u.*anR

tEat

Government

ot

DRAUGAS

the people. by the people. for

people. shall not perisb
from the earth.”

che

—Abraham

Lincoln

THE

Sc a Copy

No. 305

LITHUANIAN

DRAUGA S
The Llthnanlan Daily PKend

PUBLISHED B Y THE L1THUANIAU
CATHOLIC PRESS SOCIETT
1881 So. Oakley Ave., Utilcatfo, Illlnofc
Teiephone Canal 1010— 8011
The

moat lnfluentlal Llthnanlan Daily
tn Aniarloa

FRIEND

DAILY

Chlcago, UI., šeštadienis, Lapkričiu (Nov.) 21 d., 1912 m.

VoL XXVI

Kaina 3c

■¥

SĄJUNGININKAI ARTI BIZERTE, TUNIS
Pirmajam susirėmime su ašimi
sumalta priešo tankų kolona

Daugiau kaip vienas
milijonas kareiviu gale
šių mėty bus svetur

Patirta, kad naciai Bizerte ir

NEVV YORK, lapkr. 20 —
Karo departamento pasek
retorius Patterson pareiš
kia, kad iki šių metų galo
U. S. užsieniuose (įvairiose
pasaulio dalyse) turės dau
giau kaip vieną milijoną ka
riuomenės.
t

LONDONAS, lapkr. 20.
— Santarvininkų kariuome
nė kaskart vis giliau ver
žias Tunisijoje, Bizerte uos
to link.
Britų šarvotoji kolona, pir
mą kartą susidūrė su ašies
tankų
patruliais.
Iš 50
priešo tankų britai1 8 sunai
kino ir patrulį išblaškė.

Amerikiečiai su britais ir
jų partneriai prancūzai pažangiuoja ir yra vos tik už
30 mailių nuo minėtų Tuni
sijos bazių, kurias ašies jė
gos apvaldė ir pasiryžusios
pigiai nepaduoti.

Turima žinių, kad tų ba
zių plačiose apylinkėse vo
kiečiai su italais apsikasa ir
įsistiprina. Vadinasi, jie pa
sirengia gintis.
t .

Vyriausybė užtrauks
milžinišką paskolą
VVASHINGTON, lapkr. 20.
— Iždo departamento sek
retorius Morgenthau praneneša, kad gruodžio mėnesį
vyriausybė paskelbs 9 bili
jonų dol. vidaus paskolą
karo reikalams.

Iš Moroko per radiją pra
nešta, kad tas pirmasis Tu
nisijoj susirėmimas įvyko
praeitą antradienį. Pažymima, kad ašies išlikę sveiki
tankai atsimetę iš kovos lau
ko. Bet ir britų keletas
Sako, tokios milžiniškos
prieštankinių ir sunkiųjų pa vidaus paskolos nė viena ku
trankų nutildyta.
ri pasaulio valstybė nieka
Be kitko iš Moroko per dos neturėjusi.
radiją dar pranešta, kad
Morgenthau aiškina, kad
ašis vis daugiau kariuome U. S. kariuomenė kovoja
nės siunčia Tunisijon, dau- įvairiose pasaulio dalyse.
ft ont-. Siunčiami

dar

Armijoms reikalingi gink
ir
lengvieji
tankai,
šį
kartą
lai ir amunicija.
‘ Pranešta, kad įvykusiame
į Tunisijos
rytinius pa
pirmame susirėmime vokie
čiams sukelti dideli nuosto kraščius, arčiau TripolitaniPrancūzu armija
jos.
liai.
Čia aiškinama, kad ašis
jau Libijoje
nusprendusi pigiai nepasi
Petain įsako Afrikos duoti sąjungininkams nei VVASHINGTON, lapkr. 20.
Tunisijoj, nei Tripolitanijoj. — Kovojančiųjų prancūzų
prancūzams kovoti
armija, kuri iš prancūzų
VVASHINGTON. — D. M. Ekvatoriaus kolonijos žy
prieš santarvininkus
Nelson, karo gamybos boar giuoja prieš ašį, jau įėjo Li
LONDONAS, lapkr. 20 — do pirmininkas, sako, kad bijon, anot gautų žinių. Dar
Vichy vyriausybės galva 1943 m. Amerikoj bus paga turi žygiuoti apie 940 mai
maršalas Petain, kuris savo minta 90,000 iki 100,000 lėk lių ikr Viduržemio jūros pa
krančių Tripolitanijoj.
premjerą Lavalį paskyrė di tuvų.
ktatorium ir savo įpėdiniu,
per radiją ragino Afrikos
prancūzus karinius vadus ir
prancūzų kariuomenę griež
tai kovoti prieš santarvinin
kų “agresiją”.

Maskva praneša apie didelius savo
laimėjimus Kaukaze ir kitur

Maršalas pažymėjo, kad
jis darbuojasi vaduoti Pran
cūziją, kad visi generolai ir
kiti pareigūnai turi būti
drausmingi ir jo klausyti.
Anot jo, Afrikos prancūzai
neturi klausyti apsimetėlių,
kurie jo, maršalo, vardu san
tykiauj a su sąjungininkais.

Kongrese protestai
dėl gazolino
VVASHINGTON, lapkr. 20.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų žymi dalis narių kelia
protestus dėl vyriausybės
paskelbto gazolino racijonavimo visoj šaly
pradėjus
I
gruodžio 1 d.
Pareiškiama, kad tose sri
tyse, kur yra aliejaus šalti
niai, arba kur aliejus leng
vu būdu vamzdžiais prista
tomas, gazolino racijonavimas visiškai nereikalingas.

Sovietams tekę dideli karo
grobiai; priešas bėga iš Kaukazo
MASKVA, lapkr. 20. —
Apie rusų laimėjimus Kau
kaze papildomai pranešta,
kad tenai apie 45,000 vokie
čių ir rumunų nugalėta. Dau
giau kaip 10,000 jų nukau
ta, o kiti, rusų spaudžiami,
atsimeta vis toliau. Atrodo,
kad jie visiškai apleidžia
Kaukazo frontą.
MASKVA, lapkr. 20.

KAIP VOKIEČIAI
GALVOJA APIE
"OSTLANDO" ATEITĮ
(

Tunis uostų apylinkėse apsikasa
SĄJUNGININKŲ
ŠTA
BAS,
Šiaurinėj
Afrikoj,
lapkr. 20. — Sąjungininkų
jėgos, sunaikinusios vieną
trečdalį vokiečių šarvuoto
sios kolonos ir sutriuškinu
sios ašies tankų atakas, ver
žiasi priekyn. Tunisijoje ap
siausdamos iš visų pusių lai
vyno bazes Bizerte ir Tunis
(Tunisijos sostinę), čia pas
kelbta.

SUDAVft SMfiGĮ JAPONAMS

—

Sovietų karo vadovybe iš
leido specialų komunikatą.
Praneša apie didelius laimė
jimus Kaukaze. Keletą pa
irų vyko šalia Ordžonikidze,
ties šiauriniu
GruzinijOs
(Georgia) karinin plentan
per Kaukazą įėjimu.
Laimėtose ' rusų kovose
daugiau kaip 5,000 vokiečių
nukauta. Atblokšta 18-oji
vokiečių
tankų,
divizija,

Branderburgo
regimentas,
45-asis dviratininkų batalijonas, 525-oji vokiečių anti
tankinė divizija ir vokiečių
1-osios infanterijos divizi
jos batalijonas.
Be to, daug nukentėjusi
vokiečių 23-ioji tankų divi
zija ir 2-oąios rumunų kal
ninės infanterijos divizija.
Rusams teko: 140 vokie
čių tankų, 7 šarvuoti karai,
2,850 sunkvežimių, 70 pat
rankų, 95 mortiros, 183 motorcikliai ir dideli kiekiai
amunicijos.
Mozdoko srity, 38 vokie
čių tankai sunaikinta ir
apie 200 vokiečių nukauta.

Kitose

fronto

dalyse

taip pat vokiečiams sukelia

mi dideli smūgiai.

“ Deutsche Zeitung im
Ostland’’ (VIII. 21) atpasa
koja straipsnį, kurį atspaus
dino oficiozinis Vokietijos
ekonominis žurnalas “Der
Vierjahresplan.” Šiame
straipsnyje nagrinėjami “Ry
tų Europos artimieji ir toli
mieji siekimai.” Pasak žur
nalo, reikią skirti du perio
dus: karo metą ir tolesnę
ateitį.
Karo metui galiojąs dės
nis, kad reikią ko daugiau
sia gaminti įvairiausių reik
menų. Karo reikalavimai kai
kada verčią imtis priemonių,
kurios, atrodo, prieštarau
’
(•‘Drauraa' Acme telephoto t
U.S.S. Boise, lengvojo kruscrio, įgulos nariai grįžo su savo laivu iš Solomons mūšio jančios tolesniems tikslams.
lauko į Philadelphia, kad sutaisyti šį laivą. Įgulos nariai džiūgauja. U.S.S. Boise kru- “Rytų kraštai” pirmoje ei
seriui yra suteiktas kreditas, kad jis labai daug yra prisidėjęs prie šešių japonų karo lėje turį pateikti maisto pro
duktų (“Ostlandas,” be ja
Laivų nuskandinimo, Solomons mūšiuose, čia matome to laivo drąsią įgulą.
vų, ir bulvių), aliejinių au-,
galų, kanapių, linų ir med
vilnės (Ukraina).

Greitai bus sulaukta

vyriį jėgosprogramos
VVASHINGTO^į Japkr. 20.

i Japonų karo laivyno nuostoliai
L ,
,
. .....
Solomons karo zonoje didėja

— Spaudos konferencijoje
prezidentas pranešė, kad ar
Ūmiausiuoju laiku buk pas
kelbta šaliai vyrų jėgos pro
grama.
Tačiau prezidentas dar ne
žino, kaip ši problema bus
išspręsta. Jis mano, kad, ra
si, reikės kiek nors kongre
so pagalbos pravesti atitin
kamą įstatymą.
Tas liečia daugiausia ka-

VVASHINGTON, lapkr. 20.
— Amerikos laimėjimai,

o

japonų

nuostoliai

laivynų

kovose

ScComons

didėja,

anot laivyno

departamento

pranešimų.
J ■'

J. Am. Valstybėms gali
pritrūkti maisto
j

NEW

y0RK

lapkr

20

ro pramonių ir farmų dar-|_ Morrjs Sayre Corn pr(>
bininkua, kurie turi būti ducts Refining Company
išimti iš karinio drafto, nea ekzckutyvis
vieepreziddnreikalingi naminiam frontui. 1^ pareiškia> kad j A

Esą būtina “panaikinti
bolševikinę suyalst y b i n t ą
ūkio sistemą” ir “ją pakeis
Pirmadienį laivyno depar ti nauja geresne santvarka.”
Kaip ta “naujoji geresnė
tamentas paskelbė, kad 23
japonų karo laivai nuskan santvarka” įsivaizduojama,
dinta ir 7 kiti sugadinta. žurnale nieko nesako.
Amerika netekus 8 laivų
nuskandintais. Tadai pareik
šta, kad raportas dar nepil
nas.
Vakar vakarą laivyno de
partamentas priediniai pra
nešė, kad praeito šeštadie
nio kovose, kurios neminė
tos pirmuoju pranešimu, ja
ponai neteko vieno kovinio
laivo ar’sunkaus kruizerio,
trijų didelių kruizerių ir
vieno naikintuvo, kurie nus
kandinti. Be to dar trys ki-.
ti karo laivai sugadinta.
Tarp šių yra vienas kovinis
laivas.

Prezidentas sakė, kad jis l Valstybėms reikia be mapranešė karo ir laivyno sek- žiausio
delsimo
paskirti
retoriams, kad nepriimtų maisto administratorių,
karo tarnybon savanoriais I Anot gayre
ku.
federalinių darbininkų, taip ric nejgi^linę į faktu8 8e.
pat kad jiems nepripažintų „jau įr šian<Jie tvirtin8 kad
jokių karimų laipsnių. Fede |
. m8i8to trūkum0
ne
Tokiu būdu kovose Soloraliniai
darbininkai turi
są jokio pavojaus, nes, tik mons japonai bus praradę
būti drafto boardų šaukiami
rai pasakius, čia negali pri- j net 28 karo laivus vien nus
karo tarnybon ir tinkamieji
mai8to
kandintais.
tik per boardus gali būti pri
Be to, dar pranešta, kad
imami, ne kitaip. Jiems ne
turi būti jokių privilegijų.
Ištikrųjų gi taip nėra. N. Gvinėjos pakrantėse są
Tik būtini vyriausybei dar- j Štai, jau trumpa kai kurių jungininkų, lakūnai nuskan
bininkai, kurie negali būti mėsos rūšių. Jau planuoja- dino japonų vieną kruizerį
pamainomi, turi pasilikti sa ma racijonuoti sviestą ir ki ir naikintuvą.
tus pieninius produktus. Ne
vo vietose.
BALTIMORE, Md.
—
Moterų registracijos klau tolimoj ateity ims trūkti ir
Union Memorial ligoninėje
simu prezidentas pareiškė, kitų produktų.
mirė buvęs marynų korpu
kad gyvuoja dvi nuomonės.
Dideli maisto kiekiai su- I
so komendantas Įeit. gen. J.
Vieni sako, kad moterų ga perkami armijai. Dideli kie- 1
A. LeJeune.
lima gauti pakankamai į kiai siunčiami kitoms sąjun
pramonių fabrikus ir be jų ginėms Valstybėms remian
Kai J. A. Valstybės susi
registracijos. Kiti gi kitaip tis lend-lease programa
mes visą pasaulį maitinti,
tvirtina. Tad moterų klau
Artimoj ateity J. A. Vai- staiga pasijus, kad jos netu
simas dar sprendžiamas. Ga
stybės bus priverstos sąjun ri pakankamai maisto savo
Ii būti vienaip, ar kitaip.
ginių valstybių ne tik armi gyventojams. Ir tada kils
Organizuoto darbo vadai, jas, bet ir civilinius įgyven triukšmas, kurs bus lygus
kurie konferavo su preziden tojus maitinti. Antai iš VVa- kilusiam skandalui dėl gu
tu, pareiškia, kad už poros shingtono jau įsakyta lend- mos trūkumų.
savaičių, regis, bus paskelb lease keliu Afrikos gyvento
ta moterų registracija.
jams pristatyti maisto.
SKELBKITftS “DRAUGE’

Negali būti "caro”,
sako prezidentas
VVASHINGTON, lapkr. 20.
— Prezidentas Rooseveltas
laikraštininkams pareiškė,
kad artimoj ateity gal bus
paskirtas maisto koordina
torius.
Laikraščių atstovai klau
sė prezidento, gal bus pas
kirtas maisto “caras”.
Prezidentas atsakė, kad
“caro” terminas demokratiš
koje santvarkoje nežinomas
ir negali būti vartojamas.

Moroko sultonas
su santarvininkais
z

RABAT, Prancūzų; Moro
ko, lapkr. 20. — Moroko sul
tonas Sidi Mohammed iškil
mingai pasižadėjo kooperuo
ti su Amerikos kairuomene.

