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...“and that goveniment of 
the people, by the people, for 
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from the earth.”
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Sąjungininkai atakuoja japonus visu 
šešių šimtų mylių frontu

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
19.—Sąjungininkų varyma- 
sis į Rabaul dabar apsistojo 
aštrioms kovoms džiunglėse 
Solomonų ir Naujos Gvinė
jos frontuose. Amerikos ka
ro laivai apšaudo japonų po
zicijas mažiau negu 200 my
lių nuo tos didžiulės japonų 
bazės, o lėktuvai numeta to
nus bombų visam 600 mylių 
pusiauraty.

Bougainville saloje ameri
kiečiai marinai ir kareiviai 
iš Empress Augusta įlankos 
nuolat varo japonus toliau į 
džiungles. Nuo išlipimo toje 
saloje jie yra užmušę apie 
800 japonų, ir praradę .apie 
100 savo vyrų. Mūsų lėktu
vai nuolat bombuoja japo- vasanus, i priešo pozicijas \/ i ■ vi • i ■ 
nūs rytiniam ir vakariniam Sattelberg džiunglių apylin- voKieciai saKosi jte 
krante.

Į

Amerikos karo laivai 
bardavo Baku lėktuvų 
zes šiauriniam Bougainville 
gale, pavarydami japonų 
lėktuvus, kurie skrido juos 
atakuoti.

Naujoj Britanijoj Mitchell 
bomberiai atakavo Rabaul 
bazę, numesdami bombų ant 
Lakūnai aerodromo. Japo
nai čia pasidarė labai atsar
gūs, kadangi Gen. MacAr- 
thur ofensyvą ten iki šiol 
nuskandino 15 jų karo lai
vų, ir sunaikino su virš 200 
jų lėktuvų.

Naujoj Gvinėjoj austra- 
liečiai kareiviai nuolat puo
la japonus. Nuo trečiadienio 
australiečiai iš užimto Fins- 
chhafeno stumiasi į šiaur
vakarius, į priešo pozicijas

tom 
ba-

DARO PRANEŠIMA KONGRESUI

s

kėje.

BERLYNĄ

Užsienių reikalų sekretorius Cordell Hull, grįžęs iš Maskvos konferencijos, daro 
nešimą kongresui. Įvykis buvęs istorinis, nes Hull buvo pirmas, kurs iš kabineto na- 

irių sakė kalbą kongresui. (Acme-Draugaa telephoto)

Puolė japonu bazes

5 dienas iš eilės
PEARL HARBOR. T. H., 

lapkr. 19.—Amerikos lakū
nai penkta diena iš eilės 
puolė japonų bazes Mar- 
shall ir Gilbert salose, vei
kiausiai ‘“suminkštinimui'’ 
tų bazių pirm negu prasi
dės Adm. Chester Nimitz 
pranašautos kovos jūrose 
ir ant žemės.

Vieną dieną po Admirolo 
kalbos Paliaubų Dienoj, ku
rioje jis minėjo ankstyvą 
ofensyvą, Liberator bombe
riai pradėjo tas bazes ata
kuoti ir jas kasdieną apmė
to bombomis.

Antradieny lėktuvai puo
lė Jalui t aerodromą Mar- 
shalluose, o trečiadieny puo
lė Tarawa, didelę japonų 
bazę Gilbertuose. Abi tos 
bazės atakuotos du kartus 
nuo ofensyvos

Amerikiečiai 
nė lėktuvų, nė 
nintėlis japonų
sipriešinimas buvo virš Ja
luit, antradieny.

Kitos atakuotos japonų 
bazės yra Betio sala, Mili, 
Marshalluose, ir Makin, Gil
bertuose.

Japonų lėktuvai atkeršijo 
atakuodami amerikiečių Fu- 
nafuti ir Nanumea bazes 
Ellice salose. Abiejose ba 
zėse padaryti maži nuosto
liai.

80,000 japonu varosi 
per Kinijos laukus 
CHUNGKING, lapkr. 19.

—Armijos štabo narys šian
dien pranešė, kad japonų 
rezervai varosi į. pietus Ki
nijos centriniam ryžių lau
ke,. Pranešimas sakė japonų 
skaičius buvęs padintas iš 
60,000 iki 80,000 ir dėl šio 
sustiprėjimo jie galėję stip
riai persikelti per Li upę.

pradžios, 
nepra rado 
lakūnų. Vie- 
lėktuvų pa-

Lenkai teiraujasi apie 
Lenkijos likimą 
WASHINGTON, lapkr. 19.

—Lenkijos vyriausybė iš
trėmime šiandien prašė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių dėl žinių apie Maskvos 
sutarčių, kiek jos liečia Len
kijos ateitį.

Lenkijos ambasad orius 
Ja n Ciechanowski ieškojo 
tų žinių ilgam pasikalbėji
me su užsienių reikalų sek
retorium Cordell Hull. Ma
noma Hull jam paaiškinęs 
jog Amerikos manymu sie
nų klausimai turi būti ati
dedami iki po karo.

išlipę Samos saloje
LONDONAS, lapkr. 19.— 

Ašies raportai sakė vokie
čiai kareiviai jau išlipo Sa
mos saloje, paskutinėje są
jungininkų pozicijoje • Egi- 
jos jūroje, ir kad naciai jau 
atsiėmę kelias mažesnes sa
las, kurias valdė italai ka
reiviai. London Daily Ex- 
press obzervatorius sakė 
išrodo jog Samos jau visiš
kai izoliuota.

Vokiečių radio prai?ešimai 
teigia, kad nacių laivyno 
jėgos okupavusios Nikaria 
salą, 12 mylių į vakarus nuo 
Samos. suimdami 240 italų, 
ir kad artimos Lipso ir Pat
ino salos taipgi buvusios 
atimtos iš italų gynėjų.

PIRKITE KARO BONUS

IŠ WASHINGTONO. — 
Laukiamas Roosevelt-Chur- 
chill-Stalin suėjimas veikia? 
šiai tarsis kaslink Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, ir Lenki
jos vyriausybių ir sienų 
klausimų.

Kovoja prieš Sočiai 
Security taksy kėlimą
WASHINGTON, lapkr. 19. 

— Senatorius Vandenberg 
šiandien pareiškė, kad jis 
ieškos panaikinti numatytą 
senatvės sočiai security tak
sų pakėlimą. Tas pakėlimas 
—1 nuošimtis daugiau darb 
daviams ir darbininkams— 
įsigalės sausio 1 d., jeigu
Kongresas nieko tuo reikalu 
nedarys. Manoma, kad tas 
pakėlimas reikštų apie $1,- 
300,000,000 ateinančiais me
tais.

sunaikino naciu aerodroma Atėnuosee <

Italijoje oras taisosi; veikia patrolės
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, lapkr. 19.—Ameri
kos didieji ir vidutinieji bom 
bėriai, ketvirtą dieną iš ei
lės puldami vokiečių lėktu
vus. sukoncentruotus toli
mesnėm atakom Egijoje, 
vakar beveik visiškai sunai
kino Elevsis aerodromą Atė
nuose. Jie tuo pat metu bom 
bavo ir kitą priešo lėktuvų 
bazę, prie Larissa, Graiki- 

■jos rytiniam krante.

Nors šiek tiek pragiedrė
jęs oras davė patrolėms ir 
artilerijai pagyvinti savo 
veiklą Italijos fronte, išsi
liejusios upės nedavė pro
gos pradėti kokius norint 
didesnius žygius, o penktos 
ir aštuntos armijos sunkieji 
vežimai ir kanuolės vis dar 
klimpsta minkšton žemėn.

Aštuntos armijos faliniai, 
iš lėto varydamiesi per ne
lygią žemę į Sangro upės 
pusę Adrijatikos fronto ga
le, užėmė kalnuotas vietas į 
šiaurę nuo Archi miestelio, 
į šiaurvakarius nuo Atessa, 
nežiūrint didelės priešo opo
zicijos. Šis pasistūmėjimas 
duoda britams progos ge
riau stebėti priešo judėjimą 
skers Sangro upės.

Didesnis kariuomenių ju
dėjimas galimas vien 

i išgrįstais vieškeliais.
Fotografijos parodė, 

didelių bomberių 
ataka ant Elevsis
mo sunaikino ar apgadino 
suvirs 12 priešo lėktuvų ant 
žemės, ir sukėlė daug gais
rų.

Mitchell bomberiai tuo 
metu puolė Larissa aerodro
mą, kuris randasi prie svar
baus geležinkelių kryžkelio 
tarpe Atėnų ir Salonikos, ir 
numetė tonus bombų ant 
Grosseto ir Temi geležinke
lių centrų į šiaurę nuo Ro
mos. .

RUSAI SAKO EVAKUAVE ZiTOMIRAc

Vis smarkiau spaudžia nacius Gomely
LONDONAS, lapkr. 19.— 

Maskvos radio pranešimu, 
dėl smarkių vokiečių kon
tratakų, nišų kariuomenės 
evakuavo Žitomirą, kurį bu
vo 
tę, 
lių

užėmusios praeitą savai- 
ir vokiečiai tą geležinke- 
centrą jau atsiėmė.

tyviai perskyrė vokiečius 
Ukrainoj nuo vokiečių Balt- 
rusijoje. Rechitsos užėmi
mas susiaurino paskutinį 
nacių pabėgimo kelią į Go
melį iki mažiau negu 25 my
lias.

Atmušė kontrataką
I Rusų daliniai spaudžia

lapkr. 19. — Gomelį iš šiaurės ir pietų, 
miestas 

užimtų greitai teks rusams.
Korosteny rusams 

ištisi vagonai vokiečių 
reikmenų.

Rusų pranešimas sakė vo
kiečiai, kurie tris kartus 
kontratakavo Korosti š e v o 
sektory, 20 mylių į rytus 
nuo žitomiro, turėję pasi
traukti dėl didelio rusų ar
tilerijos šaudymo.

MASKVA,
Rusų kariuomenės stumiasi ir išrodo, kad tas 
pirmyn iš naujai 
Rechitsa ir Korostenio mie
stų, vis arčiau Lenkijos sie
nos. Rusų kariuomenės laik
raštis rašė, kad Korostenio 
ir žitomiro užėmimas davė 
rusams pralaužimą į vokie
čių linijas ir geležinkelius 
pervežimui rezervų ir reik
menų.

Korostenio užėmimas efek

Atakoje dalyvavo apie 1,000 lėktuvų
U. S. lėktuvai taipgi atakavo Vokietiją

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Didžiausias skaičius Angli
jos didžiųjų bomberių, ko
kis by kada skrido Vokieti
jon, vakar naktį numetė 
bombas ant Berlyno ir Lud- 
wigshafeno miestų. Nakti
nėse britų atakose dalyvavo 
bent 1,000 lėktuvų.

Padegančiosios bombos 
sukėlė didelius gaisrus, ku
rie nušvietė debesis virš 
Berlyno. Tai buvo pirmas 
toks didelis puolimas nuo 
rugsėjo 3 d.

Nuo paskutinės atakos, 
RAF rekordas bombų nu
metime yra pakilęs nuo 50 
iki 74 tonų per minutę. Tuo 
duodama daugiau progos 
visiškai sunaikinti Vokieti
jos sostinę, jeigu tik sąjun
gininkai nutartų ištrinti tą 
svarbų militarinį taikinį.

Antroj iš eilės naktinėj 
atakoj ant
įvyko dideli sprogimai. Ta- lio kariuomenių invazijai.

me mieste randasi pasaulio 
didžiausia chemikalų dirb
tuvė.

Pakeičia strategiją
Tose naktinėse atakose 

britai prarado 32 bombe
rius.

Nacių komunikatas pripa
žino, kad atakos padariu
sios “didelius nuostolius” 
abiejuose miestuose.

Dienos metu šiandien A- 
merikos ‘‘skrendančios tvir
tovės,” saugojamos naikin
tuvų, atakavo vakarinę Vo
kietiją. Pirmas pranešimas 
neminėjo jų taikinius.

Anot vieno pranešimo iš 
Londono, tam tikri autori
tetingi Londono sluoksniai 
mato vakar nakties atakose 
pakeitimą sąjungininkų ori
nės strategijos, kas gali 
reikšti pradžią milžiniškos 
orinės atakos ant Vokieti-

Ludwigshafeno i jos miestų, paruošimui ke-

it

Raportas sako Petain Turkija ruošiasi karui 
rezignavo iš pareigu 1 prješ asjes valstybes
STOKHOLMAS, lapkr. 19. r '

—Laikraštis Svenska Dag- 
bladet atspa 
no, kuria sakoma, kad mar
šalas Petain praeitą šešta
dienį rezignavęs iš Prancū
zijos vyriausio vado parei
gų po to, kaip Pierre Lavai 
uždraudė jam sakyti radio 
kalbą pranešimui apie su
šaukimą atstovų seimo.

Penkias minutes pirm ne
gu Petain turėjęs kalbėti, 
vyriausybės viršininkas La
vai įteikęs jam kitą rank
raštį. Petain atsisakęs jį 
skaityti ir paskelbė savo 
atsistatydinimą.

Atstovų seimas turėjęs 
būti sušauktas, anot to laik
raščio, kad išrinkti Petain 
įpėdinį ir paruošti kelią su
darymui naujos vyriausy 
bės parliamento pavidale. 
Petain buvo seimą panaiki
nęs tuoj po Prancūzijos pa
sidavimo.

Laikraštis rašė, kad La
vai ir vokiečiai bandę atkal
binti Petain, kad jis atšauk- 

tariasi dėl Lebanono tų savo rezignaciją, bet iki 
ALDŽYRAS, lapkr. 19.—

Prancūzų tautinis komitetas 
specialiam posėdy nutarė 
kuogreičiausiai išrišti Leba- 
none susidariusią problemą. 
Komitetas išklausė Gen. C>at 
roux raportą.

