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— Laivyno

Prezidentas Rooseveltas per radiją

praneša,
saloje,

atsišaukia į prancūzų tautą
U. S. įeit. gen. Eisenhower yra

DAILY

departamentas

kad

Guadalcanal

Solomons,

japonai

vykdo kontratakas prieš e-

merikiečius vakariniam ba
/ zės šone tikslu atsiimti' po

invazijos vyr. vadas

The moat lnfluentlal Lithuanlaa Dali,
ln America

FRIEND

zicijas ir priartėti prie air
porto. Visos kontratakos at

mušamos ir priešui sukelia

U.

tankai

Iš ašies 140,000 vyrų jėgų Egipto
fronte gal tik 20,000 išliko

daužo Egipte

bėti. Jis pareiškia, kad A— Vakar vakarą prez. Rso- merikos tikslas yra išlais-

~ Sekretorius

pabrėžė,

kad

Protestuoja prieš
mėsos mažinimą

PORTLAND, Ore., lapkr.
8. — Šio miesto valstybės
pareigūnai sukėlė protestus
prieš Office of Price Administration. šis ofisas Portlamd miesto gyventojams
nuskyrė per mažą mėsos
kvotą. Kainų administraci
ja tai padarė remdamosi 1940 m. cenzu, kai čia buvo apie
40,000 gyventojų. Karo me
tu laivų dirbtuvėse darbi
ninkų skaičius tiek padidėjo,
kad šiandien šis miestas tu
ri jau apie 150,000 gyvento
jų. Na, ir mėsos vartoti kie
kis mažinamas 40,000 gy
ALŲ ES ROUT ROMMEL'
ventojų lygiu.
("Oraugaa” Acme telephotoj
*
Pranešta, kad kainų ad>
Sąjungininkai Egipto fronte smarkiai stumia priešą atgal. Priešas jau atsidūrė prie
ministracija nepaiso kelia
Libijos rubežiaus. Vokiečiai smarkiai bėga, palikdami užpakaly italus. Pranešama, kad
mų protestų.

WASHINGTON, Lapkr. 8. — Prezidentas Rooseveltas mi dideli nuostoliai.
vakar vakarą paskelbė, kad sąjungininkų valstybės, kurių
Rytiniam bazės šone, kur
priešakyj yra J. A. Valstybės, atidarė antrąjį karo frontą prieš keletą diehų išlaipinta
prancūzų šiaurinėj Afrikoj.
japonų kariuomenė, priešas
Prezidento sekretorius Stephen T. Early, kurs apie A-.
taip pat nerimsta.
Tačiau
merikos invaziją Afrikoje pranešė, išaiškino, kad U. S.
didesnių atakų vengiama ir
ėmėsi šio žygio sukoneveikti Vokietijos ir Italijos gali
amerikiečiai laikosi savo po
mus užsimojimus Afrikoje, iš kur joms nebūtų buvę sun
zicijų.
kumų persimesti pačion Amerikon.
/Prieš išleidimą šio komu
Taigi šiuo būdu sukoneveikiami ašies žygiai prieš Ame
nikato laivyno sekretorius
riką.
\
Knox spaudos konferencijo
šiose kovose naciai nustojo pusę savo gink luotų jėgų.
Amerikos invazijos Afrikoje vyriausias vadas yra Įeit.
je pranešė, kad Guadalcanal
gen. Dwight Davis Eisenhower, kurs nesenai paskirtas
saloje japonų nuostoliai yra
U. S. visų jėgų vadu Europai.
S.
ašį
keturis ar penkis kartus di
Paskelbtam pranešime nenurodyta, kuriose vietose
desni už amerikiečių nuosto
prancūzų Afrikoje kariuomenė išlaipinama. Tik pažymė
lius. Sekretorius yra nuomo
ta, kad į prancūzų Afrikos kolonijas invazija vykdoma
nės, kad amerikiečiai taikyCAIRO, Egiptas, lapkr. 8.
Atląnto ir Viduržemio jūros pakrantėmis.
kliau šaudo.
— Čia išaiškinta, kad Ameri

WASHINGTON, lapkr. 8.
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kos tankai daugiausia prisi

Kiti yremtkirsti smiltynuose,

Maskva džiaugias
dėl žygią Afrikoje
MASKVA,
Sovietų

lapkr.

sluoksniuose

8. —
kilo

daug džiaugsmo gavus žinių,
kad Amerika įsiveržia pran

kovos už Solomon salas nėra deda daužyti ašies jėgas Eg
cūzų vakarinėn Afrikon ir
arba nelaisvėn paimti
pasėkomis ipto fronte. Tie tankai yra
seveltas per radiją paskel
vinti Prancūziją iŠ opresi- ir nebus savo
tuo būdu atidaro
antrąjį
be karštą atsišaukimą į jos, o prancūzų tautą iš ver svarbios. “Jei mes ir netek nužymėti M-4 ir vadinami
LONDONAS, Lapkr. 8. — paliktos be maisto ir van- frontą. Be to čia- dar džiuprancūzų tautą. Prezidentas govės ir grąžinti jai laisvę tum Solomons, tas nereikštų ‘‘Gen. Sherman”.
Reuters iš šiaurinės Afri dens tyrlaukiuose. Esant to- gaujama ir dėl ašies nepasiEgiptan iš Amerikos pri
pareiškė prancūzams:
ir demokratinę
santvarką. japonų laimėjimą. Mūsų pa
kos praneša, kad iš gen. kiai padėčiai skubesnis atsi sekimų šiaurinėj Afrikoj.
čių laimėjimas nebūtų lemia siųsti amerikoniški
tankai
“Aš kalbu jums kai vie* Tas bus veikiau atlikta, kai
Rommelio ašies 140,000 ka metimas pasirodė neįmanomasis Pacifike”.
buvo slepiami. Iki britų onas tų, kars buvo su jūsų patys prancūzai padės savo
reivių originalinės armijos mas. Tad italų divizijos at
fensyvos jie buvo
užkloti
armija ir laivynu Prancūzi vaduotojams.
išlikb vos apie 20,000, kuriai siliko ir laukia pasidavimo.
WASHINGTON, lapkri 8. tarpaulinais ir niekam neži
joj 1918 metais. Visą savo
vyksta bėgti iš Ęgipto LibiTas dar ne viskas.
— Apie Amerikos ir sąjun nomi. ,
gyvenimą jaučiau giliausi Vichy kabinetas konferunja
jon. Kita visa armija arba
Atsimetančios gen. Rom
MASKVA, Lapkr. 8. — IŠ
ginių valstybių karo jėgų in
Šiandien jie Egipto smil-^
draugingumą
prancūzams.
pakliuvus
britų
nelaisvėn,
melio jėgos paskui save pa Stalingrado
LONDONAS, lapkr. 8. — vaziją prancūzų Afrikon typranešta, kad
tynuose vartojami.
Tankai
Man yra žinomi jūsų ūkiai,
arba
atkirsta
kur
tai
smil

lieka daug įvairiausių kare ten rasai atmušė keletą nau
Žiniomis iš Vichy, prancūzų Ii Berlynas ir Tokijo.
Tas1 nepaprastai atsparūs ir prib
jūsų sodybos ir miestai. Pa
tynuose
ir
Laukia
pasiduoti.
reikmenų, kurių nespėja pa jų pašėlusių priešo atakų ir
ministrų kabinetas šiandien yra netikėtas ir skaudus ašą daužo, sukelia didelius
r
žįstu jūsų kareivius, profe
siimti.
Tad britams tenka jam kliuvo dideli nuostoliai.
turėjo specialų posėdį mar šiai įvykis. O Italija gyvena nuostolius. Britų aštuntoji
sorius ir darbininkus. žinau,
CAIRO,
Egiptan,
lapkr.
8.
dideli
karo
grobiai.
šalui Petain pirmininkau baimėje.
Kaukazo fronte taip pat
armija tuo didžiuojasi, nes
kaip yra daug brangintini
— Britų vadovybė kas va
Vakar pranešta, kad bri kai kur rusai laimi kontra
jant.
ji neturi tokių stiprių tankų.
prancūzams jų namai, kul
landą praneša apie savo aš tams tekę"apie 350 tankų, takomis
Užima strategines vietas
Kiek anksčiau
maršalas
tūra ir demokratinės sant
tuntosios armijos žygius ir 400 patrankų ir daug įvai
Petain
pareiškė,
kad
jis
iš

VICHY
(per
radiją)
lapkr.
Mūšiai
vyksta
varkos principai.”
laimėjimus Egipto fronte ir rios karo medžiagos. Be to
GEN. Mac ARTHUR ŠTA
leidžia
prancūzams
įsaky

8.
—
Vichy
vyriausybė
pri

Prezidentas toliau
sako,
ašies jėgų nepalaimas.
daug ašies
tankų ir karo BAS, lapkr. 8. — Iškeliama
Gvinėjoj
kad U. S. ir sąjunginės vals mą “gintis nuo Amerikos ir pažįsta, kad amerikiečiams
Sulyg vėliausių praneši medžiagos. sunaikinta.
aikštėn, kad U. S. kariuo
GEN. MC ARTHUR ŠTAtybės įsiveržia prancūzų Af- jos sąjunginių valstybių a- invazija į prancūzų kolonimų, ašies kariuomenės da
Pranešta, kad atsimetanti menė iš savo bazės trans
jas Afrikoje kai kur sekasi. BAS, Australija, lapkr. 8. —
rikon tik vienatiniu tikslu - gresijos”.
liniai ir toliau nešdinasi i5 ašies armija save uždengia portiniais lėktuvais siunčia
Užima kai kurias pakrančių Vyriausioji vadovybė pasišvaduoti Prancūziją iŠ na
Egipto Libijos link. Britai užnugarine sargyba. Britai ma į Naująją Gvinėją tenai
strategines vietas ir išlaipi- kelbė, kad Naujoj Gvinėjoj
cių jungo ir grąžinti
jai Gen. Weygand grįžo
kiek įmanydami juos vejasi praneša, kad ta sargyba vi padėti
australams
kovoti
A ™
*
laisvę, užtikrinti jai laisvės,
LONDONAS, lapkr. 8. — na kariuomenę. Išlaipinimus vyksta aršūs mūšiai sąjun ir atakuoja.
su frontu triuškinama.
prieš japonus.
lygybės ir brolybės princi Iš Vichy per radiją praneša, saugo Amerikos ir britų ka gininkų kariuomenės su ja
Oficialiai nepaskelbta, bet
ponais Oivi ir apylinkėse —
pus,
kuriais
remdamos kad tenai skubotai atvyko ro laivai.
spėjama, kad iŠ ašies 150.i '
<■
už 50 mailių pietrytų link
Prancūzija ilgus laikus san- buvęs prancūzų^ karo jėgų
000 armijos mažiausia 100,nuo japonų svarbiosios ba
tūriai gyveno.
Prezidentas šiaurinėj Afrikoj vadas gen. De. Gaulle atsišaukia
000 jau parblokšta. Iš to aYra žinių, kad
dar sako, kad Prancūzija v- Maxime Weygand.
LONDONAS, lapkr. 8. — zės Būna.
pie 20,000 nelaisvėn paimta,
\
sąjungininkai ten pažangiuo
ra istoriniai glaudžiai susi
Kovojančių
prieš
nacius ju Tačiau kovų pasėkos dar o apie 80,000
smiltynuose
rišusi su J. A. Valstybėmis. 4 laivai nuskandinta
prancūzų vadas gen. Chas.
atkirsta.
J
WASHINGTON, lapkr. 8.
Laivynas taip pat prane
nežinomos.
Kitados
prancūzai padėjo
de
Gaulle
per
radiją
atsišau

