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AMERIKIEČIAI PRANCCZŲ AFRIKOJE

Petain nutraukia

U. S. gausinga ir galinga armija
užima prancūzų kolonijas Afrikoj

VoL XXVI

Kaina

Atsikirsim ir prieš
Amerika—Hitleris

santykius su Amerika
VICHY,

lapkr. 9.—Pran

BERLYNAS, (per radiją),

cūzijos valstybės viršininkas

Išlaipinant kariuomenę dideli nuo
stoliai sukelta pasipriešinusiems

prancūzams; Amerikos jėgos mažai
j

•

i

i

9. — Hitleris vakar
Miunchene nacių susirinkime

rą U. S. atstovui įdavė raš

kalbėjo.

tą, kuriuo jis nutraukia di

Amerikos invazija į vakari

plomatinius

generolą ir

pašą, kad jie nestatytų kliū

jos uostuose, kaip tai: Safi,

čių, kai

Fedala, Rabat, Media, Oran,

kariuo

menė iš Algerijos

susimes Arzew, Algiers

per Tunisiją vykti

į

italų

britų

U. S. ir

Tas atlikta

valdomą Tripolitaniją (Libi

karo laivų ir lėktuvų apsau

ją).

goję.

Vienur susidurta au pran

LONDONAS, lapkr. 9. —
Galinga U.S. armija pagaliau
įsiveržė į Vichy vyriausybės

valdomas prancūzų

koloni

jas Afrikoje—Monako ir Al-

geriją. Kai kur Vichy garni
zonai ir laivai atkakliai prie

šinosi Amerikos kareivių iš

laipinimui. Tačiau tas greit
nuslopinta. Prancūzams su
kelti dideli nuostoliai. Ame
yra ny

rikiečių nuostoliai
kūs.

Čia. aiškinama, kad iš pran
amerikie

Algerijos

čiams bus arti

krantės.

Fiureris sakė, kad Vokie

priešams gerokai

smogė, o

pirmutinis pasidavė

priešai nė vienas

neįstengė

padaryti to vokiečiams.

rika, lapkr. 9.—Algiers mie

ir vadovybe/

pinta amerikiečių kariuome

Berlyno

atviros riems

teigta

lėktu

sąjungininkų

vams bazės, iš kurių prasi

„

Kitose prancūzų

Algeri

jos pakrantėse pasipriešinu

j

laivams pataikyta?

koviniam
ir

ketu

submarinams.

Kovų

nai

kintuvai nuskandinta.

cūzų

— Karo departamentas ne
informacijų,

kiek

laivynas tįš

Toulono

uosto išplaukęs Susirėmė su
U. S. ir britų laivais. Pase-

kos nežinomos.

‘ - 4k 1

Prancūzų laivyną > Toulono

amerikiečių kariuomenės da uoste sudarė 3 dideli kori

lyvauja invazijoje prancūzų niai laivai, 4
Prancūzija savo kolonijose kintuvai, 27

su

ir 3

lengvieji kruizeriai, 25 nai

Afrikoje.

apie

sunkieji

150,000

kuriaja,

amerikiečiams

Morokoj

atrodo,

reikės

susi

LONDONAS, lapkr. 9. —

Vienas Amerikos pareigūno s

čia pareiškia, kad Amerikos
invazija

prancūzų

Afrikon

klaidingai vadinama antruo

ju frontu. Sako, tas visiškai
nėra antrasis

frontas,

bet

tik įžanga į antrąjį frontą.

Si invazija tad ir Maskvos

negali patenkinti.

marinų. šio karo metu jau
apie 24 milijonai tonų sąjun

gininkų laivų nuskandinta.
Stalingradas užimtas^/šė
mus keletą jo dalių. Volgos
upe susisiekimai uždaryti.

arba

Vokiečiai sunaikino

siaurą link nuo Guadalcanal salos gintis, kaip atakuoti. Ir taip
perėją ir atsidūrė Libijon. tarpkalnio perėją ties Libi Spėjama, vienas japonų nai toliau daina be galo.
Kitos vokiečių liekanos dar jos pasieniu Egipte. Tai vie kintuvas nuskendo.

natinis

artinasi

kelias

į

vokiečiams

Tą pat dieną kiek

vėliau

pasprukti.

CAIRO,

lapkr.

9.—Britų

rankų, 300 lauko patrankų ir vo nugalėtojams britams ir zeris, regis, nuskendo.
100 priešlėktuvinių patran sąjungininkams.
»• -r
z
Vichy mieste
kų.
Iš ašies jėgų daugiausia Rusai įsistiprina
ą
nukentėję italai. Jie dūmė
VTCHY, Prancūzija, lapkr.
smiltynais ir turėjo sustoti. Stalingrado fronte
9.—Čia užsilikę apie 52 ame Ką Hitleris sako
Sakoma, kuone visos šešios
rikiečiai, kurių apie 40 pri
MASKVA, lapkr. 9.—So
apie Egipto frontą
italų divizijos jau atkirstos
klauso J. A. Valstybių am
vietų karo‘vadovybė prane
nuo pasprukimo ir bus pri
basados personalui. Kiti yra
ša, kad 1 raudonoji armija
MIUNCHENAS, (per ra
verstos pasiduoti.
civiliniai. Tarp šių yra penki diją) lapkr. 9.—Egipto fron
visam Stalingrado fronte be
laikraštininkai. Maršalo Pe to klausimu Hitleris pareiš
Čia turima žinių, kad ita- didelių pastangų atšerta vo

INVAZIJOS AFRIKON
LONDONAS, lapkr. 9. — buvo uždrausta, tai viea miTik dabar išaiškinta, kaip ‘ nėti. Ir paslaptis griežtai
Anglijoj prieš tris savaites. išlaikyta. Tik paskiau ič
rengtasi prie invazijos pran- Berlyno per radiją pranešta,
cūzų Afrikon.
kad Gibraltare sutraukiami
Rengimasis į kokį tai nepa laivai, vykstąs kažkoks ne
prastą žygį pirmiausia pas paprastas judėjimas. Tačiau
tebėtas Londone. Staiga Lon Londono spaudoje apie in
done išnyko amerikiečių ar vaziją ir toliau buvo tylima.
mijos aukštieji karininkai.
Pagaliau įvykęs faktas
Nesimatė nė vieno amerikie-1 pirmiausia
paskelbtas iš
čio kareivio Londono gatvė. Į Baltųjų Rūmų Washingtone.
se.
; Tada ir Londono spauda
Bet Londono laikraščiams prabilo.

kad

pasistūmę

britai

divizijos jaukia pasidavi

Sąjungininkai žada
nekliudyti Ispanijos

kiečių atakas ir įsistiprina
LISABONA, lapkr. 9. —
mo,
nes
jos
neturi
maisto
ir
savo pozicijose taip, kad
pirmyn ten keletą kilometrų
priešas jų daugiau neįlauž- Ispanija ir Portugalija gavo
smiltynais jau ir šūkauja, ištroškusios.
iš Amerikos ir Britanijos
Britai praneša, kad jiems tų.
kad jie laimėję. Kurie pas

rikiečių nevaržo.

•

Tas nėra antrasis
frontas—amerikietis

Vokietija

amerikiečiai lakūnai už 150
Britų ir amerikiečių bom mailių nuo Guadalcanal ata
U. S. karo laivai sugadinta. vadovybė praneša, kad iŠ bonešiai vakar smarkiai ap
kavo kitus japonų karo lai
Tas yra prancūzų lakūnų gen. Rommelio nugalėtų jė griovė tą perėją ir toliau
vas.
Sakoma, pataikyta ir
darbas.
gų iki šioliai britams teko budi. Rasi, bėgą vokiečiai sugadinta vienas
kruizeris
apie 500 prieštankinių pat ten sustos ir pasipriešins sa ir vienas naikintuvas. Krui-

PASLAPTIS IŠLAIKYTA

remti, jei nepasiduos.

praneša, kad Guadalcanal
saloje amerikiečiai sekmiu-

Hitlerio,

gai atakuoja japonus ir ry paėmė keturias penktąsias
dalis Rusijos aliejaus refitiniam savo bazės šone.
CAIRO, Egiptas, lapkr. 9.
nerijų.
Praeitą šeštadienį Ameri— Išsivadavusios iš britų
Ką vokiečiai turi paėmę,
spąstų ašies jėgų liekanos j kos torpedlaiviai atakavo du to nepaduos. Priešas gali
bėga Libijos link. Pranešta, japonų naikintuvus šiaurių juos atakuoti'. Lengviau yra

to, kažkaip prašoko Half ava kad jos

kariuomenės,

kaip

singos gen. Rommelio vokie

ėmėsi dumti iš Egipto fron

MADRIDAS (per radiją),
lapkr. 9.—Casablanca, pran-

departamentas

Anot

turi pakankamą skaičių sub

per Libiją vysis nugalėtus priešus

submarinai ir tain vyriauąybė kol kas ame kė,

turi vienas lėktuvnešis.

WASHINGTON, lapkr. 9

Matyt, britų aštuntoji armija ir

nesiūlys

52 amerikiečiai yra

Ir Viduržemio jūroje pran

WASHINGTON, lapkr. 9.

telephoto)

japonų laivų

— Laivyno

dėjo karinė veikla.

čiu jegos> kurios pirmiausia

radiją

“šoninės durys” Vokietijon. metu du sąjungininkų

150,000 prancūzų
armija Afrikoje

Acme

niekam

taikos, kad žodis “kapitulia' vimas” jam nežinomas.*

1 Smogta keletui

Atsimetančios ašies jėgų liekantį
dalys jaa atsidūrusios Libijoje

prancūzų jė dumia—tolokai užnugary.
kų nardą bombonešaj bom gos pakenkė amerikiečių ka

Viceprezidentas Wallace čia cūzų 35,000 tonų
pareiškė, kad užkariavus Vi laivui Jean Bart

Algerijoj ir

(“Draugaa"

nė tuojau užėmė ne tik mies

NEW YORK, lapkr. 9. — bomis pataikė naujam pran riuomenės išlaipinimui. Trys

paduoda

daugiau

pasidavė U. S. jėgoms. Išlai

roko pakrantėse sąjunginin cūzų Moroko,

tai įsidėti galvon.

bus

Toliau sakė, kad Vokieti ja

stas ir uostas vakar vakarą

Trims Amerikos

Italijos vadai turi praneSa, kad praneteų Mo-

duržemio jūrą

Jis naciams tvirtino, kad
jie turi pasitikėti jo žodžiais

LONDONAS, lapkr. 9. —

Italijos pa Vichy per

prisirengti.

Iki šioliai vokiečiai visiems

CAIRO, lapkr; 9.—Negau

akcijoje—Berlynas

turi

Algiers miestas

sieji prancūzai nutildyta.

Prancūzų laivynas

LONDONAS, lapkr. 9. —

cūzų

bombomis.
Išlaipinta kariuomenė uo
stų miestuose tuojau užėmė
visus prancūzų valdinius pa
status ir strategines vietas.

priešus.

bėms.