Vėliausios Aldžyre gautos 
žinios sakė nebuvo daugiau 
demonstracijų, ir neįvyko 
daugiau areštų. Prancūzai 
teigia, kad nėra jokios prie
žasties kam jie ir britai ne
galį šį reikalą išrišti be nau- 

• dojimo griežtų priemonių.

i

kad 
ketvirta 
aerodro-

teko 
karo

Prancūzu komitetas

ANKARA, lapkr. 19. — 
audė žinią iš Ber- Saffet Arikan, Turkijos am- 

1 basadorius Vokietijai, grįžo 
Turkijon pasitarimui su vy
riausybe apie padėtį Vokie
tijoje. šiuo laiku Franz von 
Papen, Vokietijos ambasa
dorius Turkijai, yra Vokie
tijoje, kur jis tariasi su 
Adolfu Hitleriu — manoma 
apie sąjungininkų Maskvos 
konferenciją ir bendrai apie 
sąlygas Europoje.

Populiarus Istanbul laik
raštis Tanin vakar isspaus- 
dino vedamąjį, kuris įskai
tomas kaipo vienas pirmųjų 
žingsnių panešimui Turki
jos žmonių įstojimui karan 
prieš ašies valstybes.

Vedamasis sakė tam tikri 
žodžiai pranešime apie Tur
kijos ir Anglijos užsienių 
reikalų sekretorių pasitari
mą davę jiems raktą į pa
slaptį. Anot to vedamojo, 
Turkijos statusas yra galu
tinai nustatytas:

1) Turkija 
sąjungininkė.

2) Turkijos 
draugingumas 
kita valstybe nė kiek nepa
keičia jos susikalbėjimo su 
Anglija. »

3) Turkija turėjusi pasi
rinkti vieną pusę Anglijos-

1 Vokietijos kare.
4) Turkija yra visuomet 

pasiruošusi įgyvendinti savo 
pasižadėjimus.

šiol negalėję tą padaryti.

Slavai kovoja prieš 
vokiečių rezervus
LONDONAS, lapkr. 19 — 

Jugoslavų partizanų komu
nikatas sakė sunkios kovos 
dabar vyksta prieš vokiečius 
keliuose frontuose Serbijoj 
ir Herzegovinoje.

Vokiečiai prie Dalmatijos 
kranto pavarė partizanus iš 
Trogir, Malo Ostrovo ir Ve- 
liki Drvenik.

yra Anglijos

santykiai ar 
su by kuria

ORAS
Nebus atmainos.
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Šeštadienis, lapkr. 20, 1943

KAS GIRDEI BAUKEGAN'E
Metinis bazaras 
prasideda

šv. Baltramiejaus parapi
jos prasideda šį sekmadie
nį, lapkr. 21 d. ir biigsis 
Padėkos Dienoje, lapkr. 25 
d., Lietuvių Auditorijoj. Ba
zaras bos kas vakarą, išski
riant pirmadienį.

Parapijos komitetas pade
damas visų draugijų atsto
vų, praneša, jog šįmet turi 
daug įvairių paukščių: “tur
kių”, vištų, ančių ir žąsų, 
laimėjimui, ir daug kitokių 
dovanų. Atsilankę turės pro
gos pas duris užsiregistruo
ti dykai ir paskutinį vaka
rą dalyvauti laimėjime di
delio kalakuto.

Kviečiami visi vietos ir 
£ py linkės lietuviai atsilan
kyti. Bus ir šokiai. Visi ga
lės linksmai laiką praleisti 
ir savo laimę išmėginti. Į- 
žanga dykai.

Bazaro valdybą sudaro: 
Pranas Dapkus, pirminin
kas; Jonas K'izinskas ir Vin
cės Buksas, pagelbininkai.

Šv. Antano draugijos 
sukaktis

Lapkr. 16 d. buvo balsavi- broliai: Bronius ir Danielius, 
mas reikale aerodromo. Nu- nupirko bažnyčiai arnotą. Už 
balsavo statyti. Taigi, rock-I tą gražią dovaną klebonas 
fordicc.ai greit pradės ke-

■ėktuvais.

PIRKITE KARO BONUS!

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGG ILLTNOT^

ITALIJOS GRAFAI

kun. K. Juozaitis viešai 
jiems dėkoja. Tikimasi, kad 
ir daugiau atsiras tokių dūk 
terų ir sūrų. Parapijai būti 
džiaugsmas. (

Korespondentas

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

80 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na visą akių {tempimų.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a, m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr Šeštad. 9:30 a m.
iki 7:00 p. m.

Rockfordiečiii džiaugias 
radę angliškam laikrašty pa 
gyrimą Antanui Sanvičiui, 
22 m., marynui, sūnui Ste
fanijos ir Antano Sanvaičių, 
2111 Bilda hl St., kurs pasi
žymėjo kevese. Jis numušė 
68 japonų lėktuvus ir už tai 
apdovanotas dviem sidabri
nėm žvaigždėm. Be to, 30 
dienu gavo “furlough”, kad 
aplankytų savo brangius 
vėlius ir visus draugus.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

tė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tori jo j, vertas pažymėjimo. 
Pirmiausiai gražų įspūdį da
rė, kuomet visi nariai “in 
corpore” dalyvavo pamaldo
se bažnyčioj. Klebonas kun. 
Čužaųskas pasakė pritaikin
tą tai dienai pamokslą. Rū
pesčiu seserų kazimieriečių, 
Šv. Antano stovyla buvo gra 
žiai pajuosta; draugijos glo
bėjas šv. Antanas tą dieną 
tikrai -džiaugėsi, matydamas 
skaitlingai susirinkusius na
rius išreikšti pagarbą jam 
už nepaliaujamą globą ir už
tarymą pas Visagalį, už drau
gijos sėkmingą gyvavimą į 
per 35 metus. Šv. Baltramie
jaus choras gražiu sutarti
nu giedojimu, daug prisidė
jo prie papuošimo pamaldų.

Vakare Lietuvių Audito
rijoj buvo įvairi gerai pri
rengta programa,, vadovys
tėj vakaro vedėjo draugi jos 
pirmininko Jono Jakučio. 
Čia vėl Šv. Baltramiejau? 
choras, vadovystėj varg. St 
Žyliaus, atidarė vakarą him- 

‘ nu ir dainomis. Parapijos 
mokyklos vaikučiai, seserų 
mokytojų išlavinti atliko da
lį programos. Moterų Anti- 
fonalis choras, pilnoj savo 
“galybėj ”, dalyvavo. Drau
gijos raštininko G. P. Su
kančio raportas iš draugijos 
gyvavimo buvo įdomus. Svei 
kinimus dr-jai sudėjo mies
to majoras Frank V allin. 
klebonas kun. Čužauskas, vi
karas Alb. Kishkunas, įvai
rių draugijų pirmininkai su 
dovanomis. Solo Alice Vai- 
tekūnaitės skambėjo visame 
savo grožy. Pagerbti nariai 
nesirgę arba neprašę pašai 
pos per 20 metų, taip pa;

.......... ’ ‘ ’ pez 
pil 
ap

35 m. draugijos gyvavimo 
sukaktuvių paminėjimas lap 
kričio 14 d., Lietuvių Audi-

Kam Kentėti
nesmagumus

UZKIETEJIMO
už-Kai jums prikimba veiksminis 

kietėjimai ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų. kvapų, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemfgą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas. jis taip 
gi yra vidurių stiprintojas, sudary 
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus. 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
tokit tikrai kaip nurodo
ma ant bonkutės užrašo. 
Jei jūs vėl nori
te jausti džiaug
smą m a lo n i o 3 
pagelbos nuo už
kietėjimo vargi
nimų ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų skilvi.
sigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
"susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

DYK A T 600 vertžs 
Bandymui Bonkutes

DB. PETER’S OLEJO LTNIMENT— 
antiseptikas — kuris suteikia greitų 
palengvinimą nuo reumatiškų lr ne- * 
uralglškų skausmų, muskullnio nu- 
garskausmo, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- i 
mų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas ! 
— palengvina laikinai nekuriuos 
skausmingus skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir | 
rėmuo.

I

Grafas Sforza su sūnum, Italijos liberalų vadas, nufo 
tografuoti kur nors Italijoj. (Acme-Draugas telephoto) 

’ ■ i ‘ .

nariai išbuvę draugijoj 
35 metus, žmonių buvo 
na svetainė. Programą 
vainikavo svečias kalbėto
jas, žurnalistas kun. Juozai 
Prunskis. Savo turiningo, 
kalboj nupiešė naudingume 
draugijos tarpe lietuvių i. 
kalbėjo apie okupantų žiau 
ramus mūsų tėvynėj Lietu
voj. 0

Vakaras baigtas Lietuvi 
himnu. Po to sekė balius ii 
pasilinksminimas visų narii 
ir svečių. Visais atžvilgiai: 
vakaras — paminėjimas tik 
rai gerai pavyko.
Mirė pionuieris

Vincas E. Zupkus, vienat 
pirmutinių lietuvių gyvento-

jų šioj kolonijoj, po keletos 
mėnesių sunkios ligos, mirė 
lapkr. 16 d., šv. Lorettos li
goninėj, Chicagoj, sulaukęs 
virš 76 metus amžiaus. 5S 
metus jis išgyveno W.auke- 
gane, buvo vienas pirmuti
nių organizatorių Šv. Bai 
tramiejaus parapijos ir ik. 
mirties prk jos priklausė.

Po gedulingų pamaldų Daž 
nyčioj, kuriai įsteigti patsai 
darbavosi, lapkr. 20 d. pa
laidotas Ascension kapinėse. 
Kur, kur i

O pas Žekus, tai visuomet 
randi pastogę ir linksmą ir 
malonų •: riėmimą. Atsilan
kius kun. J. Prunskiui į 
Waukeganą ir sustojus trur. 
pa i pas Joną ir jo žmoną 
uolius lietuvių katalikų spau 
dos rėmėjus, Žekus, Sr., i: 
man teko nors trumpai su 
kun. Prunskiu pasigerėti Že- 
kų vaišingumu. Pasidalinta 
įspūdžiais, pavalgyta gar- 

’ džiai pagaminto va’gio, lie
tuviško kugelio, pyrago ir 
kitokių' “patrovų”. Enrikas

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Lapkričio 14 d. susitvėrė 
A. L. Tarybos skyrius. Lai- 
kinon valdybon išrinkta: pir 
mininku S. Keliotis, vice 
pirm. V. Gremba, rast. P 
Deltuva, iždin. S. Kasputis.

Lapkričio 21 d., parapijos 
vakarienė. Kun. K. Juozaitis 
praneša, kad jau 500 tikietų 
pardavęs, šįmet vakarienė 
bus v kumpių. “Dzūkų kara
lius”, išgirdęs tokį klebono 
pranešimą džiaugias ir sa
ko: “Bus daug gražiosios 

i lyties; išsirinksiu vieną ir 
Povilui Petrėnui tikrai lai
mės užduosiu. Bu j jam lai
žytos.”

Pavyzdingos šeimynos 
kai: Adelė Misiūnaitė ir

va.
J'OS E

i

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl 

1944 
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA.............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Buariko Moderniška Krautuvė

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.

pnktikavfaMS 
jūsų garantavimas 

OptometrieaRy Akių SpeefadfetM 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS

DR. VAITUSH, OPT.
-S

SIŲSKIT “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
O JdStas 11.00. Atsiųskit man 
apmokstą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai--«0c veitės--bandymuf bon- 
kutes OLEJO IR MAGOI.O.
O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas .................................................... ..

Adresas ..................................................

Pašto Ofisas ............ .. .........................
DR PKTĘB FAMKAKY t KONS CO.

Dept. S71-2N
2301 IViMhlnrton Bl.d., Chlorą 12. IIL 
ŽM Htaalry M., Wlnniper. Man., Cm.

V

4712 South Ashland Av.
PhoM YARDS ira

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyri” Iš priešas 
ties spalvų neregėsimo — (color 
clindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Jos. F. Budrik, l»c.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 -valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

I

I

Ii

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Pbone YARDS «054

. lAIGlIU |
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS W 

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

WHFC - 1450 kilosi
SEKMADIENIAIS — nuo 1 h 

iki 2 vai. popiet. u)
KITOMIS DIENOMIS — nuo ® 

9:30 vai. vakare. M
EXTRA PROGRAMAS Penk- K 

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III. B
Telefonas — GROvehill 2242

t

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARLU

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

t Nedėliomis pagal sutartj
' Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

TeL YAEds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vaL 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 CANaI 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 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PEOspect 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 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MoElŲ ll
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI M'k * '

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I w
/* ii
i

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 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.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

SaMy
k FAHKING7

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 IR tYMLAUSLA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metei Sėkmingo Pateraavtmo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMKT 4118 Jos. M. Mozeris, Sac*y. «ZM SO. HALSTED ST

I

Ofiso TeL .... VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais1 J

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

Split by PDF Splitter



šeštadienis, lapkr. 2t), 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

VYRAI

FREIGHT
HANDLERS $10,300

LABAI SVARBŪS DARBAI 13,600

. . . 5,350

4,900

4,700

12,800

Atsišaukite asmeniškai į i 7.900

900NATIONAL CARLOADING
9,700CORPORATION
7,600

13,300Gera mokestis

SYKORA

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

•’ kame aukščiausia m-k"«tj visame 
■ii este. Mokame taipg! laikų ir pusę 

-> S ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manporcer Commission rv 

•atymai reika’auja kad daug- 
nas da-bintnkn turi įsigyti P.-> 

’lnosavįmo Raštą (statement n' 
availability) nuo dabartinės dar 
ho įstaigos — ar nuo War Man 
nower Commission — pirm pra 
dedant dirbti kitoje įstaigoje 
Persitikrinkit a- iūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga nalino^a- 
rimo raštas. Jūs sntaupvsit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

“DRAUGAS” HFJP 1VANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No D arltom St-eet 
Tel. RANdolph 9488-948*

HELP AVANTED — MOTERYS

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

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

Lt. Joseph Starshak pa
reiškė pereitą penktadienį, 
jog Chicagoje nuo sausio 1 
dienos išviso 1.200 jauname-
čių mergaičių buvo pabėgu
sių iš savo namų, o 1942 me
tais per pirmus dešimt mė
nesių buvo pabėgusių 804.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
DARBININKŲ

ARC VVELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

šešios dienos i savaite, laikas 
ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina

NEREIKIA JOKIO PATYRIMO

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

REIKIA DARBININKO

PASTOVUS DARBAI

GERA PRADINĖ
MOKESTIS

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Jsidirbimas

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

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

REGULIARIAI PAKĖLIMAI

Užtikrinta Ateitis Po Karo

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ BENCH DARBŲ 
Patyrimo

LYONS
GEROS DARBO

SĄLYGOS

Atsišaukit į

ARNOLD SCHWINN CO.
1718 N. Kildare

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

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

5757 ĮVEST 65th STREET

14

nereikia. 55c į valandą.
BAND INSTRUMENT 

COMPANY
WEST LAKE ST.

