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EUROPOS KARAS TESIS 6 MENESIUS, CHURCHIL
Amerikiečiai Baigia Apsupti Metz; i 

Mažina Nacių Pabėgimo Koridorių
VYRIAUSIAS AEF ŠTA- j šiaurę ir dasivarė iki pen- j 

BAS, Paryžius, lapkr. 12.— kias mylias į pietus nuo tos 
Lt. Gen. Patton armijos ka- tvirtovės, 
riams perkirtus dvi susisie- Šarvuočių divizija ver
kimo linijas iš Metz, Ame- žiasi pirmyn pagal vakarinį
rikos artilerija abiejose pu
sėse siaurėjančio nacių pa
bėgimo koridoriaus prisiar
tino iki šaudymo distanci
jos.

Amerikos šarvuočiai ir 
kariai vakar pasistūmėjo 
pirmyn nuo penkių iki de
vynių mylių, ir perkirto ge
ležinkelį' iš Metz į Saarb- 
ruckeną bei kitą liniją į 
Sarrebo argą.

Amerikos tankai persikė
lė per Nied-Francais upę. 
Le Mud apylinkėje. Penktos
divizijos kariai pasuko į ką.

Moselle upės krantą, ir už
ėmė Brieux Chateau, apie 
keturias mylias į šiaurę nuo 
Moetz.

Amerikiečiai susiaurino 
nacių pabėgimo kelią iki 10 
mylių platumo, ir jų artile
rija gali apšaudyti kelius, 
kuriais naciai bėga.

Rytuose, ketvirtos divizi
jos kariai veržiasi per miš-, 
ką į šiaurę nuo Chateau.' 
Salina, kur jie atmušė ir 
pavarė nacių šarvuočių ata-

PREZIDENTAS SU DVIE O VICE PREZIDENTAIS Sako Naciai Rodo Dvasinį Nusilpimą; 
Nori Galingos Prancūzų Kariuomenės

PARYŽIUS, lapkr. 12.— Tarp kitko, Churchill sa- 
Kal būdamas Prancūzijos kė Anglija pageidauja, kad 
sostinėje, kur jis šiuo metu Prancūzijos armija būtų at
lankos!, Anglijos Ministras steigta didelė ir galinga, 
Pirmininkas Churchill sakė kad išsaugoti taiką Europę- 
vokiečiuose jau matosi dva- je.
sinis susmukimas, ir dėlto Churchill ragino prancū- 
karas prieš Vokietiją gali i žus susivienyti ir remti 
baigtis šešių mėnesių bė- Gen. De Gaulle vyriausybę, 
gyje. ’ tuo stiprinant savo kraštą.

Hitleris Galų Gale Pasakė Kalbą; 
Naciai Kovos Iki Galo: Goebbels

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Senai laukta Hitlerio kalba 
brvo pasakyta šiandien. Ją

ryta ryšium su naminės ar
mijos — Volksturm—for
maliu prisaikdinimu. Hitle-

Prezidento Roosevelto grįžimas Washingtonan buvo atžymėtas paradu iki Baltųjų Rūmų. Į perskaitė Heinrich Himm- ris kalbėjo tik apie “laimė-

Sunaikino Kitą Japonų Laivų Konvojų
GEN. MacARTHUR ŠTA- į jos kariai, varydamiesi per 

BAS Philippinuose, lapkr. į nelygų tereną, kaujasi aš-

Šiame atvaizde matosi Prezidentas, busimasis Vice Prezidentas Harry S. Truman (vidury) j |er Pilnas kalbos tekstas 
ir Vice Prezidentas Henry Wallace._____________________ _____ (Acme-Draugas Telephoto.) į pebuvo girdėtas, bet pači-

Amerikos Lėktuvai i Sako Lenkai Atmetė Švedai Protestuoja ' ■ žydų internacionalistų: sūc- 

Stalino Pasiūliji' Naciams dėl Baltijos pavojŲ
Hitlerio kalba buvo pada-

12. — Amerikos lėktuvne- i tuoniis mylias į pietus nuo “10 priešo lėktuvų, jų tar
siu lėktuvai sunaikino kitą. Carigaęą^o 24-toji divizija pe B—29'ai,“ penktadieny 
japonų konvojų Ormoc įlan
koje. Konvofhss susidėto iš

Puolė Salas - Tokyo
SAN FRANCISCO, lapkr. j LONDONAS, lapkr. 11.— 

12. — Tokyo radio sakė Laikraštis Evening Star ra-

vis tebespaudžia japonus puolė Pagan salas. Maria- 
ant Ormoc kelio. nas salyne.

šė, kad gerai informuoti 
sluoksniai -. pareiškė. jog 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne atmetė Stalino sąlygas

STOKHOLMAS, lapkr. 12. 
—■ Švedijos vyriausybė pa
siuntė Berlynui aštrų pro
testą dėl nacių pranešimo, 
kad beveik visi Baltijos jū
ra skaitoma karo zona, ir

jančią ištvermę,’’ bet nemi
nėjo “pergalės.’’

Propagandos Ministeris 
Joseph Goebbels sakė naciai 
fanatiškai kovos iki bus 
pasiekta “atitinkama tai
ka.’’

keturiu transportų ir šašjn Kiti Amerikos lėktuvai | Pranešimas taipgi sakė Lenkijos-Rusijos ginčo išri- kad neutraliems laivams
naikintuvų, kurie vežė maž- atakavo kitus priešo laivus “suvirs 10 priešo lėktuvų” Šimui.
daug 8,000 šviežių japonu 
karių į Ormoc, Leyte salos 
vakariniam krante.

Visayan srity. ketvirtadieny puolė Yap sa-
Armijos lėktuvai, atakuo- lą, Carolines salyne, ir kad

darni japonų įrengimus Or-
Anot komunikato, tik ke- moc srity, numušė 19 prie- 

li priešo likučiai tepasiekė šo lėktuvų, 
krantą.

Amerikiečiai lakūnai už-

17 B—24 lėktuvų atakavo 
Haha ir Chichi salas, Bo- 
nins salyne.

Japonai taipgi sakė Ame
rikos lėktuvai ir laivai bam-

(New Yorke girdėtas 
Maskvos radio pranešimas 
sakė Stalinas pareiškęs Edu
ardui Osu8ka-Morawskiui,

“gręsia sunaikinimas.” 
Švedų nota sakė Švedijos

vyriausybė skaito šį vokie
čių žygį žalingu Švedijos 
interesams, ir užginčija vo-

Rusai Kaujasi už Gelžkelių Centrą; 
Sako Prasidės lemiačioji Ofensyva'

LONDONAS, lapkr. 12.—) patingai didelius mūšius 
Rusų kariuomenė, vis pla-1 prie Cegled, 35 mylias į pie-

Liublino lenkų komiteto kiečių teisę .atakuoti švedų 
MacArthur sakė japonų Japonai taipgi sakė Ame- pirmininkui, savo pasitikę- laivus. Notoj pažymėta, kad

komandierius, Gen. Yama- rikos lėktuvai ir laivai bam- jimą, jog iš “bendros kovos atsakomybė už visas to žy-
tiko konvojų prieš rytą ir ■ shita, matomai parinko va- bardavo Iwo Jima, Volcano Vokietijos teritorijoje iš- gio pasėkas kris ant Vokie-
tuoi jį užpuolė bombomis ir karinę Leyte kaipo kovos salose. kils stipri, nepriklausoma i tijos vyriausybės,
kulkosvaidžiais. lauką amerikiečių atmuši-! Į h* demokratinė Lenkija.”)

Pirmos kavaleristų divizi- mui. Britai Nuskandino Sako Paralyžius

tindama spragą tarp nacių 
jėgų Budapešte ir Miskolce, 
artinasi prie Miskolc, Veng
rijos penktojo didžiausio 
miesto.

Pranešimas iš Budapešto 
sakė didelės grumtynės va
kar prasidėjo prie Vecses, 
tik penkias mylias į pietry
čius nuo sostinės.

tryčius nuo Budapešto.

V-2 Bombas Taiko į Sąjungininkus
LONDONAS, lapkr. 12.— 

Armijos cenzūros praleisti 
raportai iš fronto sakė na
cių V—2 rakietinės bombos 
krenta sąjungininkų laiko
mose srityse Belgijoje ir 
Prancūzijoje.

Bombos atvaizduojamos 
kaipo 13y2 tonų svorio, 45 
pėdų ilgumo, be sparnų, ir 
pasiekiančios iki 3,500 my
lių į valandą greitumą.

Vienas korespondentas 
sakė kelios tokios bombos

krito vienoj amerikiečių po- submarinai pastaromis die- 
zicijoj per dvi dienas. Kitap nomis nuskandino 45 japo-

45 Japonu l.i.us X*?"0 ,S"5™
LONDONAS, lapkr. 11 —' UdrOMinKUS l\3Sy K10 J6 , STOKHOLMAS, lapkr. 11. 

Laivyno panešimu, britųi WILKES BARRE, Pa., — Laikraštis Aftonbladet 
lapkr. 11. — Vienam darbi- nedatuotam pranešime ra- 
ninkui išsprogdinus anglies šė, kad paralyžius suėmė

pranešimas sakė sąjungi- nų laivus tolimų rytų van- gyslą Franklin Colliery ka- Adolfą Hitlerį, ir kad jis 
ninku pozicija Belgijoje denyae- sykloje, tonai vandens už- dėlto nevaldo dešinios kūno
taipgi buvo tų bombų už- Laivynas sakė du kiti lai- 
pu|ta vai veikiausiai buvo nuskan

dinti ir kitas 14 buvo su- giau negu 100 vyžų dirba , raštis apie tai sužinojęs.