Atkirsti gausingi ašies da ' tę— Laivyno departamentas
BERLYNAS, (per radiją),
Amerikai
kovoti už Laisvę.
ša, kad per vieną spalio mė
liniai, anot pranešimų, yra
lapkr. 8. — Vichy ipformaci- kė į Prancūzijos gyventojus,
paskelbė,
kad
nuo
amerikie

veikla
Dabar
Amerika
padeda
nesį 309 japonų lėktuvai su
italų* divizijos, kurios veikė
jų biuras praneša, kad ata kad jie sukiltų prieš nacius
čių
invazijos
į
Solomon
sa

prancūzams nusikratyti na
naikinti
pietinio Pacifiko
dešiniajam
gen. Rommelio
kuojant
Oran
prieplauką prancūzų pavergėjus ir pa
las, rugpiūčio 7 d., tenai nu
cių užtraukta vergove.
fronto
sparne, taip pat ir
srity.
Sudėjus krūvon su
prancūzai
nuskandino
du dėtų Amerikai ir jos sąjun
kauta mažiausia 5,188 japo
BUENOS AIRES, Argen
centre. Vokiečiai buvo kai
pirmiau sunaikintais japonų
britų ir du U. S. karo laivus. gininkams suklupdyti lais
tina, lapkr. 8. — Vyriausybė
nai.
WASHINGTON, lapkr. 8.
vės priešus.
riajam sparne, pajūry, pa
lėktuvais pasidaro 529. Tiek
Tiek japonų nukauta tik
uždraudė komunistams ren
— Amerikos invazijos jėgų Rabat atakuojamas
togesnėse apylinkėse.
lėktuvų trumpu laiku netek
s&usžemy. Kiek jų žuvo jū
giamų festivalų seriją tikslu
vyriausias vadas Įeit. gen.
Marokoj karo stovis
ti, aišku, priešui yra didelis
Kai prisiėjo atsimesti, vo rose, nežinoma.
minėti bolševikų revoliucijos
LONDONAS, lapkr. j. —
Eisenhower išleido prokla
smūgis.
NEW YQRK, lapkr. 8. — Rusijoje 25 m. sukaktį ir kiečių
divizijos
pirmosios
Laivynas nepaduoda, kiek
maciją Afrikos prancūzams. Reuters praneša, kad pagau
Laivyno sekretorius Knox
Pareiškia, kad prancūzai ne tas toksai prancūzų iš Casa- Vokiečių radijo pranešė iš sukelti fondus rusų šelpimui. susimetė atsitraukti gele amerikiečių žuvo per tą pat

Rusai atmuša
vokiečią atakas

-

Naujoj

5,188 japoną nukauta Solomon
salose; amerikiečių nuostoliai maži

Komunistą

varžoma Argentinoj

blanca į Algierą pranešimas: Vichy depešą, kad prancūzų Argentinos komunistai buvo žinkeliu ir kietuoju kelių, o laikotarpį aausžemy. Spėja giliai įvertina marynų nar
prisiėjo
klampoti ma, kad apie penkis kartus są kovose su atkakliuoju
Morokoj
paskelbtas
karo užsimoję visoj respublikoje italams
atakavo
kai ir jos sąjungininkam? ‘‘Lakūnai smarkiai
< TT - .
J?
Rabatą, prancūzai ginasi JT.
smiltynais.
Italų
divizijos mažiau.
priešu.
turėti apie 300 festivalų.
stovis.
visuose karo žygiuose gel

turi ko bijoti ir turi Ameri

-

»\ •» *

dykla Columbia University
Press yra išleidusi apie Lie
tuvą lietuvio A. Simučio an
gliškai parašytą knygą The
Bconomic Reconstruction of
Lithuania after 1018.

Pirmadienis, lapkr. 9, 1942
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Gaus nauji vargonai

Vienos iš garsiausių Ame
rikos mokslo institucijos lei

*

MARINAI LAVINASI ATEITIES KOVOMS

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Nepasirodykim
apsileidusiais ir
neapsišvietusiais

’-mr'cr

•» <• •*

kartotas ir gruodžio 1 d. va
kare. Vaidinimas bus angi.j
kalboje. Pranešta, kad jei
gu lietuviai per abu vaka
' rus užpildys pilnai teatrų,
tai pelno prieglaudos vidaus
, įrengimui bus galima pada1 ryti apie pora tūkstančių do
j lerių. Jei svetimtaučiai pai deda mums darbuotis, to i
tuo labiau mes, lietuviai, tu
rime pasirodyti skaitlingai.
Bilietų kainos: $1.00, $1.05
ir $2.20.
«

JF

Ir

New Britain, Conn. — Mū
sų bažnyčioj prasidėjo dide»
lis darbas: senų vargonų
griovimas ir įrengimas nau
jų. Pinigai jau seniai sumo
kėti, bet kol kas nebuvo ga
lima darbo pradėti, nes sun
ku gauti medžiaga dūdoms
bei įvairioms vargonų da
lims. šis darbas ne pirmas,
kurį mūsų darbštus kun kie
bonas šioj parapijoj atlikęs.
Jaučiame, kad jeigu bus Die
vo valia, šis darbas bus ir
ne paskutinis.
Dieve padėk jam ir ge
riems parapijonams!

Ant galo apsvarstyta Or
gijos rengiama vakarienė,
kuri bus gruodžio 13 d. Va
karienei rengti komisipn iš
rinkta pirm. Papalius, A. Za
karas, P. Pulsimas, Gribauskas, J. Zauras /r S. Paseckis.
A. Valančius

Tokios universitetų leidyk
los iš gautų užsakymų spren
džia, kiek kuri tauta turi
apsišvietusių ir knygą my
linčių žmonių. Kadangi sa
koma, kad su čia gimusiais
Amerikųje yra apie milijo- Į Aną savaitę vienas asmuo
. i uruugua
acluc teiepnotoj
nas lietuvių, tai iš jų lau-' iš mūsų parapijos eveČiavoNieko nėra, kas galėtų su
Marinai šoksta iš laivelių. Jie mokosi U. S. Marine aukš toj mokykloje, Nevv River, N. C, kur netoli 20.000 marinų
kiama ir ganėtino skaičiaus į si Detroit, Mieh. Parvažia- instruktuojama ateities stipriems ir kietoms kovoms. Mar inai, kurie dabar kovoja Solomon salose, jie čia gavo la laikyti žmogui, didvyriškai
pirkėjų.
vęs papasakojo apie šiurpu- vinimą. Tankas amphibian yra viršuje, dešinėje.
pasiryžusį ką nors didingo
nuveikti.
....................................................................... — ■
Iki Het, kaip leidykla .„. 'i-gą nelaimę, kuri atsitiko
formuoja, iš lietuvių užsaky- ar^'
JurS*° lietuvių pa- gą pamokslą, kuris sužavėjo d., Nekalto Prasidėjimo Pa rių Sąjungos 3 kuopos apie giamą vakarą Civic Teatre,
ADVOKATAS
mų yra gauta labai mažai. rapijos. Traukinys važiuo visus ir skatino prie karš nelės Šv. parapijos salėje. jos rengiamą šaunų bankie 20 Wacker Drive. kur bus
tą lapkričio 29 d. Be to, į atvaidinta veikalas “Virtue
Čia ir yra pavojus, kad lie damas visu smarkumu, smo tesnės maldos tiems, kurie Brighton Parke.
domus huvo pranešimas apie of Satan”. Vaidinimas bus WHITNEY E. f APUTIS
tuviai bus palaikyti mažai gė į busą, kuriuo važiavo 45 jau nebegali melstis už sa
Federacijos Chicago aps
ADVOKATAS
apsišvietusiais ir nesusipra žmonės. 17 iš jų tapo už ve. Visur matyti, kad žmC* krities kvietimas į konferen Labd. Sąjungos centro ren lapkričio 29 dieną, 2:30 vai.
mušti
ir
per
kokius
5
blo

nės
surimtėję
ir
jaučia
di
Centrinis
Ofisas:
popiet ir 8:15 vai. vakare.
tusiais. Kad to neįvyktų, yra
ciją taipgi priimtas, paskir
3133 S. HALSTED ST.
Tas pats veikalas bus p?Visų mūsų pareiga. Ten kur kus jų kaulai ir sąnariai iš dėlę svarbą to galingiausio ta aukų $1.00 ir atstovu iš
(Lietuvių Auditorijoje)
ginklo, maldos.
patys žmonės nesugeba ar barstyti. 23 liko sunkiai su
rinktas A. Valančius.
N
E
W
VICTORY
VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-toa
žeisti, o penki išgelbėti; jų
neprisirengia knygos užsisa
valandos vakare.
HOSPITAL
Platus pranešimas buve i
tarpe buvo ir dvi seselės vie 
kyti, kolonijų veikėjai turė
DR.
G.
SERNER
Telefonas CALumet 6877
įdomu
iš
Šv.
Antano
padaryta iš rengiamo Fede 1
Po nauja vadovyste.
nuolės, kurios tik buvo su
tų ateiti į pagalbą. Jie ga
134 N. LA SALLE ST.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
racijos 12 skyriaus vakare
trenktos. Daugelis buvo dr-jos susirinkimo
Naujai
išdekoruota
ir
Room 2014
Tai STA ta 7K7J
lėtų įvairiomis progomis su
25 metų patyrimas
gruodžio 27 d., parapijos aa
High Sehool jaunimo, kuris
įrengta.
Tel.
Yards
1829
rinkti po kėliau prenumera
Cicero. — šv. Antano dr- lėj. Tikietai jau gatavi ir ga i
Pritaiko Akinius.
važiavo į mokyklas. Buvo įA. A. SLAKIS
tas ir pasiųsti leidyklai su
24 vai. patarnavimas
gijos
susirinkime,
lapkričio
Kreivas Akis
Įima gauti pardavinėjimui iš
vairių priežasčių šiai nelai
pinigais. Dabar dolerių pas
Ištaiso.
ADVOKATAS
mei; viena bet gi svarbiau 1 d., aptarta daug dalykų. anksto.
7
So.
Dearborn St.
lietuvius perdaug netrūksta,
VICTORY HOSPITAL
Ofisas Ir Akinių DirbtnvB
Pirmiausiai išklausyta vi
Susirinkusieji taip pat do
sių, tai vairuotojo pasitikė
Room
1230
8401 SO. HALSTED ST.
todėl ir prenumeratų surink
828
W.
35th
PLACE
sa
eilė
pranešimų.
Pirmai
Ofiso
Tel.
Central
1824
mėjosi
pranešimu
iš
Labaa
jimas keleivių žodžiams.
kampas 84th 8t
ti nebūtų labai sunku.
O,
be
Phone:
YARda
2330
pranešimas
buvo
apie
ser

t
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
“All’s clear”.
to, ir pati knyga kiekvienam
Trečiad.
ir Sekmad. pagal sutartj Kitomis valandomis pagal sutarti
gančius narius. Pasirodė, kad
LIETUVIS DAKTARAI*
Pilnai {rengtas Medikos Depart
mentas gydymu! ..visokių Ilgų —
susipratusiam lietuviui yra
OPTOMETRISTAS
smarkių lr ltgl&lklnlų.
Kas trečiadienį, bažnyti Šiuo metu tik vienas narys
reikalinga. Nė vienas lietu
Pritalkiaa aklai in
LIETUVIAI DAKTARAI
Pilnai Įrengtas Clilntrgljos De
serga,
būtent
laidotuvių
dinėj salėj, vyksta gražus mū
partmentus, kur svarbias ir ma
• t s a k o mingai a«
vis, ar jis būtų daktaras, ad
žesnes operacijas atlieka, atsakosų jaunimo “ Stellarians’ su_ { rektorius S. D. Lakavičius.
prieinamą kainą
TaL TARda 8146
mlngl Chlrurgai-Daktaral.
vokatas. ar paprastas dar
DR.
STRIKOL
’
IS
blninhas, negalės Lietuvos “rinkimas, pamokos ir pa- Kiti visi sveiki.
PHnal įrengta Pli>sl«ither«ų,y DeJOS P. BUDRIK
partmentas priskaltant DiatherLabdarių Sąjungos kvietit
apginti, jei jia pat, apie ją i•i«nksm.mma.. gi orgamzaPHYSICIAN AND SURGEON
DR. V. A. ŠIMKUS
B-'
my, Ultra Violet Ray, Sinusoldal
KRAUTUVUI:
mas į būsimą seimą priim
Ir
kitus modernlSkuS
metodus
4645 So. Ashland Avenue
nežinos. Rimtas advokatas cl^a s^a
lr zaJa
• YDYTOJAS IR CHIRURGAS
gydymo.
tas, paskirta aukų $5.00 ir 3241 So. Halsted St
,
■
’
gražių
vaisių.
Pradėjo
leisti
IR AKINIUS PRITAIKO
Pilnai
Įrengtas X-ltuy
DepartOFISO VALANDOS:
apsnmdamas k, gint! te,s-*
J
mentas
daktarams
tr
pacientams.
išrinkta
atstovais
sekantie