(Arti STATĖ — 3-čiame aukšte)

EQUIPMENT STEEL PRODUCTS
2900 W. VERMONT ST.

SVEIKINA AMERIKIETI K OMPOZITORIU BERLINĄ
-------- - - - — -

Vienam Londono teatre, kur buvo vaidinama amerikoniškas veikalas “This is 
Army”, Anglijos karalius Jurgis V ir karalienė Elzbieta sveikina amerikietį kompozi
torių Irving Berlin. Antras iš kairės yra Lt. Gen. Jacob L. Devers, taip pat amerikietis. 
(Acme-Draugas telephoto)

CHICAGOJE

Dažnai pasitaiko po aud
ros tyla, bet kaip kada už
eina dar 
padaro

didesnė audra ir 
daug daugiau žalos.

the

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

BLUE ISLAND. ILL. PUL 2206 
Reikajaula patyrusių ir nepatyru
sių Handlers, Punch Press Opera
torių, Shear vyrų ir pagelbininkų 
Die Setters ir Paint Sprayers, 
Maintenance ir Toolroom vyrų.

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

T

keistutiečiai, numal- 
audrą, kuri buvo nu- 
iš anksto; tai pada-

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 V AL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL.

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia 

Neapriboto Amžiaus
65c į vai. pradžioje, pastovūs dar
bai. gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL

RFIK.1LINGA VIRfJA 
GERAS MOKESTIS 

šiltas kambarys gjrventi. Sužinosite ■ 
fpipfnnn VALTIS 0130.

i

l
I

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ
Ilgoms ar 
Valgis ir

Sekmad.

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
3348 So. Pulaski Rd.

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. IVashington Blvd.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO,

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAMS
Abelnu Dirbtuvės

TARNAIČIŲ
Apartmentų Hotelyje 
Neapriboto Amžiaus

50c į vai., geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į

CHATFIELD APT. HOTEL
3333 W. Washington

Mes, 
šinome 
matyta 
rėm su pagalba mūsų ger
biamo dienraščio “Draugo”, 
kuris davė vietos savo skil
tyse padaryti atsišaukimą į 
narius dėl gręsiančio pavo
jaus, stoti į eiles apgynimo 
savo klubo nuo raudonojo 
gaivalo, kuris kėsinasi jį pa
grobti ir po Stalino kuntap- 
liu pakišti.

N

Mes, lietuviai katalikai, 
atsiliepėme į šaukiantį bal
są. Stojome visi ir sėkmės 
buvo labai geros. Taigi, vi
sados būkime pasirengę, nes,

★

★

★

★

For Help !
For Sale I

MEDŽIO IŠDIRBĖTŲ
Jig Saw Cutt^rs. Puiki mokesti! 
jei esate tame patyrę. Atsišaukit

CHICAGO CEDAR CRAFT 
MFG. CO.

1049 N. Paulina Humboldt 2241

Darbuc

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

Visuose 
dalinio

Kiek

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

VALGIS PRISTATOMAS

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

Malonios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House
keeper).

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

For Rent 1

MOTERYS

★

★
For Service ! 
For Results!

- ADVERTISE -

GERAS
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS

ANDOVER 3424
Miss Allen

Džani torių

GERA LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybes prirodymus.

Pagelbėkit Karo Veiksmui.

ABBOTT HALL reikalauja mote
rų apvalymui midshipman’s kam
barių. Pilną ar dalinį laiką. Gera 
mokestis su reguliariu pakėlimu 

Patyrimo nereikia.

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 —

l

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

Defense Dirbtuvės Cafeterijoj
Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreipkitės prie Mr. Pope 
(cafete rijoje).

EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS v

PULLMAN STANDARD CAR CO.
130th ir Calumet Harbor

Pirmad. perdėm šeštad.
Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226 8 ryto iki 4:30 pp.

ABBOTT HALL 
710 Lake Shore Drive

VYRAI IR MOTERYS

SEARS

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★*

REIKIA VYRŲ
Lioduoti ir iškrauti karus ir tro- 
kus ir prie abelnų warehouse dar
bų. 6 dienos 
pusė virš 40

BIRD
1472

Turi Jums Darbo! HELP AVAN’TED MOTERYS
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲv MERGINŲ IR MOTERŲ

į savaitę, laikas ir 
valandų.
& SON, INC.
W. 76th St.

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. — Cicero

istgvktte defensf
DARBĄ ŠIANDIEN'

$43.50 «
Už 52 va'andas t

SARGAMS ir FIREMANAMS
Nereikia ang'ių kasti. 

Nuo 4 pp. iki 12 vidurnaktį.

TRANSO ENVELOPE CO.
8542 N. KimbalI

PIRKITE KARO BONUS!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURJ NORITE GAUTI?

Palaikykite tuos biznio 
rius. kurie skelbiasi “Drau 
Ky

PILNAM 4P dattntttt laikui 
KAIPO TYPISTS IR 

MOTERŲ PARDAVĖJŲ 
TAIPGI

VAIKINŲ IR VYRŲ
PTT.NAM AR DALINIUI LAIKU) 

Prie Malonhi Pardavimo Darbų
Nežiūrint kiek patyrimo turite— 
SEARS išmokins jumis ekspertais 
prie malonių darbų.

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

Artimiausioj Sears Roebuck 
Krautuvėje.

SEARS, ROEBUCK & CO
1400 WEST 35th STREET

7 KRAUTUVĖS CHICAGOJE

burge. Raportas priimtas 
Buvo skaitytas laiškas 

“Vilnies” štabo, kuri šaukia 
konferenciją lapkr. 14 d. 
Laiškas atmestas. Nutarta 
su tautos pardavikais netu- 

' rėti nieko bendro, nes jie 
yra duobkasiai. Kasdami 

' duobę Lietuvai, jie patys j 
ją sugarmės.

Šis sus-mas buvo labai

kaip sakiau, po pirmos aud
ros, kuri praėjo laimingai, 
gali kilti dar didesnė ir pa
daryti daugiau žalos, negu 
pirmoji. Tik mūsų vieningu
mas visados prašalins pavo
jų, atmuš parsidavėlių gau
jas, kurių yra tik maža sau
jelė, bet visi desperatiški. 
Pas juos žmoniškumas se
niai išgaravęs, nes tautos
pardavėjas argi gali turėti sklandus. Pirmininkui primi- 
žmoniškumą? Aš sakau, kad nūs, kad būtų parinkta aukų 
ne! Community and War Funu,

Mūsų priedermė būti kiek- mergaitės perėic ir surinkę 
viename susirinkime. Tik $31.50. Aukojo F. šutkut 
tada bus ramybė ir draugiš- $5.00; po $1.00: P. Olišaus- 
kumas klube, nes tas gaiva
las lauks progos ir, je^gu 
tik mes apleisime susirinki
mą, jie ir Vėl kils ir dar gal 
biauriau, negu pirma. Tad. 
būkime sargyboje, lankyki
me sus-mus!

Tik $31.50. Aukojo F. šutkut

Šiame sus-me padarėme 
daug naudingų darbų. Buvo 
perskaitytas raportas iš kon 
ferencijos, kuri buvo Pitts-

Katalikas diplomatas

gavo pagyrimą
VVashington, D. C. — Ro- 

bert D. Murphy, katalikas ir 
amerikietis diplomatas, at
stovaujantis Š. Afrikoje, bu
vo pagirtas vieno brito už jo 
sumanumą ir didelį veiklu
mą sunkiose Afrikos valan- 

: dose.
Britas Bernard Mertz, 

vęs britų konsuliarinis 
ceris, parašė straipsnį, 
riame iškelia Murphy nuo
pelnus.

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

bu- 
ofi- 
ku-

Remkit karo pastangas per 
rinkimą ir perdavimą viso
kiausio metalo atatinkamom 
įstaigom.
PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTET> — MOTERYS

TYPISTS
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS
STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGUALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

J. Balnis, V. Evanaus 
J. Paniška, M. Kaziu 
P. Petkūnas, J. Gurž- 
F. Mickas, F Marge vi 
M. Mazanis M. Balnis

kis, 
kas, 
nas, 
das, 
čia,
J. Kundroška, N. Klimas, A 
Valukas, F. Puleikis, K. Kaz 
lauskas. Kurie prisidėjo sū 

| mažiau, negu $1.00, mergai 
tės neužsirašė vardų.

Garbės jums, keistutie
čiai !

Parengimų komitetas pra
nešė, kad klubo vakaras į- 
vyks 9 d. sausio, Lietuvių 
Auditorijoj. Programa, bus 
graži. Klubo choras vaidins 
juokingą komediją. O ant 
roj daly dainuos gražių dai
nų, kurias mokinasi tam 
karui.

R E A L T O R 
2411 S. 52nd Avė. 
Phone—Cicero 453

Pirkit nuosavybę dabar kol kainos 
ir nuošimčių ratos dar žemos!

Nuosavybes Ciceroje
2116 S. 50th Avė.

6 ir 6 kamb. mūro 
4821 W. 23rd St.

4 fletų mūro ..........
2220 S. 58tli Ct.

2 fietų ,.iūro ....
5040 W. 30th PI.

2 fletų medžio . ..
1325 S. 50th Ct.

Medžio biznio nuosavybė ..
1635 S. 4flth Ct.

6 ir 6 kamb. mūro .............
4901 W. SOth PI.

Medžio biznio nuosavybė..
3614 S. 61st Avė.

Lotas 34x125 ............................
2721 S. 58th Ct.

_ Du namai .................................
3521 S.’ 56th Avė.

4 fletų. medžio .......................
I 5413 W. 2.*>th St.

I
 Storas ir 3 fl. mūro .............
4904 W. 30th PI.

Medžio biznio nuosavybė .. 
1838 S. 48th Ct.

Kamp. 6 ir 6 kamb. mūro 
Prieinama

1444 S. Austin Blvd.
4 fletų mūro ............................

5403 W. 23rd St.
5 ir 5 kamb. mūro .............

1227 S. 51st Avė.
3 fletų mūro ............................

3433 S. 61st Ct.
Mūro bungalow 5 ir 4 kamb. 9,100 

5401 W. -
Kamp.

5001 W.
Kamp.

5413 W.
Į 4 ir 4
S. W. Kamp. Ogden ir 52nd Avė.

į 114 pėdų ant Ogden,
| ir 77 pėdų ant 52nd .... 6,700

Nuosavybės Chicagoje
!2657 S. Keeler Avė.

Kamp. 4 fietų mūro .... 12,200 
‘2512 S. Homan Avė.

Mūro biznio nuosavybė .. 5,900
2300 S. Ridgevvay Avė.

1 Kamp. 6 fletų mūro .... 16,300 
3059 W. Fifth Avė.

7 kamb. mūro cottage .. 
1414 W. Monroe St.

10 kamb. mūro rezidencija 
2413 S. Ki.kland z»ve.

4 ir 4 kamb. medžio .... 
1542 S. St. Loui.,

7 ir 7 kamb. mūro .............
1433 S. Harding a.e.

6 ir 6 kamb. mūro .............
2758 S. Ha.mlin Avė.

Kamp. 2 aukščių mūro .. 11,800 
1739 VVashburne Avė,

6 fletų mūro ...............
1849 S. Savvyer Avė.

4 ir 5 kamb. mūro .
1337 S. Tripp Avė.

2 fletų mūro ...............
1808 S. Homan Avė.

6 ir 6 kamb. mūro .
2829 W. 25th St.

Mūro ir medžio biznio nuos. 3.600 
2225 S. Ridgeway Avė.

3 fl. mūro po 6 kamb. .. 
2303 S. Sacramento A .-e. ~

2 fl. mūro ir medžio .... 
3812 W. Cermak Rd.

6 ir 6 kamb. mūro .............
1332 S. Kėdele A. e.

2 fl. mūro 5 ir 5 kamb. .. 
2745 S. Ridgevay Avė.

kamb. mūro cottage ....
3333 S. Kedzie Avė.

2 aukš. mūro biznio nuos. 
2227 S. Drakc Avė.

5 ir 6 kamb. mūro ....
2839 W. 63rd St.

Mūro
1534 S.

į Mūro
2723 S.

Mūro
2358 S.

4.600

kaina

26,000

10.200

7,150

22nd PI.
mūro biznio nuosav. 8.500 
3Oth PI.
Storas, 4 kamb mūro 24,000 
24th St.
kamb. mūro ir medž. 6,300

4,600

4,500

4,800

6,200

5,200

5,200

4,400

4,350

6.950

15,800

3,900

8,950

5,200

5,600

6,300
«

6.250

5,500

4,850

5,900

va-

Jei “Draugas” sutiks 
talpinti mano raštelius, 
aš stengsiuos parašyti kitą 
ka rtą apie sekantį klubo sus- 
mą, kuris įvyks gruodžio o 
d. Tas sus-mas bus svarbus, 
nes bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. Taigi 
mūsų dalyvavimas susirin 
kime labai svarbus.

