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Trys armijos eina prieš ašį
Amerikiečių britų armija veržias 
iš vakarų, 8-oji britų armija iš 
rytų ir prancūzų - iš piety

Kruvinų kovų laukai numatomi
VfV • •• ■ • rgi • ■■ ■Tunisijoj ir Tripolitanijoj; 
ašies jėgoms nebus vietos Afrikoj

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Trys gausingos ir stipriai 
įgrūdentos sąjunginių vals
tybių armijos žygiuoja prieš 
ašies jėgas Bizerte Tripoli 
Bengasi frontan, Afrikoje, 
Viduržemio jūros pakraš
čiuose.

Rommel sulamdytas, 
bet neparblokštas

CAIRO, lapkr. 19. — Vy
riausias britų jėgų vadas 
Artimuosiuose Rytuose gen. 
Sir Harold Alexander parei- 
škia, kad gen. Rommelio 
ašies armija Afrikoj smar
kiai sulamdyta, bet ji dar 
neparblokšta visiškai, kad 
negalėtų atsigaivinti- Dėl to 
kova dar nebaigta.

Italai kolonistai 
iš Afrikosbėga

ŽYGIUOJA AMERIKOS KARIAI A AFRIKOJE

(•‘Urauras” Acme telepnoto)

Amerikos kariai, nešini vėliavą, triumfą liškai žygiuoja miesto keliu. Sąjungininkai 
paėmė lėktuvų aikštę prie Maison Blanche, Siaurės Afrikoje, kur buvo atidarytas ant
ras frontas.

Naciai iš Lietuvos ūkininkų 
reikalauja javų

"Lietūkis'' įtrauktas į "Ostlandi 
Koperatyvų Sąjungą”

SU BRITŲ ŠARVUOTĄJA 
KOLONA Libijoje, lapkr. 
16 (suvėlinta).—Britų armi
jos kolonos, vydamos bė
gančias ašies liekanas, Ci- 
reneikoj persikėlė per Žali
uosius kalnus siaučiant vie
sului su smarkiausiu lietum. 
Persikėlimas buvo nepapras
tai sunkus. Jebel regijone 
rasti tik arabai savo vieto
se, kitų nė vieno.

Paskui atsimetančias ašies 
armijos liekanas pabėgo ir 
visi—apie 20,000—italai ko
lonistai. Jie išvyko arba Ita
lijon, arba Tripolitanijon. 
Seniau šiose apylinkėse bri
tams veikiant italai kolonis
tai buvo savo vietose. Dabar 
jų nėra nė vieno.

Sužinota, kad arabai daug 
italų kolonistų išžudę. Ara
bai sako, kad visas šiandie
nes nelaimes šiose apylinkė
se sukėlę italai. Dėl to su 
jais ir atsilyginta.

žygiuodami britai nieko 
gera neranda, vien tik išgrio 
vimus ir išnaikinimus. Su
naikintos net pa&ų italų su
kurtos sodybos. Vienoj bu
vusioj italų 8unaikintoj so-

Iš vakarų šono Bizerte 
uosto link, Tunisijoj, veržia
si amerikiečių britų 1-oji ar
mija. Ir rytų šono Bengasi 
link—8-oji britų armija. Tre
čioji yra gausinga kovojan
čiųjų prancūzų armija.

Pranęūzų armija veržiasi 
iš prancūzų Ekvatorinės Af
rikos kolonijos. Ji leidosi 
žygiuoti nuo Chad ežero sta
čiai į Libijos tyrlaukius. Tai 
tolima kelionė. Bet tikimasi, 
kad prancūzai ją skubotai 
atliks, nepaisant sunkumų 
pereiti šimtus mailių per 
troškinančius smiltynus. $4 
smogia stačiai į Tripolitani-
ją- < .

Apie minėtų visų
armijų pažangiavimą mažai 
žinių turima. Jų žygiai sle
piami nuo ašies.

Tik žinoma, kad au ašies 
jėgomis Tunisijoje sąjungi
ninkų parašiutininkų sargy
bos jau padariusios kontak
tą. Ir 8-oji britų armija, ku
ri ašies armijos liekanas at
sivijusi Libijon. taip pat tu
ri kontaktą su priešu.

Sąjungininkų lakūnai visą 
laiką ašį atakuoja Tunisijoj 
ir jūroje, kur vokiečiai su 
italais bruzda tikslu papil
dyti savo jėgas Afrikoj.

Karo žinovai sprendžia, 
kad artimoj ateity ašis Af
rikoje bus visiškai sutriuš
kinta.

LONDONAS. — Apskai
čiuota, kad Italija šiame ka
re praradusi 66 divizijas— 
apie 594,000 kareivių.

Petain Lavalį 
paskyrė diktatorium

LONDONAS, lapkr. 19.- 
Žiniomis iš Vichy, maršalas 
Petain savo kabineto prem
jerą Lavalį paskyrė Parncū- 

į zijos diktatorium ir savo įpė
toN diniu.

Praneša, kad Layąlip au
torizuotas skelbti prancū
zams savo dekretus ir įsta
tymus nacių nurodymais.

Kadangi visa okupuotoji 
Prancūzija bus verčiama 
bendradarbiauti au naciais, 
numatomas šalyje sąmyšis 
ir teroras.

Maršalas Petain sakosi 
ėmėsi šių žygių Prancūzijos 
“vadavimo” sumetimais.

Internuoja naciu 
šalininkus algerus

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Reuters praneša, kad U. S. 
ekspedicijos Įeit. gen. Mark 
W. Clark įsakymu Algerijo- 
je internuojami žymieji al- 

gerų vadai ir pareigūnai, 
kurie buvo susidėję su ašimi 
ir nacių gerovei darbavosi 
Siaurinėj Afrikoj.

Vokiečiai praneša, kad rusai 
visu frontu imasi iniciatyvos

J ' <-'

Sako, gal tai raudonosios armijos 
žieminės ofensyvos įžangos žygiai
NEW yo:

(per radiją).—Vokiečių ka 
ro vadovybė pripažįsta, kad 
Rusijos fronte raudonoji ar
mija iš defensyvos persime
ta įi pašėlusias atakas prieš 
vokiečius visose fronto daly
se, kaip tai Kaukaze, išilgai

mento sekretorė Perkins 
skaitė prez. Roosevelto laiš
ką suvažiavimui.

Prezidentas laišką pareiš-
dyboj rastas tik parapijos ^^a’ ^ei PrieA%i- kaiP tai 
kunigą, Giovanni Berta, I 'ir«im‘i Jr ”el‘lminK1 atai- 

kurs atfliaakęs apleisti savo tikimai, pažeidžia pramonės

Darbininkų sirgimai, nelaimės - 
pavojingi kariuomenėms frontuose

* INDIANAPOLIS, Indiana, stiprumo ir aukojimosi, dio 
lapkr. 19.—National Confer fronto armija nuolat didėja, 
ence on Labor , LegisLation | Prie jos dedasi ir moterys ir 

9-jame metiniame suvažia-i senesni patyrę darbininkai, 
vime vakar darbo departa-1 kurie taikos metu leido savo 

patirčiai rūdyti.
Karo meto pramonė daug 

kuo skiriasi nuo taikingųjų 
laikų pramonės. Karo pra
monėse darbai turi būti vyk-

armiją naminiam fronte, ta 
da sukeliamas pavojus ir ka- 

CAIRO — Britų viena ko- rtuomenei karo frontuose, 

lona jau arti Sirte įlankos, i Kariuomenės pavyk i m a i 
Tikisi atkirsti Bengasi, kur karo frontuose priklauso 
susispietusios ašies liekanos, nuo naminio fronto armijos

vietą.

domi dienomis ir naktimis, 
be mažiausios pertraukos. 
Kad šis darbas šauniai sek
tųsi, reikalinga, kad darbi
ninkai būtų apsaugoti nuo 
sirgimų ir įvairių nelaimių, 
kad jie turėtų atitinkamą 
poilsį.

Japonai stengiasi 
vaduoti armiją

SĄJUNGININKŲ STOVY
KLA Australijoje, lapkr. 19. 
— Amerikiečių ir australų 
kariuomenės Naujojoj Gvi
nėjoj apsiaučia ir vis smar
kiau žnybia japonų bazę Bū
na. Japonų kariuomenei aiš
kus pavojus. Tad Būna pak
rantėse pasirodė aštuoni ja
ponų karo laivai. Čia aiški
nama, kad jie atplaukę, re
gis, vaduoti savo kariuome
nę iš Būna, ją iš ten paimti 
ir nukelti kitur. Prieš tuos 
laivus pasiųsti sąjungininkų 
bombonešiai.

Amerikiečiams ir austra
lams N. Gvinėjoj gen. Mac
Arthur asmeniai vadovauja.
•' ■ : ' A ‘ • - ■* "

Graikams siunčiami 
kviečiai, pienas

MONTREALIS, Kanada, 
lapkr. 19.—Iš čia į Graikiją 

išplaukė du švedų laivai Ak- 
ka ir Arrowanga. Veža nu
kentėjusiems graikams kvie
čių, pulverizuoto pieno ir 
daugybę įvairių rūšių vaistų. 
Ašis garantavo laivus pra
leisti.

Kviečiai yra Kanados vy
riausybės dovana graikams. 
Kitus daiktus siunčia Grai
kų Karo šelpimo fondo ko
mitetas Kanadoje.

lapkr. 19 Dono upės, Leningrado pie
tiniam šone ir net pačiam 
šiauriniam fronto gale — 
Suomijis pasieniais ir Ryba- 
cki pusiasalyje.

Vokiečiai sako, kad tos 
atakos atmušamos. Bet va
dovybė sprendžia, kad rau
donoji armija savo atakomis 
daro įžangą, regis, žieminei 
ofensyvai, kurion, be abejo
nės, prisirengia. /

Vokiečių vadovybė pažy
mi, kad tik Kaukaze turima 
pavykinau. Stalingrade gi ir 
apylinkėse kovos kaip ir ap
sistojusios.

Ryšium su derliaus surin
kimu vokiečių komisariatas 
rugpiūčio antroje pusėje su 
šaukė “Lietūkio” atstovų 
suvažiavimą. Kaip iš “Kau
ener Zeitung”’ (VIII. 26), 
aprašymo matyti, suvažiavi 
me vokiečių komisariato at
stovai tekalbėjo apie vieną 
dalyką, būtent, kad ūkinin
kai pristatinėtų javus. “Lie
tūkiui” paskirtasis vokie
čių komisaras Liebe prane
šė, kad esą paskirti keturi 
pristatymų kontrolės vado
vai, kurie turį ypatingus įga 
liojimus. Kiekvienam ūki
ninkui reikią “primygtinai” 
nurodinėti į jo pareigas “sa

KOVINIAI LAIVAI 
SUKRUŠ JAPONUS

GUADALCANAL, Solo
mons, lapkr. 9 (suvėlinta).
—Čia buvo atvykęs viceadm.
William F. Halsey, U. S. lai
vyno vadas pietiniam Paci
fike, išdalinti medalius try
likai herojų—karininkų ir 
eilinių kareivių.

Viceadmirolas pare i š k ė, 
kad koviniais laivais japonai 
bus nugalėti Pacifike. Tai 
atsiekti, reikia kuo daugiau
sia japonų laivų skandinti ir 
kuo daugiausia japonų nu
kauti.

Be kovinių laivų vicead
mirolas dar giliai įvertina moninius kūno sąnarius, kaip 
ii- orines jėgas, kurios japo- tai rankas ir kojas, ir stik- 
nus triuškina.

MASKVA, lapkr. 19. — 
Sovietų vadovybė praneša, 
kad raudonoji armija imasi 
kovų iniciatyvos ne tik Kau
kaze, bet ir kitose fronto 
dalyse prieš vokiečius. Sta
lingrado fronte iš vokiečių 
paimta eilė jų pozicijų ir ki
tų įsitvirtinimų. Apie 200 
vokiečių nukauta fabrikų 
rajone, Stalingrade.

Žemės drebėjimas 
ištiko Turkiją

ANKARA, Turkija, lapkr. 
19.—Lapkričio 15 d., žemės 
drebėjimas ištiko Anatolijos 
provincijos atokiąją dalį — 
Turkai, Bigadich ir Sindirgi 
miestelius. Yra žuvusių žmo
nių. Padaryti dideli nuosto
liai.

WASHINGTON.—Yra ži- 
nių, japonai bijo, kad ame
rikiečiai gali įsiveržti olan
dų Indijosna.

I•

LONDONAS.—Britų bom
bonešiai atakavo Turino pra 
monės centrą, Italijoje.

r-

vo tautos” atžvilgiu. Iš vo
kiečių pareigūnų kalbų pa
aiškėjo, kad vokiečių reicho 
komisaro įsakymu sudaryta 
“Ostlando Kooperatyvų Są
junga”, kurios žinioje esąs 
ir “Lietūkis”.

Kaip rašo “Kauener Zei
tung”,' Žemės ūkio generali
nis tarėjas nurodęs, kad jo 
įsitikinimu, “Lietūkis” savo 
uždavinį atliksiąs, “nors jis 
yra sunkesnis, nekaip anks
tyvesniais laikais”. Koope
ratyvai turį daboti, kad ge
neralinio komisariato nusta 
tytieji javų pristatymo kie
kiai būtų “teisingai paskirs
tyti atskiriems ūkininkams”.

I

Idaho rūpinasi 
seneliu buitimi

BOISE, Idaho, lapkr. 18. 
— Idaho valstybėje piliečių 
balsavimu pripažintas įsta
tymo projektas daugiau rū
pintis senų žmonių (65 m. 
amž. ir senesnių) buitimi.

Pripažintu projektu numa
tyta seniems žmonėms mo
kėti 40 dol. mėnesinės pensi
jos, kas mėnesį, prireikus, 
skirti 8 dol. medikalinei 
priežiūrai ir 100 dol. kiek
vieno mirusiojo palaidoji
mui. *

Be to, dar numatyta se
niems veltui parūpinti prie-

U. S. armijai dirba 
ir japonus remia

WASHINGTON, lapkr. 19. 
— Iškeliama aikštėn, kad 
žinomas Australijos pilietis 
tyrinėtojas Sir Hubert Wil- 
kins lediniuotų šiaurių sri
tyse darbuojasi U. S. armi
jos reikalais ir podtaug agi
tuoja, kad po karo Alaskos 
teritorija būtų pavesta japo
nams kaipo nauja jų gyveni
mo erdvė. Anot Wilkins, tuo 
būdu būtų uždaryti tarp abie 
jų šalių gyvuoją nesusiprati
mai. Wilkins prieš karą agi
tavo už japonus ir šiandie 
tuo užsiima.

Australijos vyri a u s y b ė 
praneša, kad Sir Hubert 
Wllkins jos neatstovauja ir 
jos vardu nekalba.

LONDONAS, lapkr. 19.— 
U. S. ir britų bombonešiai 
ketvirtą paeiliui naktį ata
kavo ir išgriovė n&cių sub- 
marinų bazes La Pallice ir 
Lorient, Prancūzi jos pakran
tėse .

tinęs akis, kurie to visa būtų 
reikalingi.