žemėlapis rodo Amerikoj ekspedicinio korpuso išlaipinimą prancūzų šiaurės Afriko
tą, bet visą aplinkinę sritį, je. Šiaurės Afrika gali virsti “antru frontu” ir nepaprastu įvykiu šiame kare.
Kai kur tik lengvai pasiprie
du ąirportus ir kai kurie
šinta. Kur smarkiau priešin
amerikiečių daliniai pasistū
tasi, tenai prancūzų garnizo
mėjo dar toliau.
nai nutildyti karo laivų pat
Užimtuose airportuose įs
rankomis,
arba
orinėmis

cūzų priešinimosi, kitur ne.

savo

Šioliai

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS, prancūzų šiaurinė Af

kituose

ir

iki

Sako, smogs ir J. A. Valsty

tija dabar

rezidentą suose iA anksto parinktuose
monarchą Sidi prancūzų Moroko ir Algeri

Amerikos

įveikė visus

Afrikoje.

Tunisijos

menkniekis.

Sako, vokiečiai

veržusi į prancūzų kolonijas

VICHY, lapkr. 9. — J. A.

Jis pažymėjo, kad

nę Afriką yra

Maršalas eako, kad Ame

— Prazidentas Rooseveltas Valstybių gausingi kariuc-painformavo prancūzų val menės daliniai išlaipinti vi
domos

su

rika pirmoji tai padarė įsi

šinosi Casablanca uoste ir mieste.
9.

santykius

J. A. Valstybėmis.

nukentėjusios; prancūzei ypač prie

WASHINGTON, lapkr

lapkr.

maršalas Petain vakar vaka

kiausia etnogs,

tie

karą. Vokietija

tai

laimės tekę nepaprastai dideli karo
/ *
atliks, grobiai.

pareiškia fiureris.
Hitleris

nacių

susirinki

Kanada laukia *

mui pareiškė, kad Vokietija

šiame

kare

netekusi

360,000 kareivių

apie

Vichy žygių

visas nacių • atakas.

Tenai

naciai veltui kovoja

tikslu

(plentą) per Kaukazą.

prancūzų

Afrikoje veiksmais jos
bus kliudomos.

9

Bryansko

apylinkėse

ne

Ispanija ir

Portugalija gali sau laikytis
neutralume.

c

'.j

WASHINGTON. — Iške

i

0TTAWA, Ont, lapkr

ru-( liama aikštėn,

kad

Egipto

— Kanados vyriausybė nus sai atakavo vokiečių airdro- frontan U. S. pasiuntė įvai
prendė kol kas nenutraukti mą ir sunaikino 20 lėktuvų. rių karo reikmenų vertės

Paliaubų diena
WASHINGTON, lapkr

čiko bare, rusai atžėrė atgal

užtikrinimą, kad

užimti Gruzijos karinį kelią

nukautai

siais.

Kaukazo fronte, ypač Nai

diplomatinių

santykių

9. Vichy vyriausybe. Sako, tie

— Prezidentas Rooseveltas žygiai pirmoje vietoje
išleido proklamaciją, kurioje klauso nuo Vichy.

636,952,000 dol.

su

BOSTON,

Tai “lend-

Mass. — Karo leaae”

pri pasekretorius Patterson pa
reiškė, kad karo reikmenys

LONDONAS. — Gauta Ži

pažymi kad Paliaubų Diena

ir munidja ir toliau iš Ame nių, kad Paryžiuje įvyko de

lapkr. 11 d. kaipo paprastai 8UPA2INDINK1TE KITUS

rikos bus siunčiama rusams, monstracijų ir žmonių susi

ir šiemet turi būti minima.

SU DIENR. “DRAUGU”

britams ir kinams.

kirtimų eu policija.

Antradienis, lapkr. 10, 1942
ALG IKK* PAS»AVt AMERIKIEČIAMS

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI

VVHLK

Phiiadeipfcįa. Pa. ■ - Vie
nas vietos lietuvių spaudos J
korespondentų reiškia viešą,
padėką Amerikos Lietuvių
Moterų Tarybai už apstų kie
kį pašto ženklelių, kuriuos

LRKSA KVKCM Į RAIBŲ KARŲ VAJAUS TALKA

V»j« prasidėjo lapkričio t-m$. Susivienymą
reikšmę ir naudingunų geriausia pavaizduoja
laktai ir skaitlinės.
LRKSA Vykdomoji Tary

5TID1O

I84S W«»» JSA
^h4bBraūG3

MOST

jis pastaruoju laiku gavo per
rankas Bavidonieaės.

Koresp.

j
gaviui
ar pašalpgaviams.

ba paskelbė generalinį nau

Klasė C — 20 Year Enjų narių prirašinėjimo vajų. (
dowment. Nariui mokėjus
Vajus prasidėjo šių metų .
per 20 metų, išmokama, jei
lapkričio 1-mą ir tęsis iki
būna gyvas, jam pačiam, o
sekančio seimo.
jei mirtų anksčiau, tai jo
Apie Su8ivienymo naudin
pašalpgaviams. Antano pasi
gumą, jo gerą vidujini Susi
rinkęs šį apdraudos certifitvarkymą tegu kalba pačios
katą ne tik apdraudžia savo
.
coi«i«or aem*
skaitlinės ir faktai.
Algiers,
sostinė
Algerijoa,
prancūzų
šiaurės
Afrikoje,
kur amerikiečių kalnuotų vie
gyvybę, bet kartu pasirenka
Per 56 savo gyvavimo me
vieną iš geriausių taupymo tų kariuomenė išlipo. Amerikiečių kariuomenei pądėjo išlipti šiaurės Afrikoje britų
tus Susivienymas yra išmo
karo laivai, kurie apšaudė visu frontu.
priemonių.
;
n
kėjęs pomirtinėmis virš dvie
Klasė D — Endowment at
jų milijonų dolerių, pašalpo
wer”. Marijonai AdamonieAge
60.
Narys
reguliariai
mis — pusantro milijono do
nei vadovaujant, bus suruoš
lerių, labdarybės aukomis — mokėdamas savo duokles ir
tas vakaras, kuriame mote
Sjoux City, Iowa. — An
sulaukęs 60 metų,, gauna to
virš 15,000 dolerių.
rys suneš įvairių valgomu
tanas Gogelis, vienas para
Susivienymo turtas siekia kią sumą, ant kiek apsidraur pijos jaunųjų veikėjų, mirė
daiktų, o sykiu bus pregf
virš $1,500,000.00 ir jo sau dęs.
pasisvečiuoti ir visi bus pa
spalio 23 d. ligoninėje plau
gumas (solvency) yra pui Jaunamečių klases
vaišinti. Visi prašomi atneš
čių uždegimu. Velionis pa

Mirė Ant. Gogelis, Jr

kus • •

Jaunamečiai priimami h'.iOr liko jauną žmoną, kurią ve
gimimo dienos iki l5’/2 me dė tik prieš 6 mėnesius. Jis
moderniškus ir užgirtus certų Klasėje B— 20 Yeąr Pay turėjo 32 metus. Nuliūdę y
tifįkatus. Organizacija turi
ment Life, Klasėje C — 20 ra velionio žmona, motina
pasididžiavimo vertą rekor
Year Endowment, Klasėje D tėvas ir brolis. Velionis bu
dą, turi turtą, kurio saugu
— Viso Gyvenimo (Whole vo labai gražiai palaidotas
mas yra virš 100 nuoš.
po iškilmingų šv. Mišių. Lai1Life).
Įstojant apdraudos ar pa
dotuvėse dalyvavo didelis
šalpos skyriuose daugiau įAtsiskaitymo vertės (Sur- skaičiūs žmonių.

k^dltą už fizini

apiikanto, (Extended)

apdraudą, taip

pavyzdingas

saugoti.

Taip pat duodamas $1.00

kreditas .už fizinę nario eg

•

zaminaciją.
Augusių klasės
Už naujų narių prirašymą
u
Klasėje A — Endowment yra skiriamas geras komi

N E

W

anksčiau, apdrauda išmoka

lietuvių

didesnio su

siorganizavimo, vienybės su

Klasė B — 20 Year Pay

ment Life. Šio plano apdrau stiprinimo,

prie

suteikime

da mokama per 20 metų. Pc pagalbos savo senai tėvyne.
20 metų mokėjimo certifika- Lietuvai.
tas būka pikliai išmokėtas,

narys

daugiau duoklių

ne

Mano garbė yra mano

gy

moka. ir būna geram stovy

venimas;

Nariui mirus prieš ar po iš

ahriditamL

'

Po nauja

vadovyste.

Naujai išdekoruota ir
įrengta.
24 vai.

katalikas,

patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W.

35th PLACE

Phone: YARds 2330

trenttss Medlkos Depart
gydymui visokių ligų —

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
•
. .
Ofisas tr Akinių Dirbtavft
8401 SO. HALSTED ST.

mokėjimo certifikato, jo a p

garbę, ir aš neteksiu gyve

Oak Park, Illinois '
(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
IMI So. flOth Ava, Cicero, IU
Tekt Cicero 7681

Centrinis Ofisas:

VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877
134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

IOS F, BUPRIK

LIETUVIAI

DAKTARAI

KBAOTDVCIB

3241 So. Halsted Si
Tebfonaa:

Calumet 4591
OIL RADIO PATAISYMU
PAununsi

tainėje įvyko didelis ir gra-1

VUnaI įrengta PhyrioUierapy Departniciitas priskaitant Dlathermy, Uitra Violet Ray, Slnusoidal
lr kitus ntodernlfikus metodus
gydymo.'

Pilnai (rengtas X-Rąj Dcpartmetitas daktarams 1b pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausias gydymas tr priežiūra.
Kas tink mokesčių, susitarsime,
kad būtų Jums ko patogiausia.

PHY8I0IAN AND 8UROEOM
4645 So. Ashland Avenue

•YDYTOJAS I& CHIRURGAS
OWSG VALANDOS:
OR AKINIUS PRITAIKO
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 v*L vak.
744 VVest 35th Street
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tei. YARda 4787
Vaiandoa: 11-12; 2-4 ir 6:30-&:30
Namų tai PKOspsct 1060
Pirmadieniais tik'2-4
Šventadieniais 11-12.

KALBAM LIETUVIŠKAI

VARDU SOftS

DR. VAITUSH, OPI.

AMKEIKeg tlBTytry i)ĄgfARŲ DtAūgUOB KAMAI

11446 Sa 401b Court, Ck«ro
Antradieniais, Ketvirtadieniai!
iz Penktadieniai!
Vaiandoa: 16-12 ryte, 245, 14 P.lt

3147 & Halsted St, Chicago
Piamadieniais. Trečiadieniai!

Palengvins akių įtempime, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuaao, skaudamų akių karių, atitai
so trumparegyste ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius, viluo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia maGausias Uaidas, Spigia atyda ate
kreipiąma į mokyklos valkus.
Kreivos skys stMaląsenea.
VALANDOS: nuo 10 ryto
vak. Seredomis nuo pietų • Ra.

Uit,

Valandos: 1-8 popiet ir* 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. vakarais ofisas uždarytas.
Res. 6968 SL Talman Avė.
Ree. Tet. GROveMlI 0617
Office TeL HEMIock 4B48

REZIDENCIJA*
3241 Weat 66th Plaee

OULISHHIIS
•YDYTOJAS IK OPBTOHOfi
VaL: 2—4 iz 7—0. vak.
Ketvirtad. iz Nedėliomis sueitam.

SI a n

2423 Węfit Marąuette

M

B*. «Uu PROepeo< 0686

a f. i uura«s
GYDYTOJAI 1B CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

BR. A. 1 BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. Uk susitarius.