Zarasiški

pa
tai

Karo laiku sumažėjo 
savižudystės

Washington, D. C. - 
’us bureau pra neša, 

ngtinėse Amerikos Vals- 
bėse sumažėjo savižudys- 

"ų skaičių?, kai prasidėjo 
aras. Biuras skaito, 
' 117 savižudysčių 

2 meU's. mažiau
žu ystės, ne ,u kad 1941 

metais buvo. Manoma, jog 
1943 metais savižudysčių 
skaičius irgi sumažės.

Cen- 
jog

jog 
bu-o 
1885

biznio nuosavybė 
Pulaski Rd.
biznio nuosavybė 
Savvyer Avė.
biznio nuosavybė 
St. Louis Avė.

Kamp. biznio nuosav. 2 
ir 4 fl.......................................

2702 S. Spaulding Avė.
2 aukš. mūro biznio nuos.

Nuosavybės Berwvne 
6907-9 W. Cermak Rd.

3 štorąi ir 5 lietai ............. ....... . .......
N. W. Kamp. Clarence Avė. ir 25th St 

Kampinis lotas .......................
1334 S. Clinton Avė.

4 ir 4 kamb. medžio .... 
6638 W. 26U1 St.

Mūro biznio nuosavybė .. 
26th St. ir Gunderson Avė.

N. E. Kamp. lotas 66x125 
2315 S. Kenilworth Avė.

Graži 
AVincLsor

S. W. 
6430 W.

6 kamb. mūro bungalow .. 
1441 S. Harvey Avė.

3 fl. po 5 kamb.......................
Nuosavybės Priemiesčiuose 

4017 Deyo Avė., Brookfield
7 kamb. stucco rezidencija 7,300 

912 S. Austln Blvd., Oak Park
6 fletų mūro ...........................  23,500

4126 S. Home Avė.. Stickney
Mūro bungalovv ir 4 kamb. 
medžio cottage ....................... 8,800

Hollywood. IUInoįs
Lotas 118x207 ....................... 3,350

28 N. Prospeet Avė.. CIarendon Hills
6 kamb. mūro rezidencija 

4008 S. Rįdgeland Avė.
6 kamb. r-edžlo bunra'ovv

Avė. netoli Grand, 
Rrookfield

.... 120x125 .......................
Bvirton Ridge, IUinois

7 kamb. medžio cottage
ir 2 aka ra i .................................

4045 Linden Avė.. Vešiem Springs
6 kamb. mūro rezidencija 14.400 

1187 S. Highland Avė.. Oak Park
Kimo 5 kamb. — ūfa 7.800

420« k pv.-o.-t Avė., Brookfield
5 ir 5 kamb................................. 8.500

7901 Ogden Avė.. Lynus
Kamp. biznio nuosavybė . . 16.000 

4201 S. Clinton Ave„ Stickney
Ka-np. 6 ka"ib. med 5 <oo

43rd St. ir Fish^rman Te rnce, I.y<~ns 
S. E. kamp. lotas įoosit* 2 700

2531 S. Des»’ah»cs Avė.. N. Rive-s de 
Mūro b'znio ru''"'>vbt r ato

Storai
... 13,000

4,750

32,000

1,200

5.200

7,600

3.300

mūro rezilenciia 
ir Gunderson Avenues 
Kamp. lotas 60x130 
27th PL

15,900

3,400

9,600

6,950

13,000

7,300

4,500

3,250

Pirkite ka-o bonus ir au 
okite cavo kraują per A. R 

Kryžių sužeistiems karei
viams.

I

I

SKOLINAME PTNHU'S
PIRMI

UŽ 4 NUOštmtt

Gaukite Voltui Mūsų An' ainavtmą.

SYKORA
MES

2411 S. 5”nd Avė.
Phont^Cicero 453

VADOVAUJ A M GREITAIS 
PARDAVIMAIS

38 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...............................................•.................................. $7.00
Pusei metų .................................................._................  4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................75
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Metams ...........................................................  $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ....................................... ?....................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................;.........................75
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Metams ....................................................................................... $8.00
Pusei metų ...................s............................... •...................   4.50
Trims mėnesiams .............................................................. '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pešto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879. .

Sekr. Hull kalba kongrese
ISTORIŠKAS ĮVYKIS

Praėjusį ketvirtadienį Jungt. Valstybių sekretorius 
Cordell Hull kalbėjo bendrame abiejų kongreso rūmų 
posėdyje. Jis pasakė svarbią, istorišką kalbą sąryšy su 
buvusios Maskvos konferencijos nutarimais. Tai buvo 
pirmas šio krašto istorijoj įvykis, nes sekr. Hull yra 
pirmas vyriausybės kabineto narys, daręs pranešimą 
kongresui tarptautinės politikos klausimais.

Mažųjų tautų žmonės nekantriai laukė šios sekr. Hull 
kalbos. Bet jis savo kalboj lietė tik Italiją ir Austriją, 
kurių ateities klausimas specifiškai buvo svarstomas 
Maskvos konferencijoj. Apie kitas tautas kalbėjo bend
rai. Iš to, ką p. Sekretorius pasakė, galima susidaryti 
aiškią išvadą, kad Jungtinės Valstybės, kaip ir kitos 
konferencijos dalyvės stovi už visų tautų laisvę. Jisai 
pakartojo Maskvos konferencijos deklaracijos tą vietą, 
kurioj kalbama apie įsteigimą tarptautinės organizaci
jos taikai atsteigti ir palaikyti. Ton organizacijon turės 
įeiti visos taiką mylinčios tautos, ar jos bus didelės ar 
mažos. Pacitavęs deklaraciją, p. Hull pabrėžė labai svar
bų dalyką, kad

visų taiką mylinčių taurų, nežiūrint jų didumo ar 
stiprumo, suvereniteto lygumo principas generalinėj 
saugumo sistemoj, tai kertinis akmuo, ant kurio tarp
tautinė organizacija bus pastatyta.

SVARBUS DESNYS
Šis principas esąs labiausiai vertingas Amerikai. A- 

not p. Hull, niekur kitur tautų lygybės dėsniai taip pla
čiai nebuvo pritaikinti prie laisvų tautų šeimos gyveni
mo, kaip Amerikoj. Pabrėžta ir tai, kad didžiosios val
stybės susitarusios nedaryti jokių žygių kitų tautų at
žvilgiu paskirai, be pasitarimo su visomis jungtinėmis 
tautomis. Keturių valstybių (Jungtinių Valstybių, Di
džiosios Britanijos, Kinijos ir Rusijos) susitarimo dekla
racija tuo esanti svarbi, kad ji

padėjo pagrindą visų taiką mylinčių tautų bendrom 
pastangom gyventi taikoje ir saugume, civilizuotoj 
egzistencijoj išlaikyti laisves ir teises ir naudotis vi
somis progomis daryti progresą ekonominiame, so
cialiniame ir dvasiniame gyvenime.

TAUTŲ LYGYBĖ
Smagu konstatuoti faktą, kad didžiųjų valstybių va

dai pripažįsta, kad taikai ir gerovei palaikyti yra rei
kalinga visų tautų talka ir glaudus bendradarbiavimas. 
Suorganizuojant tarptautinę organizaciją, kurion visos 
tautos įeis, ir pradedant jos veiklą,

nebebus daugiau reikalo sferų įtakai, sąjungoms, ba
lanso jėgoms ar kitoms kombinacijoms, per kurias 
seniau tautos ieškodavo saugumo ir gerovės.

KAS BUS SU NEIŠSPRĘSTOMIS PROBLEMOMIS?
Visų klausimų, suprantama. Maskvos konferencija 

išspręsti negalėjo. Todėl būsianti sudaryta Londone Eu
ropos tarptautiniams reikalams svarstyti komisija, ku
ri turės tik patariamąją jėgą. Tačiau p. Hull aiškiai 
pasakė, kad tarpvalstybinių sienų klausimas tik po ka
ro tebus galima išspręsti. Toks nusistatymas jau se
niau Jungtinių Valstybių vyriausybės buvęs paskelbtas. 
Svarbiausias dalykas yra tas, kad konferencija praėjo 
tarptautinės kooperacijos dvasioje ir kad dabar ima
masi praktiškų priemonių karui laimėti ir taikai atsta

tyti. Kai tokia dvasia bus dirbama,
daugelis problemų, kurios šiandien yra sunkiai išriša
mos, laikui bėgant, be abejonės, atviruose ir draugiš
kuose pasitarimuose būsią galima labiau patenkinan
čiai išrišti.

O KAIP SU BALTUOS VALSTYBĖMIS
Nesunku numanyti, kad šią mintį reikšdamas p. Hull 

turėjo galvoje Sovietų Rusijos siekimus pasiglemžti 
Baltijos valstybes ir Lenkijos dalį. Bet ši problema ne
bus sunku išspręsti, jei visu griežtumu bus laikomasį 
Atlanto Oarterio dėsnių ir, pagaliau, Maskvos konferen
cijos deklaracijos, kurioj pripažįstama teisė visoms tau
toms atsistatyti laisvomis ir nepriklausomomis. Balti
jos valstybėms daryti išimčių negalima. Tai būtų labai 
neteisinga. Maskva neturi jokių teisių prie Baltijos val
stybių. Nieks kitas neturi teisės tas valstybes atiduoti 
didelei valstybei, kad jas pražudyti. Lietuviai, latviai 
ir estai nori būti savo krašto šeimininkais, siekia būti 
laisvi ir nepriklausomi, ir, todėl, laikantis Atlanto Car- 
terio, tie jų norai turi būti realizuoti.

Sekr. Hull kalba kaip tik duoda vilčių, kad nė Balti
jos valstybių žmonės nebus pasmerkti vergijai ir pra
žūčiai, nes ir jie nori gyventi ir naudotis keturiomis 
laisvėmis.
★

Minint Kražių skerdynes
Prieš penkiasdešimtį metų Rusijos caro kazokai ir 

žandarai liejo lietuvių katalikų kraują Kražiuose. Jie 
panaudojo prievartą, ginklo jėgą, kad atimti iš žmonių 
bažnyčią, ją uždaryti arba sugriauti. Lietuviai, nors jau 
buvo įpratę rusų vergijos sunkų jungą vilkti ir kant
riai didelius vargus ir kančias pakelti, tačiau, kai už
simojo atimti iš jų bažnyčią, kuri jiems priklausė, ku
rioj jie Dievą garbino, žemaičių kantrybė išsisėmė. Jie, 
neturėdami ginklų, tuščiomis rankomis stojo prieš gink
luotą caro jėgą ginti savo teises. Ir gynė, nebijodami 
savo kraują lieti, nebijodami būti išsiųstais į tolimą 
Sibirą ir mirti.

Kražių narsūs žemaičiai, taip narsiai gynę savo re
ligines kartu ir tautines teises, verti didelės pagarbos, 
verti paminklų, svarbiausia — verti mūsų maldų. Ir 
šiandien yra liejamas Lietuvos žmonių kraujas. Naciai 
okupantai jau šimtus mūsų brolių yra išžudę. Štai, kaip 
jau buvo pranešta, visi Miliūų kaimu gyventojai nacių 
išskersti.

Rytoj minime Kražių skerdynių sukaktį, bet neuž
mirštame nė Miliūnų skerdynių, neužmirštame visų 
šiandieninių Lietuvos žmonių vargų ir kančių. Todėl 
ryt diena tebūnie maldos diena už mūsų tautos kanki
nius.

'SPAUDOS APŽVALGA ]
----------- —

Lietuviškieji komunistai grasina
Lietuviškųjų komisarų Chicagoj leidžiamas šlamštas 

atvirai pradėjo grąsinti visiems lietuviams, kurie dar
buojasi dėl Lietuvos išlaisvinimo. Pasiskaitykite, ką 
jie rašo praeito penktadienio numery:

“Lietuvių • tarybininkų’ (Amerikos Lietuvių Tary
ba — ‘Dr.’ redJ' laukia dideli nesmagumai. Kai ku
riuos lietuvių laikraščius laukia skaudus krestelėji
mas, kuris atsilieps jų sveikatai gerokai.’’

Ką tai reiškia? Mes norėtume, kad patys komu- 
sarai paaiškintų. Ar tai reiškia, kad “tarybininkams” 
lietuviškieji komisarai uždraus darbuotis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo? Ar tai reiškia, kad lie
tuviškieji komunistų komisarai rengiasi “kai kuriuos 
lietuvių laikraščius” ir jų leidėjus bei redaktorius fi
ziškai pažeisti?

Bet, galime užtikrinti tuos mūsų tautos judas, kad 
jokie grąsinimai nei ‘ ‘ tarybininkus ” nei patrijotiškus 
lietuvių laikraščius nesustabdys dirbti ir kovoti už Lie
tuvos žmonių teises atsisteigti savo laisvą ir nepriklau
somą valstybę.
★

Kam ji dirba
“Darbininkas” rašo:

‘‘Kaip žinoma, Jung. Valstybėse susidarė Amerikos- 
Sovietų Draugingumo organizacija. Toji organizacija, 
komunistų spaudos pranešimu, lapkričio 6-7 dd.. š. 
m., New Yorke, turėjo suvažiavimą, kur buvęs iškel
tas klausimas dėl Pabaltijo valstybių atstovų Ameri
koje. Sakoma, kad suvažiavimas reikalavęs Amerikos 
vyriausybės uždaryti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovybes.

Jeigu tiesa, tai toji Amerikos-Sovietų Draugingu
mo organizacija pirmame suvažiavime parodė ragus. 
Ji kišasi į Amerikos vyriausybės reikalus ir jos po
litiką. Taigi ne Pabaltijo valstybių atstovybės, bet 
toji organizacija turi būti uždaryta, nes ji eina prieš 
šios šalies santvarką ir demokratijos principus, jeigu 
tokius klausimus leidžia kelti savo suvažiavimuose.”