BERNAS, Šveicarija. —
Sužinota, kad naciai suėmę
prancūzų gen. Maxime VVey
gand, atsisakiusį dėtis sri
maršalu Petain.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite j 3-člo puslapio “Classificd Sekciją”,

nepaprastą

kur

sąrašą

rasite

įvairių,

gerai apmokamų darbų!
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veikiančios draugijos.
Enrikas sveikina.
Lapkričio 15 d. mokyklos1 MeUnl, bemras
kambaryje, susirinkus virš
šimtui mergaičių ir moterų, j
®v- Baltramiejaus parapiįsteigta nauja draugija, ku-i J08 Prasideda šį sekmadienį,
ri globėja pasirinko, šv. Te- laPkr- 22 d., Lietuvių Audiresę, Mažąją Jėzaus Gėlelę.' torijoj ir tęsis iki Padėkos
Draugija bus žinoma kaipo Dienos» lapkr. 26 d., vakv
Sv. Teresės Altoriaus Puo -Į ra^a- Bus dau,g įvairenybių.

l J . / i.. <

Susirinkimai nutarta turė
ti kas pirmą ketvirtadienį
kiekvieno mėnesio.
t fr Daug triūso ir pasišven
timo įdėjo, organizuojant šią
draugiją, ir dėl to garbė pri
klauso sekančioms moterims
ir mergaitėms: Elenai Kuzt tnickienei, Ievai Frazier, Ei milijai Kuzmickienei, Sta, nisląvai Rajūnienei, AnbJRipai Patruškienei, Elenai Van
PŠrys ir Emilijai Kačinskai
tei. 7 ; Susirinkime dalyvavo
daug jaunų moterų mūs pa-rapijos, ir išrinktos į valdy• bą, iš ko galima tikėtis tvir
tos. pastovios nenuilstančiai

•w;: i

k*

Pas Jurgį Bukantį, Sr.,
—
....
. .
Pa® Enriką,
ir
kitas
gimines
14
praeitą savaitę viešėjo Jo
nas Bukantis ir sūnus Pet
ras. Pasigerėję vietos apy
linke, gražiu lietuvių gyve
nimu, praleidę savaitę grį
žo atgal prie savo pareigų.
Seserims ‘shower”
Mūsų parap. mokytojos
šv. Kazimiero seserys nebus
pamirštos. Moterys ir mer
gaitės lapkr. 29 d. rengia
joms “«hower”. Komisija
pčaneša, jog parapijonai gau
šiai aukoja įvairių dalykų.
Gautu pelnu bus nupirkta
reikalingų dalykų seserų gy
venamam name?

Šv. Juozapo draugijos su
sirinkimas šį sekmadienį,
lapkr. 22 d. Atkeltas iš pra
eitos savaites dėl to, kai ku
rie valdybos n&riai dalyva
vo Federacijos konferenci
joj.
Enrikas
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▲KINIUS

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neuitenka.
VALANDOS:

Nuo 10 iki

B

rai

kas dienų

Antradienio lr ketvirtadienio

giausia pakelia aukų. Vokiečiai neturį pakartoti kitų užkariautojų klaidus ir
nesusilieti su vietinėmis tau
tomis. Partijos uždavinys
Deutsche Zeitung im Ost- dėl, kad jis negalįs “lygintis esąs tatai “visomis priemo
land” (VIII. 28) rašo, kad su fuehreriu”, bet ir todėl, nėmis sukliudyti”.
Šiauliuose buvo surengtas kad “amerikiečiai nėra joPo šių išvadžiojimų kalbė
vokiečių nacionalsocialistų kia tauta.
jo vokiečių komisaras Šiau
partijos vietinės grupės na- ! Naciai apie gennan|akų
liuose Gewecke ir, kreipda
rių susirinkimas, kuriame tautų misiją
masis į prelegentą, pareiškė:
kažkoks pareigūnas Schmidt
Europos germaniškos tau “Būk Tamsta tikras, kad
kalbėjęs apie “vokiečių už
. tos turinčios “didelę misiją mes šiuos nurodymus su
davinius Rytuose”. Jis iš
i Rytuose”. Rytai esą pasida pratome ir savo tolesniame
vadžiojo, kad “visos Euro
rę “germanų likimu”. Čia darbe jais vadovausimės”
pos germanų tautos” suda
germanai ištisus šimtmečius Greit įsitikins
rančios vieną vienetą. Ang'aA'
kovoję “prieš Aziją”. Šioje
Naciai labai išdidžiai apie
lai irgi esą germanai, bet
kovoje vokiečiai turį ‘.‘teisę
save kalba ir kitus niekina,
jie ištisus šimtmečius buvę
į vadovavimą”, nes jie dauBet naciams reiks greitai
auklėjami “svetimame pa
gailėtis savo kalbų. Naciai
saulyje”, todėl dabar jie
greitai įsitikins, kad prezlstovį “kitoje pusėje”. Kal
DR.G/SERNER
bėtojas palietė ir Amerikos
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Jungtinių Valstybių Prezi
25 metų patyrimas
N E W VICTORY
dentą Rooseveltą, kuris atė
Tek Yards 1829
HOSPITAL
Pritaiko Akinius.
jąs į valdžią vienu metu su
Kreivas Akis
Po naują vadovyste.
Hitleriu, bet Rooseveltas
Iitaiso.
Naujai išdekoruota ir
n:.eko nepasiekęs ne vien to

Naciams teks greit gailėtis
savo išdidžių kalbų

DR. VAmjSH, OPT.
lietu™

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė '
9401 SO. HALSTED ST.'
kampu 34th SA

Valandos nuo 10 Ud 4, nuo 6 iki fc
— • į Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828

Palengvina akių įtempimų, kuris
•sti priežastimi galvos akaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį, atitai
so trumparegystę ir
toliregyatų.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egeaminavimaa da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreives akys aMeiseaios.
VALANDOS: nue 10 ryto iki I su
vak. Seredomia nuo pietų, o Nadėlioj pagal sutarti,
Daagely atsitikimų akys

Tik viena pora aklų vlaam <7
retumui.
Saugokite jaa, leisdami
Uegaamlnaotf Jaa raodernMktauete
metodą, kurta regėjimo moksle.
gali sutelktL
86 KETAI PATYRIMO
pririnkime akintų, kurte pašalins
etaų aktų įtempimą. »•

Dr. Jobu J. Snltana
Dr. J.J.Snietana. Jr.
1301 ta Ashland Avcmui
— Kampa* lS-toe
Feietonas: CAMAL, 061*, CUeag.
OnOO VALANDOS!

a.

Kasdien •:»# a. m. Iki 1:1a p.
- - T, m
- a.
VrodUA.
te ----*:«0

187 Nn. Marina Street

W. 35th PLACE

Phone: YARda 2330
Pilaal {rengtas Medfltos Departtnentas gydymui visokių Ilgų —

emartdų ir liglalkinių.
Pilnai

{rengtas

Chirurgijos

De-

partmcntaii, kur svarbias lr ma
gesnes op«racij«e atteka atsakomlngl Chirurgai-Daktaral.
Pilnai įrengia Pliyslothcrapy I>epartmcirtas priskaitant Dtathermy, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
ir kttua
modernlėkus
metodus
gydymo.

(Prie kampo Laks SL)
Tetopbonet — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —
1441 Sa. 401h Ava, Cicere, 10
TaL: Cleero 7661

Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kuriČ nepriimami į
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjitno — (color
blindneaa), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu Išgydyti.

OAm UL TBgtaM 00M

22G1 West Cermak Rd.

4157 Archer Avenue

y/iAu/ted
Protcction
Jor yo"r
/lav 1/194.

ant

ARBA

REFINANSAVIMUI

Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 4EMOM8
NtJOMMCIO RATOMS.

TAFKTTE FlNANitN*IAl
TAUPYKITE mūsų įstaigoje.

Voaų indeliai rūpestingai globo

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Joa, M. Momris, 8«c’y.

3234 80. HALSTED ST-

ADVOKATAS

8133 S. HALSTED ST.

Pritaikina akiniu* VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
valandoe vakare.
atsako minga! u!
prieinamų kainą
Telefonas CALumet 6877
134 N. LA SALLE ST.

JOS F. BUDRIK

Room 2614

Tak STA t* 7B72

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.

A. A. SLAKIS

Telefonas:

ADVOKATAS

Caiumet 4591

7 So. Dearborn St.

ML RADIO PATAISYMO
PASALKITE:
YARDS MORR

Ofise Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Jfitomia valandomis pagal sutartj

!
Į
,

•

Room 1230

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS

DAKTARAI
TeL YABds 8144

PHY8I0LAH AND SURGSON

4645 So. Ashland Avenue
OTISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 rr .nuo 8 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutartį.

Office UL YARda 4787
Namų tel PROapeet 1980

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS tt CHIRUROAS
EB AKINIUS PHTAIKO

744 VVest 35th 8tn*t

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Ptrmadšeidais tik 2-4

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieoiais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryU, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniam, Trečiadieniaia
ir Šeštadieniais
Valandoe: 3 — 8 popiet,

TaL YABds 2246

Šventadieniais 11-12.

Oftao TA ...........

VIRglnia 1884

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Treftiad. lr Sekmad. tik suaitariua

DB. CHAB1IS SEDAI
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4720 ta Ashlaiul Avė.
(2-troa luboe)
4645 So. Ashland Avenue
arti 47tt Minėt
TeL AUDway 2886
Cbieago, IH.
ted.: aao 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
OFISO VALANDOS:
Seredoj pagal en tarti
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir auo 7 iki 8:30 v. vak.
Telefonas: HEMiock 6849
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. PETER T. BRAZU
ta Weriern Avė.

Vak. 7
NedMinmls pagal sutartį

DRk

MAURICE KAHN

GYDYTOJAS tt CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

Popiet nao 1 fld 8 vaL

fld 9

ToL Oloero 1484

Valandoa: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofise tmL: 1—8 ir 6-8:30 P. M Sekmad., Trečiaa., tr neinu,
fieltad. vaTrečiadMolais pagal aatas<|.
kanda ofiaaa uidarytaa.

1751 W. 47th Street

(Lietuvių Auditorijoje)

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Ofiao Tel.: Y arda 0991
Baa. TaL: Keevread 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. rak
Nedėliomis naa 10 ik. 12 vai. dieng

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

DR. A. JENKINS

OFISO VALANDOS:
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal sutartį.

(Ikatovu)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Res. 1625 So. 50tti Avenue

2500 YVest 63rd Street

•YDYTOJAa tt oannmoAs

TsL OANal 0867
ta. UL: PROapeet 66M

Tol Oloero 1484

Vai.: 2—4 lr 7—9 vak.
Ketvirtad. b Nedčllemi* sasitarae

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. EMILY V. KRUKAS

2423 VVest Marąuette Rd.

GYDYTOJAS tt 0MIRVROAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1821 So. Hadsted Street

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
TreGadieniaia ir Kekmadiemaia
pagal sutartį
Ofiao telefonas PBOapect 6737
Namų telefonaa VIRginia 2421

Res. 6S56 8. Talman Ava.
Rea. Tai. GROvehlU 0617
Office Tel. HEMiock 4848

IR. J. J. SIMBNMTIS

REZIDENCIJA:
3241 Weri Gflth

Place

TeL RSPabtte 7868

NEPRIKLAUSOMI 1

jami lr ligi 45.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan hxtttranee Onrporattoa. Mokame 8%^,. Mr pkdgai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR SAMIAUSIA LIETUVI^ FINANSINft (STAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —
TEL CALUMET 4118

OPTOMETRISTAS

BR. t ttflfliur DR. S. BIEŽIS
•ROTOJAS B OflStfMAS

RATA

Centrinis Ofisas:

LIETUVIS DAKTARAS

GYDYTOJAS IB CHIBUBOAS

TeL OAVai 6188

DIATDENTU

ADVOKATAS

DANTISTAS

KALBAM LIETUVIŠKAI

DABARTINE

WHITNEY E. TARUTIS

NA vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dfil stokos pinigų,
geriausias gydymas te prtrtMtea.
Kas link mokesčių, susitarsime,
kad būtų jums ke patogiausia.

GYDYTOJAS IR OB3RUBGAS

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMŲ MORGiCIŲ!

dentas Rooseveltas yra galingesnis už jų fuehrerį ir
amerikiečiai šaunesni kariai
už vokiečius.

m. c. vEzais

AMKRIKO8 LIETUVIŲ DAKTARŲ DKAg<HJ08 KAMAI

Iš Šv. Petro ir Povilo pa

REMONTĄ VIMUI

telephoto)

Pilnai įrengtas X-Ray Drpartmentas daktaram* tr pacientams.

4712 South Ashland At*

Oak Park, minais

Acme

uruugds'

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1
o.

J

Amerikos kariai ir tankai skuba užimti pajūrio miestą, Surcouf. Šiaurės Afrikoje, kada sėkmingai buvo ten iš
laipinti ir atidarytas antras frontas. Jie greitai peržygiavo per prancūzų Morocco ir Algeria sutikti “ašies” jėgas
Tunise ir Libijoje.
’

MaMes diena

DR. SEIMĄ SODEIKA

SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION

4

Rap.

sus dalyvauti.

STATYBAI —.

,.Vf;

SUPREME

kviečia vi

35 pašaukti

ž,

SL

Svečiai iŠ Detrolt

' Rockford, IH. — Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos meti
nės padėkos vakarienė bus
lapkričio 22 d., parapijos
naujoj salėj. Pradžia 5 vai.
vakare. Bus graži progra
Rockfordiečiai perka Ka
ma.
ro Bonus. Yra tokių, kad už
Po vakarienės šokiai.
septynis tūkstančius turi
Klebonas kun. K. Juozai bonų. Kiti dar už daugiau.

Lapkričio 22 d. Visos
draugijos eis in corpdre prie
gv. Komunijos. Po visam tu
rėš bendrus pusryčius. Šv.
Mišios bus giedamos 8 vai.
landą intenciją, kad Dievas
sulaikytų karą ir kad ap
saugotų Amerika, kad mū
sų vaikai, nugalėję, priešą,
grįžtų Sveiki ir suramintų
savo mamytes, kurios šian
die verkia. Klebonas kun.
K. Juozaitis prašo visus sa
vi parapijomis iš vakaro at
likti išpažintį, o ant ryto
jaus susirinkti 7 vai.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN
dėl
19 4 3

• •

Komitetas praneša, jog turžąsys, antys, vištos ir
ParaehaL laukia, kas juos
namo parsineš.

rapijos jau yra 35 pašaukti
ginti šią šalį. Klebonas nu
pirko gražią vėliavą, kurioj
pažymėta esantieji kare. Jei
iš jų kuris žus, prie pavar
dės bus pradėta auksinė
žvaigždė.

Padėkos vakarienė

1942

Žmogaus vertė paeina ik*
nuo to, ką jis turi, bet nu<
to, kuo jis pats yra.

