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from the earth.”

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

Abraham Lincoln
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RUSAI 0
f

0 ZITOMIRA
U. S. LĖKTUVAI PUOLĖ BREMENA

Lakūnai nušovė 43 vokiečių lėktuvus
LONDONAS, lapkr. 1£— 

Amerikos didieji bomberiai, 
saugomi daugelio naikintu
vų, vakar skrido per dide
lius kiekius priešo lėktuvų, 
tirštus debesis, ir 50 žemiau 
zero temperatūrą atakuoti 
svarbų uostą ir susisiekimų 
centrą Bremeną, Vokietijo
je. Bombos numestos ant 
geležinkelių, kanalų, vieške
lių, tiltų ir prieplaukų. Ame
rikiečiai iš viso nušovė 43 
priešo lėktuvus iš šimtų, 
kurie pakilo jiems priešin
tis.

Amerikos bomberiams be- 
puolant Bremeną, britų lėk
tuvai atakavo vokiečius 
transporto taikinius šiauri
nėj Prancūzijoj ir Balka
nuose, kur sugadino daug 
traukinių, ir pakraščių bei 
transporto laivų.

I

Sako naciai kareiviai 
apleidžia Suomiją 
NEW YORKAS, lapkr. 14

— Columbia koresponden
tas vakar darytoj translia
cijoj iš Stokholmo, Švedi
jos, sakė išrodo, jog jau 
vyksta vokiečių kariuome
nės pasitraukimas iš Suo
mijos. Nėra jokio patvirti
nimo šiai žiniai. Korespon
dentas sakė išrodo, kad vo
kiečiai palieka suomius rū
pintis savo krašto gynimu. 
Tuo pat jis pranešė, kad 
daug vokiečių kareivių iš 
pietų siunčiama Danijon.

VISAM PASAULY BUS DIDŽIAUSIAS

Port Nesces, Texas, statoma didžiausias visam pasauly 
sintetinės gumos fabrikas, kuriame į metus bus pagami
nama 100,000 tonų gumos. Tokio kiekio tačiau užteks pa
dengti tik septintą dalį karo metu Amerikoje reikalingos 
gumos. (Acme-Draugas telephoto
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Randasi tik 60 mylių nuo Lenkijos sienos
LONDONAS, lapkr. 14 — 

Rusų kariuomenės vakar 
beveik perkirto vokiečių 
kariuomenes Ukraine, užė
mė nacių laikytą Žitomiro 
geležinkelių centrą, ir sku
ba į senąjį Lenkijos rube- 
žių, tik 60 mylių į vakarus. 
Rusai įsilaužė į Žitomirą iš 
trijų pusių ir po naktinės 
kovos jį okupavo.

Maskvos pranešimu, kiti 
rusų daliniai varosi į Ko- 
rosteną. kitą geležinkelių 
centrą toliau į šiaurę. Užė
mimas šio miesto priverstų 
vokiečius vežti savo reikme
nis ir kareivius per Lenki- 
14-

Rusų pranešimas sakė va
kar dienos pasivaryme su- 
viš 100 kainfų

Baltrusijoje, 
privedė juos 
nuo Rechitsa.
rusai užėmė 12 nacių tvir
tovių ir užmušė apie 2,000 
nacių.

pietryčius nuo Žitomiro 
vokiečiai desperatiškai puo
lė rusų dalinius laikančius 
Fastovą, bet prarado apie 
800 kareivių. Perkirtimas 
Žitomiro geležinkelių lini
jos dabar atidaro kelią ru
sams pulti į Lenkiją ir Bal
kanus, kadangi, frontas yra 
tik 120 mylių nuo Besarabi
jos.

Vėliausi praiešimai iš 
fronto sako rusai sistema- 
tiškai praplečia savo pozi
cijas Kerčo pusiausaly, ir 
jau randasi Kerčo miesto 
pakraščiuose.

Intimuoja jog Rusija 
okupuos Lenkijos dalį
MEXIC0 CITY, lapkr. 14 

— Rusijos ambasadorius 
Meksikai Constantine Ou- 
mansky, buvęs ambasado
rius Amerikai, užvakar sa
kytoje kalboje pareiškė, kad 
anot kai kurių komentato
rių rusų kariuomenės yra 
145 kilometrus (maždaug 
90 mylių) nuo senųjų sienų 
vakaruose. Oumansky sakė 
jis jaučia esanti jo pareiga 
pranešti, kad rusai dar turi

■
atsiimti 450 kilometrų (apie 
280 mylių) į tą pačią pusę, 
kad pasiekti Lenkijos sieną.

Lenkų rateliai aiškina, 
kad teritorija 280 mylių į 
vakarus nuo Kievo yra tas 
plotas, kuzį Rusija okupavo 
po 1939 m. rugsėjo mėn. 28 
d. sutarties su nacių Vokie
tija, po Lenkijos invazijos, 
kuriame įeina Vilnius, Gar
dinas ir Lvovas.“ 1939 mėh. 
>palių 10 d. pasirašyta Sa
vitarpinės Pagalbos sutarti
mi, Rusija grąžino dalį Vil
niaus teritorijos Lietuvai, o 
sekančiais metais jėga oku
pavo visą Lietuvą.

Toks rusų atstovo pareiš
kimas aiškiai nurodo, kad 
Rusija mano ir toliau reikš
ti savo pretenzijas dėl Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir 

’ rytinės Lenkijos, kurias jė
ga okupavo. Tom okupaci
jom nepritarė ir nepritaria 
sąjungininkų tautos, o pri
tarė vien tik ašies valsty
bės, prieš kurias Jungtinės 
Tautos veda žūtbūtinę kovą.

marinų ir ar- 
užėmė Piva 

suėmė japonų 
ir reikmenis, 

bombe- 
miestoto

buvo užimta, 
rusų atakos 
iki 15 mylių 
Šiame fronte

i

Britų armija galinti 
okupuoti Lebanon?
LONDONAS, lapkr. 14— 

Britų vyriausybė vakar pa
reiškė jog ji pasiruošusi 
užimti ir valdyti Lebanoną, 
jeigu būtų reikalinga, kad 
apsaugoti strateginius ry
tus. Pastaromis dienomis 
įvyko aštrūs susirėmimai 
tarpe prancūzų ir lebano- 
niečių.

Prancūzų valdomas Bei- 
rut radio pranešė, kad Si
rijoje ir Lebanone viskas 
ramu ir sakė raportai apie 
sukilimus esą “priešo pro
paganda,’ bet britų susirū-' 
pinimas parodo, kad jie ne
labai tiki prancūzų prane
šimams.

konferenciją

per mažiau
Liberator 

suvirš

Ambasadorius grįžta 
raportuoti Hitleriui 
ANKARA, Turkija, lapkr.

14 — Vokietijos ambasado
rius Turkijai Franz von 
Papen išvyko Vokietijon ra
portuoti Hitleriui apie są
jungininkų
Maskvoje ir Cairo. Sakoma 
jis pareiškė draugams 
vo nuomonę, kad Turkija 
anksčiau ar vėliau sąjungi
ninkams perleisianti lėktuvų 
ir laivų bazes. Manoma von 
Papen gal paleidęs tokį gan
dą, kad išgauti Turkijos ar 

į sąjungininkų reagavimą.
Pirm išvyksiant, von Pa

pen tarėsi su Turkijos už
sienių reikalų ministru Nu- 
man Menemencioglu. Britų 
užsienių reikalų sekretorius 
Eden ir Menemencioglu lai
kė ilgoką konferenciją Cai
ro mieste.

sa-
i

iš
Bougainville

kur 
turi 
Prie

Prancūzijoje sukilo 
čekai kareiviai

NEW YORKAS, lapkr. 14 
— Britų radio vakar prane
šė, kad 150 čekų, kuriuos 
vokiečiai privertė tarnauti 
nacių kariuomenėj, nesenai 
sukilo prie Toulouse, Pran
cūzijoj, ir užmušė vokiečių 
viršilą.

Nacių žmonos Danijoj
STOKHOLMAS, lapkr. 14 

— Švedijon iš Danijos at
vykę keleiviai sako Reich- 
maršalo Hermann 
go žmona, drauge 
kitų aukštų nacių 
mis, atvykusios
matomai apsigyvenimui, ir 
išvengimui sąjungininkų o- 
rinių atakų ant Vokietijos.

Goerin- 
su šešių 

žmono- 
Danijon,

VYSKUPAI SUSIRŪPINĘ MASKVOS 
SUSITARIME APLEISTAIS PUNKTAIS

WASHINGTON, lapkr.
14 — National Catholic
Welfare konferencijos me
tiniam susirinkime dalyvau
ją Vyskupai vakar išleido 
formalų pareiškimą, kuriuo 
jie reiškia susirūpinimą, 
kad praleidimas tam tikrų 
punktų Maskvos konferen
cijos nutarimuose gali reik
šti sukompromitavimą At
lanto Garterio principų.

Atlanto čarteris reika-

lauja atstatymo savivaldos 
teisių toms valstybėms, iš 
kurių jos jėga buvo atim
tos, ir nusako, kad neturi 
įvykti jokių teritorialinių 
atmainų, kurios nesutinka 
su liečiamųjų tautų laisva 
valia.

Vyskupai pareiškė jog 
pirmas principas žmonijos 
atstatymui yra “Dievo su- 
vererenumo ir moralinės 
teisės pripažinimas.’’

Amerikiečiai didina 
savo pozicijas 
Bougainville saloje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
lapkr. 14 — Gen MacArthur 
štabo pranešimu, amerikie
čių pozicijos Empress Au
gusta įlankoje, Bcugainvi- 
lle saloje, praplėstos į vi- 

I sas puses. Mūšiuose ten už
mušta 300 daugiau japonų. 
Ši amerikiečių pozicija yra 
ant paskutinės didesnės ja
ponų laikomos salos vedan- 

. čios į jų didžiulę Rabaul 
bazę.

