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U. S. BOMBOS IŠGRIOVĖ SOFIJA
5-toji armija atmušė nacių puolimą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS ' 
Aldžyre, lapkr. 15.—Ameri
kos Mitchell lėktuvai vakar t 
pirmą kartą atakavo Bulga
riją. Jie skrido giliai Balka- 
nuosna drauge su Lightning 
naikintuvais, ir “labai taik
liam” puolime numetė bom
bas ant traukinių taisymo 
fabrikų ir geležinkelių tai
kinių Sofijoje.

Manoma jog ataka išardė 
svarbiausias nacių susisie
kimo linijas einančias iš So
fijos į Vengriją, Rumuniją, 
Graikiją, ir Jugoslaviją. Ki
ti lėktuvų daliniai atakavo 
Prancūzijos Rivierą, kur 
puolė geležinkelius jungian-[ 
čius Prancūziją ir Italiją. '<

“Balkanų ofensyvą”
Sąjungininkų štabo narys 

pavadino ataką ant Sofijos 
“pasekminga pradžia Balka
nų ofensyvos.” Du dideli 
daliniai Mitchell lėktuvų 
puolė Sofiją, pirmasis sutik
damas 20 priešo lėktuvų, o 
antrasis tik keturis.

Pačioj Italijoj britų Mas- 
quito bomberiai skrido to
liau negu paprastai, ir ata-

kavo Milaną, Venicą ir Leg-
■ homą.

Atmušė Tris Atakas.
Lėktuvai pasiėmė sau dar

bą nešti karą toli už priešo 
linijų, o žemės fronte trečia 

I diena nerodoma didelės veik
■ los. Didžiausias veiksmas 
buvo trys aštrios bet nevy
kusios vokiečių kontrata
kos. Jas bandė pravesti da
lis 29-tų vokiečių panzer 
grenadierių, patraukta iš re
zervo pozicijų bandyti at
remti sąjungininkų gręsimui 
jų linijoms į šiaurvakarius 
nuo Isernia, kur amerikiečiai 
bando apibėgti nacių žiemi-

• nės linijos krantinį galą.
Penktosios armijos ame

rikiečiai kareiviai atmušė 
I visas tris tas atakas, o prie
šo kareiviai — veikiausiai 
apie 3,000 vyrų — nukentė
jo didelius nuostolius užmuš 
tais, sužeistais ir suimtais 
kareiviais.

Vokiečių komunikatas sa
kė Italijos fronte užsiimta 
tik artilerijos apsišaudymu 

, ir žvalgybinių patrolių veik- 
! la.

KARO REIKMENYS JAPO NAMS IŠMUŠTI IŠ SALOS

Amerikos laivas priplaukęs prie Bougainville salos, kurios džiunglėse įsistiprinę 
rynai iškrauna atgabentas jiems karo reik menis. Karo cenzūros leistas šis atvaizdas 

, iš Bougainville persiųstas į Honolulu, o iš ten radiotelsphoto į Ameriką. (Acme-Drau- 
| gas telephoto)
i jI

ma

Numato greitą Italijos 
karaliaus abdikaciją
ITALŲ ŠTABAS Italijoj, 

lapkr. 15.—Tuoj po maršalo 
Pietro Badoglio pasižadėji
mo atsistatydinti iš Prem
jero vietos kaip tik sąjun
gininkai užims Romą, pasi
rodė žymių, kad tik laiko 
klausimas kol Italijos kara
lius Victor Emmanuel ap
leis sostą.

Dr. Leopoldo Piccardi, 
kuris tuoj po Badoglio pa
reiškimo rezignavo iš darbo 
ir prekybos ministro parei
gų, nurodė greitą karaliaus 
abdikaciją, kuomet jis savo 
draugams pareiškė, kad jis 
negalįs būti susirišęs su 
premjero “technišku kabi
netu,” ir tuo, netiesioginiai 
su karaliumi.

Badoglio nutarimas ir pa
reiškimas buvo tiesioginė 
pasėka jo atsisakymo daly
vauti vyriausybėje, kuri rū
pintųsi karalio nuvertimu.

Maršalas patvirtino rapor 
tus, kad grafas Carlo Sfor- 
zi, Benedetto Croce, ir kiti 
politiniai vadai atsisakę pri
sidėti prie vyriausybės po 
Italijos dabartiniu karalium.

• v

Rusija sutinka laisviems rinkimams
Lietuvos reikalą riš patariamoji taryba?

WASHINGTON, lapkr. 15. ■ kvoje buvę sukompromituo- 
—Užsienių reikalų sekreto- ti. Anot jo nė viena tų ša- 
rius Hull šiandien pranešė, 
kad Rusija sutikusi duoti 
kiekvienai išlaisvintai tau
tai Europoje nevaržomą tei
sę po karo pasirinkti savo 
valdymosi tvarką. Jeigu Ru
sijos sutikimas būtų ištik- 
rųjų nuoširdus, tai reikštų, 
kad lietuvių tauta, po išlais
vinimo iš nacių priespaudos, 
galės laisvai pasirinkti sa
vo vidujinę tvarką.

Pirmam viešam pareiški
me apie Maskvos konferen
cijoje sudaryta sutartis, 
Hull sakė Amerika. Anglija 
ir Rusija, jo supratimu, vi
sos sutikusios taikyti sutar- 

‘ tį linkui Italijos visoms ki
toms išlaisvintoms tautoms.

Hull užgynė, kad Atlanto 
Čarterio principai būtų Mas

lių nenorėjusi sukompromi
tuoti Atlanto Čarterį.

Sekretorius, tačiau, atsi
sakė pasakyti ar Rusijos 
priėmimas formulės liečian
čios Italiją bus taipgi taiko
mas ir Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Jis aiškino, kad Mas 
kvos sutarties principai dėl 
specifinių Europos valsty
bių būsią Londono pataria
mos tarybos rišami. Ta ta
ryba buvo įsteigta išrišti 
įvairias Europos politines 
problemas.

Hull taipgi pranešė, kad 
jis laikęs eilę pasitarimų su 
demokratų ir republikomJUl 
vadais bandydamas išgauti 
vienodą užsieninę politiką 
ateinančių metų prezidenti
nių rinkimų metu.

Japonijoje mirė Vichy TONAI BOMBŲ JAPONU BAZĖMS 
! NAUJOJ GVINĖJOJ

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
15.—Gen. Douglas MacAr- 
thur komunikatas šiandien 
pranešė apie rekordinę ir 
labai vykusią ataką ant ja
ponų bazių Naujoj Gvinėjoj, 
kurios metu numesta 223 
tonai bombų. Atakuojančių 
dalinių lėktuvai taikė savo 
bombas ant priešo įrengi
mų, aerodromų, ir laivų 
Alexishafen-Madang apylin
kėje, Naujos Gvinėjos šiaur- 

I rytiniam krante.
Tuo pat metu kiti sąjun

gininkų lėktuvų daliniai puo 
lė japonų aerodromus abie
juose galuose Bougainville 
salos, šiaurės Solomonuose.

Dar kiti didieji ir viduti- 
nieji bomberiai skrido toliau 
į šiaurę atakuoti japonų lai
vus ir uostus prie Kaimana, 
ir Timoeka aerodromą olan
dų Naujoj Gvinėjoj. Į pie
tus nuo tos salos, prie Ten- rašutistus Leros saloje, Do- 
imber salų, bomba pataikė dekanuose, 
tiesiog į 1,000 tonų japonų 
prekybinį laivą ir jį nuskan
dino.

Puolime japonų Bougain
ville pozicijų, Mitchell bom
beriai apmėtė Buka apylin
kę, bombomis, o torpedo 
bomberiai puolė Kara aero
dromą, Buin sektory, į pie
tus nuo amerikiečių įsteig
tos pozicijos vakariniam sa
los krante.

ambasadorius
NEW YORKAS, lapkr. 15. 

—Charles Arsene-Henry, Vi
chy ambasadorius Japonijai, 
mirė vakar naktį Tokyo 
mieste, nuo širdies ligos.

RUSAI 35 MYLIOS NUO LENKIJOS
Greit užims Rechitsa ir Korosteną

MASKVA, lapkr. 15. — vokiečių kariuomenių šiau- 
Dideli kiekiai rusų pėstinin- rėš centro frontuose.• *
kų, raitelių, tankų ir veža- Berlyno radio pranešimas 
mų kanuolių skuba į spragą sakė rusai Dniepro užlanko- 
į vakarus nuo Kievo iki Ba- je vartoją apie pusę miliono 
ranovka, ir pasiekė punktą kareivių prieš nacių linijas, 
tik 35 mylias nuo prieškari- j ir kad ten dabar vyksta di- 
nės Lenkijos-Rusijos sienos, deli mūšiai. Vokiečiai pripa- 
Rusų daliniai pasivarė iki žino rusų prasilaužimą tar- 
Baranovka 42 mylių pasiva- pe Zaporožės ir apylinkės į 
ryme nuo žitomiro užėmimo šiaurę nuo Krivoi Rog. 
šeštadieny.

Gorodnitsa miestas yra
38 mylias į šiaurvakarius 
nuo Baranovka, kaip tik ru
sų pusėj sienos, o 52 mylias 
į vakarus nuo Baranovka 
yra Ostrog miestas, kaip tik 

(Lenkijos pusėje.
Rusų kariuomenė veržiasi 

vis arčiau Korostenio gele
žinkelių centro į šiaurę nuo 
Žitomiro. Korostenio užėmi
mas duotų rusams kontro- naciŲ perversmo

Nuo bado mirė 37,800
BOMBAY, Indija, lapkr. 

15.—Oficialūs raportai nu
rodo, kad Calcutta srity, « 
Indijoje, iki šiol nuo bado 
mirė apie 37,800 asmenų, 
bet tuo pačiu kartu praneš
ta, kad maisto padėtis jau 
pagerėjusi.

15.