į

Šimo draugija. Ji rūpinsis
vien puošimu bažnyčios altorių. Emilija Kučinskaitė,
nenuilstanti veikėja vietos
lietuvių tarpe, atidarė pirmą susirinkimą. Išrinkta vai
dyba iš sekančių: plrminin-.
ike- Mikalina
v
rz
i • - vice
•
Zaveskiene,
pirm. Elena Kuzmickienė,
nut. raštininkė Karolina Rutelioniūtė, finansų raštinin
kė ir kasininkė Marijona A. kusfevičiūtė.
.• •r

tis ir komisija

Šeštadienis, lapkr. 21,

AMERIKOS KAKIAI UŽIMA PO ZIC1JAS ŠIAURĖS AFRIKOJE

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Natija draugija

q

TeL TARds ŠOU.

ta.: KBVvood M07.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS tt OEttTOOAg
Ofleo vaLt aae 1-4; ooe O^MMO

756 VVest 35th Street

taidandja: 6600 So. Artesian Ava.
VALAKDOft- U ▼. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Rea.

Tel.

LAPayette 0004

Jeigu Neetaiftepia —
Sauk KEDzie 2868

Vieni žmonės darbuojasi,
kaip bitės rinkdamos medų
■no kiekvienom gėlės, o kiti

VALANDOS:
Pirm., Antr Ketvir? 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka

PankL, fieltad. 8:30 fld 9:30 vak. nuodni,
Sakmad. Pagal 8utarima
uuouua.

/

šeštadieni a, lapkr. 21, 1942

DRAUGAS

RIMTIES VALANDĖLEI
Žydams nuolat primena
mos jų pareigos Viešpačiui.
Dėl nepaisymo Dievo pa
reikštos valios, visa tauta
nukęsdavo, vergaudama sa
vo priešams. Tomis sąlygo
mis vėl prisimindavo esą iš
įinktieji Dievo sūnūs, kreip
davosi prie Jo. Žydų tautos
istorija, aprašyta Sename Įstatyme liūdija, kaip dažnai
pakliūdavo vergijon.

Apart šių gręsiančių baus Į
nelių, Mozės įstatymuose gan

smulkiai pažymėta, kaip žy
dai privalėjo reikšti pagar
bą Viešpačiui aukomis, kad
tuomi geriau suprastų jie
naudojasi žemės gėrybėmis,
kurias Dievas laikinai jiems
pavedė.
Jubiliejaus metais, visos
skolos panaikintos, pavargėliaį ir beturčiai galėjo nau
dotis visų laukų derliumi;
jiems tai skiriama. Pirmieji
vaisiai, gauti iš ką tik nu
pirkto ūkio, taip pat kaslinl
gyvulių, priklausė Viešpa
čiui. Pirmgimis šeimoje sū
nus irgi Dievui aukojamas,
tėvų tačiau gali būti atpirk
tas įstatyme pažymėtomis
dovanomis.
Joakimas ir Ona, šven
čiausios Panelės tėvai, ro
dydami Dievui tavo prisiri
šimą paaukojo dukrelę Vieš
pačiui. Mažoji suprato daro
mą auką, pašventė Dievo gar
bei menkas savo pajėgas. Tą

paaukavimo įvykį Bažnyčia
šiandien mini, džiaugiasi Joakimo ir Onos brangia auka.

Sibiran ištremta
daugiau, negu buvo
skelbta sąrašuose

CLASSIFIED

(LKFSB) Per Raudonąjį
“DRAUGAS" HELP WANTED
Kryžių iš Lietuvos gauta vi
ADVERT18ING DEPARTMENT
$17 Ko. Dearborn Street
sa eilė laiškų, kuriuose pra
TeL t RANdoinh Maa-a«aa
šoma paieškoti ir pagelbėti
H ET,P WANTFI> — VYRAI
prievarta Rusijon išvežtiems
REIKIA VYRŲ
lietuviams. Daugely atvejų
Mes išmokinsim ius gerai apmo
tie laiškai patvirtina, kad kamam darbui. Alga mokama ir
anksčiau skelbtieji žmonės laike mokinimo.
100 NUOŠ. KARO DARBAI
yra tikrai Rusijos ištrėmi
2743 W. 36TH PLACE
me, bet giminės praneša ir
MACH1N1STS — MTLL HANDS —
naujas, anksčiau nepaskelb L-ATHE
HANDS — DRILL PRESS
HANDS reikalingi. Darbai naktimis.
tas, tremtinių pavardes, kas Atsišaukite
prie —
.1. W. TTKOLL COMPANY
rodo, kad anksčiau skelbtie
351 E. Olilo Street
ji sąrašai dar nėra pilni.
BOOKBINDERS. lx>ose Leaf, taipgi
Taip, pa v., Čikagoje gyveną Ir CASE MA KERS reikalingi. Atei
prisirengia stoti prie darbo. Ge
Galeckai per Raudonąjį Kry kite
ra užmokestis, pastovūs darbui.
westf.rn loose-i.eaf co.
žiu gavo pranešimą, kad Ru
722 So. Clark Street
sijon išvežtas jų giminaitis
REIKALlNC.I, 40 iki 55 m.
žemės patvarkymuose. Kaiplleit Justįnas Martlšiūnas iš VYRAI
senumo, su kiek tai patyrimo prie
ir rivetipg darbu. Darbai
lengvai kiekvienas 'užsimirš-, Lankeliškių, 0 apįe j0 išve- pietavimo
yra North Side defense dirbtuvėje.
Atsišaukite
prie:
ta, kad kas randasi čia že- £įmą ankstybesniuose sąra
GARTON CITY PT,ATIKO .-d
manufacturtng company
mėje ne tiesioginiai ir am- šuose nebuvo pasakyta.
1430 So. Talman Avė.
žinai jam priklauso, bet Die--------------------------------------- —
LABORERS
Nereikalinga baimė
Dirbti prie Loading Platformos.
naudotis bei tvarkyti.
Kai kas reiškia baimę, Pastovūs darbai. Unijos mokestis.
Kafp mažas vaikas greit kad Illinois valstybėje yra
KEESHIN MOTORS
apsipranta su žaislu, taip ir jaučiama stoka gydytojų,
221 West Roosevelt Road
protingas žmogus apsipran- nes jie išėjo į armiją. Dr.
D O C K M E N
ta turtais. Savieji ne tokie Roland R. Cross, State diPATYRĘ
geri kaip svetimo, taigi reik rector of public health, pa DENVER-CHTCAOO TRUCKING CO
34)30 So. .Virimui Avenue
jais pažaisti nors gerai ži- reiškė, kad tokios kalbos ne
no jam neleistina, žemė ir turi pagrindo ir pažymėjo,
jos grožybė nėr amžina, kam kad Illinois valstybėje yra
tad žmogui mainyti galimą užtektinai gydytojų aprūamžinį laimę ant nykstap-1 pinti žmonių sveikatos reiNULIŪDIMO
čios garbės.
A.B.C.J. ( kalus.

Seno Įstatymo nepapras
tos aukos nėra visiškai pa
naikintos ta prasme, kad
žmogus neprivalo daugiau
prisiminti pareigų Viešpa
čiui, nuo kurio jis priklau
so. Kristus Naujame Įstaty
me pakeitė Mozės aukų for
mą mirtimi ant kryžiaus,
kitus pa
&ar^°s ženklus, kuriais reiškiame Dievui meilę ir pri
sirišimą.
Dėl žemės gėrybių pavel
dėjimo ir teisių tautos nuo
lat pešasi, tarytum jos vie
nok teturėtų paskutinį žodį

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

ALUMMUM IN 12?

A.

LABORERS

WM. WRIGLEY JR. COMPANY
So. Ashland Avenue

3527

Prie valymo ligbt panel ir furnlture
trokų dari)!,. Darbas naktimis. Turi
būt stiprūs ir pastovūs vyrai. Alga
$30.00. Turi gyventi pietinėje dalyje
miesto.

UNITED PARCEI SERVICE
401 N*. Ogden

DAVID WEBER, INC.
•THE MAN WHO KNOW8"
3521 S. State Street

PRIIMSIME
DARBAN TUOIAUS
MERGINAS IR MOTERIS

VYRAI

Reikalingi, pakuoti popierą popie
ros sandėlyje. Nuolatiniai darbai,
gera užmokestis.
COPY PAPERS, INC.
517 S.

Avė.—Clybourn Avė—ir "I." atotiea.)

PARDAVIMn

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park Labai geri Jrenglmal. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutols, 2200 W. 37th fit™
Chicago. UI., u-l. LAFayette 0008. „

R E A I,

E K T A T E

PARSIDUODA—2 flelų mūro
5 ir 6 kambarių, beismentas.
vandens šiluma garadžius.
$6.200. SAVININKAS: 3439
23 RD STREET.

namas
karšto
Kaina
WE8T

PARSIDUODA—-2 aukštų namas. 4
ir 4 kambarių. Kaina $2,9<>0. SAVI-’
N1NKAS:
3209 SO. LAVVNDALE
AVENUE.

UNLOADERS

W<-Uk

St.

3rtl floor

MIDDLE-AGED
' PEOPLE
are common offenders

THE VISKING CORP.
6733 W. 65th Street
HELP WANTED — MOTERYS

----- ‘------------ r ■■■■
M I Lį L I N E R Y

STRAW i£ FABRIC OPERATORS
ATEIKITE PRISIRENGUSIOS STO
TI PRIE DARBO.

CLARE

LIMITED

710 W. Jaekvon Blvd.

VALANDOJE

PATYRUSIOS
L E A T II E R
OPERATORES
Prie Single Needle ir Double Needle mašinų ir prie Post Mašinos.
Galima uždirbti iki $35.00 į savai
tę. Dienesnis ir naktimis shiftai.

100 NUOŠ. KARO DARBAI

ANTHONY B. PETKUS

CHAS. F. CLARK, INC.
1403 VV. Congress St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NUOLATINIAI DARBAI
GREITAS ĮSIDIRBIMAS

Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
*

Telefonas Grovehill 0142

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

Ši proga yra siūloma 20 mote
rims, nuo 16 iki 45 metų am
žiaus, dirbti mūsų dekoravimo
departamente. Gera pradinė užmo
kestis. Tiktai tos kurios ieško
nuolatinio darbo lai atsišaukia.
Patyrimas nereikalingas.
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

STETSON CHINA CO.
1801 VV. 74th Street

If you’re past 40, the chanees are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food partides
caught by partial platės and dentures freąuently cause this condition
•which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
wny not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious people ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic employed as a
mouth ringe. It immediately makes
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, A^o.

Bt/ort Any Dat»

.

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Yoar Broath Stiootor

•

Kas iš gerų pažadėjimų,
jei nėra darbų. (Palan).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PRUZIN FUNERAL HOME
OorlaraUs pstenarimu - Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

KAZIMIERAS
CHAPSKIS
St.,

[JOHN F. EUDEIKIS

LaidofuviŲ Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

,

Tel. YARDS 1741--I749
4332-34 8OUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtai vak.
ii atotiea WGES (1390). au Povilu šaltimiaru

SKAITYKITE "DRAUGĄ’" j

6733 W. 65th Street

Prie Automatic machine darbų.
40 vai. savaitė. Mes išmokinsime.
Ndolatlniai darbai. Patyrimas nerei Darbas yra švarus, malonus ir
kalingas. Atsišaukite j
nuolatinis. Gera užmokestis, tie
.HIBBARD SPENCER BARTLETT
sioginė valandos rata, 8 valandų
*
211 E. NORTH WATER ST..
diena. Mokinime^ shiftas prasideda
}2:25 ryte. Ligos pašalpa. Atos
BAKSŲ UŽKALĖJAI
togos su užmokesčiu. Skiriama
3563 MILWAUKEE AVĖ.
pelno dalis po vienų metų išdir
bimo.
KlliDARE K6OS
INTERVIEVV KASDIEN

CAR

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Mirė lapkr. 18 d., 1942 m..
9:30 vai. vak.. tulaukęa pu•ėa amžiaus.
Gimęa Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime;
gimines — Jutia Ir Auguat
Damuiia.
Peter Martinaitis,
Bernlee , fllmet, Hattle Petersen Ir Joseph Ma tlnaltls lt
jų. šeimas: Ir daug kitų draupažįstamų.
;Rtflnns pašarvotas Mažeikio
koplyčioje, 3319 8o. Lituanica Av<4
Laidotuvčs įvyks pirmadie
ni, lapkričio 23 d. Iš koply
čios 9:30 vsl. ryto bus atly(16taa į ftv Jurgio parap. baž
nyčią. kur*oj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio Me
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 ftv. Kailmlero kapines
Nuoširdžiai kviečiame mfl
sų visus gimines, draugus Ir
pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nul'fldo- Gtm’nčs, Drangai
Ir PaŽJataml.
Laid. direkt — Mažeika Ir
Evanauakaa, YARda 1138-39.

THE VISKING CORP.

WASHERS

CAR

1410 South 5Qth Avenue, Cicero

+

Gyv.: 5733 R. Morgan
tel. Englewood k 4 8 5.

MERGINOMS

PRIIMSIME

Vyrai tarp 35 ir 45 metų amžiaus
ar kurie turi deferred draft klasi
PORTERIS
fikacijų sveikatos sveikatos srityje,
tinkami dirbtuvės darbams. Pasto Reikalingas Mokėsime aukščiausi
vūs darbai, gera užmokestis su re
guliariu algos pakėlimu. Turi turėti mokestj geram porteriui. Tiktai
prirodymus pilietybės.
valymo darbas.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI: .

I

Kas gyvena be prneipų, to
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tihamer Toth). .

DARBAN TUOIAUS

Crauford 2510

Kreipkitės į -

Gyv.: 937 West 33rd Place

DŪME VOKĖS WOUlP BU1LP
A U-5, FlGHTCR PLANE
JUKŲ BOK COWT)UN>
•NOU&H snttL POR »
U6HT MACHIKI

W O R K E R S

5701 W. 2«Ui St.

§

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Vabalnikų
parapijos, Cipėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Eleną (po tėvais Norvaišaitiė); 5 sūnus — Antaną, Povilą ir marčią Marijoną, Juo
zapą, Kazimierą i» Bronislovą (visi tarnauja U. S. kariuomenė
je); dukterį Prancišką; seserį Oną«Talkevičienę ir šeimą; se
sers sūnus Albiną Brewer ir Edvardą ir Anitą Brevcr; sesers
dukterį Stanislavą ir CarI 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 Lituanica 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 kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marti, Duktė, Sesuo, Giminės.
Laid. direkt. — Antanas M Phillips, tel. YARds 4908.
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Nuolatiniai darbai vyniojant popierą popieros sandėlj’je.
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užmokestis.
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PAPERS, INC.
VEDUSIUS VYRUS, su kiek nors
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517 S. Helis St.
3rd floor
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patyrimu.
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išmokin

1I1ON COMPANY
sime.
40
vai.
savaitė.
Persimai

5535 So. State Street
OPERATORIAI
nanti shiftai. Puikios darbo sąly Patyrusios
prie single neydle maši
TOOL IR DIE MAKERS gos. Gera užmokestis, nuolatiftis nų. Taipgi reikalingos PINKEK8 ir
darbas. Ligos pašalpa. Atostogos FRONT MAKERS prie išdirbimo
MACHINISTAI
akalblumų d realų. Nuolatini darbai,
su užmokesčiu. Skiriama pelno aukščiausia
užmokesti*.
Aukšta užmokestis ir taipgi overtime. dalis po vienų metų išdirbimo.
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Amerikiečiai Afrikoje, kaip vakar pažymėjome, tvir

tai tai labai gerai žino. Ne be reikalo jie okupavo visą
Prancūziją, ne be reikalo pastumdėlį Lavalį apšaukė
“diktatorium”.