Apskaičiuota, kad per vie
nerius metus valstybei reikės 
apie 5,250,000 dol. išlaidų, 
kurias turės parūpinti legis
latūra. «

Prancūzą generolas 
paspruko Anglijon

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Čia atvyko dar viena pran
cūzų svarbi karinė figūra. 
Tai gen. D’Astier de la Vige- 
rie, kurs karo pradžią vado
vavo prancūzų oro jėgoms 
šiaurinėj Prancūzijoj, o pas
kiau tarnavo Moroko. Jis pa 
bėgo iš Prancūzijos. Sakoma, 
jis atvyko susijungti su gen. 
de Gaulle.

Iš Afrikos naciams 
eksportas nutrauktas L

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Sąjungininkams okup avus 
prancūzų Siaurinę Afriką, iŠ 
tenai naciams eksportas už
darytas. Naciai iš ten gau
davo maisto ir įvairių žalia
vų, taip pat ir trąšų.
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO.
DETROITO KATALIKAI SU BOLŠEVIKAIS NETURĖS 
JOKIO BENDRO VEIKIMO

Prieš kelias savaites lais
vamaniai buvo atsikreipę j 
katalikus, kad sti jais bend
rai darbuotųsi. Pradėjus 
draugijose ir kuopose t a i 
svarstyti, vos tik kelios ka
talikų dr-jos buvo pritarę, 
bet daugelis nubalsavo eu 
bolševikais nieko bendro ne
turėti, nes jų tikslas yra ži
nomas. Rimtieji tautininkai 
irgi su komunistais neina j 
jokį bendrą veikimą, nes ži 
no, kad anksčiau ar vėliau 
pasirodys vilkai avies kaily.

Šv. Antano parapijos drau 
gijų ir kuopų bendras susi
rinkimas įvyko lapkr. 17 d. 
Lietuvių svetainėj. Susirin
ko skaitlingas būrelis šios 
kolonijos atstovų. Pirmiau
siai kun. I. F. Boreišis pa
aiškino tikslą, pakvietė M. 
Šimonį surašyti dalyvius ir 
nutarimus^ Vienbalsiai pa
geidauta, kad kun. I. F. Bo
reišis būtų pirmininku. Ap
siėmė. Dar išrinkta ižd. A. 
Ambrasienė, fin. rašt. O. 
Markevičiūtė. •

Atstovai dalyvavo sekan
tieji: Šv. Antano parap. — 
kleb. kun. I. F. Boreišis; ko
miteto — F. Tautkus, A. 
Karpauskas; šv. Antano dr- 
jos — P. Yarmokas, J* Ža-

Pirm. kun. Boreišis para
gino, kad kuomet bus šau
kiamas antras susirinkimas, 
kurios dr-jos dar nesuspėjo 
prisiųsti atstovų, kad būti
nai prisiųstų. Kas teiks ko
kias aukas šiam tikslui, bus 
priimama ir spaudoje skel
biama. Taipgi kas tik turi 
noro pasidarbuoti šiam dar
be, nuoširdžiai kviečiami pri
sidėti.

Parankumo dėlei draugi
jos, kuopos, klubai ar pavie
niai asmenys norėdami su
teikti auką nupirkimui am- 
bulanso, priduokite jas pir
mininkui kun. I. F. Borei- 
šiui, o laike susirinkimo per
duos iždininkui ir bus į kny
gą įrašyta kas aukojo.

Susirinkusieji pasiryžo dar 
buotis šiam kilniam tikslui.

AMERIKIEČIAI MALONIAI SUTINKAMI ALGIERS MIESTE

C'Dę&uraa" Acme tetephotoj
Amerikos kariai šauniai ir maloniai žmonių sutinkami Algeri&n sostinėje. Vaikai 

irgi dalyvauja Amerikos karių sutikime.

liagiris; Moterų Sąjungos 64 
kp. — A. Ambrasienė, ’ A. 
Šaltienė; Šv. Rožančiaus dr- 
jos — U. žvirgždynienė, O. 
Owens; Saldžiausios šų*dies 

. — O. Markevičiūtė; Lovy
čių 102 kp. ir Sodalicijos — 
A. Žaliagiriūtė, M. Blumbe- 
riūtė; Federacijos 4 skyr. — 
P. Grybas, Chas Samsonas, 
M. Šimonis.

Pirm. kun. Boreišis paaiš
kino, kokiam tikslui šis ko
mitetas susirinko, būtent pa
sidarbuoti Raudonajam Kry
žiui. Vienbalsiai nutarta sten 
gtis sukelti pinigų nupirki- 
mui ambotonso.

Kadangi ir šv. Petro ir 
šv. Jurgio parapijos tam 
tikslui šaukia, susirinkimus, 
pirmininkas patarė išrinkti 
atstovus, kurie susižinotų au 
kitomis parapijomis, kaip 
sėkmingiau bendrai darbuo
tis. Išrinkta P. Grybas, M. 
Šimonis, dalyvauti kitų pa* 
rapijų komiteto susirinkime.

Susirinkusieji pageidavo, 
kad po kolonijų susirinkimo 
būtų sušauktas bendras vi
sų trijų parapijų atstovų su
sirinkimas, kuriame būtų su
darytas darbuotis planas ir 
susitarta su Raudonuoju 
Kryžium.

Pagerbė darbuotojus

Lapkr. 14 d. Federacijos 
4 sk. rūpesčiu suruoštas sur
prizas darbuotojams Pijui ir 
Onai Grybams minint sidab
rines vedybų sukaktuves. Va 
karo šeimininkės jubiliatus 
papuošė gėlėmis ir prirengė 
skanią puotą. Per vaišes su
dėta daug nuoširdžių linkė
jimų. Pirmiausiai Federaci
jos pirm. P. Medonis pasvei
kino, paskui A. Ambrasienė,
K Mišeikis, D. B. Brazis, J.
Rukšėnas, J. Sakalauskas, A.
Bandzienė, o J. Valiukas pa
dainavo; E.\ Valiukienė pa
sakė pritaikintas savo eiles.
Dar kalbėjo A. Žukauskas,
K Samsonas, J. Juškevičie- philadelphia, Pa. — Iš pa- 
nė, J. Stanevičius, . imo_ sįaruoju laiku išsiuntinėto
78’ ° Tl i aplinkraščio vietos Amerikos

08 SU-

įstojo į U. S. kariuomenę. 
Veikliems darbuotojams

Grybams 25 m. vedybų ju
biliejaus proga linkime lai
mingai sulaukti auksinio ju
biliejaus. Koresp.

Lapkr. 22 d., tuoj po su
mos, įvyksta, susirinkimai, 
klebonų šaukiami, Šv Jur
gio parap. ir Šv. Petro par. 
draugijų ir kuopų valdybų. 
Susirinkimai bus parapijų 
svetainėse. .

Lapkr. 25 d. Federacijos 
4 skyr. svarbus susirinkimas 
Lietuvių svetainėj 8 vai. va
kare. Valdyba prašo visų da
lyvauti.

Didelis vakaras-balius
Gary, Ind. — Sekmadienį, 

lapkričio 22 d., parapijos sa
lėj bus didelis vakaras — 
balius. Atsilankę žmonės nė 
tik galės labai smagiai lai
ką praleisti, bet dar ir pro
gos gauti didelę dovaną — 
$25.00 vertės War Bonds, 
kurį aukoja žinomas veikė
jas, parapijos rėmėjas ir 
“Draugo” agentas tfeje apy
linkėj J. J. Aukškalnis. Va
karas bus šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, prie 15 ir Lin
coln gatvių.

Kiek tenka, girdėti nuo 
rengėjų, svečių žada būti iš 
apylinkės miestelių: Indiana

Harbor, Calumet City, Ham- 
mond, E. Chicago ir net iš 
didžiosios Chicago. Rengėjai 
iš anksto ruošias visus pa
tenkinti. Bus gera muzika ir 
šokiai iki vėlumos.

Visas vakaro penas ski
riamas parapijos naudai.

Įžanga 25c. žemaitis

Olandai Lietuvos 
ūkiuose

(LKFSB). — Vokiečiui 
ruošiasi jų užkariautose ry
tų žemėse įkurdinti savus 
kolonistus. Vokiečių žemės 
ūkio ministeris Bache yra 
pareiškęs, kad ateityje gy
ventojų tirštumas Vokieti
joje sumažėjęs, nes dalis 
persikelsianti į naujai užim
tas žemes. Jau dabar kai- 
kuriuos ūkius Lietuvoje val
do vokiečiai. Tačiau kolkas 
karu užimta Vokietija nega
li vykdyti p’.aningo savųjų 
perkėlimo, tai į Lietuvą kai- 
kuriuose ūkius vesti yra ga 
benami net olandai. Apie tai 
praneša “NeW York Times”. 
Esą kaikurie didesni ūkiai, 
kaip, pav., netoli Kėdainių 
esąs Juodiškių dvaras, jau 
tvarkomas olando.. “Current 
History” praneša, kad kitas 
olandų nacis inž. R. van der 
Veen sutvėrė draugiją, kuri 
skatina olandų sodininkus 
keltis į Lietuvą.

Žmogaus vertė paeinu ne 
nuo to, ką jis turi, bet nu< 
to, kuo jis pats yra.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦*

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 

DIVIDENTV 

RATA

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

Ištrauka iš aplinkraščio 
A. L. Motery Tarybos

dovaną nuo dalyvių. Ant ga- J Lietuvių Moterų Taryfc.
lo P. ir O. Grybai pareiškė 
dėkingumą už netikėtą drau 
gų atsilankymą.

Pijus Grybas nors užimtas 
savo biznio reikalais, bet 
randa laiko ir aktyviai da 
lyvauja katalikų veikime, Fe 
der&cijos 4 ak. eina iždinin
ko pareigas, daug pasidar
buoja visame kame, nuošir
džiai remia spaudos platini
mo darbą. Prieš 10 metų 
pradėjus Detroito Žinias dnr. 
“Drauge”, pirmutinis plati
no “Draugą”. Nuo pat jau
nystės darbuojasi ir remia 
Visus kilnius katalikų reika
lus.

Ona Grybienė darbuojasi 
Federacijoj, Moterų Są-gos 
64 kp., kurioj eina nutarimų 
rašt. pareigas. Pirmiau bu
vo pirmininkė.

Jubiliatai turi išauginę du 
sūnus. Vyriausias liuosnoriu

žinome, tarp kitko, kad vie
tinėje Hahnemanno ligoninė
je yra moteris lietuvė, ta
čiau tokia benamė ir vargšė, 
kad nors jau pasveikus, bet 
nebežino kur eiti, kur prisi
glausti. Miesto valdyba tuo 
tarpu už jos užlaikymą li
goninėj moka 5 dolerius sa
vaitėje. Tačiau pageidauja
ma, kad ją kas nors iš ligo
ninės pasiėmęs priglaustų.

Temple universitetas 2 d. 
gruodžio rengia taip vadi
namą ‘ ‘Pasirodymą Bertai- 
nio Šimto Tautų”. Norima, 
kad ir lietuviai tame pasi
rodyme dalyvautų. . * 

Richmmido Padauža

DR. O. SERNER
lietuvis Aktų gydytojas 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinioa

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtnvš 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St.

, Valandoe nuo 10 iki 4, nuo 0 iki 8 
'Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

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

9nAa/ucxL 
Protoction 
for your 
,davxzt^4

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOUTK PNOG8 DABAItTINftMS SKMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FT^AkSlNtAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. JOsų Indeliai rūpestingai globo
jami lr Ugi M,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3Vi%. Jūsy pinigai greitai Umoka- 
mi aat pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUV1Ų FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
8 . Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3238 SO. HALSTED ST

Sunku Lietuvoje su

prekių persiuntimu
Skelbiama, kad norint pa

siųsti Lietuvoje prekes ge
ležinkeliais, reikia įteikti 
prašymą vokiečių generali
niam komisariatui Kaune 
mažiausia 14 dienų priešo 
numatytąjį pakrovimo lai
ką.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu, 
a t s a k o minga! n* 
prieinamų kalną.

TOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
•

Telefonas:
Calumet 4591

DEL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

YARDH ROMI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonaa CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tol. RTAto 7K72

A. A. SLAKIS 1
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofise Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

Baku Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų Vitam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Uegaamlnaotl jta moderaUktauaia 
metodą, kuria regėjimo mokelae 

gali rateiktl.U METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrlr pabalina

visą akių Kempini#. ..

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

uirtplnti M>l ai 
1801 So. Ashland Aveniu 

CM—

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 85th PLACE 

' Phone: YARds 2330
Pilnai įrengtas Medlkos Depart- 
mentaa rodymui vleokių ligų 
smarkių lt ligiaikinių.
luinai įrengtas Chirurgijon De- 
partrtientaft, kur svarbias Ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mlngl Chlrurgai-Daktarai.
Pflnai {rengta Phy»lotherapy De- 
partmentas prtskąltaiit Diather- 
my, Uitra Violet Ray, Sinusoidal 
lr kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas X*-Ilay Depart- 
mentas daktarams ir pacientams.
NA vienam vertam ligoniui ne
bos atstumta, dCI Mokos pinigų, 
geriausiaa gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, siLsltarsbne, 
kad būtų jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN AND BURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: . 

Nuo 2 iki 4 it nuo 6 Iki 8 vaL vak.
Nedėliomia pagal sutartį. 

Office teL YARda 4787 
Namų tai PROepect 1980

01. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryta, 2 6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

•Va^mdoe: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 2248

OR. C. VEZEUS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th 8treet

VBL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal Mtartį,

AMERIKOS LttYtTV f Ų DAKTARŲ DRAUGUOS mamtat
VlRginia 0086 

ML: BEVerfcr 9244

DUNDULIS
GYDYTOJAS B OHZRDRGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1į-S ir 8—8:30 P. M 

Treėiadiaaiais pagal entartį.

TA OAHal oits

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Telefonas'

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS► —.

6757 So. VFestorn Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7IMI 
 Nedėliomia pagal nutartį

Valandos: 1-3 popi 
Sekmad., Trečiad.

1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
ir fteštad. va

Res. 6988 S. Talman Avė.
Rea. Tei. GROvehilI 0817 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMON AITIS
GYDYTOJAS IN OHBURGAA

VaL: 2-4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia sositaraa 
2423 VVest Marųuette Rd.

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:
3241 Weat 66th Plaee 

ToL NHPtMto 7888

YARda MII.
: KENvood 6107.

OR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai ‘ ano 1-8: nno 6:8ft*8£0 
756 VVest S5th Street

TaL OAHal 0967
Rea. tai.: PROspect 8069

OR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaidandja: 6000 So. ArteMan Ava
VALANDOR- 11 v. vyto iki 8 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TaL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS B OHIRŪRGAB

Katrtp. 15tos gat lr 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 Ud 8 vakare, 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA m CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzio 2868

TaL YARda 8146 \

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS LR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PBTTAIKO 

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

OfiM TeL ............. VlRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va).
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa luboe)

Tel. MIDway 2880 Chicago, IIL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHBURaAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso ToL: Yards 0994 
Rea. TeLl Keawood 4800

VALANDOS
Nno 19-12 iTryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dieo*.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

01780 VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pegal sutarti

Oflao telefonaa PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

Vieni žmonės darbuojasi, 
kaip bitės rinkdamos medų 
nuo kiekvienos gėlės, o kitiVALANDOS:

Pirm., Antr, Ketvir. 6 Ud 9 vak. — kaip vorai, renka tik 
SKAITYKITE “DRAUGĄ” | nuodus.
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HITLERIO DEJAVIMAI PARODO JO DESPERACIJA
šiandie desperacija vieš-1 dalykai ‘pasikeičia’, dabar

patauja Herr Adolf Hitlerio 
mintyse. Tą aiškiai parodė 
jo šūkavimai, kada jis ne- 
senlai kalbėjo Sports Palace.