Paryžiaus radio taipgi sa
kė kad rusai bandę naujus 
persikėlimus per Dnieprą, 
abiejose pusėse Cherkasy 
miesto, apie 70 mylių į šiaur
vakarius r.uo Kremenchugo.

Rusų komunikatas sakė 
daugiau negu 50 kaimų buvę 
užimta besivarant į Lenkiją.

U. S. lakūnai vis 
padeda kiniečiams

CHUNGKING, lapkr.
—Gen. Claire L. Chennault 
vadovaujami amerikiečiai la 
kūnai ir vėl padėjo Kinijos 
kareiviams centralinėj Kini
joj, atakuodami japonų Yo-
chow bazę, šiaurinėj Hunan: 
provincijoj.

Lakūnai taipgi numetė 
bombas ant japonų įtaisymų 
prie Shasi uosto palei Yang- 
tze upę. Bent šeši kareiviniai 
laivai buvo nuskandinti, ir 
daug japonų sušaudyta upės 
pozicijose.

Amerikiečiai prarado vie
ną lėktuvą.

Popiežius ragina 

Vatikano gyventojus 

išsikraustyti
LONDONAS, lapkr. 15.— 

Raportuojama jog Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus XII 
šiandien raginęs Vatikano 
pareigūnų šeimas išsikraus
tyti iš Vatikano, kad išveng- 

Į ti pasikartojimą panikos, 
kuri pasirodė kuomet lap
kričio 5 d. naktį bombos kri
to ant Vatikano. Skandina
vų telegrafų agentūra sakė 
Šv. Tėvas pasiūlęs savo va
sarnamį toms šeimoms, ku
rios seks jo evakuacijos re
komendaciją.

Raportas priklausys 

nuo sekretoriaus Hull

liuoti 50 mylių dalį Lenin- 
grado-Odesos geležinkelių li
nijos.

Vokiečių aukštoji koman- tinė policija dabar 
da pranešė, kad rusai kazo- karaliaus palocių BuchareS' 
kai ir rusų tankai, dideliam 
pasistūmime į vakarus nuo 
Gomelio, pasiekė Rechitsa 
miesto pakraščius, apie 30 
mylių į pietvakarius geležin
keliu jungiančiu Gomelį su 
Lenkija, bet teigė, kad jie 
atmušę rusų bandymus už
imti tą miestą.

Rusų varymasis šiauriniu 
kraštu didžiųjų Pripet pel
kių taipgi gręsia perkirtimu

BERNAS, lapkr. 15.—Ga- 
zette de i^ausanne laikraš
tis šiandien rašė, kad poli- 

saugo

te, kad neduoti opozicijos 
partijoms susisiekti su ka
ralium Michael, ryšium su 
artėjančia krize susidariusia 
dėl rusų kariuomenių artė
jimo prie Rumunijos. Pra
nešimas sakė “nesuvaldomi 
gandai” girdimi Buchareste 
ir didina nervuotumą Rumu
nijos sostinėj. Buvo suareš
tuoti keli politikieriai, ku
rie kritikavo vyriausybę.

Gub. Bricker ieškos
Prezidento nominacijos

1 COLUMBUS, Ohio, lapkr. 
15.—Gubernatorius John W. 
Bricker formaliai šiandien 
pranešė, kad jis kandidatuos 
į Amerikos prezidento vietą 
republikonų nominacijose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ CAIRO — Italai pade

da britams Kovoti nacius pa-

IŠ WASHINGTONO. - 
Užsienių reikalų sekretorius 
Cordell Hull ketvirtadieny 
suteiks sudėtinei Kongreso 
sesijai asmenišką raportą 
apie Maskvos konferenciją.

IŠ LONDONO — Sąjungi
ninkų lėktuvų atakos sunai
kino 150,000 galionų gazo- 
linos Jugoslavijoje, ir che
mikalų dirbtuvę šiaurinėj 
Italijoj.

IŠ LONDONO — Genero- Į 
lui MacArthur dabar siun-1 
čiami milžiniški kiekiai ka
rinių reikmenų.

IŠ LONDONO — Britų 
lėktuvai atakavo nacių su
sisiekimo linijas Prancūzi
joje-

Naciai sako didinsią 

submarinŲ veiklą
LONDONAS, lapkr. 15.— 

Berlyno radio šiandien pa
reiškė, kad vokiečių subma- 
rinų veiklos sritis, ‘‘iki šiol 
apribota daugumoj Atlanti- 
ke ir artimuose vandeny
se, ” būsianti greitu laiku 
padidinta ir praplėsta. Anot 
pranešėjo, tas privers są
jungininkus paskirti savo 
palydėjimo laivus ir lėktuv
nešius į kitas jūras ir tuo 
susilpnins konvojų apsaugą.

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Kongreso pageidavimas 
gauti pirmarankį raportą 
apie Maskvos konferenciją 
priklauso vien tik nuo užsie
nių reikalų sekre t o r i a u s 
Hull, bet tas klausimas su
kėlė interesą dėl priemonių 
išgavimui žinių iš kabineto 
pareigūnų.

Atstovų rūmams patiek
tos dvi rezoliucijos reika
laujant, kad Hull raportuotų 
prieš sudėtinę kongreso sesi- 
ją, bet iš patikimų šaltinių 
sužinota jog tos rezoliuci
jos būsiančios padėtos į ša
lį jeigu Hull nerodytų noro 
tokį raportą suteikti. Svar- 

! biausia to priežastis yra bai
mė, kad jo raportas iškeltų 
diskusijas apie šio krašto 
užsienių politiką.

Naciai nubaudė dar

tris Italijos miestus

Leros saloje dabar 

vyksta smarkios kovos

BERNAS, Šveicarija, 
lapkr. 15.—Karo stovis, na
cių paskelbtas Milano mies
tui, šiaurinėj Italijoj, šian
dien paskelbtas ir Monza, 
Sesto ir San Giovanni mies
tams dėl naujos sušaudymų 
ir sabotažo bangos. Rapor
tas iš Londono sakė vokie- 

! čių viršininkas Milane sua
reštavęs 1,000 įkaitų.

Vakar pranešta apie nau
jus sprogimus Milano dirb
tuvės, ir paskyrimą 100,000,- 
000 lire (apie $1,000,000) 
pabaudos. Milano laikraštis 
Della Serą rašė, kad daug

ORAS
Šalta šiandien ir šiąnakt.

CAIRO, lapkr. 15.—Britai 
kareiviai pagerino savo po
zicijas centriniam ir šiauri
niam sektoriuose Leros sa
los, užmušdami ir suimdami 
daug vokiečių kareivių. A
part kovų ant salos, sąjun- pabėgusių britų belaisvių 
gininkų lėktuvai nuolat ata- pasiduoda, kad naciai neiš- 
kuoja priešo pozicijas iš žudytų tuos italus, kurie 
oro. į juos priglaudė.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVOS BALSAS Lietuviu mokyklos 

Brazilijoje
(LKFSB) Gražiai lietuvis 

koše mokyklose darbuojasi 
lietuvaitės seserys pranciš- 
kietės. Sesuo Paulina ir se
suo Doiores išlaikė egzami
nus, įgydamos valstybinį 
cenzą. Mokyklos vaikučiai, 
seselių vadovaujami, gražiai 
pasirodė lietuviškos parapi
jos religiniame koncerte. Y- 
patingai gerai vaikučiai iš
pildė Caesar Frank “Panis 
Angelicus”, keturiais bal
sais. Didesnieji gražiai su
giedojo “Dies Irae” ir Haen- 
delio “Aleliuja”, bei kitus 
religinius kūrinius. Sao Pau
lo mieste 700 vaikų lanko 
lietuviškas mokyklas, iš jų 
net 600 mokosi seselių veda
moje mokykloje. Brazilijos 
lietuviai yra gana neturtin
gi ir savo lėšomis jiems iš
laikyti mokyklą labai sun
ku. Seserų vedamoji mokyk 
la dabar įsikūrusi lietuviš
kos visuomenės (DULR) sta 
tytose mokyklos patalpose 
bet, keista, kad ir už tai tu
ri mokėti net 250 eruziros 
nuomos mėnesiui. Argi lie
tuviškos visuomenės, lietu
viškai mokyklai statytuose 
rūmuose ta lietuvių katali į 
kų mokykla negalėtų laisvai, 
be apsunkinimų įsikurti?

Patikėtinų šaltinių žinio
mis dabar Lietuvoje slaptai 
ir nepaisant nacių gestapo 
žiaurumo eina šie šeši laik
raščiai:

“Nepriklausoma Lietuva’ 
“Laisvės Kovotojas’’
“Į Laisvę”
“Vieninga Kova’’ 
“Lietuva”
“Atžalynas”.
Toje spaudoje atsispindi 

Lietuvos žmonių nepriklau
somybės pasiilgimas ir pa
siryžimas tęsti kovą dėl lais
vės siekiant draugingų san
tykių su kaimynais.

To reikšmingo patrijotinio 
sąjūdžio vadovybė — Mask
vos konferencijos proga — 
kaip girdėti yra pareiškusi 
vyriausybėms Londone ir 
Washingtone Lietuvos žmo
nių nusistatymą atsteigti 
nepriklausomybę At 1 a n t o 
Charterio principų prasme 
ir yra protestavusi prieš vo 
kiečių ir rusų pretenzijas 
pasiglemžti sau visą Lietu
vą.

STEBI NAUJAUSIĄ BUDĄ PAVEIKSLAMS PERSIŲSTI

Į

Brazilijoje įsikūrė 
lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus vienetas

(LKFSB Tarp Brazilijos 
lietuvių sėkmingai darbuo
jasi kunigai P. Ragažinskas, 
A. Arminas, K. Tamošiūnas. 
Jie rūpinasi ir lietuviškomis 
organizaci j omis.

Brazilijoj lietuviai nusista
tė -sudaryti Raudonojo Kry
žiaus lietuviškąjį vienetą. 
Mūsų korespondentas prane
šė, kad jau viskas tos orga
nizacijos formaliam įsteigi
mui padaryta; valdinėse į 
staigose įregistruota.