Ot

ajgycBHB
C

I

\

)
Į

Lengvų

Mėnesinių

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
4649 So. Ashland Avenue
TeL MIDway 2880
Cklcago, UL
azU fihh Btrest
vųL: auo 9 vųL ryto iki 8 vat vuk
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
________________________________
vai. popiet if nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

M

T. BRAZB

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6737 Su Western Ava

OFISO VALANDOS:
’oplet nuo liki 3 vaL Vak. 7 iki 0
NedHiomls pasai sutarti

OYDYtOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashlaad Avenue
Oflao ToL: Yards 0994
Bea. TeL: Keawood 4300
VALANDOS
Noo 10-12-▼. ryto; 2 3 ųr 7-6 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienv

.

'

- J1

I

GERAS MATYMAS

TAUPYKITE tuflaų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globojami lr ligi 83.000.00 apdrausti fer Federal Savings and Loan teramnoe Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigst gasltat išmokę
ml ant pareikalavimo.
8EN1AU8IA Ot ŽYMIAUSIA LHfTUVlU FtNANSINR (STAIGA
— 40 Metei Sėkmingo Patarnavimo 1 —

Jos. M. Mozeris. Sec’y.

50th Avenue

. l'l'M-

NIOTItKLAUaOHI 1

gĖISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

OFISO VALANDOS:

PANAUDOfUTR PROGA DABARTINĖMS CEMOMS
NUOŠIMČIO BATOMH.

VAvans niūkei

A. JENKINS

Katigk I5to» gat ir 40th Ct

1

3236 SO. HALSTED ST.

I

*TT

VF šf

|

• MokaiInū Aklų EgfcaaU-

GYDYTOJA CR CHIRURGAS.
EOAAJteNYOJA DR. St GRANT
Regbtruotae OptometrlstM ~ Vlgš 80 Męk| Patyfi
fkuig kitų Modemiškų Stylių Populiai*™!/, Kainom
, Tai Yla Na <■<lr, SiiUyaus
Mes Peeduodame Kų Goi

GRANT OPTICAL COi
I 4602 SOUTH ASHLAND AVĖ.
TsL YAIW
Antros dury* nuo Montgomery Ward

SEGAl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•YDYTOJAB IB CHIRURGAS

STATYBAI -r. HKMDNTAyHm ARBA RBFINANSAViarei
cmt

mt

mu*^ Chirurgai-Daktarai.

drauda išmokama jo pašalp- nimo. (Šekspyras).

HM

Tol STA to

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos nuo W Ud 4, nuo 6 iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį Kitomis valandomis pagal sutartį

1’IUuU (rengtas Chirurgijos DepartmeottH, ltur svarbias ir ma
žesnes operacija, atlieka atsako

Lapkr. 1 d., parapijos sve

šie <b» dalykai1 ne-

Athntoite

137 No. Marion Street

X

atliksite kilnų fnaternališhą
rikos

VALANDOS:
Nuo 10 Ud 5 vai kas dieną
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

ADVOKATAS

Susivienymą

Augindami

darbą, prisidėsite prie Ame

ma jo pašalpgaviams.

Tik viena pora aklų visam <yvanlmul. Uaugokga jas. leisdami
liegs&mlnuou Jas tnodernUklausla
metodą kuria retėjimo mokslas
gali sutelkti.
M B4BTAI PATYRIMO
prtrluklmv altinių, kurie pašalina
visų. aklų įtempimų. ..

y I C T O R Y

rys sulaukęs to amžiaus, ap paaiškinimais apie komisus

kate atsiima pats, o mirus

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

HOSPITAL

at Age 85 — narys mokes sas. Centras aprūpina apli
čius moka iki 85 metų. N«te kacijomią, brošiūrėlėmis ir
draudą pažymėtą jo certifi

presrrlbG the fsstest-sctlnf medlclnet krūmu for
•y rap toms tie rtllef—medicinas liks those ln Bell-ans
Tableta. No lazatlee. Bell-ana brlnga oomfort ln a
Jlffy or doubJ« your money back on return of bottle

(Lietuvių Auditorijoje)

gi atsiskaitymą grynais dažnai ėjo prie sakramentų, .
šelpė parapiją, trumpą lai
Po 30 dienų nuo certifika- (Cash Surrender).
•
' -<■ i •
t ’
ką buvo parapijos komiteto
to išdavimo ir įteikimo na
Jaunamečiai priimami Kia nariu. Buvo visų žmonių ger— •
rtui, po formalaus jo priė
sėje A terminu iki 16 meti), biamas ir mylimas. Už jo vė
mimo, mirties atveju, certinuo 1 metų iki lSVi metų lę bus atlaikyta daug šv. Mi
fikatas turi pilną vartę. Ki
.šios klasės nariai, pasiekę šių, kurias užprašė giminės
tais žodžiais, narys, po trv>
16 metų, gali persikelti į pil ir draugai.
> _ „ •'
dašimt dienų nuo priėmimo
namečių klases ir gaus ap
ir išdavimo kontrakto, yra
Neužmirškime Antano sa
mokėjimui savo duoklių ne
pilnas narys ir mirties atve
mažiau 25 nuoš. kredito nuo vo maldose. Amžiną jam at- •.
ju pašalpgaviai gauna pilną
S
visos sumos sumokėtos laike ilsį.
»
;
sumą atžymėtą certifikate
savo narystės apdraudos kia Gražus šeimyniškas
(
Nereik laukti, nėra laips |
vakaras

trisdešimt dienų pilnai ap

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

.

ii

išegzaminavimą.

niškų mokėjimų. Neriai pc

PRITAIKINA

3133 S. HALSTED ST.

A. a. Antanas Gogelis bu- į
vo

I8TIRINBJA

AKINIU8

Koresp

etojimo mokesčio nėra. Taip render Vahies) įnima išmo

ir pratęstą

AKIS

ti ką nors seselėms. Lapkr
15 d. bus įdomus vakarėlis

Dabar Susivienymas turi

pat centras duoda 1 dolerio kėtą )Paid Ųp)

SKELBKITES “DRAUGE

4146 Archer Avenne

Ofiso Tel. LAPayette 3210
Rea. Tel. LAPayette 0004
Jeigu Neatsiliepia —
šaulf KEDzie 2868
VALANDOS:
ten., A«U, Ketvir. 6 iki 0 vąk.
ttltL, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmad.
1 Sutarimą

(Lėstuvis)
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuor7—0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
Oflao telefonas PROapect 6737
Namų telefonas VIRginla 2421
Vieni

žmonės darbuojasi,

kaip bitės rinkdamos medų

nuo kiekvienos gėlės,, o kiti

— kaip vorai, ranka tiktai
nuodus.

DIOOAJ

^tra&enls, lapfr. 10, 1*72
Nuomų kontrolė

Pajamų mokesčių Sriubų pajusime visi

fisas išleido griežtus patvar

Namų tątnai, žemės ūkio , 000 drabužių, pasiųstų į Ru-

kaip užkirsti kelią

kymus,

įstaigų patar* | siją nukentėjusiems nu6 ka

dfttbininkai,

stenognafistės

Prieš diskriminacijos

myba turės ir turi būti su karo laivyno pajėgą. Jis pra
mažinta iki žemiausio laips nešė viešumai, kad dabar tri

praktiką

juose karo laivyno skyriuo
Prezidento Komitetas Ko nio, koks tik yra galimas
se yra apie 1,300,000 vyrųvai Prieš Diskriminaciją Civilių Reikmenų Ofisas da
beveik vienas milionas Karo
Darbuose buvo pavestas Vy bar daro sąrašus prekių, ku
Laivyne, apie 200,000 Mari
rų Pajėgos Komisijos ribo rios skaitoma absoliučiai rei
nų Korpuse ir apie 110,000
se rūpintis ir tirti visus klau kalingos civiliams gyvento
Pakraščių Sargyboje. OWI
simus, kylančius iš rasinės, i jams.
tikybinės,

spalvos,

ADS General Warehouse

DARBŲ

•'draugas*

SKYRIUS

help waktbd

ADVERTISING
117 No. Dearborn
TaL: RANdoiob

“

DISPLAY
STOCK
SHIPPING
Central Employment Dept.
GOLDBLATT BROS.
STATE & VAN BUREN

D O C Ę M E N
FREIGHT
HANDLERS
Unljoe Užmokeatfa

Canal Street

Paliuosuoti nuo karluomenėa
tarnavimo.

WESTERN FELT WORKS
TOOL
MAKERS
Karo darbai.
Modemiška dienoeSvlegoa dirbtuve Matykite W. I>oveJoy — D. GOTTLIEB A COMPANY,
1140 N. Kostner
Albany 2040

ORNAMENTAL BRASS DARBININ
KAI lr VYRAI su
machine
ahop
patyrimu reikalingi
prie
išdirbimo
platlng racks lr firtures.
BELKE MFG. CO.
047 N. Cicero Ave.

REIKALINGI VERŠIŲ SKURŲ LU
PIKAI tr ŠALDINYCIOJE DARBI
NINKAI. Patyrę ar ne patyrę. Se
numo 35 metų ar suvirš. Pastovūs
darbai, 40 vaandų. savaitė. Matykit
Mr. R. A. Acers.
1257 OAKDALE AVE.

“DRAUGĄ”

tautinės

MERGINOMS — INTERESINGAS ir
lengvas dirbtuvėje darbas; patyrimas
nereikalingas. Dienų lr naktį darltal.
Gera užmokestis, greitas )sidirbimas.
PLASTIC HINDI N (i CORP.
732 So. Sherman Street

EICOR, INC.
1501 W. Congress

MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Pastovūs Ir šva
rūs darbai. Pradinė užmokestis 50
centų J valandų.
W.

EICOR, INC.
1501 W. Congress

4O2»-llt5 Ogden Ave.

NULIŪDIMO

HELP VVANTFD — MOTERYS

LATHE HANDS
Tool room; Dirbti iš blue prints;
piliečiai; kariuomenės tarnavimui
paliuosuoti. Defense darbai.

DIRBTUVES DARRAMS

OLSON TRANSPORTATION CO.
2222 S. VVestem
AGENTAS reikalingas Roseland koI lonijoje. — rinkti prrnumeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras, Atsišaukite j “DRAUGO” RAŠTINĘ!,
v 2334 So. Oakley Ave.. OI itcago, m.,

t

H. SALISBPRY & CO.
40 X N. Morgan

PARDAVIMU
PARDAVIMUI KRAUTUV®
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th SL,
Clilcago, III., tel. LAFayette 8098.

LATHE lr SCREW MACHINE OPE
RATORIAI reikalingi. Pirmos k’.tsos. dienų lr nakt) darbai. Gera už
mokestis lr darbo sųlygos.
ANDERSON & QUIGLEY CORP.
_________? 2329 Nelson St.____________

REIKALINGI
FREIGHT HANDLERS
Matykite Mr. Fleming
nuo 9 ryto iki 2 popiet

CO.

3501 W. 47th St.

TOOL MAKERS
Jiga ir Fixtures
Defense Darbai

STEEL ĘELPERS
ARTHUR J. O’ LEARY and SON,
COMPANY
5757 Wwt ūūth Street

PLATINKITE

WALGREEN

Superintendent’s Offioe
3932 S. Wolcott

INTER-STATE MOTOR FREIGHT
SYSTEM

VYRAI

Atsišaukite j —

ar

Matykite M r. Hoff po lft-toa valan
dom ryto. Atsineškite gimimo liūdijimą arba prirodymą, pilietybes.