Jungtinės 
mijos jėgos 
miestelį ir 
patrankas
Pirm to užėmimo 
riai buvo pusę 
išgriovę.

Antrą kartą 
negu savaitę,
bomberiai skrido 
2,000 mylių į abi puses, ir 
nakties metu atakavo Soe- 
rabaya, buvusią olandų lai
vų bazę, kurią dabar valdo 
japonai.

Sąjungininkų lėktuvai to
liau tęsia atakas ant prie
šo laivų New Ireland-New 
Britain sektory, 
japonai
gauta sau pagalbą.
Kavieng, Liberator bombe- 
rio numesta bomba pataikė 
tiesiog ant 7,000 tonų pre
kinio laivo.

Japonų lėktuvai bandė 
vieną savo sporadiškų ata
kų ant Darwin, Australijos. 
Jie padarė mažus nuosto
lius dviejose naktinėse ata
kose, ir prarado du bombe- 

, rius.

Japonai atakavo mūsų 
bazes Ellice salose 
PEARL HARBOR, lapkr.

14 — Adm. Nimitz pranešė, 
kad 6 japonų bomberiai va
kar atakavo amerikiečių po
zicijas Funafuti saloje, El
lice grupėje. Jie ten numetė 
apie 30 bombų. Du vyrai 
buvo sužeisti ir padaryta 
maži nuostoliai.

Tai buvo antras puolimas 
Ellice salų per dvi dienas. 
Laivynas anksčiau pranešė 
apie 12 japonų bomberių a- 
taką lapkr. 11 d. naktį. 
Bombos tuomet užmušė vie
ną kareivį, sužeidė du ki
tus, ir padarė mažus nuos
tolius.

4 žuvo nelaimėje
COLUMBUS, Ohio, lapkr. 

14 — Pennsylvania trauki
nys anksti šį rytą sumušė 
automobilį. Užmušti trauki
nio inžinierius ir 3 keleiviai 
automobilyje. Nors aštuoni

armijos
SU PENKTĄJA ARMIJA 

ITALIJOJE, lapkr. 14 —
Vakar prasidėjo dideli mū
šiai penktosios armijos 
fronto centre, kur vokiečiai 
smarkiai kontratakuoja, ir 
tankais bei didžiąja artile
rija apšaudo amerikiečių ir 
britų pozicijas. Iki vakaro 
padėtis dar buvo neišaiš
kinta, kadangi sąjungininkai 
partraukia savo artileriją 
atmušti priešo atakas į 
šiaurę nuo Mignano, ant 
vieškelio vedančio Romon. 
Pirmieji raportai sakė abi 
pusės nukenčia gan dide
lius nuostolius.

Ši vėliausia priešo kont
rataka prasidėjo sąjungi
ninkams per kalnus besiar
tinant prie didžiųjų priešo 
“žieminių linijų” prie Gari- 
gliano upės.

AMERIKIEČIAI UŽEMft 
DAR DU MIESTUS

t

1

į Prasidėjus žiemai fronte 
randama, maždaug tokia pa
dėtis: sąjungininkai pasiva
rė 40 mylių už Neapolio, bet 
dar randasi apie du kart 
tiek mylių nuo Romos. Są
jungininkai įgijo didelę ae
rodromų sistemą aplink Fo- 
ggia. ir privertė vokiečius 
Italijoje vartoti apie 11 di
vizijų (gal 165.000 karei-' 
vių).
Nušovė du Nacių Lėktuvus

Pats Romos miestas yra 
svarbus iš politinio 'taško, 
žiūrint iš pėstininkų opera
cijų pusės, geresni taikiniai 
yra maždaug 240 mylių už 
dabartinių linijų — Flo- . 
rencija, Leghornas, Rimi
ni, ir įėjimas į didžiulį Pc 
slėnį.

Štabo 
dė, kad 
trojeriai
susijungė bombarduoti prie
šo pozicijas prie Gaeta į- 
lankos, į šiaurę nuo Garig- 
liano upės. Tie apšaudymai 
įvyko antradienio naktį ir 
anksti trečiadienio rytą.

Lėktuvai skraidė į įvai
rias Italijos puses atakuoti 
priešo pozicijas. Į vakarus 
nuo Romos, amerikiečiai la 
kūnai užtiko du Junkers-88 
lėktuvu< ir abu juos nušovė.

i

i

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, lapkr. 14 — 
Štabo pranešimas sakė pen
ktoji armija vietomis pasi
varė pirmyn prieš stipri 1, 
opoziciją, ir užėmė Filigna- 
no ir Pozzili miestus, 4 
mylias į šiaurę, ir 2 mylias 
į šiaurryčius nuo 
ir apie 25 mylias 
renijos kranto.

Aštuntoji armija
ku labiausiai užsiima patro- 
lių veikla.

Venafro. 
nuo Ti- i

šiuo lai

pranešima^ nuro- 
sąjungininkų des- 
ir britų lėktuvai

ITALIJOS KARALIUS 
ATSISAKO ABDIKUOTI

ITALIJOS VYRIAUSY
BES ŠTABAS pietinėj Ita
lijoj, lapkr. 14 — Italijos 
politinių partijų vadams 
griežtai atsisakius įeiti į 
vyriausybę kol neatsistaty- 
dinska ralius Victor Emma- 
nuel, maršalas Pietro Ba
doglio suorganizavo “tech
nišką” vyriausybę, kurioje 
įeis sekretoriai padėjėjai ir 
ekspertai, kurie nesuloš jo
kią politinę relę nė daly
vaus įstatymų sudaryme.

i

ORAS
Šilčiau. Gal bus lietaus.

Vatikanui rūpi apsauga
STOKHOLMAS, lapkr. 14 

— Skandinavų telegrafų 
agentūra praneša, kad Šven
tasis Tėvas įsakęs padidinti 
Vatikano apsaugą nuo ori
nių atakų, ir liepė specifiš
kai nustatyti keno lėktuvai 
skraido virš Vatikano. Po
piežiaus naujasis įsakymas 
išduotas tuoj po nesenai į- 

[ vykusios lėktuvų atakos.

Aliantų lakūnai vėl 
padėjo partizanams 
LONDONAS, lapkr. 14— 

Sąjungininkų štabo praneši
mu. Amerikos Mitchell bom
beriai penktadieny vėl pa
dėjo partizanams, bombuo- 
dami aliejaus laukus prie 
Berati, ir netolimą Kucove 
aerodromą, pietinėj Albani
joj. Tą pačią dieną Ameri
kos ir Anglijos lėktuvai ap
šaudė pakilimo aikštę Mos- 
tare, Jugoslavijoj, kur su
naikino 4 ant žemės esan
čius lėktuvus.
Prie Opuzen jie seunaikino 
tris traukinius.

Partizanų biuletenis pra
nešė apie dideles kovas Slo
vėnijoj, kur naciai bando 
juos likviduoti. Pranešimas 
taipgi minėjo pasekmingas 
partizanų operacijas Mace- 
donijoje, Dalmatijoje, Mon- 
tenegre, Serbijoje, ir ryti
nėj Bosnijoj.
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Lietuvių pastangų Įvertinimas
(Radio address on the| 

Community and War Fund 
drive on Lithuanian hour 
WHFC Thursday Nov. 4 by 

•Stanley Pieža).
The other night I was 

thinking of my old golf part- 
ner. I’U never forget the lašt 
game I had with him—nor 
will I forget him. He was 
a swell lad, tall, blue-eyed, 
rosy-cheeked—a t y p i c a 1 
young American of Lithua
nian ancestry. He was the 
best golfer hereabouts; in 
fact a champ.

Not so many months ago 
he became a champ in the 
defense of his country. Ma
ny of you listeners rememb- 
er him—Johnnie Dixon. His 
Lithuanian name was Deks- 
nis.

When Uncle Sam was for- 
ced into the war, young 
Dixon was among the first 
to go to assist his country 
in defending itself. He loved 
his country—he loved the 
way the people lived here— 
free, demoeratie—in a few 
words, he loved the Ameri
can way which gavę his 
immigrant parents a chance 
to live and prosper.

He was in the thiek of | 
the Jap war scmewhere in 
the Pacific soon after Pearl 
Harbor. He made the su- 
preme sacrifice for his♦ 
country—he gavę his life he-, 
roically—Uncle Sam recent- 
ly sent his parents in Chi
cago the Order of the Purple 
Heart. ’

The spirit of Johnnie Dix- 
on today lives on in the

hearts of every young Ame
rican of Lithuanian herit- 
age! Thousands likę him to
day are fighting for this 
country on far-flung battle- 
fields, on the high seas and 
are being trained in navai 
stations and army corps. 

of Lithuanian 
are too old to

i

Americans 
heritage who 
bear arms—are buying war 
bonds. In Chicago alone, it 
was estimated that the Lith- 
uanians purchased more 
than $10,000,000 in war 
bonds. They contribute their 
money and blood to the A- 
merican Red Cross.

And in the spiri t of young 
Johnnie Dixon, we, who are 
working in war plants, we, 
who are on the home front, 
are contributing to the Com 
munity and War Fund. We 
realize daily more and more 
that the need is greater.

Friends, this fund pres- 
ents the united appeal of 
the U. S. O., its 16 War Re- 
lief Organizaticns, and thei 
Community Fund of Chica
go representing 187 home 
front sočiai welfare agen
cies and the local needs of 
affiliated suburban 
table organizations.

The campaign goal 
year is $12,806,000!

It mušt be reached!

chari'

be-It mušt be reached 
cause there are hundreds of 
thousands of Johnnie Dix- 
ons who ;are fighting for our 
country. The money is need- 
ed to maintain 1,800 U. S. 
O. Clubs. We mušt keep the 
U. S. O. in operation. No

Herman Klink, truck driver of Fort Lee, N. J., watches George Pappas, 
proprietor of the restaurant at 754 Third Avenue, New York City, sal- 
vage fat. These men know that kltchen grease will become glycerine 
for munitions 21 days after it has been turned in to a meat dealer.