savo laikraštėlį “The Stella
Nuo 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vai. vak.
Telefonas:
744 West 35th Street
me pirmiausia apsiginkluo
Nė vienam vertam ligoniui ne
Nedėliomis pagal sntartį.
ji:
A.
Zakaras,
Z.
šrupšas,
rlan Gazette”, kuris domi
bus atstumta, <lcl štoko* pinigų,
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Office tek TARda 4787
ja faktais, nes vėju parem
Caiumet 4591
geriausias gydymas ir priežiūra.
na mūsų parapijos jaunimą *3. Grybauskas ir B. NanursPirmadieniais tik 2-4
Namų tel PROapect 1850
I'1
Kas link mokesčių, susitarsime,
tas gynimas nebūtų nieko
kad būtų Jums ko patngtensla.
kis. Seimas bus lapkričio 22
OftL RADIO PATAISYMO
šventadieniais 11-12.
vertas. Šiandien kiekvienas
PASAUKITE!
01.
P.
ATKOČIŪNAS
KALBAM LIETUVIŠKAI
Gražiai ir pamaldžiai pra
OflM Tet ............ VlRglnla 1884
laisvam pasaulyj gyvenantis
vatom nona
DANTISTAS
leidome Visų šventų ir Už- DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis yra Lietuvos advo
DR. AL. RAČKUS
1446 So. 40th Court, Cicero
LIETUVIS
dūšinės dienas. Kun. M. Pan
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
katas pasaulio teisme. Jei
Aatradieniaia, Ketvirtadieniai!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kus pasakė gražų, įspūdinir Penktadieniaia
jis nori tinkamai apginti
1
Ofiso ML VlRginla 0OS6
4204 Archer Avenue
Valandoe: 10-12 ryte, 2-«, 7-0 P.M.
Tak OANal 6122
RecidencijM tek: BEVerly 8244
Lietuvos bylą, jis privalo
3147 S. Halsted SL, Chicago LIGONIUS PRIIMA:
apsiginkluoti faktais. Tokių
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Kauidien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
DR. S. BIEŽIS
Būkit Malonūs
DR.
T.
DUNDULIS
ir
Šefitadieniaia
Trečiad.
ir Sekmad. tik ausitariua.
reikalingų faktų rinkinį kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vakuadot: 8-8 popiet,
•YDYTOJAS Ht CHIRURGAS
SAVO
AKIMS
I
tik ir paduoda Simučio kny
Aklą
2201 West Cermak Rd.
Tel. YABds 2246
Tik viena pora aklų visam gy
Ealengvina aklą Įtempimą, lurs
■
DR. CUARIES SEGAL
4157 Archer Avenue
ga The Eoonomic Recototruc venimui. Saugokite Jas. leisdami
•
arti priežastimi galvot skaudėjimu^
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karfitį, atitaiaa trumparegystę ir
toliregystą.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia maiiauaias klaidas. Spefcialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitateumoa.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I U.
vak. Seredomis nuo pietų, a Madėlioj pagal auttartį
atsitikimų

Uegsamlnuotl Jas modernttklausts
metodą, kuria regėjimo moksle*
gali sutelkti.

tion of Lithuania after 1918.

A

SR MFTtl PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie patelius

Užsakymus su čekiais ar
money orderiais po pusantro
dolerio ($1.50) už egzemplio
rių siųskite:

visų aklų Įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOMETRISYAI

Columbia University Press
Coluirbia University
New York, N. Y.

1801

So.

Ashland

Arentu

Kampas lt-tee
Telefonas:

06SS,

GAMAI.

CfcJoag.

OFISO VAI.AMnOW!
Ktedlen »:t0 a. m. Iki
p. m
Trečiad. Ir Mtad.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

IM T:W p

4712 South Ashland Av.

•:!« a. m.
m

ARBA

ant Lengvų
4or

REFINANSAVIMUI

vour

... ■ A.

»

..a .

■

.
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....--------------------
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.. .

Taupykite

mūsų įstaigoje. JGaų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 65,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokamo 8^%.
pinigai greitai išmokatei ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANMNR (STAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO’SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Jos. M. Mozeris, Soc’y.

TEL. CALUMET 4118

* A,

"r'iirt

- r-.

Place
TaL REPnblic 7S68

3241 Weat 66th

gydytojas nt chirurgas

TaL OAMal 0SS7 .
Raa taki PROapect 6659

Vak: a—4 ir 7-6 vak.
Ketvirtad. ir Nedftliomia susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 Weat Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

TaL TARda 6B8L
Raa
6109.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rcaidancija: 6600 80. Arteaian Ava

1 ^£2#

3236 80. HALSTED ST

Jui z -

JrirL.,...

< vi

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UL
arti 47th Street
vaL: auo 8 vaL ryto iki 8 vai. vak
OFISO VALANDOS:
Seredoj pagal anUrty
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6

4645 So. Ashland Avenue

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Telefonas: HEMlock 8648

DR. PETER T. BRAZIS

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:

4631 So. Ashland Avenue

Popiet nuo 1 iki 8 vaL Vak. 7 iki B
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Tel.: Yards 0994
Rea. Tek: Keawood 4300
VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak

14M

DR. S. R. PALUTSIS

‘tfiso vai • auo 1-6: ųn« 6:60-8:0*

V56 West 35th Street

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

VALANDOS- ll v. ryto iki 3 popiet TaL Oioars
6 iki 9 vai. vakare
SKAITYKITE

Specialiu atidarymo paslOlyman —Tik Trumpam LaBral! {nkaltoma:—
Mokslini, Aklų Egzatninavltnua • Patalu' ma« bon
sų (Vlcnan Reginys) • TOeirinklmuit lft 3 Mod. Rėmų
U- Kelaal. Reg Kaina >10.00 VUkaa.

$495

EGZAMINUOJA DR. H. GRANT
Registruotas Optometriata* — Vir* 80 Metų Patyrimo. ~
Daug kitų Modemiškų Stylių Populiarčmis Kainomis.
Tai Vra Ne "Balt” HMlynuM — Men Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ. '
Tel. YARDS Oitl
Antras durys nuo Montgomery Ward

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieoų,

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

“DRAUGĄ“

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI «

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI l ~
---------

REZIDENCIJA:

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. C. VEZEUS

Valandoe: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
8ekmad„ Trečiad. ir Seštad. va
karais ofisas uždarytas.

Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

Protection

Bes. 6958 S. Talman Avė.
Res. TcL GROvehlll 0617
Office Tek HBMlock 4848

t mwuad
DR. A< J. BERTASH

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI

Ofiao vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M
Trečiadleaiaia pag»l ■utartį.

Kamp. f 5tos gat. ir 49th Ct

OR. A. JENKINS

OFISO VALANDOS-

(Lietuvi!)

f

iki 4 poyiet

7 iki B vakare,

GYDYTOJAS IR OHIRūftOAS

ir pagal autartį-

2500 VVest 63rd Street

Res. 1625 So. 50th Avenue
_______ Tai

OnSO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Cicero 1484_________

DR. EMILY V. KRUKAS

Ofiso telefonas PUOspert 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210
Ret. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia
liepia —Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Vieni

kaip

.

žmonės

bitės

rinkdamos

nuo kiekvienos
,

.

Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip
Penkt., Sefitad. 8:30 Iki 9:30 vak. n,lfWi.,u
Sekmad. Pagal Sutarimą
uuouua.

darbuojasi,

,

gėlės,

,

me<lų

o

kiti

a

vorai, renka tiktai

Pirmadienis, lapkr.

0, 10*9

Lietuvių Tautos Politiniai Reikalai]
Dr. K. Pakštas

6. Stoka lėšų

7. Pikti ginčai nepadės

yra nemaža kliūtis savai val
Keletas laikraščių veda la 
džiai sudaryti. Egzekutyvio bai piktus ir nekultūringus
komiteto arba vyriausybės ginčus dėl kai kurių politi
ofisas pradžioje galėtų būti nių klausimų, turinčių ryšį
ir labai kuklus: pav. nuo 10 su aktualiais Lietuvos rei
iki 20 tarnautojų su papras kalais. Išanksto galima pa
čiausių darbininkų algomis. sakyti, kad šie ginčai nega
Bet vis dėlto tokio ofiso me lės visus klausimus išspręs
tinės išlaidos siektų tarp ti. Kurie nori dinamiškos ir
$40,000 ir $60,000. Prieš 25 geriau suderintos visų lie
metus vien katalikai Tautos tuvių veiklos — turėtų siū
Fondui tokias filmas leng lyti aiškius ir visai konkre
vai surinkdavo ir net žymisi čius sumanymus, projektus.
daugiau. Bet dabar nutau Pavyzdžiui:
tėjimas yra jau giliai įsiver
1) Kuriuo būdu praplėsti
žęs lietuvių tarpan ir Lietu Lietuvių Tautinę Tarybą ir
vos politiniam reikalui nebe įsteigti jai nors mažą, kuk
galima stambių aukų gauti. lų ofisą?
Nors yra tvirtinančių, kad
2) Ar reikia ir kuriuo bū
duosnumas padidėtų, jei tik du įsteigti Lietuvos Egzekuvisuomenė pamatytų besifor tyvį Komitetą, kurs eitų Lie
muojant savą valdžią pla tuvos vyriausybes pareigas
čiais koaliciniais pagrindais ir vadovautų visam nepri
iš populiaresnių vadų. Į lie klausomybės sąjūdžiui, kar
tuvių parapijas priklauso vis to su LTT ir išlikusiomis pa
dėlto apie 200,000 žmonių, siuntinybėmis?
o gal žymiai daugiau. Jei ' 3) Gyvenimo p aktika pa
jos aukotų bent pusę to, ką rodė, kad kol kas neįmano
aukoja čekų ir lenkų para ma suorganizuoti vieną ben
pijos ir jų organizacijos, tai drą politinį fondų Tai maž
reikalas būtų gal jau išspręs gi galėtume pravesti vieną
tas. Bet patriotinių dorybių bendrą kasmetinę plataus
stoka gali sukliudyti opfi masto rinkliavą Lietuvos va
mistinius planus.
davimo reikalams? Kuriuo
būdu ją suorganizuoti ir pra

vesti? Kuomi čia galėtų pri
sidėti mūsų parapijos ir or
ganizacijos?
Bet ir šitų klausimų neiš
spręsime laik raštiniais
straipsniais ir polemika. Vi
sų grupių vadovybėms reik
tų gal suvažiuoti ilgesniam
ir rimtam pasitarimui. Pa
vykęs pasitarimas gal galė
tų nustatyti Visuotinam Sei
mui programą. Toks Seimas
būtų pravartus, bet be ge
rai apgalvotos programos
sušauktas jis bus chaotiškas
ir nevaisingas. Vėl gi, vado
vybių suvažiavimas turėtų
rinktis gal dviem sekcijų
mis: 1) Lietuvos piliečių ir
2) Amerikos piliečių. Lietu
vos piliečių susirinkime tu
rėtų būt atstovaujama Pre
zidentūra, Lietuvių Tautinė
Taryba, Pasldnt.inybo ir gal
Konsulatai. Amerikos pilie
čių susirinkime tame pačia
me mieste ir beveik tuom
pačiu laiku turėcų rasti sau
vietos: Amerikos Lietuvių
Taryba, Katalikų Federaci
ja, abu Susivienymai, Kuni
gų Vienybė, socialistų ir tau
tininkų centrinės organizaci
jos ir laikraščių redakcijos.