Nork it žinodami, kad nebėra vilties jiems atsigriebti
Afrikoje, tačiau via tik naciai siuntė ir siunčia naujų

Mūsų religiniam ir* tauti
niam veikimui daugiau rei

karo jėgų į Tunisą, kuris jungtinių tautų yra apsupa

kia tokių stiprių lr nuošir

mas.

džių rėmėjų, kokiu yra Sta

'

—

Tasai jų elgesys turi ypatingos reikšmės.

sys Ūselis iš Sioux CltjS«IO-

Tai lyg ir reiškia, kad Hitleris bent laikinai nori su

wa.

laikyti jungtinių tautų jėgas Afrikoje, o tuo tarpu pats

Mes esame tikri, kad mūsų skaitytojai yra puikiai
informuojami apie vienos lietuvių katalikų veikliausios
organizacijos — Labdarių Sąjungos dideles ir nuošir

kiek galima greičiau užbaigti įtaisyti jau pastatytus
’ lietuvių senelių prieglaudos namus.
Žino apie šį svarbų reikalą ir visa lietuvių visuo

menė.
Bet žinojimo neužtenka. Žinoti apie kitų gerus dar
bus ir patiems nieko neveikti ir prie jų heprisidėti. yra

nelietuviškas ir nekrikščioniškas reiškinys.

“Kiti tedirba.... kiti teauk oja..,. kiti testato.../’
kas iš mūsų taip mano ir taip kalba.

daug

Toks nusistatymas yra tinginių ir šykštuolių nusista

tymas.
Lietuvių tarpe perdaug turime tokio nusistatymo tau
tiečių, dėl to daugeliu atžvilgių ir esame nuo kitų at

silikę.
Kitos tautinės grupės Chicagoje jau seniai tuhi prieg

laudas ne tik savo seneliams, bet ir našlaičiams ir tai

visuomeninį gyveninrtądaro pilnesnį, tautiškesnį lr,
pagaliau, krikščioniškesaį.

Lietuviški balšavikai, ta

met užmoka Už LRKSA 169

vorščiai, pasirodo yra lygūs

kuopą, kurios jis yra sekre

mašiną dabar pasuks?

musėms. Kaip musės

torius, duoklę į ALRKF —

lenda, visur savo smailą no-

TURKIJA TIKRAI PRIEŠINSIS

mūsų veikimo centrą.
Kasmet, nelaukdamas pa

sę kiša, taip ir balševikiškas brūd'as. Draugijos, klū

raginimų, jis prisiunčia duo

bai negali jų atsikratyti. Pa

klę Jr gausią auką Lietuvai

sitaiko, kad net prie bažny
čių lenda ir jei nuo vi£no

rengiasi prie kito desperatiško žygio.

Bet kuria kryptimi Hitleris savo pragarišką karo

Kai kurių yra spėliojama, kad naciai puls Turkiją,
nes esą tam ženklų. Iš Ankaros, turkų sostinės, prane
šama, kad vokiečių kariuomenė Balkanuose paskutinė

mis dienomis yra žjnmiai sustiprinta. Tačiau strategi-

naują frontą stipresnioj vietoj, nes ir kituose frontuo

se nacių karo mašina jau sušlubavo ir reikia lopyti pa
darytas spragas. Turkijos užpuolimas tai būtų Hitle

prieš savo galą dar pasišvaistyti ir dar daugiau žmo
nių krauju pasisotinti.

DAUGIAU GALIMUMŲ PULT ISPANIJĄ
Daugiau yra galimumų, kad Hitleris gali pulti Ispa

niją ir Portugaliją ir ten atidaryti mūšių lauką su ame
rikiečiais ir anglais. Tuo būdu jie mėgintų užkirsti ke
lią sąjungininkams per Gibraltarą. Tai apsunkintų su

sisiekimą ir reikmenų pristatymą amerikiečių ir anglų
armijoms Afrikon. Puldamas Ispaniją, Hitleris “pri
verstų’’ sąjungininkus eiti į kontrataką. Tuo būdu jis

gal norėtų įr nupuolusią iki zero vokiečių nuotaiką bent
šiek tiek atitaisyti.
■’1'

Bet, kur naciai nesumanytų šiandien pulti, tas jų pa
dėties jau nebeišgelbės. Pradėdami žygius naujose vie
tose, dar labiau turės pereiti J defensyvą kituose fron
tuose.
1. H !M(‘- ,

jų

Gelbėti Fondui.

Kasmet laiku užsimoka už

Klausimas tik gali būti apie laiką. Jei Hitleris pultų

bepajėgiame jų užbaigti. Kodėl? Dėl to, kad taip ne

Ispaniją ir pajėgtų uždaryti santarvininkams kelią į

senelių prieglaudai Chicagoj

žiūrėk,

padinei už burdą, išsikėlė į

gerą.

kitą namą. Senoji gaspadi-

Stasį Ūselį reikia priskai-

apnykę vieną

ti. Pynaklis

tautiečių skaičiaus, kuriais
remiasi visas mūsų religinis

rokunda. Revoliucija ir viso

sąjūdis.

Tokie

buvo antraeilė

vietoj. Balšavikai

ne

nuo

šiandie griežia dantį ant ka

patsai pagrindas.
Tokie žmonės neieško sau

pitalistinės

Amerikos,

garbės, bet visuomet yra pa
sirengę savo artimui patar

vakaras apsėdę stalus.koku

nauti, gerą darbą paremti.

savo- pokusayo.

tokių

Ūselių,

ligines ir tautines pareigas,
mūsų tautinio ir visuomeni
visai kitoks.
•

Gen. Eisenhower yra ge

tikrina Ispanijos vyriausybės, nusistatyiųą laikytis neu

jamos ekspedicijos sekmin
ių

ja rihane'lankę-ifeinSa į ki

restoranas, ale kokia

nors

tą buėeTnę, kūr taip gi ant

hudlumyną. Vieną, kitą sy

knygutėš irta, tai labai daug

kį ji davė suprasti, kad re
voliucionieriai paliktų ręsto

jūsų pažįstamų turėtų

raną. Alė argi balšavikai su

mijoms žygiuoti Ispanijon, ispanai visomis savo jėgo

pravedė laikinuosius politi

įtaisyti pastatytus seneliams prieglaudos nartus.

mis ginsis nuo užpuolikų. Sąjungininkai ateitų jiems į

nius dalykus Afrikoje, kad

jo ilgai laukti, kad Markso
rojaus agentai paliktų res

Jei praeityje Labdarių Sąjungos seimai buvo svar
būs, tai ryt įvykstantis, 23-čias iš eilės, yra keleriopai

talką.

tik stebėtis reiki*

toraną. Kuo to laiko jie ten

suvažiuos šimtai mūsų organizuotosios visuomenės at
stovų, šimtai geraširdžių mūsų tautiečių ir suvažiuos

tuo tikslu, kad praktiškai ir stipriai ateiti į talką Lie
tuvių R. K. Labdarių Sąjungai dirbti didžius krikščio
niškosios artimo meilės darbus. Dėl To juos visus mea

ta proga nuoširdžiausiai ir sveikiname.

Lietuva bus laisva
Šiuos žodžiūs rašantis tik ką kalbėjosi sū StSšlū Pieža, Herald-Amerioan redakoijos personalo nariu, kuris

Amerika turi akylai budėti ir prie visko būti pasi
ruošusi. Ji turi jrūpestingai saugoti ispanų kariuomenę

RKSA laikraštis, išėjo šešių

Siaurinėj Afrikoj ir Hitlerio jėgas, nes prarasti kelią

teisiąs' tokio didumo.

pro Gibraltarą reikštų didelį smūgį ir karo prailgini-*
Ano
/
•
’
““l• «
...
Hitleris yra didelės desperacijos apimtas. Tai net jo
generolai pastebi. Dėl to reikia sekti kiekvieną jo ju-

dėsį ir būti gataviems kinti jam į kailį pačioje jo sau
jų užsimojimų pradžioje.

puslapių.

Pasisuki

pagražintas,

' f

'ųs? • • ** -s.

.*

gaikštis Nikolai Nikolajevič

..

tapęs generolo Kaledlfto ka

taiką ir išlaisvinti diktatorių

išlaisvinti iš diktatorių nsgų, aukokimės lr mes visi,

•

Neužmirškime

Prezidento Roosevelto

džių: “Mes laimėsime šj karą

pasakytų žo

Ir. pergalėję sieksime ne

keršto, bet įsteigimo tarptautinės tvariem, kurioje Kris

didįjį žygį Afrikon. Anot jp, anglų visuomenė tuo ne

galė bus santarvininkij pusėje.

I

— Būk tamsta rami. Kad
operacija pasiseks ir kad po

x

jos būsi sveika, liūdija tas,

Keistučio

Klūbo

nariai!

Jei jūs negūlite atsiginti bai

kurie

kiekvienam

jog operaciją darau ant kre
dito. Kitaip, tamsta iš anka

to turėtum užmokėti.

NtTiKHTAS SKRIDIMAS

"Nevisi turi kariauti cu ginklais, bet kiekvienas
. gali prisidėti prie karo laimėjimo.”
* <!

'

3

***

— - 'Jiv v
'
. * »'» ->•'

"Draugo”, 1917 metų
lapkričio 21 d.)
(iš

Nori atgaivinti monarchi

Rusijoj..

Didysis

kuni

zokų vadu, stengiasi grąžin
ti Rusijai monarchiją. Ta

(“tMMeMf** AftsCM MMOfioio t
Mr. ir Mrs. B. A. Freed, iš Moline, IU. Mrs. Freed nėra

nai kunigaikštis yra buvu

vairavusi lėktuvo. Ji įsėdo į lėktuvą, o vyras suko lėktuvo

Visoj Rusi

propelerį. Ir netikėtai lėktuvas pakilo į orą su Mrs Freed

sio oaro dėdė...

taus dvasia viešpataus žmonių ir tautų širdyse.n

Ehant Londone p. S te tvartai, amerikiečiai padarė savo

paprastai džiaugėsi, nes dar aiškiau pajuto, kad per

.į

tokio didumo, kaip ir plr-

kimės, greičiau laimėsime. •

laimėti pastovią, teisingą
'• pavergtas tautas.

išeisiu?
• z ■■■

jos

rtiau — aštuonių pturtUpių.

ją

velto ir Premiero Churchillio iškeltais karo šūkiais —

lr kad aš laimingai iš

Mes vis tik linkime, kad
“Darząs“ greitu laiku pra

kad paskubinti tą išlaisvinimą. U. S. karo bonų pirki
mas reiškia visuotiną mūsų laimėjimą. Daugiau auko

tyta tr Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė.
Tai patvirtina mūsų pasitikėjimą Prezidento Itoose-

pavojinga

delič skirtumo Bematys.

nėra ko nusiminti. Londono politinėse sferose esą jau
Laikantis tą dėsnių bus atsta

operacija nėra

skaitytojai dl-

jimo. Aukojasi mūsų vyrai karo fronte, kad žmones

į gyvenimą.

ši

ištikrųjų,

riniu pagyvintas ir išvaizda

‘savo kelionės įdomybių, pareiškę*, kad
lietuviams dėl savo tėvų krašto —r Lietuvos ateities

vykdomi

— Daktare, ar

pa

Bet kad laikraštis ir tu

ir tėvynės meiMs. Be pasiaukojimo negali būti laimė

čiama. kad po karo vist Atkurto čarterio dėsniai bas

revoliucinie-

daugiau nesirenka pynaklio

lošti.

galios išdrįsta daktaro

dėtų kratyti SAVO skaitytojus

Be pasiaukojimo negali būti pastovios Dievo, artimo
S.

Daktaras ruošias
Onai
Puslienei daryti
Operaciją.

ir tolia i

Piežai daug kitą

Ministras Stewart, papasakojęs

J*'

šios savaitės “Garsas”, L

Žodžiais pasitikėti nėra galiota.

matėsi su tik ką iš LotiddAo grįžusiu Kanados darbo

vice ministru Bryee M. stetvart.

didžiausio

šavikų,

Tačiau netolima praeitis parodė, kad šiais laikais

•

klausti:

ti krikščioniškosios artimo meilės darbus, kad greičiau

ir geras diplomatas.

-

•

Sako, prašvilpė pro pat gal

riaus. Ir, aupryzas: nereikė

Žodžiais kelis kartus jau davė tokį užtikfinimą.

dytą galvą.

Ligonė bijo, nervUojasi. Pa

Bet gen. Elsenhcnver taip

vedys, bet gema strategas

su

rankas ir suskal

paėmė terioti vyrkšlę ir da
nu purkšti. Pirmas “šūvis”1
vą

Franco, išlaikys neutralitetą?

laužytas

sipras. Tada gaspadinei atė

tos turi būti tikros, kad, jei Hitleris įsakytų savo ar

" »
U
*>*
Mes vis tik esame tikri, kad į labdarių seimą rytoj

sėtinai ant knygutes, nusto

sius stalus, manė, kad tai ne-

žmonių mases uždegti noru nuolat ir sistematingai dirb

namą.

Jei aš, profesoriau, pradė

priėmę pu

apsėdu

pažindinti au labdarių dirbamais darbais, kad didesnes

mingi dėl to, kad geh. Eisenfcohver yra ne tik geras kar

jau tą naujieną, buČerys at-

liniukais, kurie

nės, pamatę viduj

tarptautinės politikos atžvilgiu toks ispanų pasielgi
mas būtų aiškus neutraliteto sulaužymas. Jungtinės Tau

REIKIA AKYLAI BUDĖTI
•
.
■
•
M
A
*
<•
Ar Ispanijos vyriausybė, kurios priešaky stovi gen.

papasako-

su savo sko

gėjas.
Afrikoje yra kelios pran

Afrikos žygiai buvo sėk

šių kostiumėfiiį

čiau daryti tAip

žmo

danu purkšti. Pirmas‘šūvis*

santykiauti.

i

tuč metu buvu

ti. Mat, praeinantieji

Bet jis ir diplomatas yra

jomis

prie nemažai

bučernėj

to, kad biznis pradėjo mažė

jo į galvą gera mįslė. Ji paė-

cūzų grupės, kurios kovoja
dėl pirmenybės. Nelengva su

vienoj

aš

Kai

,-siduso ir tarė:

mė musėms terioti vyrkšlę ir

žygių Afrikon.

rankas įr sukapotą galvą.