Chicago ’s Lithu a n i a n s 
have never failed in contri
buting to a worthy cause— į 
and let us give—būt give ■ 
more.

May I suggest that some 
of the profits of tea parties, 
club dinners and other bene- 
fit performances be turned 
over to the Community and 
War Fund.

Let us all face this prob- 
lem with the sincerity and 
heroism of Johnnie Dixon— 
and we will be our brother’s 
keeper which will bring us 
a ąuick victory and a peaee 
of justiee.

PIRKITE KARO BONUS!

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK4

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Į PIRKITE KARO BONUS!
—

I

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik vien* por* aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjmo mokslas 
gali sutelkti.

METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių {tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMETIUSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Clifcago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien S:XO a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 8:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

doubt many of us have heard 
from the lips of our fight- 
ing men what the U. S. O. 
centers mean to them.

There are many home 
front needs — the siek, the 
crippled, the handicapped, 
the orphaned—-all needing 
our love and help. The fund 
is raising money for day 
nurseries whose services 
have been eupanded to meet 
the inereased need due to 
employment of mothers in 
w,ar industries, for hospi- 
tals, elinies, homes for the 
aged and family agencies.

i
Among the United Na-- 

tions front needs which the 
Fund will try to assist are 
—Greece where nineteen out 
of every tvzenty babies born 
since 1940 have died—thirty 
million refugees have been 
driven from Axis—invaded 
nations—fifty million Chi- 
nese have been driven from

their homes—two and a half 
million Polish refugees and 
prisoners of war driven from 
their homes—two and a. half 
million Polish refugees and 
prisoners of war need help.

All these, our brothers in 
need, are calling to us with 
extended hands for food, 
clothing and medicine.

Launching this year's 
Community and War Fund 
Campaign, Mr. Aubrey H. 

.Mellinger, president of the 
Fund, stated: *‘Chicago has 
never failed in raising 
share of contributions 
a worthy purpose.”

Būt this year especially 
Chicago cannot fail! Its 
wartime needs are greater.

Besides buying war bonds
—which are also very neces- _
sary—give your share to the DR. G. SERNER 
Community and War Fund.

its 
for

I

IcI
i
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Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PELENĄ- .
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygių, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — VVATCHMAKEK 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Puone: LAFAYETTE 8617

DR. VAITUSH, OPT

Budriko Moderniška KrautuvB

EXTRA!

I

V-760

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1OOO k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 1 valandą

Bengaty atsitiktinų akys ~ 
mm bo akinių. Kainos pigias kaip 

pirma 
4712 South Ashland At.

Hmm YAKDS 1333

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyri” Iš priežas
ties spalvų neregėjirno — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

JOO owi

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadieąyjs pagal sutartį.

los. F. Sudrik, Ine.
3Z41 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

ITIARGIJTLr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

M metų praktikavimas 
jum garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia 
Šutusias klaidas. Specialė atyda 
kraipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Phone YARDS «054

4

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak, 

Nedeliomis pagal sutartį 
Qffice TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
__756 West 35th Street

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytai, 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranką, 
nūs.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway •886 

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

•| DONT CARE IF MEAT IS SCARCE,J*D.RATHER BE^ĄVEGETARIANf

i
WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng ln the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

/•'.<< UBE9AL EARMINCS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBUC 6051

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIUI FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 , Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED 8T

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I fį
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS įj

NUOŠIMČIO BATOMS. l'J

X

Be 
Sur* 
•f

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniaisX, t

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra. brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl kad jo ybran-

Split by PDF Splitter



DfENKASTIS DRAUGAS, vrJIUAUU, 1ELLN01S

t

Pirmadienis, lapkr. 15, 1943

HEl.f> VVANTED

“DRAUGAS” HELP VVANTF.l? 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Telk RANdolph 9488-9189

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS BUS BOYS

Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

!T

FREIGHT
SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower Conmiission nu
statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
Uuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra- 
dtNlant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa^ 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausią mokestį visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
PO S ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai į

HELP VVANTED — VYRAI

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION 

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

X

' VYRŲ
SU AR BE
PATYRIMO

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE 

2924 W. 51st St.
9 RYTO IKI 5 PP.

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac
Centrai

Steel & Wire Co.
vyru reikia

18 iki 50. 100% Defense darbai.
M. LIZEN MFG. CO.

6834 South Chicago Avė.

REIKIA
Medžio Finishers, Sprayers, Rub- 

bers ir all-around finishers. 
Atsišaukite

FENSKE BROS.
1666 N. Throop St.

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ.
DRAFTO PALIUOSUOTI

Ar su mažais sveikatos 
trūkumais.

Pilno ar dalinio laiko darbai. 
Mokestis 70c į valandą pirmą 
savaitę. • 81c į valandą vėliau. 
Laikas ir pusė po 8 valandų 
j dieną arba laikas ir pusė už 
40 vai. į savaitę. Galit dirbti 
iki 60 vai. i sav. 2 savaičių 
apmokamos atostogos po 

vienų metų tarnybos.
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI ESATE 

DRAFTO AMŽIAUS

Šaukit BOUIevard 0170

REIKIA 
WAREHOUSE VYRŲ

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PEIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL.

Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
' 3348 So. Pulaski Rd.

VYRŲ — VYRŲ
Beit Sanders, Sprayers, Trimmers 
ir Fireman. 100% karo darbai, 
pastovūs dabar ir po karo.

CHICAGO CABINET CO., INC. 
6100 W. GRAND AVĖ.

DARBININKŲ
17 IKI 45 .

48 vai. J savaitę; gera mokestis ir 
darbo sąlygos. Atsišaukite j

SIGNODE STEEL 
STRAPPING CO.

2600 N. VVESTERN AVĖ.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Palaikykite tuos biznie 
rius. kurie skelbiasi “Drau
ge”.

HELP KAVTED _ MOTERYS f y | į J^g
Lake japonu Paradą
TULE LAKE, Cal., lapkr. 

14 — Paklausus Leit. J. S. 
Noble apie raportuotą japo
nų militarinį paradą Tule 
Lake stovykloje, jis atsake 
tik, kad šiuo laiku ten pa
laikoma tvarka, ir pridėjo ir 
tai, kad kariuomenė nuo pat 
užvaldymo ten įvedusi ka
rinį stovį. Armijos karinin 
kai nepatvirtina nė užgina 
žinias būk 150 japonų vai
kų, nuo 6 iki 14 metų am
žiaus, maršavę ant pečių 
užsidėję šluotų kotus it šau
tuvus, ir galvas apsivynio
ję Japonijos vėliavos ženk
lu.

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS 

šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

CLERICAL DARBAI
PATYRIMO NEREIKIA 

Malonios aplinkybės. 
Puikios progos 

MAIN STATĖ BANK 
BRUNSWICK 6800 

MISS GREENE

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

I.YONS BAND INSTRUMENT 
COMPANY

14 VVEST LAKE ST. 
(Arti STATĖ — 3-ėiam Aukšte)

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVES DARBŲ 
T1er>ms ar trumDnms valandoms. 
Valgis ir uniformos duodama.

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — Sth FLOOR

CARSON PTRIE SCOTT & CO.

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Lengviems Dirbtuvės Darbams
PATYRIMO NEREIKIA

"COMET MODEL AIRPLANE
129 W. 29th St.

Savo auklėtoją budelis
(Pabaiga) nęs jaunesnę dukterį; moti- 

angeliško na krikščionišku didvyrišku- 
nekaltumo dvi mu ^audė prie krūtinės vy-l 

__ resniąją, ir visi 
ašaras,

Tėvas, motina,
gražumo iš i----
dukteri, 10 m. berniukas 
visi buvo įmesti kalėjiman.

, jungdami 
atodūsius ir viltį,

ARC WELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VEST 65th STREET

WAREHOUSE VYRŲ
Apsirūpinkit save su darbu indus 
trijoje kurioje bus geros progot 
ir po karo.po karo.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
Viršlaikis po 40 valandų.

Minimum mokestis 75c į valandą 
Atsišaukit į

KROGER STORES
8235 S. VINCENNES AVĖ.
AR T TENDERAY PLANT

1536 S. STATĖ ST.

KELETĄ VYRŲ
Su ar be patyrimo prie 

Sanitacijos darbų.
PASTOVUS DARBAI 

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

KREIPKITĖS PRIE MR. GRETZ

LIEN CHEMICAL CO.
4353 N. AVONDALE

ABELNŲ 
PAGELBININKŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBI PRAMONE

Jonės & Laughlin 
Steel Corporation 
2250 W. 47th STREET

VIRGINIA 1600 — MR. PANEK

SKELBKITES “DRAUGE”

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Pilno ar dalinio laiko prie lengvų 
dirbtuvės darbų—pakavimo. Gers 
transportacija. *

AUSTIN GLASS CO.
517 W. Monroe St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $S0 į mėnesį. 

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACTT HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

STENOGRAPHERS — TYPISTS 
COMPTOMETER OPERATORS

T^irge industrial establishment loeat- 
ed on the south west side has open- 
ings for stenographers and typists 
vvith some experience. Also begin- 
ners and girls for elerical work and 
filing. Permanent positions.

SEE MISS LYNCH
ALBERT PICK CO.. INC. 
2159 W. PERSHING RD.

Moterųc.

Dirbti Defense Dirbtuvėje
Pastovūs Darbai '

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina

OPERATORIŲ
IR

CEMENTERS
PRIE

NAVY RAINCOATS
Atsišaukit j

INTERNATIONAL 
TAILORING COMPANY 

847 W. JACKSON BLVD.

MERGINŲ
PRIRUOŠTI PARĖDŽIUS 

$25.30 už 44 vai. darbo i savaitę. 
MATYKITE PETER KRAMER

THE ALBERT DICKINSON CO 
2750 W. 35th St.