Mes, kurie pasimojom su
naikinti šią ašies biaurybę, 
turime neužmiršti vieno fak
to: juo daugiau desperaci
jos, juo daugiau pavojaus
— laikinai.

Todėl, kaip desperacija 
baigiasi, nieko nelieka. 'J'a- 
da įvyksta visiškas sukrėti
mas, kaip tas posakis sako
— “skęsdamas ir už šiaudo 
stveriasi.” Bet šiaudas neat
laikys.

Žinoti, kas vyksta Vokie
tijoje, yra svarbios milita- 
rėa informacijos. Vokiečių 
produkcijos pastangos palai
komos jų morale. Ali j antai 
nugalėjo praeitam ' kare tik 
tada, kada priešų namų fron
tas skilo, sugriaudamas mi
litarinį frontą. Washington 
Daily News apie tai rašo 
sekamai:

4 4 Kiek mes žinome apie 
Vokietiją — ir tai mažai — 
yra iš Hitlerio kalbų. Jo kal
bose atspindi faktai ir bai
mė, kurios kenkia vokiečių 
moralę.'Hitleris turi bandy
ti išaiškinti nusivylimus, ku-

Churchill bombarduoja ir 
Hitleris keikia, kad jis atsi
lygins — tik palauk!

“Iš viso, šis Hitlerio šū
kavimas nevertas jo priren- 
gimui. Tai buvo dejtavimas 
desperatiško gemblerio ir ne 
gilurf savaimi pasitikėjimas 
pasaulio užkariautojo”.

2,549,919 mokiniu 
lanko katalikiškas 
mokyklas'

~ ’ k‘ * *
Jungtinėse Amerikos Vai 

stybėse katalikiškose auklė
jimo ir mokymo įstaigose 
yra 2,549,919 mokinių. Mo
kinių skaičius taip atrodo: 
pradžios mokyklose — 2,- 
015,333 mokinių; high 
schools — 372,339 moki- 
niai; universitetuose, kole
gijose ir normai schools — 
143,279 mokiniai; seminari
jose, įskaitant didžiąsias ir 
paruošiamasias, yra 18,968 
mokiniai.

8,040 katalikiškose pra
džios mokyklose yra 57,983 
mokytojai; 19,642 mokyto
jai yra 2,573 aukštesnėse 
mokyklose; 12,830 mokyto-

Lietuvoje ūkiuose 
trūksta darbo jėgų

Iš Lietuvos, per Lisaboną, 
atėjo tokia žinia:

Lietuvoje išleistas įsaky
mas, pagal kurį apskričių 
viršininkai, valsčių viršai
čiai ir kaimų seniūnai yra 
atsakingi už* tai, kad . ūki
ninkai surinktų derlių ir , 
įdirbtų laukus. Tie ūkinin- j 
kai, kurie neturi pakanka- 1 
mai darbo jėgos, gali reika* i 
lauti pagalbos iš kaimynų 
Valsčių viršaičiams suteik
ta teisė siųsti gyventojus to 
kiai talkai privalomu būdu. 
Talkoje turi dalyvauti ne 
tik ūkininkai, bet ir vals 
čiaus ribose esančių mieste 
lių gyventojai.

Gaisras sunaikino 
Lietuvos ūkininko 
turtu

Iš Lietuvos atėjo žinia, 
kad Laukuvoje, Remžinčių 
kaime, Gudausko ūkyje kilo 
gaisras. Sudegė šio ūkinin
ko tvartai ir javams bei pa
šarui skirtos daržinės. Ug
nyje žuvo ir ūkio padargai. 
Gaisras kilo iš negyvenamo
ji) namo.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRACOA8" HELP WANTED 
ADVKRTI8I NO DEPARTMENT 

117 Mo. Dearbom Street
Tel.t RANdolnh

IKON VV O K K E R S
FITTER8, WELDER8, HELPERS 
PATY RlISIEJI

MID-CITY ARCHITECTl'HAL 
IKON COMPANY

5535 So. State Street

MOTERYS reikalingos dirbti gar- 
barnėje prie skūrą apkarpymo dar
bų. Atsišaukite tuojaus.
1IOFFMAN-PEDERSON TANKINO 

COM PAN Y
1820 Wehst«-r Avenne

H EI j P WANTED — VYRAI

VYRAI 30 — 55
Dirbti modemiškoje "corrugated” 
baksų dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. 65 centai j vai. pradžiai 
Viršlaikis Jei norėsit. AtsiSauklt nuo 
9 Iki 11 ryto Ir nuo 2 Iki 6 po pietų. 

J. H. STONE A SONS 
4200 W. A2nd Place

TOOL IR DIE MAKERS 
MACHINISTAI

Aukšta užmokestis it- taipgi overtime. 
100% KARO DARBAI

CECO STEEL PRODUCTS CORP. 
5701 W. 2«tli St. Crawford 2510

MERGINOS 17 — 35
Prie švarių lr lengvų dirbtuvės dar
bų. Patyrimas nerelkalMgas. Valan
dinė mokesties rata moMunu kompa
nijos laike mokinimo. 1-abal gera 
transportacija. Atsineškite gimimo ar 
krikšto liūdijliną. AtsiAaukit tarp 8 
ryte iki 4:30 vai. popiet bile papras
tą dieną.

HUMP HAIRPIN MFG. CO. 
193# So. Prairie.

Prašo pagelbėti kun. . 
Didžiokui, kuris buvo 
bolševiku išvežtas 
į Rusija
Stefanija Lenkauskienė, 

gyvenanti Chicagoje, šiomis 
dienomis gavo laišką iš Lie
tuvos, per Amerikos Raudo
nąjį Kryžių, kuriame prašo
ma pagelbėti kun. Didžiokui, 
kuris buvo išvežtas bolševi-

rie’į'rTdida’graužti ’minUs 293 Universitetuose kų į Rusiją.
kolegijose ir normai schools I Laišką rašo Emilija Ka-

Naciai ragina
registruotis;

• - ■ .
Iš Lietuvos, per Lisaboną, 

gauta žinia.

Vokiečių SS policijos va
das “ Ostlande” paskelbė kad 
“repatriantai”, atvykę į Lie
tuvą ar kitą “Ostlando” kraš 
tą, turėjo užsirašyti vokie
čių policijoje rugsėjo 19 d. 
NaBjai atvykusieji • turi už
siregistruoti per tris dienas. 
Neužsirašius, .esą galima 
nustoti “repatriantų teisių”.

REIKIA VYRŲ
Mes išmokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 3GTH PLACE

MILI. HANDB — 
E HANDS — DRILL PRESS 

HANDS reikalingi. Darbai naktimis. 
AtsiSauklte prie —

J. W. DROLL COMPANY 
351 E. Ohio Street

MA.CHINISTS 
l.ATR

DIE MAtCERS — patyrę prie iSdir
bimo mažos produkcijos dies lr flx- 
tures. Gera rata mokesties. Over
tlme. AtsiSaukite j —

JUONVAKD B. JONĖS 
2300 Ualmnsla

BOOKBINDERS, Loose Leaf. taipgi 
ir CASE MAKERS reikalingi. įtei
kite prisirengia, stotlprie darbo. Ge
ra užmokestis, pastovūs darbai.

WESTKRN LOOSE-LEAF CO.
722 So. Clark Street

Jei nori 
gyvenimą 
nus.

užtikrinti saugų 
- pirk karo bo-

VYRAI REIKALINGI, 40 iki 55 m. 
senumo, su kiek tai patyrimo prie 
pielavimo ir rlvetlng daąbų. Darbai 
yra North Side defense dirbtuvėje. 
Atsišaukite prie:

GARDEN CITY PLATING snd 
MANUFACTURING COMPANY 

1430 So. Talman Avė.

LABORERS
Vyrai tarp 35 ir 45 metų amžiaus 
ar kurie turi deferred draft Ttlasi- 
fikaciją sveikatos sveikatos srityje, 
tinkami dirbtuvės darbams. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis su re
guliariu algos pakėlimu. Turi turėti 
prirodymus pilietybės.

VVM. VVRIGLEY JR. C0.
3527 So. Ashland Avenue

HF.I.P YVANTED — MOTERYS

M I Ų L 1 N E R Y
STRAW & FABRIC OPERATORE
ATEIKITE PRISIRENGUSIOS STO
TI PRIE DARBO.

CLARE LIMITED
710 W. Jackson Blvd.

MERGINOS 17-35
Prie lengvų dirbtuves darbų ni(>(Ier- 
niškoje •''corrugated’• baksų dirbtuvė
je. 4 5 centai Į vai. pradžiai. Viršlai
kis jei norėsit. AtsiAaukit nuo 9 Iki 
11 ryto ir nuo 2 iki 5 popiet.

J. II. STONE & SONS 
4200 W. 42rui Place

PLATINKITE “DRAUGI”

A. t

PATYRUSIOS 
L E A T H E R 

OPERATORES
Prie Single Needle ir Double Nee
dle mašinų ir prie Post Mašinos. 
Galima uždirbti iki $35.00 į savai
tę. Dienomis ir naktimis shiftai.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
CHAS. F. CLARK, INC. 
1403 VV. Congress St.

OPERATORIAI
Patyrusios prie single needle maši
nų. •Taipgi reikalingos PINKERS ir 
FRONT MAKERS prie išdirblmo 
skalbiatnų dreslų. Nuolatini darbai, 
aukščiausia užmokestis.

L I B M A N MFG. C O. 
1550 No. Dayton Street

tO'ik 1 bl. nuo Halsted St.—North 
Avė.—Clybourn Avė—lr ‘‘L" stotiea)

PARDAVTMn

PARDAVIMUI KRAI'TVVB 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. labai gert trenkimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkltšs prie: 
Mr. YValter Nutow. 2200 W. S7th SU 
Chicago. UI. tel. LAFayette 6098.

SKEL^KITES “DRAUGE”

t
ir širdis jo pasekėjų.

“Tas daugiau nelengva, 
nes jis ne dažnai kalba — 
jau beveik penki mėnesiai 
praėjo nuo jo paskutinės kal
bos.

“Jeigu galima spręsti iš 
jo pastangų išsiaiškinti, tai 
sekantieji dalykai daugiau
sia jį rūpina:

“Jis ‘tiki’ į galutinę per
galę. Bet jo prižada išlošti 
karą ‘šiais metais’ arba ‘Vi

tais metais’ jau nieko ne
reiškia ir jis nedrįsta pakar-
-a
toti šių absurdų. , '

“Jis pabrėžė nacių perga
lę Rusijoje prieš 2 arba 3 
mėnesius, bet nieko nesakė 
apie paskutinio mėnesio ne
pasisekimus. J i s prižadėjo 
paimti Stalingradą, bet ne
galėjo pasakyti, kada arba 
kokia kaina. Jis negalėjo ža
dėti dabar, kaip žadėjo pe
reitą rudenį, kad naciai ne
praleis ateinančios žiemos 

_Rusijoje. Jis sakė: ‘Aš per
galėjau generolą Žiemą’. Sai 
ta paguoda tiems, kurie pa
žįsta rasų žiemą.

“Jis pripažino vieną, ne
malonų dalyką, kuris liečia 
antrą frontą — todėl, kad 
aiijantai yra ‘militariniai U 
diotai, aš negaliu numatyti 
kur jie darys puolimą’. Gai 
vokiečiai toki kvailiai, kad 
tiki, bet mes abejojame. • ' 

“Jis užgyrė Italijos norą 
sustoti kariavus. ‘Mūsų prie
šų viltys suardyti vienybę 
tarp mūsų yra idiotiškos.’ 
Kodėl jis turi gintis, jeigu 
tokių gandų nėra Vokietijo
je- ,

“Bet pasigirdo plojimas, 
.kada jis prižadėjo ‘atsakyti’ 
alijantų bombardavimą Vo
kietijos su bombardavimu 
Anglijos. Atrodo, vokiečiams 
tiek daug teko nukentėti nuo 
Anglijos ir Amerikos bom
belių, kad jie labai jautrūs 
tuom klausimu.

“Mums prisimena, kad
Churchill grąaino atsilygin
ti bombardavimais. Dabar J

ir 2,685 mokytojai yra 247 zanauskaitė, Lenkauskienės 
seminarijose. .' sesuo, iš Panevėžio.

NULIŪDIMO f VALANDOJE

t. Stanislovas P. Muralis
Gyv.: 837 West 33rd Place

Mirė lapkr. 18 d.. 1942 m., 11 
vai. ryte, sulaukęs 62 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, VabataikŲ 
parapijos, Ctpėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Eleną (po tėvais Nor- 
va.išaitiš); 5 sūnus — Antaną, Povilą ir marčią Marijoną, Juo
zapą, Kazimierą ir Bronislovą (visi tarnauja U. S. kariuomenė
je); dukterį Prancišką; seseri Oną Talkevičienę ir šeimą; se
sers sūnus Albiną Brewer ir Edvardą ir Anitą Brevir; sesers 
dukterj Stanislavą ir Carl Lease; pusbrolį Jurgį ir brolienę 
Petronėlę Petrikėnus ir jų šeimą; giminaitį Petrą Vereiką; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips koplyčioj, 3307 S. Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 23 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kąpines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marti, Duktė, Sesuo, Giminės.
Laid. direkt. — Antanas M. Phillips, tel. YARda 4908.
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Kreipkitės į -

ANTHONY B. JĘTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS i

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero»
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KAZIMIERAS
CHAPSKIS

Gyv.: 5733 S. Morgan St., 
tel. BngleWdda 648 5.

Mirė lapkr. 18 d.. 1942 m.. 
9^30 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

gimines — Julla ir August 
Damulis, Peter Martinaitis, 
Bernice Simel, Hattle Peter- 
sen ir Joseph Matinaitls lt 
jų Seimas; Ir daug kitų drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikio 
koplyčioje, 3319 So. Lituani- 
ca Avė. »

LaitotuvSs Jvyks pirmadie
nį, lapkriąio 23 d. Iš koply
čios 9:30 \al. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydS- 
tas į Šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame mil- 
sų visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nul'flde: Glm'nos, Draugai 
ir Pa ž|stam 1.

Laid. direkt — Mažeika Ir 
Evanauąkas, YARda 1138-39.

A. I A.
KAZIMIERAS PASUKINIS

Gyv. 2344 S. Oakley Avė. ,
Mirė lapkr. 18 d.. 1942 m„ 

1:05 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Suvalkų apskr., Sasnavos par. 
ir kaimo. Amerikoje išgyveno 
4 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
4 seseres — Magdaleną Vaš
kienę, Millie, Isabelle, Mari
joną Markus; 4 brolius — Jo- 
ną, Aleksandrą, Petrą lr Vin
cą: pusseseres — Teresę Wil- 
trakienę ir Petronėlę Bellunie- 
nę ir daug kitu giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawie« 
koplyčioje — 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks šeštad., lap- 
kričlo 21 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje jvylįs gedulingos pamados 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:— Seserys. Broliai,* 
Pusseserės ir Giminės. , i

Laid. direktoriai; Lachawicz 
lr Sūnai, tel. Canal 2516.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(įsteigta 1889 m.). ,„ ' Tv ' ■

PETER TROOST
MONUMENT CO

/ •> 4. A
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
.ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
\ REKORDAS 

Al firma viri 50 m. toe
pačlon šeimos U

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

4
t

Memorials Erected Anyvthere

W.orlunanshlp and Material Unexeelled — 
and Obtainable at Lovvest Prices. .