Restorano gaspadine pajų

kurie

taip giliai supranta savo re

,

'

į

Jei md#' daugiau turėtu

Pašauktas

daktaras rado P. sulaužytas

ku-1

rioj sako, būtinai reikia re
voliucija sukelti. Taigi, kas

štanga.

ležinė

kie kokusai-pokusai pirinoj

žmonės yra mūsų gyvenimo

mėme

į pagelbą atėjo du vyrai, ku
rie be jokių ergelių ėmė sko
lininką daužyti kuolu ir ge

restoraną neva pynakfui loš

tyti prie to nedidelio mūsų

ir tautinis

nė atėjo į tą namą pas P.
pareikalauti atsiteisimo. Jai

Pasakoja, kad Čikagos bai

šavikai buvo

kotų prieglaudai statyti.
Kad mūsų seneliams yra reikalinga prieglauda, visi

tinkamus planus užbaigti didįjį darbą — prieglaudos

lietuvių gyvenimo.
*
f* •
Gilberton’e Pa., . Bingelis

ra to blogo, kas neišeitų į

ir paremia* kiekvieną gerą
mūsų tautos reikalą.

tokių, kurie bent truputį gausesnes pinigų sumas au

Svarbesnis dėl to, kad jis turės patiesti

dien radau tokią naujieną iš

gas

Tai žinome iš jo vadovau

seimai, kad platesnius mūsų visuomenės sluoksnius su

aną

žasties, neužsimokėjęs

Dėl to Jungtinių Valstybių yyriaUsybė ir, žinoma, An
glija akylai seka nacių judesius ir atvejų atvejais pa

Dėl to tam ir šaukiami Labdarių Sąjungos metiniai

pageltusiuose lapuose

Ale, kaip žmonės šneka, nė

Be to, jis aukojo lietuvių

Labdarių Sąjungoj ir taip pat nedaug, palyginti, yra

šinti jos karo jėgoms, taip kaip nesipriešino Prancū
zijos maršalas Petain. Tai Hitleriui palengvintų. Bet

dar

prie

ras karys ir geras strategas.

dedamės, kad tą reikalą realizuoti.

kampo nuveji, tai,

“Žvaigždės” nelabai

P. iš neturto, ar kitos

prailgintų karą.

nesiprie

tentuotu išradimu?

yisur

meratą.

Afriką per Gibraltarą, suprantama,

Berlyno-Roraos ašis, aišku, vers Ispaniją

storano gaspadines neužpa

jau nutūpę ant kito kampo.

gausingas mūsų tautiečių skaičius aktyviai darbuojasi

traliteto.

kelia,

dienraščio “Draugo” prenu

nio gyvenimo vaizdas būtų

HITLERIS NELAIMĖTŲ, BET KARĄ PAILGINTŲ .

Mes gi pradėjome prieglaudos namus statyti Ir ne

labai gerai suprantame. Bet, deja, toli gražu ne visi

mitinge revoliucijas

Po švieti pasidairius

kodėl nepasinaudojat to re

rio desperacijos aukščiausio laipsnio išdava ir doras

džias pastangas

1

Pirmoje vietoje jisai kas

Jei Hitleris paltų Turkiją, jis ten rastų stiprų pasiprie
šinimą ir dėl to vargu jam būtų išrokavimo atidaryti

Užbaigiame seneliu prieglaudos namą

rumbai

tai savo koją padėjo, įsistiprino. Hitleris lt jo adjutan

kos žinovai šiam teigimui daug reikšmės nepriduoda-

svarbesnis.

21, 1042

Ar naciai darys naują žygių?

DRAUGAS

.

'Šeštadienis, lapkr

joj sumišimai. Taškente iš-

Mrs. Freed ėmė vaidyti lėktuvą ir po penkiolikos minučių

žudyta 900 Žmonių... Reaog

pasisekė nusileisti žemėn. Mrs. Freed besileisdama įbedė

navo penki “saajai iškepti“
Rusijos ministrai.

lėktuvo nosį žemėn, jį pati nenakeutėjo. Dabar ši moteris

s.

, *.jak,

pasiryžo išmokti vairuoti lėktuvą.

J*
H ■

t ŽI, 1942

D B

1942 M. LABDARtMGOSIOS SĄJUNGOS
I2MNINK0 APYSKAITA
p.34

Petronėlė Sultt — davė su sąlyga, jei bus reika*
linga, kad jai būtų vieta prieglaudoje .... >1,000.00

Ona Bertašieoė, garbės narė (III-čia kp.) ....
Pranas Plančiūnaa, garbės narys (IV-tos kp.)

100.00
70.00!

Ant. Zakunskia, garbės narys (Hl-čiče kp.) ..

100.00

Jurg. Apol. Ogintai, garbės nariai (III-čia kp.) 100.00

(Roseland)

.

......

100.00

Marijona Bočkaitė (paskolino be nuošimčių)

700.00

Jabi liejime parengimas 8-ta kp. Brighton Park 1,350.00

Vajaus programa 1-ma kp. Town of Lake ....

1,431.00

Jttfgis ir Ona Mdnkai, garbės nariai.......................

fr L-s

Dem. ir Petronėlė Antanaičiai, garbės nariai
Refund for gaa on farm ...................................

100.00
100.00
lt.40

Juozapas Kerta, garbės narys (Bridgeport) . .
Frank Diktus, auka................................................... ^ . .

100.00
10.00

Joną* BudavičiUo, auka.................................................

20.00

Labdarių 1-ma kp. parengimo, Town of Lake

64.00

Kari m. if Prafteišfca Ivanauskai, garbės nariai
4-ta kp. parengimo, Dievo Apvaizdos parAp.

100.00
200.00

2-ta kuopa, Roseland.............................. .Z.....................

100.00
10-ta kp., West Pullman, dviejų garbės narių ’ 200.00

Ant. ir Cecilija Kneižiai. garbės nariai (1-ma kp.)
Jonas Bardauskas vaj. knyg. $29 ir pikniko $40

80.00
69.00

Marcijona Lapinskienė, anka................................ *.

10.00

Barbora Zviginaitė, garbės narė (Bridgeport)

100.00

Kun. C. E. Paulionis, auka (Brooklyn, N. Y.)

5.00

Vainikų Dienoje Š. Kas. kapinėse rinkliava ..

767.77

Dienoje piknikas Vytauto parke ....

3,049.70

Vainikų

Aiit. ir Uršulė Daukantai aūk& (Brooklyn, N. Y.)
Julia DobraValskienė garbės nėrė (Brighton Pk.)

10.00
50.00

Jonas Kerulis garbės narys (Brlghton Park)

75.00

3- Čia kuopa, Cicero Tag Day ,

L f

. z. z.......

800.00

Už vajaūs knygutes ............. ........ z......... .....
Rublis garbės narys, Brighton Park ........

142.00
50.00

J. Motekaitis už vajaus knygute ..... z..... .

53.00

5.00

42 skyr. Federacijos, Ind. ftarbdT, Ind. ........
Palaimintos Lietuvos draugija------ .-z . z..... .

20.40

Kas. Sandomewicz ............. .,z........____ z. .

20.00

Antaną Krikščiūną, g. narys, 5-ta kp.

* 100.00

J. Motekaitis už vajaus knygutę ............................

134.50

Už a.
-IX

Mykama Pa»ieUMąwka ... ..................................... ..

50.00

UŽ vajaus knygute A. Monkus....................

15.00

.........

16.50

Už vajaus knygutę A. Jasper .................................

ri '

,

1,000.00’

Jokantams už pieninės statybą...............*............... 550 30
Jokantami ai Ztatybą Penthouse ........................
400 00'

.................

į QQ

K

29.00
20.00
16.00

Už vajaus knygutę A. Valančius ..........
Petras Dorša (kambario fondui) 1-ma kp. . .

16.00
50.00

Mr. and Mrs. Montvilas auka .................... .

10.00

Labdarių

tos sąjungos narių, bet visų

3 ,.Pr°^kOto
pereito 22-ro seimo.

1

Tad, rytoj yisi kebai ve

da į Brighton Parką — į

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS 1

Švč. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salę.

LIETUVISKOS-KATALIKISKOS

KORTELĖS

KALĖDINĖS
“

•

DABAR PARDUODAMOS

•

Afrikoje yra keli
šimtai lietuvių

115.95
178.50

kontinento vardą. Tautų S4.

Už va jaus knygutę 5-ta kp.............................. .................

91.50

visiškai skirtingos nuo praeiftį metų

žygiu Afrikos šiaurėje, daž

jungos paskelbtu apsk ai čia

12.25

vlinu visame Afrikos žemy
ne yra apie 155 milijonai gy

100.00
30.00

ventojų. Iš visų kontinentr
bene mažiausiai gyvena lic

. .•. i.. ..............

tuvių Afrikoje.

Vis

dėl

te

jų čia yra daugelyje vietv
po keletą šeimų. Daugiau

Mr. and Mrs. S. A. Kavaliauskas auka............
■ ’ Mr. and Mrs. Befl Navickis, auka ......................

šia tačiau lietuvių yra eu
sibūrę Pietų Afrikos Unijo

4l^nta kp. Toarn of Lake — piknikėllo pelnas

Už vajaus knygutę M. Sudeikienė ......................

je. Ola lietuvių priskaitoma
120.25

apie 500. Ir čia jie išsisklai

Už vajaus knygutę 3-čia kp., Cieero . v..«..

dę, tik Johanesturge lietu

Už vajaus knygutę 4-ta kp., I8th Street ....

vių daugiau ir jie ten tur.

5*ta kp., garbes na.xao •*... .«•••zz,,zz».,z»

net savo nedidelę organiza^-

5- tn kp.* išyažiavimo (Bridgeport) .......................
6- ta kp. išvUžfavhVhi . ?.'x,...... z.......... ............

ciją Pietų Afrikos Lietuvių

7-ta kp. išvažiavimo ;............. ...........................................
8-ta kp. už vajaus kng. ir išvažia ?imo.................

pietinėje Afrikos dalyje yra

292.00

Veronika Kemptis (.Cicero) garbės narė.............

100.00

daug iš ^ietuvos kilusių žy
dų — jų, esą, ten priskaito

106.00

ma net iki 66,000.

................ Z.... a<, .

Emelia Skodenlenė garbės narė ...........>....» -

Už

parduotą

karvę

............................................

X

Draugiją.

6v. KžyžMus bažnyčioj riMtlKva — l-m< F0. . .
Už vajau* krtytfuttf \ z..................................................

143.75
46.00

Mykolo Daniels paskola ............................................
Agota ZMMSkžs, Kdrine,
riika .....>...

1,000.00
1000

...................................

Už vajaus knygutę J. Ragauskienė ................... K
Johjona

Merkto gputtfe otri

..........................

Emelia Nausėda už paskolą gražin......................

Vtoo pajamą ...................................... ..

10.00

16.00
10606

550.00

KORTELĖ

U2 $1.00 z

KLAIDOS

76.94

100.00

Agota Mikulienė, auka

21

100.00

Medžiotojai už leidimą ................................................

po $69.50

(14 LIETUVMKę iR 7 ANGUiKOS)
LletaVfiktemfofl

visų

spauediimmų

MatallkMkų

Kalėdinių

Vakar
Koptelių

Vitoje

%

Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas

aprašyme

Pažymėtina,

kad

ATITAISYMAS

$69.50

9IV8KITE

UŽSAKYMUS:

2334 S. Oakley Av«.

■■•■MM

Motorola Radios gražiuose
Kabinetuose

po $69.50
Rankiniai Phonografai

po $16.95
z

Kalėdinių atviručių Sti įvai
riais pasveikinimais Kalėdų
Šventėms. Auksiniai Laikro
dėliai, Rankiniai, Kišeniniai.
Sidabro Staliniai šaukštai ir
Peiliai, Auksinės Rašomos
Plunksnos, Deimantiniai Žie
dai, BrAnsalet&i, BiJlfoMs,
Kareiviams Dovahos ir vi
siems kitiems. Elektriniai
dulkių valytuvai, Rašomos
mašinėlės.
t
Budrikas duos dovirtą Vi
siems atsilankiusiems j Bud
riko Naują Krautuvę 12 Ka
lėdinių atviručių dykai.

JOS. F. BUDRIK,

apie

“TT. Ben-

3241 & Hakted St.

drddarbfų Chicagos

6

epe

dršdarbčų Stirnas įvyks an

ri būti įvykt pfriną sškma-

Chicaęe, IUltiOls

tik $99.50

INCORPORATED

trą vasariu, sekmadienį Tu

"DRAUGAS"

Už 10 tūbų Zenith

"Drauge”,

lą”, buvo parašyta kad Ben-

S8 1BIAI

z

dienos

kritiee SasfriUkimą ir Veik

Kalėdines KorteieU-

-

1942 Metų Radios visų
gerųjų išdirbysčių. Už naują
Philco dldelj Radio

mingu amerikiečių ir britų

ą.-

Už vajaus knygutę X Motekaitis...........................
fTž vajaus knygutę 8-ta kuopa ... z z
z

N. N. ’ garbės astyl

už 5 šmotus.
Parlor Setų su springsais
padarytų gražaus materiokv

po $9.50

nai laikraščiuose matome to

Už vajais knygutę J. Motekaitis...........................

w $29.50

už 2 šmotu.
Geri vatiniai matrasai

(LKFSB) Ryšium su sėk

Y- Ona -Sokelis auka (Racine, Wis.) ............................

•*

nes reikia seneliams prieglau
namą užbaigti.

100.00

Už vajaus knygutę 10-ta kp. .

k

i4.

Per J. Motekaitį už'garbės narį ............................

Už vajaus knygutę 2-ra kp. .... z.
z.. z. z. .
Už vajaus knygutę 6-ta kp...............................................

per

darių centro Valdybai

Rytoj bus ne tik ( mai

20.00

,

Pradžia 6:00 vai.

4. Svečių ir organizacijų kare. Smagi muzika, šokiai
gėrimai, užkandžiai prie ba
aveikinimaf
5. Labdarių Sąjungos vai-1 ro veltui.
Pelnas bus priduotas lab
dybos raportai ir praneši- j

Veronika Pakalnis r.......................................................

Už vajaus knygutę -f-ta kp...........................................

2649 W.

$65.00

Ųž vajaus knygutę Kaz. Lukošaitia .................
Domk. Bartkienė (vieno kamb. įtais. fondui)
Už vajaus knygutę X Motekaitis............................

19.06

d. šeštadienį

po $49.50 lr auk.

