. 
r labai dtrectiona. Worth tryfngt

...... .........................
Kad būtume nuoširdūs, 

mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma tnrime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtame taikyti papuošalus.

MORU. į’

o, kaip kad prezidentas Roo 
seveltas turi M. Taylor”? , 
Dabartiniu laiku Meksikos 

valdžios santykiai gerokai 
yra pagerėję su Katalikų 
Bažnyčia. Prie tų santykių 
pagerėjimo daug yra prisi
dėjęs Meksikos prezidentas 
Avila Camacho. Apie tai bu 
vo pasakyta pirmą kartą ir 
iš katedros sakyklos. *

10 Metą Mirties Sokalrtuvfs-

A.
t

ANTANAS PETRAUSKAS
Jau auka. k o dešimts metų, 

kai negailestinga 'mirtis atsky
rė ift mūsų tarno mano my
limų vyrų. Antanų Petrauskų.

Netekau savo my'įmo vy
ro gruodžio 2 d., 1932 metais.

Jis apleido ši pasauli bevie
šėdamas Lietuvoje, Ir tenai su 
bažnytinėmis apeigomis palai
dotas Leačlų kapinėse, neto
li Pernavoros miestelio.

Velionis paliko dideliamei 
nuliūdimo moterj Onų (po tė
vais Žvinglliutė): brolį Jonų: 
dėdę Kaz. Jančauskų ir daug 
kitų giminių ir .draugų. IJctu- 
voj paliko senų motutę ir sesuo.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados neužm'ršlme. Lai 
gailestingasis Viešpats suteikia 
jam amžinų atilsi.

Atmindama tų Jo liūdnų pra- 
sišallnlmų iš mūsų tarpo, už
prašiau gedulingas šv. Mišias 
už a. a. Antano sie’ų, kurios 
bus laikomos trečiadieni, gruo
džio 2 d,, Marijonų vienuoly
no koplyčioje, Chicagoje.

Nuoširdžiai prašau visų gimi
nių, draugų ir pažįstamų pri
siminti velioni savo maldose 
toje dienoje ir tuoml suteik
ti Jam meilės ir gailestingu
mo patarnavimų.

Nuliūdę: Moteris, Motina,
Sesuo, Brolis, Dčdė Ir Giminės.

9 VALANDOJE

Kreipkitės} -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

<■
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas. s

‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTRD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tai. RANdolph 9488-9489

H Ei,P WANTFD — VVRti

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

Pastovūs darbai,
Gera užmokestis, 

Patvr'mas nereikalingas
SHERMAN KLOVE CO.

3535 W. 47th Street '

R A I L R O A D 
MACHINE HELPERS ‘

ROUNDHOUSE LABORERS 
' Kreipkitės prie Master Mechanio 
' . C. B. & Q. R. R.

1625 So. Western

R A I L R O A D 
FREIG1IT HANDLERS

Kreipkitės prie General Foreman:
C. B. and Q. R. R. 

Canal and Harrison Sts.

VYRAI REIKALINGI, kurie apsi
imtų dirbti skalbykloje. Kreipkltčs 
sekančiai:

4131 IRAVENSWOOD AVĖ.

VYRAI ar MOTERYS reikalingi — 
prie abelnų dirbtuvės darbų. Gera 
užmokestis, nuolatini darbai,

P. and S. HAIR DRAW1NG CO. 
3818 So. Halsted St.

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

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo 
je.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Merė).

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Cbaignou).

Jei visi žmonės suneštų 
savo nelaimes į vieną vietą, 
tai paskui greičiau kiekvie-

Aleksandras Didys pa
klaustas, kur yra jo bran
genybės, atsakė — “drau
guose”.

CLASSIFIED
HELP WAWTFJ>

REIKALINGOS STIPI
MERGINOS IR MOTI

Užimti' darbus kaipo VL 
BUS GIRLS -r- STOCK OI 
.Išaukite i Einployment O 
i-įio aukšto.

MARSHAIJ, FIELD

MERGINOS PRIE DIR 
DARBŲ reikalingas. Patyrimas ųe 
reikalingas.

MAKDF.LL MFC. CO.
VV. oblo Street

OPERATORES
Reikalingos prie skalbiamų dreslų. 
Patyrusios prie kišenių, singlo nee
dle. Taipgi Foldcrs reikalingos. Nuo
latini darbai, gera užmokestis.

LIBMAN MFG. COMPANY 
1550 No. Davton

(Vienas bl. nuo "t.” — Halsted St.— 
Ir North Avenue gatvekarlų).

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
asseinbly darbų. Puikios darbo są
lygos. gera užmokestis.

MATCULFJSS ELECTRIC CO. 
t«K N. Ogdei) (Rampas Lako St.)

PARDAVIMUI
PAKDAVnntT KRAUTUVĄ 

Randant geroj vietoj, netoli McKInley 
Park Labai geri Įrengimai. Pardavt. 
mo prlęžaatla — ilga. Krelpkjt** prie*. 
Mr. \Vaher Nutow. 2300 W. >7th St- 
Gikeg). TH. U*t. TiAFmrrtte —0.

AGENTAS reikalingas Roeeland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
Išnešioti skaitytojams lalkrafičius. Pi
niginis atlyginimas labai gema At
sišaukite J **DRAUCO” RAfiTINE 
2334 So. Oakley Are.. Chieagn. UI.’

74?

Būk darbštus, gyvenk su 
lig savo pajamų. Bet svar

biausiai tai galvok.

T
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
- Mumis

Rekordas —
ftl Firma Vkrfi 60 Metų 

Toa PaMoa Šeimos 
Rankom* 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVICIUS
1348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phono LAFAYETTE 8873

P. J. RIDIKAS
8SM 80 HAlJBTED STREET 710 W. I8th

Telephone YARDS 1419

Memorials Erected Anyvrhere

Workraanship and Material Unereelled — 
and Obtainable at Lowest Prieea.