- - - - - - - —

I

l

Wendell Willkie, buvęs respublikonų kandidatas į U. S. 
prezidentus, “Mihvaukee Journal” redakcijos telephoto 
kambaryje žiūri, kaip dabartiniu laiku nutraukti atvaiz
dai telephoto būdu persiunčiami iš vieno krašto į kitą. 
Čia jis žiūri į savo atvaizdą, kuris telephoto siunčiamas 
kitur. (Acme-Draugas telephoto)

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virškinėtu 

antrašu.

Res. 6958 So. 1 aiman Avė. 
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Į PIRKITE KARO BONUS!

I-----------------------

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

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

I

Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam g>v«-ui- 
mui. Saugokite jas leisdami iš g- 
zaminuot! jas mod.mišriausia 
metodą, kurią regėjimo mokslą, 
gali sutelkti.

88 METAI PATYRIMO 
rinkim* akinių, kurie proJfr- li

ną visų akių Įtempimą-

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Ch*<ag.> 

CTFISO VALANDOS:
Kasdien 8:10 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
 iki 7:90 p. m.

Yra tai kovojančios Lie
tuvos visuomenės balsas. 
Tas balsas neliks girioj šau
kiančiu balsu. Visi Lietuvos 
rėmėjai ir mažųjų tautų 
draugai jį prideramai at
jaus. Reikia tikėtis kad ir 
toji Lietuvos slaptoji spau
da susilauks iš visų jai la
bai reikiamos paramos. L. P.

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ

TAUPYKITE
Budriko ModernI3ka Krautuve

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

__

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA-_ 
MlAUSIASt 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instirumntų, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

IHARGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1I5II kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė./ Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............

1751 W. 47th Street

ALESAUSKAS

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line 

Furniture

ALEX

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Krone: LAFAYETTE 8617

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appohrtment call —

REPUBLIC 6051

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

HMM

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandų.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

DR. G. SERNER
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

Sekmadieąyje pagal sutartį.

EXTRAI EXTRAI

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

DR. STRIKOL'IS
PHYSICLAN AND SURGEON 

_ 4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

’ 3241 West 66th Place
Tel. REPublie 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

| mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
7HEDRAL
1£

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ
t *JT. KANTER, 8BV.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted SL

Phone YARDS 8054

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I $ 

panaudokite progą dabartinėms natom m
NUOŠIMČIO BATOM8. M

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

:.i UBEOAL tARHSHCS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
•urance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sekmiago Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEK CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. KZM RO. HALSTED 8T

t DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — MOTERYS

FREIGHT
DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS

TARNAIČIŲ IĘ VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 j mėnesj.

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEtVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

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

)

“DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
M RANdolph 9488-9489

HANDLERS

SVARIU S PRANEŠIMAS
War Manpower Conunissfon nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštų, (statenient of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo War Man- 
power Conunission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

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

NUOLATINIAM DARBUI

STENOGRAPHERS — TYPISTS 
COMPTOMETER OPERATORS

Largo industrial establishment locat- 
ed on the south west side has open- 
ings for stenographers and typists 
with some experience. Also begin- 

j ners and girls for clerical work and 
' filing. Pernianent positions.

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

Atsišaukite asmeniškai į

HELP WANTED — VYRAI

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.
i

SKELBKITfiS “DRAUGE”

★★★★★★★★★ 
★

★

. ★
★

★

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

- ADVERTISE -

VYRŲ REIKIA
18 iki 50. 100% Defense darbai.

M. LIZEN MFG. CO.
6834 South Chicago Avė.

VYRŲ — VYRŲ
Beit Sanders, Sprayers, Trinuners 
ir Fireman. 100% karo darbai, 
pastovūs dabar ir po karo.
CHICAGO CABENET CO., INC. 

6100 W. GRAND AVĖ.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO 

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI 
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

2310 S. Paulina

OPERATORIŲ
IR

i CEMENTERS

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

DARBININKŲ
17 IKI 45

48 vai. į savaitę; gera mokestis 
darbo sąlygos. Atsišaukite j

SIGNODE STEEL 
STRAPPING CO.

2«nn N WRSTERV AVĖ.

ir

ARC KELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PRIE
NAVY RAINCOATS

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

REIKIA VYRŲ 
DARBININKŲ

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

i

Atsišaukit į
INTERNATIONAL 

TAILORING COMPANY 
847 W. JACKSON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

NEREIKIA JOKIO PATYRIMO

PASTOVUS DARBAI

GERA PRADINĖ
MOKESTIS

REGULIARIAI PAKĖLIMAI

Užtikrinta Ateitis Po Karo

GEROS DARBO
SĄLYGOS

Atsišaukit į

ARNOLD SCHV/INN CO.
1718 N. Kildafe

REIKIA
KELETĄ 

SENESNIŲ VYRŲ

Class 4-F vyrų garbingai paliuo- 
suotų iš ginkluotų jėgų tarnystės.
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

MODERMNĖJ DIRBTUVĖJ 
GERA PROGA 

ĮSIDIRBIMO
Atsišaukite 
asmeniškai

Van Cleef Bros
7800 Woodlawn Avė.

Svarbi Pramonė
REIKALAUJA

Vyrų ir Vaikinų
Prie

ABELNŲ 
DIRBTUVES DARBŲ

Patyrimo Nereikia 
Dieną ir Naktį šiftai 

Premium rata dirbant 
naktiniais šiftais. 

Atsišaukite į 
Employment Ofisą 

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

Caspers Tin Plate Co.
4100 W. 42nd PLACE

BUS BOYS
Atsišaukit J Colonnade Kambarį. 

EDGEtVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirbimas

MERGINŲ
PRIRUOŠTI PARĖDŽIUS 

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

THE ALBERT DICKINSON CO 
2750 W. 35th St.

Santa Fe Railway 
REIKALAUJA

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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 ĮVEST 65th STREET

NO

I

CLERICAL WORK
EXPERIENCE NECESSARY 

Pleasant surroundings 
Excellent opportunities
MAIN STATĖ BANK 

BKUNSVVICK 6800 
MISS GREENE

KELETĄ VYRŲ
Su ar be patyrimo prie 

Sanitacijos darbų.
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS
Automobilio lėšos atlygintos. I 
cialė auto aptvarkymas dėl gazo
lino ir tires.
KREIPKITĖS PRIE MR. GRETZ

LIEN CHEMICAL CO.
4353 N. AVONDALE

G I R L
FOR GENERAL OFFICE W0RK

Mušt be able to typewrite. 
6 day week.

SASGEN DERRICK CO.
3103 W. Grand Avė.

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 
W ARE HOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVĖ.

Spe-

ABELNŲ 
PAGELBININKŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBI PRAMONE

Jonės & Laughlin
Steel Corporation
2250 W. 47th STREET

VIRGINIA 1600 — MR. PANEK

HEI.P 4VANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
salvgas te'efonu YABhg 0130.

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ BENCH DARBŲ 
Patyrimo

LYONS

14 
(Arti STATĖ

nereikia. 55c į valandą.
BAND INSTRUMENT 

COMPANY
WEST LAKE ST.

S-fam Ankštei

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ 
Ilgoms ar

■ Valgis ir
Sekmad.I

REIKIA — SINGLE NEEDLE 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATO
RIŲ siūti moterims Sportsvrear. 
Geros darbo sąlygos ir gera mo
kestis. Atsišaukite į

CHAS. HYMEN DRESSES, INC. 
237 S. Markei Statė 3353— SEARS

Turi Jums Darbo!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURĮ NORITE GAUTI!

VYRAI IR MOTERYS

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Pilno ar dalinio laiko prie lengvi; 
dirbtuvės darbų—pakavimo. Gers 
transportacija.

AUSTIN GLASS CO.
517 W. Monroe St.

(LKFSB) Prieš kiek lai- vendinta Uralo kalnų mies 
ko USA lietuvių komunistų 
laikraščiai drįso šaukti, kad 
skelbiamieji ilgi tremtinių 
sąrašai esąs nacistų prasi
manymas, kad tos pavardės 
esančios gal nuo kapų nura
šytos ir t.t. Dabar gi iš pa
čios Maskvos ateinančiomis 
žiniomis skelbiama, kad la
biausiai pašalpos reikalingų 
išvežtųjų lietuvių šeimų so
vietuose surašyta daugiau, 
kaip 7,000. Dėl gausumo lie
tuvių vaikų prie rusiškų mo
kyklų atidarytos lietuviškos 
klasės lietuvių vaikų namuo
se Taškente, Uzbekų tary
binėj respublikoj ir Kons- 
taitinovkoj, Kirovo srityje. 
Debessi (Udmurto resp.) 
tiek yra lietuvių vaikų, kad 
ten veikia aštucnių klasių 
vidurinė mokykla. Pereitais 
metais Ičalkų pradžios mo- 

l kykloje buvo 64 lietuvių vai- 
’ kai, šimorsko mokykloje 
taipgi yra jaunųjų lietuviu- 

; kų. Aukščiau minėtos De
bessi (ar Debiossy) lietuvių 
mokyklos direktoriumi esąs 
prof. Kriščiūnas.

Net vyriškus darbus siun
čiamos mokytis lietuvės mer 
gaitės ir, esą, keletas jų sta
lių kursus baigusios su pa
gyrimu. Tai — Kairytė, Rot- 
kytė, Balenskaitė.

Lietuvius vaikus bolševi
kai auklėja komunistinėje 
dvasioje ir netgi juose ug
domos militarinės nuotaikos, kartus savaitėje 
Taip, minėtoje Debiosų mo- propagandinė 
kykloje buvo švęsta gegu
žės mėn. 1 d., kurios metu 
lietuviai berniukai pasirodė 
kariškomis unifor m o m i s. 
Jiems dėstoma Stalino kons
titucija. Tarp jų auklėtojų 
minimos pavardės: Šerma- 
naitė, Laukaitytė.