100.00
100.00

100.00

21

Padekavonės
Dienos
Išpardavimas

Stahis.- Elzb. Stanevičiai g. nariai (Bridgeport)
A tok. Ona Kačlusai, garbės nariai ..........

z. z

lapkričio

vakatą

Marųuetteparkiečlai
6. Kuopų raportai ir pra seimą.
gailestingųjų lietuvių Susi nešimai.
1 visada remia labdaringus pa
Petronis — pikniko išlaidos............. v....................
555.20
7. Pertrauka.
' rengimui, tikimės ir dabar
Žilevičius — pikniko išlaidos.......... .. .. ............................ 170.36 būrimas vienam kilniam tiku
/ / ‘;
8.
Statybos
pirmininko daug svečių.
H. Cliyton Co. Roofing N. namo........................ .. .. 1,00160
Rengimo Komisija
lies užbaigti įtaisyti
kun. Aniceto Linkaus pra
Vylautas — pikniko išlaidos.......................................
81.65
Į seimą kukiams atvyks- nešimas apie statybos reika
Catholic Bishop of Chicago — interest .......
414.75
‘ įį tant daugybės draugijų at- lus.
Internal Revenue Bowling AILey, Vytautas grove
4 gg stovu ir garbingų svečių, ku9. Ūkio pranešimas — A.
U. S. Gov. rev. licenses............. .. ....................... ..
98 00 riem* £yvai ^Pi $’°® HjunBacevičius.
Steel Shath Service — N. Namo...................
Jokantams už statybos darbą................ ..................
500.00 į &08 ^^Ikalai ir apskritai —
10. Vajaus reikalai.
Ed. Dea, už kelią.......................... ................................. .. ..
126.001 ^8i £er’- ,a^arin^ darbai.
11. Nauji sumanymai.
W. W. Stautz — Signs.................................... ................
26.001
Seimas, kaip jau būro pra12. Mandatų komisijos pra
E. J. Hallis — Binder (ūkio) ... <................
276.00, nešta, prasidės pamaldomis
nešimas. .
P. Fabijonaičiui interest
z,... z...
17.50 9 vai. NekaRcT Prasidėjimo
13. Rezoliucijų komisijos
J. J. Grish, advokato patarnavimą ... .. ...........
2.80 bažnyčioj, 44 ir 80. Fair
pranešimas.
*
Draugas — vajaus knygutes.......... .1... ....................
63.00 field. Atstovai prašomi su
14. Užbaigimas seimo su
H. CMyton — Roofing N. Namo ........................
224.00 sirinkti prieš tai, būtent 8:30
Lietuvos himnu ir malda.
Detroit Steel Sash Service — frames .............
373.10 vai. ryto, J salę. Po pamaldų
Šiuo seimu susidomėjimą*
J. Storgul, — plumber N. Namo ... ............... ..
Z 300.14 bendri pietūs, o po pietų 1.
Petrui Fabijonaičiui atmok, paskola ........ 1,000.00 mą valandą lygiai prasidės yra didelis. Net ir iš kitų
miestų
žmonių
suvažiuos.
Weishaupt — už geležį prie N. Namo ...........
178.00 seimas.
Seime dalyvaus daug kuni
Reehel.— už akmenis prie N. Namo ...................
358.00
Komisijos susirinkime lap gų, jų tarpe d. g. prel. M.
Mid West Conerete — medžiaga N. Namo ...
229 811 kričio 10 d. M. SUdelkienės
Krušas. Pakviesta visi mū
Thomas Boist — keltuvas ,.......... ..................... ..
50.00
bute nustatyta tokia seimo sų profesionalai, biznieriai
Insurance for farm truck
37.64 dienotvarkė:
Didelis Pasirinkimas Dining
ir veikėjai. Dėl to pasitiki
Ed Dea Už juodžemio vežimą ................... .......
100.00
Room Stalų
ma, kad šis labdarių 23-čia9
Išrinkta
seimo
valdyba
už

Dviejų šv. Mišių intencijoms ...
8.00
seimas savo gausumu pra
The CiVic Theatre — depozitas
200.00 ima paskirtas Vietas ir sei— Už 9 šmotus.
MsMahon and Hoban — apdrauda ūkyj .............
655.38 mas Prasideda su malda ir lenks visus kitus buvusius
Miegamo
Kambario Setai
seimus.
Galimas
dalykas,
Saldokai
arkitektui ............................... ..................
500.00 Amerikos himnu.
kdd pralenks ir aukomis, nes
už
Grajer Electric ............................. ............ .....................
45.88
•
1. Pirmininko kalba — A.
labdarių kuopose eina lenk
CS Make — Tuck Pointing and Wash . ................
175.00 Valančiaus.
už 3 šmotus.
tynės. Ir gerai —šiuo me
“Gerų Valgomo Kambario
J. J. Griah už advokato patarnavimą
50.00 1
2. Vietinio klebono kalba
tu
aukos
labai
reikalingos,
Setų
Viso išmokėta .................... ...............
$15,145.75 ' _ kan. Antanas Briška
Už Mišių int. ................... ......................

Kun. A. M. Linhua, iždininkas

............ z....

draugišką

smagų

Lab

labai

rengia

69th St.

60 00'

5.0)

for • gasoUos

darių 23 kp.

Brighton Parke

Jokantams ua Statybą - fronto N. namo .... .1900.00 *arb,n« artimo nwil«’ d»rNenartonis, Decoration Day Tag Flovrers ..

Marųuette Park. —

Ribikausku name

Lletuvi,» R

j

vakaras

Seimas Nekalto Prasidėjimo parapijos salėj,

1060 37 S**"*“ centr0 ™wyb» ir
450 0o'*UO’"* veiMiai aunkM. h®1

J. Storgul — plumber ...............................................
C. Mankė Waah-Tuek Pointing...........................

Litk. Demoeratie llth Ward auka.......... .......

Kotrina Nedvaraitė garbės narė (Bridgeport)

»

Jokantams UŽ pieninės statybą .............................

lide heka ............................. .................. X.zz.. $1,187.34:

Refund

r

Vajaus ir kampelio vedėjo išlaidos............................. 100.00 I

125.0)

5-ta kp. išvažiavimo pelnas z..,................

-.4

Labai malonus

$1MOOOI RYTOJ DIDYSIS GAILESTINGŲJŲ ŽMONIŲ
Ed Dea — Grading of roAd................
loooo SUSIBŪRIMAS
Steel Sash Service — (langų f rėmai) ...................
44,4.00
Barskis Furnįture — (Linoleum — Farm) ..
128.33
Labdariai savo seiman laukia daug atstovu
Petrui Fabijonaičiui — nuošimčiai .....................
17.50
ir svečiu
?
Jokantams už darbą pieninės statybos .............
500.00
Jokantams už darbą — statybos (1941) ..

Kun 1 Albavičius (bttv. Ižd. J balansas it 1941 m. $

Labdarių 2-ra kuopa

G A S

Išmokėjimai:

Pajamos

s

AtJ

dienį, vaaarid 7 d.

Kun. A. P. S&ndya MIC.

Tėl. dALthntf 4691

* t Trr Budriko

Radio

■■ ■ ——n
Programai:

WČFL 1900 K. SekmadimriU
vakare 9 vai.
WUFC 1450 K. Ketvirtainiais 7 V. vakare.

“5

'p

‘i

.*

r
>»£*

r* 4

I

r

draugas

žeiiadienis, lapkr. 21, 1642

i

Lietuvių Baltos Žvaigždes Klubo 30 m. Sukakties Balius!
Seštad., Lapkr. (Nov.) 21 d.,. 1942 - Pradžia: 8:00 vai vakare
m

Šokiams gros — ‘JOHNNY KNOPP and HIS ORCHESTRA
Vocaiistas - LARRV MORROW.
KVIEČIA VISUS IŠ VISUR ATSILANKYTI............... ...................................................... .. KOMISIJA

------- DVEJOS DŪRINES DOVANOS -----PIRMA: $25.00 KARO BONAS
ANTRA: $10 00 KARO ŽENKLELIŲ

II.

4416 South VVestern Avenue

Dariaus-Girėno Salėje - - - - -

S™

CHICAGOJf IP APYUNKESF

P-Lft JADVIGA GRICAITfc

PLAČIAU IS FEDERACIJOS CHICAGO APSKRITIES
METINĖS KONFERENCIJOS
' Apie laisvą Lietuvą po karo ir mūs talką jai atsistatyti plačiai referavo Lietuvos konsulas P. Daužvardis.
Išklausius pranešimo konferencija priėmė tuo reikalu
^ezoliuciją (Rezoliucija jau
tilpo “Drauge”). Ta pačia
proga E. Kubaitis plačiai pa-1
pasakojo apie Chicago lietu
vių ruošimąsi minėti Lietu
vos Nepriklausomybės 25
metų sukaktį sekančiais me
tais. Nutarta, kad dalyvau
ją toj konferencijoj Federacijds skyrių, draugijų ir or
ganizacijų kuopų atstovai įeitų nariais į Lietuvos Nepriklausomybės 25 Metų Minėjimo Komitetą ir dalyvau
tų susirinkime, kuris yra
.šaukutmts lapkričio 27 d.,
Darius-Girėnas salėje. Ta pa
I’
čia proga taip pat kalbėjo
kun. J. Prunskis, raginda
mas konferencijos dalyvius
parvažiavus namo ruošti
Spaudos Savaites ir skleisti
katalikišką .spaudą, nes tik
spaudai padedant tegalimas
. sėkmingas veikimas.
Jaunosios ir senosios kar
tos bendradarbiavimu mūsų
viešame gyvenime paskaitą
turėjo skaityti kun. S. Valuckas. Tačiau buvo reikalas
jam ‘ išvykti kitur ir dėl to
tas klausimas buvo išimtas
iš konferencijos programos,
Klausimu, dėl ko mūs drau
gijos silpnėja, plačiai kafbėr Jo l. Šimutis. Jis nurodė,
"Uf* *Ufc * r*
C. kad

4

'

'

jau prieš desėtkus metų mūsų gyvenime buvo pa
dėtas pagrindas draugijoms
silpnėti, būtent skaldant mūs
L jėgas organizavimu eiles paL-. Šalpinių draugijų, kurios da-

t Budriko radio
t.
valanda
P Lapkričio 22 d., sekmaĮ dienia, 9 vai. vakaro iš
W. C. F. L. — 1000 kil. ra' dio stoties bU3 leidžama lie
tuviška radio programa, ku|£ rioje be nuolatinių radio ar
tistų dardalyvaus svečias A.
Brazis. Svečias
solo pa
dainuos šiuos kūrinius: “Bi
rutė”, “Visift
Tyla”, ir
“Shūberto Serenadą”. Gi due
to Jadvyga Griciūtė ir‘Al
girdas
Brazis padainuos
“Aš išsivilkčiau čigono Rū
bą”. Dainoms akompanuos
ir šiaip keletą kūrinių su
gros didžiulis Budriko radio
orkestras.

V ' '

bar, negaudamos narių, silpnėja ir merdi. Jei iš syk būt
buvę suprasta visiems dėtis
prie katalikiškojo Susivienymo, prie Moterų Sąjungos,
šio klausimo šiandie nereiktų kelti. Ragino nors dabar
daugiau kreipti dėmesį į centralines organizacijai, kuriose tiktai tebeglūdi mūsų ateitis.

, -ą

Išsėmus nustatytą dieno
tvarkę, iš vietos atstovas J.
Enčeris pasiūlė, kad minint
Lietuvos Nepriklausomybės
25 metų sukaktį Chicago lie
tuviai suteiktų kokią . nors
stambesnę dovaną Amerikos
valdžiai
Kryžiui

Ui

I

LUC (Lithuanian University Club) susirinkimas šau
kiamas -sekmadienį, lapkri
čio 22 d., 4 vai. popiet, Ste11a Bartkus name adresu
3825 So. Kedzie Avė. Gi ki
tą sekmadienį, lapkričio 29
I d., patalpose adresu 6924 S.
. j Western Avė.; LUC rengia
pramogą — “bunco party”.
l

B

ras
įsr
EbSI

Ii

v.

bara |

r

.

■ e

galios nutarta tą sumanymą
perduoti Lietuvos Neprikl.
25 Metų Minėjimo Komite
tui.
f
Rezoliucijų komisija per
skaitė rezoliucijas, kurios
vienbalsiai priimtos.
Mandatų komisija paskel
bė, kad konferencijoj atsto
vaujama neskaitant Federa
cijos skyrių, 58 draugijos,
trys apskritys ir vienas or
ganizacijos centras.
Perskaičius
sveikinimus
laiškų šv. Kazimiero Seserų
kongregacijcs ir Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Chicago
apskrities su auka $5.00, taip
pat pranešus, kad konferen
cijos dalyviai išpirko Karo
Eonų už $2,350.00 ir aukų
konferencijos lėšoms padengti suaukojo $90.50, konfe
rencija baigta malda 6 vai.
vakaro.

SodaliečiŲ "Harvest"
vakaras
<
Bridgeport. — šv. Jurgio
Parapijos Mergaičių Scdalicijs kviečia Chicagos jau
nuomenę atsilankyti į ‘‘Har
vest šokių’’ vakarą šeštadie
nį, lapkričio 28 d. 8:30 va
landą vakare. Įžanga 55 cen
tai.
Sodalietės visiems žada
linksnį vakarą prie geros
muzikos, puošnioj ir moder
niškai įrengtoj šv. Jurgio
parap. salėj, adresu 900 W
32nd Place.
/
Visiems vaikinams Dėdės
Šamo tarnyboje nebus jokios
įžangaos.
Emilija Pakalnytė, pirm

BE 100%
WITH YOUR

rapijos salėj ruošia lietuviš
kų vestuvių vaidinimą.
Sąjungietės — vietos ir iš
kitų kolonijų — parapijos
komitetas jau nutarė atsi
lankyti į vestuves. Tikimo
si, kad taip padarys ir visi
šios kolonijos lietuviai. Ves
tuvėse, kaip patraktai, sma
gu, linksma. Visur skamba
Visi lietuviai kviečiami dainos, juokai. Taip bus ir
! arčiau susipažinti su lietu šį sykį. Gi svarbiausia to
viais lankančiais aukštąsias mis vestuvėmis paremsim ir
parapiją.
Koresp.
mokyklas — universitetus.

STOCK YARDS GRILL
1153 SOUTH HALSTED STREET
Savininkas Jonas Kalėdinskas
Rengia

pav., tanką, bomberį, arba
ambulansą. Tuo klausimu
kalMjo
atstovų. Pa.

r

Be to, bus suvaidinta tę
sinys iš senovės lietuvių gy
venimo dramos “Baublių šei
myna”. Programų leidėjais
Jos. F. Budrik, inc. radio ir
rakandų krautuvės — 3409
ir 3241 S. Halsted st., Chi
cago, UI.
Pranešėjas.

■ Šį sekmadieni
į Lietuviškos vestuvės
PASKOLOS
susirinkimas, o kit? - Town of Lake
Sąjungietės 21 kuopos sek
DAROMOS
vakaras
madienį, lapkričio 22 d., pa

:

ANT

MUTUAL
FEDERAL

Illinois valstybėje šių me
tų rugpiūčio mėnesį gazoli
no naudojimas nukrito 18
procentų, palyginus su pereitų metų rugpiūčio menesiu.

OF .CHICAGO

Pereitų metų
mėnesį Illinois

rugpiūčio
valstybėje

Thanksgiving Party

2202 W. Cermak
Road

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ,
NOVEMBER ?l IR
D.

Telefonas:

Bus tarnaujama dykaif skanūs valgiai ir sovenirai. Visi nuošir
džiai užprašyti atsilankyti ir smagiai laiką praleisti.
Savininkai, John ir Anele Kelly (KaledlnsJtai)

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

J

: buvo>, suvartota 153,227,000
Į galonų gazolino, o šiais mei tais rugpiūčio mėnesį —
; 125,399,000 galonų gazolino
sunaudota.

nm h
1949

•

Savings and Loan
Association

ir

Illinois valstybėje
sumažėjo gazolino
vartojimas

MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS '
ATMOKĖJIMAIS

-•

GRAND OPENING

Ji lapkričio 23 dieną minės savo gimtuvių dieną —
birthday. Linkimep-lei Jadvigai Happy birthday.
P-lė Gricaitė yra žymi aktorė; rašytoja ir dainininkė.
Yra daug lošus lietuviškoj scenoje ir per radio Ma,kalų dramoje.! Chicagos Operoj turėjo žymią rolę
“Rigoleto”. Dalyvauja Budriko radio prdgramuose
kaipo pirmaeilė dainininkė ir rašytoja.
Daug laimingų metų jai linki klausytojai ir draugai.
Šį sekmadienio vakarą jūs turėsite progą ją išgirs
ti Budriko radio programe iš WCFL 9 vai.