RTTY O g WAR BONDS WTTH THE SAVING

JOHN W. PACHANKIS
MODERNI HrMW PARODA*I 
IA8S W. Washington BlvdJ 

Tel. ESTebrook 8645

REZIDENCIJA 
5919 South Troy St 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS Kasdien 9-9 v. rak., teited tr Sekm 9-6 vai

L J. ZOLP
1846 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Weną Ir Naktį

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad vak 

II stoties WGES f 1390). eu Povilu Aaltimieru

MAŽEIKA
3819 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 113849

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
3814 WE8T SSrd PLACE

Tel. PULLMAN 1378 
Phone CANAL 3515

L BUKAUSKAS
10821 SO MTCHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
SS67 LITUANIKA AVENUE Phone YARDS 48M
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D K A rGAS Antradlsnte, psoMfa 1,1X2

DRAUGAS Baltijos tautą komitetas
THE LITHUANIAN’ &AH.Y FRIEND 

MM South Oakley Avo. Chfcago, Illinois
Publiahed Daily, except Sunday*

A member of the Catholic Press Association 
' Sutocrlpttonft: One Year — $6.00; Stx Months —• $3.50; Three 

■ontha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Mpntha — $4.00. Single Copy — 3 cents,

Advertising ln “Draugas” briags best results.

DRAUGAS
lielna kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Jt merikos Vatsytbšse. Me-1 8 Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams - 
Vienam Minėsiu i — 75c. Kitose valstyblae prenumerata: Metama 
*• $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

— $2.00;

Lietuvių Tautinės Tarybos sekretoriatas praneša ma
lonią žirią, kad sudarytas trijų Baltijos valstybių ko
mitetas. Čia. ištisai perspausdiname LTT sekr. komu
nikatą: l

“Po pirmojo pasaulinio karo savo nepriklausomybę 
atkariavę, trys Rytų Baltijos tautos — estai, latviai ir 
lietuviai — pradėjo vis labiau ieškoti praktiškų bendra
darbiavimo priemonių, kad sustiprinti savo padėtį di 
džių jų tautą kryžkelėje. Kai kurie entuziastiški veikėjai 
siūle tuojau eiti prie trijų valstybių federacijos, arba 
■uSrijos. ftitos idėjos propagavimas ir net vykdymas grei
čiausia būtų dar labiau pasistūmėjęs pirmyn, jeigu da
bartinis karas nebūtų mūsų valstybių užklupęs ir ne-

> Bendradarbiams Ir korespondentaiąs raitų negr&Kname, jei ne- būtų pe:traukęs jų normalaus gyvenimo, 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 1934 m. Estija, Latvija ir Lietuva buvo sudariusios 
52Se‘? Sutarti _ Th. f

A

į>

dantų prašome rašyti trumpai ir atlkiai (jei galima, rašomaja 
tartie), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lalkraltin ne-

Entered ae seeond-Class Matter March 31, 1936 St Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879- /

Ctorchitlio perspėjimas
Praėj. isį sekmadienį' kalbėjo Anglijos premieras Wins- 

ton Churchill. Jo kalbos išklausė su dideliu susidomė
jimu ir jungtinių tautų žmonės ir, žinoma, jų priešai. 
Tai buvo pirma taip optimistiška Anglijos premiero 
kalba šio karo metu. Jisai pasidžiaugė Afrikos įvykiais, 
pasisekimais rusų fronte ir visu rimtumu perspėjo Ita
lijos žmones. Jis atsišaukė į juos ragindamas nuversti 
fašistų valdžią ir daryti atskirą taiką su jungtinėmis 
tautomis. Kitu atveju Italija yra išstatoma į didelį pa
vojų būti bombarduojama iš oro. Tokio bombardavimo 
galimumai j&u yra sudaryti.

Reikta manyti, kad italai į tą perspėjimą atkreips

Good W<kl and Cooperation. Tai buvo pirmas rimtas 
žingsnis Baltijos Sąjungai sudaryti. Paskutinių kelių 
metų patyrimai parodė, kad sėkla buvo mesta į gerą 
dirvą: talkos darbas pradėjo nešti Savo vaisius. Įr šio 
karo metu patekę Amerikon trijų tautų
kėjai nusprendė tęsti jara sustiprėjusias bendrai 
mo tradicijas. Lietuvių visuomenė atsimena, kaip ši^i 
metų balandy Čikagoj besistengdama Lietuvių Tautinė 
Taryba iškilmingai paskelbė, kad Baltijos Sąjungos id&- 
ja jai ypač sveikintina. Lietuvių visuomenė irgi prie
lankiai sutiko šį pareiškimą. , - , ■,, }

Didžiojo Amerikos vyro Prezidento F. D. Roosevelto 
Baltijos valstybėms rodomu prielankumu paskatintos 
ir turėdamos prieš tikis busimojo demokratinio pasau
lio kelrodį — Atlanto Čarterį, šiame krašte įsikūrę ir 
šiandien prieš viso laisvojo pasaulio formą legaliai kal
bančios Cstijoss Latvijos ir Lietuvos visuomenių vardu:

Estų Pasaulio Sąjunga (World Association of Esto- 
nrans),

Latvių Pasaulio Sąjunga (Latvian World Alliance), ir 
Lietuvių Tautinė Taryba (Lithuanian National Coun

cil)

(Iš ‘‘Draugo ’, 4917 metų 
gruodžio 1 d.)

Nauja revoliucija..;. Pra
nešimai sako, kad Rusijoj 
laukiama nauja revoliucija. 
Bolševikų valdžia žmonės ne
patenkinti. Gausingosios ru
sų armijos kareiviai badau
ja... Į Petrogradą atvyko gen. 
Ludendorff tartis au Leninu 
atskiros taikos klausimu.

•

Berlyne šaudomi žmonės.. 
Berlyne įvyko dideli sumi
šimai. Susirėmė minios su 
policija. Kareiviai ir polici- 
jantai sušaudė daug žmonių.

rimto dėmesio. Tačiau, kaip anuo kartu mes pastebė
jome, taika jau ne nuo italų priklauso. Patsai Museso- nusprendė, kad išmuša valanda steigti Baltijos Ketnfte- 
lims šiandien yra bejėgiu Vlaa Italija yra griežtoje tą Tyriniafos i/ Kooperacijai (Balti c Committee for Stu- 

Vokietijos nacių kontrolėje. Dabar jau nebeužtenka diee and Cooperatioa).

nuversti fašistų valdžią, bet reikia išvyti iš italų žemės Komitetą sudaro po du atstovu nuo kiekvienos minė- 
tūkstančius Vokietijos nacių agentų ir net didelį nacių tų organizacijų. Dabartiniais LTT atstovais komitete
kariuomenės skaičių.