— Lietuvių vaikų namai 
yra įsteigti šiose Rusijos 
vietose: Udmurtijoje, Mor- 
dovijoje, Kazachijoje, Gor
kio ir Kirovo srityse. Kui 
biševe — amatų mokykla 
lietuvių vaikams. Labai rū
pinamasi lietuviškam jauni
mui pertiekti komunistišką 
išauklėjimą. Daug lietuviu 
jaunuolių apmokomi kom 
jaunimo, partinių ir tary 
binių bei profsąjungų dar
buotojų kursuose. Kai kurie 
mokosi ir teisių, medicinos 
— gailestingųjų seserų.

— Nemažai lietuvių apgy

it

tuose. Tarp jų minimos pa 
vardės Slivinskaitėą ir šura- 
vinaitės, kurios studijuojan
čios mediciną.

— Maskvoje buvo suruoš
ta lietuviško meno šventė, 
kuriai scenarijų paruošė Gri 
cius ir Januškevičienė, reži
savo Kymantą itė-Gregoraus 
kienė, muzikalinę dalį tvar
kė Klenickis, chorą vedė 
žiedūnas, šokius — Kazlaus
kaitė, kostiumus ir dekora
cijas tvarkė Jurkūnas ir Žu
kas, artistinė priežiūra 
Juozo Banaičio.

— Namangane (Uzbekijo
je) įvyko iš Lietuvos išvež
tų žmonių mitingas, kuria- j

, me komunistinis elementasi * 
pasistengė pravesti savo re
zoliucijas. Rinktos aukos 
lėktuvų eskadrilei įtaisyti.

— Maskvoje veikia, vadi 
namoji, Tarybų Lietuvos 
Valstybinė Leidykla; sovie
tuose taipgi veikia, vadina
moji, Tarybų Lietuvos Ra
šytojų Sąjunga, kuriai pri
klauso žinomi parsidavėliai,
pradedant Paleckiu, baigiant Lietuvą buvo Lietuvos ka- 
L. Gira. Jie užpildo didelę riuomenėje. Dabar, supran- 
dalį Amerikos lietuvių ko- tama, iš jo nei laiškelio, nei 
munistų laikraščių, o taipgi <*««« nan>oi;
ir Lietuvoje, ar Rusijoje 
tarp lietuvių platinamus: 
“Tarybų Lietuva”, “Už Ta
rybų Lietuvą”, “Tiesa”, “Tė 
vyne šaukia”.

— Per Maskvos radiją tris 
duodama 

informacija

se pranešimuose nieko nesa
koma apie tuos ištremtuo
sius, kurie yra Sibiro šiau
rėje, kurie miršta cingos 

j žaizdų nukamuoti, nesako- 
j ma, kur yra ištremtas! i bu
vęs Lietuvos prezidentas 
Stulginskis, prof. Dovydai
tis. Mus pasiekė žinios, kad 
jie buvo verčiami dirbti sun
kius darbus miškuose, daž
nai braidant po vandenį ir 
kad iš viso nepakeliamos są
lygos tuos Lietuvos darbo 
žmonių prietelius greit į ka-

—' pus nuvarys, jei nesusilauks 
pagerinimų.

I

Rašytojos sūnus 
į kariuomenę

(LKFSB) Kanados lietu
vių rašytojos Marijos Aukš- 
taitės-Navikevičienės sūnus 
Antanas išėjo į kariuome
nę. Tėvai jį išlydėjo į Vik
torijos miestą. Jautrios sie
los motinai-rašytojai dvigu
bas skausmas: jos vienas 
sūnus bolševikams užimant

žinelės gauti negali.

i

MERGINŲ IR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 

KAIPO TYPIST IR' STOCK i 
DARBININKĖS

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

VYRAI IR MOTERYS

TUOJAUS MUMS REIKIA

GORDON FEEDERS
Taipgi —

Vyrų ir Moterų Lengviems Dirbtuvės 
Ir Raštinės Darbams

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ 
Taipgi Galima Dirbti Rytais, Per Pietus bei Vakarais.

GERA MOKESTIS
Kreipkitės j

PROCESS
CORPORATION

1956 S. Troy Street

I BRONCHIAL 
COUGHS!

Dae To Colds or Bronchial Irritation
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckleys CANADlOL Mixture (triple 
acting). Take i couple of sips at bedtime. Feel 
‘te instant powerful effective action spread thru 
throat, head and bronchial tubes. lt starte at 
once to loosen up thick, choking phlegm, soothe 
raw membranos and make breathing easier.

Don’t wait—get Bučki e/s Canadiol today. You 
t relief instantly. Only 45c—all druggists.lietuvių kalba.

VISAS DARBAS 
IB MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm

DU.B1UVBS TlEslĄ/

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

_______  _ perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir undinių aptraukiami materiolu.
DAR TURTME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

Ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

IRISH TRIM VVILDCATS 25 — 6

John Yonakor (82) Notre Dame end makes 17 yards for a lst down in 3rd ąuarter, 
after catching Irish quarter-back John Luj ack’s pass, būt runs into difficulty as Wild- 
cats surround him. The game, Notre Dame's eight victory of the season, was played 
before a record crowd for Dyche Stadium in Evanston, m, 49,124. (Acme Telephoto)
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Kražių ir Miliūnų skerdynės
Jau kelintu kartu spauda ir radijo žinių pranešėjai 

skelbia apie Lietuvos kaimo Miliūnai (Rokiškio apskri
ty) sunaikinimą. Naciai sušaudė visus to kaimo vyriš
kos gimties gyventojus.

Šis įvykis vaizduoja, kaip žiaurūs yra naciai ir ko
kių kruvinų priemonių jie imasi lietuvių tautai žudyti. 
Mes, laisvame krašte gyveną lietuviai, turime griež- 
vuausiu būdu protestuoti prieš tuos vokiečių žiaurumus 
ir daugiau dirbti bei aukotis, kad greičiau išlaisvinti 
Lietuvą iš kruvinų okupantų nagų.

Prieš penkiasdešimtį metų Lietuvoje įvyko kruvinos 
Kražių Skerdynės, kurių sukaktį minėsime busimąjį 
sekmadienį šv. Jurgio par. salėj. Prieš penkiasdešimtį 
metų Lietuvos žmones kankino, persekiojo ir Kražiuo
se skerdė Rusijos caro kazokai, šiandien juos persekio
ja ir Miliūnuose skerdžia Hitlerio naciai.

Todėl, jei minime Kražių Skerdynes, jungkime prie 
to minėjimo ir Miliūnų skerdynes. Pagerbkime brangią 
atmintį Kražiuose kovojusių dėl tautos ir religijos tei
sių, nulenkime savo galvas ir Miliūnuose nužudytiems, 
nes ir jų kraujas buvo pralietas dėl to paties tikslo — 
dėl Lietuvos žmonių laisvės.

PAMALDOS UŽ TAUTOS KANKINIUS
Busimąjį sekmadienį šv. Jurgio par. bažnyčioj, Chi

cagoj, 11 valandą bus iškilminga suma už nukentėju
sius ir žuvusius Kražių Skerdynėse.

, Mūsų maldos tebūnie jaungiamos ir už nužudytuo
sius mūsų brolius Miliūnuose, nes jie yra lietuvių tau
tos kankiniai.

Reikia manyti, kad į šias pamaldas gausingai susi
rinks gerų lietuvių. Neabejojame, kad juose dalyvaus 
ir tuo metu besilanką Chicagoje svečiai — ministras P. 
Žadeikis, pulk. K. Grinius, kun. Jonas Balkūnas ir kiti. 
Neabejojame, kad ir vakare gausingai susirinksime į 
Šv. Jurgio par. salę, pagerbti Kražių Skerdynėse nuken
tėjusių atmintį ir užprotestuoti prieš dabartinius Lie
tuvos okupantus, kurie persekioja, kankina ir žudo mū
sų brolius.

A__

VISUR RENGKIME KANKINIŲ PAGERBIMĄ
Ir visos kitos lietuvių kolonijos Amerikoje turėtų pa

sekti čikagiečių lietuvių katalikų organizacijų (ALRKF, 
LRKSA ir Moterų Sąjungos apskričių) pavyzdį ir su
rengti Kražių ir Miliūnų skerdynių minėjimą su pamal
domis bažnyčiose ir atitinkamais parengimais salėse.

Lietuva kentė prieš 50 metų, kentė visu spaudos už
draudimo laikotarpiu, kentė per pirmąjį pasaulio karą, 
ji kenčia ir per dabartinį karą ir kenčia dar labiau negu 
kuomet nors pirmiau. Ji ne tik kenčia, bet ir kovoja dėl 
savo šventų teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
Mes turime jai ne tik užjausti, bet jos kovose padėti. 
Tai mūsų šventa pareiga.
★

Didieji Lietuvos vargai
Nesunku yra suprasti, kiek Lietuvos žmonės nuken

tėjo dviejų okupacijų (bolševikų ir nacių) metu. Bolše- 
vikų-nacių karui prasidėjus Lietuva buvo karo lauku. 
Kiek tuo metu reikėjo žmonėms iškentėti ir rašyti apie 
tai, berods, nereikia. Bet Lietuvos vargams toli gražu 
dar negalas. Visai netrukus ji ir vėl bus karo lauku, 
prasidės naujas miestu išgriovimasz sodybą deginimas^ 

apiplėšimas ir žudymas. Kad taip bus, jau dabar yra 
matomi ženklai.

Lietuvių Katalikų Federacijos Spaudos Biuras per 
Londoną iš Stockholmo gavo žinių:

“Kad jau nuo rugsėjo 20 d. vokiečiai pradėjo kraus
tytis iš Baltijos valstybių. Pro Kauną kasdien pra
einą 300 vagonų, prikrautų karo reikmenų. Ir vokie
čių kolonistai taipgi kraustosi į Vokietiją. Iš rytų 
Lietuvos gyventojai siunčiami į Žemaitiją ir Suval
kiją. Iš Leningrado fronto vokiečiai ištraukę didžiu
les patrankas. Ruošiasi apleisti Estiją. Nacių valdi
ninkai norėtų užgniaužti kolonistų tarpe kylančią pa
niką. Kaip praneša viena slapta Europos stotis, spa
lių mėnesyje įvykęs Lietuvoje vokiečių kolonistų su
sirinkimas. Komisaras von Renteln raginęs kolonis
tus pasilikti Lietuvoje; pasakęs, jog negalima pasekti 
Ukrainis vokiečių kolonistų pavyzdžiu. Jie buvę iš 
ten išvežti, o Lietuvoje jie privalą pasilikti. Išvyku- 
sieji savo valia būsią skaitomi dezertyrais ir atitin
kamai su jais būsią pasielgta Vokietijoje.”