CLASSIFIED
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUOAR” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
117 Ko. Dearborn Otonai
Tel.j RANdolnh S48M-MNS

ADS

LARORERS
Dirbti iM-te treklų. prižiūrėjimo lr
pataisymo darbų. Atsišaukite ) Supervlsor's ofisą, lOStli Ir Imliai la
pelis Boulevard.
PENNSYLVANIA R Ali.ROAD

HEI, P WANTED — VYRAI

TOOL MAKERS
Karo darbai.
Moderniška dienoeSvlesos dlrbtuvS Matykite W. Ix»veJoy — D. GOTTUEB & COMPANY,
1110 N. Kostner
Albany 2840

REIKIA VYRŲ

VYRAMS

Pagal paskiausių
žinių
Argentina, Pietų Amerikos
respublika,* turi 13,518,229
gyventojus.

Sostinės Buenos
Aires
miesto ribose gyvena 2,408,900 asmenų, o Buenos Aires
provincijoje 3,561,242.

2743 WEST 36TH PLACE

DISPLAY
STOCK
SHIPPING
Central Employment Dept.

D O C K M E N
FREIGHT
HANDLERS
Unijos Užmokestis
Matykite M r. Hoff po 10-tos valan
dos ryto. Atsineškite gimimo llūdijimą. arba prirodymą, pilietybes.
I.VTER-STATE MOTOR FREIGHT
SYSTEM
1833 So. Caual Stęect

Pernai Argentinoje apsi
gyventi atvyko 16,997 žmo
nės ir pernai gimė 304,06
kūdikiai, Mirė viso 136,05
asmenų.

YARDS 6565
IATHG ir 8CRBW MAi'HINE OPE
RATORIAI reikalingi. Pirmos ItioHOg. dieną ir naktj durtini. Gera užinokestis ir darbo sąlygos.
ANDERSON & QUIGI.KY CORP.
2329 Nebton St.

REIKALINGI
FREIGHT HANDLERS
Matykite Mr. Fleming
nuo 9 ryto iki 2 popiet
OLSON TRANSPORTATION CO.
2222 S. VVestern

GOLDBLATT BROS.

VYRAI
JDIRBTUVftS DARBAMS
Paliuosuotl nuo kariuomenės
tarnavimo.

Pastovūs Darbai
Gera užmokestis
Patyrimas nereikalingas.
SHERMAN KLOVE CO.
. . ._______ 3535 W. 47tU St.________

•

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”
DUOKITE JI KITIEMS

VALANDOJE

FURNITURE

ANTHONY B. PETKUS

BROKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JOSŲ PATOGUMUI:
'

1410 South 50th Avenue, Cicero

RET,P WAWTED — MOTERYS

s

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Park

l,ahal geri jrenglmat. Pardavi

Mr. Walter Nutovr, 2200 W. 37th Sto,
Chicago, III.. tel. LAFayette S098.

FACTORY MERGINOS reikalingos.
Patyrimas nereikalingas.
18 metų
ar suvirš.
PERFECTION AUTO PARTS MFG.
CO., INC.
500 W. Slst Kt.

AMŽIAUS 18 IKI 60
Prie Abelnų Dirbtuvės Darbu
Pradinė alga 55 centai Į valandn
10$, bonus mokama tiems dirban*
naktimis.
Dabar tai jums progn
prisidėti prie karo darbuotės, nemaistas mūsų kareiviams yra taip
oat svarbu, kaip lr kulkos.

SOUP

CO

FACTORY --'ORDNANCE
VOCATIONAL EMFLOYMENr
SYSTEM
Rnom 1611
20 W .Tnckson.
MOTERYS nuo 17 iki 35 metų se
numo reikalingos prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Kompanija moka va
landinę ratą laike moklplmo. Atsi
neškite gimimo ar krikšto liūdljima.
ATSIŠAUKITE BILE DIENA TAR
PE 8 RYTO IR 4:30 POPIET.
HUMP HAIRPIN MFG. CO.
Prairie and 20tli

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particlea
caught by partial platės and dentures frequently cauae this condition
which you yourself may not detect
būt vhich is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many faatidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.
Befora Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Year Braath Sūfaatar ‘

Išmintingas žmogus rei
Būk darbštus, gyvenk su
kalauja visko tik iš savęs, o
niekingas reikalauja visko lig savo pajamų. Bet svar
biausiai tai galvok.
iš visų, (Kinų posais).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6343 South Westem Avenue. Chicaoo
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN

SUPAŽINDINKITE KITU!
SU DIENR. “DRAUGI?

PARDAVIMUI KRAUTUVt
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley

MERGINOS
prie
"turning-in'' Ir
"glue machine” darbų reikalingos.
Priimamos lr nepatvrusios.
ADVANCE SAMPLE BOOK
BINDERY—710 W. Jaekson Blvd.

Telefonas CICERO 2109

(Įsteigta 1889 m.)

PARDAVIMUI

MOTERYS ir MERGINO1'

Kreipkitės į -

Iš lietuvių motinų Argei
tinoje pernai gimė 511 ki
dikų.

FUNERAL

HOME

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

AMBULANCE

Patarnavimas
Dieną Ir Naktį.

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

Direktorių
MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

CO.

are common offenders

PAPRASTI DARBININKAI
REIKALINGI

5757 Wixt 851h Street

WHOLESALE

Telefonas — REPUBLIC 6051

WALGREEN

mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie:

CENTRAL DIVISION
2550 VVEST S5TH STREET

REPRESENTATIVE

Atsišaukite į —

3501 W. 47th St.

pakavimo
orderių
shipnlng
kambaryje; pastovūs darbai.
Vyrai
virš 45 metų senumo svarstomi pri
ėmimui. 40 valandų savaitėje, lau
kas ir pusė už overtime.
UHITMAN’S CHOi’OIATF.S
1537 S. Michigan

CAMPBELL

FACTORY

t
Patyrimas nereikalingas;
am
žius metais nesvarbu. 40 valandų
ištisą savaitę. Nekurios vietos at
daros prie filing ir generalio ofi
so darbų. Gera pradinė alga, su
užtikrinimu progos įsidirbimo.

VYRAI

STATE & VAN feUREN

COMPANY

VVESTERN FELT VVORKS

ALEX ALESAUSKAS and SONS

PASTOVUS; PILNO LAIKO
KASDIEN DARBAS

MIDDLE-AGED
' PEOPLE

Nepretenduoju, kad mano
402Š-4115 Ogden Avė. *
šie pasiūlymai yra geriausi
PLATINKITE “DRAUGĄ”
ir drįstu kviesti kitus veikė
jus pasisakyti ir patiekti iš
savo šono aiškių ir konkre
čių sumanymų, kad galėtu
NULIŪDIMO
me diskusijoms duoti tvar
kingą eigą.

Dining Room Setą — Parlor
Sete — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washera — Mangels — and
Stovea

General Warehouse

MERGINOMS — INTERESINGAS ir
ar
lengvas dirbtuvėje darbas; patyrimas AGENTAS reikalingas Roseland ko
Superintendent’s Offioe
nereikalingas. Dieną ir nakti darbai. lonijoje — rinkti prenumeratas lr
Gera užmokestis, greitas (įdirbimas i lftneftioti skaitytojams laikraščius. Pi
CABINET MAKERS — patyrę. Tai
3932 S. Wolcott
PLASTIC BINDING CORP.
I niginis atlyginimas labai geras. At
pogi MOTERYS, be patyrimo, dirbti
sišaukite J “DRAUGO” RASTINĘ,
732 No. Nliernuui Street
rakandų Ifidirbltno dirbtuvėje.
ORNAMĖNTAL BRASS DARBININ
2334 Ko. Oakley Avė.. Chicago, III.,
GRAND WOODWORXING CO.
KAI ir VYRAI bu machįne shop MOTERYS — apvalyti, išmazgoti ir
4147 Ogdea Avenue
patyrimu
reikalingi
prie
iSdirbimo
i . . —, .... /. ............ ■
- plating racks ir fixturąa.
ap'aistvtl nasižierlnlus karus. Maty
kite Mr. Thommen.
D O C K M E N
BELKE MFG. CO.
PENNSYLVANIA RAILROAD
Pilno laiko darbas. Patyrę vyrai pa
947 N. Cicero Avė.
geidaujami lr ne patyruslejl.
327 W. Roosevelt Romi
-----------------------f---------------TRANS-AMERICAN FREIGHT
REIKALINGI VERŠIŲ SKURŲ LU
LINES
PIKAI ir SALDINYČIOJK DARBI MOTERYS — amžiaus 18 ikt 45 m.
1130 W. Ct-mak Road
NINKAI. Patyrę ar ne patyrę. Se I orlė maisto pakavimo darbų. 45 cen
numo 35 metų ar suvirš. Pastovūs tai j valanda pradedant. Algos pa40 vaandų savaitė. Matykit I kėlimas do 4 savaičių.
STEEL H E L P E R S darbai.
ROOTH
FISHERIES
Mr. R. A. Acer*.
ARTHUR i. O’ LEARY and SON,
1257 OAKDAŲE AVĖ.
501 No. Desploines St.

Nationally advertised items

Prie Buenos Aires priskai
tomą ir Avellaneda, prie
miestis, kur gyvena Lietu
viai.

Jaučių mušimo darbų vietoj. Patyrė.

PASTOVIOS VIETOS
Mes išmokinsime jus gerai apmo
GERA UŽMOKESTIS
kamam darbui. Alga kol mokina
Tinkamiems vyrams iki 55 metų se
tės.
100 nuoš. karo darbai.
numo kurie yra gana sveiki sun Prie
kioms darbams.

Argentinoj 13,513,239
gyventojų

RUČERIAI

PASKUTINIS

Asociacijos.

PAGERBIMAS
LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. PULLMAN 1276
Phone CANAL 2513

SKYRIUS 42-44 R. 108th ST.
2314 VVEST 23rd PLACE
VOTLLIAM MAGGENTI
Gyveno 2164 W. 22 Place.
Mirė Lapkr. 7. 1942. 7:68 vnl.
vakare, sulaukęs 59 m. aniž
Gimė Sprlngfleld, III.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Antaniną Anna (po tė
vais Navickaitė),
sūnų Rer ■
nardą ir marčią Bernice lr du
anukus. dukter) Ritą, seserį F.
P. Scalzo. broli Juozapą, gyve
na SpŲngfleld. III., ftvogeriai
Vincentą lr Aleksandrą Na
vickus, ftvoger) Petrą Butvilą
ir jo ftmoną. lr daug kitų gi
minių lr paftlstamų.
Kūnas paftarvotas J. F. Įta
rt ilaim kopi. 668 W.. 18 Ht.
Laidotuvės (vyks trsčiadien),
Lapkr. 11 l< koplyčios 9:80
vai. ryto bus atlydėtas ) Av.
Povilo parap. bažnyčią, 22 PI.
Ir Hoyne Avė., kurioje jvyka
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nuydėtas | šv. Kaslmlero kapines.
Nuoftlrdftlal kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę
Moteris, Kūnus,
Duktė, Marti, Anūkai, Brolis,
švogertal Ir visi Giminės.

Laidotuvių Dlr. J. F. Radžiui
Tel. Canal 6174.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST

3807 LITUANICA AVENUE

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unexcelled
and Obtainable at Lovvest Prices.
AT'V IT R WAR BONDS W1TH THE 8AVINO

JOHN F. EUDEIKIS

Į Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lttfcnaalaa

d

MODERNI HvMtn? PARODA*I

<565 VV VVashlncton Blvd.
Tel ERTebroob 6645
VALANDOS

Kasdien 9-9 v rak

4348 80. CALIFORNIA AVĖ.

6919 South Troy 8t
Tel REPublic 4299
Seitad tr Sekm 9-6 vai.

RADIO PROGRAMAS —8:00 Tai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
Ii stoties WGES (1390), au Povilu SalUmieru.