Tuo būdu reikia planuoti kartu triuškinti ir fašistus 
ir nacius. Kai suklups fašistiškoji Italija, suklups ir 
naciškoji Vokietija.

PTemieras, tarp kitų dalykų priminė, kad nors žinios 
iš karo frontų ir geros, tačiau pranašavo ilgą karą, 1943 
m. karas ypač būsiąs baisus, kruvinas. Padarė jis ir pa
žadų: jei karas Europoje užsibaigs pirmiau, tada Di
džioji Britanija visomis savo jėgomis ateis į pagalbą 
Amerikai japonus nugalėti.

Užsiminęs apie prancūzų padėtį, p. Churchill pasakė

yra LTI pirmininkas pulk. K. Grimus ir prof. K. Pakš
tas. Nuo latvių visuomenės: p. H. W. Lieinors ir Rev. 
A Mindėte; nuo estų — ministeris K. R. Pusta ir mi
nisteris J. E. Markus. Pirmam pusmečiui pirmininku 
išrinktas pulk. K. Grinius, pirmiems metams sekreto
rium -- ministeris K. R. Pusta.

Komiteto pirmininkavimas priklausys, kas kart po 6 
mėnesius kiekvienai Baltijos tautai paeiliui. Darbo nuo
latinumui užtikrinti, Komiteto įstatai numato kas kart 
vienerie-ns metams renkamą Generalinį Sekretorių. Ko
mitetas tikisi turėti ir savo ofisą.

Komiteto apibudinimas kaipo -organo skiriamo tyri-
neužmrrštamus žodžius: ‘Iš liepsnų ir durnų Toulono mama ir kooperacijai jau pats už save kalba. Atsime-

efcsĮplkJzijoje Prancūzija ir vėl atsikels.”

Bendras kalbos įspūdis: jokios abejonės nėra. kad 
jungtinės tautos karą laimės.

Baisioji katastrofa

..v

nant, kad vienybėje galybė, komitetai teks bendrai ko
voti už laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atsteigimą. Lygiagreta jam teks 
stiprinti Baltijos saitai, siekiant sukurti tvirtą pagrin
dą Baltijos Sąjungai sudaryti rytojaus laisvoje ir de
mokratinėje Europoje. Turint galvoje, kad rytojaus 
Europos pagrindai ir jos santvarkos metmenys Jung-

Seštadienio naktį ir sekmadienį Bostonas pergyveno tinių Tautų kompetentingų centrų planuojąmi jau da- 
šiurpnlingą įvykį, kuris sukrėtė visą kraštą. bar, numatoma, kad Baltijos Komitetui netrukus tęks

Kilęs gaisras naktiniame Cocoanut Grove klube atė- prie tų darbų aktyviai prisidėti. ‘
mė penkiems šimtams žmonių gyvybę, kurie šiandien Steigiamąjį susirinkimą Baltijos Komitetas turėjo 

taip reikalingi karo darbams, taikai laimėti, žuvusiųjų lapkr. 12 d., o sekamas jo susirinkimas numatomas art-
tarpe yra nemažai kareivių ir jūrininkų ir dėl to tai di- roję gruodžio pusėje”.
dina kraštui nuostolius. * ~

Po tokių katastrofų paprastai visu stropumu ieško
ma kaltininkų. Kadangi nieko nėra be priežasties, todėl 
nebuvo be priežasties ir šis baisusis įvykis. Kaltinto-
ku surastas. Juo yra Jaunas mokinys, koris klotos dsg- rtmįi'jis'yra’įlsiko^s ffltteri'o ks’nta.' Dėlto ne be 
tuką užsidegęs trikojo vietos, kur naują lemputę įdėti. JU-yi~

Gal jis ir buvo neatsargus, tačiau jis nebus tikra*ai kal
tininkas.

Li

Jis yra vienu vienas
Dabar dar labiau išryškėja., kad Lavalis yra prancū

zų tautos išdavikas ir kad jis aavo tautoje visai netari

Jei namas taip staiga Iš degtuko užsiliepsnojo, reiš
kia, kad jis nė kiek nebuvo nuo gaisro apsaugotas. Vi
sokie papuošalai klūbo viduje buvo greit uždegama

reikalo visai neseniai Marcei Deat pasakė: “Budėk, 
Pierre Lavai. Apsidairyk kairėn, apsidairyk dešinėn, 
žiūrėk priekyn, žiūrėk atgal.. Tu esi apsuptas, Pierre 
Lavai... Tu esi baisiai vienas...**

Po demobilizavimo prancūzų kariuomenės, kuria Hit
leris nepasitikėjo, po dramatiško įvykio Toulon bazėj,

džiaga. Be to, permaža, turbūt, buvo durų, kad bet ko- Lavalis, ištikro, tari apsidairyti aplink, nes jis yra iš 
kios jcatastrofos metu žmonės greit galėtų Iš klūbo ii- visur apsuptas ir yra vienų vienas.
bėgti. * ' ’ / • • r ’ . ?

Sutraukti Šimtus Žmonių J pauiUnksminimą, daryti ii 
jų biznį ir neapsaugoti jų gyvybių, tai yra didelis 
•įkaitimas. Kur. pagaliau, valdžios aaug mo 
mentai? Ir jie, kaip tr viešųjų įstaigų savintnksL yra 
atsakingi už žmonių saugumą-

/ 1
Baisioji Bostono katastrofa turėtų būti perspėjimu 

pasilinksminimų ieškančiai publikai labiau saugotis ir, 
be to, neužmiršti, kad nežinai savo mirties “nei dienos 
nei valandos’*. Ji taip pat tari verste versti atitinka
mas valdžios įstaigas, kad jos. akyhaeu ir stropiau rū
pintųs žmonių gyvybių saugojimu.

Gruodžio 7-fa
» , ' «

{vertinusi šios dienos reikšmę, "V-bė” ragina.
, "Minėdami gruodžio 7 d. visu pirma pagerbkime 

tuos, kurie jau žuvo kovodami už laisvę; pagerbkime 
tuos, kurie žuvo Feari Harbor ir tuos, kurie dabar 
Dėdės Šamo uniformoje, ginklu rankoje saugoja mus 
ir kovoja demokratijos frootuose. Kartu reikia neuž
miršti ir tų mūsų vyrų ir moterų, kurie karo pramo
nės dirbtuvėse sunkiai dirba gamindami ginklus ir 
amnmeiją ntūsų ginkluotoms jėgoms ir mūsų sąjun
gininkams.