*BUY U S. WAR BONDS WITH THE SAVING

Menber of the LtthmuiUa 

MODERNI Išvidinė PARODA:

KRBIPKma PRIE UETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
REZIDENCIJA:

4535 W. Washlngton Blvd. | 5919 South Troy St
TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4203

VALANDOS’ Kasdien 9-9 v. vak. šeštad. ir Sekm 9-6 vai

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Teh YARDS 1741-1 742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS— 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

iš stotiea WGES (1390). su Povilu šaltimieru



e'V' ■■■ '•' '■ ■ '?**'

U JE -’ I*

DRAUGAS Penktadienis, lapkr. 20, 1042

X
r*

. V * 
3Sį*4

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily. except Sundays 

A member of the Catholic Press Association *
SubMri^Ilons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75cs Europe — One Year — $7.00; 
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.
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Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6 00; Pusei Metu — $3.50* Trims ♦Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma- 
iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Claęs Matter Ma;ch 31, 1916 at Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879. ,

Šiandieninis karo vaizdas
Lapkričio mėnesio mūšių eiga žymiai pakeitė karo 

padėtį.
Pakeitė jungtinių tautų naudai. Pakeitė taip, kad da

bar daug šviesesnėmis viltimis galime žiūrėti į ateitį.
Mus džiugino gabaus britų generolo Bernardo Mont- 

gomery pasisekimai Egipte. Jisai su amerikiečių tankų 
ir lėktuvų pagalba išvijo pagarsėjusio nacių. gen. Rom
melio karo jėgas Libijos link ir varosi pirmyn per Li
biją.

Nors tai nebus pirmas tame fronte britų laimėjimas, 
po kurių ašies jėgos vis atsigaudavo, tačiau

dabar naciai savo kojos Egiptan nebeįkels. Situacija 
* susidarė visai kitokia.

Mat, Amerikos karo jėgos, gen. Eisenhowerio va
dovaujamos, padarė labai sėkmingą žygį šiaurinėn Af
rikon, paėmė savo kontrolėn Algeriją ir Morocco ir da
bar grumiasi su ašies jėgomis Tunisijoj. Šiais žygiais 
norima padėti gen. Montgomery kariuomenei, bet svar
biausia — paėmus kontrolėn prancūzų kolonijas, jas 
panaudoti pačios Prancūzijos išlaisvinimui.

Šiuo žygiu Amerikos visuomenė teisingai džiaugia
si ir didžiuojasi. Perkelti taip didelę ekspediciją ir ją 
išlaipinti pavojingose zonose, tai buvo milžiniško di
dumo uždavinys. Ir jis buvo atliktas geriausiu pasi
sekimu. »

Dabar jau visai yra aišku, kad Amerikos kariuo
menė Afrikoje yra stipriai įsigyvenusi.

PAR DIDESNIŲ ŽYGIŲ IŠVAKARES

Amerikiečių sėkmingi žygiai lyg žaibu trenkė į Ber- 
lyno-Rcmos ašį. Sujudo naciai ir fašistai. Ir pienų ir 
kitų armijos puolėsi Prancūzijon ir ją militariniai oku
pavo.

Vokiečiai ir naciai suprato, kad jungtinių .tautų "jė
gos iš Afrikos darys invaziją pietinėn Europon. Vokie
čiai yra priversti savo jėgų atitraukti nuo tusu fronto 
ir Anglijos pakraščių, kad susistiprinti Pietų Europoj 
ir mėginti užkirsti kelią amerikiečių invazijai.

Kai jungtinės tautos jau bus išvaliusios Afriką nuo 
nacių ir fašistų ir pilnai pasiruošusios, jos darys naujų, 
dar didesnių žygių. Bet kada, kur ir kaip — palikime 
tai spręsti jungtinių tautų karo vadovybei.

KITI FRONTAI ' *4 ♦
Didžioji Amerikos ekspedicija Afrikon ne tik nepa

kenkė amerikiečių karo frontui su japonais Solomons 
salose ir Naujoj Gvinėjoj, bet davė naujo impulso. Pa
ties gen. MacArthur vadovaujami amerikiečiai ir ąus- 
traliečiai sėkmingai daužo priešą N. Gvinėjoj, o Guadal- 
canale aną dieną japonams užduotas toks didelis smū
gis, kad jie ilgai negalės jo užmiršti ir atsipeikėti.

Paskutinieji įvykiai rikoj ir Pacifike lyg ir nustel
bė rusų-vokiečių fronto eigą. Bet ten mūšiai tebeina 
did^i ir kruvini. Rusijos armija dideliu/pasiaukojimu 
laikosi ir kaį kuriuose punktuose priešą stumia atgal. 
Dabar dar aiškiau pasidarė, kad Stalingrado vokiečiai 
nepaims. Nepasieks jie savo tikslo ir Kaukaze. Užėjus 
žiemo3 speigams, naciams gerokai atgal teks pasitrauk
ti ir didelių nuostolių pakelti.

Toks tai yra šiandienis karo eigos vaizdas.
Šiame vaizde aiškiai matome, kad Amerikos karo jė

gos vaidina vadovaujant) vaidmenį ir kad tasai vaid
muo vaidinamas tikrai sėkmingai ir labai garbingai. "

Petaino, ar jis leis jo armijoms marguotu per prancūzų 
teritoriją pietų link, ar ne. Laišku pranešė, kad mar
guoju, ir pabaigtas kriukis. Petainas būk tai protesta
vo, bet.... ką reiškia protestas prieš tarptautinio geng- 
sterio siautimą. Jis daug kitų tarptautinių sutarčių 'su
laužė, tai k^m čia toji išimtis Vichy vyriausybei.

Kokion situacijon pateko ligšiol dar neokupuotoji 
Prancūzijos dalis — nesunku įspėti. Ji beveik jau visiš
kai buvo parblokšta ir Hitlerio purvinais ir kruvinais 
Čebatais priminta.

Kad taip yra, aiškiai matome iš to, jog
Pienra Lavai paskelbtas naujosios Prancūzijos dik
tatorium.

Jį ton vieton oficialiai paskyrė maršalas Petain. • 
Bet, žinant, kad tas nelaimingas, bet savo laiku garbin
gas prancūzų karys — senelis Petainas nebeturi jokio 
balso savo krašto valdyme, tas jo paskyrimo aktas nie
ko nereiškia. Jį, Lavai), ton vieton paskyrė ne Petainas, 
bet Hitleris.'

Pierre Lavai nuo pat didžiosios prąncūzų tautos tra
gedijos pasirodė esąs savosios tautos išdavikas. Jis ne 
prancūzų tautoe valią pildė, bet pataikavo Hitlerio už
gaidoms. Jis ir dabar, būdamas vyriausiu Hitlerio ko
misam Prancūzijoj, padės naciams ir toliau kryžiuoti 
prancūzų tautą, lies jos kraują.

Didžiausia nelaimė yra toms tautoms, kuriose atsi
randa judų — išdavikų.

Reikalingas ir naudingas sąjūdis
z

Seniau Amerikos lietuviai katalikai rengdavo “spau
dos savaites”, kad* praplatinti katalikiškus Laikraščius, 
kad parduoti gerų, katalikiškų knygų. Tos spaudos sa
vaitės būdavo pravedamos organizuotai. Į tą kilnų dar
bą įsitraukdavo organizacijos ir draugijos ir darbo re
zultatai būdavo gražūs.

Bet jau per keliolika metų tokių savaičių neberen
giame. Išrodytų, kad mūsų spauda yra taip stipri ir pla
čiai skaitoma, kad organizuotas joe platinimas jku vi
sai nebėra reikalingas. Tačiau gyvenimas visai ką kitą 
sako: mūsų spaudai reikalinga didelė ir skubi parama, 
jei norime ją išlaikyti ir jos pagalba ir toliau laikytis 
kaipo lietuviai katalikai. , *

Džiugu, kad į tai savo dėmelį atkreipė praėjusią sa
vaitę buvusi Chicagoj lietuvių katalikų konferencija ir 
priėmė tokį nutarimą:'

* . ..
“Konferencija ūžgiria ir dalyviai pažada remti Fe

deracijos apskrity pradėtąjį sistematingesnį lietuvių 
katalikų spaudos platinimą, organizuojant spaudos 

agentūras, spaudos savaites ir, atsižvelgiant į tai, 
kad šiais sukrėtimų laikais spauda vaidina nepapras
tai didelį vaidmenį, visas galimas priemones reikia pa
naudoti, kad mūsų spauda ir tobulėtų ir kuo plačiau
siai būtų skaitoma”.

9

\ Reikia nuoširdžiausiai linkėti, kad šis gražus nu
tarimas nepasiliktų tuščių žodžių krūva, bet kaa įvairių 
kolonijų veikėjai tuojau pradėtų tinkamu būdu susior
ganizuoti ir visur pravesti spaudos savaites.

Jau laikas visu rimtumu pažiūrėti į sistematingą ir 
organizuotą lietuvių katalikų spaudos platinimą.

Visiems reikia dirbti ir aukotis

~iumpai

■ Prancūzu tautos nelaimė
Sukrėsti įvykiais Afrikoje Vokietijos naciai įsiveržė 

neokupuotom Prancūzijon, kurią valdė maršalas Petain 
perkeltoje iš Paryžiaus į Vichy sostinėje, ir visam kraš
tui uždėjo savo geležinę militariiką leteną.

Tą žingsnį darydamas, Hitlerif neatsiklauaė maršalo

“Garsas” rašo: -
“Ęendrai, nuo naminio fronto daug priklaumo karo 

frontų pasisekimai, ar nepasisekimai. Jei kariai esan
tys karo frontuose bus aprūpinti gerais ginklais, mais
tu ir kitomis reikmenimis, jie savo darbą atliks geriau.

“Kitaip ir būti negali. Kada rinktiniausi vyrai au
koja savo sveikatą ir gyvastis už savo šalies laisvę, 
namie pasilikę neturi teisės ramiai sau sėdėti ir ne
paisyti jų ir savo šalies likimo.

“Šis karas yra didžiausias ir sunkiausias visoje šios 
šalies istorijoje. Karo frontai išsidraikę keliuose kon
tinentuose — <Europojp, Afrikoje, Azijoje, Australi
joje, salose ir plačiuose vandenynuose. Agresoriai šiam 
karui rengėsi per daugelį metų. Jie planavo savo stra
tegiją, lavino vyrus, kalė prašmatniausius ginklus. Jų 
planas užkariauti ir pavergti kitas tautas, prisiplėšti 
svetimų teritorijų ir visiems laikams ušdomisrjoti pa
saulį. daugybė tautų krito po jų ginklu, jų laisvės 
yra atimtos, dvasinis ir medžiaginis jungas slegia jų 
pečius. Jų viltys Amerikos ir kitų sąjungininkų lai
mėjime.

“Šio karo laimėjimui turi aukotis kiekvienas šios 
šalies gyventojas — vyrai, moterys ir vaikai. Kiek
vienas turi atlikti savo prievolę.

K. J. Prunskis “Books on Trial” žurnalo 4 numery 
davė N. S. Timasheffo knygos “Religion in Soviet Rua- 
sia” trumpą, bet vykusį įvertinimą.

Labdarių Sąjungos seimas
bus sekmadienį, lapkr. 22 d.

Esame lietuviai, esame 
krikščionys, esame amerikie
čiai. Dėl to gerai supranta
me, kad reikia mylėti savo
artimą ir juo rūpintis. 

Nepalikime artimo meilės
darbų vienai Labdarių Są
jungai, bet visi juos dirb
kime vieningai ir organizuo
tai

Toks užsimojimas, kaip 
seneliams prieglaudos namo 
statymas, yra visų reikalas 
ir dėl to visiems reikia dirb
ti vieningai ir organizuotai.
.•
Lietuvių balševikų lai

kraštininkai, kurie pasidarė 
patentuoti šmeižiką! ir me
lagiai, prie sa vo laikraščių 
spausdina anglų kalba prie
dus ir juos siuntinėja kita
taučių , laikraščių redakto
riams ir kai kurioms įstai
goms.

Tuose prieduose liejamos 
pamazgos ant visų tų lietu
vių, kurie nesutinka su lie
tuvių balševikų nusistatymu 
ir nepadeda jiems griauti 
šio krašto demokratinę san
tvarką.

•
Tų balševikiškų priedų — 

šlamštelių vyriausias tiks
las yra — apšmeižti kiekvie 
ną padorų, sąmoningą lietu
vį, kuris priešinasi balševi
kų išdavikiškoms pastan
goms Lietuvą pražudyti.

Kuris tik iš mūsų veikėjų 
stipriau pasireiškia stovįs 
už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, tą biauriai apšmei
žia, pavadindami pro-nacių 
ir kitokiais vardais.

Biauresnio ir šlykštesnio 
būdo kovai su savo idėjos ' 
priešininkais jie nebegalėjo 
pasirinkti.

•
Neužtenka jiems nė šmei

žtų per savo šlamštus.
Šiomis dienomis sužinota, 

kad lietuviškieji - bailevikai 
siuntinėja kitataučių redak
cijoms laiškus, kuriuose 
Šmeižia mūsų veikėjus. Po 
tų laiškų, taėiau, jie/ savo 
pavardžių nepasirašo.

Viename iš tokių laiškų 
net teisėjas Jonas Zūris bu
vo apšmeižtas ir pro-naciu 
pavadintas.
Taip elgtis gali tik didžiau 

si begėdžiai ir šarlatanai.
Tikrai skaudu, kad - to

kiais šarlatanais virto lie
tuvių tautos sūnūs. Bolševi
kai šmeižikai neša gėda *ir 
pažeminimą.mūsų garbingai 
tautai. '

(Iš “Dr”. 1917 m. lapkri
čio 20 d. L t

Kerenskis bofševikams... 
“Aš sustabdžiau kariškus 
veiksmus prieš sukilėlių ka
riuomenę ir pasiūlau atsiųs
ti komisionierių Stankevičių 
deryboms, kad išvengti be
reikalingo kraujo pralieji
mo”.

•
28 milijonai karai ) dieną.

Apskaičiuota, kad Jungtinės 
Valstybės karo reikalams iš
leidžia netoli 28 milijonų do
leriu į dieną.

Po svietą pasidairius

Mūsų gazietos užimtos vi 
šokiomis apžvalgomis, ką ki 
tos gazietos rašo, ką kiti 
žmonės šneka, "kas sviete de 
dasi ir t. t. Tad mano vož- 
nam delnui prisieina daryti 
apžvalgos, ką lietuviškos 
radio valandos transliuoja. 
Padėsiu ant delno tiktai lap 
kričio 17 d. tranlacijas.

1. Lietuviškų balšavikų
programa Programos
“Theme song” “Vai ku-ku”. 
Vadinas, patys prisipažįsta, 
kad jie yra ku-ku. Būdin
gas ir pats spanseris — Kui 
tūros Meno Klubas. Pasiro
do, jis paeina iš žodžio Kom 
nacas. Imkite raides: K. (iš 
Kultūros), M ir n (iš Me
no) ir as (iš Klubas). Pas 
lietuviškus balšavikus vis
kas daroma taip, kad kuo- 
pilniausiai atatiktų jų ideo
logijai.