VYRAI IR MOTERYS

Santa Fe Railway 
REIKALAUJA 

VYRŲ IR 
MOTERŲ

kaipo

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 
AMŽIAUS 16 IKI 50

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVĖ.

|nų sūnaus, ant nepermaldau 
jamo teisėjo, kuris turėjo 
daugiau teisės bausti, nei 
dovanoti. Skausmo apimtas 
raitėsi prie jo kojų, laistė 
jas ašaromis ir beviltišku 
balsu kartojo:

— Mano
ponas!...

Kunigas, 
jį, stengėsi 
skausmą.

— Taigi!
ta. — Aš žmogžudys, niek
šas, išdavikas!... Tėve! Ma
no likimas tavo rankose: pa 
sakyk kokio reikalauji kerš- 
što!?

— Keršto! — sušuko ku
nigas. — Ką sakai nelaimin
gasis!...

— Taip, — pertraukė el
geta. — Nėra pasigailėjimo

ponas!... Mano
Tais baisiais laikais pakak- ^ojo maldą už minisius. 
davo mažiausios priežasties, 
kad nuteistų mirti. O vis tik 
atsirado išdavikas, kuris ga
lėjo įskųsti tą garbingą šei
mą. Asmuo, kuris buvo pati
kimas jų šeimoje, iškraipė, 
paprasčiausius gyvenimo 
įvykius, išgalvodamas nebū
tus nusikaltimus nukreiptus 
prieš respubliką. Tuo niek- ^n’mas 
šu buvau aš! . r ‘ *

paskelbtas baisus įdariau su jais čia prieš ket- 
šeimos amžiaus, kad jų prisi- 
Nelai- minimas manyje žadintų ne-

Buvo ] 
sprendimas: iš visos 
išteisintas tik sūnus, 
mingas našlaitis 
tam, kad apverktų mirusius 
ir keiktu žmogžudį, jei kada 
nor sužinotų jo vardą. Ta 
pamaldi šeima su krikščio
nišku pas;aukoi imu laukė 
mirties. Tuo m°tu įvvkusi 
vidujinė betvarkė teigiamai 
pave’kė jų mirties sprendi- 

gali įvykti kita japonų ata- mui ir visi būtu išvengę gi- 
ka ant Pearl Harbor. Anot 
jo, armijos ir laivyno han- 
garai, reikmenų kroviniai, 
ir įvairūs įrengimai Oahu 
saloje būtų svarbiausieji jų 
taikiniai, o jeigu vartotų 
padegančiąsias bombas, 
veikiausiai numestų jas 
Honolulu prieplaukų, 
nuomonė susidarė po 
kaip nepažįstamas lėktuvas 
skrido netoli Pearl Harbor į 
spalių 16 d. naktį.

Manoma japonai 
žiemos metu vėl 
puls Hawaii

14—HONOLULU, lapkr.
Kariuomenės viršininkas 
Hawaii mano, kad per atei
nančius keturis mėnesius

tai 
ant
Ta 
to,

au-Pirkite karo bonus ir 
kokite savo kraują per A. R 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

VYRAI IR MOTERYS

SEARS
Turi Jums Darbo I

MERGINŲ IR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 

KAIPO TYPIST IR STOCK 
DARBININKES

TAIPGI
VAIKINŲ IR VYRŲ

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
KAIPO STOCK HANDLERS

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

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN

SEARS, ROEBUCK & CO
1400 WEST 35th STREET

Buvo 
Budelis, 
darbų, perdavė tą šiurpią 
egzekuciją vienam iš savo 
tarnų, o šis pašaukė į pagal
bą praeivį, kuris jam padė
jo. Tuo pagelbininkų dar aš 
buvau!... ‘

— Žiūrėk, tėve, štai atly- 
s už nusikaltimą! 

i štai mano buvusių ponų tur 
tai aplaistvti ju krauju! Už-

jau vėlus laikas, 
nuvargintas dienos nežiūrėdamas į 

numalšinti jo

sušuko elge-

Nelai-’
gyvena paliaujama atea-lą. žmonių'“A“0. 

tarne norėjau likti elegta ir. 
apsidengęs skarmalais, iš
kėsti paniekinimą ir skurdą. 
Sunki buvo mano atgaila, 
bet ar Dievas priims...? Tė
ve. pas«kvk. ar galiu tikėtis 
pasigailėjimo?I

ljotinos, jei ne žmogus, ku
ris kuogreičisusiai troško 
praturtėti jų lobiu. Tas as
muo, atvykęs į revoliucini 
tribunolą, savo parodymais 
neigiamai paveikė jų bvlaj. 
Už tokius nuopelnus valdžiai 
jis liko apdovanotas p°žvmė 
jimu. Tuo kurstytoju buvau 
aš!

I

i

kad pati religija atstums 
mane. Nors ir didžiausia at- . 
gaila būtų, vistiek neišdil- 
dys to nusikaltimo. Man pa
sigailėjimo nėra! Juk taip? 

Su skausmu ištarti žodžiai 
priminė kunigui jo linksmą 
misiją ir šventą prievolę. Ko 
va tarp sūnaus skausmo ir 
kilnios pareigos vykdymo 
pasibaigė akimirksniu. Žmo
giška silpnybė išspaudė lai- 

svaucmą dėl tavo kinas ašaras nelaimingajam

Vasgšas elgeta, lyg naujai 
ateimęs atsistojo ir t

Tą patį vakarą piktą Ie- damas prisiartino prie 
miantis vežimas vežė tą gar- veikslo, 
bingą šeimą mirti. Tėvas su 
skausmu veide laikė apkabi-

Ko apgailestauja?
Philadelphia, Pa. — Vagis 

apvogė vienos moters namą, 
paėmė nailonines kojines ir i 
$21. Toji moteris pareiškė 
policijai, jog jai nelabai te
rūpi $21, bet ypač jai gaila 
kojinių, nes dabar nailoninių 
kojinių sunku pirkti.

xNear
Your

— Mano sūnau, tavo nusi
kaltimas yra dideHs. N’š’ai- 
čiai. kuriems revoliucb'a atė
mė tėvus, labiau už kitus 
iaučia
uražudvtu auku. Tač;au Dm- sūnui, bet religija sustiprino 
vo gailestmvumas yra b°ga- jo sielą. Pakėlęs kryželį, li- 
lims! D5ka tavo atgailos, kusį jam dar nuo tėvo, ku- 
turėk viltį. ris buvo iškritęs iš rankų ir

- j paduodamas jį elgetai, tarė 
drėbė- stiPriu, bet giliai sujaudini- 

pa_ ntu balsu:
| — Krikščioni, ar tavo at- 

_ gaila yra nuoširdi?
— Taip, tėve!
— Ar tvirtai gailesį nusi

kaltimo?
' — O taip!

— Dievas. Kuris mirė dėl 
pasaulio atDirkimo ant šio 

tęs išbalo ir susmuko kėdėn, ^žiaus, atleidžia tau nuo-
___  ‘M’otyo dėmės.

Kunigas, ištaręs šiuos žo
džius ir laikydamas atpirki
mo ženklą, pakėlė rankas ant 
kaltininko galvos ir nuošir
džią malda suteikė Diedišką 
nalaimmimą savo šeimos 
žmogžudžiui.

Senelis vergiškai nužemin 
tu veidu gulėjo nekrutėda-

— Pažvelk, tėve, štai 
no aukos, — tarė jis, 
plėšdamas juodą krepą, den
giantį paveiksią. — Tu ma
nai jie leis, kad mano mal
dos pasiektų I>'evą...?

Kunigas Sorelis tai pama-

ma.
nu-

— Mano tėvas! Mano mo
tina! — skausmingai sušu
ko kunigas.

Baisios nelaimės prisimi
nimas. žmogžudžio artumas, 
matant tiek daug brangių 
atminimų — neapsakomu 
skausmu suspaudė kunigo 
sielą. Rankom parėmęs gal
vą, verkė karčiom ašarom: 
kruvina žaizda atsivėrė jo mas prie po kojų. Po valan- 
širdy... dėlės kunigas, norėdamas jį

Senas elgeta, kaip prie že- pakelti, ištiesė ranką, bet 
mės pritrenkąs, nedrįso akių nelaimingas elgeta jau buvo 
pakelti ant savo buvusių po miręs. Vertę Ant. Katinait'sFeather
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Stipriai gina Lietuvos teises

KATALIKIŠKO LAIKRAŠČIO ŽODIS
Philadelphijos- arkidiecezijos laikraštis “The Catho

lic Standard and Times” lapkričio 5 d. laidoje įdėjo 
Marguerite Horan Gowan straipsnį tokia antrašte: 
“Lithuania, Althought the Lašt of the European Count- 
ries to Embrace Christianity, Evolved a Strong Faith' 
Through the Centuries in Spite of the VVanton Persecu- 
tion by Varied Types of Barbarians. ”

Pati straipsnio antraštė daug pasako. Nedaug yra 
tautų, kurios būtų tiek kentėjusios dėl savo tautinių ir 
religinių teisių, kiek yra kentėjusi lietuvių tauta. Šiame 
straipsnyje visai teisingai yra iškeliamas klausimas, 
kodėl Lietuva, kuri niekam nėra nusikaltusi, turėjo 
būti okupuota ir kodėl jos taiką mylį žmonės turi pa
kelti tiek daug vargų ir kančių.
KAS PADIKTUOS TAIKAI

Marguerite Gowan rašo, kad taika, kuri yra mums 
žadėta, bus padiktuota Stalino, Churchillio ir Roose
velto. Toliau ji sako: “Jungtinių Valstybių žmonės yra 
laisvi žmonės. Jie išlaikė savo teises slaptu balsavimu, 
partijų sistema rinkimuose, viešais susirinkimais ir .žo
džio laisve. Galutinoj analizėj paskiri Jungtinių Val
stybių piliečiai bus atsakomingi už pasaulio taiką sa
vo balsavimu ir savo kongresmano ir senatoriaus bal
su.”