So.

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

Ttnkatnlema vyrama Iki 68 metų se
numo kurie yra gana
avelkl aun"kiemą darbama.

HELP WANTED — VVRAI

1838

PASTOVUS; PILNO LAIKO
KASDIEN DARBAS

VYRAMS
PASTOVIOS VIRTOS
GERA UŽMOKESTIS

“DRAUGO”

apėjimui nuomų kontrolės su

ir ro aprengti, Amerikos Rau
pagalba namų pardavimo,
galybės kitų žmonių, kurie donasis Kryžius pasiuntė dar
srityse, kur nuomos yra kon
iki šiol Jungtinėse Valsty virš 500,000 vaikų drabužių
troliuojamos.
Patvarkymui
bėse nesijautė esą mokesčių Rusijos karo našlaičiams ap
numato, kokie reikalavimai
mokėtojai, nuo ateinančių rengti. Į Rusiją jau pasiųs
turi būti išpildyti parduo
metų pradžios staiga pajus ta vaistų, medikamentų, chi
dant namus: sumokėti treč
skausmą savo kišenėje, ka rurgijos ir ligoninės reikme
dalį namo pirkimo kainos ir
da įsigalės naujas pajamų nų už daugiau, kaip 4,000,000
duoti, po huto atsakymo, 3
mokesčių bilius, kurį prezi dolerių ir M papildoma pagal
mėnesius laiko nuomininkui
dentas pasirašė pereitą sa ba 4,000,000 (keturių miliodar gyventi atsakytame bu
vaitę. Mėgstantieji išsigerti, nų) dolerių vertės siunčia
te. Kainų administratorius
pypkoriai ir keleiviai prade ma Rusijon, kaip tik susiras
Henderson sakė, kad nauji
da dar anksčiau mokėti aukš vietos laivuose ją pakrauti”.
patvarkymai “žymiai prisi
tus karo mokesčius, nes akKaro darbas
dės prie sulaikymo 4 šiaudi
cyzų pakėlimas naujame įDonald M. Nelson, Karo nio’ namų pardavimo su tiks
statyme pradėjo veikti nuo
Gamybos Tarybos pirminin lu apeiti nuomų kontrolę”.
lapkričio 1 d.
kas, vienai spaudos konfe
Reikalas griežtai kontro
Mokesčių ratos nuo asme
rencijai sakė, kad daugiau liuoti nuomas smulkiųjų biz
ninių pajamų,
siekiančios
negu vienas iš trijų šio kraš nierių interesuose buvo pa
nuo 19 nuoš. ant pirmojo
to gyventojų dar iki 1943 brėžtas Kainų administrato
mokesčiais apdedamo dole
metų galo dirbs karo gamy riaus pavaduotojo Paul A.
rio iki 88 nk>š. nuo šešių ar
boje arba tarnaus ginkluo Porter, Kainų Ad. Ofiso (O
septynių skaitlinių aukštu
tose krašto pajėgose. Jis sa PA) nuomų skyriaus vedėjo.
mo pajamų, duos suprasti
kė, kad į tą apąkaičiavimą
amerikiečiams, kad šiuo tar
yra įtraukti ir žemės ūkio Karo Laivyno vyrų pajėga
pu ir dar kurį laik^ po karo
darbininkai. Kada daugiau
nei vienas pilietis negalės
Karo Laivyno sekretorius
kaip 44,000,000 žmonių dirba
susikrauti didelių turtų, kaip
karo darbuose, sakė toliau Knox leido mums pamatyti
tai būdąvo sakoma.
Nelson, civilio vartojimo ga augančią Jungtinių Valstijų
nautojai,

CLASSIFIED

Kainų Administravimo O

i

RED - ITCH Y- SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

, TEMO

Tas komitetas savo veik

los pranešimuose ir instruk
cijose

nustatys

tyrinėjimo

procedūras ir skelbs,

kaip

ANTHONY B. PETKUS

FURNITURE

BROKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

įtraukti į karo pramonę ii

Dlning Room Seto — Parlor
Seto — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios <— Refrigerators —•
Wnahers — Mangels — and
Stovea.

valstybės tarnybą visus dar-

Nationally advertised items.

atitaisyti skriaudas, o taip
pat išvystys programą, kaip

teisingai, be diskriminacijos

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago

bininfcus.
Raudonojo

ALEX ALESAUSKAS and SONS

Kryžiaus

veikla

Dešimtis milionų chi tur

ginių apvalkalų, pagamintų
Amerikos

Kry

Raudonojo

FACTORY

REPRESENTATIVE

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

žeistiems prie Stalingrado ir

(įsteigta 1889 na.).

PHONE: 9000

620 WEST 15TH AVENUE

Kryžius

taip pat siunčia 500,000 sva
■

liuose Rusijos karo našlai

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

A. "f" A.

-e

PASKUTINIS

AMBULANCE

Erected

and

and

Asociacijos.

8807 LITUANICA AVENUE

Laidotuvių Direktorius

KRDPKTnS PRIE LDPTU V1U

■ber oT

Būnits,

MODERNI HvMln8 PARODA:

Anūkai.

Rrot U,

4585 W. Washington Blvd.

5019 South Troy St

TeL ESTebrook 8645

Tel. REPnbllc 4298

REZIDENCLJAi

Kasdien M ▼. rak.. Šeštad. Ir Sekm. 9-6 vaL

Phone PULLMAN

ANTANAS M. PHILLIPS

AMBULANCE Dieną lr Nakt|

JOHN W. PACHANKIS

Tel. PULLMAN 127S
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS

4848 SO. CALIFORNIA AVE.

4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS—«:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.
II stoties WGES (1890), sa Povilu ftaltlmieru.

Phone LAFAYETTE 8572

P. T. RIDIKAS
8894 SO. HALSTED STREET
\ 710 W. 18th
Telephone TABDS 1419

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Phone TARDS

I. LIULEVICIUS

Unezcelled —

BOT U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVING!

VALANDOS

Dalyse.

10621 SO. MICHIGAN AVE.

Obtainable at Loweat Prices.

■ber of tke

Koplyčias

SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T.
2814 VVEST 23rd PLACE

Anywhere

Material

Mes Turime

Visose Miesto

[JOHN F. EUDEIKIS
Workmanship

Dieną ir Naktį.

Chicagos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST
Memorials

Patarnavimas

NARIAI

LACHAWICZ IR SŪNUS

I

Moteris,

Laidotuvių Dir. J. F. Radžius
Tel. Canal 8174.

KITIEMS

PAGERBIMAS

REKORDAS
«
•I firma viri 80 m. toa
pačios šeimos rankose!

WII.LIAM MAGOENTI

Giminės.

“DRAUGĄ”,

DUOKITE JĮ

Direktorių

PASITIKĖJIMO MUMIS

visi

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Laidotuvių

MONUMENT CO.

čiams penėti. Prie virš 500.-

lr

t

IPBITATIQN5

Lietuvių

PEIER TROOST

rų nenugriebto pieno milte

ftvogertal

SKIN

Telefonas — REPUBLIC 6051

PRUZIN FUNERAL HOME

Duktė. Marti.

žemo

FO«

If you—Ūke so many women betariau
the ages of 38 and 62—.uffer from
hot flashee, weak. dlzsy, nervous feellngs, dlstres. of “imgularitlea'*. are
blue at tlmes—due to th. funetional
mlddle age perlod ln a voman’a Ufe—
try taklng Lydla E. Plnkham’s Vegetable Compound at once. It’s th. best
known medicina you can buy that'.
mada espeetolly for women.
Plnkham’s Compound la /arnotu to
relieve euch dlstreas. Taken regulariy
—tt hdps buUd up rMistance against
snch. annoylng symptoma. įtaiso la a
fine stomachic tonlo.
Thousanda upon thousanda of
women—rich and poor silke—have
reportod benaflts. Time and agaln
Lydla Plnkham’s Compound haa
proved some women’a happleet daya
often. can be during their
EoUosr label dlrectlons. Horth trytog'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6343 South Western Avenue, Chicago

sta į Rusiją kareiviams su

Nuliūdę

You Wo meti Who Suffor From

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

norių darbininkų, jau pasių

Gyveno 2154 W. 22 Place.
Mirė Lapkr. 7. 1942. 7:58 vii.
vakare, sulaukę. 59 m. amž.
Gimė Springfield. III.
Paliko dideliame nuliūdime
moter) ^ntantnų Anna (po tė
vais Navickaitė),
sūnų Ber.
nardų lr marčių Bernice lr du
anukus. dukterj Ritų, seserį F.
P. Bcalto. brol, Juozapų, gyve
na 8pringfleld. III.,
švogortal
Vincentų ir Aleksandrų Na
vickus. švoger) Petrų Butvilų
ir Jo žmonų. Ir daug kitų gi
minių Ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas J.''F. Ra
dilauš kopi. <81 W. II Ht.
Laidotuvės Įvyks trečiadieni,
Lapkr. ll 11 koplyčios 9:89
vai. ryto bus atlydėtas I ftv.
Povilo parap. bažnyčių, 22 PI.
Ir Hoyne Ave., kurtoje (vyks
gedulingo, pamaldos ui velio
nio sietų. Po pamaldų bus nuy dėtas ( iv. Kaalmi.ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

MUSTEROLE

PERSKAITĘ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Raudonasis

ITekentėkit! Žemo per SO
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina ecaema, išbėrimui,
spuogu ir kitokina odoa
negalavimas. Pirk Žemo
šiandieni Visuose aptiekoM 86c. 00c. 11.00

Telefonas Grovehill 0142
**
•

žiaus darbo skyriuose sava

kitur.

For PROMPT relief—rub on Muš
te rolei Masaage with this wonderful
••couNTBa-nuBTANT'* aetually brings
fresh warm blood to achiag museles
to help break up painful local eongestion. Bettar than an old-fashioned
mustard plaster1 In 8 strengths.

HOT HJBHES ....
IIIU FEEUNGS

VALANDOJE

Kreipkitės į -

WHOLESALE

ACHING-STIFF
SOREMUSCLES

First applications of wonderful soothing meaicated Žemo—a doctor’s formula
—promptly relieve the intense itch
ing soreness and start at once to help
heal the red, scaly skin. Amazingly auecessful for over 30 yearsl First trial of
marvelous clean, stainleea lięuūf Žemo
convincesl AU drug________ — ___.

kilmės ar ateiviškumo dis
kriminacijos.