Dar žodelis prie balšavi
kų Ku-ku Meno progrąipeą,^ 
Po Grigorfiutee koncerto, 
balšavikų gazieta rašė, kdd 
jos dainos koncertui parink 
tos buvusios silpnos, tuš
čios, vien apie meilę ir t. p., 
visai ne visuomeninio turi
nio. Bet antradienio vakare 
tos pačios dainos per Ku-ku 
Meno radio programą buvo 
fain: gražios, visuomeniško 
turinio ir už tai tai pačiai 
dainininkei Grigonytei šir
dingai ačiuota.

2. š&ltimiero programa.
Sudainuota ^Petrausko due
tas “Kampe tupi”. Vietoj 
“Braška šiaudas, byra grū
das”, aiškiausiai girdėjos: 
“Braška š-das, byra grū
das”. Baigiant programą 
anauoerio kuogražiausiai iš
reikšta ačiū nuo... musių..

3. Vanagaičio programa. Ži 
nių , pranešėjas apgarsino,

THC FUMTIMEH

kad “Anglijos kariuomenė 
jau tik 100 mylių į Romme
lio užpakalį”.

'4. Barču® programa. “Dir 
bo per dieną, eidama namo 
tapo nare”.

Kaip senovėje būta
Burlington, N. J. — Čia 

tapo įkurta lenkiškai lietu
viška Visų Šventų parapi
ja. Parapija inkorporuota 
sulyg New Jersey valstijos 
įstatų 19 balandžio. Greta 
vyskupo McFaul, generališ- 
kojo vikaro J. Fox klebono 
kun. A.< K. šeštakaucko, už 
rekorduota du pasaulioniai 
bažnyčios globėjai: lenkas 
M. Mikulskis ir lietuvis V. 
Pecukevičius. Pamaldos lai
komos pasamdytoje nuo 
kvakerių šventynėje, kurią 
klebonas rengiasi atpirkti. 
Kun. šeštakauckui yra pa
vesta lietuviai Camdene, 
kur jie taipgi rengia gry
nai lietuvišką parapiją vi
sai New Jersey valstijos 
lietuvi jai. (Ž., 1910).

'miestelyje, Penn
sylvania valst., susikivirči
ję po įtekme degtinės ang
liakasiai nukryžiavojo Jur
gį Rabišą. Prikalę prie kry
žiaus uždėjo jam erškiečių 
vainiką ir ėmė visaip nelai
mingą žmogų kankinti. Tuo 
syk pamatęs angliakasių 3U 
periųtendentas jį p&liuosa- 
vo. Bet įnirteliai susigavę 
antrji syk Rabišą prikalė 
panašiai prie kryžiaus ir 
šiuo syk tas pats superin
tendentas jį išgelbėjo. Tik 
prikryžiuotasis neilgai gy
veno. Nuvežtas ligonbutin 
tuoj mirė. (ž., 1910).

— Laikrodį gerai patai
sei. Vadinas dabar jisai vi
suomet ei®.

— No, — atsakė laikrodi 
ninkas. —- Jis reikia nešioti.

If Motttn Lt*is

VTTVIM $. MJMTT
no CROSS FIEIO DIRECTOR IS THE FATHER 
OF ONE OF THE WAR'S FRST HEROES, UBUI 
SUNCtfZ H. MA/MT, WHO WAS KILLED IN THE 
PHiUPPlNES DMNG HIS PURSU1T PIANE 
MTO A TAP TRANSPORT. HE WAS DECORAVED 
POSTUUMOUSIY WITH THE DKTINGUISHED 
SERVICE CROSS. MR. MM£TT, IMMEOIAIfU 
AFTERWARD, V0LUNTEERE9 FOR RED 
CROSS SERVICE AFTER TRA1NIHG, HE 
JOINED THE STAFF FOR OVERSEAS 
DUTY W1TH THE ARMED FORCES.
NE “WOULD ŪKE 10 K SENT 
TO THE PHiUPPlNES/’ • •

I
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IŠ KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų "‘Aplink Afriką’ 
antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
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SUČIUPTI NETI KETOJ ATAKOJE
naAKS

SMUKLĖ IR MOTERIS

Suezo miestas x

I Suezą “Usaramo'’ at
plaukė gruodžio 12 d. anksti 
rytą. šis miestas guli arti 
30-tos šiaurės paralelės ir 
turi apie 40,000 gyv., tarp 
kurių daugiau 4000 europie
čių. Iš čia į Port Saidą ge-

rios keletą trupinėlių pavy
ko čia kely sugraibyti. 

Suezo kanalo istorija

Iš visų žmogaus prakas
tų kanalų, Suezas, be abe
jonės, yra svarbiausias, tu
rįs reikšmės visoms jūrei-

letinkelui 1T2 km, o kanalu vUkomB 6alims. Garma pran
168 km. Egipto miestų Ur- cūzų į„žinierius Ferdinand 
pe, Suezaa nežymus dalykas de Lessepe pabaigė jį kasti
ir negali pasigirti nei seno- ir atatyti 1869 m., tačiau ne-
v«s liekanomis, nei moder-l tiesl būtų m9nyti kad 3en0.
nižkomis Įdomybėmis. Tai, v8s Įaįkaįg nebūta paatan- 
miestelis — ir tiek. Jo uos
tas Tewfik Port

įr «•

, gų sujungti Mediteraną su 
yra apie t Raudonosiomis . jūromis ir 

5, km nuo miesto. Į vakarus ( indįjoa okeanu. Žilos seno-
nuo Suezo. mėlynuoja Atta- Į VgS iaįkaįs nedidelės, b e t, jų jūrų- Dalis šio kanalo bu
kos kalnai, kurių keletas vir- < dažniausiai brangios prekės , vo išmūryta. Platumo jis 
šfinių siekia apie 800 met- i gį^yo Raudonųjų jūrų link turėjo apie 50 metrų, o gi- 

Nilu aukštyn iki miestelio lumo apie 17 pėdų (5 met- 
Zagazig, kurs senovėje vadi rus). Herodotas rašo, kad 
nosi Bubastis, egiptėnų per- 1 kelionė iš Bubastis į Tim- 
Bastet, šventraščio Pibiseth. 8ah ežerą trukdavusi apie 
Iš čia jos eidavo Gėlojo Van- 4 dienaa? o Plinijus jos n.
dens kanalu, kurs jau buvo' „ gumą matuoja
apie 2000 metų prieš Kris-

rų. Puikų įspūdį šie kalnai 
man paliko, kai pamačiau 
juos egiptiškos aušros me
tu, nudažytus lazūrine spal
va, apsuptus besikeičiančių 
spalvų aureolės. Įplaukiant 
į Tewfik Portą tuojau pa
matomas prie pat kanalo 
pradžios (tikriau pabaigos) 
šviesus obeliskas scr dviem 
puolamąja poza tigrais pry 
šaky. Tai paminklas indusą 
armijos garbei, kuri daly
vavo kanalo apgynime.

Pastovėję Tewfiko Porte 
keletą valandų, dar priešpiet 
išplaukėm garsiuoju Suezo 
kanalu į Mediteranos pajū
rius, į Port Saidą. Šioje vie
toje visai patogu bus. supa
žindinti lietuvį su Šio kana-

tų ir vedė Nilo vandenį į 
Izraailiją, į ežerą Timsah 
(Krokodilų ež.). Kanalą nuo 
Raudonųjų jūrų į Nilą pra
dėjo kasti faraonas Rame- 
ses II, 13-me amžiuje prieš 
Kr. Nuo ežero Timsah apie 
600 m. prieš Kristų farao
nas Necho su 100,000 darbi-

l’TDruuBua Aun« -<on. v-—

Penki italų-vokiečių Armistice komisijos nariai yra Amerikos karių apsaugoje, ka
da jie buvo staigiai užklupti bevalgant pus ryčius ir paimti nelaisvėn Fedala mieste, 
prancūzų Morocco, Šiaurės Afrikoje.

(Tęsinys)

Ką padaro svaigieji 
gėrimai

Svaigieji gėrimai, nors pa
tys per save nėra nuodas, 
bet turi nuodo alkoholio 
priemaišą, kuris daro didelę 
skriaudą žmogaus kūnui. Gir 
taujančiu tėvų vaikai neno 
ri siekti aukštesnio mokslo, 
nes jų užnuodytas protas ai 
koholiu moksliškų dalyki; 
negali pakelti. Jei kuris ir 
pamėgina, bet, laikui bėgant, 
turi mesti, nes mokslas jan 
nesiseka. Svaigalai ant tiek 
paveikia į protą, kad joks 
mokslas, arba protinis d'r 
bas, alkoholio įtakoj, neįma 
nomas ir nesiseka. Tad gir

I lai yra brangūs. Vieno stik
liuko negana. Kiekvienas 
smuklės atlankymas kainuo
ja keletą dolerių, o au drau
gais ir ilgesnis pabuvimas 
daugiau. Vadinas, doleriai iš 
girtaujančio kišenės krinta 
kaip nuo tašomo medžio 
skiedros.

Motina ir vaikas

Nors visuose amžiuose 
žmonija ąeapsėjo be svaiga
lų, bet iš netolimos praei
ties atsimenam, kad pirmiau, 
galima sakyti, tik suaugu
sieji girtavo ir tai daugiau
siai vyrai, šiandien tas skir
tumas dingo. O kas blogiau
sia, kad nesubrendę jauni

62 romėnų

myliom.

Ptolomėjaus perijodo ga
le, t. y. apie pirmą amžių 
prieš Kr., Darijaus prakas
toji dalis buvo apleista, api- 
ro. bet buvo restauruota Tro
jano apie 100 m. po Kr. ir 
praminta amnis trajanys. A-

ir naudojamas apie du šim
tu metų. Vėliau Venecijos 
pirkliai 1500 m., Egipto Ma- 
melukų dinastija ir Liudviko 
XIV laikų prancūzai bei Na
poleonas (1798 m ) iškelda
vo projektą atnaujinti šį di
džios svarbas kanalą. Napo
leonas net ir darbus pradė
jo. Bet sumanymo didumas 
ir Lepere klaidingi apsk.ai-

liau rado priemonių ir ant 
viso Egipto uždėti savo pla
čią ranką, šiuo kanalu iš 
Anglijos Indijon 7,500 jūros 
mylių, o aplink Afriką — 
11,600 j. m. Tai šis kelias 
sutrumpintas 4,100 jį my
lių, ir Lessepso sumanymas 
pagaliau išėjo didelei Didž. 
Britanijos naudai, nes vien 
jos laivai sudaro apie 55-60

čiavimai, kad Raudonųjų jū- proc. viso per Suezo kanalą 
rų vanduo esąs 10 metrų praplaukiančio tonažo. Kad 
aukščiau Mediteranos, laba i'Į sujudintas vanduo perdaug 
pakenkė Napoleono prade- negriautų kanalo sienų, lai

vams yra uždrausta čia plautam darbui ir jis buvo nu
trauktas. kti greičiau kaip 6 mylios

Vėliau (1841-47 m.) buvoTer valandą (šiaurinėje ka- 
įrodyta Lepere apąkaičiavi- j na^° pu®®]®)-

taujančiu tėvų vaikai daž-, žmon8s' nuo 14'15 metų, jau 
niausiai lieka pastumdėliais į S€r*a ta*P’ kaip įgudę gir- 
ir eiliniais darbininkais. Dau1 tuoklia> H tokilJ jaunų vai- 
gelis iš jų galėtų gražiau kų nleko Sero Walima ti-
gyventi ir būti naudingea- > ketla- Tekio «»««» jauni- .

mas, smuklių neturįs teisės 
lankyti, išmoko ir priprato 
girtauti namuose. Pasitaikė 
matyti, kad kai kurios mo
tinos pačios savo jauname- 
čiams vaikams davė gerti 
lengvesnių svaiginančių gė
rimų. Tokį elgesį reikia pri
skaityti prie prasižengimo. 
Mažą vaiką reikia ginti ir 
apsaugoti nuo viso blogo, 
kas jam kenktų ir dabar ir 
ateityje O nieko kito vai
kas taip neklausys, kaip sa
vo motinos. Jo prigimtas 
jausmas jam sako, jog mo
tinėlė yra ne tam, kad jį ap
gaudinėtų, arba blogą geis
tų, bet kad tiesos kelią nu
rodytų 4r laimės jo gyveni
mui trokštų. Nieks tiek įta
kos į vaiką negali padaryti, 
kaip motina. Mažas vaikas 
glaudžiasi prie motinos. Jam 
be jos nesmagu. Kitų globo
je jis neramus. Verkia ir de
juoja iki nepamato savo mo
tiną ir nurimsta vėl patekęs 
jos globon. Ir motina myli 
savo vaiką, ne vieną naktį 
praleidžia be miego; pasi
rengusi viską atiduoti, kad 
vaikui sukūrus geresnę a- 
teitį ir laimę. Kadangi mo
tinos ir vaikų meilė yra taip 
tampriai Dieviškos galybės 
surišta, tai ir jaunimo blai
vumo klausime motina gal* 
daug gelbėti. Motina daug 
gero padarys savo vaikams

mais visuomenei.