Prof. K. Pakštas
(Tęsinys)

Maskvos akiniais žiūrint, 
vis dėlto dar ne visa. Lietu
va “priklauso” Rusijai: nes 
Lietuvai tebepriklauso dar 
rusų nepasisavinta Klaipė
da ir jos kraštas, kurio plo
tas truputį didesnis už Lu- 
xemburgo. Visos Jungtinės 
Tautos tebepripažįsta Lu- 
xemburgui ne tik teoretinę 
nepriklausomybę, bet ir tei
sę turėti svetur savo val
džią (Government in Exile). 
Tai kodėlgi Lietuvai daro
ma tokia keista išimtis? Kur 
gi čia lygybė ir demokrati
ja? Juk ir pačiai Maskvai 
nekenktų, jeigu dabar demo
kratijos pasisakytų už kokį 
nors “ Lithuanian Commit- 
tee of Liberation”, tuojau 
pripažįstant tam komitetui 
kol kas nors vieną Klaipė
dos kraštą, kitų Lietuvos 
provincijų likimą paliekant 
tolimesnėms konferencijoms. 
Kad ir toks nutarimas vis 
dėlto būtų sutiktas Lietu
voje su didžiausiu entuziaz
mu, sukeltų gerų vilčių ir 
dar didesnį pasipriešinimą, 
vokiečiams. Jeigu nei tokio 
nutarimo demokratijos ne
daro — tai argi ne keistas 
šitas karas, argi nesityčio
jama iš mažų ir visai nekal
tų tautų, šnekama apie jų 
išvadavimą, bet kai prieina
ma prie Lietuvos vardo, tai 
ir pritrūksta jėgų didelei iš
minčiai per mažas lūpas iš
stumti. Taigi nepaprastai 
keistas šis karas, kai agre
soriams žadama ’ laisvė ir 
nepriklausomybė, o agresi
jos aukoms — likvidacija Si
biro snieguose. Sakysite, ko 
aš karščiuojuos, nes geri dė
dės visgi galų gale negali 
gi apsikiaulinti ir tarto žo
džio neišlaikyti... Susimilda
mas, patylėk, palauk... Bet 
juk tris metus laukiame ir 
niekur aukšti vyrai Lietu
vos vardo palankiai nebeiš
taria. Tik vienas Stalinas 
rojų mums žada, bet prakti
kos pamokyti mes to rojaus 
bijome kaip mirties, kurios 
ženklu mums yra piautuvas 
ir plaktukas. Piautuvas per
plaus mums gerklę, o plak
tukas sutriuškins smegenis. 
Ir šiuos žodžius mes priva
lom pasauliui pasakyti dau
gelio tūkstančių kankinių 
vardu, prašomi pogrindžio 
herojų, kurie šiuo metu sun
kiausiose ir pavojingiausio
se sąlygose Lietuvos retose 
giriose narsiai kovoja prieš 
visa kas vokiška.
Kas dar reiktų padaryti?

Dabar Sovietų armija už
ėmė Nevelį, taigi ji yra 70 
mylių nuo Latvijos ir 100 
mylių nuo Lietuvos ribų. Ne
užilgo ji gali įžengti į Bal
tijos valstybes ir tęsti tą 
patį likvidacijos darbą, ku
rį pradėjo 1940 ir 1941 m. 
Žmonės ten jau buvo gau
siai naikinami bado ir Ges
tapo agentų.

Visus išminčius ir gero 
takto žinovus prašau prisi
minti palyginimą: apie tris
dešimt didelių ir mažų tau
tų susijungę kariauja prieš 
vokišką slibiną puikiai žino
damos, kad jos laimės ir 
naudosis savo laisve bei ne

priklausomybe, jos žino už 
ką kenčia ir miršta. Bet 
vaizduokitės padėtį trijų kul 
turingų mažų tautų, kurios 
dar didesnę proporciją savo 
gyvybių aukoja ir nepaly
ginti daugiau kenčia net ne
žinodamos ar jų pralieto 
kraujo upės bus paskaitytos 
pakankamu išpirkimu pra
rastos nepriklausomybės. Ši
tokį reiškinį visi padorūs 
žmonės laiko superheroizmu, 
tik cinikai ir niekšai šitos 
aukos nenori matyti, nes 
tai dar labiau pabrėžia jų 
dvasinę menkystę, bailumą...

Jei vieniems rusams bus 
pavesta administruoti (kad 
ir tik laikinai) Baltijos kraš
tus., tai Lietuva, Latvija ir 
Estija įžengs mirties ženk
lam daugybė dar išlikusių 
geriausių žmonių turės mir
ti išgarsėjusiu masinės lik
vidacijos būdu. Jei netikite 
— pasiskaitykite komisaro 
Sierove instrukciją ir prisi
minkite gyvulių vagonus pri 
grūstus žmonių pakeliui į 
šalčio karalystę, į didžiau
sią pasaulio šaldytuvą, kur 
vidutinis metinis mirtingu
mas konclageriuose siekia a- 
pie 20 nuoš. Tur būt gana 
pasakyta.

Tad reikia, kad
1) su rusų kariuomene į- 

žengtų ten specialiai parink
ta iš Amerikos lietuviškai 
mokančių piliečių plati ad
ministracija bent iš kelių 
šimtų žmonių.

2) Turėtų vykti ir Ameri
kos Raudonasis Kryžius su 
gydytojais ir medikamen
tais, nes ten vaistinės be
veik visai tuščios.

3) Turėtų vykti šioks toks 
maisto ir rūbų transportas.

Nežinantiems noriu pri
minti kas yra karas šiaurės 
Europoje. 1914-20 m. iš pus
trečio milijono lietuvių ka
ro lauke buvo užmuštų apie 
60,000 vyrų, bet nuo bado, 
ligų ir baisaus šalčio mirė 
daugiau 400,000 žmonių. Tai 
gi lietuviai tuomet prarado 
apie 20 nuoš. savo gyvento
jų. Šitą baisenybę amerikie
tis tikrovėje savo krašte pa
matytų tik tuo netikėtinu 
atveju, kai šioj šaly žūtų per 
kelis metus apie 27 milijonai 
gyventojų. O dabar ten ka
ras daug žiauresnis, nes pri
sidėjo darbo vergų masinė

deportacija į Sibirą ir Vo
kietiją.

Ginčas su Maskva dėl Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo gali ir labai ilgai 
užsitęsti. Rusijos kariuome
nė gal būt gana greit Lietu
von įžengs. Ir jeigu ji viena 
ten šeimininkaus be liudi
ninkų, be padorių partnerių, 
tai mes juk jau žinome kas 
ten bus: iš lietuvių tautos 
liks tik ašarų ir kraujo kla
nas. Tad pusė milijono Ame
rikos lietuvių vis dėlto turi 
teisę žinoti, kas jų broliams 
Lietuvoje ruošiama. Spaudo
je mes skaitom, būk Ame
rikoje ruošiama Europos o- 
kupacijai tūkstančiai valdi
ninkų. Daugeliui kraštų su
darytos specialinės grupės: 
jos mokosi atitinkamų kraš
tų kalbas, istoriją, geogra
fiją ir socialinę struktūrą. 
Lietuvai jų reiktų gal arti 
tūkstančio. Bet kur jie da
bar yra? Lietuviškai po tru
putį mokančių Amerikoje 
labai daug, bet sakytam dar
bui ruošiamų žmonių reikia 
su mikroskopu ieškoti. Tai 
klausimas kurs privalo rū
pėti visiems šviesiems ir or
ganizuotiems lietuviams, ku
rie gausiai ir ištikimai Uir- 
ba ir kariauja ir aukoja šau
niosios Amerikos pergalei.

Ypač reikia skubiai didin
ti Amerikos Lietuvių Tary
bos lėšas. Iš svetur atvyku
sių kalbėtojų maža turime 
ir prakalbas publika mažai 
lanko. Reikia gerai išplėsti 
aukų rinkimą panaudojant 
vietines kolonijų jėgas ir or
ganizacijas, reikia sekti pui
kiu Rochesterio lietuvių 
duosnumo pavyzdžiu. Nejau
gi tik viena lietuviška pa
rapija pasiliko gyva ir pat
riotiška? Nesinori tikėti....

žodžiu, reikia paskubinti 
lietuvių ruošą katastrofoms 
ir lemiantiems įvykiams su
tikti. Ir tai ne vieno ir ne 
kelių darbas. Turi išsijudin
ti visos kolonijos, visos pa
rapijos ir orgtnizacijos. Jei 
Maskvos konferencija nepa
blogino , Lietuvos juridinės 
padėties, tai ir mes neblo- 
ginkim jos savo apsileidimu 
ir neveiklumu. Atsakomybė 
už Lietuvos likimą guli ant 
visų mūsų pečių ir sąžinių. 
Tad laikas realizuoti Pitts- 
burgo puikios konferencijos 
gražius pasiryžimus ir nu
tarimus.
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Aš mačiau kraujo šlakus Kražių 
bažnyčioje, - pasakoja čikagietė

— JOS SENELIS PEAS1KASĘS PRO PAMATUS 
PABĖGO KRUVINOMIS KOJOMIS. — KAZOKAI 
KITUS GYVUS UŽKASĖ ŽEME KILNOJOSI. — 
DABAR JI SIUVA “STRAIPAS ’ KAREIVIAMS.
Į mūsų automobilio lan- čia apačia pamato — nekokį, 

gus tėškė pašėlęs lietus. Ir ten kalėjimas Kražiuose bu 
gal pirmą kart savo gyveni- vo — ir pabėgo. Perplaukt 
me aš esu toms nemieloms Kražantę ir bėgo dar aštuo 
vandens srovėms dėkingas.• nis verstus. Kai į trobą įpu>: 
Jos, tiesa, uždengė Illinois lė, marškiniai buvo
pakelių vaizdus, bet už tat kojos kruvinos. Sirgo po to 
atvėrė žmonių lūpas. Mūsų labai. O kai kas iš pabėgu 
mašina riedėjo į Waukega-, šių ir mirė, 
ną, bet mintys nuskriejo net: 
į senuosius Lietuvos laukas, 
kiek tik besiekė atmintis 
matytų ir girdėtų dalykų. 
Tarp mūsų — penketo ke
leivių — buvo ir žemaitė 
Zofija Masiokienė, kilusi 
Kražių.
Vienuolės, rusų varu 
išvežtos iš Kražių

sušalę

AUKŠTI SVEČIAI ARKIDIECEZIJOS JUBILIEJAUS IŠKILMĖSE

RIMTIES VALANDĖLEI

— Tikriausiai Tamsta ga
lėtumei kai ką papasakoti a- 
pie baisiąsias Kražių skerdy
nes? — bandžiau užvesti 
kalbą.

— Mes gyvenome pačiame 
Kražių miestely, — pradėjo 
ji dėstyti, ką beatsimenanti. 
Mamos tėvelis Dzidorius Za
blockis, nueidavo j vienuo
lyną pagelbėti, lankus uždė
davo ant bačkelių, kuriose 
seserys raugindavo agurkus, 
ar ką. Seserys vienuolės gy
veno labai atsidavusios mal
dai ir nuošalumui. Į vienuo
lyną nevalia buvo pašali
niams įeiti, tik mano sene
lis turėjo pasitikėjimą ir 
kokiam reikale nueidavo pa
gelbėti O jau seserys, kaip 
mama pasakojo, tai kai an-; 
gėlai bažnyčioj šventėmis 
giedodavo, jos ir vargonuo
davo. Ir bažnyčioje jos bu
vo pasislėpusios nuo žmonių 
akių, 
davo,

— Atsimenu. — pasako
jo toliau Masiokienė, — Kra 
žiuose dar gyveno tokia da
vatkėlė Medikauskaitė. Ją 
rusai buvo taip baisiai su 
mušę, kad ji kalbėt negalė

iš jo, o jau daug metų buve 
praėję. Girdėjau pasakojant 
kad kazokai šventoriuje ra- 
vus buvo iškasę ir ten žu 
vusius palaidojo, kiti d?r. 
sako, gyvi buvo, žemė, užpi 
lant, kilnojosi... Mes
būdami įlysdavome į rusų 
jau uždarytą bažnyčią. Pat 

aptaškytai 
Bažnyčioj buvo .c

gražūs, riebūs angelių 
Galvutės rusų nukap_ 
kad mums gaic būda 
Šventoriuje ant bažny-

maž

mačiau krauju 
sienas, 
kie 
kai. 
tos, 
vo.
čios durų buvo stovylos Sko 
lastikos ir dar kokio tai ki 
to šventojo. Jų nukapotos 
buvo ausys, žmonės kalbėję 
kad “cūdai” — rusai norė
ję visiškai jas sukapoti, ak 
negalėję...
Mažytės ir vyskupo žiedas

Atsimenu, paskui bažny- 
' čią atitaisė, suvažiavo daug 
i kunigų, pats vyskupas bu
vo, pamokslą sakė, o mes, 
mažos mergaitės, gėles bars- 

įtėme. Buvome arti yyskupo 
ir mums labai patiko žiūrė
ti į jo žiedą, toks su raudona

Courtesy of Chic. Herald-American
Šįmet Chicago arkidiecezija švenčia 100 metų jubiliejų. Ta proga Šv. Vardo katedra 

je buvo suruoštos iškilmingos pamaldos, ku rieše dalyvavo daug aukštų Bažnyčios ir 
pasaulinės vyriausybės svečių, šiame atvai zde pirmose vietose sėdi miesto majoras Ed. 
Kelly ir Amer. Jung. Valstybių pašto sekretorius Frank Walker su žmoną, atvykę iš 
Washington. D. C.

ninkas. Išvežė, ir jokios ži-
nios...
Kai prisiuvi ir kai nuardai 
“straipą” kareiviui...

— O kaip toliau jūsų gy- j 
; venimas klostėsi ?