“Taika turi būti teisinga”, rašo p. Gowan. Ji neturi 
būti kerštinga. Tai turi būti pagrindas, ant kurio turi 
reikštis mažų ir didelių tautų kooperacija turėti lygią 
progą prie ‘vietos saulėj’, prie priėjimo prie žalios me
džiagos, prie žmogaus garbingumo, prie linksmaus na
mų arba šeimyninio gyvenimo, kuris pareina nuo sau
gumo užtikrinimo.’’

SKAUDUS MUSŲ TAUTOS LIKIMAS
Autorė lietuvių tautos likimą vadina skaudžiu ir tie

siog tragišku. Ji primena lietuvių kančias prie carų val
džios. Ji mini spaudos uždraudimo laikotarpį, lietuvių 
tautos kovas dėl laisvės, santykius su rusais, lenkais 
ir vokiečiais. Be to, ji vaizdžiai atpasakoja tai, kiek pa
žangos Lietuva padarė gyvendama laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu nuo 1918 m. iki 1940 m. Autorei žino
mi yra ir paskutinieji mūsų tautos vargai ir kančios 
patekus į kruvinus diktatorių nagus — bolševikų ir 
nacių. .- . Z 1 A J
TEISINGOS TAIKOS SĄLYGA

Šio straipsnio autorė Marguerite Gowan visai tiksliai 
ir vietoj primena garsiojo italų politiko Luigi Sturzo 
žodžius, parašytus katalikų žurnale “America” 1943 m. 
rugpiūčio mėn. laidoje: “Karai kyla dėl dviejų prie
žasčių: dėl to kad agresorius negerbia kitų tautų teisių 
ir dėl to, kad tiki savo paties laimėjimui. Jei kils Tre
tysis Karas po 30 metų ar panašiai, dėl stokos pasto
vios tarptautinės tvarkos, galimas dalykas, kad bus at
siminta, jog pirmoji klaida, tarp visų kitų, buvo — 
leisti Lietuvai, Latvijai ir Estijai pasilikti pavergtoms.”

Ta proga primenama Lordo Actons posakis — “dau
guma didelių žmonių yra blogi žmonės” ir tai pritaiko 
Baltijos valstybėms, nes jos galinčios įsitikinti, kad 
“dauguma didžiulį tautij yra blogos tautos.”

VISI NUKENTĖTŲ

Tikrai būtų skaudus likimas žmoniškumo ateičiai, jei 
mažosios Europos tautos būtų priverstos įsitikinti, kad 
visos didelės tautos yra blogos tautos.

Reikia manyti, kad bent Jungtinės Amerikos Valsty
bės nenorės įsiskaityti į tų ‘‘didžiųjų blogųjų tautų” 
tarpą. Jei kam, tai joms nėra jokio išrokavimo dėtis 
prie pasotinimo Sovietų Rusijos komunistiškojo impe
rializmo ir prie žudymo Baltijos tautų, turinčių teisę ir 
norą gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Mes esame sužavėti tuo faktu, kaip gyvai ir energin
gai Amerikos katalikų spauda gina Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių teises. Už tat jai reiškiame pagarbą ir 
dėkingumą.
★

Sugrįžus sekr. Hull
Grįžusis iš Maskvos konferencijos valstybės sekre

torius Cordell Hull pasitiktas kaipo laimėtojas. Jis ne 
tik atlaikė Jungtinių Valstybių nusistatymą tarptauti
nės politikos atžvilgiu ir ne tik pajėgė labiau sujungti 
didžiųjų valstybių pajėgas sėkmingam karo vedimui 
ir pergalės laimėjimui, bet ir susitarė dėl pokarinio 
bendradarbiavimo taikai atsteigti ir palaikyti. Iš to 
išeinant ir mažosios tautos su didesne viltimi žiūri į 
savo ateitį.

Praėjusios savaitės žurnalas “Newsweek” pastebėjo, 
kad net Lietuva ir Latvija laiko Maskvos konferencijos 
sutartis padrąsinančias. Tačiau, kaip lietuviuose taip 
ir kitose tautose yra nusivylimo, kodėl nesuminėta Lie
tuvos ir kitų vardas ir kodėl amerikiečiai ir anglai vie
šai nepaskelbia, kad jos ir Maskvos konferencijoj sto
vėjo už Baltijos valstybių nepriklausomybę ir to nusi
statymo niekuomet nepakeis.

| SPAUDOS APŽVALGA )
ns 'r

Slapioji,, priešnacinė spauda Lietuvoje
Mūsų Federacijos spaudos biuras paduoda žinių, kad 

Lietuvoje slapta leidžiamų laikraščių cirkuliacija siekia 
apie 50,000 egzempliorių. Dabar yra net penki patrijo- 
tiniai laikraščiai: 1. “Nepriklausoma Lietuva” — orga
nas slaptosios Vyr. Lietuvių Tarybos, 2. “Į Laisvę” — 
dvisavaitinis laikraštis, pradėtas leisti 1943 m. sausio 
1 d., kai naciai uždarė to paties vardo lietuvių laikraštį. 
Dabar slapta tęsiama ta pati kova, ta pati linija. Tai 
yra pats didžiausias iš slaptųjų laikraščių, jo spausdi
nama net iki 30,000 egz., 3. “Lietuva”, berods, tai bus 
artimas anksčiau tuo pačiu vardu Lietuvoje leistam 
laikraščiui. 4. “Atžalynas” — patrijotinis Lietuvos jau
nimo laikraštis, siekiąs vieningo Lietuvos jaunimo vei
kimo. 5. “Laisvės Kovotojas”, užėmęs radikalinę kryptį 
prieš nacių akupaciją.

Visi tie laikraščiai sutaria dėl Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo, nors kai kuriais vidaus klausimais jie 
turi ir skirtingų nusistatymų. Visi jie yra spausdinti, 
žmonėse jie turi didelės įtakos. Dėka jų vieningai pro
pagandai nieko vokiečiams neišėjo su organizavimu 
lietuvių legijonų. Komunistų platinamą literatūrą Lie
tuvos žmonės lengvai atskiria ir ji jokios didesnės reikš
mės neturi — lietuviai perdaug gerai atsimena kruvi
nus bolševikų okupacijos laikus ir tebėra gyvos žaizdos 
šeimose dėl ištremtųjų artimųjų į Sibirą.

A

★

Yra ir lokiu
“Amerika” rašo:

“Šiame kare buvo palaužtos ne tik mažos valsty
bės, kaip Lietuva, Graikija, Danija, bet ir kai kurios 
didžiosios, kurios gal amžiais negalvojo to susilauk
siančios.

Viena iš tokių didžiųjų yra Prancūzija, šiandien ji 
visa nacių užimta.

Reikia stebėtis, kaip, patys norėdami savo kraštui 
greitesnės laisvės, prancūzų kai kurie politikai pigiai 
prekiauja kitų kraštų laisve.

Prancūzų laikrašty “Pour la Victoire”, išeinančiam 
New Yorke, lapkričio 6 dieną rašydamas Henri de 
Kerillis parodo visišką dvasios menkystę nesupras
damas, kad laisvė brangi ne tik Prancūzijai, bet ir 
kitiems kraštams. Su didžiausiu malonumu jis So
vietams užleidžia Baltijos valstybes, Suomiją, nori 
Rusijos įtakai pavesti Skandinavijos ir Balkanų plo
tus.

Baigdamas savo straipsnį, šis buvęs prancūzų par
lamento atstovas sako: “Niekas neprabyla į žmonių 
sąžinę.”

Tai pirmiausia tinka pačiam straipsnio autoriui: 
tikrai jo sąžinė jau užmigo ir pamiršo laisvės dėsnius!

Kadaise jo protėviai nešė pasauliui laisvės idėjas 
ir dovanojo Amerikai Laisvės statulą.”

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the r esi de nt s and Germanized 
n a m e s substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

inces the Germane are buming 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for alliėd bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

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

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to exhibit our 
determinatioa to aid in the war 
effort. «

Maistas kovoja už 
laisvę

Maistas yra labai svarbi 
medžiaga. Ji savo svarba 
lyginasi su plienu, guma, a- 
lyva. Mūsų modernioji stra
tegija maistą vartoja kaipo 
ginklą pergalei — palaiky
ti mūsų kovojančius karius 
aukščiausiam pajėgume, pa
remti mūsų sąjungininkus, 
išlaikyti gyvais iš piįvešų 
išlaisvintus žmones. Nebus 
perdaug pasakyta, kad kryp 
tis ir karo ilgis ir amerikie
čių gyvybių kaštai, gali pri
klausyti nuo to, kaip pasek
mingai mes gaminsime mais
tą ir kaip sumaniai varto
sime tai ką turime.

Mes negalime turėti visa 
tai ko norime. Bet mes ga
lime turėti pakankamai mais 
to tenkinti pagrindinius 
sveikatos ir maistingumo 
reikalavimus ir dar aprū
pinti reikalingiausiu maistu 
kariuomenę, jeigu mes visi 
suprasime šio laiko maisto 
situaciją ir darysime viską, 
kad ir maistas kovotų už 
laisvę.

Amerikiečiai gali daugiau 
gaminti, daugiau taupyti, 
protingiau valgyti, vengti 
eikvojimo, pritaikyti dietas 
prie besikeičiančių gyveni
mo sąlygų, pasidalinti su ki
tais racionavimo pagalba, 
padėti palaikyti žemas mais 
to kainas, nemokant virš 
aukščiausių legalių kainų 
ir paremti vyriausybės ir a- 
pylinkės maitinimo planus. 
Visi šie veiksmai gali būti 
sutraukti į šūkį: gamink ir 
taupyk, dalinkis maistu su 
kitais ir būk sąžiningas. Ta
čiau šios programos pasise
kimas priklausys nuo laips
nio, iki kurio mes visi pri
pažinsime maisto reikšmę 
šiame kare ir priprasime gal 
voti apie maistą, kaipo gink
lą pergalei laimėti.