Svaigalų kenksmingumas 
yra ištirtas ir įrodytas il
giais tyrinėjimais sveikatos 
įstaigose ir universitetuose 
gilaus mokslo vyrų. Apie tai 
jokios abejonės negali būti. 
Bet ir to kiekvienam protau
jančiam žmogui gali būti 
aišku, kad svaigalai ardo 
žmogaus jėgas. Užtenka pa
žvelgti į girtą žmogų ir čia, 
kaip veidrodyje, pamatysime 
svaigalų padarytą pervers
mą. Šneka, eisena ir išvaiz
da ne ta, kas buvo pirmiau. 
Blaiviu būdamas galėjo sun
kų darbą dirbti ir nepavar
go, galėjo sunkią naštą neš
ti ir jėgų buvo. Bet kaip tik 
pasigėrė, tai ir kojų nepa
velka ir tos nepakeliamomis 
pasidarė. Rankos dreba ir 
svaigalų stikliuko rankose, 
kaip reik, nepajėgia palai
kyti. Kad ir šneka, bet pras
mės kalboje mažai; iš žo
džių nesud'aroma sakinio; 
kalba darosi neaiški ir ne
suprantama. Be moksliškų 
įrodymų ypatingai girto žmo 
gaus vaizdas liūdija blėdin- 
gumą svaiginamų - gėrimų. 
Didelis nuošimtis kitų nelai
mių, ligų, prasįžengimų pa
eina iš girtavimo. Tiesiog 
galima pasakyti, nelaiminga 
ta šeima, kuri negali apsi
eiti be svaigalų. Tokis darb-

rabų užplūdimo metu 640
ninku toliau tęsė kanalą, ku- Į m. amnis trajanus ja,u buvo Į mų klaidingumas. 1854 m. 
rį pabaigė Persijos karalius i visiškai apiręs ir net jo tsv- i de Lesseps sukūrė savo pro- 
Darius I 487 m. prieš Kr. [ kas užmirštas, kurį vienas jektą įr įteikė jį Mohamei 

koptas nurodė arabams. Tuo
met jis vėl buvo restauruo
tas Kalifo Amr Ibn ei As

Apie 300 m. prieš Kr. Alek
sandro Didžiojo įpėdinis į-

lo atsiradimo’ istorija, ku-j taisė šliuzus prie Raudonų-

U SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIE TUVIŠKOS-KATALIKISK O S 
KALĖDINĖS KORTELES

, DABAR PARDUODAMOS
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

i*

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdins Lietuviškas 
Kalėdines Korteles. ą

SKUBIAI SIUSKITE UŽSAKYMUS:

, "DRAUGA S" W
2334 S. Oakley Ave.' Chicago, Illinois

Said Pašai, kurs tuo metu 
buvo Egipto vicekaralium. 
Projektui įvykdyti audary-

Suezo kanalas sustiprino 
ryšius tarp kai kurių Britų

a ,••••<

Imperijos dalių, bet ypatin
gai prisidėjo prie atgaivini
mo visų Mediteranos pajū
rio kraštų. Atradus Ameri-

ta tarptautinė bendrovė: ką vjai 8tambjeji pH8aMji. 
Compagme . Universelle du niai intere3ai is MediUnroe 
Canal Maritime de Suez persik6|b į Atlanto okeaną. 
Prieš Lessepso projektą pra Italija prad8jo 3mukti ir joa
dėta smarki agitacija. k«-. kuitūrin» reikto* sumažėjo, 
riai vadovavo D. Britanija. o kilo viaokia 8varba tų 
Mat, jai rodėsi, kad kanalas kraStų kurie tar6jo artime8. 
atvers svetimoms valsty- j nį kontaktą 8U šiaarine At. 
bėms artimesnius kelius į
Indiją. Tai visi jos stambūs 
politikai priminė palaidotus 
Lepero apskaičiavimus, boi
kotavo bendrovės akcijas ir 
viską darė, kad suardytų 
Lessepso projektą. Bet D. 
Britanijai vis dėlto, nepavy
ko šiam geniališkam darbui 
kelio pastoti. Darbai buvo 
pradėti 1859 m. ir Egipto 
valdžia pristatė 25,000 dar
bininkų, kurių skaičius vė
liau buvo po truputį maži
namas, kai pabaigtas kasti 
Gėlojo vandens kanalas į Iz- 
mailiją ir pristatytos galin
gos kasamosios mašinos. Iš
mesta <apie 75 milijonai kūb. 
metrų žemės. Darbai buvo 
pabaigti 1869 m. Kanalas 
turi 168 km. arba 87 jūrų 
mylias, ilgumo. Jo platumas 
vandens paviršiuje įvairuoja 
nuo 80 iki 135 metrų, o gi
lumas svyruoja tarp 11 ir 
12 metrų. Naviguojamo dug
no platumas 45 metrai. Vi
sa statyba minimum parėjo 
19 milijonų svarų (arti mi
lijardo litų). Beveik trečda
lį to kapitalo (• miL sv.) 
įnešė Egipto Khedivas, di 
dalis projekto rėmėjas. Su
pratu savo klaidą, anglai pa
sistengė gudrybėmis įsigyti 
ii prasiskolinusio Khedivo 

akcijų už 4 mil. svarų, o vė-

lanto pakrante: tai buvo 
Prancūzija, Anglija, Belgija, 
Olandija. Vokietija ir Skan
dinavų kraštai. Prakasus 
Suezo kanalą žymi dalis e- 
konominio ir net kultūrinio 
veiklumo vėl sugrįžo Medi
teranos kraštams, ypač Ita
lijai. Kokią reikšmę šis ka
nalas turi Italijos susisieki
mui su joe kolonijomis, ga
li pasakyti kad ir šie skai
čiai: iš Genujos į Mr.aeeuą 
pro Kapštatą 10,500 mylių, 
.o per Suezą tik 3000 mylių. 

(Bus daugiau)
r

Kur neįeina saulės švh« 

sa, tea dažnai lankosi g}» 
dytojaa. (Prancūzų prieit 

Jis).
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JLLUVS ŽO 1VM

davys nepakenčia girtaujan-1 pati įduodama svaigalų ir 
čio darbininko, nes jis bile Į apsaugodama, kad kiti jiems 
kada kaip-sau, taip ir darb- fneduotų; prižiūrės, kad jbs 
daviui gali pridaryti daug nesirlraugautų su gir-
blėdies. Jokia atsakominga taujančiu jaunimu; dažhai 
jmonė'nesamdo girtaujančio vaifcama aiškins biogas gir.

, žmogaus, nes tokiu negali tybės pasekmes. Tuo moti- 
ma pasitikėti. Tadgi, varg- nQfl daug priaid&} prie 
šas nors ir jėgų turėtų, ir gerinimo imonįj.M lr nai- 
sumanumo blaiviose valan- kinfl dvaainį ir medžiaginj 
dėlėse, bet stumiam?s į pas-, ekurdą. ig blaivių vaikų- iš- 
kutinę vietą eu mažesniu a t- augB biaįvūs vyrai ir mer- 
lyginimu iš priežasties svai
galų. Vadinas, žmonės, ku
rie ieško laimės, džiaugsmo 
ir linksmybės svaigalų bon- 
koje ir stikliuke, labai klys
ta, nes svaigaluose to vieo 
nėra. Dėl to, veltui ieškoti.

Nei viens girtuoklis 
nepralobo

Girtybė laimės neneša į 
namus. Girtybė naikina tur
tą. Joks geriantis svaigalus 
žmogus iė girtybės nepralo 
bo. Bet atbulai: eavo užddr 
bį ir jei šiokį tokį turtą bu 

Įvo įsigijęs, prarado. Svsiga

gaitės, patys džiaugsis save 
blaiviu, tvarkingu gyvenimu 
ir teiks laimės tiems, au ku
riais savo gyvenime turės 
reikalo ir noro savo pašau
kimo darbą atlikti.

Kua. A. BriŠka
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PLAČIAU IS FEDERACIJOS CHICAGO APSKRITIES 
METINĖS KONFERENCIJOS

Amerikos Lietuvių Romos čius, kuris ta proga pasvei-
Katalikų Federacijos Chica- kino konferenciją nuo Labd.
gos apskrities konferencija, Sąjungos ir pakvietė skait- 
įvyko lapkr. 15 d., Nekalto i Hngai dalyvauti seime lapkr.

22 d. ir taip pat Lab. Są-gos 
ruošiamuose vakaruose lap-

Prasidėjimo Panelės šv. pa 
rapijos salėj.

Konferenciją atidarė I. Sa kričio 22 ir gruodžio 1 d
kalas, maldą atkalbėjo kun. 
A. Briška. Po to sekė Ame
rikos ir Lietuvoj himnai, o 
paskui susirinkusieji, vado
vaujant L. Šimučiui viešai 
pareiškė ištikimybę Ameri
kai. ' ■ ,

Tuo tarpu atsilanko' Mr. 
Beck iš U. S. Iždo Departa
mento, kuris pasakė kalbą 
War Bonds pirkimo reikalu. 
Jo kalba priimta entuzias
tingai.

Po svečio kalbos seka pra-
Į prezidiumą įėjo sekan-, nešimai iš Federacijos aky

tieji: Ig. Sakalas — pirmi
ninku, VI. Skirius — viee 
pirm., P. Baltinis — pirmuo
ju sekr., E. Andreliūnienė 
'— antruoju sekr.

Rezoliucijų komisijon: L. 
Šimutis, Kubai t is, J. Rūkan
tis, V. Balanda, Z. Vyšniaus
kas.

Mandatų komisijon: M 
Pakeltienė, V. Bedminienė ii 
A. Snarskienėi.

Tvarkd. — J. Miciūnas.
Konferenciją žodžiu svei

kind kun. Briška, kun. dr.
Rėklaitis, MIC., kun. dr. J.
Vaškas, MIC.

' !
Federacijos skyrių 
pranešimai

Brighton Park skyriui pri
klauso 14 draugijų. Skyrius 
puikiai gyvuoja. Pranešimą 
padarė sekr. K. Zarcmskis.

Cicero skyriui priklauso 
18 draugijų. Skyrius gerai 
gyvuoja ir veikia. Praneši
mą padaro sekr. A. Valan-

rių. No. Side skyrius gyvuo- • 
ja, tiktai pastaruoju laiku' 
mažai rodąs veikimo. Drau
gijų randasi keliolika ir po 
šios konferencijos tikimasi 
skyrius pradės veikti. Pra
nešimą padarė V. Rėkus.

Iš Dievo Apvaizdos para
pijos pranešimą padarė V.
Galnaitė. Skyriui priklauso 
12 draugijų, mokesčius mo
ka, tiktai yeikimas silpnas, 
nes stoka veikėjų skyriui iš
judinti į plačią darbo dirvą.

Town of Lake skyrius gy
vuoja ir jam priklauso 11 
draugijų. Pranešimą padarė 
M. Sudeikienė.

Iš Waukegan, III., prane
šimą padarė VI. Skirius. Wau 
kegan Federacijos skyriaus 
nėra, nes iki šiol nebuvo kam
tokio sumanymo įnešti, bet gui” kairo fotografiją, gyve 
katalikiškos draugijos labai nimo aprašymą ir 1 dolerį 
gerai gyvuoja. Draugijų stip išlaidoms.

ŠV TERESJS DRAUGIJOS ŽYMUSIS CHORAS

Šis Šv. Teresės draugijos choras, vadovystėj Onos Piežienės, dalyvaus muzikaliniame 
ir įvairumo parengime sekmadienio vakare, 7 vai., Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos salėje, Brighton* Parke. Iš kairės į dešinę, pirmoj eilėj, sėdi: Ona Pieža, Ago
ta Gurrister, Genevieve Kulikauskas; antroj eilėj, stovi Ona Žemaitis, Lucille Pilipony- 
tė-Žaikus, Zofija Sakalas, Helen Klimas, Ona Feduris. Mary Swietek; trečioj eilėj sto
vi Florence Poška, Mary Rezgis, Ona Giriat, Ona Nelson, Helen Petkus, Patricia Pau
liukas ir Lillian Renecke, kuri priruošė nares šios moterų draugijos “Music ir Varie
ty” programai.

Kareivių laiškai
“Draugas” talpina lietu

vių karių fotografijas ir 
aprašymus. Jei kas norite, 
kad “Drauge” tilptų karių 
fotografijos ir aprašymai, 
malonėkite atsiųsti “Drau-

Bus tikra muzikalinė puota ir įvairumo vakaras, 
žada dalyvauti žymiu svečių

Brighton Park. — Skam
bės gražios lietuviškos ir 
Amerikos dainos ir bus gra
žus veikalas šios parapijos 
salėj sekmadienio 7 vai. va
kare, kuomet suplauks gau-
singa publika ir daug žymių 1 ponytė-Žaikua.
svečių iš kitų kolonijų, ši 
“Music ir Variety” vakarą 
ruošia šv. Teresės moterų 
draugija.

Visą programą pačios mo 
terys suplanavo, jos taipgi 
vaidins. Visą muziką taip 
pat pačios moterys parinko 
ir labai gražų ir juokingą 
parašė veikalą paruošė. Vei
kalą parašė LiUian Renecke,

narė šios draugijos ir buvu 
si Mundelein College studen 
tė. Chorą prįrengė Oną 
Piežienė. Šokikių grupę pri
rengė žymioji lietu viškių šo 
kių mokytoja Lucille Pili-

PANAUDŲKITE PROGĄ 
DIDELIO

‘Removal’ išpardavimo 
SUDRIKO DVIEJOSE 

, KRAUTUVĖSE *

JOS. F. BUDRIK.
• INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

rūmą galima epręsti iš to, 
kad turi nuosavą išmokėtą 
bene gražiausią Amerikoj 
salę — Lithuanian Audito
rium. Visos draugijos prita- 

! ria ir remia bendrą veikimą, 
ką liūdi j a siuntimas delega
tų į metines Federacijos kon 
ferencijas. Be -to, kas met
draugijos rengia Lietuvių pritraukti prie bendro vei- 
Dienas, kurių pelnas skiria- kimo. Pranešimą padarė V. 
mas naudingiems reikalams. Balanda.
Šįmet tokia diena buvo su-' Marąuette Park draugijų 
rengta kariuomenėj ir lai- gyvuoja nemažai, tačiau Fe-
vyne Ūmaujantiems srušelp-' deracijos skyriaus nėra. Ban 1 Iš Cicep0: Sriubienė, A.

’ ti. Pranešimą padarė V. Ski- doma įsteigti. i Valančius, J, Motekaitis.
rius.

Taip pat “Draugas” talpi
na lietuvių kareivių laiškus. 
Jei kas turite kareivių laiš
kus — prisiųskite “Draugo” 
administracijai. Jie bus pa
talpinti “Drauge”. Pasinau
doję laiškais — jums juos 
grąžinsime.

siems Federacijos darbams 
ir juos remia.

Padarius pranešimus, kon
ferenciją nuoširdžiai pasvei 
kino prelatas M. Krušas. Ra
gino konferenciją remti A- 
merikos pastangas priešui 
nugalėti. Išklausius prelato 
kalbos, taip pat girdėjus kal
bą Mr. Beck iš Iždo Depar
tamento, įnešta tuojau su
daryti platų komitetą Karo 
Bonams pardavinėti. Čia re
zoliucijų komisijos perskai
tyta tuo reikalu rezoliucija/ 
kuri priimta vienbalsiai. Nu-

torijos lapą, nes tai yra pir
mas lietuvis išrinktas antru 
kartu. Tas lietuviams garbė 
ir geresnė ateitis kitiems po 
litikoj sekti jo pėdoms. O 
jis rems, kiek galės. Teisė
jas pasakė, kada bus dau
giau lietuvių politikoj, tada 
jis jausis geriau ir vienin
gai darbuosis lietuvių labui.

Inauguracijos banketas 
ir šokiai

Inauguracijos banketas 
bus griiodžlo 12 d., Bis- 
marek Hotel, prie Randolph 
ir LaSalle gatvių. Vieta 
lengva pasiekti gatvėkariais, 
elevėtoriais ir busais, kurie 
sueina į Chicagosi miestą iš 
visų apylinkių ir kitų mies
tų.

. Į vakarą, kaip sužinota, 
žada atvykti daug žymių sve 
čių iš kitų kolonijų.

Vakaras įvyks tuojau po 
Labdarių Są-gos seimo. Ren 
gėjos prašo visų delegatų 
pasilikti salėje ir pamatyti 
vaidinimą. Vakare, kuris 
baigsis šokiais, taipgi prašo 
mi dalyvauti- kareiviams, jū 
reiviams ir marynai, kurie 
bus namie atostogose.

Prie suruošimo vakaro 
daug prisidėjo ir parapijos 
jaunieji ir energingi vikarai, 
kunigai Valuckas ir Stanke
vičius. Kun. Valuckas yra 
šios draugijos dvasios va-

Badriko radio programai 
Mina:
sekmadieniais iš WCFL-1000 

kil. radio stoties 9 vai. va
kare ir ketvirtadieniais iš 
WHFC-1450 kil. radio sto
ties 7 vai. vak.