— Po Didžiojo karo Lietu-

DABAR

Tik kai komunijos ei
žmonės jas pamaty- akute. Mes paskui ir klausė- Voje nebuvo mokyklų. Ka

riavo. Visi labai gailėjo, kai me kunigėlio, kodėl kiti ku- pelionas Galdikas pamokino 
seseris į paprastus ve-

išvažė iš turi; matai, mažų toks ten mokyti vaikus po kaimus.
A • AA T’

pas, paaiškino mums. Žiede
t?

— Tai nelabai mėgsti tų, 
ką Kražiuose lietuvius ka
pojo...

— Kur gi... Ir dabar russi 
bolševikai išvežė Sibiran ma
no brolį. Buvo mūrininkas 
Kražiuose, paprastas darbi-

nigai neturi žiedo, o šiUs mus ir apie 7 mus paleidorusai
žimus susodinę
Kražių.
Kazokų sudaužyti žmonės

— O ką apie rusų siautė- yra relikvijos, 
jimą Kražiuose girdėjote?

— Mainos tėvelis pasako
davosi, kad ir jį buvo su
griebę rusai. Galvą taip su
daužė ir į kalėjimą uždarė. 
Mato jis, kad blogai, Ui jie 
keli kaliniai prasikasė nak-

VNITED NATIONS
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3REAK UP NAZ1 MINE FtetPS whO FORMEJUY 
Ht\0 UP APMOKO UNIT5 FOR. PAYS

supratimas. — “Jis vysku- Ruošdavome eglaites. Buvo 
smagU Moterėlės kil-
basų, sūrio prinešdavo... Vė 
liau atvažiavau į Ameriką. 
Darbą turiu prie kariuome-, 
nes, kur Navy Pier. Mūsų 
ketvertos moterų, darbas — 
siūti kareiviams ‘‘straipas”.) 

■ Per dieną po kokį šimtą pri
siuvame, o kai būna mokslo 
užbaigimas, tai dar daugiau 
— i visgi daugelį paaukština. 
Kad linksmi jie, kad smu-i 
gūs “straipą'’ gavę. Kitas ir 
‘ aiskrymo” nuperka. O pa
sitaiko, kad kitam ir nuar- 
do... Ot. išeina nakčia, pa
daugina. perlinksmas, ar 
pervėlai grįžta ir nubaudžia. 
Vienam tokiam ardau “strai 

o jis stovi toks liūd- 
Tai aš jam ir sakau: 
esi “bed boy”. O jis 
liūdnai, nutęsdamas:
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nas.

į “Tai 
taip
Je-e-e-s...

Taip, tai darbą turiu ge
rą, viskas būtų neb’ogai, tik 
kai Lietuvą prisimeni, sun
ku darosi. Gal ten ir namelis l 
tėviškėj sudegintas. Įsimįs- 
lini kitą kart, tai net už 
migti sunku...”

K. J. Prunskisl

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne- 

Jgu iš dorybių

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
■ ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
N — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
3B dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
JU PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
M kaslink perstatymo namų.

Cordell Hull, pargrįžęs iš 
Maskvos pasitarimų, prasi
tarė lietuviams labai opiu 
klausimu — kasgi bus su 
mažomis valstybėlėmis, kaip 
pavyzdžiui Pabaltijos t.uto- 
mis, kai karas bus laimėtas. 
Nekantriai laukė susitarimo 
nuosprendžio.

Paaiškėjo, kad tuo klau
simu nenorėta kalbėti, nes 
dar per anksti, turės Laiko 
vėliau. Rusija tačiau pasi- 
gyrusi, kad bent leis, išlais
vintoms neva tautoms, pa
reikšti ar jos norėtųsi telk
tis prie Rusijos ar ne. Žino
ma, ji, mielu noru pildys jų 
pageidavimus.

Kaip gudriai, bet dvipras
miškai pasakyt?. — tauta, 
pakliuvusi po milžiniškos 
tautos letena, gaus progos 
pasisakyti apis savo siekius. 
Kasgi matė arba bent būtų 
girdėjęs, kad peliukė, pakliu- 
,us katino naguose, galėjo 
apsispręsti ar jai būtų ge
da u laisvė ar katės pilvas? 
Vieni juokai, akių dūmimas, 
bet visgi daugelis mano kad 
lusija geraširdė.

Jeigu žmogus gudrus, pik
toji dvasia dar gudresnė. 
Gundydama Ievą rojuje dvi
prasmiškai kalbėjo — Vieš
pats nenori, kad jūs valgy- 
tumėte užginto vaisiaus, kad 
neliktumėte dievais žinoda
mi skirtumą tarp garo ir 
blogo. Kokią laimę siūlė, 
nuodėmės vergiją, kuri pa
tiko pirmiems tėvams!

Piktoji dvasia šiandien 
dar nėr praradusi gudrybės,

anaiptol, daugiau žmonių 
sugauna savo spąstuose. Jau 
dabar pradėjo reikštis keis
tas galvojimo būdas — jei
gu Bažnyčia sunkiais karo 
laikais paliuosuoja tikinčius 
nuo pasninkų, gal būt jų vi
sai nereikia? Kam ji sunki
na žmogų • liepdama jam su
silaikyti nuo mėsiškų val
gių penktadieniais? Tai tik 
pora gudrių minčių.

Nors, tad, regime gudru
mo išdavas, pagrindan tau
tos deda dviprasmiškus žo
džius sutartyse, kad būtų 
galima išsisukti nuo uždėtų 
priedermių, kur tik pasisuk 
si panaši nekrikščioniška 
dvasia dvelkia žmogaus san
tykiuose su artimu, nedera 
padoriam žmogui pasiduoti 
tiems viliojimams.

Kad daugelis gyvena apsi
šarvavę gudrumu, tas nepa
teisina mūsų pažiūrų dvi
prasmiško elgesio arba žo
džių. Juodukai Afrikoje be
veik nuogi vaikštinėja, visgi 
tas neteikia mums taisyk
lės, kaip žmogui reik apsi
rėdyti. Kad kuri nors val
stybė naudojasi suktybėmis, 
tas visai neduoda mums lais
vės panašiai daryti. A.B.C.J.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITtVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
Neišmeskite savo senų tedėvėtų rakau, f 
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

DIRBTUVES TZ£sZ1z

valuable booklet that
y heips solve menu problemc 

"CHEESE RECIPES FOR*

WARTIME MEALS”
• ITcre are 22 excellent recipes from the 
Kraft Kitchen ... recipes for main dishes 
that wiU be a big help with ration menus. 
The book is illuslrated; recipes are printed 
in large. easy-to-read type. For your free 
copy just send order form below.

Kraft Home Economics Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Plcasc send me a frec copy of

"Chcne Recipes for Wartime Meals

NAME___

ADDRESS

CITY. STATĖ

OH.JOY!
What a joy to get relieF from a cough due to a 
cold. Get it with Smith B rot bers Cough Drops 
—the famous drops that contain a specia! bleod 
of soothing ingredients. Two kinds, Black or 
Menthol. Only a niekei checki that tiekia.

BROS. COUGH
CK OR MENTHOL—

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

i 
f

&

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm _ _
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- į 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. -
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ | 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų. *** 1

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. '
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 351S

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Everything in the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

i. • • •

V and SONS
7 »■ Factory Repreeeutative.

■
SHOVVROOMS IN 

MEECHANDISE MAKT
* 
v f For appointment call — 

REPUBLIC 6051
V' ----- ------------------- ■ -  6
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komitetas patarnaus sve

Rytoj visi į 
Bridgeporla

Rytoj visų dorų Chicago 
lietuvių akys ir širdys turi 
būti nukreiptos į Bridgepor- 
tą, kur įvyks Kražių skerdy
nių 50 metų sukakties mi
nėjimas.

Su pasipiktinimu prisime
name tas žudynes nekaltų 
lietuvių, ginančių savo šven- dovaujant Emilij 
tas teises; su pasipiktinimu nei ir E. Genienei. Parapijos 
skaitome žinias apie šiuo 
metu kankinamus, žudomus čiams prie bufeto, 
mūsų brolius; su didžiausia 
baime ir susirūpinimu žiū
rime į būsimas baisiąsias 
skerdynes, kurios artėja 
piie Lietuvos slenksčio.

Minint tą liūdną įvykį, 
kviečiame visus geros valios 
lietuvius atvykti į Šv. Jur
gio bažnyčią, kur 11 valan
dą bus atlaikyta suma už 
žuvusius mūsų tautiečius, o 1 
vakare, 6 valandą, Šv. Jur-; 
gio par. salėj įvyks gražus 
vakaras. Bus atvaidintas vei 
kalas iš Lietuvos laisvės ko
vų, Moterų Są-gos 21 kp. 
choras padainuos patrijoti- 
nių dainų. Kalbės A. Bulo
tienė vėliausiai atvykus iš 
Lietuvos. Atvyks žymūs sve
čiai — Lietuvos ministras 
P. Žadeikis, kons. Daužvar
dis, žymus visuomenininkas 
ir kalbėtojas kun. J. Balkū- 
nas ir pulk. K. Grinius, ku
rie, nėra abejonės, prabils į 
mus.

Metinis parapijos 
bankretas

Roseland. — Visų Šventų-, 
jų parapijos bankietas įvyks 
21 d. lapkričio parapijos sa
loje.

Kleb. kun. J. Paškauska: 
praneša, kad bankieto su
ruošimu rūpinsis gabios tre
tininkių brolijos narės, va- 

i Mitkie-

Programos suruošimu 
išpildymu rūpinas Šv. Ka 
zimiero seselės ir varg. Kas
tas Sabonis.

Ričardas Sabonis pasakys 
šeimininkėms patarimų, o 
dainomis ir muzika — Kas 
tas, Leokadija ir Sylvia Sa
boniai paįvairins programą

Po visam bus šokiai prie 
geros muzikos.

Visus nuoširdžiai kviečia 
klebonas kun. J. Raškauskas I
ir parapijos komitetas

SUVALKIEČIŲ MIŠRUS CHORAS RENGIA VAKARĄ

FocaBetterDay
U.S.WAR BONDS

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės 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-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUIV

* MArt ;>A«JArt ri-ArtllC -MA.
TKKIOIJIM 5ATLKAI ES GlM 
SPALVOS DANTŲ t»M£lTOMX

Tad būkime visi. ’R. K

inces the Germans are burmng 
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 allied 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 
determination to aid in the war 
effort.
VSS 741S C- £. Traominr

X.»Velvalone^i
$12.50

IKI $39.50 UŽ K1EKV11.N4
Neatsiduoda. Be skonio. Natūrai** spal
vos. Neblunka Vl**oj šaly žinomo* dantų 
pi eitos. Permatomos crytftal clear p Įeitos.

Plunksnom sunkumo, sanįtarė*, Paten
kinimas ^ar»ntuetas. Materiolns labai pa
našu* | gamtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimu*. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p’ei tas įspaustas ir I 
Į gautas tik iš lalsuiuotų dentistq [ 

HEJNABROf
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 8251

Atdara nuo » ik) a. Seitad. nuo 9 lkl t 
____ KAI.BAMK LJET t; VILKAI

3945 W 2«th st. 2nd F|. I.aw. 2908 
30 N. Dearborn Rnt. 80«, Sla. 8649 

Vidui mieadlo vai. D —S. Antradieni Ir 
ketvirtadieni nuo 9 lkl 7.

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

Šis choras, vedamas pianistės O. Skiriūtė s-Metricks, remia visus lietuvių ir lietuvy
bės darbus ir sumanymus. Choras buvo vie nin'ėlis, kuris buvo pasiuntęs atstovą į Pitts 
buigh, Pa., lietuvių konferenciją, ir aukojo $10.00. Choras pasitarnavo daugeliui Chi
cago lietuvių organizacijų atlikdamas prog ramas. Taipgi yra aukojęs Amer. Raud. 
Kryžiui pinigais ir išpildęs dvi programas.

Choro vakaras bus lapkričio 21 d., Chica go Lietuvių Auditorijoj. Programa prasidės 
4 vai. popiet. Bus atvaidinta “Kuprotas ože lis”, kuriame yra daug įvairumo ir juoko. 
Be to, bus graži koncertinė dalis, kurią išpildys solistai: Ona Piežienė ir K. Pažarskis. 
Dainuos ir Raud. Kryžiaus vieneto choras, kurį veda komp. A. Pocius, ir Suvalkiečių 
choras. Nuoširdžiai kviečiami visi atsilankyti. Patriotas

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.

Dain. 0. Juozaitienė 
metinėj parapijos 
vakarienėj

North Side. — Lapkričio 
21 d., 7 vai. vakare Šv. My
kolo parapijos įvyks metinė 
vakarienė parapijos svetai
nėje. Programon pakviesta 
dain. Ona Juozaitienė, kuril 
šiomis dienomis apsigyveno! 
North Sidėj, pas savo ma
mytę Oną Mikužienę.

Ona Juoaitienė (Mikužiū- 
gimė ir užaugo North

Side. Ji čia pradėjo ir dai
navimo karjerą. Buvo uoli 
choro narė ir savo balsu 
puošė bažnyčioje giedojimą
ir sykiu lavino savo iš pri- mas liūdyja kunigų, draugi- 
gimties gražų balsą. Ištekė
jus už Jono Juozaičio (da
bar kariuomenėj) apsigyve
no Marąuette Park. Ten dai
navo lietuvių parengimuose. 
Dažnai ją girdime dainuo
jant ir per radio.

Sveikiname Onutę sugrį-

Labdarių vakaras
tė

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
rengia labai įdomų vakarą 
subatoje. lapkričio 20 d., 
Birgelių name, 6739 S. Rock- 
well St. Bus gera, muzika ir 
visokio gėrimo ir užkandžio. 
Koncertinė dalis susidės iš 
naujausių ir seniausių 
tuviškų dainų.

lie-

Metinė parapijos 
vakarienė i

Marąuette Park. — šiuo 
laiku sueina 16 metų nuo pa
rapijos įsteigimo. Parapijos 
mūrai ir atmokėtos didelės 
sumos parapijos skolos liū- 
dyja nuoširdų ir sumanų 
šeimininkavimą klebono kun. 
A. Baltučio, kuris kiekvieną, 
net ir mažiausią vaikelį var
du vadina.