Italijoje auga kaskart 
didesnis antifašistinis 
sąjūdis

Pranešama, kad italų kar 
drnolai, Gario Salotti, Alfre
do Schuster ir Massimo Ma- 
ssini, viešai atakavo fašiz
mo doktrinas, o kardinolas 
Schuster išreiškė abejojimą 
dėl-“ašies” pergalės.

Italai daugel vietose ne
leido rekvizuoti bažnyčios 
varpų karo reikalams.

Italijoj kaskart vis labiau 
didėja antifašistinis veiki
mas.

Po svietą pasidairius
Dr. Al. M. Račkus savo 

straipsny vyrų gyvenimo at 
mainą (Žiūrėk “Draugo” 
num. 260) sako, kad kai to
ji gyvenimo permaina — kli 
makretija pradeda vyrus ka 
muoti, tai kartais jų būdas 
pasikeičia: blaivininkai pa
sidaro šnapsoriais, veikėjai 
spiauna ant visų idealų, bu
vusieji patriotai palieka sa
vo tautos išdavikais ir t. .-

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad šiuo metu Ameri
kos lietuvių vyriškių tarpe 
ne tik seni vyrai, ale ir jau
ni — žaliukai vaikinai ser
ga ęyvenmo permaina, arba 
klimakretija, nes daugelis 
yra ir žnapsoriai, nusispjo
vę ant idealų ir gyvena ai- 
donkerišką gyvenimą. O ką 
jau bešnekėti apie lietuviš
kus baisavikus: pas juos to
ji klimakretija yra pasiekus 
net visiško supuvimo laips
nį, nes didesnių savo tautos 
išdavikų nerasime visarų 
sviete. ' .

Baidyklių šeimoje anądien 
tarp vyro ir žmonos kilo di

delis barnis, -kuris privedė 
net prie muštynių. Toks iei 
myniškas teatras dažniau
siai baigiasi pirma polistei- 
šine, o paskui teisme. Taip 
buvo ir su Baidykliais. Sto
jus jiems prieš teisėją, šis 
klausia Baidyklio.

— Ar teisybė, kad mušty 
nių metu tu grąsinai savo 
žmonai mirtimi?

— Teisybė, teisėjau, — 
atsakė Baidyklis. — Bet 
juk niekas negali užginčyti, 
kad kiekvienas iš mus turi 
kada nors mirti.

Laikraščiai \ skundžiasi 
skaitytojų stoka, bet rašy
tojų turi kaip pupų. Ir rašy
tojų tokių, kad jau lietuvių 
kalbos neužtenka: anava, 
New Yorko tėvynėje dzū
kai dzukuoja, Brooklyno 
Amerikoje Telšių Pliumpis 
žemaitiškai žemaičiuoja, o 
Drauge prof. Kampininkas 
kai kada amerikoniškai-lie- 
tuviškai viską “išvirozija” 

^Butą gražu, jei išlystų ir 
gerbiamas Kleofas Jurgelio
nis su savo panemunėlio tar 
mė, žinote: “atovede korvę”,
ir taip toliau.

TRAGIŠKA PABAIGA DŽIAUGSMINGO VAKARO

■> bJE - 9

Bostono naktinio klūbo ugnis paguldė keturias aukas gatvėje, prie klūbo. Ten buvo 
tiek daug gaisro aukų, kad neužteko nei ambulonsų nei trokų gabenti mirusiue ir žu
vusius.
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Suanglėjusios žymaus naktinio Bostono klubo liekamos, po to, kai kilęs gaisras pa- 

feįfaająvo daugiau kaig 400 mirčių įr daugi au kaio 200 sužeistu.
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Antradienis, gruodžio 1,1042

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 5 SKYRIAUS 
PARENGIMAS PUIKIAUSIAI PAVYKO , 

Dalyvavo virš 400 žmonių. - Programa buvo 
trumpa, bot graži. - Merginu choras, vedamas 
kun. Antano Zakarausko puikiai pasirodė.
Marųuette Park. — Praei- ti, suharmonizuoti ir taip 

tą sekmadieni, lapkričio 29 puikiai paruoiti. Tarpuose 
d. parapijos salėj Tėvų Ma- dainavo duetas ir sikstetas. 
rijonų Bendradarbių 5 sky- Kaip choras taip ir duetas ir 
rius turėjo vakarienę su pro- i sikstetas puikiausiai pasiro 
grama, į kurią suplaukė Virė dė. Garbė Gimimo Panelės 
400 žmonių ii visų Chicagos Sv. parapijai, jos klebonui ir 
kolonijų, ypač daug buvo iš visiems parapijiečiams turė- 
Cicero. ' ti savo tarpe kun. Antaną'

Tėvų Marijonų Beudrtdar Zakarauską, ir linkiu, kad
šis choras augtų ir ateity 
pasirodytų ir žymesniuose 
parengimuose.

Gražų darbą atliko Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5-tas 
skyrius, rengimo komisija, 
kurie, matyt, daug ipastąn

biu skyrius visų pirma pa
vaišino susirinkusius puikia 
vakariene kurią pradėjo va
karo vedėjas kun. A. Valan
čius kviesdamas dvasios va
dą kun. J. Dambrauską at
kalbėti maldą. Pasivaišinę, 
skaniai pasisotinę, susirinku
sieji la.ukė programos. Vaka
ro vedėjas kun. A. Valan
čius pranešė, kad prog
ramoj yra daug kalbėtojų, 
kurių svarbiausias ir turi
ningas kalbas pasakė kun.
J. Jančius, MIC., ir kun. J. 
Dambrauskas, MIC., Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Chi 
cagos apskrities dvasios va
das. Kaip visuomet taip ir 
šia proga kun,, Daųtfų-aus; 
kas pasakė tikrai gražią ir 
ugningą kalbą, giliai įverti
nančią Tėvų Marijonų Ben
dradarbių veiklą, jų priete
lius, ypač kleboną kun. A. 
Baltutį, kurio parapijoj Tė
vų Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius kasmet daro nepa
prastą pažangą, ir ta pačia 
proga kvietė visus, kurie tik 
gali pašvęsti truputi savo 
brangaus laiko, įsirašyti į 
bendradarbių eiles.