JURGIS TRlTMpAUSKAS
Gyveno 324 W. Lake St.. Oak
Park, Iii.
Mirė lApkr. 9. 1942. rylo.
sulaukęs 64 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
KUo
U
Kauno apskr., SurvMŠkės pa
rap.. Naujos Pakrostė,, sode.
Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi brolio dukteris Ir Jų Sei
mas lr daug drangų lr pa Ma
lamų.
Velionis priklausė prie Garfleld Park Liet. Pašei pos kilubo. Cicero Lietuvos Kareivių
draugijos
lr
prie
Cfilcagoa
Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano
B. Petkaus koplyčioje,
1410
So. 50th Ave., Cieero. III.
laidotuvės (vyks ketvirta
dienį, lapkr. 12 ri. iš koply
čios 3:30 vai. ryto bus atly
dėtas ( ftv. Antano parap. baž
nyčių. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamald-ų bus nulydėtasj ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines.
draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Brolio Dukterys,
Draugai lr Pajuntami.
laidotuvių direktorius An
tanas B., Petkus, Tel. Cicero
2109.
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Didysis Amerikos žygis
Jungtinė3 Amerikos Valstybės pradėjo didelį žygį
prieš Berlyno-Romos ašį.
Tą žygį pradėjo Afrikoj.
Pirmosios žinios apie tai paskelbta praėjusio sekma
dienio rytą. Jos Amerikos visuomenėj sukėlė džiaugs
mo ir entuziazmo.
Džiaugtasi pirmoje vietoje dėl to, kad Amerika galų
gale aktyviai stoja karo frontan prieš nacių-fašistų
kombinaciją ir dėl to, kad pirmieji žygiai yra labai pa
sekmingi.
Tie Afrikos plotai, kuriuos Jungtinių Valstybių jė
gos užima, priklauso Prancūzijai (Vichy). Dėl to, Pre
zidentas Rooseveltas ir vyriausias karo vadas tame
fronte gen. Eisenhower išleido atsišaukimus į prancūzų
tautą, kuriuose išaiškina Amerikos karo jėgų žygio į jos
kolonijas tikslą.
Atsišaukimuose pažymėta, kad Amerika nesiekia už
kariavimo naujų teritorijų, kad jos karo jėgos ateina
prancūzų tautai į talką išsilaisvinti iš nacių vergijos,
atgauti laisvę, atstatyti demokratiją, kuri taip labai
riša prancūzų tautą su Jungtinėmis Valstybėmis ir jų
žmonėmis.
Mes nė kiek neabejojame apie tai, kad Prezidento
Roosevelto ir gen. Eisenhowerio žodžiai prancūzų tau
toje buvo priimti su dideliu džiaugsmu. Neabejojame,
kad ir Amerikos karo jėgos jų kolonijose yra n»v>širdžiai sveikinamos.
Tiesa, gen. Petain, Vichy vyriausybės galva, pareiš
kė, kad Prapcūzija kariaus su Amerika ir jau nutraukė
diplomatinius santykius. Bet tai nėra prancūzų ar Pran
cūzijos valia ir noras, bet Vichy vyriausybės, kuri yra
parsidavusi Hitleriui. Petainas piktai atsiliepė apie Amerikos žygį Afrikoje, nes jam taip padiktavo naciai.
Jei jis būt pasielgęs kitaip, jis būtų pašalintas iš vy
riausybės arba sušaudytas.
Iš paskiausiai atėjusių žinių iš Afrikos matome, kad
vietos gyventojai ii net Vichy vyriausybės kontroliuo
jamos Afrikoje kai kurios kariuomenės dalys ne tik
nesipriešina U. S. kariuomenei, bet savo pagalbą siūlo.

Visoje prancūzų tautoje tai sukels pasipriešinimo Hit
lerio pastatytai Petaino diktatūrai. Jei tą pasipriešini
mą malšinti ateitų didesnės nacių jėgos, arba jei na
ciai pamėgintų visą Prancūziją okupuoti, tai dar labiau
sukomplikuotų padėtį ir pagreitintų nacių viešpatavimo
galą.
Pradėti Amerikos karo jėgų žygiai Afrikoje teigia
mai atsilieps ir į kitus karo frontus. Anglai dabar dar
greičiau galės išvyti iš Egipto ir Libijos gen. Rommelio vadovaujamos armijos likučius. Galės atsikvėpti ir
rusų armijos ir pradėti stumti vokiečius atgal iš Ru
sijos, nes Hitleris nebepajėgs į tą platų frontą nauju
jėgų pasiųsti: jos bus reikalingos kitur.
Nuo dabar, galima sakyti, prasideda didžioji santar
vininkų ofensyva prieš Berlyno-Romos ašį. Pats Hitle
ris praėjusį sekmadienį pasakytoje kalboje pripažino,
kad vokiečiai jau defensyvoje. Nors sako nepasiduo
sią*, nors neišbėgsiąs iš Vokietijos, kaip kaizeris 101S
metais, tačiau jo kalbos tonas daug pasako. Jis pasa
ko, kad naciai yra blogoj padėty, nes iš visų .pusiu jie
yra apsupami.

Pradėtoji santarvininkų ofensyva nesustos Afrikoje.
Ji persikels į Europą ir lemiami mūšiai su kruvinuoju
nacizmu bus ne kur kitur, bet vokiečių ir italų (pir
miausia gal italų) žemėse.

Mes visi ir darbais, lr maldomis, ir aukomis dėkimės,
kad pradėtoji ofensyva būtų sėkminga, kad mūsų nar
siems kariams nieko nepritrūktų, kad karo laimėjimas
kuo mažiausiai gyvybių pareikalautų ii Amerikos ir
santarvininku vynj.

Dieve duok, kad Amerikos pradėtieji žygiai greitai
privestų prie laimėjimo ir prie teisingos ir pastovios
pasaulio taikos atstatymo.

s

Jau laikas atsisakyti nuo nereikalingų
važinėjimų automobiliais ir traukiniais

lumpai

Revoliucijos Rusijoj sukaktis
Lapkričio 7 d. suėjo dvidešimts penkeri metai nuo
bolševikų revoliucijos Rusijoj pradžios.
Kai toji revoliucija prasidėjo, Rusija kariavo su Vo
kietija. Ji, Rusija, buvo Amerikos, Prancūzijos ir An
glijos santarvininkė.
Nuvertus nuo Rusijos sosto carą ir susidarius demo
kratinei vyriausybei, kaizerio valdžia dėjo didžiausių
pastangų, kad priversti rusus atskirai taikintis su Vo
kietija. Demokratiškoji Kerenskio vyriausybė, kuri ir
laikinąjį parlamentą buvo sudariusi, nesutiko daryti
atskiros taikos su vokiečiais. Tada kaizerio valdžia pra
dėjo rankioti iš visų pasaulio kampų bolševikus anar
chistus ir juos vežti Rusijon savo lėšomis. Vokiečiai
bolševikų pagalba nuvertė Kerenskio demokratišką val
džią, įsteigė bolševikų diktatūrą ir jos priešakyje pa
statė Leniną ir Trockį. Šiedu, atsidėkodami kaizeriui,
padarė taiką su Vokietija ir tuo uždavė didelį smūgį
Amerikai, Anglijai ir jų santarvininkams, dėjusiems
didžiausių pastangų sutriuškinti teutonų imperializmą
ir militarizmą.
Šiandien, mat, patiems bolševikams tenka vesti mir
tiną kovą su vokiečiais, su kurių pagalba jie įsigalėjo
ir su kuriais atskirą taiką padarė, Tie, prieš kuriuos
bolševikai prieš 25 metus išėjo (Amerika, Anglija) da
bar turi dėti didžiausių pastangų, kad Rusiją gelbėti.
Apie tai. ką davė Rusijai bolševizmas, parašysime
kitomis progomis.

Kas nuolat ir daug perka U. S. karo bonus, tas prak
tiškai ir stipriai remia U. S. karo vyrus, besigrumian
čius įvairiuose frontuose. '

SPAUDOS APŽVALGA
v»» ■

J?

Žiauriausioji karo pusė
Apie tai našo “Darbininkas” ir tarp kitų dalykų pas
tebi:
“Tačiau didžiausias kraugeriškumas pasireiškia tame, kad suimama šimtus užstatų ir už vieną ne kau
tynėse nukautą vokietį šimtus tų nekaltų žmonių nu
žudoma. Kaip tai žiauru ir kvaila! Juk tuo būdu sukurstoma prieš save visa pavergtoji tauta. Ir vėl nau
jai sugalvota barbarybė — sukaustyti geležiniais pan
čiais belaisvius. Juo tolyn, juo blogyn. Tai jau pasku
tinis civilizacijos bankrotas. Susidaro išvada, kad ka
ro technikai, tobulėjant dvasios kultūra, bejėgiškai
smunka Bet ką čia stebėtis. Juk šį karą pradėjo ir
prie jo per daugelį metų ruošėsi tamsūs avaratūristai,
pasigriebusieji valdžią smurto keliu.”

Komunistai gavo smūgį
“Amerika” pastebi:
“New Yorko valstybės senatorius Coudert buvo
patekęs į didelę komunistų nemalonę. Jis iškėlė vie
šumon komunistų tamsius darbelius New Yorko mo
kyklose. Keli mokytojai buvo atleisti todėl, kad jie,
gaudami žmonių atlyginimą už mokymo darbą, pa
naudojo savo vietas komunizmui mokykliniame jau
nime skleisti.
Lapkričio 3 d. rinkimuose Coudert turėjo didelį
bandymą. Jis ėjo respublikonų sąrašu į New Yorko
senatą. Jo priešininkas buvo demokratų ir darbiečių
kandidatas, kurio aršiausi rėmėjai buvo komunistai
ir jų pataikūnai. Coudert rėmė ir tokie įžymūs demo
kratai, kaip Fordham universiteto teisių mokyklos
dekanas prof. Wilkinson.
Coudert laimėjo labai aiškia balsų dauguma, Ko-

munistai New Yorke gavo užsipelnytą smūgį.”

Lietuviai vokiečiu jungi pažįsta
“Vienybė” rašo:
“Via mažiau ir mažiau žinių iš Lietuvos.
Bet nesunku įsivaizduoti, kaip dabar ten žmonės

jaučiasi. Tik atsiminkime buvusią vokiečių okupaciją.
Berods, Lietuvos žmonės niekados nemėgo “prū
sų”. Neveltui senovės lietuvis dainuodavo:

“Saulute močiute,
ant mūsų, ant mūsų.
Debesėli juodbruvėli
ant prūsų, aut prūsų...”
Niekas taip gerai, kaip lietuvis, nepažįsta vokiško
jungo. »»

Kas remia nacizmą, fašizmą, arba komunizmą, tas
yra Amerikos demokratinės santvarkos priešas.

■

Atsisakydami nuo bereikalingų ke
Anna Kaskas-Katkauskaitės debiutas garsioj Chica
gos operoj puikiai pavyko.
Savo dainavimu ir vaidini
mu ji sukėlė savotišką sen
saciją.
Ji dainavo “Aidoj” praė
jusį šeštadienį atidarant operos sezoną Chicagoj.

lionių - mes padėsime išrišti transpor

tacijos problemg.