Parapijos ir draugijų au
gimas parengimų sekmingu-

|

eis
na-

Visas vakaro pelnas 
užbaigimui prieglaudas 
mo. Pradžia 6 vai. vakare.

Marketparkiečiai kviečia- žusią į North Side. Malonu
mi atsilankyti. Linksmai lai- klausytis jos gražaus balso 
ką praleisite ir paremsite bažnyčioje. Bus proga išgirs 
naudingą darbą. 1 ti J4 ir sekmadienį parapi-

Va’dyba ir komitetas Jos bankiete.
Choras ir varg. N. Kuly3 

džiaugiasi, kad Onutė vėl su 
mumis dainuoja. Vietinis

Pirkite Karo Bonus

Visi ir visaip taupo taukus, kurie reikalingi karo rei 
kalama.

jų valdybų ir visų parapijo- 
nų gražų sugyvenimą. Kle
bonui visuose darbuose pa
deda nuoširdūs asistentai: 
kun. S. Petrauskas, kun. V. 
Urba ir kun. A. Zakaraus
kas. Pastarasis suorganiza- i vo parap. mokyklą baigusias 
mergaites į “Glee Club”, ir 
daug laiko pašvenčia mokin
damas dainų.

Minint' parapijos ,kbirth- 
day”, rengiama vakarienė, 
bufetas su programa, lap
kričio 21 d., parap. svetai
nėj. Programa prasidės ly
giai 6 vai. Valgius gaminti 
apsiėmė Moterų Sąjungos 67 
kp. Komisijon įėjo: U. Ka- 
dzewick, O. Butkienė, A. 
Menalgienė, A. žagūnienė, H. 
Daunorienė, M, šrupšienė ir 
A. Aleksiūnienė. J03 žada į- 
v a irų menu su didžiuliu 
birthday cake.

Atsilankę nesigailės.
Dovydo Motina

Jaunamečių vakaras I
Brighton Park. — Moterų 

Są-gos 20 kp. jaunamečių
-skyrius turės bingo party 
Gramonto salėje, 4535 So. 
Rockwell St., lapkričio 21 d. 
2 vai. popiet.

Komisija susidedanti iš.
Frances Paukštis, Aldona 
Lazauskas. Sylvia Vertelka. 
Helen širvinskas ir jų glo
bėjos Peggy Zakaraitės kvie 
čia visas sąjungietes daly
vauti tame parengime ir 
kiek galima, paaukoti dova
nų.

Dovanas dėl “chancf 
books” aukojo Mary Kra- i 
zauskas, Helen širvinskas ir 
Peggy Zakaraitė.

Prašomos visos sąjungie- 
tės 20 kuopos ir viešnios iš 
kitų kuopų paremti jaun a- 
mėtės. Komisija

Dabar klubas rengias prie 
šaunaus įvykio, tai choro 
krikštynų vakaro, kuris į- 
vyks nedėlioj, lapkr. 21 d., 
Vengeliausko 
Talman Ave. 
popiet.

Kviečiami
čiai ir kaimynai, 
draugai atsilankyti į krikš
tynas. Atsilankę nesigailės.

N. P., nu t. rašt.

Remkite karo pastangas

salėj, 4500 S. 
Pradžia 3 vai.

į
visi eržvilkie-

nariai ir

Mūsų kariniams fabrikams 
reikia kuodaugiaosio plieno, į 
geležies, vario, švino,, žal
vario ir kitų metalų. Šių me
talų kiekvienas gali 
rinkti, didesniais arba 
žesniais kiekiais, savo
me, sandelyje, skiepe arba 
pastogėje ir parduoti ar pa
aukoti tam tikrom įstaigom, 
kurios perduos tą laužą ka
riniams fabrikams. Tai yra

Eržvilkio klubas, nors dar patriotinis darbas, kurį gali 
jaunas, bet daug ką jau yra da"g kas atlikti savo Iruor.u 
nuveikęs. laiku.

su-
ma-
kie-

Eržvilkiečių vakaras

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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
r

*

N EL AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad

Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:.

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Budriko radio
Sekmadienio vakare, 9:30 

vai. iš radio stoties WCFL, 
1000 kil., eis graži lietuviš
ka programa. Išgirsime lie
tuviškų dainų, kurias dai
nuos vyrų choras. Radio or
kestras patieks gražios mu
zikos.

Šią 
Juozo 
kandų
kuri randasi adrehu 3241 S. 
Halsted St. Pran

radio valandą duos 
Budriko Radio, Ra- 
ir Jewelry krautuvė,

' NEVAIRE, MA0AME,WlLLY0U FORGET ZE FAMOUS 
unncr tnDacur *
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Raudonos Rožes
Klubo Vakaras

Cicero. — Raudonos Ro
žės Klubo parengimas šį 
šeštadienį, Liuosybės svet. 
Tai bus šokių vakaras ir ba
lius. Įžanga — pakelis ciga- 
retų o jei kas duos kelis 
pakelius, irgi bus gerai, nes 
visas pelnas to vakaro bus 
sunaudotas nupirkimui kalė
dinių dovanų klubo nariams 
kariuomenėj, kurių virš 40 
ir skaičius vis auga. Nes jau 
pradedama įmti 
ji- •

Kaip kitados, 
kartą randasi 
rėmėjų. Frank 
1346 S. 50th Avė 
*‘Jeigu rengiat vakarą, tai 
ir pelno turi būti, nes ka
reiviai reikalingi paramos. Į 
Aš duodu pusbačkį alaus.” (
Laidotuvių direktorius An-' 

tanas Petkus sako: “Aš 
senai esu nusitaręs tą 
rengimą remti, nes yra 
ras tikslas sukelti fondą 
pirkimui kalėdinių dovanų 
mūsų jauniems vyrams, nes 
jie už mus kariauja, gi mes 
čia dar visko turim. Aš nu
perku pusbačkį alaus ir pats 
būsiu parengime.”

Tai ko daugiau 
Puiku, tik reikia

Brighton Park. — TT. Ma
rijonų Bsndradarbių 35 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
bus lapkričio 21 d. parapi
jos mokyklos kambaryje 
tu 3 jau f o paskutinių šv. Mi
šių. Yra daug svarbių rei
klų svarstymui. Valdyba

---------- -

ir vedusie

taip ir šį 
geraširdžių 
Danauskis, 

sako:'•7

PASIŽYMĖJĘS AMERIKOS LAKŪNAS

Town of Lake. — Drau- 
gij i Šv. Elzbietos laikys mė
nesinį susirinkimą lapkričio 
20 d., 1 vai. popiet, mokyk
los kambaryje. Visos narės 
prašomos susirinkti.

Valdyba

jau 
pa- 
ge- 
nu-

Kapitonas Bong, 23 metų amžiaus, vienas iš labiausiai 
pasižymėjusių karo lakūnų Pacifike. Iki šiol jis yra nu
mušęs 21 japonų lėktuvą. Atvaizde jis parvykęs namo į 
Poplar, Wis., poilsio. (Acme-Draugas telephoto)

reikia? 
svečių. 

Rengėjai planuoja gauti do
vanų gyvų kalakutų, nes 
dabar kaip tik jų sezonas. 
Tad ateikite pasiimti savą
jį- D.

MicirinLimai !21 d"’ paprįsto^ viet°j1 val- 
JuMriilnlllIuI popiet. Prašoma narių susi-

Šv. Kazimiero Akademijos nes yra daug kas
Rėmėjų draugijos susirinki- svarety* draugijos labui, 
mas įvyks sekmadienį, lap- Nariai’ kurie ^avo paraZini- 
kričio 21 d., 2 vai. popiet,, 
Šv. Kazimiero akademijoje. 
Visų ARD skyrių įgaliotų 
atstovių prašome dalyvauti 
susirinkime. Turime labai 
svarbių reikalų bendram ap
tarimui rengiantis prie mi
nėjimo sidabrinių sukaktu
vių (25 metų) mūsų organi
zacijos.
A. Nausėdienė, ARD pirm.

VOKIETIJA GREIT 
SUBYRĖS—GREW

NEW YORKAS, Lapkr. 19. 
—Buvęs Amerikos ambasa
dorius Japonijai Joseph C. 
Grew vakar pareiškė, kad 
japonų moralė esanti geres
nė už vokiečių ir, jo many
mu, vokiečių naminis fron
tas greit subyrės.

TT. Marijonų Bendradar
bių 26 skyriaus susirinkimas 
įvyks Dievo Apvaizdos par. 
mokyklos kambaryj lapkri
čio 19 d., tuoj po novenos 
pamaldų.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, lapkr.

Marąuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, lapkr. 21 d., 2 
vai. popiet parapijos svetai
nėje. Nar iąi-bendrad ■ rbiai 
prašomi ateiti į šį susirin
kimą. Valdyba

darybės darbuotojai kviečia
mi laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reika'.ų svars
tymui. - Valdyba

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai-; 
kys susirinkimą sekmadienį, 
lapkričio 21 d., parapijos S2-] 
Įėję, 1:30 valandą popiet, i 
Visi nariai ir narės ir lab-

Praves Wonderful 
For Itching Skin 
To soothe itching, burning skin, appb 
medicated liųuia ŽEMO—a Doctor 
formula backed by 30 years continu 
oussuccess! For ringwonn symptoms, 
eczema, athlete’s foot or blemishes 
due to ertemal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packagea 
ęold. One trial convinces. Only 35£ 
Also 60p and $1.00.
---------------- >ZLiVi w

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SUSIPAŽINKITE

Į
i

mus, prašomi užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Ry- 
mionkos moterų ir merginų 
laikys mėnesinį susirinkimą 
lapkr. 21 d. 1 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambary
je. Nut. rašt.

SU

ŠALAPUTRiS"
1 veiksmo komedija

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS 
METINIAM BALIUJ

Šeštad., Lapkr. 20 d., 7:30 v. v.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 S. Halsted St
Visą programą išpildys Keistučio Choras. 

Girdėsite gražių dainelių. Po programo šokiai.

11

i

I

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1R89 m.) '

® Meniški, Vertingi
| PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

I

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose’
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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 viršminėtu 

antrašu.

!|

Si

■A'.) : •■♦•4
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
•PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patankinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

Į]

__  r
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 

PAKTICVLAR PEOPLE PREFEE PACHANKIS PRODUOTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most Endurlng—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

Protestuoja prieš
Mosley paliuosavimą
LONDONAS, lapkr. 19.— 

Londono policija išsklaidė 
minią darbininkų, kurie šian 
dien maršavo protestuoti 
vyriausybės nutarimą iš ka
lėjimo paleisti Sir Oswala 
Mosley, kuris prieš karą bu
vo suorganizavęs ir vadova
vo britams fašistams. Nuta
rė jį iš kalėjimo paliuosuoti 
dėl jo menkos sveikatos.
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KLAUSYKITE
? VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

i SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
: Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8_val.jrak. I

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas te Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

! NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

DOCTOR’S Adliui lW
> GREAT SUCCC3S FOR

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

PAGERBIMAS LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.
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Phoues: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

AnTIOUĄ
&UG/HALLV SHAlHC TO MMCKVA
DCDicrrro 7C CHKJsnaN uf£ mes BuRico 
By outruguAKE '*84.7 & o^v

i

irBn ra i
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No matter what you’ve tried vithaut 
Buccess for unsightly surface pimples, 
blernlahės and similar skin irritations, 
here’s an amazingly Buccessful doc- 
tor's formula—powerfully aoothins 
Liauid. Žemo—which ęuicldy relieves 
itching soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelonsty effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cascs 
may need Extra Strength Žemo.

I f JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorato
AMBULANCE Dieną ir Naktį

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUTOBNIA AVĖ. Phone LAE. 3572

IMMEDtATELY AFTUt 
ITS COMSCCMTIOH 
WAS tN-rROOUCKD 
tH 1-1™ CENTURV TO 
COM8AT u^onous 
TEACM1NG THAT 
CHRJVTU aooy 
V/AS MOT PtESSNT 

. UNT1L -THE
\ CON5COtATlO«M 
> OF THf CMAUCE. 
< - * C l

COUGHS
Dae Te Coldt or Bronchial Irritatfoo

Her«’« Qood news for the peoole of the U. S. A 
Cinede’3 greateet cough mediane o now bemg 
mede end eofd right here. ind f you hava my 
doubt about what to take tho winter for the com
mon cough or bronchial imtltion gst • bottle of 
Buckie/i CANA0I0L Mm ture. You won’t ba dieap- 
pomted - ifs different from anythmg tise you evw 
used -one little aip and you get rutant action. Only 
45c—eit drugguta. Sitisfaction or monsy back. i

s
4N&47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
032-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

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

ii stoties WGES (1300), ra Povilu Saltimieru.

II

P. J. RIDIKAS
3354 SU HALSTED ST. 710 W. 18tb STREET

 Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—39
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
— A

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

Lietuvaitė Dėdės Šamo kariuomenėje
Anna Aukškalnytė myli 

Amer ką ir Lietuvą. Ji nori, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

Ji turi brolį ir dvi sesutes. 
Jos giminaitis Aukškalnis. 

gyvenantis Gary, Ind., yra 
uolus “Draugo” agentas.

Keturios nursės laimė
jo Purple Heart

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pareitą 
ketvirtadienį pranešė, jog 
keturios armijos nursės

Anna Aukškalnytė (HilI)
Anna Aukškalnytė yra gi

musi ir augusi Detroit, Mich. 
Ji baigė Šv. Jurgio lietuvių 
parajijos pradžios mokyklą., ,1 » , ,, (gailestingos seserys) buvotaip pat aukštesnę mokyklą . , _ , TT
ir kolegiją. Universitetą bai
gė 1943 metais, birželio 24 
dieną. Liepos 1 dieną, 1943 
metų, įstojo į Dėdės Šamo 
kariuomenę. Ji dabar randa
si North Carolina. Jos mo
tina gyvena Derborn. Mich.