Turiu pažymėti, kad kun. 
A. Valančius, vakarui vado
vaudamas, daug skanaus juo 
ko įnešė su savo anekdotais 
į klausytojus, kas labai įvai
rino programą ir žmonėms 
nebuvo laiko nuobodžiauti.

Bet programų v4są eigą. 
jo gražumą, dar gražiau nu
teikė gausiai susirinkusius 
kun. Antano Zakarausko jau
nų merginų Choras, kuris su
sideda iš apie 80 asmenų, 
sudainavo keletą lietuviškų 
ir angliškų dainų. Merginų 
choras publiką tiek sažavė-f 

jo, kad, ištikrųjų, nenorėjo 
jo paleisti nuo scenos. Tai 
begalo didelė garbė jaunam 
ir energingam kunigui An
tanui Zakarauskui už pas
tangas šį chorą suorganizuo-

tikietų paskleidė ne vien sa-j 
vųjų tarpe, bet ir po visą 
Chicagą. Didelė pagarba vi
soms ir visiems ir kartu pa
dėka už tokią skanią vaka
rienę šeimininkėms, jų pa- 
gelbininkėms, patarnauto
joms, visiems taip skaitlin
gai atsilankusiems, ir po
draug kurie tik kokiu būdu 
prisidėjo pie šio vakaro pa
sisekimo.

Tegyvuoja Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 5 skyrius su 
gerb. klebonu kun. A. Bal- Nors jau kelios savaitės 
tučiu ir jo pagelbininkai-vi- prabėgo po Moterų Są-gos 
karai! j. k. Chic. apskrities susirinkimo,

bet delegatės dar neužmirš
ta, kaip gražiai Marųuette 
Bark są-gietės jas priėmė.

Gražų vaidinimą, kurį pa- Susirinkiman buvo atsilan- 
rašė viena Amerikos lietuvė kęs *r kleb. kun. A. Baltu- 
poetė ir kurį atliks Šv. Jur- kuris, pir/n. Poškienei 
gio mokyklos auklėtiniai. Pa pakvietus, pasakė kalbą. Gi 
matysite atvykę į Spaudos1 vaišėse dalyvavo kun. A. Za- 
Dienos vakarą, kurį rengia ‘karauskas. Susirinkime da-

Pamatykite

Spaudos Draugija šv. Jur
gio parap. salėje gruodžio 
8 d., 8 vai. vakare. Įėjimas 
visiems nemokamas. Rap.

Plunksnų Kaldral
PADAROMR tt IUBŲ 

PATALŲ —
Kai perkate matcHolą H artetf
krautuvė*— ai tiktai <1 Cft

Už 4. •szV

.LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUL

Dideli* PaeirinMaaaa 
Ferankų, Draperių, Vlrtatfalą 

Apdengalų Materiolo.

BECK 'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-2# K HALSTED «T. 
VARDU 4TW

lyvavo gražus delegačių bū
rys. X.

-----Picht Tttbsrculoii*——
Buy ind Ui* Chriitmu Sula

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas lš Importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo <wholeeale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. ToL Monroe 0808

Visas darbas h prekėe yra
pilnai

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS, „ 10 £ C
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O»wO 
GENUINE POCAHONTAS, $Q O/\
Pečiams dydžio.*— Tikras Bargenas............. 7.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri giA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. □ V

. Nrt. kalno. perkant 4 tono. ar Mlvlr*__ _
B8M SO. LONG AVE. TEL PORTSMOUTH 9022

("Draugas“ Acme teiepnoun

Jūrininkui ir kareiviai padeda gaisrininkams nešti mirų sius ir sužeistus per langus, iš Cocoanut Grove klūbo, Bos 
įdėjo' rengdamies^daug' tone' ^a<^a ^iame name kilo gaįsras ir buvo daug žmonių susirinkę į šį klubą praleisti vakare.

■ <■

Susirinkimo nebus I Są jungiečių vakaras
Marųuette Park. — Mote

rų Sąjungos 67 kuopfti ren
gia Kauliukais žaidimo ir 
kortavimo vakarą trečiadie-

Moterų Sąjungos Chicago 
apskr. pirmč Alb. Poškienė 
praneša, kad apskrities su- 
airinkimo nebus gruodžio mė. . , „
nesy iš priežasties Kalėdų I <7°d' 2 ,d>
švenčių. (Taip praeitam su
sirinkime buvo nutarta). Su 
sirinkimas įvyks sausio 29 
d., 1943 m., Ciceroje.

Įėję J :30 vai. vakare. Tikie
tai 50c. Bus įvairių “door- 
prizes”, gražių dovanų kiek
vienam staleliui ir vaišės. 
Kitų kuopų sąjungietės ir jų 
prieteliai kviečiami atsilan
kyti. • K.

"Sodybos" bendrovė 
teikia premijas už 
grybus ir uogas

“Sodybos” bendrovė, Lie
tuvoje, paskelbė, kad už jai 
pristatomus vaisius, daržo
ves, grybus, uogas ir vaista
žoles ji duoda tam tikras

SUSIKAUPIMO DIENA
Gruodžio 7 dieną priešas 

užpuolė Ameriką. Tą dieną 
sueis metai kaip Amerika 
kare. Toji diena tebūnie ty
los ir susikaupimo diena. 
Susikaupimas tepažadina 
dar daugiau aukotis Ameri
kos pergalei.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI
‘ MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAlS

Kūrenamo aliejaus racio- 
navimas nuo vakar prasidė
jo.