Snpmp Hitlori Rusų Pranešimas sakė 
JUvIllv IIIIrvIĮ naciai siuntė stiprius rezer

vus bandyti pralaužti rusų 
užvaldymą ant geležinkelio 
einančio į Miskolc, 84 my
lias į šiaurryčius nuo sosti
nės.

Rusai neminėjo Vecses
liejo Red Ash perkasą ir su- pusės ir jo kalba pagadin- i arities> bet kalbėjo apie y- Jugoslavijoje, 
gavo tris angliakasius. Dau ta. Nepranešta, iš kur laik-1 _____

Sąjungininkų ekspertai žalotas. kad juos išgelbėti,
sako V—2 bomba nėra to- ——--------------
kia efektyvi kaip V—1 į KARO BIULETENIAI DIENA IR NAKTĮ
bomba, kadangi ji išmuša
didelę duobę pirm negu sak- Oen Eiwnhower 
sprogsta, o V-l sprogsta planns miIj!inls|lal ofen. 
kaip tik nusileidžia. syvai pr)e- Vokietlja

--------------------- —Sąjungininkų artilerija
n ta i i a ■ it i i r i ■■ *audo ’ naciŲ P°xlc4’aa N,‘B-» Lėktuvai Puolė Japonų Fabrikus

WASHINGTON, lapkr. lėktuvų negrįžo. Budapešto pranešimą, kuris
11. — Karo Departamentas .., .. , , , sake rusai persikėlė per™ Del didelio debesuotumo, i _ . . L, , , „ ,pranešė, kad Amerikos B-29 .... . , ... . i Dunojų ir veržiasi i Budao- L. . . . lėktuvai turėjo dalinai pa- 1Superfortress lėktuvai iš
Kinijos bazių atakavo Omu- sukti nuo didžįųjų Nanking

... a ...................... taikinių, ir todėl numetėra lėktuvų fabnk, Kyushu ant shan.
saloje, Japonijoje, ir laivus , .
ir uostus japonų okupuo- ® J
tuose Nanking ir Shanghai Anot pranešimo, slapti 
miestuose. instrumentai buvo vartoti,

Tų lėktuvų komandos kad surasti taikinius per 
pranešimas sakė vienas tų , debesis.

peštą.
—Amerikos lėktuvai iš 

Kinijos nuskandino japonu 
naikintuvą Ir prekinį laivu

—Gen. MacArthur sakė

MASKVA, lapkr. 12., — 
Atsakingas rusas komenta
torius vakar sakė rusų ka
riuomenė užėmė pozicijas 
“lemiančiai ofensyvai’’ 
prieš Vokietiją.

Pulk. Alexander Karpov, 
rašydamas Maskvos žinio
se, sakė dabartinę padėtį 
galima pavadinti pertrauka 
pirm naujo, priešą sunaiki
nančio puolimo. Anot jo, 
rusų kariuomenė laiko stra
tegines pozicijas Rytprū
siuose, prie Varšuvos, prie 
viršutinės Visla upės, Če
koslovakijoje, Vengrijoje ir

... Aštuntoji Armija Puola Nacius už Forli
DFIIČH nUmaiSinO ROMA, lapkr. 12. — Aš- Laivyno pranešimas sakė

RidUS6S Graikijoje tuntos armijos kariai vak ir į Amerikos naikintuvas Ma-
ATfiNAI la kr 11 _  Put^ė nacių pozicijas pagal dison ir prancūzų laivas Ge-

LONDONAS, lapkr. 12.— .. , x L i kanalą, kuria yra Forli mie-iorges Leygues bombardavo. L-JL . . Riaušes kilo prieš E. A. M. ; . . , . .
Daugiau negu 2,000 Amen-,.^ . šiame mie ; St° valcarin18 rube*lus, no- priešo batarejas, kareivines
kos lėktuvų dienos metu žmonas šauki “Lai ' nedarni persikelti per tą ka-1 ir motorinius transportus
šiandien atakavd nacių alie- 18 ’. ~ nalą ir žygiuoti pei Via netoli Prancūzijos-Italijos. , ... i vuoja karalius ’ ir bandė 'jaus varyklas ir karo fabn .. ..... . . . . ! Emilia ir Po klonį j Bolog-' sienos.kU8 Vokietijoje. | prikalbint, prae.viu. pne N j na ” Į_________________________

Vakar dieną apie 2.000 nariai pradėjo Penktos armijos kariai, j

PUOLA VOKIETIJA

KALENDORIUS
au demonstrantais muštis, pietus nuo Bologna, vykdė Lapkričio 13 d.: Sv. Sta- 

6 , _ya a,ry Britai kariai įsimaišė ir su- ; vien tik patruliavimą. De-; nislovas Kostka ir šv. Eu-
kaltininkus, kuriuos vyni coliai sniego padengia genijus; senovės: Narvydas 

kelius ir kalnų perėjas. ir Grožidė.
Kiti 8-tO8 armijos dali- Lapkričio 14 d.: šv. Juo-

Amerikos lėktuvų puolė Vo-

NACIŲ V-4 GINKLAS 
NEW YORKAS, lapkr. 

Ormoc srity dabar yra dau^ 12. — Berlyne radio prone-

tų, o vakar naktį britų lėk- .
tuvai taipgi atakavo Vokie- '® _ ..

atidavė graikams.
___________ | Graikijoj rodoma didelio

giau japonų negu kad jų 
buvo visoj Leyte saloj pir
miau.

Šimas sakė įaaio valdomas 
tankas,* vadinamas V-4, jau 
veikia karo frontuose.

susidomėjimo dėl bandymo 
stabilizuoti krašto pinigus. 
Kursas nustatytas 600 dra
chmų ui Anglijos svarą, 
arba 150 drachmų už Ame
rikos dolerį.

niai prie Adrijos kranto zapatas; senovės: Raman- 
pasivarė iki Gambellara, tas ir Saulenė. 
šešias mylias į pietvoka-
rius nuo Ravenna. Anot ra- ORAS
portų, ten vyksta aršios i Apsiniaukus. Nešalta. Vi- 
kautynės. kare bus lietaus.

L



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, lapkr. 13, 19

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Atvažiavo iš Jeruzalės

Greene, Me, — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas, O.F.M.. 
šiomis dienomis netikėtai at
važiavo iš Jeruzalės į Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
apsigyveno Lietuvos Pran-

kunigus. Negalėdamas grįž
ti į Lietuvą, jis liko Pales
tinoje ir misijonieriavo tarp 
arabų. Daugiausia dirbo Je
ruzalėje gyvendamas Šv. 
Grabo Pranciškonų vienuoly 
ne ir Betliejuje. 1942 m. jis 
buvo pasiųstas viršininkų j

ciškonų vienuolyne, Mount Siriją, Aleppo miestą. Po 
St. Francis, Greene, Maine. | dviejų metų įtempto darbo 
Jis išgyveno Palestinoje ir vėl buvo perkeltas į Jeru 
Sirijoje 6 metus. Dar prieš žalę-
karą buvo pasiųstas Lietu- i Lietuvos Pranciškonų A- 
vos Pranciškonų provincijo- 1 merikoje viršininko tev. Ju- 
lo studijuoti Teologiją ir Šv. į stino Vaškio, O.F.M., kvie- 
Raštą Jeruzalėje, Palestino- j čiamas ir jo rūpesčiu buvc 

gautas ypatingas Washing- 
tono leidimas važiuoti Ame
rikon su konovoju. Kelionė 
iš Egipto į Ameriką su kon
vojų užtruko apie mėnesį 
laiko. Konvojus buvo gerai 
apsaugotas, tat vokiečiai ne
drįso jo paliesti.

DOVANOS UŽ TAKPRASIN1 TEISINGUMĄ Susirinkimai [Prezidentas Grįžo
Sšjun&iečiŲ dėmesiui

Moterų Sąjungos Chicago 
i apskrities priešmetinis su
sirinkimas yra šaukiamas : 
trečiadienį, lapkr. 15 d. 7:30 I 
v. v. Šv. Kryžiaus parap. sa-| 
lėj. Kuopų išrinktoms dele-| 
gatėms svarbu suvažiuoti, į
nes tarp kitų svarstymų bus ’ 
ir valdybos rinkimas.

Albina Poškienė pirm.

vėse ir sveikino Washing-’ 
tone grįžusį Prezidentą. Dvi

į Darba Washingtone valandas P0 parado, 1^
WASHINGTON, lapkr. 10. deatas jau sėdėjo prie savo 

—Nežiūrint lietaus, apie 2,- darbo stalo ir laike papras- 
500,000 žmonių stovėjo gat tą spaudos konferenciją.

10,000 BONKŲ

• DEGTINES
• BKANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

je-
1941 m. liepos 6 dieną bai

gė mokslus ir Jeruzalės Pa- 
trijarko buvo įšventintas į

— ra ■■■!■

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
lėlius, Auksinius ir Deiman

tu ms žiedus, Rašomas Plunks
iąs ir įvairius 
dtokius auk
sinius daiktus 
ii PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį
* ^erą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
ftekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius
^tikrodėlius, Žiedus, Rašomai
'lunksnas, ir Muzikalius Ip 
irumentus. Pasinaudoki ta!

JOHN A. KASS
<KWELRY — VVATCHMAKEb 

— MŪŠIO
t216 ARCHER AVENŲ! 

Phone: LAFAYETTE 8617

Per visą laiką tėvą Agne- 
lių Krasauską nuoširdžia^ 
globojo Amerikos konsulai 
Sirijoje, Palestinoje ir E- 
gipte, kurių dėka gavo A- 
merikos vizą ir buvo suda
rytos aplinkybės greit išva-

James J. Hoey metinės dovanos už tarprasinį teisingu
mą įteikimas buvo suruoštas New Yorke. šios dovanos 
šįmet pripažintos čikagiečiui James L. Yancey, iždinin
kui Kat alikų Darbo Sąjungos, ir Mrs. Edvvard Morrell, 
įsteigėjai St. Emma Industrinio ir Agrikultūrinio Insti
tuto. Šioj nuotraukoj iš kairės į dešinę: laureatas J. L. 
Yancey, kun. R. J, Campion, E. Friedmann, kurs atstovau
ja Mrs. Morrell, ir Charles A. Birmingham, prezidentas 
Tarprasinės Tarybos. (NCWC-Draugas)

Japonai Sutrumpina
KANDY, Ceilonas, lapkr. 