Iš Politikos Lauko
Išvyko poilsiui

Teisėjas John T. Zūris iš
vyko poilsui į Hot Springs 
Arkansas. lapkr. 14 d., Jo
palydovai ir kelionės drau
gai sekantieji: Povilas, šal
timieras, Bruno Smardac- 
kas, Al. Alishauskas, T.
Petkus, F. Woidatas, W. i Inauguracijos banketui re 
Popeli, F* Vizgardas. Al. G. į zervacijas reikia paduoti 
Kumskis irgi turėjo sykiu 
valiuoti, bet jo darbo reika-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI

MĖNESINIAIS
ATMOKfiJIMAlS•

Rezervacijos

tarta, kad į centralinį komi..:lai sulaikė. Bet Kumskis iš- 
tetą įeitų po -tris atstovus iš va-žiavo vėliau, lapkr. 17 d., 
kiekvienos kolonijos. Ir taip' P* tenai susitiks su teisėju 

'ir jo palydovais.
Iš Brighton Park: Vaiče-| Teisėjas Jona8 T zaris 

kauskas, Z. Vyšniauskas ir kampanijos metu pasakė 
daug kalbų ir aplankė daugE. Kubaitis.

Iš Marąuette Park: B. Ne
nartonis, M. Varkalienė, Bii- 
gelis.

i padarė šv. Rožančiaus dmu-I veikėjų, kurie pasišvęstų pa 
gijos atstovė. Gary Federa- daryti skyrių veikliu. Draa- 
cijos skyriaus nėra, bet drau gijų gyvuoja nemažai ir vi 
gijo9. gražiai gyvuoja ir į sos noriai dėtus į bendrą 
kiekvieną Federaci jos Chica- j veikimą. Pranešimą padarė 
go apskrities reikalą gyvai Ig. Sakalas. * ‘

„,4 o j n j •• i i North Side: V. Rėkus. West Side Federacijos sky .. .
. . a. 7 V. Bugentas, Skliutas,rius silpnai gyvuoja. Stoka &

atsiliepia. Iš So. Chicago pranešim^
Iš West Pullhian ir Roee- padarė A. Snarskienė. Toj

lando pranešta, kad ten Fe
deracijos skyrių nėra.

Bridgeport skyrius tiktai 
pastaruoju laiku pradėjo 
veikti. Draugijų parapijoj 
randasi arti 30, bet ne visos 
dar priklauso skyriui. Deda-

kolonijoj gerai gyvuoja pen
kios draūgijos, tačiau Fed 
skyriaus nėra. Priežastis — 
kolonija yra tolokai nuo cen
tro, dėl to retai kas užsuka 
su agitacija, kad draugijos 
susidėtų į krūvą. Bet gi vi-

ma pastangų visas draugijas so5. draugijos pritaria vi

li Dievo Apvaizdos par.. 
V. Galnaitė, A. Grišius, K. 
Geiziutis.

Iš Bridgeport: A. Budry*, 
V. Balanda, A. Vaišvilienės

So. Chicago: A. Snarskie 
nė, kuri žadėjo surasti da* 
kitus du. '

Iš West Pullman: J. Pili 
p&uskas, Kūkalis, trečias būt 
kooptuotas.

Iš Town of Lake: Karkle 
lis, Vaitkienė, Sudeikienė

IŠ Wauk e gan: V. Skirius.
Bukantis ir dar gaus vieną. 

<
* (Bus daugiau)

YOU NEVER KNEW!J!
-©ESStE MJLLER, AN AGSO COONE 

WWO U VED in BRlTAtfH IN TUC £W» 
or SIR WALTER SCOTT, NAS HftLO IN 
ANE B* "THE SAM-OftS ANO F19HER- 
MBN OF ORKNE V ISLANOS SHE 
WAS 9UPPOSEO TOBC ABU: TO . 
RAIŠE ASTORM By TOSBINO A BLACK.

-r <-AT ,NT° ,
. THB SEA/

F

Air ZVAROLO 
HINDU WIFC,
kuKulya kurmi, 

or CAirUTTA, INDI A, 
SueOHBR IOVEAR.

, OLD HUSBAND,
’ LICKICHANO MURMI 
S FOR. OeSERTTlOH ■r ANO NON ■a 6UPPORT/

susirinkimų visoj Chicagoj 
Tas gerokai nuvargino. Su
grįš Chicagoj kalakutų val
gyti Padėkos Dienoj.

Inauguracia

Teisėjo Jono T. Zūrio in
auguracija bus gruodžio 7 
d, 10:00 vai. ryto, City Hali, 
Room 1118. Tai jau ant
roji. Pirmoji inauguracija 
prieš 6 metus buvo gana iš
kilminga. Bet antroji bus 
dar iškilmingesnė. Inaugu
racijoje dalyvaus daug lietu 
vių Chicagos profesionalų, 
laikraštininkų, biznierių ir 
jo rėmėjų, artimų draugų. 
Taipgi dalyvaus ir Miesto 
valdžios atstovų, ir teisėjų 
advokatų.

teisėjas Jonas Zūris 
atidengė Chicagos miesto is

iš anksto, nes svarbu žinoti, 
kiek žmonių dalyvaus, kad 
galima būti tinkamai pri
imti.

Bilietų kaina vienam as
meniui $3.00. Rezervacijas 
prašome paduoti laiškais, 
telefonu, arba asmeniai užė
jus į ofisą 6924 South Wes- 
tern Avenue, Tel. Rep. 
2742, Lietuvių Demokratų 
Lygos raštinėje.

Visus laiškus ir čekius praF
some siųsti A. G. Kusmskis 
vardu. . J. A. Vilkišius

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Roc^d'

Telefonu:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Paulina Russian and Turkisti Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydaml 

J Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečladileniais.
Telefonas: VlRginia 9493 • A. F. CZESNA, shvininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp.

By Bob Dari

A yURTMUR HAAjOCK, Atseo
Jj se, of kilborn , uonoon, j 

BNOLANO, exrs ANVTHINO BX- j 
* CEPT FOOD... HIS NORMAU DlBT 1 

OONBlSrC OF COPS, RAZOR BLAOBS, 
rmęooos, saucbrs , oanetr hats, 

LIGHTKa-BS ANO HIS F/IFBS LJNGfcRlC—«

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerja lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Sis Alus yra pagamintas U importuotų 
pirmo- rūSies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. T e L Monroe 0808 „
----- "
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IEVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS 
APSKRITIES SUSIRINKIMAS IR JŲ VEIKLA

Lapkričio 18 d., Aušros 
Vartų parap. salėj įvyko, 
skaitlingas Tėvų Marijonų 
Bendradarbių susirinkimas, 
kurį atidarė kun. A. Sandys, 
kviesdamas rašt. Bronislavą 
Jakštaitę perskaityti praeito j 
susirinkimo nutarimus, ku
rie buvo vienbalsiai priimti.

Į susirinkimą atsilankė 
kun. dr. K. Rėklaitis, pro- 
vinciolas ir kun. dr. J. Vaš
kas. Pastarasis, kun. Vaškas 
skubiai turėjo apleisti susi
rinkimą, ta proga pasveiki
no susirinkusius vardu Ry
tinių valstybių Marijonų Ben 
dradarbių ir Marianapolio 
kolegijos, ir linkėjo, 
kad taip gražiai ir sėkmin
gai dirbti kaip praeityje taip 
ir ateityje, apleido susirin
kimą.

Po to sekė Marijonų Ben
dradarbių Chicagos apskri
ties metinė vakarienė, kuri 
įvyks gruodžio 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėj. Kilo 
įvairūs klausimai, bet galu
tinai prieita, kad vakarienė 
įvyks, tikietai smarkiai pla
tinami. Daugelis narių pa
siėmė tikietų dar ir šiame 
susirinkime, bet norintieji jų 
gauti ir paplatinti, gali kreip 
tis į centrą arba į kolonijų 
narius, jų gaus. Taip pat iš
rinktos šeimininkės iš kiek
vienos kolonijos po vieną tą 
vakarienę rengti, ir vakarie
nės klausimas tuo baigėsi.

Toliau sekė Tėvų Marijonų 
Bendradarbių metinio seimo 
klausimas, kuris turi įvykti 
1943 metkis vasario mėnesio 
antrą sekmadienį, kaip kas 
met praeity. Susirinkimas tą 
klausimą užgyrė.

Sekė kolonijų skyrių , ra
portai :

Marąuette Park atstovės 
pranešė, kad jų rengiamas 
vakaras lapkričio 29 d. pa
rapijos salėj įvyks. Komisi
ja ir skyriaus nariai stropiai

FASDrACDoMJT PROGA DABAR
KOL DAR ICEMPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONE8. FLU- 
TES «u “c&rfes” — $85.00, |«7.60, 
$45.00 ir $78.00. VM KrantUoU
''K^^nUrfARAf.
NI8KI MANDOLINAI, BAN. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$(.50, $1.60, 812.60 IMI $85.00.
STRIUNINIAI NAŠAI — 800.00, 
$186.00 lr 8180.00. BASO UŽ* 
DENGAJaAS — 818 00. BMICE-
LAI SMUIKOM8. 8TRIUNIN1- 
NIAM8 BASAMS. VIOLAS tr 
CELLO — 81.80, 8*1*0, 88.00, 
810.00 lr 81* 0*. Strtunoa dtl Vį 
■ų vlrSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 818.80, 
$28.60, $86.00, 860.00. PEDALS,
HI BOTS, CTMBOLB, DRUM 
HEADS patalaoml Juma palau
kiant MOUTR PIECE Tlatema 
braaa ir Mre«r* MttrtmenOMns

bksPerttvab VICTOR IB 
PHONOGRAPH patataymaa. 
„Atstatymas Visų dailu Clarne- 

tama. Trlflboma. Saupnones, 
Smuikoms lr OultArMda.

GOLDSTEnrS MtflrtC SHOP 
•14 M*iw«l) SU Chioacn.

,S5i-

r?

rengiasi ir kvietė Tėvus Ma
rijonus ir susirinkusius at
vykti.

Cicero skyriaus atstovės 
pranešė, kad turėjo sėkmin
gą parengimą, įsirašė naujų 
narių ir atvežė antrą dalį 
a. a. kun. Navicko fondui 
50 dolerių. Taip pat dėkojo 
kunigams marijonams ir sve 
čiams, kurie dalyvavo jų va
kare. . •

Town of Lake skyriaus at
stovės pranešė, kad turės pa
rengimą lapkričio 29 d. Bra
zauskienės salėj, ir prašė at- * *
silankyti.

Bridgeport skyriaus atsto
vės pranešė, kad tuo.tarfiu 
dar nenumato dienos kada 
ką galės surengti.

Brighton Park atstovė (pa
reiškė, kad paskutiniu laiku 
negalėjo atvykti į susirinki
mus, bet pareiškė, kad, gal 
kaip nors kokią pramogą su- 

' rengs.
West Side atstovė prane

šė, kad turės irgi pramogą, 
tik dar negali pasakyti ko 
kią dieną, ir taip pat sutiko 
šeimininkauti seimo dienoje.

Susirinkimas labai pagei
davo, kad kolonijų skyriai 
kaip galėdami taikintusi prie 
seimo su savo parengimais, 
kad seimas būtų sėkmingas 
ne vien medžiaginiu, bet ir 
moraliniu būdu.

Susirinkimas labai pagei
davo, kad .seimo protokolai 
ir skyrių parengimai būtų
kuo daugiausiai garsinami1
“Drauge”, nes nuo to pri
klauso ir visa organizacijos 
veikla.

Po raportų sekė gerb. pro- 
vinciolo kun. dr. K. Rėklaičio 
platus ir gražus pranešimas 
apie Rytinių valstybių Tėvų 
Marijonų Bendradarbių veik
lą, a. a. kun. Jono Navicko 
Seminaristo ir Kolegisto Fon 
dą ir Argentinoje Tėvų Ma
rijonų Misijos veiklą. Susi
rinkimą tėvo provinciolo pra 

I nešimas labši sudomino ir 
• džiaugėsi tuo, kad kas galė- 
j jo jau prisidėjo prie šių dar
bų, o kiti, kurie dar to ne
padarė, tikisi, kad ateityje 
tai atliks. Susirinkusieji dė- 

, kojo gausiu delnų plojimu 
į gerb. -kun. Rėklaičiui už su
teiktas žinias, ir tuo susirin
kimas baigėsi, ryždamies! 
dar prie didesnio veikimo.

J. K^, koresp.
■■ ■ 1 V š - -■

Ateinantį sekmadienį Chi
cagos arkivyskupijos barui\- 
Čiose bus renkamos, aukos 
fiv. Tėvo reikalams (Petro- 
pinigis). Popiežius * gautas 
aukas naudoja misijų, nuo 
karo nukentėjusių reika
lams ir tt.
s**.......................■ Siaiaa * Įaasio i

‘L” SUSIDAUŽYME 80 SUŽEISTŲ

Sulaužytai leveitorio galas, kada sudavė į jį elektrinis 
traukinys, laike siaučiančių miglų Chicagoje. Viename iš1 
dviejų Chicagos eleveiterių susidaužyme 80 žmonių su
žeista. Yra sunkiai sužeistų.

War Bonds Vajaus 
komisijos pirmas 
susirinkimas

šį vakarą, lapkričio 20 d., 
8 valandą, Aušros parapijos 
salėje šaukiamas pirmas su 
sirinkimas visų asmenų, ku
rie praeitą savaitę Federa
cijos Chicago apskrities kon 
ferencijoj buvo išrinkti iš 
kolonijų War Bonds vajui 
Chicago Sėtuvių tarpe. Fe
deracijos sekretore yra pa
siuntus laiškus vienam iš 
asmenų kiekvienoj koloni
joj prašydama* kad jis susi
žinotų su kitais dviem iš
rinktais ir atsiveš tų į susi-*
rinkimą. Tas daryta dėl to, 
kad renkant į komisiją ne 
visų asmenų buvo paimti od 
re sai.

Visi išrinktieji jauskite 
pareigos atsilankyti į šį su
sirinkimą.

APSKR. VALDYBA

Anglu laikraštis 
prisimena b'eluvos 
kančias

(LKFSB) Vienas iš dides
nių knygoms recenzuoti skir
tų žurnalų “Books on Trial’’ 
(leidžia Thomas More Lib- 
rary, 22 W. Monroe St., Chi
&

cago, 111.) įdėjo LKFSB pa
rūpintą recenziją knygos 
“Religion in Soviet R/ussia0. 
Straipsnely primenami ir 
Lietuvos vargai iškentėti 
raudonojoje okupacijoje.

Kas vaikščioja plačiais 
saulėtais ir laurų klotais ttl 
kas, tas dvasioje regresui 
ja šunkeliais.

"KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens

V a||bruožai

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neiŠparduo- 
tAš, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mee eiūlome, tiesiog iš geležin- 

________kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,' ., * Irt / r

Mine ran - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*00 
GENUINE POCAHONTAS, $0 Ofi
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... /eZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri l|A C A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lwaDU

Atoa kalno* peri uttit 4 tonu* ar mivlri
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Nekartą jau visuomenė 
buvo įvairiais būdais kvies
ta labdariems į pagalbą ar 
tai pramogų surengime, au
komis, įvairių kuopų ir pa- 
vienu pasišventimu rinklia- 
vuose ir 1.1 Bet ypatingai 
šiuo laiku, kada visos pas
tangos yra dedamos senelių 
prieglaudos vidaus įrengi
mui, kuriam yra didelė lėšų»
stoka, mes, katalikai, tutėda 
mi širdyje artimo meilę: al
kaną pavalgydinti, nuogą 
pridengti,! pavargėlį sušelpti 
ir 1.1. Mes negalime atsisa
kyti nesuteikus pagalbos 
ranką labdarybės reikalams, 
tiems seneliams pageltusiais 
veidais, drebančiom lūpom, 
kurių yra jau apie 10 sene
lių prieglaudos namiuke, fiv. 
Šeimos Vilos ūky.