WHOLESALE
LIUUOB 
ĮBTAIOA

livediojeme 
po Tisų 
Ohlcaga.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER,

MUTUAL UQUOR CO., 
<707 So. Halsted Su

Telefoną.: BOULEVARD 0014

■n- m

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
' Road

TelefonM:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Sete — Parlor 
Sets — Bedroom Sete — Ragą 
— Radioe — Refrigerators —

NattonaUy

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefoną* — REPUBUC 9061

ONCERTUI GUITARAI. »PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$«.60. $8.60, 612.00 Utį $26-44.
8TRIUNINIAI BASAI — $40.00,1 
$106.00 lr 6160.00. BASO 
DENGALAS — $12.00, 8MICU-
LAI SMUIKOMS. STRruNlNI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS lr 

! CELLO — $1.60, $1.00, .0* 00,
$10.00 lr $16.00. Striūnos (181 VI

DAM

premijas. Už 100 kg. kopūs
tų duodama 2 kg. druskos,

Z
už 15 kg. uogų — 1 kg. cuk
raus, už grybus duodama 
5% jų vertės druskos ir tt.

sų vlrtmlnėtų instrumentų. 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $16,80. 
621.(A. 626 00. 660.00. PEJDAUB,
Hl BOTS, CTMBOLS. DRUM 
HEADS psuisoml tuma palau
kiant. MOLTTH PIECE visiems 
bi-ess lr “reed“ Instrumentine 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSHERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymus.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Trlflboms. Sazaphonea, 
Hrr.ulkoms tr Gultarams. 

GOLDSTEnra MUSIC SHOP 
•14 Marwv41 He.. Chlrsuco.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Ijabal geros rūšie, moterų kailiniai, kuiliukai* papuoštais 
cloth kotai parakltilria nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

CrM

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUB BŪNA — NAMUOSE SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 

APYLINKĖM I.IKTUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOM l

BlARGllTU'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis lr 8maj 
▼•karinto lietuvių

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI t -

SEKMADIENIAIS 1 vaL pw 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
U7M So. Wecrcera AfBStoe

Į $100,000 STOCK LIOUIDAHON PARDAVIMAS
TAI an dvejom). kelnf min, 100% vilnoniai, gSS.M '00

vertės “done ont” kaina ...............................................
Pirkite dabar Ir nataapyldte pinigų.

(VYRŲ KIEKINI AI O’COATS, mek r«
129.50 vertės, parsiduoda dabar nl .........................$14.dU

|MOTERŲ IR MERGINŲ A UWEKI.INI AI SPORT COATS,
Paikiai pa.lųtl. Tikra vertė nuo *15.00<Q «e rl_; *7 R
Iki 155.00. Paraldnoda dabar aao.. IKI B1D./U

I FUR COATS, 375.00 vertės,
Paralduoda po tiktai .................. ..............................

ĮVAIRŲ DRABUŽIAI, Vaikam. 4 imotų « Qt (• <O Cl K 
vilnoniai nlAtai, 015 vert nutemti. kaina

■MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESft NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Drenėe vertoe pnreMao- <1 0 9
da po tiktai ...........................................................................

115.00 vertė* KOTAI, mm rvr
paralduoda po tiktai ....................................................... <O*Zd

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxw.ll St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENA SEKMADIENIAIS .

$29.00



T

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

DAINININKAS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Vincas Juknialis

Vincas Juknialis, gimęs 
1016 pi., spalių 12 dieną, 
Sheboygan, Wisc., baigė šv. 
Vardo parapijos pradžios* 
mokyklą ir Central high 
sehool.

Vincas Juknialis priklau
sė prie Nekalto prasidėjimo 
lietuvių parapijos choro de
šimt metų. Vincas taip pat 
priklausė prie šv. Juozapo

ir šv. Vardo draugijos, bu
vo jaunimo dramatiškos 
draugijos narys ir priklau
sė prie anglų Cath of Fores 
terš ir Junior Assoc. of Co- 
mmerce.

Vincas Jukn'alis 1941 m. 
liepos 5 d. vedė Oną Stakniū 
naitę iš Cleveland, Ohio.

Vincas Juknialis savano- į 

riu įstojo į Dėdės Šamo ar ! 
miją, 1942 m. kovo 9 d.eną; 
jis baigė' Curtiss Wright 
aironauticas univ.į. ir čia pa 
sižymėjo moksle, dabar jis 
yra Army Air Corps mecha 
nikas ir Air Crew chief, Ca-, 
lifomijoje. Ten pat ir jo 
žmona gyvena.

Virico Juknialio tėvai — 
Augustas ir Julijona Kar- 
rašauskaitė Jukneliai gyve-' 
na Sheboygan, Wis.

Chicagoje pervtarkytas
Ą * ' -

Susisiekimas autobusais
Nuo šiandien dešimt ke

liuose, linijose nutraukiamas 
susisiekimas autobusais, o 
kitose vietose autobusų va
žiavimas sulėtinamas (suma 
žinamas).

Kortose vietose nutraukia
mas susisiekimas

. Busų susisiekimas nutrau 
lųamas šiuose keliuose: 7, 
9, 11 (East of Loomis), 12, 
30, 32, 39, 40, 43 ir 34
(Wrightwood extension).

.? •
- Visose kitose linijose su- 
"sisiekimas autobusais suma-

amas (rečiau eis) tarp 10 
prieš piet ir 4 vai po pie

tų ir po 7 vai. po pietų.'

Paskutinis autobusų iške
liavimas įvyks 11:46 naktį, 
išskyrus 51 (Sheridan rd.),

- kurio paskutinis trip (ke
liavimas, išvažiavimas) bus 
12:45 naktį.
Vidudieny ir vakaro laiku

Vidudienyje ir vakaro lai
ku autobusas N. 1 veiks 

| tarp 71 gatvės ir miesto. An

east 51 str. ir galima bus 
perlipti tarp N. 1 prie Dre 
xel Sųuare ir N. 3 prie 51 
str. ir South parkway. Pen
kiasdešimt penktas kelias 
(55 route) veiks Howard 
gatvėje iš Westem iki Pau
lina gatvės, kur perlipimas 
gali būti įvykdytas 51.

Šis autobusų pertvarky
mas įvestas taupyti gumą.

Šį auobusų pertvarkymą 
įvedė Chicago Motor Coach 
Company. nes jai the Office 
of Defense transportation 
įsakyta dešimt procentų mai 
lių sumažinti.

ŠIANDIEN ĮSIGA
LI GAZOLINO RA
CIONAVIMAS

Nuo šios dienos Chicago
je ir jos apylinkėse automo
bilistai! gazoliną gauna jau 
pagal racionavimo korteles.

Kas turi gazolino knygu
tę A., tai gazolino gaus į sa 
vaitę 3,8 galonus ir per mė
nesį galės važiuoti 240 mai
lių.