10.—Japonai šiaurinėje B aramoję pasitraukia į naujas 
pozicijas ir trumpina savo 
liniją, nelabai priešindamie
si sąjungininkų žygiavimui.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

V*

C

ciškus Giedgaudas, kuris 
šiuo metu mokinasi Pran
ciškonų seminarijoje Teuto- 
polis, III., ir brolis Cheslo- 
vas Petkevičius. Netrukus 
laukiama atvažiuojant 6. Lie 
tuvos Pranciškonų kunigų

ži.uoti į Jungtines Valstybes, esančių Romoje, Italijoje. 
Tėv. Agnelius džiaugi 2 si j Te v. Agnelius Krasauskas

atvykęs į Ameriką, kur sa- [gimė Panemunės parapijoje, 
ve jėgas galės pašvęsti A-I Rokiškio apskr. 1914 m. ko- 
merikos lietuvių gerovei. Įvo mėnesio 28 d. Jo tėvai 
Džiaugiasi ir Lietuvos Pran- |buvo pasiturį ūkininkai. Šei- 
ciškonai Amerikoje susilau
kę naujų jėgų. Šiuo metu 
lietuvių Pranciškonų vienuo
lyne Mt. St. Francis, Greene,
Me. gyvena 4 kunigai: tėv.

m. buvo išsiųstas mokintis 
į Austriją, paskui į Italiją, 
o iš ten 1938 m. išvyko į Je
ruzalę. Jis gerai kalba ita
liškai, vokiškai ir prancū
ziškai. 'Kadangi Maine val
stybėje yra daug prancūzų 
jis ruošiasi darbams ir tarp 
prancūzų.

Vietoj Submarinų 

Daro Kitus Ginklus
m:s buvo 4 broliai ir viena 
sesuo. 1942 m. komunistai 
užpuolė tėv. Agnelio tėviš
kę ir nužudė jo du brolius. , .v j. tetus, kurie sake submarinu 1943 m. naciai nužudė tev.

LONDONAS, lapkr. 10.- 
Berlyno žinių agentūra ci
tavo nacių laivyno autori-

Mane 24 metą praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrica.ll y Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaiso- 
ums be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

i Justinas Vaškys, tėv. Agne
lius Krasauskas, tėv. Juve- 
n a lis Liauba, tėv. Stanislo-

Agnelio vedusią seserį.
1933 m. įstojo į Kretingos

Pranciškonų vienuolyną, kur

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — - 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

i vas Deksnis, klierikas Pran- 1934 m. padarė vienuoliškus 
įžadus. Baigęs Pranciškonų 
Šv. Antano Kolegiją, 1937

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė savininkės

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora n k ų įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuotl Ja* modernllklauala 
metodą, kurią regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korte prašali 

na visą aklų (tempimą.

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

onoMvnuvrai 

1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 11-to*
Telefoną*! OAMAL MSt, Ohiouge

OFISO VALANDOBi 
Kaadlan a m. iki 1:10 p. hl 

TraUad. ir leitad. • :>« a a.
----— iki Tito a m.

J

DIENRAŠTIS "DRAUGAS”
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

, laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiutes
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINI KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 

60 Mergaičių Acapella Chorui

Sekmadieni, Lapkr. (Nov.) 26, 1944,
ORCHESTRA HALL

216 S. Michigan Avė., Chicago, III

gamyba buvusi sustabdyta, 
ir jų vieton gaminama dau
giau ginklų vartojimui ant 
žemės.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Btndlo Oouch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!Tel. YARd s 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
rilRNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMQS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI
išnaudokite Progą Dalmrtlnčin* fermom* 

Nuošimčio Ratom*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE m ilsų įstaigoje. JQ*ų Indėliai 
rūpestingai gloltojaml Ir Ilgi 85,000.00 ap
drausti per Eederal Savings and Ixw»n In- 
auranee Corporation. Jūsų pinigai Imi* greitai 
Umokaini Jum* • ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR feYMLAUHIA LIETUVIŲ 
FINANN1NE JhTAKlA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Moeeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
44545 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARd* 4787 
Namą TeL PROspect 1930 

TeL YARd* 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

M45 Ashland Aram 
■rtl «Rb Street

M: mo • raL ryte M 8 vuL rak.

■enideneljos TeL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso ral.: 1—S ir 5—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutarty

M. YABda SU!
aitri.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ttra raL: ras M; man • 404:31

Bes. 6968 So. Taiman Ava 
Bes. Tel. GROvehili 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS » { CHIRURGAS

2423 West Marauette Roa^
OFISO VALANDOS 

Trečiad, ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TsL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CniKV’NiIS 

2201 W. Cermak fui.
1—3 popiet ir 7- A ». -» 
Trečiad. tr SešLid.enU

ofisas nždarytn* 
REZTnZNCUA

S241 West 6Gth Viace 
TeL REPnbik 7868

ToL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 61559

DR. P. Z. ZALATORIk
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.™ 

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

6 Iki • vai. vakare.

TsL TARA* 8146

DR. Y. 1 ŠIMKUS
Trečiadienio Ir BeAtadlenlo vakarai* 

Ofisą* yra uždaryta*.

Aukok sayo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

n cnncTTtG A M 
PRITAIKO ™

744 Weat S5th Straei 
U.: 11-12; 24; kr 6:36-A:»

-J-4 kr 6:3OA..» 
•ventadkeniato—11-11

Skaniausia duona yra toji 
kurią aždirbams saro ranko

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
yalaadoAi 3—8 popiet.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefoną*: YARd* 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Be*. Tel-: MTTbray 2880 • 

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

drTemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Re*. Tel. KEPublic 0051
Jeigu ncatalilepla —
Sauk KEI)/.ie 2868

VALANDOS: ™
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakar*.
Trečiadienio vakarai* Ir taipgi

Sekmad leninis pagal eularl).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
ki*. — Vydūmu
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'HELP W A N T E D'

I “D R A r G O” 

DARBŲ SKYRIUS n
IJF.l.F WANTRU — MOTERYS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbora Street 
Tvl. HANMnh MM-MM

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRŪDINĮ MAISTĄ i 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas

H. C. KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd.

ELECTRO MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Turi
KARO DARBĄ

Jums!
Su

PO KARO ATEITIMI

ATSIŠAUKIT Į

ELECTRO MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation 

55th IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

DOCK VYRŲ 
FREIGHT HANDLERS 

LOADERS ir CHECKERS
Po karo progos pastovių darbų. 
Abelnas uždarbis $60.00 j savaitę 
dabar.

FRED 0LSON & SON 
4724 W. WALTON ST.

MOTERŲ
Uždirbsit ekstra Kalėdoms pi
nigų dabar. Pakuojant Kalėdi
nius maisto baksus. Abelnai nuo 
3 iki 5 savaičių darbo. 

ATSIAAUKIT Į 

2653 YV. ARTHINGTON

SPfrAGUE - WARNER
★ ★ ★ 

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

Japonai vis Sakosi 
Laiko Kweilin, Liuchow

CHUNGKING, lapkr. 11. 
— Tokyo radio antrą dieną 
sakė japonų kariuomenė už
ėmė Liuchow ir Kweilin 
aviacijos centrus. Kiniečiai 
pripažįsta tik, kad Kweili- 
ne vyksta kovos ir sakė 
Liuchovv “dar nepaliestas.’’

Kiniečių raportas sakė 
japonai vartoja 300,000 ka
rių Kwangsi provincijos 
kovose.

I - - - ___________
Papr. Darbininkų

Reikia prie Foundrv, Varde ir 
] Maehine Shop Darbų, taipgi prie

Steel Chipping Darbu.
t

CRANE CO
1 EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzie Avė.

5v. Kazimiero Akademijos Choras Draugo Koncerte 
Atstovauja 10 Kolonijų

«'3.M i O*.

O'

. <

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. YVASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo
kestis ir bonai. Darbas tiktai die
nomis. Dykai busais patarnavimas. 

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel.: PORtsmouth 6277

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus dar- 

1 bus moderniškoje karo dirhtu- 
į vėje. Gera mokestis ir bonai. 
Tiktai dienomis.— Uniformos 
duodama. Dykai busais patar- 

I navimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 YV. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

Polynos Stoškiūtės kon
certe minint Draugo 35 me
tų gyvavimo sukaktį, taip 
pat dalyvauja ir šv. Kazi
miero Akademijos Mergai
čių choras. Apie chorą ir jo 
pasižymėjimus jau esame 
parašę anksčiau, šiame 61 
balsų chore dalyvauja išim
tinai lietuvaitės, pamėgusios 
lietuvišką dainą.

Mergaitės paeina iš 9 Či
kagos kolonijų ir iš India
na Harbor. Gražus dalykas 
kad beveik visos Čikagoje 
esančios lietuviškos koloni
jos atstovaujamos estradoje \ Sakalis Jeannette, Stanley 
Draugo koncerte. Tai kitas Ruth, Dvilaitis Mary, Kas- 
paakstinimas muzikos mėgė- mauskas Bernice, Kelpšai? 
jams ir katalikiškos spau- Marianne, Wastak Catherine 
dos rėmėjams gausiai atsi- Vaicunas Therese ir Waite- 

kus Stella.
To\vn o f Lake: Gaideli 

Esther, Kaikelis Genevieve 
Martishus Loretta, Welps 
Virginia, Bučnius Eleanor

Marąuette Park: Baubkus 
Dolores, Grish Rita, Purto- 
kas Therese, Greičius Juli- 
anne, Kuoga Matilda, Lazut
ka Dolores, Mikšis Irene, 
Rimkus Anne, Samoška Al
dona, Simonaitis Catherine, 
Gailius Phyllis, Kanton Je- 
annette, Maselskis Bernice, 
Maslauskas Therese, Urban 
Christine, Beraitis Regina, 
Akramavičius Dolores, La- 
Rocąue Jeannette ir Ryan 
Eileen.