Slaptos pamaldos ir 
pas partizanus 
pabėgę kunigai

(LKFSB) Anglų laikraš
tis “Catholic Times” skel
bia per Švediją gautas ži
nias, kad visi jaunesnieji 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kunigai nacių yra pa
šaukti karinei tarnybai. Dau 
gelis jaunų kunigų, nenorė
dami eiti į nacių dalinius,

Pirmadienis, lapkr. 15, 1943
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MATE SKĘSTANT KREISERĮ HELENA

4

1

Kun. John K. Wheaton iš Rochester, N. Y., katalikų 
kapelionas kreiseryje Helena, kuris kovose Pacifike buvo 
japonų sutorpeduotas, po šiurpių pergyvenimų parvyko 
namo poilsio. Atvaizde Brooklyn, N. Y., sveikinasi su 
NCCS klubo direktorium Thomas H. Williams. (NCWC- 
Draugas Photo) \ 4

pabėgę į miškus pas parti
zanus. Net ir vyresnio am
žiaus kunigams, kurie neno
rį taikintis prie nacių direk
tyvų, daromos kliūtys lai
kyti pamaldas. Esą net už
darytų bažnyčių, gi kai kur 
pamaldos laikomos ir slap
ta, meldžiant kraštui lais
vės. “Aftonbladet” vienoj 
informacijoj pabrėžia, kad 
Lietuvos katalikų dvasišką
ja patriotinė ir, kaip gali, 
priešinasi naciams.

Naciu pareigūno 
mirtis "Lietuviu 
gatvėj"

(LKFSB) Lenkų slaptoji 
radijo stotis “Swit” prane
ša, kad jų slaptai beveikią

patrijotai išnešę mirties 
sprendimą kalėjimo viršinin
kui BuerckeL Atentatas bu
vo įvykdytas rugsėjo mėne
syje, kai Buerckel laukė gat- 
vėkario ties gatvėmis Mar- 
šalkowska ir Litewska, Var
šuvoje. Jo gelbėti pasisku
binusi ginkluotų vokiečių 
grupė buvo sutikta patrio
tų šūviais. Šeši vokiečiai
buvo nukauti vietoje. Aten
tatą įvykdžiusieji pabėgo. ---------------- -------  <
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Neišmeskite savo senų lšdėvštų rak<wv 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 

. Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

VISAS DARBAS
EB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS dabar iŠ priežasties karo mes visų sa- 1 

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant ? 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą yĮ»Jį 
šokių spalvų ir audinių aptraukfmui materiolų. ; - 4Į4RH
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

\:^ ^’oKaBetterVay
įz'ft U.S.WAR BONDS

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 351G

J .....—
TN "D 2S T? Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
VAD/lll Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
kų ir aukštų rūšj LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fietų. 
PASITARKI! SU MtrSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI' 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet. 
_____________________________________________________ ;________ z■■
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Komunistams už 
darytos burnos
Taip turi būti kiekvienam 
klubo susirinkime

Moraliai nusigyvenę 
tučio Pašalpos klubo 
komunistiškos valstybės di- 
ktatorio pastumdėliai, per 
du mėnesius rėkavo, siuto, 
neduodami ramybės susirin
kusiems nariams priimti pro 
tokolą, kuris teisingai bu
vo parašytas.

Komunistai dūko dėlto, 
kam klubas, būdamas patri
otiniu, siuntė delegatus į 
Lietuvių Tarybos Konferen
ciją, Pittsburgh, Pa. Dėl jų 
dūkimo, nebuvo galima net 
protokolą perskaityti.

Lapkričio 7 d., kuomet su
sirinko didžiuma narių, lie
tuviškiems kacapams ragai 
buvo nulaužyti.

Skaitytas protokolas spa
lių mėnesio susirinkimo, dėl 
kurio komunistiški rėksniai 
šokinėjo, kaip papkornai ant 
skaurados, už sulaužymą 
protokolo. Tačiau protoko
las vienbalsiai, entuziastiš
kai buvo priimtas.

Kęs- 
keli

f

Komunistas Stalioraitis ir 
jo spirgučiai mėgino prašy
ti balso, kad vėl atmesti pro
tokolą, tačiau dulkė prieš 
vėją negi atsilaikys, kad pa
tenkinti rėksnius. Už proto
kolo priėmimą balsų buvo

X*

'i

X

AS 
H

•L*

e

4

virš šimtas, gi prieš — tik 
35.

Buvo iššaukti delegatai 
padaryti pranešimą iš Liet. 
Tarybos Konferencijos. De
legatas pirm. Klimas rapor
tavo nepaprastai pavykusią 
konferenciją. Kelių srovių 
lietuvių patrijotų nusiteiki
mą, meilė link tėvynės Lie
tuvos, rūpestis iškovoti ne
priklausomybę po šio karo, 
dėjimas pastangų padėti A- 
merikai visokiais būdais: 
gausiai perkant karo bonus 
ir t.t. buvo konferencijos 
darbai.

š. + A.
LIUDOVIKA SUGENI

(Po pirmu vyru Yončius, 
po tėvais Sturonairė)

Mirė Lapkričio 12d. 1943m.. 
3:03 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė .Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskričio.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Petrą; 3 sūnus Petrą, 
Edvardą ir Joną ir marčią 
Helen; dukterį Louise Gurskis 
ir žentą Petrą (U.S. Army); 
anūką Petrą, ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 West 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Lapkričio 16d. 1943m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks' 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. ~ '
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė, Marti, žentas, Arnikas ir. 
Giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Telefonas Yards 1419.

Pranešimą papildė teisė
jas Zūris, Valukas ir Aleliū- 
nienė. Kaip kiti delegatai, 
taip ir teisėjas Zūris su 
džiaugsmu pažymėjo, kad ši 
lietuvių konferencija buvo 
viena iš sėkmingiausių, ko
kios kada yra buvusios. Vi
si su pakilusiu ūpu, entu
ziastiškai priėmė raportą.

Toliau rast. L. Dagytė 
perskaitė laišką, kviečiantį 
į Lietuvos duobkasių kon
ferenciją. Pirm. N. Klimas 
paaiškino, kad toji konfe
rencija nėra lietuvių konfe
rencija, o “Vilnies” ir tų 
pačių rėksnių, kurie visomis 
keturiomis buvo priešingi 
visų patrijotų lietuvių buvu
siai konferencijai Pittsbur
ge, kad čia yra tik meškerė 
pagauti nesusipratusius lie
tuvius ir kad toji jų konfe
rencija eina prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, kad amži
nai prijungti Lietuvą prie 
komunistinės Rusijos. “Kaip 
nariai norite: priimkite ar 
atmeskite”, — pareiškė pir- 
rininkas. Ir suūžė visa sve
tainė. “ Šalin, su komunis
tiška konferencija’ Atmesti!
Mes nebūsime Lietuvos par- lerininkai, smetonininkai ir 
davikais!” Vėl leista balsuo- t.t.
ti. Už laiško atmetimą bal
sų buvo 138, o už priėmimą 
vėl tik 35 balsai.

Po pamaldų bus

Z7 TV T \ z

tĮ?
ELZBIETA KIŠHKŪNIENfi 

(po tėvais Ruzaitė)
Mirė Lapkr. 13. 1943. 1:45
v, popiet, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoj — Panevėžio 
apskr.. Upytės par., Stulkiškrų 
km. Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Jurgį, sūnų Adolfą, duk
terį Bronę, žentą Alexandrą 
Baltut;;namuką James, dvi pus
seseres Kotryną Sereikienę. 
M'cNaughton. Wis., ir Pauliną 
Povilionis Clinton. Ind., švo
gerką Rose Petraitis ir šeimą, 
švogerį Juozą Kishkuną ir 
šeimą ir daug kitų giminių. 
O Lietuvoje seserį Adelę Juk
nevičienę ir Seimą.

Velionė priklausė 
tuvos Ūkininko ir 
Lietuvių dr-jos.

Kūnas pašarvotas
6534 S. Oakley Ave. 
tel. Grovehill 3893.

laidotuvės įvyks Trečiad., 
Lapkr. 17 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Gimimo 
švenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Ntiliūilę: Vyras, Sūnus, Duk
tė, Žentas, Pusseserė, švogeris 
švogerką. Se«K> ir Giminės.

I-aid. direkt. Lachawlcz ir 
Sūnai, tel. CANaI 2515.

"■■■■■■■■■■■■■

prie Lie- 
Chicagos

namuose.
Namų

J

Skolinam Pinigus

KREIPKITĖS PRIE MLoŲ

TAUPYKITE

I

1751 W. 47th Street

P. KEZON 
lf Tždinink^s

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............

PETRAS 
Sekretorius

PLAY SQUAR£wM tad?
By alwoys turning in your 

slomps when you buy 
rationtd foods?._............. Q

By payinj no more than top 
lėgo! prices?..

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

SHARE ym tai?
By shoring it wiSingly with our

fighting men and fighting
AHies?_________ ....__ □

By accepting raiiomng checr- 
fvDy?.................................. □

By buying no more rationed
foodrhanyou rcoBynced?. □

NULIUDIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

SUVIRS 200 PAMINKLŲ
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 1 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo. 1

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

MONUMENT CO.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worl<L 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Si Firma Virš 50 Metę 
Tos Bačios Šeimos 

Rankose!

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Telefonas CICERO 2109

Telefonas Grovehill 0142

ANTHONY B. PETKUS

hang thb up in your kttchen

PWWC£ as Mch fo«d as 
yMHsuUy tai?

On the f am?................

In the Victoiy Garden?.

FOOO ’S THE AAIGHTIEST
W£APON Or

šiandie turbūt, net*»-ėtulėm 
nei dienraščio “Draugo”, nei 
vienintelės kolegijos ir se
minarijos. Jų dėka šiandie 
tą viską turim.

Taigi, įvertindami marijo
nų darbuotę visuomeiės la
bui, atsilankykime į rengi
mo vakarą, kurio visas pel
nas eis marijonų naudai.

Širdingai kviečia Valdyba
i
I 

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

VALANDOJE

Kreipkitės į -

JŪSŲ PATOGUMUI:
1410 South 50th Avenue. Cicero

CONSEKVEymM?
By woshng nothing—dconing 

the plote?.........................