Jungtinėse Ameriko Val
stybėse transportacijos pro
blema yra labai didelė, nes
Amerikos kariai
randasi
įvairiuose frontuose, kur ka
ro laivai turi apsaugoti ko
Chicago Sunday Tribūne
vojančius vyrus. Transporrašo:
tacija ir reikmenų pristaty
“Miss Kaskas, subbing mas į užjūrį ir alijantams
for Kers tin Thorborg, who tikrai sunki problema.
was unable to arrive, was Naminė transportacija
an
extremely
attractive
Naminės transportacijos
kings daughter, black
wig and opulent of voice .. problema nėra lengvesnė.
Her Amneris was utterly Naminė transportacija lie
s u r e of herself, vocally čia ne tik greitą gabenimą
karo medžiagos skersai ša
and dramatically.”
lį, bet liečia kiekvieno žmo
Chicago Sunday Heraldgaus reikalus — darbininko,
šeimininkės ir
mokyklos
“Anna Kaskas turned in vaiko. Tenka per trumpą
a good performance of laiką patenkinti 130,000,000
Amneris vrith a pure, if žmonių reikalus.
not m^jestic, voice”.
Transportacija yra daug
Taigi, lietuvaitė, pasie rimtesnis dalykas, negu šio
kusi dainos meno viršūnių, krašto žmogus mano. Tiesa,
neša garbę Ir pasididžiavi Amerikos transportacija yra
tobulesnė ir greitesnė, negu
mą mūsų tautai.
Europoje, nes čia tenka at
e
liktu daug didesni dalukai.
L. Vyčių seimelis, buvęs
praėjusį sekmadienį ciceroj, Automobilių rolė
sutraukė gana daug visuo
Amerikoje
automobiliai
menės veikėjų. Galėjo būti lošia labai svarbią rolę kas
daugiau paties jaunimo.
dieniame gyvenime. 1941
Jaunimas, vos kelis atsto metais 86 procentai kelionės
vus teprisiuntęs į seimelio mailių buvo padaryta pri
posėdžius, “atsigrifebė” va vačiais automobiliais. Lie
kare — šokiuose, šokti su kamas 14 procentų buvo vi
važiavo tiek daug jaunimo, sų kitų rūšių važiavimas:
kad net salė lūžo.
traukiniais, autobusiais, lėk
Išrodytų lyg mūsų jauni ktuvais, gatvėkariais ir pomas tik linksmintis benori.
žemniais traukiniais.
Bet, manome, nėra taip
Greitu laiku sumažės pri
blogai.
Visuomenės vadų pareiga vačiais automobiliais važia
patiekti jaunimui tokią pro vimas, todėl teks pakeisti
gramą, kuri pajėgtų bent keliavimo įpročiai, reikės
dalį Laiko nuo pasilinksmi bereikalingi važiavimai visai
nimų nutraukti rimtesniam išmesti iš savo dienotvar
kės, nes to reikalauja Ame
darbui.
interesai,
Seimelis tą svarstė, pla rikos gyvybiniai
navo. Ar ko pasiekė — pa juk mes savo grynai asme
of

American

sako:

niniais reikalais negalime
trukdyti transportacijos ka
ro reikalams. Todėl dabar
tenka atsisakyti nuo berei
kalingų važinėjimų, kad ko
ilgiausiai galėtų tverti auto
mobilių padangos. Padangos
aštuonius kartus greičiau
susinešioja, negu jas gali
ma atnaujinti.
Kiekvienas
sąmoningas
amerikietis ko mažiausiai da
bar važinėja automobiliis ar
traukiniais, kad padėtų iš
rišti sunkią transportacijos
problemą.

Kas negaus gazolino

Office of war Information
sako, kad mes negalime ti
kėtis gauti užtektinai gu
mos palengvinti kritišką pa
dėtį.
Nuo lapkričio 22 d.
kiekvienas keleivinis auto
mobilis turės pasitenkinti
tik su viena “nenaudojama”
(spare) padanga. Railway
Express Įstaiga surinks vi
sas nevaMtoj^uuij,^ ^dangos
dykai’ padangos bus pasiųs
tos į valdžios sandėlius, pa
dangos bus įkainuotas kaip
vartotos, ir bus užmokama
U. S. iždo čekių, karo bonu
ar ženkleliais, kaip parda
vėjai norės.
Nors
motoristui
bus
leista laikyti penkias geriau
sias padangas, bet jis turės
užsirašyti serijų numerius
tų padangų, kurias pasiliko,
tuos padangų numerius rei
kės paduoti ant aplikacijos
dėl gazolino paskirstymo.

Kurie
turės
daugiau
padangų
negu
penkias,
tai nuo lapkričio 22 dienos
negaus gazolino.
Meilė duoda šviesos dar
bui.

(ANON).

žiūrėsime.

VYKSTA Į AFRIKĄ

(Iš “Draugo”, 1917 metų
lapkričio 10 d.)
Kaltina bolfovikr*... Ke
renskis kaltina bolševikus,
kad jie grąsina atidaryti
frontą Vokietijai.... Laikina
sis rusų parlamentas n u ta re
darbuotis vieningai su Ke
renskio vyriausybe.... Iš Pet
rogrado pranešama, kad bū
rys ginkluotų jūrininkų, va
dovaujant bolševikų revoliucionieriškam komitetui, ūžė
mė visus Petrogrado teleg
rafo agentūros ofisus.
Nuskandinta 11 vokiečiu
laivų... Anglai nuskandino
vienuolika vokiečių karo lai
vų... Prancūzai paėmė ketu
ris miestus ir 422 kanuoles.

Petaino vyrai smarkiai spau
džia vokiečius.

("Draur&a"

Acnm

tnlephoto)

Amerikos kariai sėda į laivus, išvykimo vištoje, ir vyks
ta j Afriką ofensyvai.

Antradienis, lapkr. 10, 1912
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Iš DKK susirinkimo

Seimininkių ratelis - Adelė pagalba

Raudonajam Kryžiui
Bridgeport. — Raudonojo
Kryžiaus Lietuvių Seiminin

kių Radio yienetas čia gra
žiai veikia. Kas antradienį, j

Lietuvių Auditoriją susiren
ka moterų ir merginų iš vi

sų miesto dalių ir visos ne
sigaili pašvęsti laiko ir lė

susirinkimas
Federacijos Chicago a pa
k rities

dakcijos patalpose.
Pirmiainkui Ig. Sakalui a-

Kareivių Motinų Draugija

rengiasi prie “btinca party ’

lapkričio 4 d^ ‘‘Draugo’’ le-

įvyks

susirinkimas

kuri įvyks lapkr. 13 d., • a-

rapljos svetainėj: Visas va

trečiadienį, lapkričio 11 d.,

kare pelnas skiriamas nu
tidarius susirinkimą, pakvie 8 vai. vakare, Aušros Vartų pirkimui kalėdinių dovanų
ambulansą, kuris kainavo
stas žinomas jaunimo veikė parapijos mokyklos kamba vyrams iš mūs parapijos,
nemažą pinigų sumą. Bet ir
jas ir spaudos darbininkas ry. Visi draugijų ir apskri kurie tarnauja kariuomenėj.
tuo nepasitenkinta. Lietu
Z. Vyšniauskas-Chenry šiam čių atstovai kviečiami daly. Tikimės, kad visi parems tą
viai vis dar atneša po kele
vauti, nes susirinkimas svar
vakarui sekretoriauti.
pramogą.
tą dolerių. Tokiu būdu vėl
bus.
Turime
daug
reikalų
Nauju klūbo nariu priim
susidarė $538.00, kurie pas
tas P. Purtokas, marketpar- svarstyti: Vakarinių valsty
taromis dienomis buvo įteik
Lapkričio 1 d. pasklido pc
kietis, senas veikėjas ir ko bių konferencija čia pat. Tu
ti Raud. Kryžiaus centrui.
Town
of Lake žinia, kad
rime tain reikalais pasitarti.

respondentas. Visiems malo

šų kilniam darbui. Visos su Valdyba stebisi tokiu lietu

malonumu ir šypsena dar vių nuoširdumu ir paaišvenbuojas.

Sį vakarį Peoples

Nykiai Town of Lake

‘‘Draugo5’ Korespondentų
Klūbo susirinkimas Įvyko1

tinau. Sako, nei vienas vie

Jau buvo rašyta, kaa tas netas Chicago nesukėlė tiek

vienetas padarė nemažai ge pinigų, kiek šis, Bridgeporro Raud. Kryžiui — nupirko to.

Visos darbuotojos, kurios

bu buvo susipažinti su nau

ju nariu.

DKK slsirinkimloso daly

Laukiame atstovų taip pat mirties angelas aplankė vei
iš Towų of Lake, iš 18-tos kėjų šeimyną ir pašaukė am
kolonijos ir North Side.

Pranciškų- Verygą,

ga kiekvienam, kurte rašo

"lūkės" vakarienė

gali pasidalinti savo minti

Cicero.

mis, bet taip pat pasisemti

liarė Peoples krautuvės ra

“dėdė”

Vaitekūnas

pelnas skiriamas rencijai, kuri bus sekmadie
nupirkimui kalėdinių dova nį, lapkričio 15 d., Brighton

5 šmotų virtuvės setas

PO $1X50

nų lietuviams kareiviams iš

7 šmotų dining room setai

po $48.50

Town of Lake.

draugijai
Nauji, 1942 m. radio,
kabinetuose

BOYS.
--------

redakcijos

patalpose.

talką — sukelti

žmogus be draugo,
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Jūsų lflpoma.
tTTVAS VTCTOR IR
JLPH pataisymas.
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•< vigų dalį* ClVM□uoga.
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su smarkumu ir ne vienai

, po S2Č59

gal, teks atsisveikinti au sa:lvo sūnum, kuriuo dabar dar

BE NEF IT!!!

džiaugiasi namie.
Idai

Didelis pasirinkimas auksinių
laikrodėlių iv auksinių plunk
snų. Jau galite gauti Kalė
dinių atviručių.
Krautuvė atdara ir sekma
dieniais iki 4 vai. valu '

KM*,

INCORPORATBD

Komirija

TBB UTNUANIAN CATHOLIC CRARITIES

Jo gyvenimo » 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 Fonde Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
vardai bus paskelbti knygos gale.

*

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.
Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba į kun. K. Rėklaitį, 2834 So. Oakley Avė., Chi
cago, f 1? arba į kun. J. Vašką, Marianapolis CoUege,
Thompson, Coan.

Gražiausias Paskiiriumas Jaunavedėms
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
8H5TŲ IR KAILIŲ .

Tel. CALumet 4091

Šiuo noriu išreikšt i'padč

kos

žodį

kun, J.

už atsilankymą

Prunskįtii

p re

i

Labai geros rūAles motery

kailiniai, kailiukais papuoštais
clotti kotai parsldulda nnženilntomta kainomis.

ATEIKITE

I» PATYS

WUBwn Boeder and The «Aoyce Ktlmer Ptayere

į namus ik

in Bis Latest Stage Success —.

maldas, taipgi laidotuvių di

rektoriui

A.

Phillips

už nu

tininkų iv Apaštalystės

narėms

gijos

už

rys

suteikė

O.

Virtue of Satan

Zič-

A cereiully Selected Gari, iticludi&g —
IsabeOk Consath — James Fisher —

činskienė, Ant. Navikaitė, R.

Barauskienė,
E.

Skrodienė,

kienė.

Z.

Givžaitieaė,
O.

Bsndaus-

1711 W. 47th St
Mrs.

K. P.

R.

Čepaitė

Jay Sheridan

BJtNtttT — HOBY fASBBLY VILLA

Dziubak

ir Duktė, Sav.

AR VAŽINĖJANT LAREEO8E — VISA OHICAGOH IB
APYLINKES LIETUVUA SASEOEN SU ATVDA KLAUSOS*

l

rAIGIIIJ

HALIO LAIKRAŠČIO PROGRAHVI
Vienintelis ig Smagia natas
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VEENUOLIKTI METAI! SEKMADIENlAkS 1 vai p. p.
KITOMIS Dienomis 9:39 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-W50 kil.