Cicero: Krutkevičius Ge
nevieve, Putrim Dorothy.

kūnas Febronia, žickus Irene 
Yodikis Bernice ir Yocas Al
berta.

Bridgeport: Budris June, 
Kripas Therese, Aidukas 
Laverne, Kaminskas Virgi
nia, Rutkus Alice ir Rutovič 
Frances.

Brighton Park: Gaižaus
kas Gertrude, Jasper Anna, 
Wertelka Sylvia ir Žylius 
Antoinette.

Aštuonioliktos: Petkus

Eleanore, Gudjonis Eleanor 
ir Ruchala Loretta.

YVest P illinan: Gudas Do
rothy ir Taranda Emily.

Roselnnd: Balkus Lillian 
ir Molis Lorraine.

Indiana Harbor: Michaels 
Ruth.

Visi, o visi tad į Draugo 
koncertą lapkr. 26 d., Or
chestra Hali, 3 vai. popiet. 
Visi keliai tą dieną veda 

Į miesto centran. Vieni atvyks 
pasiklausyti Polynos Stoš
kiūtės, kiti akademijos cho
ro; vieni remdami katalikiš
ką spaudą, minėdami Drau
go sukaktį, kiti pagerbti lie
tuvaites, dar kiti pasižiūrė
ti savo kolonijų dainos at
stovių. Vienu žodžiu — pro
grama rinktinė, graži, turi
ninga, įdomi. Jokių kalbų 
nebus. Tokiam programui ti
kimasi sulaukti rinktiniau- 
sią čikagiečių publiką. Sku
bėkite laiku pasirūpinti re
zervuotą vietą. Draugijos ir 
klubai norėdami savo na
riams ar atstovams vietas 
kartu turėti, dar šią savai
tę gali jų įsigyti Draugo o- 
fise. Tikietai irgi platinami
visose kolonijose. NAP

Tik tas tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Seneca

$40 IKI $55 Į SAVAITĘ
Ar Daugiau!

BUCERIŲ ------ VERŠIŲ ODOS LUPfiJŲ
PAPR. DARBININKŲ ------ RŪKYTOJŲ

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NEAR NORTH SIDfiJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET

(I Bl<ika,s I šiaurę nuo Division St. “17’ Stoties)

pardavimui

lankyti koncertam Laukia/ 
ma dalyvių ne vien iš Čika
gos, bet ir iš tolimesnių ko
lonijų. žodžiu, visos koloni
jos bus atstovaujamos ar 
tai estradoje ar tai pačioje 
salėje publikos tarpe.

Akademikės-choristės pa
eina iš sekančių kolonijų:

Kelelis Frances, Pavilionis 
Grace ir Rosinski Rita.

YVest Side: Brazaitis Lo
retta, Cibulskis Helen, Kli

Kiniečiai Grąsina

» IKI » | SAVAITE
AR DAUGIAU!

Pakuoti Dešrukes (Weiners)
Ir Kenuotas Mėsas

Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDEJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGYVICK STREET 

(1 Blokas į šiaurę nuo Division St. “L” Stoties

PARSIDUODA NAMAS
D«1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefanija 
No tau tas, i<136 So. Woo<l Street, ar 
tdefonuokite LAFayette 6088.

PARSIDUODA Marąuette Parke dvi 
fletis m Oro namas, žemai 5 kamba
riai: renda $55; virSui 6 kambariai 
—renda $65.50 Į mSnesj, apšildomas 
2 karų garadžiua arti gatvčkarių— 
kaina $11,000. Taipgi mūrinč hunga-

I low apšildoma su ekstra fletu, gara- 
| džius arti gatvčkarių ir Marąuette

Parko—kaina prieinama, nnt ISmo- 
' kėjimo.

Teisingo Patarnavimo Realesteiti- 
j ninkas, per kur) galite nusipirkti 

namą. pigiau. O kurie norite namą 
Į parduoti, parduosite greičiau. Maty- 
’ kitę arba rašykite:- CHARLES UR- 
! NICH (Kazys Urnikas), 2500 West 
į 63rd St., 2 lubos, jčjimaa nuo Camp- 
' heli Avė. pusės, Telefonas PROspect
, 6025.

Turiu ir daugiau gerų pirkinių,
, visokio' didumo namų, visur.

RENDUOJASI

RENDUOJASI — STORAS ir 4 kam- | 
barių fietas užpakalyje. Prieinama 
renda. Kreipkitės adresu—4149 SO. I 
CAMPBELL AVĖ., ar pašaukit — 
LAF, 9480,

PAIEŠKOJIMAS

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED YVE WILL TRAIN YOU!

Top worklng conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merlt Rating plan that enablea you to advance as 

you learn or demonstrate ability.
C ARS

AŠ ONA MASELSKAIT6 paieška,! 
ANTANO Ir JONO DAUTARŲ U 
Tauragės apskr., Batakių parap. ir 
Domių kaimo. Ataišaukit—Mrs. Anna 
Norkus, 419 Norman Avė., Donorą, 
Pa.

PATARNAVIMAI

YVEST TOW?V BUSSES AND STREET TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILE.

TAISOME
Skalbi Amt* s Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
TeL TARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47ih St.

j vasarą, Londone sakoma 
| Franco negaus jokios pa-

Japonų Bazei Burmoje galbos iš Anglijos jeigu jo

KANDY, Ceilonas, lapkr.
12. — Kiniečiai kariai Bur- 
meje persikėlė per Taying 
upę, Myothit srity, užėmė 
Momauk, ir iš dviejų pusių 
apeina Bhamo, svarbų susi
siekimų centrą šiaurinėje 
Burmoje.

režimui gręstų pavojus.f
Britų užsienių ministeri 

ja mano dabar, vietoj po i 
karo, reikalauti, kad Ispa
nija atsteigtų tarptautinį 
Tangiero statusą. Ispanai tą 
miestą okupavo 1940 m. 
birželio mėn. ir nuo to lai
ko jį valdo.

K?

ANGLIJA PRADĖS 
SPAUSTI ISPANIJA

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Anglijoje pasirodė žymių, 
kad tuoj bus pradėtas spau
dimas ant Gen. Franco reži
mo Ispanijoje.

Nežiūrint Min. Pirm. 
Churchill “malonių žodžių’’ 
apie Gen. Franco praeitą

rARCITIJ
VTF.Nmsrrwu.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1159 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penis 

tadleniaia nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

1,350 JAV LĖKTUVU 
ATAKAVO VOKIETIJA f
LONDONAS, lapkr. 10.- 

Bent 1,350 Amerikos lėktu
vų, kurių 750 buvo dideli 
bomberiai, šiandien atakavo 
aerodromus, susisiekimo li
nijas ir fabrikus Frankfur
to ir Koelno apylinkėse.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių 

RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,^1

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

SOPHIE BARČUS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASII AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. etvir. iki 9. šeštad' 9 iki 12.
--------

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
r*j»

- to

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
SMŽ W. OERMAK RD..........................TeL OANal 8887

BEN J. KAZANAUSKA8, Raštininkaa

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKEB COAL, Ankfttos rūšies,
2 nyk plautos, Chemiškai prirengtos

“ CKBLACK BAND LUMP................... g
PETROLEUM COKE (Course)..* 
PETROLEUM COKE (PUe Run)
YV. VIRO. LUMP — Sijoti

1.25
2.50
0.95

$9.80
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liu pravedusi “seimo rinkimus”, prieš žmonių nusista
tymą ir valią “prijungė” ją prie Sovietų Rusijos.

Straipsniui pagrindą davė Anglijos parlamento nario 
Archibalda Southby pasakyta kalba parlamente apie 
Lenkiją ir Baltijos valstybes. Savo kalboj jis priminė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos paglemžimą ir jų teises 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Tarp kitko jis su
minėjo ir Prezidento Roosevelto pažadą lietuvių dele
gacijai, kad Lietuva ir vėl bus nepriklausoma.

Bolševikų agresijos akto nepripažino nei Jungtinės 
Valstybės, nei kitos demokratijos. Cituojamas tuo lai
ku buvusio valstybės pasekretoriaus Sumner Welles 
raštas, kuriuo pasmerkiamas Sovietų smurtas Baltijos 
valstybėse.

Suminima kai kurios Lietuvos ir Rusijos sutartys, 
kuriomis Maskva pažada pagerbti Lietuvos valstybės 
suverenitetą. • ' M’f

Pacitavus vieno sovietų komisaro savo laiku pada
rytą pareiškimą, kad “kalbos apie sovietines Baltijos 
valstybes yra tuščios” ir tik priešui naudingos. Todėl 
lenkų dienraštis savo vedamąjį straipsnį taip ir užbai
gia: “Prie to reikia pridėti, kad Rusija ‘tuščioms kal
boms’ negaišina laiko, bet sovietina Lietuvą, o kiek
vieną pasipriešinimą laužo egzekucijomis, vežimu į Si
biro ištrėmimą. Jai tik rūpi, kad apie jos darbus vieš
patautų tyla pasaulyje.”

“Dziennik Związkowy” straipsnis parašytas apie Lie
tuvą ir teisingai ir palankiai.