PIRMŲ

stl n k
WfsI 35'*’ Street

The Lithuanian Catholic Charities
in association with

The Midwest Catholic Theatre Movement
present

AUS I
< • M' h'
l.rtwhsi »•<»--;«iii m i..
PIMSF | AFAYMTF
.
H. IIF M

WILLIAM ROEDER

i

'

'

..

and

THE IOYCE KILMER PLAYERS

NELAUKITE.
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

of Satan

Jei norite ožsltlkrlntl nuo ugnies namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintą joms polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei Mttkus, neturėsite jokią nemalonumą.
\
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrrtters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St

a carefully seleeted east

> L

includiną

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 8208
GENER ALIAI AGENTAI fiių Kompanijų;
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY ,
LUMBER MFN’R INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE A MARTNE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER 4

. ,

k'

'
>

““

.

TfcfidtrS

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Radlstlons, Swediah Massage Ir Movements.
Moterims — Trečiadlienlais.
Telefonas:

A.

r.

VIRglnia 9493

CZESNA, savininkas

MAS*, nei

•*'

•

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve

|

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light

JAY SHERIDAN

Benefit — Holy Family Vilią

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
į ftią Modernišką Lieta vių Įstaigą!

-

Tuesday, Dec. lst Evening

20 N. Wacker Drive — Seats Now Seiliną 1.10, 1.65, 2.20

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

i

ra.

i

21, 1042

Šeštadienis. lapkr.

n n i.tr

Kas girdė!
So. Chicagoj

Draugystes Diemo Motinos Sopulin
gos 30 metų Gyvavimo sukaktis
SekiAadienį,

Draugystė

Motinos Į sijų seimams

Dievo

Sopulingos mini 30 metų

gy

draugija yra

į visados suteikus auką.
ran

programa, Šv. Antano para dasi seseriška meilė. Nariai
pijos salėje,

6:30 ligoje teikia pinigišką para-

Pradžia

ramą ir aplankymu.

v. v.

Nors

Žiūrint atgal, rodos, lai didelei nelaimei ištikus, pakas greit pabėgo. Bet viso gelba vis teikiama.

Narei

kių laikų praleista. Iš pra mirus, draugijos narės

da

skaičius

buvo lyvauja laidotuvėse ir $50.-

nedidelis, bet jaunos

lietu- 00 skiriama iš iždo. Prie to

džios narių

tės moterys ir merginos bufdar kiekviena narė pridedu

vo pilnos energijos ir darbš

doler|.

Narės

vyrui

mi

tumo kelti katalikybę ir lie- rus, visos kitos narės sude-

vai.

po

kviečia

pampi-

A

3 GRAŽŪS PAVEIKSLAI, 8x10 didumo

už tiktai

...................................... ........................................

MOmi Gyvai Atrodanti, Alyvos Spalvuoti raveilcatai nuo 41.49 Ir aak9.

gos 49 kuopa rengiasi pa
minėti trijų metų gyvavimo

Šiandie

ir rytoj

įvyksta

bus nedėlioja, Grand Opening ir Thankslapkr. 22 d., fe v. Jurgio pa giving Party naujai įreng i
jonus, kaimynus ir draugus
rapijos svetainėj ant antrų toj Jono ir Anelės Kaledinsatsilankyti j rengiamą pralubų. Pradžia 7:30 vai. vak. kų svečių užeigos, kurią už
mogą — kauliukais žaidimą
vadino Stock Yards. GrilL, ao
ir kortavimą. Vakaras įvytas |
Kviečiame visas sąjungieresu 4153 So. Halsted St.
parapijos svetainėj, 88th Ir f tęs ateiti ir savo pažįstamas
Jonas (Kaledinekas) Kel
Marąuette Avė. Atsilankę1 atsivesti. Jei laikas ieis, ir
ly yra plačiai žinomas ckineęigailės, nes komisija tu iš kitų kolonijų sąjungietės
kagietis.
Anksčiau
darbavos
p
»
•
e
e
/
•
»
>
ri puikių dovanų ir 4 a <1 a kviečiamos atvykti.’ Ku' bu&
su Peoples Furniture Co.,
daug linksmybių suteikti. nebus, o lietuviškų pyragą
vėliau buvo vedėju Progresą
Rus užkandžio,
Įžan tikrai bus.
Furnitūra Co., taipgi buvo
ga 35c.
Komisija ir valdyba tų įstaigų direktorius ir da
narės

KALĖDOMS - Dovana, Kuri Džiugina Širdį

aukaktį. Tai

REPUBLIC 1151

2640 WEST 63RD STREET

KUNIGAS J. NAVICKAS

Jo gyvenimo ir asmens
bruožai"

rienėse Ir piknikuose ir at

mo

lieka visus darbus prie

kitiems

programa> lapkričio 22, 6:30
v. v. Šv. Antano parapijos

Dievo

salėje, 15th St, ir 49 Ct. Pro

grama bus

ra savaitė

vo veikimo idealus

įgyven

dinti.

Dabar draugijoje narių tu

ri arti 200. Finansiniai tvir

parapijos ta. Yra pirkus už $100.00
Defense Bond. Didelės su
augimu, augo ir
draugys
tės veikimas. . Senoje
Šv. mos padėtos saugiose vieto
v
a J.
Antano bažnyčioje draugija se.
Sykiu su aavo

1

4

Šiandie įvyksią
"Grand Opening"
J. Kaledinsko užeigos

linink&s. Pastaruoju laiku
Vakaras pavyko
•
s
Tokia antrašte knygą, kun. Dr. K. Urr
buvo menedžeriuąr Dariausdžius
visiems
parapijoetami
4
bonavičiaus parašyta, jau rengiama
Pereitų sekmadienį, para
Girėno Memorial namo.
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
pijos svet. įvyko linksmybių kurie aukojo nupirkimui ku
Turėdamas užtektinai eslų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimų.
vakaras, kurį surengė para ro parapijos trobėslams ap
nergijoe ir daug gerų drau
Surinkto
$160.00.
Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
pijos choras. Vakaras buvc šildyti.
gų sumanėijeteigti savo biz
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
sėkmingas, nes atsilankę sve Kas dar savo aukos neįtei
nį: įsigijo namą ir įsteigė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
čiai gausiai, parėmę žinoda kė, gali įteikti bažnyčioje
gražų Griii.
vardai bus paskelbti knygos gale.
mi, jog choras taipgi tar per kolektą. Kiekviena suks
Kaledinakai turi garbės'
A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
nauja parapijai. Liks gra yra labai įvertinama.
užprašyti visus esamus ir
y > • t-Jp*
f .
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
žaus pelno parapijai. Varg. Vėliavos iškėlimas
būsimus draugus į šią puo
kad jų vardaj laiku galėtų tilpti lei
K. Gaubia ir choristai reiš
tą. Visus žada gerai pavai-1
džiamoje knygoje.
Trumpoje ateityje mūsų
kia padėką visiems, kurie
Šinti.
*
parap.
darže
—
kampas
88th
tik atsilankė ir parėmė va
Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
Smagu matyti lietuvius1
ir
Marąuette
Avė.
—
įvyks
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Avė., Chi
karą. ’
steigiant savus biznius, o dar
»
Amerikos vėliavos iškėlimas
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College,
smagiau yra kaipo geriems
Lanko parapijoms
Thompson, Conn.
su “honor roil” jaunuolių,
tarnaujančių kariuomenėj, iš dra-'u&ams palinkėti “good
Mūsų mylimas Ir darbš
luck” naujam biznyje. Juk Į
tus kieto. Icua. V. černaua to bloko ir priklausančių šv.
------- f
kas ir vargonininkas jau ant Juozapo parapijai. Apie 40

tuvybę ir nusistačiusioe są- da po 90c.

r

a.,

pietų, Sv. Teresėlės Sodalicijos

Pačioje draugystėje

vavimo sukaktį, banketu su

Bridgeport — Moter ų Są-

22

Lapkr.

a s

Minės trijų metu sukaktį

Kviečiame į

lapkr. 22 d. Be to, katalikiškų' organiza-

a

.

buvo įrengus Dievo Motinos

Sopulingos altorių, kuris kai
aavo virš $700.00. Naujoje

Paskutinis kvietimas

stacijas,

Cicero. — Nuoširdžiai už

kurios kainavo virš $1,400.-

prašome Cicero, Chicago ir

bažnyčioje
00.

Be

draugija

įtaisė

šių

dideliu aukų,

dirbo ti draugystės Dievo Motinos
vaka Sopulingos 30 metų gyvavi

visą laiką

bazaruose, parapijos

minimo valgių. Ir

apylinkės lietuvius dalyvau

parapijos reikalams

ga

sukakties

bankiete

su

parakijo jaunuolių yra išvykę į Dė
.. Motinos Sopulingos Draugi
nus (kalėdoja). Parapijonai dės Šamo kariuomenę: army,
ja visados prisideda darbu kult Zakarausko, Marąuette
navy, air corp. coast guard
Parko parapijos vikaro, iš visur maloniai svečius prii
ir aukomis.
t.t
\
ma ir apdovanoja. Malonu ir
_ .
i
. •J .
■
A- >
lavinta
grupė.
Šioje
grupėj
Ypatingai džiaugiasi drau
ir parapijos žmonėms pasi Paremkite, labdarybę
dalyvaus ir M. Druktenytė.
gija, kuomet
iš
parapijos
dalinti mintimis su dvasios
jaunikaitis
tampa
Dievo plačiai žinoma soprano.
LRK Labdaringoji Sąjun
vadu, kuris interesuojasi pa
tarnu — kunigą. Primician

Rengimo Komisija

įteikia

lanko

rapijos reikalais ir jos ge ga atsikreipia Į kiekvieną šv.

dies kataliką ir. prašo pagal
bos. Kviečia įsigyti bilietus

Mūsų parap. darbšti vei gražaus vaidinimo “Virtue
kėja visų piknikų šeiminin of Satan’-, kuris bus Civic

au

kojus $100.00; Šv. Kazimie

ro Vienuolyno rėmėjų

/

Garnio dovana
<* t'

Draugystė yra garbės na

rė A.L.R.K. Labdarių,

kė B. Vasiliauskienė džiau Opera rūmuose, lapkr. 29 d.
giasi vėl palikusi ‘ ‘grand- ir gruod. 1. Visas pelnas ski

gar

$100.00.

ma”. Mat, marti J. Pečiulie riamas baigimui senelių prie
ne susilaukė garnio dova glaudos. Kas negali dalyvau
nos sūnaus. Sveikiname J. ti teatre, malonėkite tapti
Pečiulių ir Vasiliauskų šei Labdarių globėjais, aukoda

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Uguor
Įstaiga Chicagoje

Išvyko tarnybai

dės Šamo

-r

uącoR
MUOA

silM

kariuomenę gabus

kol

dar

vas Grigalaitis. Įstojo į Air
Linkime

jam

viso gero:

tr Lletuviik? Gėrimų.

sveikatos ir pasisekimo pa

Parduodame
Tfctai Tausmaan.
Užsakymai Iivettojami

reigose.

m.

Kleb. kun.
FBANK VlZflARD, Sav.

LIETI
DRAUGĄ

KAimaą «»«.

MUTUAL

Dėkoja už aukas

8eįanflą Diena.
Vataėee: I Bd I t M.

v\ černauskas

4Wn

LIQUOB

CO.

Babted ta.

flou
BOULKVARD M14

taria nuoširdžhts padėkos žo

INTERNATIONALLIOUOR CO.

, >

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms ftyrai ir Suknelės
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNININIAMS BASAM*.
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.60, |4.44. 45.00,
910.00 ir 919.00. Striūnos d«l vi
su rirtmlnėtų instrumentų. BAS8
OfeUMS. ŠNARE DRUMS - 918.60.
418.64. 886.00. 190.00. PEDALS,
TO BOTS.
CYMBOL8.
DRUM
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE ririemt
braea Ir “read” lnatrumentama
pritaikomi JUaų lOpoma.
EK8PERTTVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH patataymaa.
AMatnnaa riag Saitų Claraetama.
Triflbomn.
8axapbonea
Smuiko— Ir Oultarams
OpLDSTETN’S BUSTO MKVP
Ma»wvll

St..

\

Mūsų "Specialybė

V
Labai

geros r4Ules moterų kaHtntal, katMUkabi pa<MioMat»
viotii kotai parttidulda nužemlntomle kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

ŠIANDIEN 1

PEOPLES aOAK and BRIDAi SHOP
1711 W. 47th SL

Yards 2588

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

v

ChlMgo.

PADAROME Iš JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materMą ji nOgų
krautuvSs— už tiktai

BECK'S DEPT.
STORE* Ine.
3221-25 S. HALSTED ST.
Phone: YARDS 4778

CO?

WOST

VIRGIN1A

TRIANGLE

BRO1

RANGE OIL

GENUINE

— hop

FOCAHONTA8

Kristaliniai balto range
alyva dėl mėtytos Uepsaes
bu merių švariai dega!

Kol debesinis atakas dar nrišparduotos, ir neturėdami vilties gauti daugiau

WasteM —

tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geiežln-

Nattonallv

fcetto karo jums:

POCAHONTASL
• labaitampeuoti,'tonas už tiktai
run-

OENUINKI P0CAHONTAS,

Tikra
Bergenas.
dydžiė — Tikras

fO 1C
O.vU

*9.20

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $1A Cfi
namų

šildytuvams..

te* k*i*u* pMkant 4 tonu* ar envMI

IV.DU

•

TEU POkTSMOUTH 9022

APYLINKES L1ETUVUA KARINĖN SO ATVDA KLAUSOSI i

1URGUTIZ

I

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenlntėlla ir Smagiausias '
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O kil.
<7*6 So. Western Avenue
GKOvehiil 2242

Visas darbas ir prekes yra
pilnai garantuota.

WHOLESALE

COAL

KtJB BONA — NAMUOSB — SVEČIUOSE —
AB VAMNBJANT LAUKUOSE —• VISA CHICAGOS IR

ISIOO.OOO STOCK L10UIDAT10N PARDAVIMAS
FURNITURE

AVĖ.

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

TŪBOS. CLARtN»TAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONJES. fluTB8 au
— 4*« 0«. 4*7»O.
449.00 ir 47S.O0. Vlal garantuoti
lengvam grojimai,
KONCERTUI OUITARAI. 8PANIAK1 MANDOLINAI. BANJOfe.
SMUIKOS. TENOR BANJO8 —
44.60. 48.M. 41iS0 «ri H*«0.
HTRIUNINLAI BASAI — 960 00.

KO. CALIFORNIA AVK.

Tek REPubUc 15S8-G

ir

SUKNELIŲ

proga dabar

Didelis Pasirinkimas
Ferankg, Draperių, Viršutinių
Apdengalų Materiolo.

Corps.