S. HA1SHSD ST.
rkoM: VAKB8 4T»

6755 So. We#»tern Avenue
Phone: GROvehill 2242

Visas darbas ir prekfcs yra
pilnai garantuota.
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TRIANGLE

RANGE Oil

F l>

as^yO
129.50 veiteū, parsiduoda dabar ui ......................... Q5

VYRŲ MEMTOAr 0 C0AT8,

re.5r%^S^“’.'0o"$9.75 iki 516.73

Kristalintai balta range

burnelių švariai taga!
Mes turime savo stake vinerių,

namų

vartojimui

ar

ir

moderniški

moteriai

mūsų trekuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.

Tuesday, Dec. Isl - Eveniog.

Pirkite dabar Ir nutanpyMto pinigų-

£kft

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT CO VTS,

kas

Sun., ta. 29, Mai. and Evc

aiEagi

|$IOO.OOQ STOCK HOMPėM PARDAVIMAI

Industrijoj. Mūsų didelis sta

20 N. Wackev Brive — Seats nnw selling 1.10,1.65, 2 20
j SKELBKITES “DRAUGE’

Yards 2588

NEŽIŪRINT KtJR BONA — NAMUOSE ~ 8VECIUO8E —

Sm-26

sokios rųšies alyvos dėl bur

Cmc
Ibeatre

MAM DIENI

KOMES CLOAK and BRBM SHOP

Feranke, Draperių, Viršutinių
Apdengalę Materiolo.

alyva dėl mėlynos tapenęs

drau

lankymą,

aukas:

77ie

PAMATYKITE

arba

IUTAI M dvejomla kelnimla, 100% vilnoniai, $53.00

e at

kienė, U. Gudienė, Ant. Leš

sekmadieniais iš WCFL-100B
kil. radio stotim to vai. va
kare ir ketvirtadieniais iš
WHFC-1450- kil. radio sto
ties T vai. vak.

Mūsų Specialybė

Did ei is-'Vaairin kinas

MB MBBWEST CATHOHC THBATRE MOVEMENT

maldas ir aukas, šios mote

*

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės*

\

■ 1 1 1

Mataitis

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI

in association with

vežimą į ligoninę. Ačiū Tra

3241 S. Kafeterf Si

PADAROME
PASALV —
Kri perkate Buterielą U nulm
krautuvas— už tiktai

Bap.

"KUNIGAS J. NAVICKAS

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.

-* —

motinai d.ar prieš Kalėdas,

Panešami radio, su elektra
ir baterijiniai,

aa

į

daugiau lėšų. Karas eina vi

$59.50

——m

Parke, aprašyti.
DKK susirinkimai bus lai

dar tebėra namie, kviečiami

po $6.95

JOS. f.

I10.M Ir llt-Oą. Strlunoe d« Ti
rų virSmlnėtų lnrtrumentų. BARS

Taigi, ne tik kareivių mo komi- kas antrą antradienį
tinos bei tėvai ir giminės, kiekvieno mėnesio “Draugo ’

bet ir visi kiti, kurių sūnūs

Labai gražios lempos

po

Plu&ksiuį Kaldras

rio visas

je

it

Motinos prašo

po $59.50

nomis turės save krautuvė

lyvaus dain. Aldona Grige

Rakandą ir Radio

hMUI

tų namams ir kokiomis kai

dio- valanda. Programoj da
nis,

besiarti

prie

nančių švenčių ir kokių daik 

kričio 10 d., 7 vaL bus regu-

— Jau

IŠPARDAVIMAS

tuvė ruošias

sytojams, kad šį vakarą, lap

vęs pirmininku Labd. Są-gos

BUDRIKO

krautuvės apie tai, kaip krav

šiuo primenant radio klau

gos veikėją. Velionis yra bu

nepertoli 1 kuopos per daugelį metų
ir daug yra nuveikęs labda
kas antradienį, nereikalauja,
žinių geresniam, tobulesniam “turkių” diena, o į Cioero
rybės srityje. Reiškiame už-;
kad jų darbo valandos būtų
savo darbui — koresponden tai jau atlėkė šie paukščiai,,
surašomos. Bendrai apskai
kad būtų galimybės A. L. K uojautos Verygų šeimynai.
cijų ir žinių rašymui.
čiuota, kad viso yra išdirb
D Klubui jvykdinti metinę
Mes, korespondentai, norė
ta 45,335 valandų. Per tą
Tėvų Marijonų- Bendradar
dami geriau pramokti žur “Plūnkett Dinner”.
laiką pasiūta 1,096 siuviniai,
šįmet vakarienė bus ypa bių 8 skyrius rengia “bun-,
nalistinio darbo, už garbę
padaryta 741 mezginys ir
tingai puikiai paruošta. Pra oo party” lapkr. 29 d., O.,
laikome savo tarpe turėdami
PERSIKĖLIMO
suvyniota 5,600 bandažų.
i žymius žurnalistus ir laik sidės 6:30 v. v., Šv. Antano Brazauskienės svet., 4548 S.»
Bandažai yra vyniojami
parapijos salėje, 15th St. ir Paulina St. Įžanga 25c. Bus
raščių redaktorius, kaip kunj kasdien Lietuvių Auditorijoj
49th Ct. Visi kvįečiami at gražių dovanų. Kviečiami vi
K. Barauskas, kuo. J. Pr insir jei kas tam pasišvęstų
silankyti, ypatingai tėvai', ri atsilankyti. Pirm. P. Turs
kis, kun. P. Cinikas, MIC.,
^nors porai valandų, padarv
kurių vaikučiai lanko para kienė daug darbuojasi, kad
kun. A. Sandys, MIC., ir k.,
tų labai didelį ir kilnų dar
pijos “kindergarten”, nės pramoga pavyktų.
kurie atsilankę į klūbo su
bą. Darbas yra lengvas ir
pusė pelno skiriama tam dar
sirinkimus patiekią daug rei
lengva išmokti. Prašome vi
želiui. Žinoma, mūsų vaiku tuvėse. Nors visa tai vykdo
kalingų žinių koresponden
sų atsilankyti į Lietuvių Au
čių darželis (kindergartenV moterys, bet prašomi ir vy
tams.
ditoriją į talką bandažam?
yra ir gal daug mano. kad* rai atsilankyti.
AV
Šiame susirinkime nutarta
vynioti, nes pagalba mūsų
jis savaimi užsimoka. Tiesa,
įsteigti paskaitas iš žurna- vaikučių mokesčiai jį užlai
kariams labai reikalinga.
lizmo srities. Paskaitos bus
ko, bet io įsteigimas kaina
Mūsų jaunimas gina mūs
“Draugo” redakoijos patal
WHOL£SALE
Laike 30 dienų Budriko se
vo gana daug ir iki šiol dar
šalį. Padėkime jam kuo kas
pose,
taip
pat
skrajojamos
nosios krautuvės stakas turi
LIQCOR
nėra pilnai Lėšos atmokėtos.
galime.
R. MhzeHauskienė
kai kuriose kolonijose ir bent
būti perkeltas į naujas, di
ĮSTAIGA
deles ir gražias patalpas,
Per vakarienę bus proga
viena-kita Šv. Kazimiero a
3241 S. Halsted St., kur bus
kadenaijoj, susitarus su joe atsilankuBiems nusipirkti j
talkos
galima pirkėjams. įduoti dar
-v *
vedėjomis. Kursai- bus bėga vairių valgių pigiau negu pa
geresnį patarnavimą.
ttveUojame
Town of Lake. — Kalėdų lo naudingi ne tiktai kiek prastai galima gauti, kraupo
ChlragOPrieš perkeliant ataką, dar
dovanas pasiųsti lietuviams vienam klūbo nariui, bet
galite pigiai nusipirkti įvai
kareiviams, kurie randasi taip pat kiekvienam, kuris
ffikrateviūAB- MP8V
I
rių namų reikmenų:
REMKITE
namie, tai yra Amerikoje į- turi ryšį su spauda. Prele
LIETUI
vairiose stovyklose, dar nė gentais bus kviečiami lietu
150 gražių vartotų radio
DRAUGĄ.
ra vėlu. Tegul tik būna lėšų viai žurnalistai ir anglų spau
,N.
TŪBOS, CLARINKTAL TROMasirrnni «aT.
po $12.50
tai visi gaus dovanas.
dos korespondentai, kaip S.
i
MŠJTUAKr
LlQUOftTa
i
••
2 šmotų parlor setai
Neseniai įsisteigus čia Ka Pieža ir kiti. <
>45.00 Ir >74.0t. VM garantuoti
4707 So. Halsted St.
į lengvam grojimui,
reivių Motinų Draugija tre
Susirinkime paskirti ofi
m5g,c5Sa8į.SBSf’S&5t
BOULEVARD 0014
čiadienį, o lapkričio 11 d., 8 cialūs korespondentai L, Vy
3 šmotų miegamojo kamba
vaL vakare, parapijos salėj, čių Chicago apskrities sei
rio setai
rengia “bunco” vakarą, ku meliui ir Federacijos konfe

taip skaitlingai suvažiuoja

tuviškos muzikos ir praneš
ta įvairių žinių iŠ Pecplv;

radio programa

Valdyba seną Šv. Kryžiaus parap. gy- į
ventoją ir didelį Labd. Są-

vauti tikrai įdomi įr naudin
šį-tą laikraščiams. Čia ne tik

žinybėn

kiti. Be to, bus smagios lie

TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26ih Street

Chicago, D!., TeL CAN. 2020

|FUR COATS, <75.00 vsrtea,
COB
ParaMaoda po tiktai ....................................................... U

BA

$6.95 ir $8.93
! MERO AKIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRAST/VI NUZKISRI*.
TOMIS KAINOMS. Breste vertos S8.95, parsiduo- <1
da po tiktai ...........................................................................
i.00 vertte KOTAI,
«O 7«J
parsiduoda po tiktai ........................................................ SK$,/3

GABEL'S CLOTHING STORE
. 733 Moxwell St '
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

k

Antradienis, lap£r 10,-1942

Lietuviai kariai kovoje už U. S
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimu

MOROCCO GUBERNA
TORIUS

Amerikietis karys tarė: "nę

tol, kad nemidėsru japono

,

s
,
Rugsėjo mėnesį padangė-1
gyvena Chicagoje. Šiomis
dienomis Pvt. Felix Wins- mis ūžė slėktuvai, kuriais
low buvo aplankęs savo tė buvo gabenami amerikiečiai kariai į New Guinea.
velius.
Pvt. Felix Winslow pasi Amerikos kariai, kurių skai
žymėjo baseball žaidyme, čiuje nemažai yra ir chicalaimingai pasiekė
žuvininkystėje ir medžioklė giečių,
New Guinea ir prisijungė
prie australiečių kariauti
prieš japonus.