Jei daugiau būtų panašių atsiliepimų apie Lietuvą 
lenkų spaudoje, greičiau užsimegztų geresni ir arti
mesni santykiai, kurie šiandien labai yra reikalingi vi
soms tautoms, ypač pavergtosioms.

—-
Presiilent Roosevclt and Priine Mtnlster Churcliill:
1. Thelr eountries seek no engrandizemcnt, territorial or other;
2. They įlesire to seek no territorial ohangcs tliat do not aecord 

witli the freely ezprcsscd wishes of the peoplęs concęrnęd;
3. They respeet the right of all peoples to ehose the form of go- 

veminent under which they will llve; and the wtsh to see soveręign 
riglits and self-government restored to tliose wlio have been forclbly 
dcpri'ed of tliem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1841.

Primena svarbias pareigas

# < ¥ * f i •? 3 f j* • » * « * • * * *o*»Pt ~ . Mm*
Hawtorne, Nevada valsty

bėj, ŪSO, kurią sudaro Na- 
cionalės Katalikų Gerovės 
Tarybos Moterų skyrius, į- 
steigė karo pramonės dar
bininkų vaikams žaismavie- 
tę.

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

Maskvos siekimai
“The New World’’, Chicagos arkidiecezijos laikraštis, 

kurį sumaniai ir gabiai redaguoja kun. Edward V. 
Daily, praėjusios savaitės laidoje įdėjo vedamąjį straips
nį opiais ir komplikuotais tarptautiniais klausimais.

Pasiremiant Stalino pasigyrimu, kad ne kas kitas, 
bet Rusijos sovietai yra “pasaulio civilizacijos išgel
bėtojais”, primeni visą eilę Maskvos komunistų dar
bų, kurie tikrai neveda prie taikos ir prie pasaulio ci
vilizacijos išgelbėjimo.

Kas liečia rusus, jie puikiai kariavo. Bet kariavo nė 
komunistai, bet Rusijos žmonės, kurie tokiame atsiti
kime visvien būtų kariavę, nepaisant kokia valdžia 
būtų buvusi. Jie kito išėjimo neturėjo, nes suprato, kad, 
patekus po svetima dominacija, gal būt dar blogiau, 
negu prie bolševikų valdžios.

Ši “The New World” redaktoriaus nuomonė visai 
yra teisinga.

Toliau laikraštis rašo, kad artinantis pergalei, keisti 
dalykai vystosi.

Nesą abejonės, kad Maskvos komisarai stengiasi su
kurstyti Ispanijoj civilinį karą. Lenkijos premieras, 
p, Churchillio raginamas antru kartu tartis su komu- 
1 istų diplomatais, aiškiai žinant, kad rytinė Lenkija 
tus sovietinama. Prancūzijoj gen. De Gaulle išleistas 
dekretas, kuriuo įsakoma privatinėms militarinėms ko
munistų gaujoms padėti ginklus, susilaukė Maskvos pro
testo. Komunistai Kinijoj generalissimo Chiang Kai- 
cheką apšaukė diktatorium, nes jis stovi jiems ant ke
lio revoliucijai, kurią kursto Maskva. Baltijos respub- 
1 kos —-Lietuva, Latvija ir Estija laikomos sovietų 
“nuosavybe”. Sovietų ambasados Vašingtone informa
cijų biuras sovietus pavadino “nepaprastu demokrati
jos pavyzdžiu”, kas, žinoma, yra didžiausia nesąmonė. 
Sovietų Rusijoj nebuvo ir nėra jokios demokratijos. 
Ten yra kraštutiniausia diktatūra.

Gerai, kad spauda iškelia tokius klausimus. Pasaky
tas teisybės žodis ne vienam bolševikų suklaidintam 
žmogui atidaro akis.

★

Palankus lenkų dienraščio vedamasis
Didžiojo Amerikos Lenkų Tautinio Susivienijimo dien 

rafitis “Dziennik Związkowy” lapkričio 10 d. laidoje 
įdėjo ilgą vedamąjį straipsnį apie Lietuvą ir kitų Bal
tijos valstybių dabartinę būklę.

Vedamajam straipsniui duota antraštė: “Lietuva ne
priklausomybės nenustojo”.

Straipsnyje primenama, kad Baltijos valstybių pa
siuntiniai laikomi legaliai veikiančiais ir Vašingtone 
ir Londone, ir kitose valstybėse. Jie tebeturi pilną pri
pažinimą.

Primenama ir tai, kad Sovietų Rusija 1940 m. bir
želio 15 d. įsiveržė ji Lietuvą, panaudojo fizišką jėgą 
likviduoti teisėtąją Lietuvos vyriausybę ir, smurto ke-

Atsižvelgdamas į nepaprastai skaudžią Lietuvos pa
dėtį, “Garsas” primena keletą labai svarbių reikalų, 
kuriais šiuo metu mums reikia rūpintis:

"Jeigu dabar gyvieji, susipratę lietuviai, sėdėsime su
dėję rankas ir nieko neveiksime, tai Lietuva iš tikrųjų 
gan nudardėti į baisią prapultį iš kurios ji vargu beišr 
eis gyva.

“Palankiausias sąlygas veikti Lietuvos gelbėjimui tu
rime mes, Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenantieji, 
lietuviai, čia mes turime laisvę veikti, čia mes randa
me įtakingų žmonių pritarimo. Plačioje Amerikos vi
suomenėje jaučiama gili simpatija Lietuvai ir jos žmo
nėms; spaudoje kiekvieną dieną galima užtikti palan
kių raštų apie Lietuvą. Pati vyriausybė nusistačiusi 
ginti Lietuvos suvereniteto teises. Lietuviu pareiga tas 
simpatijas gilinti, ieškoti daugiau ir daugiau įtakingų 
draugų ir kiek galint paskleisti daugiau žinių apie Lie
tuvos padėtį, kelti aikštėn baisius okupantų darbus ir
jų siekius tautą išnaikinti.

/ 7

Spalių mėnesį įvykę lietuvių veikėjų susirinkimai New 
Yorke parodė, kad organizacijų vadai budi ir veikia. 
Kaip per pirmąjį pasaulinį karą, taip ir dabar, netrūks
ta vadams pasiaukojimo. Nevienas iš jų aukoja savo 
brangų laiką, savo sveikatą ir savo lėšas, kad tik prisi
dėti prie tautos gelbėjimo akcijos. Reikia, kad ir pla
ti visuomenė daugiau šiuo atžvilgiu įsi judintų ir paro
dytų daugiau atjautimo ir pasiaukojimo. Kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje turėtų atsirasti Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo skyrius. Mokėkime įvertinti svar
bų valdžios lietuviams suteiktą pripažinimą ir Nabiona- 
lio Karo, Fondo teikiamą milžinišką pašalpą karo ir oku
pacijų teriojamiems Lietuvos žmonėms. Kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje turėtų atgyti Katalikų Federacijos sky
riai ir prisidėti prie tautos gyvybės gelbėjimo; jos tau*- 
tinių, religinių ir kultūrinių reikalų palaikymo. Kiek
vienoje bent didesnėje lietuvių kolonijoje turėtų atsi
rasti Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius ir stiprinti 
bendrąją akciją Lietuvos išlaisvinimui, jos nepriklau
somybės atkovojimui. 1

Jeigu tautos išgamos randa laiko darbuotis ir talki
ninkauti Maskvai jos siekiuose Lietuvą pavergti,' są
moningų lietuvių prievolė savo pasišventimu ir veiklu
mu atsverti jų niekšišką veiklą; Tvirtas patriotų lietu
vių nusistatymas padės atmušt agresingus Maskvos 
planus ir sumaskolėjusių lietuvių pastangas pakenkti 
savo tautos laisvei ir nepriklausomybei.”

POnO PRANAŠYSTĖ
(Adolfui Hitleriui)

Kaip kadaise Katakombos 
nugalėjo Romos galią,

Kaip Enrykas išpuikęjęs 
atsiklaupė ties Canossa,

Ir prie Aleksandro kojų 
nusileido Barbarossa;

Kaip Bismarckas negalėjo 
nugalėt Šventos Bažnyčios,

Taip ir tu to negalėsi!
Nors turėtum velnio galią,

ir šėtonišką jo drąsą; 
Nors pajungtum visą jėgą

parsidavusių tau žmonių, 
Vis tik tiek nesugebėsi

nugalėt Kristaus Bažny
čios,

Bet viešai pareikšt turėsi: 
Kristus y r’ visų Valdovas,

O Jo Bažnyčia — amžina!
Kazimieras žvirblis, O.P. 
Providence College, 
Providence 8, R. I.

NACIAI NEMINĖJO 
PUTSCHO SUKAKTI

LONDONAS, lapkr. 9.— 
Nacių partija atidėjo savo 
Miuncheno putscho 21 metų 
sukaktį, tuo daliniai patvir
tindami raportus, kad Hit
leris dėl nesveikatos niekur 
viešai nepasirodo.

Hitleris nepasakė įpras
tos kalbos sukaktuvių išva
karėse. Berlyno radio sakė 
tos iškilmės įvyks “vėliau.”

MONGOLAI
Tryliktojo šimtmečio pra

džioje pasirodė Kaspijos jū
rų pakraščiuose gerai su
tvarkyta, skaitlinga ir ka
ringa tauta — mongolai. Jie 
buvo jau pavergę visą Cen- 
tralinę Aziją, Persiją ir net 
Kiniją. Jų imperijos geni
jus Džengis Kanas (Genghis 
Khanas) panoro užkariauti 
Europą. 1222 mongolai pa
vergė šiaurinį Kaukazą. Iš 
čia jie pasiuntė Maskvos ir 
kitiems rusų kunigaikščiams 
pasiūlymą geruoju pasiduo
ti jų valdžiai. Slavai nesu
tiko. Sekančiais 1223 metais 
birželio 16 d. įvyko istorinis 
mūšis. Dabartinės pietinės 
Rusijos kunigaikščiai stojo 
kovon su mongolais. Pralo
šė, mongolai nugalėjo. Savo 
pergalę švęsdami mongolai 
suguldę surištus Metislovą, 
Kijevo kunigaikštį, šešis ki
tus kunigaikščius ir 70 kil
mingųjų bajorų ant žemės, 
padengė juos lentomis, 6 ant 
tų lentų sulipę baliavojo. 
Slavų vadai žuvo po lento
mis nuspausti.