Labdarių namas 3 aukš
tų jau pastatytas tik ne
įrengta vidaus kambariai ir 
kiti reikalingi prieglaudai, 
dalykai. Dėka mūsų pasi
šventusių žmonių, garbės 
narių! ir kuopų, turint dide
lį senelių prietelį, statybor 
pirm. Kun. A. Linkų, ku
riam dideli našta ir nervų 
įtempimas, seneliams namas 

Į tampa realybė. Labdarių 
Centras,x valdyba, dvasiškiai 
ir kuopos palengvina tą sun 
kaus darbo naštą, bet tuo 

, nepasitenkinama ir ypatin
gu būdu labdariai atsiskrei- 
pia į kiekvieną kilnias Šir
dies kataliką, kviečiant da

lyvauti metiniame seime, ku 
ris bus lapkr. 22 d. Nek. 
Pras. fiven. parap. salėj, 44 
th ir California avė. Seimas 
prasidės su fiv. Mišiom 9 
vai. rytą Po mišių bus dele
gatam pietūs. Posėdis 1 vai. 
po pietų.

Seimo rengimo komisija 
uoliai darbuojasi ir kviečia 
dr-jas, kliubus ir pavienius 
atvykti į posėdį ir drauge 
tartis labdarybės reikalais.

Spaudos komisijos, narės: 
B. Cicienienės pastangomis, 
yra išsiuntinėta apie penki 
šimtai lhiškų, atsišaukimų 
dvasiškiam, dr-jom ir pavie- 
nams biznieriams, rengė
jams. Gavę šiuos laiškus 
gerb. nenumeskite į krepšį, 
bet rimtai pagalvoję, paau
kokite sulyg išgalės savo ar 
timui, nes ir Evangelijoj pa 
sakyta: “Ką jus padarysite 
vienam iš mano mažyčių tai 
jus man padarote”.

Aukos malonėkite siųsti 
Labd. Iž. Kun. A. Linkui —

4557 Soį Wood St. Chicago, 
Auka, kokia nebūtų, bus gi
liai įvertinta. Nė vienas iš 
mūsų negalime užtikrinti 
sau ateities, o gal ir kai ku
riems iš mūsų, sulaukus se
natvės, reiks savo žilą gal
vą priglausti Lietuvių Sene
lių Prieglaudoj, kur bus už
tikrinta gyvenimą' baigti ka 
talikiškoj ir mūsų lietuvių 
sunkai uždirbtais centais pa 
statyto j prieglaudoj.

Labdarė

Vokiečiai sodinę bulves 
Vilniaus kapinėse...

LKFSB) Vokiečiai Vilniu
je ūkio reikalams išnaudoją 
parkus, aikštes netgi kai ku
rias kapines.

“Polish Feature and News 
Service” Nr. 60 praneša, kad 
nacių patvarkymu nuo vie
nų Vilniaus kapinių buvę pa
šalinti paminkliniai kryžiai, 
kapinės buvusios suartos ir 
panaudotos bulvių sodinimui.

WHOLESALE
LIQUOB 
{STAIGA

UveHoJame 
po vl'» 
Glikam.

REMKITE 
SENĄ

LIETI VIŲ 
DRAUGU.

H. KANTER, tos.
MITIAL LIQU0R CO.

4WJ So. Halsted St 
TOrtoMMi BOULBVARD 0414

WHOLESALB

FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor 
Seto — Bedroom Seto- Ruga 
— Radloa — Refrigerator* — 

— Maagela —■ aad

Nationally advertiaed ltema.

ALEK ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

* ' 'F*-
6343 South Wostern Avenue, Chicago

Telefonas — REPUBLIC 6051

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą Iš mūsą 
krautuvės— už tiktai JĮ

LANGAMS APDENGALAI — 
Drąpes — pritaikomi VELTUI

Didėlis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-29 S. HALSTED ST. 
Phone: TARDS 4118

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

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.

* N
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 skubiai rašytis į jo vardo Fondą, 
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei* 
džiamoje knygoje.

\ „ t ' J
Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis 
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oaklfey Avė., Chi
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS ~

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ tR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l-a bal geros rūSles moterų
eloth kotai parsklulda nu:

kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
žAm Intomis kainomis.

ATElKITfe IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
Y arda 2588

TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi- 
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui tr 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chioago, III., Tel. CAN. 2020

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS Ht

APYLINKES V1ETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

m&RGuns
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ)

VlenibtėUa Ir Smagiausias 
Vakarini* Lietuvių Programas 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI MĖTAU -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenne'
' Phone: GROvehiU

-« » t .... .,4i i ■
$100,000 STOCK LIOUIDATION PAKDAVI MAS
SIŪTAI au dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfjOO flfl 

vertės “close out” kaina ................................................3>aZ.WU
Pirkite dabar lt sutanpyklte pinigą.

VYRŲ URMINIAI O’COATS, <f 1 A Cfl
129.50 vertės, parsiduoda dabar el ..................

ĮmOTĖRŲ IR MERGINŲ AUDEKLINtAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra vertė nuo $15.00* q n E 31.: tflL 7 C. 
Ikt 185.00. Parsiduoda dabar tuo. IK* JllO./O

|FUR COATS, $75.00 vertės, *1)0 flfl
Parsiduoda po tiktai .............. ..........  ..............................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkatas 4 Arnotą *C QC 3. *Q QC 
vilnoniai MOtal, $15 vert uaiemit. kaina *0.00 ll

MERGAIČIŲ ROTAI lr DRESES NEPAPRA9TAI NU? F'ŪK
TOMIS KAINOMIS. Dreaės vertos $3.95, parslduo- *8 qq 
da po tiktai ......... t ................................................ **‘30

$15.00 Vertės KOTAL t O 3 C
parsiduoda po tiktai ........................... <..........................2)O»/0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARĄ KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ 8BKMADIBNZAT3
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parapijos raštinėje arba bankieto vakare įeinarų j 
svetainę prie dorų.

8. Aštuoniolikiečiai, dalyvaukite Dievo Apveizdos 
parap. bankiete, nes tai bus tikrai gražus {vykis.

Kun. A. Martinkus, klebonas

5. Po programo apie 8:80 vai. bus {vairus ir gražus 
pasilinksminimas su muzika ir šokiais.
6. Bankieto garbės^ svečiai bus visi tėveliai ir visos 
motinėlės, kurių sūnūs tarnauja U. S. kariuomenėje.
7. Bankieto tikietus galima gauti Dievo Apveizdos

- BANKIETO SVARBIAUSIEJI PUNKTAI:
1. Dėl bankieto, salės durys bus atidarytos 6 vai.
2. Punktualiai 6 vaL pradėsim valgyt skanius valgius.
S. 7-tą vai. bus rodomi krutami, girdžlami, ir ma
tomi paveikslai po vardu: “And That Made the

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti

Difference”, kurie bus labai {domūs ir gražūs. 
4. Apie 8-tą vai. bus pasveikinimas visų motinėlių ir 
tėvelių kurių sūnūs jau tarnauja šios šalės kariuo
menėje ir kitas labai vertingas dalykas. Malonėkite 
sugrąžint visus tikietus iki bankieto, jei to nepadarėt.

Sąjungai tą laikraštį gauna 
dykai.

X Antanas Kunickas, vest 
saidietis, žinomas L. Vyčių 
veikėjas, lapkričio 28 d. su
situoks su Evelyn Peterson, 
slauge Šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

X DKK kursų pirmoji pa
skaita turėjo įvykti gruodžio 
8 d. (antrą antradienį). Bet 
kadangi tą dieną Bridgepor- 
te bus Spaudos Savaitės va
karas, kuriame žada daly
vauti nemažai ir DKK na
rių, todėl ptaskaita iškelta į 
trečiadienį, gruodžio 9 d. Vi
si nariai prašomi įsidėmėti.

motina rado kūdikį mirusį. 
Pašauktas gydytojas, bet 
viskas veltui.

X Staiga susirgo Gilber
tas Mlckeliūnas, sūnus žino
mų veikėjų Juozo ir Elenos 
Mickeliūnų, 6747 S. Artesian 
Avė. Išvežtas į šv. Kryžiaus 
ligoninę.

X ‘'Muzikos žinių” pirmas 
numeris, kurį suredagavo 
naujas redaktorius komp. A. 
Pocius, daro gero įspūdžio. 
Naujas viršelis taip pat pa
trauklus ir jame sužymėtos 
antraštės svarbesnių straips 
nių. Lietuvių spaudoj tas 
naujiena.

X Biznierka Pranciška I- 
vanausklenė, žymi veikėja 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
veik visose katalikiškose 
draugijose, po sunkios ope
racijos, dabar randasi na
muose, 726 W. 18 St., kuri 
dar vis nesveikuoja. Draugės 
ir pažįstamos prašomos ligo
nę aplankyti.

Salem'e Oregon valstybės 
ligoninėje, kur gydomi psi
chiniai nesveiki žmones, per 
eito trečiadienio vakare, 44 
žmones mirė nuo maisto už- 
slnuodijimo, 400 serga užsi- 

nuodijimu.

nes, mirė nuo kiaušinių ap
sinuodijimo po kelių valan
dų. Ligonių būklė pasibaisė 
tina, nes sugedo viduriai. 
Daroma visa, kad užkirsti 
kelią kitų užsinuodijusių 
žmonių mirčiai.

Toje ligoninėje yra 2,738 
pacientai, apie 1,400 vyrų.

X Dr. M. Kass (Kazakaus
kas), sūnus biznierių Kaza- 
kauskų, 4216 Archer Avė., 
vakar išvyko į kariuomenę. 
Jis praeitą pavasarį baigė 
optimetrijos mokslus ir bu
vo gavęs leidimą praktikuo-Kaip įvyko neCaimė

X "Moterų Dirvos” lap- lo žyai 
kričio mėnesio leidinys ne i^iehigi 
tik gražus išore išvaizda, bet . . ..
ir turiningas. Viskas jame 
rašoma moterims. . Įdomus rius ir 
kiekvienai moteriai. Platus 1° rin^ 
pažangiosios šeimininkės sky viena 
rius. Priklausančio Moterų1 linkėję

.Pereito trečiadienio vaka
re ligoninėje esantiems psi
chiniai i nesveikiems žmo
nėms, dirbantiems darbą, bu 
vo patiekti valgyti kiauši
niai. Tie kiaušiniai buvo lai
komi ligoninės šaltoje vieto 
je, jiel buvo jau ten laikomi 
du mėnesiai.

geriauaioB uegtiues. X Dahkevičių 731
X Dievo Apvaizdos partL- W. 18 ‘St., gaubia liūdesys, 

pijoj draugijos renk£ atsto- Prieš pora savaičių jauni*, 
vus į būsimą sekmadienį1 ji Dabkevičiai susilaukė pir- 
Lab. Sąjungos seimą. Be to, mojo sūnelio. Džiaugsmas bu 
visa parapija, ruošias prie vo neapsakomas. Bet lapkri- 
metinės vakarienės. čio 15 dieną ryto atsikėlus

Por Victory...

U. S. DEFENSE
BONDS
STAMPSVIENAS ŽUVO, TRYS 

SUNKIAI SUŽEISTI, ŠEŠI 
MAŽAI NUKENTĖJO

Iš Taos, N. M., praneša, 
kad pereito antradienio ry
tą bombonešys B-17 palie- 
lietęs Baldy kalno viršūnę 
nukrito kalne., Kalnas turi 
12,200 pėdų aukščio, nuo 
jūros paviršiaus. "

Bombonešio katastrofoj 
vienas žuvo, trys sunkiai su 
žeisti, o kiti šeši lakūnai 
yra šiek tiek nukentėję. Tą 
rytą ten siautė didelis vė
jas. Civilių žmonių grupė• * 
trečiadienio vakare arkliais 
jojo į kalną gelbėti devynių 
lakūnų, bet tą vakara jie 
tikslo nepasiekė.

Vienas vyras jau buvo už 
lipęs į kalną ir rado devy- 
nius lakūnus ir suteikė pir
mąją pagalbą.

Lakūnams, esantiems kal
ne, vaistai ir maistas buvo 
vakar numestas iš lėktuvo.

Pirmas ligonis

. Pirmas ligonis buvo pas
tebėtas kelios minutės po su 
valgymo kiaušinio. 32 žmo-

KOKIS CIGARETAS DUODA RŪKYTOJAMS KO JIE

Vyksta į Alaskos 
kelio atidaryme

Šiandien du chicagiečiai 
kariai vyksta iš vidurio 
šiaurės Amerikos į Alaską 
karišku troku plento atida-

Iškrito ar iššoko
L. Chicagoje, prie 168 North 
'^Michigan avė., užpakalinė- 
nje gatvelėje, rasta pusgyvė 
pjauna moteris — Helen Fo- 
£ran. Vežant į ligoninę — ji 
2hairė. Manoma, kad ši mo
nteris iššoko ar iškrito iš vir 

••Šutinio namo aukšto.
•7? Minima moteris gyveno 
dBerwyn miestelyje.

su Lengvesniu' 
Geresnio-Skonio

Lietuvis chicagietis 
jūrininkas herojų 
sąraše

Navy Departamento įsa
kymu John W. Smukšta, 21 
m.,. 1949 Canal str., Valen
tine B. Sieniki, 22 m., 12242 
Wall&če str., ir Eugene B. 
Regąn, 19 m., 1604 E. 59th 
str. sąrašuose pažymėti kai 
po pasižymėję jūros mūšiuo
se su priešu.

Du pirmieji išvardyti jū
rininkai sąraše pažymėti 
kaipo “dingę”, kada nacių 
submarinas nuskandino jų 
laivą.

John W. šmukšta yra lie
tuvis jūrininkas.

UZS1ūkininko

Jaklauskite Ghesterfield rūkytojo ko
dėl jis rūko juos ir jis gal atsakys: “Man 
'jie geriau patinka... tai viskas.” ŽidorUa< 
jie jam geriau patinka dėl jų Lengvesnio, 
Geresnio-Skonio.

Pirmiausia dėl Chesterįields mes per
kame tabakus, kurie yra LENGVESNI 
ir GERESNIO-SKONIO ir juos sumai
šome tinkamoj kombinacijoj gauti geriau
sias ypatybes kiekvieno tabako.

Todėl Ghesterfields duoda rūkytojams 
ko jie nori. Todėl Jie Patenkina.

Vienas chicagietis civilis 
lakūnas, pereitą trečiadienį, 
<M miglų turėjo nusileisti 
su lėktuvu į ūkininko lauką, 
lėktuvas nesugadintas.

Sdiflikojo $40,000
> Chicagiečiai olandų karo 
pagalbai suaukojo keturis- 
dešimt tūkstančių dolerių.

* •.._ optluri P'
SS.*- X 
SS? SgL«ggg«-

Nubaustas už 
pabėgima

Arnold Helge Bloomąuist, 
Chicagietis, nuteistas trims 
n.etams kalėj iman už pabė
gimą nuo kareiviavimo.

Amerikos karo produkci
jai reikia seno metalo. Jei jo 
turi — atiduok karo produk 
cijos reikalams .