Pvt. Felix Winslow, Jr.
Pvt. Felix Winslow, Jr., gi
męs 1917 metais, gruodžio
24 dieną, baigė Šv. Kristinos
pradžios mokyklą ir Tilden
high school.
Felix

Winslow į

Dėdės

Šamo kariuomenę
įstojo
1942 m., balandžio 1 dieną,
ir jis dirba Technical Supplies Army air Corps Lemoore, Calif. Felix Winslow,
prieš įstodamas į armiją,
dirbo The Chicago Surface
Lines Printing Dept. jr ofi
se buvo raštininku. Dabar
tinis Felikso adresas yra:
302nd Service Sąuadron, Le
jgnoore, Calif.
Pvt. Felix WinsLow tėvai
«•— Felix ir Cecilija Winslow

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKfiJIMAIS

Įvykę rinkimai
pagreitins karo
sėkmingumą

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Corp.

bus dekoruota ordinu

vyno tarnybos narių.

Ona Bernotaitė yra norsė
ir buvo 1940 m., liepos mė
nesį, nuvykus į Pilipinus.
Kada japonai užpuolė Ameri
ką, tai Ona Bernotaitė tuo
jau po, 1941 m., gruodžio 7
dienos ątvyko į Bataan. Vie
ną dieną jai teko tarnauti
prie operacijos stalo 285 su
žeistiems kariams.

Panaši mirtis dviejų žmo
Porai dienų prieš Corregi
nių turistų kabinoje jau ne dor kritimo, Ona Bernotaitė
be pirma.
sėdo į submariną ir po 17
Reikia daugiau atsargu dienų, per pavdjingas vietas,
mo su gazo pečiukais, kada kur priešas siautė, atplaukė
einama gulti, nes kitaip jie į Australiją.

atneša netikėtą mirtį.

Canal 8887

nea -en
James j
f-eld n

Charlev

Nepaprastas vaizdas

Iš rastų kortelių spėjama,
kad mirę nuo garų yra Betty Jone Trump Floyd, 940
West Marietta str., ir Le
Roy William Huff, 1612 N.
Kritus Bataan, Onai Ber
Church str., abu yra iš Denotaitei pasisekė nukeliauti
catur, III.
į Corregidor ir čia ji tarna
Sakoma, kad jie buvo už vo ligoninėje ir parodė ne
siregistravę sekmadienį, 4 paprastą drąsą ir pasišven
vai. po pietų.
timą slaugant sužeistuosius.

Association

p.
k()s v
ofįcier^

/h
•
<•
Smarkūs amerikiečiai ka- ir jis pi
riai, žaliai apsirengę, lipo iš barzdos
lėktuvų. Lėktuvai atvežę mojo ja
vienus, tuojau skrido gaTarp
benti kitų karių. Vaizdas buvo J.
University
of Chicago
buvo toks, kaip didžiojo ka* Ind. A
Round Table kalbėtojai per
ro metu< kada Paryžiaus ta- skamba
eitą sekmadienį pareiškė,
xi amerikiečius gabeno į
m __
kad įvykę rinkimai prisidės
Tarp
Guinea
prie karo sėkmingumo pa frofrfg.
Amerikiečiai kariai atvygreitinimo, nes kongresas ko ginkluoti nuo kojų iki
m
dabar turės atydžiau spręs galvos. Po kelių dienų jie'iŠ tenka m
ti taksų ir darbininkų klau žygiavo į frontą pliekti ja- nea Ja
simus.
ponus.
kiečių k
Kablėtojai buvo Harold D.
Laswell, karo komunikaci
jos projektų , direktorius,
Arthur MacMahon, profe
ssor of public law at Columbia university, ir Maynard C. Krueger, of the De
Ona Bernotaitė bus apdopartment of economics of Onai Bernotaitei, gimusiai
the Univeristy of Chicago. Exeter, Pa., Navy departa- vanota pasižymėjimo ženklu
mentamentas praneša,kad ji už nepaprastą drąsą ir pa
bus apdovanota Legion of
Merit pasižymėjo ženklu
Neapdairumas atneša (medaliu). Tuo ženklu Ona
Bernotaitė bus apdovanota, Kalakutiena bus pade
netikėtą mirtį
asmuo iš Laikaipo pi:

Sangamon kauntės Coronęr W. L. Dragoo praneša,
Springfield, III., turistų ka
binoje, pereito sekmadienib
naktį, rasti dviejų žmonių
lavonai. Spėjama, kad mir
tis įvyko dėl gazo garų.

Savings and Loan

*

Pirmas

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius
SKELBKITfiS “DRAUGE

GIRKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. 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.

Dabar Ona Bernotaitė,
yra grįžusi į šį kraštą. Ten
ka pažymėti, kad Ona Ber
notaitė yrai sąmoninga lietu
vaitė ir
priklauso
prie
A.L.R.K. Susivienijimo ir
jos motina yra A.L.R.K. Su
sivienijimo narė.

CRANE
fiTCN

\

Ambrosia & Necfar
BEERS
Urmo (wh ole sale) kainomis pristato į alines ir ki
tas jataigaa. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

>

Acme

telephoto)
-d

Auguste Nogues, Vichy
generolas guberna torius,
prancūzų Morocco, kuris pa
reiškė, kad “Morocco pati
save gins” ir įsakė priešin
tis Amerikos išlaipintai ka
riuomenei, prancūzų šiaurės
Afrikoje.

Visų Šventų lietuvių pa
rapijoje,
Roselande,
Šv.
Vardo draugijos nariai per
eitą sekmadienį gausiai ėjo
prie šv. Komunijos. Po šv.
mišių parapijos salėje vy
rai turėjo užkandžius —
bendrus pusryčius.

Roselando vyrai per pus
ryčius buvo pasvekinti dien
raščio “Draugo” vardu ir
ta penktą valandą
šio laikraščio atstovas pra
antstatą
šė šv. Vardo draugijos na
rių, kad jie patys užsisaky
Kalakutai baigiami penė ti “Draugą” ir pasiūlytų ki
ti. Šiais savaitės pabaigoje tiems užsisakyti.
riebūs kalakutai iš farmų
Dabar Roselande p. A.
bus atgabenti į Roeelandą,
Visų Šventų lietuvių para Daugirdas, “Draugo” agen
piją. Tie kalakutai bus ska tas, lankosi po namus ir siū
užsisakyti
dienraštį
niai parapijos bankietui pa lo
ruošti ir kalakutieną atei “Draugas”
nantį sekmadienį, 5 valandą,
Pereitą sekmadienį spau
bus padėta ant stalų ir ska dos reikalais buvo pasaky
niai valgys Visų šventų pa tas pamokslas, kuriame nu
rapijos vyrai; moterys, jau šviesta katalikiškos lietu
nimas, svečiai ir viešnios ir viškos spaudos reikšmė.
iš kitų parapijų.
Po bankieto (pietus tęsis
pusantros valandos)
bus
įdomi ir įvairi programa —
dainos, muzika į kitkas. O
po programos bus šokiai.
Galės visi gražiai pašokti.

Gerą žmonių geros min
tys ir darbai. Žodžiai kyla,
mintys pasilieka, žodžfcail be
minčių niekados neina į dan
gų. (Shakespearo).
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MAKE
EVERY

ggs PAY DAY

BOND DAY

X L. šimutis, Jr., L. Vy
čių choro vadas, šiomis die
nomis kariuomenėj baigė ra
dio mechanikų kursus ir iš
siųstas į- kurią nors karo
aviacijos bazę.

PLATINKITE

COAL

“DRAUGĄ”

CO.

f

X Pvt. John C. Alekna
užvakar parvyko astuonioms
dienoms paviešėti pas tėvus
ir draugus. Jis yra bu ve. j
“Draugo“ darbininkas —
dienraščio iš vežiotojas. Alek
nai yra žymūs vestsaidiečiai, gyvena adresu 2331 W.
21 Place. H. Aleknienė su
dviem dukterimis yra nepa
mainomos darbuotojos para
pijos ir “Draugo“ parengi
muose.

William Puckett, chicagietis, kuris yra sulaikytas Lafayette, Ind., policijos ir jis
klausinėjamas apie žmonos
mirtį W. Puckett pareiškė,
kad jo žmona buvo nušauta
X Kun. dr. K. Rėklaičio, hitch hikerio, kada jis buvo
MIC., Tėvų Marijonų pro paimtas į automobilį, žmog
vincijolo, dalyvavimu L. V žudystė įvyko netoli LafaChicago apskrities konferen- yette.
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*** PACMHG TH£ CHll-P
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C4K£ THAT'S 600HP 1
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RUMŠAM
»

Kol dabartinis atakas dar nelšparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tieaiog iž geležin-

KLAUSINĖJAMAS DEL
ŽMONOS MIRTIES

X L. Vyčių Chicago aps
krities metinėj konferenci
joj. įvykusioj praėjusį sek
madienį, dalyvavo itin daug
tos organizacijos veteranų,
kurie, be abejonės, padės
Chioago vyčiams stipriau su
siorganizuoti.

To Take

WE8T VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS /
J

'

("Draugas”

cijoj praeitą sekmadieni
džiaugėsi jaunimas ir oldtaimeriai. Gerb. svečias tru
mpai atpasakojo apie gražų
112 kuopos veikimą prieš 1516 metų, kuomet jam teko
būti pirmu jos dvasios va
du. Svečio kalba labai pas
katino visus atgaivinti ChiX AI Manstavičhis, senas
cagoj apmirusią Vyčių or
L. Vyčių veikėjas, narys 5
ganizaciją.
kuopos, No. Side, išrinktas
X Vargdienių Seserų Gil
L. Vyčių Chicago apskrities
dos narių susirinkimas bus
pirmininku.
šj vakarą, lapkričio 10 d. 8
X Šį vakarą, lapkričio 10, valandą Aušros Vartų para
8 vat vakare, į Sudeikių na pijos salėje. Sus-mas svar
mą, 1632 W. 46th St., ren bus, už tai prašau visų kolo
kasi Labdarių sp/mo rengi nijų narius atvykti ir pasi
mo komisija. Visi prašomi tarti įvairiais reikalais, ypač
artėjančios pramogos reika
dalyvauti.
lu. Būtinai dalyvaukite kuo
X Annas Kaskas, kuri šią skaitlingiausiai, begalo svarsavaitę dainuoja Chicago Ci
vic Opera trijose operose,
X Igno Sakalo, “Draugo1’
lapkričio 22 d.* jšpildys pro- '
redakcijos nario, Lietuvos
gramą jai ruošiamam kon
pašto ženklų rinkinys, kuria
certe Buckingham Hali, Wa
buvo išstatytas Cicero-Berterbury, Conn. Koncertą ren
wyn Filatelistų Klubo paro
gia Lietuvos Draugai Ame
doj praeitą sekmadienį, iš
rikoje.
rinktas atstovauti tą klubą,
X ŠV. Kryžiaus parapijoj Ogden Hill Stamp Club of
šįmet bus daromas sąrašas Chicago ruošiamoj parodoj
lietuvių katalikų, priklausan lapkričio 14*15 dienomis, K.
čių parapijai. Sąrašą pada P. salėje, prie 65 ir So. Marsh
rys kunigai metinio namų field Avė. Rinkinys sudėtas
aplankymo (kalėdojimo) pro į dvidešimtį didelių rėmų
(frames).
ga.

•

«

•

Grennan

kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,

|Q

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai

GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
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BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ||/\
kepimui pečiuose ir namų šildytuvam!.. IU»Ov
SSS2 8a LCWG<1Av£rt,‘nTEll''pOKTSoUTH 9022

"lf b««>ut« ef unutuol
d.mond, your groe.r
happ.ni to bo out, h.v.
him .rd.r for n.«t d.y."