Džengis Kanas būtų ėjęs 
toliau į vakarus, bet Mon
golų Imperijoje atsirado ne
susipratimų. Džengis Kanas 
pasitraukė Azijon ir ten ne
tikėtai 1227 m. mirė.

Džengis Kano įpėdinių ta
po jo anūkas Batu. Jisai ry
žosi įvykinti senelio planą, 
užimti Europą. Scstinėn Ka- 
rakoruman sutraukęs pusės 
milijono mongolų kariuome
nę 1235 m. Toji Batu armi
ja slinko pamažu į vakarus. 
Priėjo Volgos upę. Ten gy
veno tuo metu bulgarų tau
tos dalis. Bulgarai pasidavė 
mongolams 1237 m. Jų pa
vyzdžiu pasekė tauta Mord- 
va. Su mongolais susijungę 
totoriai išvyko pavergti Ria- 
zanį. Milžiniška kariuomenė 
apgulė miestą gruodžio 21

d. 1237 m. Miestas neatsi
laikė, pasidavė. Kaip kokia 
galinga vėtra mongolai su 
totoriais sunaikino kitų sla
vų kunigaikščių pilis: Ko- 
1-omną, Maskvą, Volokolams- 
ką, Tverį ir Torčoką. šiau
rėje buvo galinga Didžiojo 
Naugardo Respublika. Ji a- 
pėmė visą dabartinę šiauri
nę Rusiją iki Uralo kalnų 
rytuose ir baigėsi Baltaja 
jūra šiaurėje. Nuo 997 m. 
Naugardiečiai naudojosi iš
gautomis pilietinėmis laisvė
mis; jie patys sau rinkda
vosi valdovus — kunigaikš
čius, kurių svarbiausioji už
duotis buvo — apginti res
publiką nuo priešų. Mongo
lų kariuomenė pasuko į D. 
Naugardą. Bet prasidėjo 
ankstyvas pavasaris. Patvi
no upės. Mongolai šiuo kar
tu nieko nelaimėjo, grįžo į 
pietus. Tiktai sekančiais me 
tais, 1239, Batu išsirengia 
prieš pietinę dabartinę Ru
siją. Pamažu jie slinko, vis
ką pakeliui naikindami. Kie- 
vą paėmė mongolai gruodžio 
6 d. 1240 m. Iš čia puolė 
Lenkiją, ją pavergė ir įsi
laužė Vengrijon. Pasidarė 
nepaprasta padėtis: vakarų 
Europos tautos ir valstybės 
išsigando mongolų. Susirū
pino Romiečiai, Vengrai, Če
kai, VckiečiaizAtėjūnai stip 
riai įsisėdo Lenkijoje, Mo
ravijoje, Dalmacijoje. Jie su 
mušė Vengrus. Kažin kuo | 
būtų baigiasi, bet tuo metu 
mirė vyriausias mongolų ka
nas Ogdai 1241 m. gruodžio 
11 d. Mongolų vadai-kanai 
vyko į Mongolijos sostinę 
vyriausiojo kanu rinkti. Nie 
keno neverčiami, jie pasi
traukė iš Vengrijos ir Len
kijos. Savo tiesioginėje val
džioje pasiliko rusų kuni- ' 
gaikščius, ir totoriai valdė 
Rusiją 240 metų, būtent iki 
1481 metų.

iii vertina, o mes? », ♦a

“The New World” Nr. 46-tame įdėjo platų aprašy
mą apie artistės Polynos StošklūtėS ir4 9v. Kazimiero 
Akademijos mergaičių choro koncertą, kuris yra ren-' 
giamas lapkričio 26 d., Orchestra Hali, “Draugo” įsi-1 
steigimo 35 metų sukakties proga.

Šis katalikų laikraštis labai aukštai vertina artistės 
Stoškiūtės talentą ir išsilavinimą ir ragina savo skai
tytojus atvykti į jos koncertą.

Matot, kiti mūsų meno pajėgas aukštai vertina. Mes 
patys savuosius dar labiau turime vertinti ir remti. 
Lapkričio 26 d. Orchestra Hali kiekviena kėdė turėtų 
būti užimta Sto&kiūtče ir mūsg dienraščio rėmėjais.

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

TeL CALumet 7237
- - - - A- - - -

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jetvelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą vlršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furnltnre

AL.C.ALLEN
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appotntment rali — 

REPUBLIC 6051

STASYS LITWINAS SAKO:
M T> H *D Tai Geriausias Laikas Pirktily/io/vn ” VISOKIOS RCŠipS NAMAMS 

.REIKMENIS.”-------- 1 GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški __ Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų ' (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

BCDR1KO RADIO VAIANDOS:
WCr ij, 1OOO K., Nedėlios 
rakMC — 8:30 P. M.
WHPO, I4RO R., Kctvcgo 
vakare — 7:00 F. M.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

Š
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CHICAGOJE
Dvi sukaktys

Šiandien, lapkr. 13 d. su
kanka 1 metai, kaip iškil
mingai kun. S. Gaučius am
žinai surišo Genovaitę ir 
Juozą Mart inkus, Šv. Jurgio 
bažnyčioj. Dvidešimts aštuo- 
ni metai atgal taip pat lap
kričio 13 d., toj pat bažny
čioj amžinu ryšiu buvo su
rišta jaunosios Genovaitės 
tėveliai Jurgis ir Julijona 
Jokubauskai, 3541 So. Hals- 
ted St., Chicago.

Jaunoji pora linksmai gy
vena 7206 So. Mozart St., 
Chicago, III. Juozas Martin- 
kus nors dar jaunas, bet ap
sukrus industrialistas, nes 
užlaiko dvi įstaigas, kur iš
dirba naminius reikmenis 
dėl Sears Roeback ir kitų di- ' 
dėlių įstaigų. Jo įstaigos ran 
dasi 3533 So. Halsted St. ir 
3218 So. Halsted St., Chica
go, III.

Genovaitė priklausė prie 
mergaičių Sodalicijos ir bu 
vo veikli narė. Visi yra dnr. 
‘“Draugo” nuolatiniai skai
tytojai. Linkime visiems il
giausių linksmų metų.

Korespondentas

JUOZAS IR GENOVAITĖ MARTINKAI

šios — kareivių intencija, j taip pat A. Leščinskienė, M. 
Per tą noveną bus prašoma Ambutienė ir O. Jackienė. Jų 
Dievo, kad karas .greit baig- vardai buvo apleisti pirmam 
tusi ir kad visi mūs karei- sąraše. J. P.
via i sveiki grįstų namo. ----------------

Koresp. Amerikos Nuostoliai
PapiMymaT- I <“**•“*"

r ' WASHINGTON, lapkr. 9.
Bridgeport. — šv. Pran-1 —Amerikos karo nuostoliai 

ciškaus Vienuolyno naudai jau pasiekė suvirš pusę mi- 
vajaus vakare, be kitų vei- lijono skaičių,
kėjų, kurios jau buvo išvar- Karo Sekr. Stimson sakė 
dintos, daug pasidarbavo iki spalių 28 d. armijos nuo- 

——

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAZESNJ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND .
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKlhJVVlCH, Pree. and Mgr.

Padėkos puota - 
Šv. Kazimiero 
akademijoj

Bus tai jubiliejaus metų 
užbaigimo bankietas, kurį 
rengia ARD, sekmadienį, lap 
kričio 19 d., 6 vai. vakaro, 
akademijos auditorijoj.

Tai bus rėmėjų Thanks 
giving, arba Dėkonės Diena, 
visiems priėteliams, rėmė
jams ir geradariams.

Pradžia bankieto punktu 
aliai 6 vai. Po vakarienės, 
labai graži ir rūpestingai se- 
serų-dailininkių, prirengta, 
akademikių programa. Prie 
šios programos rengiamos 
mūsų gabiausios akademi- 
kės, muzikės, dainininkės.

ARD rengiamos pramogos 
neturi sau lygių Chicagoje. 
Neužsivylėte praeityje, neuž- 
sivilsite nei dabar. Prašom 
įsigyti bilietą į bankietą iš 
anksto. Įžanga asmeniui tik 
$2.00. Širdingai kviečiame.

Komisija

Town of Lake žinelės
Šv. Kryžiaus parap. skau

tų trupė (pulkas) 459 yra 
vienas aukščiausiai stovin
čių rinkime popieros. Jie y- 
ra surinkę 42,000 svarų. 
Skautų meisteriu yra Char
les Jocius.

Šv. Vardo draugija ren
gia “bingo” lapkr. 23 d., 8 
vai. vak., Šv. Kryžiaus par. 
svetainėj. Tai bus Thanks- 
giving Day. Po kalakuto pie
tų prašomi atsilankyti į pa
rapijos svetainę, kur links
mai vakarą praleisite ir lai
mėsite $12.00. Pelnas eis į- 
taisymui spalvuoto lango 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Dar yra keletas knygų 
“Souvenir Book”, kurią iš
leido Šv. Vardo draugija. Į- 
sigykit ir pasiuskit savo 
draugui, kaip Kalėdų dova
ną.

Šv. Vardo draugija leidžia 
mėnesinį laikraštuką. Pre
numerata metams $2.00. De 
dama daug naudingų pasi
skaitymų ir žinių ypač apie 
mūsų sūnus, brolius kare.