To viso akivaizdoje mes, Amerikos lietuviai, turime 
būti gerai susiorganizavę, vieningi ir prisirengę karo 
nukamuotiems Lietuvos žmonėms suteikti visokeriopą 
pagalbą.
★

Areštuoti Lietuvos arkivyskupai
Stockholmo spauda paskelbė žinių, kad naciai suareš

tavę du Lietuvos arkivyskupus.
Nors jų vardai neskelbiami, tačiau visiems yra žino

ma, kad Kauno arkivyskupu yra J. E. arkiv. Juozapas 
Skvereckas, o Vilniaus — arkiv. Mečislovas Reinys.

Jei pasitvirtins žinios, kad šie du garbingi Lietu
vos ganytojai ištikro yra areštuoti (ši žinia jau kelintu 
kartu pranešama) nereiks daryti spėliojimų, kodėl jie 
areštuoti.

Keletą kartų jau buvo rašyta, kad visi Lietuvos vys
kupai vedė ir veda griežtą kovą prieš vokiečių skelbia
mą nacišką pagonizmą Lietuvoje. Jie protestavo dėl 
katalikų mokyklų ir kitų įstaigų uždarinėjimo. Jie vi
su griežtumu stovi už atsteigimą laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės. Toks vyskupų nusistatymas 
siekiantiems pražudyti Lietuvą vokiečiams nepatiko ir 
dėl to juos areštuoja ir kankina.
AREŠTUOJAMI IR ŽUDOMI IR KITI TAUTOS*VADAI

Taip pat per Stockholmą gaunamos žinios, kad naciai 
suėmę šešis buvusios Lietuvos vyriausybės narius ir du 
iš jų sušaudę.

Nors nepasakoma, kokios vyriausybės nariai suim
tieji ir sušaudytieji buvo, tačiau galima lyg numanyti, 
kad Ambrozevičiaus vyriausybės, kuri buvo susidariu
si tuoj po vokiečių įsiveržimo Lietuvon ir kuri, neabe
jojame, ir ligšiol tebeveikė prieš okupantus. ,

Bet, tenemano naciai, kad vyskupų ir pasauliečių 
lietuvių tautos vadų areštavimu ir žudymu užgniauš 
Lietuvos žmonių širdyse laisvės ir nepriklausomybės 
troškimą. Bus priešingai — tasai troškimas, sujungtas 
su darbu ir pasiaukojimu dar padidės. Areštuotųjų ir 
nužudytųjų vadų vietoje atsistos kiti, kad toliau tęsti 
kovą su okupantais ir kovoti iki pergalės laimėjimo.

' SPAUDOS APŽVALGA I

Latviai garsinasi
Latvijos pasiuntinybės Vašingtone spaudos biuras iš

leido dvi vertingas knygas: ‘‘Baltic Statės in Post War 
Europe” ir “What Latvia Wishes From This'VVar”. A- 
•bi knygas parašė Latvijos ministras Jungtinėms Val
stybėms dr. Alfred Bilmanis. Pirmoji knyga turi 86 
puslapius, antroji — 24 puslapius.
★

"Namų karo" aukos
“T-nė” paduoda šias statistines žinias:

“Karo laukuose nuo pat pradžios karo iki pasta
rųjų dienų 21,940 amerikiečiai užmušti ir 65,170 su 
žeisti. Tuo pačiu laiku Amerikos “naminiame fron 
te” automobiliais 46.000 užmušti ir 1,600,000 sužeisti 
Tai reiškia, kad “naminiame fronte” netekome tris 
sykius daugiau, negu karo frontuose, o sužeistais arti 
35 sykius daugiau. Karo fronte kovos kada nors baig 
sis, bet kada baigsis “naminis karas” su automobi 
liais?”
★

*“New Europe” lapkričio mėnesio laida duoda daug 
straipsnių pokarinės Europos gyvenimo problemomis. 
W. R. Malinowskio straipsnis “Toward Polish-Soviet 
Underetandingv atspausdintas atskiroj brošiūroj ir pri
dėtas prie šio žurnalo kaipo priedas

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

— ,, - - ' *

MUS, VALSTYBĖS SEKRETORIUS IŠVYKSTA IŠ MASKVOS

Maskvos aerodrome valstybės sekretorių s Cordell Hali vyksta į jam paruoštą lėktu
vą grįžti namo. Kairėj Maxwell Hamilton; priešakyje Maxim Litvinov (rankoje laikąs 
skrybėlę); šalę jo V. N. Pavlov, sekretorius Molotovo. (Acme-Draugas telephoto)
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Lietuva Mirties Ženkle
Prof. K. Pakštas

Nepaprastai keistas 
šis karas...

Jis vedamas kelių demo
kratijų ir vienos žiaurios 
diktatūros, kad nubausti ki
tą žiaurią ir labai agresin
gą diktatūrą bei jos kelis 
menkus pagalbininkus. Vo
kiečių tauta (ne vieni na
ciai) šitą karą labai moks
liškai suorganizavo ir pra
dėjo, tikėdama jį laimėti. 
Karą vokiečiai pradėjo įsi
veržimu į Austriją 1938 m. 
kovo mėn. 1938 m. rudenį 
jie užėmė Sudetų kraštą, 
kurs priklausė čekams. 1939 
m. kovo mėn. jie įsiveržė į 
kitas Čeko-Slovakijos dalis 
ir po savaitės sekė agresija 
prieš Lietuvą, kuri kovo 22 
d. nustojo Klaipėdos kraš
to. Po pusmečio prasidėjo 
pasaulinis karas Lenkijoj, 
nes Lenkija buvo pirmoji, 
kuriai demokratijos sutiko 
pagelbėti ir ji nusprendė ge
ruoju nepasiduoti. Iš rytų 
šono Lenkiją greit užpuolė 
Rusija ir su nedideliais ka
ro nuostoliais užėmė pusę 
Lenkijos. Apetitas auga be
valgant — sako prancūzai... 
Greit Stalinas pasiuntė mil
žiniškas armijas į Suomiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Rumuniją. Visur jam pui
kiai sekėsi, nes jis tuomet 
turėjo Vokietijos pritarimą, 
gautą už žibalą, kviečius ir 
už palankų neutralumą Hit
lerio karuose prieš demokra
tijas. Vos įnėję Lenkijon 
(1939 m. rūgs, mėn.) ir Lie
tuvon (1940 m. birželio 15 
d.), rusai tuoj pradėjo kas
ti apkasus, statyti tvirtoves 
ir aerodromus. Tai sukėlė 
nepasitikėjimą “krauju su
cementuotoje” dviejų galii- 
gų diktatūrų draugystėje. 
Rusų-vokiečių karas suteikė 
daug entuziazmo demokra
tijoms ir šiek tiek vilčių 
Baltijos tautoms: jos manė, 
kad vokiečiams ir rusams 
pavargus ir demoknatijoms 
užtariant, jos vėl galės at
statyti sugriautą nepriklau
somybę ir laisvę, pasiliuo- 
suoti iš abiejų nekenčiamų 
tiranijų. Tačiau gali ir ki
taip išeiti.

Tikrąją bausmę laikome 
žemės ir nepriklausomybės 
nustojimą. Kitos bausmės y- 
ra tik menkniekiai. Dabar 
dar peranksti tvirtinti kurių 
žemių Vokietija neteks. Gal 
būt tik Ryty Prūsijos, kuri

sudaro tik tris procentus 
Vokietijos gyventojų 1937 
m. ribose. Nepriklausomybė 
jai bus palikta. Nuginkla
vimas ir tarptautinė prie
žiūra bus tik laikinas paže
minimas militaristams, pla
čioms masėms visai nekenks 
mingas, gal net išganingas.

Taigi Vokietija gali išlik
ti beveik nenubausta. Ji tik 
nustos pagrobto svetimo tur 
to ir kelių tūkstančių di
džiausių kriminalistų, ku
riems nepavyks pasislėpti 
saugiose vietose ir rasti 
minkštaširdžių užtarėjų. Tai 
būtų ne bausmė, bet lig ir 
savotiškas pagyrimas už 
drąsias kovas visuose Euro
pos kampuose...

O kas gi laukia estus, lat
vius, lietuvius ir lenkus, ku
rie per šimtus metų kovojo 
prieš vokišką “Drang nach 
Osten”, kai kada net labai 
sėkmingai. Mūšis ties Gruen 
waldu (1410) dviejų lietuvių 
monarchų (Vytauto ir Jo
gailos , Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenių laimėtas, sulai
kė vokiečius per 350 metų: 
Maskolija buvo apsaugota 
nuo teutonų įsiveržimo. Tai 
mažgi galantiškos demokra
tijos bent kiek atsižvelgs į 
senas ir į dabartines bega
liniai dideles šitų tautų au
kas ir kovas vokiškam slibi
nui sulaikyti? Deja, pasku
tinė konferencija Maskvoje 
nutarė išlaisvinti tik vokiš
ką Austriją, kurios dideli 
demokratiniai sluoksniai vi
suomet norėdavo susijungti 
su demokratine ar pusiau- 
demokratine Vokietija. Ma
tote, apsimoka vokiškai kal
bėti ir vokiškai kultūrai pri
klausyti: už tai galima su
silaukti ne tik laisvės, bet 
ir nepriklausomybės. Bet a-

pie pastovius ir tvirtus vo
kiškos ekspensijos priešus 
Maskvos konferencija nera
do laiko jokio laisvę drąsi
nančio žodelio pratarti. Be
galinės aukos, tragiška des
peracija šitų kultūringų ir 
galantiškų tautų nerado jo
kios užuojautos, jokio sura
minimo kraujo klanuose 
mirkstančioms šalims. Ko
dėl? Greičiausia todėl, kad 
jos yra gana arti Rusijos 
ir todėl yra patogioje padė
ty pasotinti begalinį ciniško 
imperializmo apetitą.