Ką pasakė kainų 
administratorius*

Michael F. Mulcany, Chi
cago metropolitan area di
rector of the Office of Price 
Administration, pareiškė, 
kad iš 475/)00 keleivinių au 
tomobilistų, kurie turi gazo- 
liniui gauti A knygutę, ne
daugiau kaip 35 ar 40 pro
centų keleivinių automobi
listų gaus B ar C knygutes, 
kaipo priedus. Tos priedinės 
gazolino knygutės bus duo
damos tiems asmenims, ku
rie dirba svarbų kraštui dar 
bą.

Kaip su priedinėm 
knygutėm

Su priedine B gazolino 
knygute galės važiuoti per 
mėnesį 320 mailių priędo, 
žinoma, svarbiu atsitikimu. 
Su C gazolino knygute ga
lės važiuoti per mėnesį ne
mažiau, kaip 470 mailių, o 
kiek daugiau, tai nustato 
racionavimo boardai. ?

’enĮs, gMioSTlo 1,19-C5

T"

tras kelias (route 2) veiks

ROSELANDE IŠKELIA 
VĖLIAVA

Chicago, Roseland. Perei
tą sekmadienį netoli Visų 
šventų lietuvių parapijos 
bažnyčios, Rose’ande, iškel
ta Amerikos vėliava, kurią 
pašventino Kun. Bruno Gri- 
nis. Garbės lentoje įrašyti 
vardai, kurie tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje.

Pirmąjį kavos svarą 
galima gauti su 
cukraus 27 kuponu

Kavos racionavimas pra
sidėjo nuo pereito sekmadie 
nio. Kiekvienas asmuo, ku
ris turi 15 metų, gali gauti 
kavos vieną svarą penkiom 
savaitėms su cukraus 27 k u 
ponu. Šis cukraus kuponas 
yra geras gauti pirmam ka
vos svarui.

^Scratchinft
Por quick relief from Itching cauaad by ecietna, 
athlete'i foot. scabree. pimpie. and other itching 
conditiom. uk pure. cooling. medicated, liquid 
O. O. D. mt*c«lFTiON. A doctor'a formula. 
Gre—eleee and atainleaa Soothes, romfnrta and 
quiekly čalma intenee itching. 35c trial bottle
provw lt, or money back. Don’t auffer. Aakj-----
druggist today for B. B. B.

1

YOU HEAR IViV THEM Shout THEIR Praises

From an IGloc Hasana

Just Take a Tip on this Cake-Al i P 
tįf "'sti O V*

iVitm The Flavor, jgt&OF Samana

Grennan r

F
Bą;

“If becouie of unutual 
demond, your grocor 
hoppen, lo bo oul. Kovo 
hlm erdor for no ui doy.“

ONE OF THE FAMOUS ... 
GREIMAIS) CAKt?'FUPS

K-

________ ■■ ________________ •--A**

: ' ' FONTES ATKOS BOSTONO LIGONINĖSE'

("Dr*u»M" Acme telept

Scena Bostono miesto ligoninėje po to, ka i ugnis palietė Cocoanut Grcve klūbą. Iš 
Ugriies ištraukti žmonės guli lovoje (priešakyje). Panašūs vaizdai yra ir visose Bosto
no ligoninėse. Kelius šimtus žmonių gaisras sužeidė.

KAIP MERGAITES PASPRUKO 
IS UGNIES LIEPSNŲ

Bostono naktiniame klube gaisras ki
lo dėl neatsargumo. Viena mergaitė 
šoko iš antro aukšto į vyrų rankas.

Bostone, Mass. f pereitą 
šeštadienį, naktiniame klu
be kilo gaisras. Ten gaisras 
kilo dėl tarnautojo Stanley 
Tomaszewski, 16 metų am
žiaus, neatsargumo, keičiant 
švieąas. Degtukas sukėlė gai 
srtį ir pareikalavo daugiau 
kaip 400 mirčių it apie 200 
yra sužeistų.

Mes čia patiekiame skaity 
tojams vienos šokikės pasa
kojimą apie gaisro, nelaimes, 
tai šokikei, dainininkei, ir 
dar kitoms septynioms mer
gaitėms teko pergyventi 
šiurpūs vaizdai.

Iš karto mergaitės juokavo

Aštuonios mergaitės buvo 
viršuje ir rengės naktinia
me; klube šokti ar dainuoti. 
Jos užuodė kvapą. Užuodu- 
sios kvapą pradėjo juokauti 
ir sakė: gal taa kvapas atei 
na iš gyvulių namo (mat, 
netoli Į&b į šio, klubo bifyo 
gyvulį^ gelbėjimo namas j. 

Pasigirdo klyksmas 1 ’ < < *•
Tik staiga pasigirdo ryk- 

smas ir klyksmas. Mergai
tės suprato, kad tai ne 

j kai. Dūmų kvapas buvd 
•i kiai jaučiamas. Tuojau eno- 

I ro kapitonas Jackie Mc- 

Gregor įsakė mergaitėm už 
aidėti ant galvų rūbus ir ei
ti paskui ją. choro mergai
tės seka paskui choro kapi
tonę, ji drąsos neprarado. 
Pakelyje sutiko tirštus dū
mus. Dorothy Christie, kuri 
pasakoja apie šį įvykį, ir 
dar dvi mergaitės dūmuose 
pametė kelią. Joa trys grįžo 
vėl atgal į viršų. Pro langą 
pamatė būrį žmonių. Mer
gaitės pasidarė r. nerviškos, 
nes pamatė išneštus žmo

ITCH 7^
For quiek from itchin* caoood by eeeeaia. 
athbta'e foot. Kabio*, pimpio* and other Itchin*

Greorelere ond Kalniom Soothee. cmnforta tad 
quicMy čalma .manot Itchin*. ,’ffic trial bottle
------- ilt.«r monay bock Imti tuffer. Adtvoar

taylor •. B. B. FlUtciMPTlon.dnufis' *o*ur I

nes iš klubo su apdegusiais 
veidais. Jos matė nudegu
siais plaukais žmones. Bai
sus vaizdas.

Kaip išsigelbėjo 
trys -mergaitės

Choristės mergaitės antra 
me aukšte. Šokti pavojinga. 
Bet tuojau atidaro langą, bū 
rys vyrų gatvėje. Vyrai mer 
gaiteš ragina šokti. Jie iš
tiesia rankas. Viena mergai 
tė, prilaikoma kitų savo 
dviejų draugių, šoksta į gat 

i vę ir pataiko į vyrų rankas 
1— mergaitė liko išgelbėta.