By preserving food in your 
home?...............................

By substituting pkntifvl for 
scarce Foods?....................

By serving the right foods for 
strength ond healthZ....

6812 So. Westem Ave,, Chicago

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
turi “čvertį” tuzino nenu
maldomų peštukų, kurie 
drumsčia ramybę susirinki
muose ir be reikalo vargi
na ramų, nuoširdų ir pavyz
dingą pirm. N. Klimą.

Teisingai lietuvių patarlė 
sako: “žydas pats muša,
pats rėkia.”

Pastebėjau bolševikų mėš
lyno No. 266 pritvotą: “Vėl 
triukšmas Kęstučio klubo 
susirinkime. ” Koks triukš
mas? Kas j j kėlė?

Kodėl nepažymėta, kad 
triukšmauti, norėjo Stalio
raitis ir Zaldokas su savo 
genge? “Senas klūbietis” 
pripažįsta visokių nesąmo
nių. Komunistėliai lyg ABC 
automatiškai kartoti, amži- 
nai tuos pačius žodžius : hit-

Klūbietis-nepeštukas

Matote, Kęstučio Pašalpos J(yjg|Į[|]Q£
klubas yra tikrai patriotiš
kas ir pavyzdys kitoms or-' 
ganizacijoms. Tik gaila, kad 
mūsų ramūs nariai, neturi 
kantrybės kiekvieną mėnesį 
palaukti iki nutarimai baig
sis. Jei kiekvieną mėnesį da
lyvautų taip skaitlingai, kaip 
šį sus-mą, visuomet būtų 
tvarka ir ramybė.

,| Nepamirškite, kad klubas

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 skyr. ren-{ 
gia bunco ir card party ant
radienį, lapkr. 16 d., para
pijos svetainėj. Pradžia 7 
vai. vak.

I
1

I

i

a+A
MARIJONA 2ADEIKIENE 

(Po tėvais Saugnnaitė)

Gyveno 940 W. 34th Place, • 
Tel. Yards 1790. Mirė I^pkr. 
12 d. 1943 m.. 5:15 vai. popiet, 
sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskričio. Vilkmergės" 
parapijos, Balnikų kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Srgt. Augustą (l’.S. Ar
my); dvi dukteris Viktoriją ir 
žentą Louis Rekosh ir Augus
tą Cybor; 5 anukus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklausė prie 
riaus Girėno Kareivių 
kliūbo.

Kūnas pašarvotas 
M. Phillips koplyčioje, 
Lituanica Avenue.

I-aidotuvės jvyks trečiadienį. 
Lapkričio 17d. 1943m. Tš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus atly
dėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu-' 
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kanines.

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

Nuliūdę:— Sūnus, Dukterys, 
Žentas, Arnikai ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Yards 4908.

r>a- 
Motinų

Antano 
3307 S.

Taip pat bus traukiami 
laimės tikietai trijų gražių 
dovanų, kurioms paraavinė- 
ta tikietai knygutėse.

Valdyba širdingai kviečia 
skaitlingai atsilankyti. Pa- 
remsite kilnų tikslą.

Atminkime, kiek Marijo
nai yra pasišventę visuome
nės gerui. Jei ne Marijonai,

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
f

LACHAWICZ IR SUNAI

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS

2314 MEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

A
- ALOIZAS

M

A

Gyveno 12213 
Mirė lapkr. 
ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Šiaulių apskr., Kra
žių parap.

Amerikoje išgyveno 40 rn.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Jadvygą, po tėvais 
Linkevičiūtė, 2 sūnus: AValter, 
U. S. Army ir Aloizą ir jų 
šeimas, 4 dukteris: Harriet 
Juknis, Victoria Kalis, Sophie 
Davis ir jų šeinųis ir Aliciją. 
5 anūkai, 3 broliai Mykolas ir 
Feliksas Jucevičiai ir Juoza
pas Biknevičius ir jų šeimos, 
seserį Antosę Adomavičienę ir 
jos šeimą, dėdė Tamošius Pet
kus ir jo šeima, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas Opyt 
koplyčioje, 11901 S. Statė St. .

laidotuvės įvyks Trečiad., 
Lapkr. 17 d. iš kopi. 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę Moteris. Sūnai, Duk
terys, Antikai, Broliai, S<*suo, 
Dėdė ir kiti giminės.

laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

JUCEVIČIUS
: S. Emerald Ave
li, 1943, 2 vai.

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA I

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000

*r PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4665-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

il stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

3307 LITUANICA AVE. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAI'. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 9781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—39

Split by PDF Splitter



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

A

DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, TDCINOIS

Baisus vaizdas
' i

I Sulaikyta dvieju 
į vaiku motina

Lietuvis Dėdės Šamo kariuomeneje VAIKAI RASTI GYVE
NANT NEŠVAROJE

Sgt. Michael Masilunas

III. Tėvas mirė prieš trejetą 
metų.

Sgt. Masilunas atvyko į 
Camp Grant. III. ir pagrin
dinį lavinimą atliko Camp 
Lee. Va. Jis buvo perkeltas 

. į Keesler Field. Miss.. ir da- j 
bar randasi Westover Field.

Jaunesnysis brolis Vincas 
baigė šv. Ritos aukštesnę 
mokyklą.

Sgt. Michael Masilunas 
yra gimęs Ciceroje, III. Jis 
lankė St. Anthony junior 
high ir yra baigęs Morton 
high school, Chicagoje. Mo
kykloje žaidė baseball ir 
basketball rateliuose ir da
lyvavo kumštynėse. Masilu
nas laikė su savo broliu 
John Masilunu maisto mar- 
ket. Chicagoje. Dabar Jonas 
Masilunos užlaiko šį biznį 
su savo motina Marijona, 
3347 W. 51st str., Chicagoje,

Žuvę kareiviai karo I 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 98 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Europos. Viduržemio, 
vidurio rytų, Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose. Žuvusių
jų skaičiuje du vyrai yra iš 
Chicagos.

Nepaprastas įvykis
Beacon, N. Y. — Albert 

Green. 2’4 metų amžiaus, 
buvo tėvų paliktas vienas 
automobilyje. Automobilis 
buvo pastatytas netoli krau
tuvės. Automobilis ėmė rie
dėti pakalnėn, motoras ėmė 
veikti ir automobilis paleng-

Mrs. Michael Nicpon. 
metų, kuri pasakė gyvenan
ti 2518 Troy. buvo policijos 
sulaikyta pareitą penktadie
nį po to. kai jos sūnus Ro
bert Kritsa. 6 metų, buvo 
rastas gyvenant apleistoje 
lūšnoje, prie išmatų, netoli 
Summit. ir kitas sūnus, 
John, 3 metų, rastas jo “se
nelės (“grandmothers” na
me. miegantis su penkiais 
šunimis ir ožka.

Robert pasakė kauntės 
plačių kelių policijai, jog jis 
pabėgo iš savo senelės 
(grandmother) Mrs. Jose
phine Griksas namelio, ku
ris yra ant kranto drenuoto 
kanalo, netoli Summit, ka
dangi tas namelis buvo pri
grūstas su kiaulėmis, šuni
mis ir ožkomis. Mrs. Griksas 
pasakė, kad vaikas buvo pa
bėgęs keliomis progomis. Ji 
pareiškė, jog nesanti vaikų 
tikra senelė, bet tik draugė 
jų motinos.

Lawndale policija rado 
vaikų motiną anksti pereitą 
penktadienį Ben. Dominick 
name, 47 metų, 2126 18th st. 
Mrs. Nicpon pasakė, jog vai
kų tėvas pabėgo prieš kelis 

į susi- metus ir paliko mažuosius 
vyru ir su J1! senele, beveik prieš de-

*

................ .... . 'r-----o- 221 E. Superior st.. kai Hor-
va važiavo, kol peršoko per ley nuėjo į teatrą (movie). 
šaligatvio briauną ir sudavė Kai Harley sugrįžo, rado 
į krautuvės priešakį. taip vadinamą draugą išėju-

Albertas paspruko su per- sį ir dingo rūbų ir degtinės 
piauta lūpa. už $183.

Pirmadienis, lapkr. 15, 1943

-n-uc ockzimd? m£_ DEaR-ORDER SOME COAį NOW FOR NEXT W!NTER.

Cinikas, M. 
administra- 
sskmadienį 
į Kenosha,

Jungtinėse Amerios Vals
tybėse armijos asmenims 
yra apie 350,000 lovų.

ARMIJOS LIGONINES 
LOVOS

8 MILIJONAI UŽKANDŽIŲ
Paskutinieji apskaičiavi

mai rodo, jog 8.000.000 už
kandžių dėžučių buvo supa
kuota kasdien per visą kraš
tą karo darbininkams.

Vaikas, 3 metų, pakly 
dęs rastas miške

X Kun. P. P.
I.C., “Draugo” 
torius, praeitą 
buvo pakviestas
Wis., pasakyti pamokslą a- 
pie katalikiškąją spaudą, 
žmonėms patarnauti “Drau
gą”, “Laivą” užprenumeruo
ti yra išvykęs specialus dnr. 
atstovas A. Daugirdas, ku
ris taip pat aplankys lietu
vius Racine ir Milwaukee.

*

Įspėjimas Kalėdų pašto reikalu

Iš anksto siųskite Kalėdinius siunti 
nius, jei norite, kad laiku gautų

Vienas rado širdį, o 
kitas riestus nagus

Joseph F. Harley’s
draugavo su vienu vyru u— j-®------- ,-------- r-----------
jis apsistojo jo apartamente. lvynis mėnesius. Mrs. Nicpon 

paskutinį kartą aplankė sū
nus spalių 12 dieną, kai Ro
bert buvo gimtadienis, ji pa
reiškė policijai.