Apie viešąją nutarimų da
lį jau žinome: joje nieko ne
žadama nepriklausomybės 
trokštančioms Baltijos tau
toms. Jei slaptieji nutarimai 
ar žodiniai pažadai būtų ge
ri ir padorūs, tai nebūtų rei
kalo juos slėpti: gerais dar
bais juk ir demokratijos ne
vengia pasigirti, pasidžiaug
ti. Tik tamsūs darbai mėgs
ta juodą naktį. Pasiskaičius 
korespondentų pranešimus iš 
Vašingtono ir paskutinę 'Sta
lino kalbą apie artimą Bal
tijos respublikų užkariavi
mą, man geros mintys nie
kaip nelenda į galvą. Daug 
neviltingumo pasėjo Mask
vos konferencija plačioje 
Centro Europoje tarp kokių 
70 milijonų gyventojų, ku
rių žemes ir laisvę Rusija 
savinasi ir ketina jas dali
nai ar visiškai likviduoti... 
Tai kasgi bus nubaustas 
už šį karą?

(Daugiau bus)

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”.

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

T\ H T2 K T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
VADAIl Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGU IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vKkų, skiepų tr lietų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIftAS TR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pfetų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
------ ■ ■......... ................ .......&
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
{

Daug nuveikta 
Keistučio klūbo 
susirinkime 4

klūboKeistučio Pašalpos 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko lapkr. 7 d. Sus-mas bu
vo skaitlingas ir daug nu
veikta. Susirinkimą atidarė 
pirm. N. Klimas. Keistučio 
choro nariai sugiedojo A- 
merikos himną.

Pranešta, kad protokolas 
rugsėjo mėnesio sus-mo dar 
nepriimtas, nes praeitame 
susirinkime kilo triukšmas 
ir susirinkimas liko užda
rytas po perskaitymo pro
tokolo. Nariai išgirdę tai, 
antrą kartą pareikalavo tą 
protokolą perskaityti ir 
tyrę, kad užrašyta, kaip 
vo nutarta, priėmė be 
taisų.

Raštininkė perskaitė išmo 
kėjimus po praeito susirin
kimo, kokius padarė valdy
ba pasitarus. Tas irgi pri
imta vienbalsiai.

Priimti į klubą sekantieji 
nauji nariai: Antanas J. 
Žvirblis (perstatė Frank Ma- 
rgevičia) ir Alphonse Kau- 
lakis (perstatė A. K. Valu- 
kas).

pa- 
bu-
pa-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PDEITŲ

Į

tAMKMAHAr KLAVriC ™ A,
TEKUMAS MATuKAI.£s (AM 
SPALVOS OA.vrV PIASITUMS.

Kvietimas į Chicago Lie
tuvių Konferenciją V. An
drulio iš “Vilnies” perskai
tytas ir atmestas 102 balsu 
prieš 40.

Biznio komisijos raporte 
J. Kondroska pranešė, kad 
Keistučio metinis parengi
mas įvyks sausio 9 d. 1944 
m., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Programą išpildys 
Keistučio choras. Bus atvai
dinta komedija. Bus ir kon
certine dalis.

Iš Amerikos Lietuvių Kon 
ferenc||os, PlttsburgH ir 
N.. Klimas išdavė platų ra
portą, kurį papildė Ona Ale- 
liūnas, teisėjas John T. Žū
tis ir A. K. Valukas. Rapor
tas priimtas 109 balsų prieš 
33.

Valdybos raportai priim
ti. Choro komisija raporta
vo, kad choras gerai gyvuo
ja ir kad turi kvietimus į 
keletą draugijų parengimus.

Susirinkime karo bonų 
parduota už $225.00. George 
F. Bukas pirko už $200.00 ir 
Leon Klimavičia už $25.00.

Kadangi dabar eina Com
munity War Fund vajus, na
riai sudėjo $31.50 tam tiks
lui vardu klūbo.

Gražus ir pavyzdingas bu
vo susirinkimas. Narių at
silankė virš 200. Nutarimai, 
raportai priimti, bonų par
duota, aukų Community War 
Fund sudėta ir be jokio 
triukšmo susirinkimas užda- 

1 rytas. Tai viskas priklauso 
nuo narių, kurie skaitlingai 
atsilankė į susirinkimą.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 5 d. Tame su
sirinkime bus rinkimas val
dybos bei komisijų. Visi da
lyvaukite. Koresp.

l

,:t:irVelvatone;:::^
$12.50

Iki $39.50 tž KIEKVIENĄ Susirinkimai
Nmtžidūods. Be skonio. Naturalie «p*l- 
▼o* Noblunka. Visoj toly Mnomoo don tų 
plettoo. Permatomo, cryetal clear ploltoa.

PlmtksiHM vmkMto. sanitarės, l'sten- 
kinlnuu k arsi n tuntas. Matenolas labai pa
nai j matini. Vtanoa dienos taisymą 
patarnavimas. Apskaičiavimas voltui.

Darome p'eitaa įspaustas lr I 
gautas tik iš laįnluotų dentlstų | 

HEJNA BROS. 
dental plate co.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251 

Atdara nuo 9 tld s. šeštad. aae 9 Ud 4.
KALBAME LIETI V1ŠKAI

SM5 W. 2OCh st. 2nd Fl. Law. 200S
80 N. Dearbom Rm. 80«, Sla. 9049
Vldurmfeačlo v*i. »—S. Antradieni tr 

ketvirtadienį nuo 9 iki 7.

ELZBIETA KISHKLNIENfi
(po tėvais Ruzaitė)

Mirė Lapkr. 13. 1943, 1:45
v. popiet, sulaukus pusės amž.

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

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Jurgj. sūnų Adolfą, duk
terį Bronę, žentą Alexandrą 
Baltutį, anūką James. dvi pus
seseres Kotryną Sėreikienę, 
McNaughton. 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 šeimą.

Velionė priklausė 
tuvos Ūkininko ir 
Lietuvių d r-jos.

Kūnas pašarvotas 
6534 S. Oakley 
tel. Grovehill 3893.

Laidotuvės įvyks 
Lapkr. 17 d. Iš namų 
ryto bus atlydėta j 
Švenč. panelės parap. 
čią. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
tė, Žentas, Pussesere, ftvogeris, 
švogerka. Sesuo ir Giminės.

Laid. direkt. Lachawicz ir 
Sūnai. tel. CANal 2515.

prie Lie- 
Chicagos

namuooe,
Avė. Namų

Trečiad.. 
0:30 vai. 
Gimimo 

bažny-

Juvenalis Liauba, O.

Luzerne, Pa. — šv.

JUOZAPAS CHASAS

Šv.

tėvas Juvenalis

$

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

i
I

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir iųs savo ap
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 

aNAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galQ-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIUDININKAS t 
I Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

gio par., moterų- rekolekci
jos, gruodžio 17 — 19 d. — 
tėvas
F.M.

Onos 
par., misijos, lapkričio 15— 
21 d.
Liauba, O.F.M.

Chicago, III. — Svenč. P. 4 
Marijos Nekalto Prasideji— 
mo par. švenč. Panos Mari
jos Nekalto Prasidėjimo no- 
vena, misijos, lapkričio 29
— gruodžio 8 d. — tėvas Ju
venalis Liauba, O.F.M.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vin 
cento par., misijos, lapkri- 
čio 28 d. — gruodžio 5 d. — 
tėvas Justinas Vaškys, O.F. 
M.

Providence, R. I.
Kazimiero par., 40 vai. at
laidai, gruodžio 14 — 14 d.
— tėvas Justinas Vaškys, 
O.F.M.

Cleveland, Ohio — šv. Jur

‘ ‘ Argo, kalbantis šuo ’ ’, 
sakoma, bus liudininku vie
noj byloj Minneapolis, Minu. 
(Acme-Draugas telephoto)

Kviečiamos valdybos ir tų 
reikale susirinkimas bus ant I organizacijų, kurios dar ne- 
radienį, lapkričio 16 d. Lino- išrinko atstovų; kviečiame 
sybės svetainėj, 8 vai. vak. nedaugiau, kaip tris, nes 
Malonėkite visi organizacijų' toks yra nusistatymas, 
atstovai atsilankyti į šį su- į A. Tumavich, laik. rašt 
sirinkimą. Bus galutinai ap
svarstyta, kaip turim prisi
rengti prie būsimų rinkimų, 
kad galėtumėm lietuvį iš
rinkti į miestelio tarybą. Tu
rėsime nominuoti asmenį ir 
pasirinkti partijos tikietą.

I

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicago apskr. mėnesi
nis susirinkimas įvyks lap
kričio 17 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Valdyba pa
geidauja, kad kuo daugiau
siai skyrių atstovų dalyvau
tų tartis svarbiais klausi
mais.

B. Jakštaitč, apskr. rast.

Cicero. — Lietuvių orga
nizacijų atstovų politikos

A

NULIŪDIMO VALANDOJE

I
1 
i

Franciscan Fathers 
310 Orchard PI. 
Pittsburgh, (10) Pa.

Mirė lapkr. 14 d., 1943 m., 
11:45 vai. vak., sulaukęs pusės 
utužiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kėdainių apskr.. Pernaravos 
parap., Jakšių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po pirmu 
vyru Valančienė); ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį.