SESERYS APDOVANOTOS PURPURINĖM ŠIRDIM Bus pagerbti Lietuvos didvyriai

Chicagos lietuviai rytoj mini Kražių 
skerdynių sukakti

apdovanotos Purple Heart 
ženklu. Jos buvo sužeistos 
šiame kare. Trys apdovano
tos Purple Heart ženklu nur
sės yra iš Illinois valstijos.

Nutrenkė elektra
Evansville, Ind. — Mrs.

Pabėgo iš nelaisvės Minnie px>“oore , “etų
* amžiaus, Pelzer, Ind., buvo

Lt. Thomas H. McCarty, elektros nutrenkta pereito 
26 metų, pabėgo Italijoje iš 
belaisvių stovyklos, prisijun
gė prie Amerikos jėgų, esan
čių Italijoje. Pereitą trečia
dienį jis parvyko aplankyti 
tėvų, kurie gyvena Wheaton.

Jis dabar negali pasakoti 
kokiu būdu pabėgo iš nelais- 
vių stovyklos, tąją paslaptį 
galės atidengti po karo.

ketvirtadienio ryte, kai ji 
pagelbėjo savo vyrui Ho- 
wardui traukti pumpą iš šu
linio jų farmoje. Jos vyras 
buvo sunkiai sužeistas, kai 
vamzdis, apie 35 pėdų ilgu
mo, susijungė su elektros 
vielomis.

i

I

Pradėjo kelionę
Wendell Willkie pradėjo 

dažniau vaižnėti su prakal
bomis.

SKELBKITĖS “DRAUGE
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'IŠKILMINGOS PAMALDOS BAŽNYČIOJ, GRAŽI PRO
GRAMA SALĖJ. DALYVAUJA MINISTRAS P. ŽADEI- 

KIS, KUN. J. BALKONAS, PULK. K. GRINIUS
Rytoj šv. Jurgio parapijoj šiai ištrūkusi iš Lietuvos 

įvyksta retos ir reikšmingos jau po nacių įsiveržimo. Be 
iškilmės. Rytą 11 vai. baž- to, dainuos Moterų Sąjungos 
nyčioj gerb. prel. M. Krušui 21 
celebruojant, laikomos iškil
mingos šv. Mišios, kuriose 
dalyvauja atvykęs iš Wa- 
shington Lietuvos ministras 
p. P. žadeikis ir kiti aukšti 
svečiai. Pamokslą sakys 
Kun. Jonas Balkūnas, Kuni
gų Vienybės sekretorius iš 

; New Yorko. Į pamaldas ren
kasi lietuviai iš visos Chi
cagos, kad pasimelsti nė tik 
už Kražių skerdynėse žuvu
sius. bet ir už nacių išskers
tuosius musų brolius Miliū
nuose ir kitose Lietuvos vie
tose.

I

I

J
Seserys: leitenantės Madona ir Agnės Nolan, iš Oak-' 

land, Calif., dvi iš keturių armijos slaugių vyriausybės ap
dovanotos Purpurinės Širdies (Purple Heart) ordenu. žiau
riose kovose prie Salerno, vokiečių bombai patekus į A- 
merikos laivą — ligoninę, abi buvo lengvai sužeistos. Ne
paisydamos to, stropiai ėjo savo pareigas. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

1

Baisi scena

Jaunuolis nužudė jauną moterį

kp. moterų choras, 
p. Metrikienei vadovaujant. 
Taip pat bus ir šokiai. Tarp 
daugelio kitų svečių daly
vaus iš New Yorko atvykęs 
K. Grinius, Dr. P. Daužvar
dis ir kiti.

Šį Kražių skerdynių mi
nėjimą rengia trys apskri
čiai — A. L. R. K. Federaci
jos, Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoj ir Moterų 
Sąjungos. Chicagos lietuvių 
visuomenę jie kviečia gau
singai atvykti ir dalyvauti 
svarbiose iškilmėse.

X Rytoj visi keliai veda 
Bridgeportą, į šv. Jurgio 

parapijos salę, kur bus Kra
žių skerdynių 50 metų su
kakties paminėjimas. Bus 
graži programa. Kalbės Lie
tuvos ministras P. žadeikis 
kun. J. Balkūnas, pulk. K. 
Grinius, A. Bulotienė ir k. 
Bus atvaidinta drama “Pa
jūrio auka”, dainuos Moterų 
Sąjungos 21 kp. choras.

X Kun. Norbertas Pakal
nis, New York Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, šiandie 
atvyksta Chicagon pasitarti 
su Amerikos Lietuvių Tary
bos vykdomuoju komitetu. 
Tikimės, kad gerb. svečias 
rytoj dalyvaus ir Kražių 
skerdynių paminėjimo baž
nytinėse iškilmėse ir vaka
re Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Kun. N. Pakalnis yra 
eks-čikagietis.

Tą pačią dieną, būtent ry
toj, šv. Jurgio par. salėj, 6 
vai. vakaro, minimos Kra
žių skerdynių 50 metų su
kaktuvės puikia programa. 
Gabi Ateitininkų Draugovės 
(aktorių grupė vaidins “Pa
jūrio Auka”. Kalbės Lietu
vos ministras p. P. žadeikis, 
kun. Jonas Balkūnas, p. Bu
lotienė, garsiojo kun. M. 
Krupavičiaus gimin. vėliau-

i

SMAGIOS ATOSTOGOS

X “Vytis” lapkričio mė
nesio išėjo gražus, įvairus, 
gausiai iliustruotas; spauda 
šviesiai mėlyna. Viršelyje 
natūralių spalvų Amerikos 
vėliava. ‘‘Vytis” dabar gra 
žus namuose stalo papuoši
mas. Prisirašę prie L. Vy
čių organizacijo’s laikraštį 
gauna dykai. Metinė mokes
tis $2.

X Lt. Domininkas J. Var
nas, gavęs “furlough” par
vykęs namo žmonos drau
gystėje lanko savo draugus, 
pažįstamus, kurių turi la
bai daug. Jis buvo žinomas 
Chicago jaunimo — vyčių 
veikėjas. Jo tėvai, gyvenan
tieji Brighton Parke, taipgi 
yra žinomi veikėjai.

Mrs. Russell * buvo rasta 
Cass mirusi prie kelio, netoli jos 

kauntės tardytojas pasakė namų, pereitą trečiadienį po 
pereitą ketvirtadienį, jog ke- į to, kai du maži verkiantieji 
turiolikos metų amžiaus mo- vaikai atėjo į Mr. ir Mrs. 
kinys Donald Ervin prisipa- Lloyd Ervin namus, tai yra 
žino nužudęs su akmeniu ~ 
Mrs. Wilmą Russell, 28 me
tų amžiaus, ūikninko žmoną, 
kad jinai matė jį medžiojant 
su šautuvu, kuris buvo jam 
uždraustas vartoti. Girdi, 
jis bijojęs, kad moteris gali 
pasakyti apie jo medžioklę.

Donald Ervin gyvena kai- 
minystėje nužudytos moters 
ūkio. Tardytojas pareiškė,

Harrisonville, Mo. — Geo
rge R. Chamberlain,

Apvogė garaže
Keturi negrai anksti 

reitą ketvirtadienį apvogė 
Walter Olesek garaže, 13000 
Torrence avė., kur jis dirba 
kaipo prižiūrėtojas (attend- 
ant) . Iš jo vagiliai paėmė jOg Donald prie kaltės pri 
$40- sipažino jo ofise.

į Donald tėvų namus, ir pa
sakė jog jų motina nebuvo 
namie visą naktį antradie
nį.I

pe-

SUVALKIEČIŲ MIŠRAUS 
CHORO

METINES IŠKILMES
Rytoj, Sekmad., Lapkr. 21 d.

i

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 S. Halsted St.

Pradžia 4 valandą p. p.
STATO SCENOJE “KUPROTAS OŽELIS”

Koncertinę programo dalį išpildys žymūs solistai 
Ona Piežienė, Kazimieras Pažarskis, Suvalkiečių 
Mišraus Choro Vyrų Kvartetas, L. š. R. Kryžiaus 

Choras ir Suvalkiečių Mišrus Choras.
Nuoširdžiai Visus Kviečia Dalyvauti.

Vogtas automobilis 
nuvedė kalėjiman

Fred Nelson. negras, bu
vo pavogęs automibilį, ku
ris priklauso Delmar A. 
Stevens’ui, 1448 Lake Shore 
drive. Pereitą ketvirtadienį 
Nelson buvo nubaustas nuo 
vienų iki dviejų metų kalė
jiman.

Nelson buvo areštuotas 
policininkų Charles W. 
Schmidt ir William Hensen.

Rasta negyva
Ludington, Mich. — Mrs.

Lillian Breunan, 32 metų, 
Scottville aukštesnės mo
kyklos mokytoja, buvo rasta 
mirusi pereitą ketvirtadienį 
savo name, prie Camp Mor- 
rison.

Sugavo pabėgusią 400 
svarų kiaulę

Pereitą ketvirtadienį Brigh
ton Parko apylinkėje skam
bėjo šauksmas, bet nebuvo 
atsakymo. William O’Rourke, 
Brighton Park policininkas, 
kreipės į savo draugą ofice- 

1 rį John Nichols, kuris šyp
sojos.

“Dabar jūs pabandykite”,
— jis pasakė.

Nichols pabandė, bet dar 
nebuvo atsakymo. Tada stai
ga iš krūmų iššoko kiaulė ir 
bėgo per lauką. Policininkai 
greitai vijos.

Po dviejų valandų ir tri
jų mailių vijimosi policinin
kai sugavo 400 svarų kiau
lę garaže. 4410 Keating avė. 
Tą kiaulę nugabeno į Union .
Stockyardą. iš kur toji kiau- 
lė buvo pabėgusi prieš dvi 
dienas.

Dvinukės šventė gim
tadienį ne tą pačią 
dieną

Northville, III. — Dvynu- 
j kės Alma ir Evelyn Smith, 
iš Northville, šventė savo 
gimtadienį, bet ne tą pačią 
dieną. Viena šventė gimta
dienį pereitą penktadienį, o 
kita šeštadienį, minint de
vintą gimtadienį.

Alma gimė 11:49 vai. nak
tį (p. m.) lapkričio 20 dieną, šaudęs laukinių ančių tiek 
1934 metų, 
sekančią dieną. 12:06 
prieš pietus (a. m.).

Joe Gordon vienas New 
York Yankee’s basebolinin- I *
kas, naudojasi atostogomis, 

įčia jis nufotografuotas Ore- 
gon valstybės pelkėse prisi-

o Evelyn gimė kiek tos valstybės įstatymai 
vai. leidžia. (Acme-Draugas tele

photo)

X Town of Lake pastaro
mis dienomis matėsi namo 
parvykę šie Dėdės Šamo ka
reiviai: Viskontas, Vanagas 
Vaiškus, šimanis, Janinas. 
Visi paviešėję pas savuosius 
grįžo atgal į savo stovyk
las.

Apvogė atvykusį į

Germantown, Pa. — Po 
15.000 mailių kelionės grįžo 
iš Kinijos trys misijonoriai.

Delbert Guinan, iš Sunset 
Beach. Calif., atvyko į Chi
cagą ir po atvykimo jis 
vo apvogtas. Iš jo buvo 

‘ • laikrodis 
$65. Du vyrai pasisiūlė 
gelbėti jam atidaryti daik
tams pasidėti vietą (parcel 
locker), prie Roosevelt rd. 
požeminio traukinio stoties, 
jis pareiškė policijai, tada 
su peiliais apsiginklavę vy
rai atėmė iš jo pinigus, laik
rodį, skrybėlę ir žiedą.

bu- 
pa- 
už

pa-

Aukos kraują
Jungtinių Amerikos Vals

tybių kepėjai greitu laiku 
organizuotai aukos kraują 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Apie tai pranešė perei
tą ketvirtadienį Andrew 
Fasseas, Chicagos kepėjų 
klubo direktorius.

Nubaustas
Albert Frey, iš Earlville.

La Šalie kauntės, buvo nu- 
i baustas teismo penkiais šim

tais dolerių pereitą ketvir
tadienį už sulaužymą kai
nų administracijos taisyklių 
cukraus srityje.

X “Meilės eleksyras” — 
tokiu vardu komediją atvai
dins V. Rėkaus, No. Side 
veikėjo, vadovaujama sce
nos mėgėjų grupė Brighton 
Park Federacijos 19 sky
riaus ruošiamam vakare, 
gruoržio 12 d., parapijos sa
lėj.

X LRKSA 16 kuopa, No 
Side, lapkričio 28 d. rengia 
šaunų vakarą parapijos sa
lėj. Bus atvaidinta juokin
ga komedija “Gaila ūsų”. 
Vakaru domisi ne tik visi 
northsaidiečiai. bet dauge
lis ir kitų kolonijų veikėjų

X Kareivių Motinų klubas 
Bridgeporte rytoj Mišiose 
7:30 valandą bendrai eis 
prie šv. Komunijos, o po 
Mišių parapijos salėj turės 
bendrus pusryčius.

X Antanas Kaminskas, ži 
nomas dainininkas, rytoj 
dalyvaus Gimimo Panelės 
Šv. parapijos metinės vaka
rienės programoj. Dainuos 
taip pat ir Glee Club choras.
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MAN BAILEY'S 
STORE WUZ 
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YEAU: DE 
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\ Gaisras
Yellow Cab Co. garaže, 

3226 N. Halsted str., perei
tą ketvirtadienį kilo gaisras. 
Trys automobiliai (cabs) 
buvo sužaloti. Gaisrininkai 
su liepsnomis kovojo 50 mi
nučių.

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą. , SKELBKITĖS “DRAUGE”
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