Phone LAFAYETTE 3572

P. L RIDIKAS
3894 SO. HALSTED 8TREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE x ».
Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Phone YARDS 4908

L LIULEVIČIUS

L I. ZOLP
1848 RĘST 4fith STREET

REZIDENCIJA

Phone PULLMAN 9661

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-89

I

*

ę
D B A U O A S

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
H34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Preis Association
' Subscripttona: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Thres
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy
3 cents.
Advertiaing in “Draugas*’ brings best results.

Biauriai šiomis dienomis apsiskandalino vienas akto

\ lieina kasdien, itakyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75e. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei nepraėoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus fr ypač korespondencijas sulig aavo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

—
Entered as second-Class Matter March 31. 1016 at Chicago, IU.

Bet, reikia pripažinti, kad dar labiau apsiskandalino

didieji dienraščiai, kurie taip godžiai ir detaliai apra

šinėjo, pasiremdami liūdymais teisme, aktoriaus nemorali&kus pasielgimus su jauna mergaite.

Prieš 25-rius metus, kaip
“Pageltusių

pastebėsite

la

lis nusižengimas laikraštinei etikai ir viešajai visuome

pų’’ skyrelyje, Vilniuje įvy

nės dorovei. Tokiu elgesiu pažemintas laikraščių standardas.
*
?. v

ko Lietuvių

Tokios žinios, tai yra įžeidimas padorių skaitytojų ir
išstatymas jaunųjų skaitytojų dorovės į didelį pavojų.
Spaudos pareiga yra griežčiausiomis priemonėm!-j
smerkti nusižengėlius prieš dorovę. Bet kai kurie laik

raščiai, matyt, ne tik nesilaiko to dėsnio, bet dėl vieno

Seimas.

Tasai

seimas sudarė Lietuvių Ta

Taryha vadovavo sąjūdžiu)
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės.
1916 m. vasario 16 d. ji

pačius žemina ir visuomenei meškos patarnavimą tei-

paskelbė Lietuvos Nepriklau

kia.

somybės deklaraciją.

/
Tokie laikraščiai yra tikri visuomenės dorovingumo

sabotažninkai.

dio įvykio 25 metų sukak

Solomons salose japonai, matydami, kad turimomis
jėgomis negalės atsilaikyti, pristatė į frontą daugiau

bime agitacijos ir tai gudrios ir eistematingos agitaci
jos panaikinti keturiasdešimta valandų darbą į savaitę.

kurias Jungtinių Valstybių marinai buvo užėmę rug

piūčio 7 d. Guadalcanal. Amerikiečiai ten irgi labiau

sutriuškinti ir kad Lietuva

vėl galėtų gyventi laisvu ir

paskutiniais pasisekimais Pa

cifike. Anot go, priešas yra stiprus ir reiks didelių pas
tangų, kad jį nugalėti.
kad perdidelis pasitikėjimas

jokių kliūčių. Darbininkai gali ir nori ir daugiau va

Suprantama, darbdaviai, norėdami aukštesnių pelnų
naikinti. Bet kodėl turi nukentėti darbininkai?

Toks nusistatymas arba perspėjimas visai vietoje.

Reikia manyti, kad pradėtoji priešdarbininkiška agi

Kai prieš keturiasdešimta metų Rusijoje patys gene

rolai paskleidė šūkį — “japonus kepurė užmėtysiu'",

(Iš “Draugo“, 1917 metų
Lapkričio 7 d.)

tacija susmuks nepasiekusi savo tikslo.

Teisių ir laisvės gynėjas

spėjimas yra vietoje. Nei dienos, Oei valandos ir net

Kardinolas Faulhaber, Municho (Vokietijoj) arkivys

nei minutės nevalia eikvoti — visą laiką, visas jėgas

kupas mini 50 metų kunigystės ir 25 metų vyskupys

reikia aukoti, kad nieko nepritrūktų narsiai kariaujan

tės sukaktį.

neliko,

kiek drūtas.

Bet nepavyko.

Padaužoms, kurie nori

žmonijos nariš-

mesti ant

ką,jjt£..hąlšavikišką vergiją,

negali būt pasigailėjimo!

buvo

KAR.

ba

reišiną ir kad dabar negali

išrinko 20

skausmo

visa gerklė

ypatų į Tautinę Tarybą, ku

šaukė: “Vyrai, darykite

rioj

manim

yra

reprezentuojamos

visos partijos.

tiktai

ką

tiktai

su

norite,

nemeskite per tvorą.

e

Tada bus man galas!’’ Vie
nas vyrų pamanė, kad

bus

monarchija.

Tuose persekiojimuose nukentėjo tūkstančiai

lius negalės vesti be seimo

miestus moka ginti. Pernai jie sėkmingai apgynė sa

katalikų, kunigų, vyskupų. Katalikų vyskupai, ypač kar ’ sutikimo. Seimas (parlamen
tas) susidės iš dviejų butų.
dinolas Faulhaber, nepaprasta drąsa gynė ir gina ka
talikų teises nuo pagoniškojo nacizmo užpuolimų. Gar

gal

Tad,

sako

kitam

vyrui;

būsimą

gazolino

ma greitai automobiliu va

žinėti. Vienas

klausia savo

draugo, kuris labai mėgsta

automobiliu

važiuoti

“Paskendęs Varpas’’... Iš

— Ar tau niekuomet ne

pasitaikė
gaus?

suvažinėti

— Niekuomet, žinoma, to

rą, tegul galą gauna”. Vie

kio, kuris turi užtektinai ra

nas už kojų, kitas už pečių

zumo pasitraukti man iš ke

ir... švyst čigoną per tvorą.

lio.

jutęs kitoj tvoros pusėj či

gonas

Hauptmanno penkių aktų

Vyrai suprato klaidą padarę

ir lietuvių
A.

Laiis.

šats ir danu

bėgti.

ir bandė pagauti. Bet

kol

jie peršoko aukštą tvorą, ci

Tokia teisybė šiandie at
sirado:
Kol jaunas dirbk kaip jau
tis, senatvėj stipk iš bado.
,

(“Žvaigždė”)

bar imasi vykdyti savo “naujosios santvarkos” progra

Neseniai nugirsta per radijo, kad Lenkija jau for
maliai esanti aneksuota, prijunka prie Vokietijos. Na
cių manymu, Lenkija niekuomet nebūsianti atstatyta ne
priklausoma

valstybe.

Lenkai,

vokiečiams

bosaujant,

nių” numeris praneša, kad ir tasai laikraštis bus spaus
Ligšiol “Lietuvių žinios” buvo spausdinamos Cleve

Taip pat yra žinių, kad vokiečiai žibalui pumpuoti
mašinerijas iš Prancūzijos ir Belgijos veža į Kaukazą.
išgriautosios mašinos žibalo

šaltiniuose. Iš to aišku, kad vokiečiai pasitiki išlaikyti
užimtojo Kaukazo dalį ir rengiasi ilgam karui.

Esą ir Ukraina yra intensyviai atstatoma ir taip per

organizuojama, kad kuo daugiausiai ir jos resursai ir
gyventojai galėtų tarnauti nacių imperialistiniams sie

kimams.

Praėjusią savaitę smagiausių

žinių susilaukėme

iš

Afrikos frontą Egipte nacių jėgos smarkiai sudaužy
tos. Vargu jie, naciai, ten galės be&tsigriebti.

žodžiu, praėjusios savaitės įvykiai karo frontuose
diodą vilčių, kad Berlyno-Tokio ašis bus sudaužyta.

Svarbu, žinoma, kad tai įvyktų kiek galima greičiau
Karo

laimėjimą

paskubins

sustiprintas

Praėjusios savaitės “Lietuvių ži

dinamas šioj naujoj spaustuvėj.

dirbsią žemės ūkyje ir kai kuriose industrijose.

Jomis pakeičiamos rusų

HEALTHY, WĖALTHY AND WISE!

Tenka sužinoti, kad Pittsburgh, Pa., įsisteigia nauja
lietuvių' spaustuvė.

vieningumas,

padidintos pastangos karo produkcijoj, pirkimas U. S.
karo bonų už gausingesnes pinigų sumas.

lande. P. dūkio spaustuvėj.
'

Pačios “L.

2.”

apie tai rašo:

“Povilas Šukys padedant K. Obelieniui, Jonui Bra
ziui, D. Jakubauskienei, P. česnuliui ir dar kalėtai
clevelandiečių, prieš 5-is metus pradėjo leisti “Lietu
vių žinias”, kurios gražų kultūros darbą mūsų kolo
nijoje atliko, vienydamas ir stiprindamos dvasioje
Clevelando katalikų visuomenę.
Nuo pereitų metų “L. 2.” plačiau pasiskleidė Mi-

ABTHOrTISZ ASMUCH
BED RĘSTAS F05SIBLE
(SDESfPABLE. IF7H6
PATI ENT CAN S TAVI N
BED FORĄ MONTH
OR TWO AT THE
BEGINNIMGOFTMC
TREATMENT, THE
PROGRESS TOWARD RECOVERY
IS USUALLY

Stealing radęs or hooKING ONTO THE BACK OF
AUTOS OR TRUCKSy WHEN
SKATINO OR SLEDOING IS
TAKING A OANGEROOS
chance.. the DRi\/er
/MAYEITHER INC REASE
HIS SPEED OR STOP
SUDOENLY, RE9ULTING IN
SE«OUS INJURY
FOR ANY
HnCHER-.j

lietuvių laikraštis. Spausdinant naujoje spaustuvėje.
Pittsfaurgfae, greitu laiku jos dar patobulės, o au tuo

gailėdami lėšų ir laiko, pradėjo leisti, ir per penkis
metus išlaikė, drąsų katalikybės ir lietuvybės idealų

Ar esi didžiosios ir senosios lietuvių katalikų orga

žinias”, kurioms, Dievui ir geriems žmonėms pade

nizacijos — LRKSA nariu? Jei ne — tai kodėl! Atsaky

dant, gal būt bus lemta suvaidinti svarbią rolę lietu

kurios Sus-mo kuopos (jos yr®

vių išeivijos gyvenime, Amerikoje ir naudingai pa

visose parapijose) susirinkimą.

important

dien yra vienas įtakingiausių vidų rvak arinių valstijų

gynėją, lietuvišką-katalikišką laikrašti — “Lietuvių

mą duok nuėjęs į bet

(Sėst is

chigano ir Pennsyivanijos lietuvių kolonijose ir šian

ir jų įtaka visuomenėje dar labiau išaugs.
Garbė pirmiesiems “L. 2.” įsteigėjams, kurie ne

tarnauti senajai ir naujajai lietuvių Tėvynei ”

žmo

“Meskim tą žuliką per tvo

leista šiuo vardu Gerardo

scenon pritaikė

Nauja spaustuvė

lyg

akis išdegęs:

tikrai čigonui bu 3 galas, • jei
jie bus permestas per tvorą.

apie

Tam to tik ir reikėjo. Pasi

drama. Išvertė

mą užgrobtuose kraštuose.

už

kęsti

Seimas

sekioja.

Ta pačia proga neikia pažymėti, kad naciai jau da

nieko

bėgti.

rankas.

nė žingsnio į priekį nebepasivaro. Pasirodo, kad rusai

bėra rusų rankose.

kad nežinos net kur

anam

bus tokios,

kime tarp draugų išėjo kal

Karalių rinks seimas. Kara

lo. Patys svarbieji uostai prie Juodųjų jūrų vis dar te

ną užklupo du to kaimo vy

kaip

tė. Čigonas negalėdamas pa

Naciai Katalikų Bažnyčią Vokietijoje skaudžiai per

darė pažangą, bet vis dėlto dar toli nuo siekiamo tiks

kant kur buvę nebuvę čigo

čigonui. Vaišės

civilę šalies valdžią į savo

tucija. Ji

Kaukaze, tieaa, vokiečiai kai kūnuose punktuose pa

ruoštos vaišės,

Aną dien vienam susirin

kardinolo

bė jiems! Garbė Jubiliatui Municho arkivyskupui!

laisvę “pavo

gino ir pančiais sėdynę glos

kų teisių, dėl žmonių laisvės ir gerovės.