Šv. Vardo draugija savo 
nariams kariuomenėj siun
čia Kalėdoms dovanų. Dva
siniai jų taipgi nepamiršta, 
dažnai užprašo šv. Mišias, 
o pradedant kūčių diena, 
gruodžio 24, iki sausio 1 d. 
novena — devynerios šv. Mi-

•XV| IA 
VINCENTAS BUTKUS

Mirė Lapkr. 10, 1944, 10:40 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Kulių parap., Ma

žeikių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metus. i
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną (po tėvais Rū

daitė iš Kaltinėnų parap.), dukterį Oną ,Vileikienę ir žentą-’ 
Bronislovą, anūką Richard ir anūkę Patricia Ann, 3 pus
brolius Kazimierą, Steponą ir Stanislovą Mažonius ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko 3 seseris ir 4* brolius.

Kūnas pašarvotas namuose, 7040 S. Talman Avė., Tel. 
Hemlock 4791.

Laidotuvės įvyks trečiad., lapkr. 15 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio šie-- 
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukiė, Žentas, Anūkai, Pusbroliai ir 
kiti Gimįnės.

Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp. Tel. Yards 0781.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZlM FUNERAL HOME
Geriausia* paura* rimu—Moteris patarnauja.

NULIŪDIMO VALANDOJE
I PHONE 9000 11X7 ROOSEVELT STREET

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

PETER TROOŠT MONUMENTS
(Įstengta 1889 m.)Priešmetinis L. V. 

Chicago apskrities 
susirinkimas

Lietuvos Vyčių Chicagcs 
apskrities priešmetinis ir 
prieškonferencijinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, lap
kričio 13 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, Town of 
Lake.

Šis susirinkimas turi bū
ti įdomus kiekvienai kuopai, 
kiekvienam nariui, nes bus 
renkama apskrities valdyba 
ir daromi planai L. Vyčiv 
Chicago apskrities konferen 
ei j ai, kuri įvyks pradžioje 
1945 metų. Visi nariai-vei- 
kėjai dėlto prašomi nepa
miršti atsilankyti 8 vai. va
kare.

Šv. Kryžiaus parapijos sa
lė randasi prie West 46 1: 
So. Wood St. Valdyba

KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPV- 

KIT AGENTŲ KOMISĄ

Z SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. ,

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
mintama pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

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 0X42

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu Ir 

Jfteų finansiškam stovini prieinamu.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
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I’ERHONAl.IZlįl» AlKMohlAI^ AT NO ADD1TIONAL GOST!
PAKTICLI.Alt l’EORM'; rKKFEll T1COOST VKODLC’flONS 
DivritiuuTous or the famovh .montkllo granite

Mos t lioautiful—Most EiulurliiK—Slrongot— llret In Tlic Uorld. | 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

\ KRElPKVrftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN - 

* Mcmber of the Lithuanian Chamber of Commercc
MODERNI Išvidinė PARODA T REZIDENCIJA:

4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTebrook 3645 Tel. BEPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.: šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

Štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Oftaee Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: BEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AYĮBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
lAvenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagps Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI

Ghicagos

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Mes Tarime 
Koplyčių

Visose Miesto 

Dalias

AMBULANCE
Patarnavimu

Dienų ir NaktĮ

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CBIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9881

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVĖ.__________Phone TARPS <888

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______Phone LAF. 1571

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th BTRESK
______________Telephone TARPS 1418

L J. ZOLP
1646 YVEST 4Rtb BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8818 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1X18—M

LACHAWICZ HLSUNAI
2814 YVEST 28rd PLACH 
10758 B. MIOHIGAN AVR.

Phonee: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1278
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Šį vakarą kalba Iš mokslo srities

St. Pieža, Chicago Herald-American 
žymus rašytojas ir korespondentas

JIS KALBA KATALIKŲ SPAUDOS SAVAITĖJE; ŠIAN
DIEN 8 VAL. VAK., N. P P. ŠV. LIETUVIŲ PARA
PIJOS SALĖJE, BRIGHTON PARK

Minint keturias dešimts 
metų sukaktuves nuo atga
vimo spaudos laisvės Lietu
voj, Lietuvių Katalikų Spau 
dos Savaitė šį vakarą įžen
gia į antrą dieną su įvairiu 
programų ir spaudinių pa
roda. Viskas įvyksta N. P. 
Šv. P. lietuvių parapijos mo
kyklos ir parapijos salėse, 
Brighton Park.

viams dėl pavojaus Lietu
vos nepriklausomybės. Ra
šytas kleb. kun. Antanui 
Briškai, Jo Ekscelencijos 
laiškas išgėlė maldą, kad po 
pergalės darant taiką są- j 
jungininkų vadai nesuteptų

IŠ GĖLIŲ PASAULIO

Piliakalnis, kur vienuoliai gyveno
SUNKIAS MISIJŲ VIENUOLIŲ KOVAS PRIMENA PI

LIAKALNIS. — PRIEŠ 130 METŲ PILIAKALNIO 
VIRŠŪNĖJE STOVĖJO MOKYKLA IR VIENUOLY
NAS.

/ mus

Nors ruduo, bet gėlių mylėtojai Chicagoje gali gėrėtis 
gėlėmis, kiek tiktai nori. šis atvaizdas yra iš > Garfield 
Park gėlyno, nutrauktas 32-ros metinės kryzantemų pa
rodos proga. Lincoln park gėlyne gėlių paroda prasidėjo

.. , . , praeitą šeštadienį ir tęsis iki gruodžio 3 d. Gėlynas at-pausdintas pirmame pusią- ■ , o , .. . ,. v v „ daras nuo 8 ryto iki 10 vai. vakaro,pyje šeštadienio Draugo
laidoje, sukėlė didelę sensa-iTv _
ciją lietuviuose, atnaujinant PrailCUZlĮ Cjy VenimO 
viltį atgavimui laisvės. Šis 
laiškas, ikrai, yra istorinis 
dokumentas!

Lietuviai, kas tik galite, 
lankykite spaudos savaitės 
parengimą kiekvieną vaka
rą. .Atvykite pamatyti seno
viškus spaudinius ir išgirs- 

1 ti Įdomias žymių asmenų 
, kalbas. Spaudos savaitė už-I
i sibaigs sekmadienį, lapkri- 
ičio lfitą dieną, 3 vai. po 
i piet. Reporteris

savo rankų Lietuvos ir kitų 
mažųjų tautų nužudymu. 

Laiškas, kuris buvo ats-

Kovojantis katalikas yra užsienio 
reikalų ministeriu valdžioje

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIU DE GAULLE VAL
DŽIOJE YRA GEORGĖS BRIDAULT. — JIS YRA 
BUVĘS PRANCŪZŲ KATALIKŲ JAUNIMO DRAU
GIJOS VICEPIRMININKU

Stasys Pieža , Chicago He- į Trumpai
rald-American žymus rašy-1
tojas ir korespondentas, kai- ar H3I||A Izstslllzil 
bės šį vakarą 8 vai. vak. lluUJV llClIfllIMĮ
katalikų spaudos savaitėje,
N. P. P. šv. lietuvių parapi
jos salėje, Brighton Parke.
Jis yra labai daug prisidė
jęs prie katalikų spaudos 
savaitės suruošimo.

* * *
Kalbėtojas šį vakarą aš

tuntą valandą bus Stasys 
Pieža, Chicago Herald-Ame-

gyvenime
60 aklųjų atliko 

rekolekcijas
šešiasdešimt aklųjų žmo

nių nesenai atliko rekolek
cijas, Šv. Pranciškaus reko- 
lekicjų centrerMayslake. ne-

PARYŽIUS. — Georgės 
Bridault, naujas užsienių 
reikalų ministeris de Gaulle 
valdžioje, yra kovojantis ka
talikas, taip pat žymus pro
fesorius, žurnalistas ir val
stybės vyras. Kai buvo dar 
jaunas vyras, jis tapo ex- 
ecutyvinio boardo narys, ir 
vėliau tapo prancūzų katali
kų jaunimo draugijos (A. C. 

i J. F.) vice-prezidentu. Jis 
taip pat buvo Popular de
mokratų partijos executyvi- nis demokratus Tautinėje 
nio komiteto narys. Jis Pasipriešinimo Taryboje, 
profesoriavo Valenciennes,
Reimse ir Paryžiuje. Jis yra 
buvęs “L’Aube” žurnalo re
daktoriumi ir daug rašė žur-

1942 m. jis pradėjo mo
kintis Lycee du Parc, Lyone, 
ir prisijungė prie kovos są
jūdžio, kuriame jis turėjo 
ryšį su Francois de Men- 
thon, buvusiu prancūzų ka
talikų jaunimo draugijos 
(A. G. J. F.) prezidentu, ku
ris dabar yra teisingumo mi
nisteriu. Iki jis buvo pa
kviestas užsienio reikalų 
ministeriu, rugsėjo 10 d., 
Bridault atstovavo krikščio-

ncan žymus rašytojas ir , ... .
korespondentas. Jo tema ‘oh “‘t , skalcIUJe Inale "La Revue Politique". 

buvo keli nekatalikai ir vie- 
nas žydas.

bus “Spaudos laisvės de
mokratijoj.” Tuojau po pa
skaitos bus atidarytas pa
rodos kambarys, kuriame 
randasi senoviškų laikraš-

Paaukštintas
Kapelionas William Ro-

čių, knygų. Parodą paruošė i gers dabar esantis Naujoje 
“Draugas”, “Laivas” ir The 'Gvinėjoje, buvo pakeltas į 
New World, su pagalba leitenanto pulkininko laips- 
Brighton Park švento Var- nį. Jis yra armijos kapelio-
do draugijos (Holy Name 
Society).
ANTRADIENĮ KALBA 
KUN. DR. K. GEČYS

nų narys nuo kovo mėnesio, 
1941 metų. Jis užjūryje yra 
jau išbuvęs 18 mėnesių. Jis 

, pirmiau yra buvęs Šv. Pane
lės Liurdo parapijos asisten-

Antradienio vakare kai- tas.
bės žymus literatas iš Lie- , * * *

z tuvos kun. dr. Kazys Gečys. Kalkoc hankftU 
Bus labai įdomu išgirsti šį DdllKeie
kalbėtoją. Jo tema bus ' Vyskupas B. J. Sheil kai-

DALYVAVO KARO 
LAUKUOSE

Naujas užsienių reikalų 
ministeris Bridault prancū
zų valdžioje, kuriai vadovau
ja gen. de Gaulle, gimė 1899 
m., spalių 5 d. Jis buvo mo
bilizuotas turint 18 metų ir 
karo paliaubų dienoje, 1918 
metais, jis dar buvo karo 
fronto linijose. Kai jis tapo 
pašauktas kariuomenėn va
sario mėnesį, 1940 m., jis pa- 

j prašė, kad būtų tuojau pa
siųstas į karo lauką. Jis bu
vo tapęs karo belaisviu, St. 
Quentin apylinkėje, bet bu
vo paleistas liepos mėnesį,

"Lietuviu Spauda Lietuvos bas per pietus’ Morrison m Jo drau~ja su pa8j.
Nepriklausomybės Metuo-: viešbutWe’ . kur da'yvaua
se.” Publika prašoma skait
lingai atsilankyti.