CRANE

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

mnSPAiomon

LANGAMS APDENGALAI —
Drapea — pritaikomi VELTUL

Vardo dr-jos narys Stanislo

5332 SO. DONO

FAMNAUBvarr

Plunksnų Kaldras

šv. Juozapo parapijos ir Šv.

pečiuose

MI’SŲ

mihka-

auginti naują pilietį.

Praeitą savaitę išvyko į Dė

kepimui

stabo

*014

nuolių eilės ir vėl praretėjo

Mine

ISPARDAVK-IAS

mos, linkime pavyzdingai iš mi po $1.00 tom tikslui. Rap.

štai, mūsų parapijos, jau

SM048

DIDEUS

MOKINUKO
UDttU
IMSTRUMEjrrv.

rove.

dovaną.

bės narė, aukojus

Į«lni<*,($r

Juozapo ,'panųp.

patofbauja ir

tui draugija
sykiu

Išpildys

graži.

A1£X AIGAUSKAS and SONS
FACTORY

REPKESENTATTVE

6343.South Westem Avonue, Chicago
TsAsf<msa — REPUBLIC

6051

Mes turime savo štoke vi
sokios rųšies alyvos dėl burnerių, namu vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. •
TRIANGLE OIL COMPANY f

2430 West 26th Street
Chicago, m., Tel. CAN. 2020

P Al su ivejonb kekNnin. 100% vilnoniai, 855.00 įTOO nn
vertės “olose our kates ..............................................
Pirkite dabar Ir nutaopyktte pinigų.

[VYRŲ ŽIEMINIAI IPOOATS,
e.v a rn
$29.50 na M i, parsiduoda dabar ui ........................
|MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paaiųtl. Tikra vertė nuo fto.00PA nr
*7C
. Iki $95.00. Parsiduoda dabar
»*«•/*>

|FUR COATS, $75.00 vertės,
flA
Paraiduoda po tiktai ........................................................ ų>Z3.UU
[VAIKŲ DRABUŽIAI. Valksmą 4 imotų tfC QC JO QC
vilnoniai siūtai, J15 vert uužemit. kaina
“ tPO.3t>

[MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dreeės vertos $395, paralduo- ffl qq
da po tiktai ....................................... *................................ M>l«oO
115.00 vertės KOTAI,
np
pasiduoda po tiktai ...................................................... «}>O»/0

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
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SeStądienis, lapjcr. 21, 1942

NEPAPRASTAS, SAUNUS DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS METINIS BANKIETAS
*

Dievo Apveizdos parapijos salėj, 18th ir S. Union Avė. £

Įvyks sekmadienio vakare, lapkričio (Nov.) 22 d., 1942
.

S. 7-tą vai. bus rodomi krutami, girdžiami. ir ma

tomi paveikslai po vardu:

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

Differenre”, kurie bus labai įdomūs ir gražūs.
4. Apie 8-tą vai. bus pasveikinimas visų motinėlių lr
tėvelių kurių sūnūs jau tarnauja Alos Salės kariuo
menėje lr kitas labai vertingas dalykas. Malonėkite
sugrąžint visus tikietus iki bankieto, jei to nepadarėt.

BANKIETO SVARBIAUSIEJI PUNKTAI:

1. Dčl bankieto, salės durys bus atidarytos 6 vai.
2. Punktualiai 6 vai. pradėsim valgyt skanius valgius.
“And That Made the

SVEIKINA LAIMĖTOJĄ

DARBO VALANDOS PAKEISTOS
NUO GRUODŽIO I DIENOS

KAVOS REIKALAI
ĮŠALDYTAS NUO RYT

DIENOS. KAS IR KAIP

GALĖS PIRKTI KAVĄ

Šis pertvarkymas apims 300,000

Nuo lapkričio 22 dienos
iki 29 dienos kavos pardavi
mas bus įšaldytas, per tą
laikotarpį kostiumeriai ne
galės pirkti kavos. Lapkri
čio 29 dieną kava vėl bus
parduodama. Su cukraus 27
stempa bus galima pirkti
vieną kavos svarą. Vieno
kavos svaro vienam asme
niui turės pakakti 5 savai
tėm. Stempa bus gera pen
kias savaites.

Chicagos darbininkų.
joje darbininkų skaičius di
dėja ir tt, o nuo gruodžio 1
dienos dėl; gazolino racionavimo padidės keleivių skai
čius. Kad išvengus žmonių
susigrūdymo
susisiekimo
priemonėse, todėl ir įvestas
naujas darbo pertvarkymas.

Sis
pertvarkymas lies
tuos darbininkus, kurie pra
deda dirbti iš ryto tarp
7:30 ir 9:45 ir baigė dirbti
tarp 4 ir 6:45 po pietų.
Naujas darbo pertvarky
mas apims 300,000 Chicagos darbininkų.
♦ I*?' *.
Naujas darbo pertvarkymas įvedamas todėl, kad
•Chicagoje nėra galimybės
-naujų susisiekimo
priemoi įttių pastatyti, busų susisie-

Pusę maitos į šiaurę nud
Mc Henry kauntėje pereitą
ketvirtadienį mediniame na
me kilo gaisras ir gaisre žu
vo Mrs. Dorothy Eitel Kohout ir Paul R. Kohout du
vaikai: Paul, 4 metų, Peter
2 metų.

\ ’kimas sumažintas, industri-

Nejaunesnt kaip 15 metų

Žuvo maži
vaikai gaisre

Kas norės gauti vieną
sVarą
kavos — turės būti į
Cap. E. J. (Mike) Moran, dešinėje, iš U.S.S. Boise laivo,
lengvojo kruserio, yra sveikinamas Admiral Ernest King, ne jaunesni s kaip 15 metų
U. S. Navy commander in chief. U.S.S. Boise, lengvam amžiaus.
kruseriui, yra suteiktas kreditas, kad šis Laivas yra daug
Jei kas pirmiau nusipirko
prisidėjęs prie šešių japonų karo laivų nuskandinimo. U. kavos atsargų, tai jie nega
S.S. Boise kruseris grįžo į Philadelphia remontui.
lės gauti kavos tol, kol ne
('‘Draugas*’

i
, Motina per langą Bandė
, vaikus gelbėti iš gaisro, bet
nepasisekė; ji, pati susižeidė. Gaisras kilo ryto metu.

SKELBKITĖS “DRAUGE” '

Rūkymo Priimnumo
skoningose
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RASTI PIRMI BEŠALIŠKUOSE READER’S, DIGEST TYRIMUOSE...

r

„<n A gerkles erzinančių savybių

(TARS and resins)
L VlAtUtfN1KOT1N°
i
£4 • SKANUS SKONIS PATENKINA MILIJONUS I

(tom. U™,’“*"?'» -kontagumob™„.
tyrimu p.^o
“iPgl R.«ler-. Dlgeflt

savybių, tam .nH gerkičn erzinančių
jančių cigaretų tvrim™*’ Ma*iau®*a
7 vadovauM tyrimuose. Prašykite Old Gold.

LAIMĖJIMUI —

•
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Acme

telephota,

sunaudos turimąją.
Jei kuris asmuo, turėda
Užsidarė 800
Kalbės
mas namie kavos, norės ko
gazolino stočių
arkivyskupas
kiais suktais būdais įsigyti
kavos, tai bus baudžiamas
Chicagoje užsidarė 800 ga
Chicagos
arkivyskupas
žolino stočių sumažėjus au Stritch ateinantį pirmadie griežta bausme.
tomobilių judėjimui.
nį kalbės Švento Vardo Di Gali užsiregistruoti
džiųjų Brolių suvažiavime, kavos gavimui
* •
kuris įvyks Palmer House.
Jei kas turi bent vieną
PLATINKITE “DRAUGĄ*
Šiame
suvažiavime
bus svarą namie kavos, tai jis
svarstomas klausimas kaip naujos kavos dabar negaus.
užkirsti kelią jaunimo nusi
Asmenys, kurie neužsirekaltimams.
gistravo cukraus kvotoms,

DAUGIAU

Si

parapijos raštinėje arba bankieto vakare įeinant į
svetainę prie durų.

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

Kun. A. Martinkus, klebonas

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti

The Office of Dsfense
Transportation praneša, kad
nuo gruodžio 1 dienos bus
Chicagoje kai kuriems dar
bininkams pakeistos darbo
valandos, kad išvengti susi
grūdymo susisiekimo prie
monėse (gatvėkariuose, bu
cuose ir tt.). Vieni darbi
ninkai pradės dirbti ir nus
tos dirbti nuo 15 iki 30 mi
nučių anksčiau, o kiti baigs
dirbti ir pradės dirbti nuo
15 iki 30 jninučių vėliau.

%

Eorlllard Componyiiou
1760

uaiaunaiicu
Eatabllahed

V ATEIČIAI — PIRKIT KARO BONUS IR ŽENKLUS

Naujame karo
fabrike gaisras

gali dabar užsiregistruoti
kavai savo vietinėse tary
bose.

Vakar Chicagoje, Southwest Side, naujame lėktuvų
inžinų fabrike kilo gaisras
ir gaisras sukėlė $20,000
nuostolių.
Salem, Ore., nepilnapro^
Po dviejų valandų tik ug
nis buvo paimta į kontrolę. čių ligoninėje nuo kiaušinių
užsinuodijimo mirė 47 asine
nys, 460 mirtinai susirgo.
Pirkite daiktus ir
Manoma, kad ligonis bus
įmetęs nuodų į kiaušinių teš
veskitės namo kai
lą, kuri buyo laikomi šaltoje
vietoje. Klausinėjama 3,000
mažiausiai yra
asmenų, kurie yra gydomi
keliaujančio žmonių ligoninėje. Norima susekti
Apsaugos
Transportaci- kaltininką.
Po tyrinėjimo apsinuodiju
jos ofisas įspėja, kad įvai
rių daiktų pirkėjai ir pirkė šių vidurius, rasta sodium
jos nusipirktus daiktus vež-> fluoride nuodai. Tais nuo
tusi ii miesto tomis valan dais yra užmušiami tarako
nai.
domis, kai gatvėkariuose, bu
šose ar eleveituriuose ma
žiausia
yra važiuojančių Dar nepaiškėjo
žmonių. Taigi geriausia pir
kiniai mieste pirktis ir vež kaltininkai
tis juos namon, kai mažiau ■ Chicagoje, Alexander gat
yra važiuojančių žmonių.
vės gale, pereito pirmadie
Nuo pusę penktos iki pu nio vakare buvo rastas nu
sę šeštos valandos po pietų žudytas 18 metų jaunuolis
daugiausia yra važiuojan Carlos Boscarino (jau apie
čių susisiekimo priemonė- tai esame rašę)..Policija su
! mis.
laikė porą įtartinų asmenų

BAISI TRAGEDIJA
LIGONINĖJE

I

X Prano Balčiūno namuo
se, West Side, dvigubas liū
desys. Neseniai staiga mirė
žmona Stella, kuri buvo vie
na veikliųjų Aušros Vartų
parapijoj moterų, o šiomis
dienomis pašauktas j kariuo
menę vienturis sūnus Pra
X Chicago Community nas. Pranui Balčiūnui liko
Fund — labdarybės reika tiktai vedusi duktė Kotrina
lams jau surinkta $2,664,182. Copek.
X Emily Miciūnas Jau pa
Užsimota sukelti $3,750.000.
sveikus ir tikisi pradėti dirb
X Jonas K&siliauskas, sū
ti. Jai teko pergyventi sun
nus Bridgeporto biznierių,
ki operacija Šv. Kryžiaus li
tavernininkų K. ir V. Kasigoninėj. Emily yra duktė
liauskų, 3364 S. Halsted St.
šiomis dienomis išvyko į ka
riuomenę.
X Stanislovas Gedminas,
žinomas Brighton Park vei-,
kėjas, Lapkričio 13 d. darbe
sunkiai sužeidė dešinę akį
ir, galimas daiktas, kad ja
neteks regėjimo. Ligonis gu
li Chicago Eye, Ear, Nose
and Throat Hospital, 231 W.
Washington St.

X Sesutės Genė ir Salė
Ruibytės, neseniai atvyk,u
sios ie Lietuvos, lapkričio
22 d., Aušros Vartų parapi
jos salėj dainuos Ateitinin
EMILY MICIŪNAS
kų draugovės vakare. Jos žinomų brighton pa rkiečių ir
moka dar negirdėtų Chicagoj kun. Ant. Miciūno, MIC., se
suo. Kun. Miciūnas šiuo me
dainų.
X A. a. Stanislovas Mu tu gilina savo mokslą Mar
ralis, gyvenęs adresu 837 W. ąuette universitete ir ruo
šias filosofijos daktaratui.
33rd St., mirė darbe tą pa
čią dieną (lapkričio 14), kai
penktas jo sūnus iš eilės bu Atvykite ir pasigrožėkit
vo. pašauktas į kariuomenę
Iš didelio gailesčio širdis nu lietuviu tautiniais
stojo plakus ir nelaiminga- j
kostiumais ir šokiais
sis kęto.
Ateitininkų
Draugovės
\ X Eleonorai Kandrataitei,' tautinis baletas, su savo
žinomai solistei ir Mundc margaspalviais, dar iš Lietu
lein Kolegijos studentei, šį vos atsivežtais mergaičių ir
met paskirta LUC (Lietuvių vyrų tautiškais drabužiais
Universiteto Klūbo) stipen Westsidėje pirmą kartą pa
dija sumoje $150.00. Tokios sirodysi lapkričio 22 d. 6
stiperidijae LUC kas met vai. vak. Aušros Vartų pa
skiria vienam lietuviui stu
rapijos salėje.
dentui, ar studentei.
Ateitininkų Draugovės

X Dievo Apvaizdos para
pijos salė puošiama, deko
ruojama. Mat, tikimosi daug
žymių svečių sulaukti į me
tinę parapijos vakarienę sek
madienį, lapkr. 22 d. Visa
parapija nekantriai laukia
sekmadienio vakaro.
X Dr. P. T. Brazis, 6857 S.
Western Avė., gavo laišką
nuo klieriko dr. A. Rakaus
ko, kuriame jis praneša ga
vęs Amerikos Raudonojo
Kryžiaus įgaliojimą dėstyti
Niagara Falls universitete
pirmosios pagalbos dėsnius.
Šiuos kursus lanko trečių ir
ketvirto kurdo teologai.

ir iš tų asmenų paaiškėjo
kitas nusikaltimas, bet šio
jaunuąįio nužudymč kalti
ninkai dar nepaiškėjo.

Tautinis baletas gyvuoja
dar tik virš metų, bet jau
spėjo gražiai pasirodyti Va
sario 16 minėjime, “Drau
go” koncerte ir dar penkiuo
se parengimuose. Draugo
vės baleto šokėjai turi au
tentiškus lietuvių tautinius
rūbus, kuriais, kas tik pa
mato gėrisi. Sekmadie vaka
re visi kviečiami atvykti į
Ateitininkų parengimą ir
tuo paremti iš Lietuvos at
vykusio jaunimo 'pastangas
populiarizuoti lietuvių tauti
nius šokius ir liaudies dai
nas. Be tautinių šokių ir dai
nų programoje dar bus link
sma komedija “Mamos nedasupta*. Po programos bus
šokiai ir žaidimai, grieš
Eddie Dause orkestras. Ti
kietai 33 centai.
K.