Velionis priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos, 
Gyvojo Rožančiaus, Šv. Vardo 
draugijų, Labdarių kuopos ir 
prie S.L.R.K.A. 48-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1410 S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
lapkr. 18 d., 1943 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Antano par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldjų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris ir kitos 
Giminės.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

V -f- A
BRUNO WISZ

Gyveno: 4530 S. Honore St.
Mirė lapkr. 13 d., 1943 m., 

5:05 vai. ryte, sulaukęs 31 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Aliciją, (po tėvais Ačai- 
tė>; dukterį Penelope; tėve
lius Vladislovą, ir Juzefą Wisz; 
seserį Wandą ir švogerj Juoza
pą: brolį Conrad ir brolienę 
Helen: uošvius Joną ir Oną 
Ačius ir jų šeimą ir daug kitų 
giminių, draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage ’Ave. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtad., lapkr. 18 d. 
Iš koplyčios 10:00 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po 
lydėtas į Šv.
nes.

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ši Firma Virš 50 Mėtį
Tos Pačios šeimos

Rankom!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL. CO8T! 
PAKTICLLAK PEOPLE PREFEB PACHANKIS PRODUCTIOAS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZTDKNCT.TA ■
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street ,

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

A
MARIJONA ŠADEIKIENfi

(Po tėtais' Saugnnaitė)

Gyveno 940 W. 34th Place, 
Tel. Yards 1790. Mirė Lapkr. 
12 d. 1943 m.. 5:15 vai. popiet, 
sulaukus puw-s amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš I’k- 
mergės apskričio. Vilkmergės 
parapijos. Balntkų kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Srgt. Augustą (l’.S. At
myli dvi dukteris Viktoriją ir 
žentą Louis Kek-osh rr Augus
tą Cybor; 5 anukus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklauso prie 
riaus Girėno Kareivių 
kliūbo.

Kūnas pašarvotas 
M. Phillips koplyčioje. 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trcčtadienj. 
Lapkričio 17d. 1943m. Iš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bris atly
dėta j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NutKslę:— Sftmis Dukterys. 
Žentas, .Vrukai ir Giminės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIkviečiame visus

pamaldų bus nu- 
KazimLero kapi-

Nuoširdžiai _______ ____
gimines. draugus lr pažįstamus 
lalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Tė
veliai, Sesuo, Brolis, Uošviai 
ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kia, tel. YARds 1741.

ALOIZAS JUCKVlCfLS

I

Antano 
3307 H.

T)a- 
Motinų

Gyveno 12213 S. Emeriild Avė. 
Mirė lapkr., 14, 1943,. 2. vai. 
ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Šiaulių apskr., Kra
žių parap.

Amerikoje išgyveno 40 m.

Patiko dideliame nuliūdime 
• moterį Jadvygą. po tėvais 
Linkevičiūtė, 2 sūnus: VValtcr, 
L. S. Army ir Aldizą ir jų 
šeimas, 4 dukteris: Harriet 
Juknl», Vietorta Kalis. Sopinę 
Davis ir jų šeimas ir Aliciją. 
i anūkai. 3 broliai Mykolas lir 
Feliksas Jucevlčial lr 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 yra pašarvotas Opyt 
koplyčioje. U '/01 S. Kate Ht.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę Moteris, Sūriai, Duk
terys, Arnikai, Broliai. Uesuo, 
Išėdė ir kitt giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pulltnan 9491.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nalrt|

4MM7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFayette 9727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 v*L Pirmad ir Ketvirtad. rak. 

ii stoties WGES (1390), sa Povilu Saltimieru.

<.
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Nepaprastos iškilmės

Popiežius Pijus XII palaimino Chica
FATRA INNING” DID IT

1674 metais buvo palai- ir kad kiekvienas žmogus tu- 
mintas ir reikšmingas rytas, 
kai misijonorius kunigas 
Jacques Marąuette atlaikė
Chicagoje pirmąsias šv. mi

šias. ' Jis atlaikė pirmąsias 
šv. mišias Chicagos upės pa
krantėje, kai atvyko skelbti no, kad jie 
Kristaus mokslą indi jonams.

tada
apy-

Krikščioniška mintis 
palietė Chicagą ir jos 
linkę.

DIDINGTS RYTAS

Pereitą sekmadienį 
kričio 14 d.) arkivyskupijo
je buvo didingas ir triumfa- 
liškas rytas, nes buvo šven
čiama šimtą metų sukaktis, 
kai Chicagos vyskupija 
įsteigta, ir daugiau kaip mi
lijonas ir pusė arkivysku
pijos katalikų pasiaukojo 
Jėzaus širdžiai. Tai reikš
mingas faktas šiais krizio 
ir neramumų laikais, kai tū
li diktatoriai galvoja ir pro
jektuoja kaip išplėšti Kristų 
iš tikinčiųjų tautų sielų, kai 
daugelis valstybių katalikai 
yra sugrusti į požeminį gy
venimą, kai daugelis neturi 
tikėjimo ir sąžinės laisvės.

VISAM PASAULIUI 
PAREIŠKĖ

(lap-

ri teisę ir pareigą gyventi 
pagal Kristaus mokslą ir Jo 
nurodymus. Todėl ir popie
žius Pijus XII Chicagos vys
kupijos katalikus pereitą 
sekmadienį laimino ir stipri
nu, k<±u jie kodaugiausiai 
prisidėtų prie gražesnio ir 
tvarkingesnio gyvenimo su
kūrimo. Nuo pereito sekma
dienio turi prasidėti mūsų 
krikščioniškesnis, tuo pačiu 
ir pavyzdingesnis gyveni
mas.

PAMALDOS UŽ 
MIRUSIUS

Tvirti vagys

Auštant apvogė 
krautuvės langą

NEPASISEKĖ SARGUI 
VAGIS SUVALDYTI

1
X Kas skaitote kas deda

si aplink mus, nepraleiskite 
neperskaitę prof. K. Pakšto 
straipsnio antrašte ‘ ‘Lietu
va mirties ženkle'’.. Straips
nis eis per ' kelis • ‘Draugo” 
numerius. Ne tik patys per
skaitykite, bet duokite ir ki
tiems pasiskaityti.

Kon. Petras Daužvardis, 
šiandien bus pagerbtas per 
Rotary Club of Chicago, pie
tų laike Sherman Hotel, gi
mimo dienos proga. Tai ir 
redakcija prisideda prie pa
sveikinimų ir linki Lietuvos 
konsului viso gero ir ilgiau
sių metų.

Per daugelį naktų Harold 
Grunwald, 39 metų amžiaus, 
6940 Clyde ave., sargas, lai
kė rankoje revolverį saugo
damas Goldblatt Bros krau
tuvę, Statė gatvėje, nuo lan
gų daužytojų.

Pereitą sekmadienį pate
kėjo saulė. Penki tvirti vyrai 
iššoko iš automobilio ir iš
mušė langą, kuriame buvo 
trys žebenkščių paltai ir du 
persiškų avelių.

Grunwald stojo į kovą su 
vagimis. Jis išėjo pro krau
tuvės duris ir įsakė vyrams 
iškelti rankas. Jis vieną kar
tą iššovė.* Nepataikė. Jis pa
lietė vėl gaiduką, ginklas 
neveikė.

Twelve minutes after most of 36,331 spectotors had left, Ohio Statė s football squad 
rushed from the showers back to stadioną and in two seconds had changed score from 
26-26 tie to 29-26 in their favor in game against U. of lllinois. Photo shows Ernie 
Parks, Ohio back, 22, scoring Ohio’s first touchdown for Buckeyes. (Acme Telephoto)Pereitą sekmadienį šv. 

Vardo Katedra, Chicagos 
bažnyčių motina, buvo pa
puošta Amerikos, popiežiaus 
ir Chicagos vėliavomis. 
Daug arkivyskupų, vysku
pų, pralatų ir kunigų daly
vavo iškilmingose šv. mišio
se kurios buvo buvo atna- 
šaujamos arkivyskupo Sa- 
muel Stritch, minint arki
vyskupijos šimto metų su
kaktį.

Vyskupijos šimto metų 
sukakties iškilmės tęsiamos. 
Ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 20 1., 10 vai. ryte, Šv.
Vardo Katedroje, bus atlai
kytos už arkivyskupijos 
kardinolo, arkivyskupų, vys
kupų, kunigų ir pasauliečių 
vėles iškilmingos gedulo šv. 
mišios.
—

SKELBKITĖS “DRAUGE”

i

Chicagos arkivyskupijos 
katalikai pereitą sekmadienį 
visam pasauliui pareiškė, 
jog Jėzus Kristus yra visų 
tautų ir valstybių Viešpats, 
kad Jo mokslas neša žmo
nėms ir valstybėms palaimą.

Žuvo kovoje lietuvis jūrininkas

Walter Butkus buvo futbolo žvaigždė
Į 
I l

JIS ŽUVO JURŲ KOVOJE. BUVO PALAIDOTAS JU
ROSE, DALYVAUJANT LAIVYNO KAPELIONUI
Pereitą savaitę pirmadie- dotas su kariškomis apeigo- 

nį (lapkričio 8 d.) Mr ir mis, dalyvaujant laivyno ka- 
Mrs. Anthony Butkus, 10408 
Indiana ave., gavo praneši
mą, jog ju sūnus Walter 
Anthony Butkus, laivo first 
class virėjas, žuvo jūrų ko
voje, pereitą rugsėjo 11 die
ną.

Walter Anthony Butkus 
buvo geras ir pavyzdingas 
jūrininkas kareivis, kuris 
sutiko mirtį kovoje su prie
šu. Jis buvo palaidotas rug
sėjo 21 dieną jūroje, prie 
Maltos. Butkus buvo palai-
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Chicagos srity, karo dirbtuvėj, Elektrikinė 
Jėga gelbsti gaminti P-T laivų motorų gyrus.

♦

štai nauja elektrikinė mašina vartojama vel- 
dinimui aluminum dalių Laivyno P-T laivam

Galingi Galingiausi 
dėl U. S. Laivyno

Kaip žaibo ruožai, pasišokinėdami, 
galingi P-T laivai, plaukia į kovą su 
didžiausiais Japonų karo laivais.