Spaudos savaitė atsidarė 
vakar po piet, kuomet kal
bėjo kitas žymus rašytojas 
iš Lietuvos, kun. Kazys Ba
rauskas, “Draugo” redak
cijos štabo narys.

Aprašymas apie atidary
mą šios istorinės spaudos 
savaitės tilps rytojaus 
“Drauge.”
GAUTAS SVARBUS 
LAIŠKAS

Sąryšyje su spaudos sa
vame gautas laiškas iš Ek
scelencijos arkivysk. Samu
elio A. Stritch, kuriame pa
reikšta užuojauta lietu-

600 svečių ir šv. Ritos Ko
lumbo Vyčių Tarybos nariai, 
kai jie pradės švęsti jų si-

priešinimo sąjundžiu Pary
žiuje pradėjo veiklą, tuojau 
Prancūzijai kritus.

dabrinį jubiliejų, lapkričio ! REDAGAVO SLAPTI
18 dieną.

Gerai atsimink 
lapkričio 26 d.

Atsimink lapkričio 2G d., 
3 vai. po pietų. Tą dieną 
įvyksta “Draugo” koncertas, 
Orchestra Hali, 216 South 
Miehigan avė., Chicago, III. 
Koncertą išpildys žymi dai
nininkė Polyna Stoska-Stoš- 
kiūtė, ir šv. Kazimiero Aka
demijos 60 mergaičių cho
ras.

LAIKRAŠTĮ
Jis redagavo dvidešimties 

puslapių požeminį laikraštį, 
kuris buvo užvardytas “Bul- 
letin de la France Combat- 
tante”, iki buvo areštuotas 
Pierre Lavai įsakymu. Mi
nimas laikraštis išeidavo 
tris kartus savaitėje.

Po kelių mėnesių Bridault 
pabėgo iš kalėjimo, ir užsi
auginęs barzdą keliavo Pran
cūzijoje. vienydamas pasi
priešinimo veiklą, buvo ži
nomas vardais: “Vien” ir 
“Arentin”.

EAST ST. LOUIS, III. — 
Cohokia Mounds valstijos 
parke, keletas mailių nuo 
East St. Louis, III., yra vie
nas piliakalnis, kuris turi 
apie 90 pędų aukščio ir 600 
jardų apskritumo. Jo viršū
nėje prieš 130 metų stovėjo 
mokykla ir vienuolynas, tra- 
pistų vienuolių,kurie atvyko 
į šią šalį iš Prancūzijos, kad 
išauklėti indiionus ir atvers
ti juos į krikščionybę.

* v *
Daug kietumų ir sunke

nybių jie turėjo. Kai kurie 
mirė nuo drugio, kornų pa- 
sėliaus nedatekliu, ir išliku
sių kambariai buvo taip šal
ti, kad maistas sušaldavo 
ant stalo, pirm negu jį ga
lėdavo valgyti. Nuo vienuo
lių atvykimo, kalnelis buvo 
žinomas kaipo vienuolių pi
liakalniu.

* * *
Archeologai (iškasinėto-

Žuvo lietuvis
karo fronte

i

Karo departamentas lap
kričio 10 dieną pranešė 1,- 
875 Jungtinių Amerikos val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo (buvo užmušti) 
Europos apylinkės karo lau
ke.

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
yra lst class John J. Ruks- 
tala, jo žmona Genevieve 
Rukstala gyvena 3243 N. 
Narragansett avė.

{vcdiloa m {domios
....ŽINIOS

t
LEE Mass. — Susie, re

ginti akis — šuo, eis į legis- 
laturą Bostone. Šuo lydės 
neregį (aklą) demokratą

jai) ir gamtininkai pianuo-1 James E- Hannon- iSrinktą 
atstovą nuo 4-to Berkshire 
distrikto.

ja, kai tik karas baigsis, 
pradėti piliakalnių šaką ty
rinėti. Tai bus svarbus Ame
rikos kontinente iškasinėji- 
mas. Yra vilties, kad iškasi- 
nėiimai piliakalnių įneš nau
jos šviesos apie senovės pi
liakalnio statytojus.

Po metus kalėjiman
SALT LAKE CITY — 

Vienuolika moterų ir 20 vy
rų nuteisti už skelbimą ir 
praktikavimą poligaminės 

Visi esate kviečiami daly- (daugpatystės) moterystės, 
vauti šauniame “Draugo” Kiekvienas gavo metus ka- 
koncerte. Įsigykite bilietus lėiimo. Jie buvo nuteisti lap- 
į koncertą iš anksto. kričio 10 d.

Prižiūrėkite 

savo elektrinę 

skalbyklą!

Įdėkit tik tiek drabužių į skalbyklą, 
kad vanduo nesiektų virš vandens 
mieros. Jei įdėtas drabužių kiekis 
skalbykloje pakels vandenį virš tos 
mieros, vanduo išsilies ant gyrų ir 
tuomet padarys nuostolių.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Prižiūrėkit savo elektrinius į- 
taisymus. Naujų yra stoka, 
nes išdirbėjai užimti karo 
darbais. Pataisymas irgi sun
kus šiomis dienomis, nes trū
ksta darbininkų ir pataisy
mui reikmenų.

X DKK nariai! Dėmesio. 
Atskirų pakvietimų nebus. 
Lapkričio 16 d., 8 vai. vaka
re Katalikų Spaudos Paro
doj, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos salėj, 
bus įdomi visiems nariams 
paskaita, kurioj kiekvienas 
ga’ės pamatyti ir spaudos 
draudimo laikų knygas va
dinamas graždankomis, tai 
yra spausdintas rusišku al- 
fabetu-raidėmis. Tad, nepa
mirškit ketvirtadienį būti 
parodoj.

X Wm. Kvetkus, Lietuvių 
Romos Katalikų Susivieny- 
mo Amerikoj sekretorius, 
gruodžio pradžioje atvyks
ta Chicagon svarbiu Susi- 
vienymo reikalu. Ta proga 
gruodžio 12 d. įvyks LRKSA 
Chicago apskrities susirinki 
mas Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles šv. parapijos salėje, 
Brighton Park, kuriame sve
čias padarys labai svarbių 
pranešimų iš centro.

X Pfc. Stanley Norkus 
smagiai atostogavo 15-ka 
dienų ne tik pas motiną Ju- 
lia Norkus, 2948 Arch St., 
bet pas seserį Julią Evas- 

i kiene, 5015 Norhcote Avė.,
, E. Chicago, Ind., ir draugus, 
j Prieš grįžtant į stovyklą mo 
tina ir sesuo buvo suruošu- 
sios jam puotą, kurioj tarp 
daugelio svečių dalyvavo In- 

I diana Harbor koncilmonas 
J. Gustaitis su žmona, van
dens departamento viršinin
kas A. Vinick ir kiti žymūs 
asmenys.

X Polynos Stoska koncer
tas jau tiktai už poros sa
vaičių. Daugelis jau įsigijo 
tikietus, kad išgirdus dai
nuojant Chicagoj dar negir
dėtą artistę ir naują Šv. Ka
zimiero Akademijos chorą, 
kuris dainuos acapela, tai 
yra be akompanimento.

X Julius Saplys, brolis 
neseniai įšvęsto į kun. S. Sa- 
p^o, MIC., praneša, kad pas
taruoju laiku išlaikė kvoti
mus ir pakeltas į First Class 
Machinist Mate. Už pasižy
mėjimus kovose su japonais 
yra apdovanotas net trimis

i aukso žvaigždėmis.

X Juozas Bagdonas, 4440 
S. Whipp1e St., yra išrink
tas čermanu šeštosios Karo 
Paskolos Brighton Park a- 
pylinkėj (Komanderiu yra 

i Ed Swain, 2857 West 40 St.) 
Brighton Park apylinkei kvo 
ta nustatyta $640,000.00 Mc- 
Kinley Park ir Archer Hgts 
apylinkės neįeina į Brighton 
Park apylinkę.

X Barbora šakauskienė 
(po pirmu vyru Zanauskie- 
nė), 3338 S. Union Avenue, 
džiaugiasi, kad sūnus sėk
mingai baigė aviacijos moks 
lūs ir gavo leitenanto laips
nį, o ypač, kad parvyko nors 
trumpam laikui atostogų.

X Marijona šimonėlis, 
716 E. 92 Place, šiomis die
nomis susirgo. Daktaro prie
žiūroj namie.

Aukokite karo fondui.