Vokiečiai taip užkliuvo prie Stalingrado, kad beveik

riai Lietuvos

buvo 213. Jie nutarė paimti

jos aviaciją. Tuo tenka nuoširdžiai džiaugtis.

istorikai

pai, balšavikai, o paskui na

je maudė, šonus kuolais ly

Svarstoma Lenkijos konsti

kad

Vėliau kaca-

savo. Bet nelaimė. Besiren

buvo Lietuvių Seimas.

mas, kaipo drąsus, nenuilstantis kovotojas dėl katali

neabejoja,

arklius vogė.

čigonai

vieniems ir kitiems bus su

kaip balšavikų rojuje: balo

tinių Valstybių karo aviacija visu kuo viršija Japoni

šiandien

Seniau Lietuvoje

ko pasirinkti. Rinkosi, kaip

kaip tik bėgti. Taigi ir nėrė

t

vizmas.

gė”. Bet ateis laikas, kad ir

rai. Čigonui

De

halša-

buvo iš

todėl

gavo. Vaišės cfgonui

Lenkija bus monarchija?..

Nieks

rado

čigonas

praneša kun. dr. Bartuška,

Faulhaber vardą įamžins. Visais laikais jisai bus žino

gradą.

dieną prieš

Prie pat-tvocoą vyrai jį pasi

čiai Amerikos kariuomenei.
Vierųi8 dalykas Pacifiko fronte yra aiškus, kad Jung-*

vo sostinę Maskvą ir Leningradą, šiemet apgins, labai
svarbų savo pramonės ir susisiekimo centr4 — Stalin

jų šnekas visuomet prasimu

Lietuvių seimas Vilniuje...
Rugsėjo IŠ ir 22 dd., kaip

legatų iš visų Lietuvos dalių

rusuose išaugo perdaug didelis savimi pasitikėjimas ir
Rusija karą pralošė.
.
Nors Amerikoje nieko panašaus neįvyks, tačiau per

šnekos.

daug arklių,

Ilgesnėms darbo valandoms, kiek mums žinoma, nėra

(grafitų) tą didesnį atlyginimą už viršlaikį norėtų pa

lemiamam smūgiui.

balšavikais. Pro gražiausius

Ganykloje

kuoti, darbininkai turi ilgesnes valandas dirbti.

netrukdytų karo produkcijai ir kitiems prisirengimams

jie

žodį. Gi dabar paklausykite

las aiškus — pavogti arklį.

Agitatorisi prieš šį aktą panaudoja gana “gudrų”

sė’’ (time and half).

Prisidengę patriotizmu,

randasi mėšlas. Taip ir su

Vieną gražią

mo provizijos aktą, kuris taip labai yra reikalingas šio
*
krašto socialiniam ir ekonominiam gyvenimui.

ginimo ir valandų akto turi būti mdkama “laikas ir pu

balšavikai.

baigdamas šią šneką tarsiu

mą atsnikino čigonas. Tiksh

landų dirbti. Bet už ekstra darbo valandas sulyg atly

bedieviai

nęs žmogus pajus, kad po ja

begėdiškos pastangos pažeisti algų ir valandų nustaty

rikos visuomenę, kad perankstyva dar džiaugtis pilnu

Čigonų amatu dabar ver
čiasi

ša smirdąs cibulinis

nepriklausomu gyvenimu.
—

argumentą. Girdi, karo metas — reikia sparčiau produ

Laivyno sekretorius p. Knox neseniai perspėjo Ame

miške ir

kuriuos

pat Jomarką į Kudločių kai

įsistiprino. Karas šiame fronte eina gana smarkiai. Bet

netrukus galima laukti daug didesnių mūšių.

apie

Tai yra priešdarbininkiška agitacija. Tai yra tiesiog

lėktuvų, karo laivų ir kariuomenės. Iš to galime su
prasti, kad priešai stengsis vėl užgrobti tas pozicijas,

monelninkai,

pantai kuo greičiausiai būtų

Paskutiniais laikais dienraščiuose vis dažniau paste

Visuose karo frontuose veikimas yra pagyvėjęs.

buvo

būdais
žmones
vien dėl neatsargumo. Ame , visokiais
skriaudžia
ir
išnaudoja.
rikoje čigonai nėra išsidir
Kiek jie laiko visokių mi
bę tokio blogo vardo, kaip
tingų demokratijai gelbėti.
Lietuvoje, bet už tat čigonų
Bent deng mėšlą kokia no
vietas čia užpildo kitokie
ri skraiste, vis tik apaitri-

ti kovą, kad Lietuvos oku

I

žmonės

daug nukęsdavo nuo čigonų

tį minėsime 1943 metais, at

Priešdarbininkiška agitacija

Lietuvoje

seniau

jau

kaip ugnyje sudegęs.

kad

Visiems yra žinoma,

naujindami ryžtingumą ves

Karo eiga

gonas

Po svietų pasidairius

rybą iš 20 vyrų.

kito ekstra parduoto egzempliorio skelbia tai, kas juos

Under the Act of March 3, 1879.

>1

lumnat

rius — Hollywoodo “žvaigždė”.

Detalizavimas paleistuvingų aktų spaudoje yra dide

DRAUGAS

Matyti, p. Knox bijo,

Pirmadienis, lapkr. 9, 1942

Dorovingumo sabotažninkai

DRAUGAS

džiaugsmu amerikiečių

»

•

A CHIUO SKĘS
5BCS HIS
E.VĖNPARENTSA*
>
TF//PERED,
>, CALM,
COURTEOUS, FAIRMINOED,
>NE5T AND COURAOfcO/S
’EOPLE. HE IS
LIKEUY TO POLLOW
TUttP KKAMPUF
AND ACQUIRE THESE

GOOD OUAUTIES....

I
.4

* 4

n ” * >t a

Pirmadienis, lapkr. O, 1042

Jau buvo minėta, kad Alų
metų konferencija skirsis
nuo kitų buvusių konferen
cijų. Dabartiniu metu žymes
nieji mūsų parengimai, ar
suvažiavimai neapsieina be
pardavinėjimo Karo Bonų.
Tad ir šioje konferencijoje
bus parduodami Karo Bonai
ir Karo Ženklai. Tad prašo-

BUDRIKO
Rakandų ir Radio
4
••N

IŠPARDAVIMAS

Laike 30 dienų Budriko se
nosios krautuvės stakas turi
būti perkeltas j naujas, di
deles ir gražias patalpas,
3241 S. Halsted St., kur bus
galima pirkėjams duoti dar
geresnį patarnavimą.

Prieš perkeliant staką dar
galite piguti nusipirkti įvai
rių namų reikmenų:
150 gražių vartotų radio

po $12.50
2 šmotų parlor setai

po $48.50
3 šmotų miegamojo kamba
rio setai

,

5 šmotų virtuvės setas

po $13.50
7 šmotų dining room setai

L

Teisėjo Zūrio laimėjimo
parengimas

JI

Teisėjo John T. Zūris ant-1
ma ne tik draugijų bei or
ram terminui komisija ren
ganizacijų atstovų, bet visų
gia laimėjimo vakarą, tre
geros valios lietuvių atvykti
čiadienį, lapkr. 11 d. 7:30 v.
į konferenciją ir pirkti Bo
v., Darius-Girėnas svetainėj,
nus ir Karo ženklus čia, nes
4416 So. Western Avė.
tai eis lietuvių vardu. Tas
Komisija kviečia atsilan-,
mums labai svarbu. Mes re
kyti visus, kurie prisidėjo.
miame šią, šalį. Bet svarbu
prie išrinkimo teisėjo John!
įrodyti skaitlinėmis, juk tos
T. Zūris antram terminui.
mūsų pastangos bus verti.Bus raportas rinkimų vei-1
narnos ypač prašant pagal
kimo ir pasikalbėjimas au-j
bos bei užtarymo mūsų se
rengimui inauguracijos ban
najai tėvynei Lietuvai. \
kieto gruodžio mėnesį.
1Į
Bonus sutiko pardavinėti
Komisijos veikėjai šiuo
Gedimino Skolinimo ir Tau
nuoširdžiai prašomi atsilan
pymo Bendrovė, kuri randas
Brighton Parko kolonijoj,
l*PARDAVk_xAS MUSŲ
gabių lietuvių vedama ir gra
®1AMO1WWKAuvgrBtJMiarrv.
žiai lietuviams patarnauja.
Lt. gen/Bernard L. Montgomery, britų aštuntosios tr
Jos sekretorius ir reikalų
TŪBOS, CUA.RINBTAI, TROM
vedėjas Kazys Žakas. Ben mijos Egipte vadas, stebi iš Amerikos tanko sąjungininkų BONAI.
SAXAPaoNK8.
F LU
TUS ra "caras" — $16.00, JS7.50,
drovės turtas siekia ketvir veržimąsi pirmyn ir “ašies” traukimąsi.
$46.00 tr $76.0$. Viri garantuoti
lengvam grojimui.
tą dalį milijono. Dividendai
KONCERTUI GUITARAI, SPANI8KI
MANDOLINAI, BANJOS,
išmokami kas 6 mėnesiai. TJž Wesf Pullman
Trys
krikšto
sūnūs
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$*.69, $$.6*.
$12.90 iki $66.00.
taupomus pinigus moka ket8TRIUNINIAI BASAI — $60.00.
$126.00 lr $160.00. BASO UŽvirtą nuošimtį. Bendrovė tu- (vairios žinios
padangėmis su
DENOALAS — $12.00. SMICEri namą prie Archer Avė. ir
LAI
SMUIKOMS,
8TRIUNININIAM8 BAKAMS,
VIOLAS
ir
Spalio
27
d.
Mr.
ir
Mrs.
bombomis
su laiku žada ten persikelti.,
CELLO — $1.60, $2,00, $6.00,
$10.00 lr $16.00. Striūnos d«l vi
Laisvute Al. Sabai gražioj rezidenci
li) vlrSminėtų instrumentų, BASS
Bridgeport.
—
Dešimčiai
joj įvyko Onai šiužąs pa
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $16.60.
$22.60, $66.00, $60.00. PEDALS,
dienų'
paviešėti
pas
savuo

gerbti šaunuB vakarėlis (briHI BOTB,
CTMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi Jum* palau
sius
šiomis
dienomis
iš
ka

Sąjungietės veikia
dal shower). Susirinko daug
kiant
MOUTH PIECE visiems
brass lr "reed”
Instrumentams
riuomenės
buvo
parvykęs
jos giminių, draugų ir ap
pritaikomi Jūsų lūpoms.
Cicero. — Moterų Sąjun- Į
BKSPERTTVAS VICTOR IR
Bruno Budrikas, jauniausias
pataisymas.
[gos 48 kuopos susirinkimas! dovanojo Onutę gražiomis ir Keistuto Taupymo ir Skoli PHONOGRAPH
Atstatymas visų dalių Clarnenaudingomis
dovanėlėmis j
tams,
TrlOboms,
8axaphones,
įvyko lapkričio 2 d., parapi-'
Po to pasisvečiuota, pasivai-1 nimo Bendrovės direktęrius. Smulkoma ir Oultarams.
jos mokyklos kambary. ‘Su
GOLDSTEIN’S MLSIC SHOP
šinta gardžiais užkandžiais. Kariuomenėj jis yra lėktu
014 MazvreU St., Chicago.
sirinkimą atidarė kuopos pir
vu mechanikas. Pareigomis
mininkė Petronėlė ZakarieLafJkMČib'' 22 d. įvyksta patenkintas ir sako. kad la
nė. Aptarta visa eilė reika
parapijos metinė vakarienė bai yra įdomu lekioti padan
lų. Išduota raportai. Svar
WHOLESALE
su gražia programa ir šo gėmis kariuomenės lėktu
biausias raportas buvo iš
vais
—
bombonešiais.
LiątJOR
parapijos bazaro. Raportą i kiais. Kaip kas met, taip It
Turiu trijų seserų po vi'1
šį
kartą
prie
metinio
paren