Tie stipriausi karo laivai U. S. lai
vyno yra užgirti šalies kovojančių 
vyrų... ir jie reikalauja jų daugiau 
ir daugiau.

Tas jų reikalavimas bus patenkin
tas. Nes Elektrikinė Jėga, energija 
karo produkcijoj yra greita darbe. 
Ji pagreitina kiekvieną išdirbinėji- 
mą — nukirpimui, nušlifavimui... 
suveldinimui, sunitavimui... ir ko
vojimui—Elektrikinė Jėga pagelbsti 
gaminti P-T laivus masine produkcija 
Elektrikinė Jėga Pagreitina Karo

Produkcija.

Karui—Neeikvokite Joa!

COMMONWEALTH EDISON COMPANY, 
Teikia Butinę Elektzikinę Jėgą Karo Produkcijai Chicagoje

Elektrfka Tarnauja

pelionui.
Walter Butkus buvo gi

męs gegužės 11 d., 1921 me- > 
tų, Hartshorne, Okla., 
prieš išvykstant į laivyną 
gyveno Roselande su šeima. 
Jis įstojo į laivyną 1940 me- 
tais, birželio mėnesį, kai bai
gė Pullman Tech. mokyklą, 
kur jis buvo futbolo žvaigž
dė.

Jis paliko savo tėvus, ir 
penkias sesutes: Anne, Ag
nės, Bernice, Mary Leu ir 
Barborą Jean ir daug kitų 

j giminių.
Pereitą pirmadienį už a. a. 

Walter Butkaus vėlę buvo 
atlaikytos šv. mišios Visų 
Šventųjų lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Žuvo Detroit 
medžiotojas

Bay City, Mich. — Vienas 
Detroit medžiotojas žuvo, o 
kitas buvo sunkiai sužeistas, 
netoli Pinconning, Mich., pe
reitą sekmadienį, kai abu bu
vo sutrenkti automobilio, 
kai jie keitė padangą kelyje, 
važiuojant į medžioklę. Ed-

ir win Stohl, 45 metų, Detroit, 
buvo užmuštas. Othel Cox, 
33 metų, taip pat iš Detroit, 
yra ligoninėje.

Apvogė racionavimo 
boardą

Keletas šimtų racionavi- 
mo kuponų, daugiausia ga
zolino ir kuro aliejaus štam
pų, buvo pavogta savaitės 
gale, iš racionavimo boardo 
ofiso No. 32, 1952 W. North 
ave. Vagis atidarė langą ir 
pavogė racionavimo kupo
nus.

Pieno budelis pergalėjo vagį

Kai moteris pridėjo savo ranką prie 
vagies, tuojau jis sukniubo ant grindy

GRĮŽĘ Į NAMUS RADO NEPAŽYSTAMĄJĮ. VYRAI 
ĖMĖ KOVOTI SU VAGIM. NAMŲ ŠEIMININKE 

ATĖJO PAGALBON
Mr. ir Mrs. Cornelius Dor- rėjo. Vagis buvo tvirtas vy- 

land, 1665 Burling str.,
kita pora, Mr. ir Mrs. Jasper 
Dėl Fino, kurie gyvena 1661 
Burling str., grįžo į Dorland 
namus pereitą sekmadienį, 
pavalgę pietus restorane.

Kai jie atėjo į namus, Mrs. 
Dorland, 23 metų amžiaus, 
pastebėjo, jog priešakinės 
durys, kurios buvo užraikn- 
tos, buvo išlaužtos. Keturi 
asmenys viduje išgirdo 
triukšmą, atrodė, jog pini
gai žvangėjo. Tas triukšmas 
ėjo iš miegamojo kambario.
NAMŲ ŠEIMININKE 
NUJAUTĖ TIESA

“O, ten yra vagis”,— Mrs. 
Dorland .pasakė, ir ji nuėjo 
į miegamąjį pažiūrėti pro 
duris. Ten buvo vienas. Mrs. 
Dorland sušuko, kad du vy
rai ateitų sučiupti nepažįs
tamąjį.

Dorland ir Dėl Fino čiupo
įsibriovėlį. Jie kovojo su įsi- pasiųsti į namus, kur vagis 
briovėliu, o dvi moterys žiu- buvo.

* M * ¥
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ir ras. Dorland ir Dėl Fino ne
galėjo jo pergalėti.

Trys vyrai besigrumdami 
iš miegamojo kambario nuė
jo į virtuvę, kur Mrs. Dor
land nutarė savo ranką pri
dėti. Ji paėmė kvortinį pie
no butelį ir sudavė vagiui į 
galvą. •

Atrodė, jog vagis sekun
dei apsvaigo, bet tuojau at
sigavo ir vėl pradėjo grum
tis su dviem vyrais. Mrs. 
Dorland antrą kartą sudavė 
smarkiau vagiui su pieno 
bonka ir bonka sudužo. Va- 

i gis sukniubo ant grindų.
VAGIS PATENKINTAS

Dėl Fino telefonavo 
Jack Canning’ui Hudson av. 
policijos stotin, kai kiti trys 
stovėjo sargyboje prie są
monės netekusio vagies. Po
licininkai Ambrose Mahoney 
ir Walter Wagemann buvo

Lt.

Vienas iš vyrų ištraukė 
revolverį ir privertė Grun- 
waldą sugrįžti į krautuvę. 
Tada penki vyrai įšoko į sa
vo automobilį su kailinių 
paltais ir kailinių pakabin- 
tuvu, ir nuvažiavo.

Pakabintuvas buvo rastas 
gulintis prie Sangamon ir 
Ohio str.

Sakoma, jog paltai kaš
tuoja $6,000.

Laukdamas gandro 
apiplėšė viešbutį
Banditas, norėdamas pa

teisinti savo blogą veiksmą, 
pasakė: “Mano žmona lau
kia kūdikio”, jis sulaikė Carl1 
Offer, naktinį raštininką 
Stately viešbutyje, 6150 
Greenwood ave., pereitą šeš
tadienį, ir pagrobė iš jo $75.

Taigi visokių esama ban
ditų.

X Kun. P. P. Cinikas, dnr. 
‘ ‘ Draugo’ ’ admin., sugrįžęs 
iš Kenosha, Wis., kur praei
tą sekmadienį kalbėjo spau
dos reikalais, sako, kad ke- 
nošiečiai lietuviai “Draugo” 
prenumeravime neatsilieka 
nuo kitų kolonijų.

X Muz. J. Brazaičiui pa
gerbti vakaras praeitą sek
madienį pavyko visais atžvil 
giais. Be Chicago lietuvių 
vargonininkų, kurių dauge
lis dalyvavo ir programoj, 
atsilankė dar ir buvę Auš- " 
ros Vartų parapijos klebo
nai: Tėvų Marijonų vice pro
vincijolas kun. J. Mačiulio- 
nis ir kun. M. Urbonavičius, 
MIC.

/
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Rockford, III.— Ančių me
džiotojas labai nustebs, kai 
jis atidarys savo čemodaną, 
kuriamt buvo sudėti me
džioklės įrankiai. Kai Mrs. 
Darius Conklin grįžo perei
tą šeštadienį, ji rado šautu
vą ir kulkas kelionės čemo
dane. Jos čemodaną medžio
tojas, galimas dalykas, per 
apsirikimą paėmė Chicagoje. 
Tos moteriškės čemodane 
buvo pajamos, nauja sukne
lė, pora batų ir vedybų leidi
mas.

Vagis pačiupo kiaulę
Johnson City, Tenn. — 

Vagis atėjo į John Bates’ 
kiaulydę, papiovė kiaulę, ir 
išsinešė papjautą kiaulę, ne
spėjo jos ir nuvalyti.
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Mahoney, kuris nežinojo, 
jog vagis buvo be sąmonės, 
ištraukė revolverį, kai įėjo į 
namą.

Vagis atgavo sąmonę ir 
jis prisipažino esąs Anthony 
Beretti, 35 metų, 1365 Sedg- 
wick str., ir jis pasakė poli
cijai:

“Vyrai, aš džiaugiuos, kad 
matau jus. Aš bijojau, kad 
man su kitu pieno buteliu 

] neauduotų.”

X Marijona Stupurienė, 
kurios keturi sūnūs yra ka
riuomenėje, džiaugiasi su
laukus dviejų .— Leono ir 
Prano, kurie sykiu parva
žiavo atostogų. Marijona y- 
ra uoli Šv. Jurgio parapijos 
narė, bet, kaip ji pati išsi
reiškė, vos spėjanti atsaki
nėti į laiškus savo 
riems sūnums, kurie, 
mi įvairiose vietose, 
miršta savo motinos.

ketu- 
būda- 
nepar

X Kražių skerdynių 50 
metų sukaktuvėms paminė
ti iškilmingos pamaldos bus 
laikomos sekmadienį, lapkr. 
21 d., šv. Jurgio bažnyčioje, 
11 vai. ryto. Mišias šv. lai
kys prelatas M. Krušas, o 
pamokslą sakys kun. J. Bal- 
kūnas iš Maspeth, N. Y. Pa
maldose dalyvaus Lietuvos 
ministras pulk, žadeikis iš 
Washington, D. C., kons. P. 
Daužvardis ir visa eilė kitų 
žymių asmenų.

X Antanas čelkis, buvęs 
Ateitininkų draugovės iždi
ninkas, praneša, kad jis jau 
Europoje. Sako, kad visi A- 
merikos kareiviai pasiilgę 
gero amerikoniško alaus.

X Sylvia Laurui, A. Bal
takis, A. Linkonis ir J. t’sas, 
Aušros Vartų parapijos cho
ristai, praeitą sekmadienį 
puikiai suvaidino vieno veiks 
mo juokus. Vaidinimas vi
siems begalo patiko.

X M. Jasnauskienė, žino
ma West Side veikėja, jau 
savaitė, kaip serga ir negali 
niekur dalyvauti.

J

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
lapkričio 19 d. prasidės mi- 
sijos anglų kalboje.
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