Kai viena mergaitė buvo 
išgelbėta, tuojau gaisrinin
kai pastatė prie lango kopė
čias ir dvi kitos mergaitės 
choristės nusileido per ko
pėčias žemyn.

Dorothy Christie mano, 
kad jų kapitonė išisgelbėjo 
su kitom mergaitėm.

L a Tai antras gaisras tiek 
daug aukų pareikalavo, nuo 
1903 metų. Chicagoje 1903 
metais, per Iroąuois teatro 
gaisrą žuvo 582 žmonės.

KA VEIKSIME 
GRUODŽIO 8 DIENA

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch išleido laišką, ku
riuo ragina katalikes mote- 

! ris gruodžio 8 dieną eiti 
prie Šv. Komunijos in Cor
pore arba pavieniai. Arki
vyskupas) pažymi, kad kiek
viena moteris turi priimti 
tą dieną Šv. Komuniją ir 
melstis už Amerikos perga
lę ir jos karius, esančius ka 
ro fronte ir stovyklose.

22 asmenys nukentėjo 
nuo pasiutusio šunies

* « * ' į
Illinois Valstybėje, Nor

mai mieste, pasiutęs šuo 
įkando dvidešimt du žmones, 
jų tarpe devyriolika vaikų 
nuo pasiutu*) c šunies nuken 
?.ėjo.

Manom-* mirsi o šuniu už 
daryti į kvaraniiną.

Malda yra galingiausias 
ginklas vienybei 
iškovoti

Chicagoje, šv. Vardo ka
tedroje, įvesta šventoji Va
landa, kurios metu meldžia
masi ir prašoma, kad Rytų 
bažnyčios krikščionys schiz
matikai (atskilę nuo Katali
kų Bažnyčios, nepripažįstą 
popiežiaus) grįžtų vienybėn 
su Šv. Sostu, su popiežiumi.

Tikimasi, kad ir kitos Chi 
cagos arkivyskupijos bažny 
čios paseks šv. Vardo kated 
ros pavyzdžiu ir melsis, kad 
atskilę nue) katalikų Bažny
čios grįžtų vėl į ją.

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch pareiškė, kad 
Bažnyčios vieningumui sėk
mingiausias ginklas yra 
malda. Reikią nuolat mels
tis, kad būtų vienas piemuo 
ir vieną avidė. ' 9

My t&r

Mišios generolui davė 
įkvėpimą parašyti 
poemą

- • •
Amerikos karo stovyklo

se vakarais laikomos šv. Mj 
šios. Kartą vakare brig 
gen. Henry C. Evans, Fort 
Bragg, N. Car., klausė šv 
Mišias ir jis Sv. Mišių laikv 
gavo įkvėpimą parašyti po 

emą. Brg. gen. Henry C 

Evans, konvertitas ((priė
męs katalikų tikėjimą), da

bar rašo poemą, kuri užvar- 

dyta: "Koplyčia Kalne”, - -

X ftį vakarą paskutinį kar 
tą Civic Theatre vaidins gar
sioji William Roederio vado
vaujama Joycė Kilmer artis
tų grupė. Vaidins veikalą 
‘‘The Virtue of Satan”. Pra
džia 8 Vai. vakare. Mačiu
sieji šį vaidinimą praėjusį 
ekmsdienį labai džiaugiasi 

ir reiškia noro mastyti jį 
antru kartu. Visas pelnas 
skiriamas lietuvių senelių 
prieglaudai.

i X LRKSA Chicago aps- 
i kritis praeitą sekmadienį su- 
sirinkime savo veikimui nu- 

. statė kitas gaires, kuriomis 
veikimas pradės eiti su pra 
džia sekančių metų.

I
X O. Mickeliūnas, sūnus 

veikėjų Mickeliūnų, 6747 S. 
Artesian Avė., jau 'parvež
tas namo iš Šv. Kryžiaus li
goninės ir kasdien eina ge-

. . , . "
X J. Baleckas, 8448 West 

61 St., patiko nelaimę: dar
be sunkiai sužeistas ir nu
gabentas į ligoninę. Vyro ne
laimė labai daug teikia su- 

I sirūpinimo jo žmonai ir du
krelei.

i . *
X Biznierių Marozų, savi

ninkų duonbepyklos Brigh
ton Parke, sūnus praeitą Pa 
dėkos Dieną susituokė su 
lietuvaite Bartuš. Kaip baž
nyčioje šliūbas, taip ir ves
tuvių piibta buvo gražios.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 8 skyriaus “bunco 
party ” Brazauskienės salėj 
(Town ot Lake) įvyko. Bū
relis susirinkusiųjų gražiai 
Žaidė, o komisija palaikė 
tvarką, pravedė keletos dova 
nų traukimą, kurių vieną ga 
vo įr atvykęs į pramogą dva
sios vadas kun. J. Dambraus 
kas.

X Biznierių ŠImkeviČių, 
savininkų bekernės adresu 
3045 West 42nd St., vientu
rio sūnus Edvardas lapkri
čio 30 dieną mini 21-mą gim 
tadienį ir tą dieną išvyksta 
į kariuomenę. Visiems liku
siems savo draugams linki 
taip pat padėti Dėdei Šamui 
kare už grąžinimą pasauliui 
laisvės.

X Stasys Stašaitis, 1413 
So. 48 Ct., Cicero, jau trečiu 
sykiu parvažiavo iš kariuo
menės aplankyti tėvelius, 
nors tarnauja gana toli — 
apie 2000 paylių nuo namų. 
Jis yra* armijos policistas. 
Pirmadienį vėl grįžta! savo 
tarnybą.

X Bronislava Bytautienė, 
žinoma visuomenės veikėja 
ir ARD centro narė, paliko 
dvigubai “grandma”. Duktė 
Aldona (Mrs. Arthur Shmud- 
dt) spalio 3 d. susilaukė duk
ters šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Antroji jos duktė Stella Ri- 
mutienė lapkričio 25 d. su
silaukė sūnaus Little Com
pany of Mary ligoninėj. Abi 
jaunos motinos ir abu B’ 
tautų anūkai jaučiasi gerai. 
Giminės ir draugai sveikina 
tėvus su pirmomis “garnio” 
dovanomis:

> ♦♦ 4*r«, e
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