ĮSTAIGA
išdavė P. Zakarienė ir O. Ra-1
ną krikšto sūnų ir visi trys
. šinskienė. Pelno iš kuopos gimo visli smarkumu ren yra kariuomenėj lakūnai
[būdos liko viBO $165.00. Bū giamasi. Bu s gardi vakario
būtent: Bruno Budrikas, Va
UveUejame
doj darbavosi šios narės: Za- nė ir puiki programa, kurią lerijonas Liekis ir Petras
po vb*
Chicago.
karienė, Česienė, Gudienė išpildys mokyklos vaikučiai Vilčauskas. Iš jų V. Liek’s
Brazauskienė ir T. Vaičiū ir parapijos choras vadovau yra bombonešis.
REMKITE
naitė. Pastaroji pavadavo jant naujam varę. Al. Kriš
Kadangi mano krikšto sū
8ENĄ
čiūnui.
Kviečiame
visus
ne

LIETUVIŲ
savo mamytę, nes ji šiuo
nūs
tokie,
angliškai
tariant
DRAUGA.
metu nesveikauja. ’ Virtuvėj pamiršti lapkr. -22 d. atsi smart vyrai, tai man, jų
N.
RANTĖS,
MV.
darbavosi: Rašinskienė, Stan lankyti parap. salėn. šeimi krikšto motinėlei, nieko ne
MUTUAL LIQUOK CO.
kienė ir močiutė Laurinai ninkėms vadovaus Eva Me lieka, kaip tik jiems padėti
470? So. Halsted St.
tienė. Knygutes pardavė na teišienė.
Telefunra: BOULBVARD 0014
O padėti galima darbuoj an
rės: Zakarienė, Rašinskienė,
tis Raudoname Kryžiuje
Iš mūsų parapijos Dėdės
Gudiene, Barčienė, StašaitieR. Mazeliauskienė
nė, Česienė, Baltkojienė, Sta- Šamo kariuomenėje jau tar
nkienė, Laurinaitienė, Stat nauja apie 40 jaunuolių, dėl $3.00: j. Andruškaitė, jos Plunksnų Kaldras
kienė, Kavaliauskienė, Serei- to pasidarė nemažas trūku Konstant, Kaz. . Paliliflnas.
PADAROME IŠ JŪSŲ
PATALŲ —
į kienė, Belevičienė, Braunie- mas, nes kai kurie buvo pa Al. Jucevičius ir Kaz. Venc
rapijos
komitete
ir
daug
Kai perkate materiolą Ifi mflnų
nė, Brazauskienė, Vaičiulie
kus. Po $2.00: Dom. PuČko
veikdavo
bei
‘
aukodavo
pa

krautuvės
— ui tiktai JĮ
nė, Raubienė, Putrimienė ir
ris, A. Zube, P. Mikolaitis,
Vaičiūnienė. Negana tos der rapijos išlaikymui. Visgi rei Ig. Kapočius, Jurgis Ciesiu- LANGAMS APDENGALAI —
buotės, darbščios mūsų na- kia dėkoti Dievui, kad pa nas, D. Drungdienė, P. Ru Drapes — pritaikomi VELTUL
, rėš. kaip Barčienė ir Stašai- rapija gerai laikosi ir sek zas, Magd. Konstant; A. Kri
Didelis Pasirinkimas
tienė, gavo gražią dovaną madieniais kolektoš būna pas, Mr. L&pic, Stef. Zubie- Ferankų, Draperių, Viršutinių
i suknelę iš Wm. Lewis Style $100,\ kai kada ir daugiau. nė, A. 2ansytis, P. Gadeikis,
Apdengsiu Materiolo.
Shop. Toji dovana teko Ci
'i VI. Peredna, A. Markūnient
BECK'S DEPT.
Leo Konstant, vienas žy
cero darbuotojai RudaitieJos Kuršlnskas, V, J asu lai
STORE. Ine.
nei, 1637 So. 48th Ct. Kita nrtesnių mūsų jaunuolių, pra tis, Eug. Radavičius, Mary
3221-25 S. ttALSTGD ST.
graži ir brangi dovana sati neša iš kariuomenės savo Galdikas, J. Vaičkui, J. Ja
Ftaae: YARDS <178
no kaldra teko Michael Vro- motinėlei, kad tapo pakel Bulaitis, P. Yušltus, V. Ci
Visas darbas ir prekės yra
na, Jr., 1314 Šo. SOth Court. tas sęržanto laipsniu. Svei cėnas, Jos Strazdas, Zig. Ge
pilnai garantuota,.
Trečia dovana pora užval kiname Leo ir linkime pa- dvilas, Jonas Petravičius, Iz.
kalų teko M. Česienei, 1412 siekLi dar aukštesnį laipsny Venckus, L. Gobia ir Jos
So. 48th Ct.
Bražinskas. Po $1.00: K.
Kuopa labai dėkoja viKiaupas,
V. Kriatopaitis, K.
Parapijos namų apšildy
siems-oms, kurie pirko kny
mui — kurui aukojo iki šiol Augūstine, P. DonlkUs, A
gučių tikietus.
sekantieji: po $5.00: J. An- Jundulis, A. Malkevičius, P.
, Kuopa tik pasigenda savo
druška, 9r„ Ad. Šiužąs, J Nakrošienė, T. Puidokas, F
'veikėjos M. Vaičiūnienės. Kapočius, Jos Zube, F. RaPaliliūnas, F. Zippay ir A.
Linkim jai kuo greičiausiai
davičtus ir F, Savičienė. Po Gust.
Rap. I Kristaliniai balta range
atgauti savo sveikatą.
alyva dėl mėlynos liepsnos
Kuopos korespondentė
burnelių švariai dega!

kyti. Bus programa, bus vai- susirinkimas. Visų draugijų
šės.
Al. G. Kuatisku į ir organizacijų kuopų ateto---------------------vai atstovės kviečiami būtinai atsilankyti. Reikia ii ,
Susirinkim?'
rinkti atstovai į apskrities
Town of Lake. — šį vn
karą, lapkričio 9 d., 7:30 v konferenciją, taip pat yra
vakare, parapijos salėj įvykt keletas svarbių reikalų apsvarbus Federacijos skyriaus' svarstyti.

"KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens
bruožai"
Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus parašyta, jau rengiama
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.
Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
vardai bus paskelbti knygos gale.

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi Bkubiai rašytis į jo vardo Fondą,
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.

į

PERSIKĖLIMO

po $59.60

ą

STEBI PRIEŠO BĖGIMU

CHICAGO IR APYLINKES LIETUVIŲ KATALIKU
KONFERENCIJA LAPKRIČIO 15 D.
Už savaitės įvyks Chica
go ir apylinkės lietuvių ka
talikų konferencija, Nekalto
Prasidėjimo Panelės Sv. pa
rapijos salėj, Brighton Par
ke, prie kurios Btropiai ren
giamasi.

a

po $48.50
Labai gražios lempos

po $6.95
Nauji, 1942 m. radio,
kabinetuose

po ,$59.50
Panešami radio, su elektra
ir baterijiniai,

po $24.50
Didelis pasirinkimas auksinių
laikrodėlių ir auksinių plunk
snų. Jau galite gauti Kalė
dinių atviručių.
Krautuvė atdara ir sekma
dieniais iki 4 vai. vak,

TRIANGLE

jos. f. budrik;
INCORPORATED

3241 S. Halsted St

RANGE OIL

,JOY!

Tel. CALumet 4591
Budriko radio programai
būna:

sekmadieniais iš WCFL-lIXX)
kil. radio stoties 9 vai. va 1
kare ir ketvirtadieniais iš
WHFC-1450 kil. radio sto
ties 7 vai. vak.

SHOOT STMAIGHT
Wlth Oir Boytl
BUY WAR BONDS

Vhit t kty ta get rylirf from a rough due ta a
cold. Get it *Mi SMkh Brmhen Cragh Draga
-the famoaadrnpa that rantabi a ipecial blend
Of aooaUag iagredianta. TVo kinda. Black or
Meothol. OaJy a (nckeZ ebtekt ibtt lieUt.

6

TRIANGLE OtL COMPANY
2430 VVest 26th Street

SMITH BROS. COUGH DROPS
81ACK 08 MENTHOl-5*

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir, moderniški meteriai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
Chicago, UI., TeL CAN. 2020

mark

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Avė., Chl*
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College,
Thompson, Conn.
/

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
Labai

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoAtala
eloth kotai parsldulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

IK

**ATYH

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziabak lr Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —AB VAZlNtJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKftS UETUVUA KASDIEN SU A*VDA KLAUSOSI1.

IT1ARGU1IJ
badio laikraščio programai
L.'

Vlenintilto lr Smaglauslaa
Vakarinla Lietuvių Programų
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI MĖTAU SEKM A DIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
PImba: GROvehiU 2242

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI m dvejom!* kelnėmfe, 100% vilnoniai, $55.00* nn nf|
vertės “elose out” kaina .............................................. tfZZ.UU
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigųVYRŲ ŽIEMINIAI (PODAlft,
nz%«n.Td»
$29.50 vertes, parsiduoda dabar už ......................... ŪS K 15

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Palldal pasiųti. TBva verte nuo $15.00 ton «ye
CIC 7C,
Iki $35.00. Parsidaoda dabar nuo..
IKI 310./O

|FUR COATS, $75.00 vertes,
HO
Parsidneda po tiktai ...................................................... >AO.UU
I VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 kmotų
QC 2. e O O c
vilnoniai sMtal, $15 vert nnfemit. kaina *<>•«'> “ 00.30
'MERGAIČIŲ KOTAI lr DRESESNEPAPRASTAINIMMISTOMIS KAINOMIS. Dreses vertos $3.95, parsMuoqq
da po tiktai ....................... ............. .........................................
|$15.00 vertes KOTAI,
rap
parslduodn po tiktai ........................................................ 3>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St
ATDARA KA8 VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

n

DRSraAB

M

NACIŲ GENEROLAS SUČIUPTAS

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

William R. Puckett, 7840
Kenvvood avė., pereitą penk
tadienį važiavo $as gydyto
ją j La Fayette, Ind. su savo
žmonos lavonu. William R.
Puckett pareiškė policijai,
kad jo žmona buvo nužudyta
vyro, kurį jie buvo paėmę
pakelyje pąvežti. Moters nu
žudymas įvykęs trys mailės
nuo La Fayette.

| toliausias užsiėmimas — mu
zika, dainavimas ir bowling.
Į
St. Sgt. A. F. Dedinskas
i į Ddėdės Šamo kariuomenę
buvo pašauktas 1942 m., ba
landžio mėnesį. Ten, baigė
Air Mechanics Aerial Engineering mokyklas.

Staf Sgt. A.

F. Dedinskas

St. Sgt. A. J. Dedinskas,
gimęs 1916 m., spalių 7 die
ną, Chicagoje, Iii., laukė šv.
Jurgio lietuvių parapijos
pradžios mokyklą ir baigė
6v. Antano lietuvių parapiSt. Sgt. A. F. Dedinskas
JJ .2
jos pradžios mokyklą, Cice tėvai — Jonas ir Pranciška
roje, UI.; taip pat lankė Dėdinskai yra apsigyvenę
John Marshall high school. Lietuvoje, Skirsnemunėje.
A, F. Dedinskas 1931 me
St. Sgt. Dedinskas, prięš
tais su tėvais išvyko j Lie išvykdamas į Dėdės Šamo
tuvą ir ten išbuvo keturis kariuomenę, gyveno pas se
metus. A. J. Dedinskas Lie sutę, Ciceroje, adresu: 1524
tuvoje buvo veiklus Pava S. 49ct. Jo sesutė irgi yra
sarininkų Sąjungos narys, buvusi Lietuvoje ir lankė
fcrįžęs į Ameriką įsirašė į [konservatorijos
mokyklą,
Ciceros L. Vyčių kuopą ir dabar ji yra ištekėjusi.
dainavo L. Vyčių chore.
A. F.