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS “Sama
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

ž

Frank G. Walker, genera
linio Jungtinių Amerikos 
Valstybių pašto viršininkas, 
pareiškė, jog Kalėdų siunti
nių pristatymas į namus vi
sada buvo rimta problema. 
Šiemet bus daugiau • negu 
problema. Kalėdinių siunti
nių siuntimas bus neįmano
mas, jei žmonės nepradės jų 

I siųsti dar lapkričio mėnesį.

Susisiekimo priemonės y- 
ra apkrautos gabenimu ka
ro medžiagos, šimtų šimtai 
geležinkelių vagonų paskirti 
karo tarnybai. Gi lėktuvų li
nijos turi tik pusę kiekio

Abu vaikai buvo nugaben- lėktuvų, kokį turėjo pašto 
ti į mažamečių namą.

Vaikai pagrobė 
piniginę

Pereitą penktadienį Burn- 
side policija ieškojo keturių 
mažų vaikų po to, kai Mrs. 
Mildred Hali, 8441 Drexel, 

i
pranešė, kad jie ištraukė iš 

įjos rankinukę (purse), ne
toli namų. Rankinuke (pini
ginėje) buvo $11 ir fontani- 
nė plunksna.

Mums Valdžia
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

jūsų parlor
IR 

AUKŠ
ČIAU

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

J
f

ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE CO M P A N Y

__________ . —.p. ,-G

.3 sįf-

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

reikalams praeityje.

mi dovanas iš anksto.
Todėl siųskite siuntinius 

paštu lapkričio mėnesį ir ant 
siuntinių pažymėkite: “Do 
not open until Christmas”.

Pindall, Ark. — Robert 
Watson, 3 metų amžiaus, bu
vo rastas sveikas pereitą 
penktadienį po to. kai jis vi
są naktį buvo paklydęs miš
ke. Vaiką ieškojo 50 valsti
jos sargų ir 200 savanorių. 
Vaikas išėjo iš savo kiemo 
pereitą ketvirtadienį sekda
mas paskui paklydusį šunį. 
Kai kaimynas rado vaiką, 
tas vaikas ėjo paskui šunį.

X Emilija Lickus, prieš 
kiek laiko pardavus savo na
mą Marąuette Park, nusikė
lė gyventi į Chesterton, Ind., 
adresu Route 1, Box 445. 
Jos duktė, Bertha Lickus 
(Pužauskienė) yra savinin
kė mėsos urmo (wholesale) 
krautuvės, 9918 S. Campbell 
Avė. (Tel. Cidercrest 9336). 
Antanas Lickus, jos brolis, 
dabar tvarko biznio reika
lus.

Žiedas iš karo lauko
KALĖDŲ KORTELĖS 
UŽJŪRIN

Speciali pastaba: Karo de
partamentas paskelbė., jog 
Kalėdų kortelės kareiviams 
į užjūrį turi būti siunčia
mos užklijuotos vokuose ir 
mokamos pirmos klasės ra- 
ta. Karo departamentas sa- Į 
ko, kad kortelės pasiųstos 
dabar, pasieks net tolimiau
sius A. P. O’s (Armijos paš
to ofisus) iki gruodžio 25 
dienos.

šį Kalėdinių siuntinių rei
kalu pranešimą mums at
siuntė Ernest J. Kruetgen, 
Chicagos pašto viršininkas.

Kas siųsite Kalėdinius 
siuntinius — pradėkite siųs- 

anksti lapkričio mėnesį.

Washington. — Miss Zen- < 
na Dolinger, Whitetop. Va., 
buvo susižiedavusi su pfc. 
William L. Stike, iš 'VVash
ington. Sužieduotinė iš karo 
lauko gavo sužieduotuvių 
žiedą rytiniu paštu. Anos sa
vaitės pradžioje buvo pra
nešta Miss Zenna’ai. jog jos 
sužieduotinis Stike žuvo 
pietvakarių Pacifiko kovoje, 
žuvusio kareivio žiedas bu
vo persiųstas sužieduotinei.

I

DAUG PAŠTO TARNAU
TOJŲ KARIUOMENĖJE

Šalia to, Jungt. Amerikos 
Valstybių paštas pasiuntė 
Dėdės Šamo kariuomenės 
tarnybon daugiau kaip 31,- 
000 patyrusių savo darbinin
kų. Vien iš Chicagos pašto 
išėjo kariuomenės tarnybon 
daugiau kaip 2,100 tarnau
tojų.

Pirmiau Kalėdų skubos 
laiku paštas galėjo tūkstan
čius vyrų pasamdyti pagal
bon išsiuntinėti Kalėdų siun- SKELBKITĖS

Dingę kareiviai karo' 
frontuose

i

ti

0 toji
Golden B. Brooks 84 

tų. 5332 Kenwood av.. smar
kiai apdegė, kai jis užmigo 
su rūkomąją pypke lovoje.

me-

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 161 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
yra lingę Azijos, Europos. 
Viduržemio, Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose. Dingusiųjų 
skaičiuje 12 vyrų yra iš Illi-

“DRAUGE” nois valstijos.
Racionavimo kalen- tinius. šiemet extra tarnau-

darius

Lapkričio 20 dieną baigia
si data dėl X, Y ir Z mėlynų- 
ų štampų.

Lapkričio 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo- 
ino stamps No. 8, “A” kny
slėse.

Lapkričio 30 diena yra pa
skutinė diena ketvirtame pe- 
•iodiniame padangų apžiūrė
jime, kurių savininkai turi 
“C” kortelę.

Gruodžio 4 dieną baigiasi 
data dėl G, H. J. ir K rudų
jų štampų.

Gruodžio 20 diena yra pa
skutinė diena naudojimui 
A.B. C žaliųjų štampų.

tojai susidės daugiau iš mo
terų ir aukštesniųjų mo
kyklų mokinių, kurie neįs
tengia dirbti ilgas valandas, 
reikalingas dirbti Kalėdų 
skubos laikotarpiu. Todėl 
pašto siuntinių išdalinimas 
šiemet bus lėtesnis, negu 
būdavo seniau.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

MALARIJA
1942 metais užjūryje esan

čiųjų kareivių materijos'liga 
(sirgo 30 asmenų iš 1,000.

SIŲSKITE KALĖDŲ 
SIUNTINIUS LAPKRIČIO 
MENESĮ

Norint, kad Kalėdų siunti
niai būtų laiku pristatyti, 
reikia anksčiau pradėti juos 
siųsti. Visai negalima bus 
pristatyti pašto siuntinių 
laiku, jei publika (žmonės) 
siuntinius siųs tik paskuti
nėmis trims savaitėmis prieš 
Kalėdas, kaip seniau dary
davo.

Krautuvės taip pat jaučia 
darbininkų stoką. Dovanų 
pirkėjos ar pirkėjai gali iš
vengti susigrūdimo, pirkda-

TUG-BOAT GRAM...  ̂iCK.-TMlNK.iNG MARolD GRąnVILLE SAVEf
NI\E PERŠCSS FROM a CAPS ZkP T_G 3CA.T. $E= t-E TjS’S RlAVsG uGHTS 
bE R0wEO hO MEn OuT OF TH

z//

X Elena Gedvilienė, žino
ma mūs organizacijų veikė
ja ir duosni aukotoja, lapkr. 
11 d. minėjo dviejų metų su
kaktį, kaip mirtis atskyrė 
nuo jos mylimą vyrą Juoza
pą. šv. Kryžiaus bažnyčioj 
ta proga atlaikyta iškilmin
gos pamaldos.

X Pasikeitė vietomis. Pra
eitais metais Darius-Girėnas 
Post No. 271, American Le- 
gion, komanderiu buvo J. 
Kibort, o junior beno vedė
ju J. Mason. šįmet posto 
komanderiu išrinktas J. Ma
son, o junior beno vedėju 
paskirtas J. Kibort.

X Teresė ir Bernadeta Sa- 
maitės, dvynukės, dukterys 
E. Samienės, Federacijos 
Chicago apskrities sekreto
rės, įsbtojo į Ateitininkų 
draugovės meno mėgėjų gru 
pę. Abi labai mėgsta lietu
vių tautinius šokius ir liau
dies dainas.

X Antano Laudenka, žu
vusio kare, atminimą suruo
šė Šv. Vardo draugija pra
eitą sekmadienį šv. Kry
žiais bažnyčioj. Ta intenci
ja 9 vai. buvo atlaikyta šv. 
Mišios per kurias visi nariai 
ėjo prie šv. Komunijos.

X Antanas Mikolaitis, 
townoflakietis, lapkričio 13 
d. išvyksta į kariuomenę. 
Paliks žmoną, brolį kun. Vi
to Mikalaitį, sesutes ir švo- 
gerius Kilmitz ir Serauską. 
Lapkr. 6 d. buvo suruoštos 
jam šaunios išleistuvės.

ASKS-MUGHT&DSES. E
’WA(.< ip You uOVE ME:" Pt£A2 
E0 HES PA'hER ANO PhYuliS 
3E2n9E?<3, PaSACYZED FoR 6 
TEARS- WAlKED !

X Stefanija Lenkauskie
nė, 5801 So. Sangamon St., 
sutiko nelaimę. Gydosi na
mie. Lenkauskai virš pami
nėtu adresu turi valgomųjų 
daiktų krautuvę.

L

FORTHELMOFGEN.IKE...
GENI. EiSENHOM/ER.TouSinG ThE r«l PiONT, eSCAPEO CAPTuftE. THE 
deafening cannon-pire Poaacoe 
i H:S PRivER To lEAnE THE EM- 

battleo arfa, ten minutes 
lAT=R, RoM.MEL OCCuPiED

X Ona Kairaitienė, moti
na B. Cicienienės, žinomos 
veikėjos ir mūs dienraščio 
bendradarbės, dar tebeserga. 
Gydoma namuose adresu 
4945 S. Halsted St.

BARBER SOL SAVS:
hERE iŠ hiTlER NEvER
THAN A GUY WH0 aAS THE W Vf
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X Barbora C i b e r i e n ė, 
townoflakietė, išvyko sun
kiai operacijai į Mercy li
goninę.
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