Dedinsko

mėgią-

Taxi svarbiems
reikalams, o ne
PASKOLOS
DAROMOS pasilinksminimui
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association

William M. Jeffers, rubber director, pareiškė, už
vakar, kad taxi operatoriai
suvaržytų savo važiavimą.
Tame pareiškime sakoma,
kad taxi operatoriai išimtų
iš savo dienotvarkės vežimą
žmonių į pasilinksminimo
vietas, kaip, į teatrus, šo
kių sales, nakties klubus,
bąli parkus ir tt.
William M. Jeffers nori,
kad visoje salyje būtų pri
taikintos taisyklės dėl taxi
važiavimo, kokios veikia Los
Angeles. O ten yra pasaky
ta, kad tax, kurie veža žmo
nes iš stoties ar į darbą,
kad užpildyt visas vietas ta
xi, kad ne vežtų taxi žmonių
į pasilinksminimo vietas.

OF CHICAGO

' 2202 W. Cermak
Road

MAKE
EVERY
PAY DAY

Telefonas:

Canal 8887

f A BONO DAY

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai
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
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF
,

Ambrosia & Nectar
-

I

BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Ir vėl baisi žmogžudystė
Vyras sako, kad jo žmona buvo nužudyta
hitchhiker'io.

BUVĘS LIETUVOJE

A. J. Dedinskas 1942 me
tais, spalių 22 dieną buvo
pakeltas į Staff seargeant ir
gavo sidabrinius sparnus
(Silver wings). Jo .adresas
— 376 Romb Sąuadron, 309
Bomb. Group C. A. A. B.;
Columbia, South Carolina.

Pirmadienis, 4apkr. 9, IMI

Ką pasakoja vyras

William R. Puckett parei
škė policijai, įtad jis su savo
žmona iš Chicagos važiavo į
La Fayetfte ir kokiųįĮO mai
lių nuo La Fayette jie paė
mė pavežti automobiliu vy
rą. Kiek pavažiayus, hitchhiker įstatė brauningą ir lie
(“Dra.u«&a" Acme teiepnoto*
pė važiuoti nurodytą kryp
Gen. Ritter von Thoma (dešinėje), kuris buvo Afrikos
timi. Vėliau šis vyrąs norė
korpuso galva ir jo žinioje buvo šiaurės Afrikoje visi
jo paimti Puckett žmonos
■‘ašies” tankai, tapo paimtas į nelaisvę, čia matome na
rankinuką, bet ji nedavė, ta
cių generolą su britų kariais, po paėmimo nelaisvėn.
da jis šovė į žmonos galvą
iš užpakalio. Puckett pasi
sekė iš plėšiko pasprukti
kaip jis pareiškė policijai.

Lietuviams jaunuoliams lapkričio 18
ir 19 d, d. yra labai svarbios

Kovos
vyksta
visuose
frontuose. Amerika kovoja
už didelius idealus, kad Ame
rika ir pasaulis turė.ų ge
resnį gyvenimą.
Kovoms laimėti reikia ir
jaunų pajėgų, jaunų vyrų.
Norma, kad jauni vyrai į
Amerikos armiją savano
riais įsirašytų.
Lapkričio 18 ir 19 dieną
bus priimami lietuviai jau
nuoliai 18 ar 19 metų am
žiaus savanoriais į armiją.
Tiems jaunuoliams savano
riams bus teikiamos dides
nės privilegijos, jie galės
pasirinkti savo specialybei
artimas šakas.
Jaunuolių lietuvių, 18 ar
19 metų amžiaus, reikalinga
į šias vietas: Air Forces,
Armpred Force, Cavalry,
Chemical Warfare Service,
Coast
Artillery
Corps,
Corps -of Engineers, Corps
of Military Police, Field Ar
tillery, Infantry, Medical
Department. Ordnance De
partment, ' Quartermaster
Corps ir Signal Corps.
šių metų lapkričio 18 ir
19 dienos lietuvių jaunuolių
rekrutąvimui vadovauja Mr.
Anthony H. Kas per, Post
Commander of Darius—Gi
rėnas Legion Post No. 271,
kuris ragina jaunuolius sto
ti į armiją savanoriais.
Tenka pasakyti, kad jau
nuoliai, norį įstoti savano

Svarbus pranešimas

melagysčių aparato

sunkiausiose gyvenimo
landose. (Vaidulutė).

tinis Koncertas įvyksta Va
sario (Feb.)
1943 m.
SOKOL salėje, Chicago, Iii.
Būsime labai dėkingi jei
vengtumėtė rengti svarbes
nį parengimą minimą dieną.
“D R A U G O”
ADMINISTRACIJA!

CO.

COAL

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,

Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
k*JnoN perkant 4

tonus

ar

*8.65
*9.20
*10.50

oavlrS

TEL. PORTSMOUTH 9022

MONSTER BENEFIT!!!
THE LITHUANIAN CATHOLIC CHARITIES
in association with
ThE MIDWEST CATHOLIC THEATRE MOVEMENT

p re se nt
Wllliam Roeder and The Joyce KUmer Players
in His Latest Stage Success —

77ze

Vzrfue of

Satan

Cast, including —
isabelle Conrath -r James Fisher — Jay Sheridan
A caref.ully Selected
✓

BENEFIT — HOLY FAMILY VILLA

Civic
Iheatre

mu
X J. Damanskis, 4429 S.
Artesian Avė., išbuvęs dvi
savaites ligoninėj grįžo į na
mus ir pamažu sveiksta.
X Elena Šarkaitė, jauna,
veikli bridgeportietė, pasta
ruoju laiku buvo susirgu?.
Dabar jau sveiksta. Ilsisi
namie adresu 828 West 31
Place.

X 45 gatvėje prie Western ir Artesian Avė., šiomis
dienomis iškeltos Amerikos
tarnybinės vėliavos pagerbi
mui jaunuolių išvykusių >
kariuomenę iš tų blokų.
X Rimkų namuose. 4318
Sp. Artesian Avė., lapkričio
29 d. bus ARD 6 skyriaus
kauliukais žaidimo pramoga.
Skyriaus veikėjos darbuojas,
kad pramoga pasisektų.

X Antanas Phillips, laido
tuvių direktorius, Bridgepor
te, šiomis dienomis moder
nizuoja ir naujai dekoruoja
savo koplyčią įnirusiems pa
šarvoti. Vieta bus tikrai grav•
Zl.
X Jonas Kalvaitis, townoflakietią, jau ketvirta sa
vaitė, kaip guli Southtovn
ligoninėj. Jis buvo sunkiai
susižeidęs. Namiškiai trokš
ta, kad kuo greičiausiai pa
sveiktų.
X Uršulė Gudienė, laikraštinįrzfco P. Gudo žmona,
šiomis dienomis parašė sce
nai veikalėlį, kuris labai tin
ka katalikiškos spaudos va
jui. Veikalėlį pirmiausiai pa
matysime Bridgeportc, o pas
kui, gal, ir kitose kolonijo
se. U. Gudienė anksčiau yra
parašius keletą komedijėlių,
kurias vaidinant publikai la
bai patikdavo.

skyrius
atstovais į Federacijos Chi
cago apskrities konferenciją
išrinko šiuos atstovus: E.
Paulienę, P. Vaičekauską, P.
Grybą, M. Pakeltienę, J. Maciejauską ir K. Zaromskį.
Konferencija įvyks sekantį
sekmadienį Brighton Park
Taigi, po karo Amerikoje parapijos salėj.
va
bus daug didelių darbų.
X Prie Hoyne ir Coulter

—

Dienraščio “Draugo” Me

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

5332 80. LONG AVE.

Parodymai prie

riais į armiją, turi turėti
William R. Puckett perei
tėvų sutikimą.
Tėvai ir motinos dėl savo tą penktadienį apie šį baisų Po karo Amerikoje bus
vaikų, turinčių 18 ar 19 me įvykį buvo klausinėjamas
dideliu pakeitimu tų amžiaus, kurie nori stoti
į armiją, gali kreiptis infor Buvo brolis, o dabar
transportacijoje
macijai 333 North Mchigan
Avenue Building at Wacker skaitosi sūnus
Jau dabar Amerikoje pro
•
Drive.
jektuojami planai pokari
Armijoje yra tokios tai
niai transportacijai.
syklės,, kurios neleidžia daPo karo valdžia mano įs
[lį karininko algos skirti bro
teigti
orinį susiekimą, kuris
Galima sulaukti dau liui. Leitenantas Robert E.
bus naudojamas labai gau
Taylor, 21 m., tarnauja Dė
giau barzdoti) vyru
siai ir dideliame maštabe.
dės Šamo kariuomenėje ir
turi dvylikos metų brolį, Orinius susisiekimas ateity
Pranešama, kad bus sustransportacijos
politikoje
Carl Richard. Jū abiejų tę
abdyta saugiųjų skustuvų
vos yra miręs. Tai ką daro užims didžiausią vietą.
(safety razors) gamyba ci
Taip pat bus modemizuoleitenantas Taylor’? Gi leivilinių gyventojifr'reikalams. tenantas Taylor aavo brolį 3ami geležinkeliai, praplečia
Skustuvų bus tiek gamina Carl Richard teismo keliu |mo8 SatvSa ir bus Padarytos
ma, kiek jų bus reikalinga pasiėmė kaip sūnų. Taigi, Ivietos automobiliams pasta
karo reikalams.
dabar leitenanto Taylor ai- tyti.
šis naujas pertvarkymas gos dalis galės eiti broliui, o
Valdžia Projektuoja koorliečia ir skutimosi aparatus. o įstatymais žiūrint, kaipo, dinuoti geležinkelių kompaTik skustimosi aparatų pei aįįnui
nijos, kad darbas būtų na
liukai dar nėra visai sulai
šesnis. Geležinkelių stotis
kyta, bet bus apribota.
taip manoma pertvarkyti,
Turbūt, tenka laukti dau Daina — stebuklingas šal kad ten būtų vietos visoms
giau barzdotų vyrų.
tinis, w kurs gaivina mus transportacijos sistemoms.

r^

CRANE

apie 10 valandų ir buvo du
kartu nuvežtas į žmonos nu
žudymo vietą ir policija
prašė parodyti kaip įvyko
jo moters nužudymas. Taip
pat buvo Puckett nuvežtas į
Indianapolį prie lie detector
ir daugel kartų turėjo pa
kartoti
savo pasakojimą
apie įvykusią žmogžudystę.
William Puckett tik trijuo
se pasakoj imose buvę šiek
tiek netikslumų.
William R. Puckett yra 63
metų amžiaus, jo žmona,
Ella May buvo 67 metų am
žiaus. William R. Puckett
ją vedė šiais metais, kovo
mėnesį. Jo žmona buvo naš
lė ir vadinosi, po buvusiu
savo vyru, Gus Landąuist.

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve
Tuesday, Dec. įsi - Evening.

20 N. Waeker Drive — Seats nnw selling 1.10,1.65, 2 20

X Federacijos 19

gatvių kampo, West Side,
buvo pastatyta graži tarny
binė vėliava pagerbimui to
bloko jaunuolių karinėje tar
nyboje. Prieš keletą dienų
vieną rytą rasta į darželį įvažiavęs automobilius. Vė
liavos stulpas nulaužtas, len
tos su sąrašais sudaužytos.
Blaivus vairuotojas niekad
to nebūtų padaręs, nes lotas
didelis.

X Pa» P- ir A. Snarskius,
žymius So. Chicago veikė
jus, šiomis dienomis viešėjo
seserys Pranciškietės: Moti
na M. Baptistą ir sesuo M
Pranciška, iš Pittsburgh, Pa.
Seseris išleidus, Snarskiai
susilaukė svečių iš Detroit,
Mich. — Saplių, kurių vie
nas sūnus yra Tėvų Marijo
nų seminarijoj, o kitas iš
vyksta į Navy ir buvo atvy
kęs atsisveikinti. Sapliai yra giminės Snarskiams.

