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2 JAPONU TRANSPORTAI NUSKANDINTA
Šimtai japonų žųsta stengdamies
gelbėti saviškiams Būna bazėje
Sąjungininkų lėktuvai blaško
.vi.

Zi

KT

1-

-

1 -

priešo laivus N. Gvinėjos apylinkėse
a

GEN. MaeARTHUR ŠTA-,
v. *« , ,
, a
BAS, lapkr. 26.—Dar kartą
’
praeitą naktį japonai bandė
iš transportų išlaipinti ka
riuomenę Būna Gona bazių
pakrantėse, Naujojoj Gvinė
joj, gelbėti ten prie jūros
prispirtiems japonams.
Bet tas japonams nepasi
sekė ir susilaukė skaudžių
nuostolių.
If I ■

va

a

a

va

Vokiečiai siunčia
sunkiąją artileriją
į P. Prancūzijo
BERLYNAS, lapkr. 26
(per radiją).—Vokiečių ka
ro vadovybė skubotai moder
nizuoja Pietų Prancūzijos
pakraščių įsitvirtinimus. Į
Marseilles siunčiama sunkio
ji artilerija. Pasiruošimai
galvatrukčia i c vykdomi,
anot nacių, Europos apsau
gai.

,

Sovietai pasižada
taikoje sugyventi
su Lenkija
Londonas,

lapkr. 26 —
Lenku tremtinė vyriausybė
! Anglijoje gavo Stalino ir Mo

i

RUSAI UŽDARE NACIUS J SPĄSTUS

CHERNYSHEVSKAY A,

.........................
.
,
su Lenkija bus draugingi au
tai naikintuvai) nuskandin

si. Ir apie tai nereikia abeta. Trečiasis sugadintas ir,
, .
..
,
.joti—sako, kas netolimoj
kaip spėjama, nuskendęs. Są
. ,
.
x .
. T ,
.........................
i praeity įvykę, reikia uzmirjungininkų lakūnai kitus to ...
,
,

,
.
, .
1 sti, nes ko panašaus daugiau
konvojaus laivus i visas punepasikartos.

100

APIE 300,00 VOKIEČIŲ
PATEKO Į RUSŲ SPĄSTUS
Jų dalis nukauta, arba sužeista,

STALINGRAD

KALACĘ

kiti paimti nelaisvėn

TSIMLYANSIC^i^** •****'
ROSTOV —J/kOtilnovkoski

MASKVA,

lotovo pažadėjimus, kad po

. .

Du japonų transportai su
„ ..
, , . .
, •
, ,
, , šio karo Rusijos santykiai
kariuomene (sakoma, kad
T , .. ,
,
. .

MILĖS

SOVIET\ RUSSIA

• SALSK
tikmoritSi
krasnodar

ASTIAKHAN]

lapkr.

26. —

Žymioji dalis tų vokiečių

Sovietai praneša, kad kelin jau nukauta, sužeista, arba
ta diena Stalingrado fronte nelaisvėn

• ELAYA GLINA/

paimta.

Rusams

t
1

raudonoji armija vykdo sėk tekę nepaprastai dideli karo

\ THE FRONT

mingą ofensyvą prieš vokie grobiai.
MiCASPlAN SEA

Sovietų spauda rašo, kad

čius.
Vokiečių

.NALCMIK

JoZDOK
’•»

<ifoz NY

sės įsblaske.

Spėjama, kad visi trans
THECAUCASUS
Japonai neturi laiko
portuojami kareiviai su lai
• tifus
vais nugarmėjo jūros dug
pulti Indiją
TURKEY
nan.
— RUSSIAN THRUSTS
šis buvo šeštasis japonė NEW DELHI, Indija, lapkr.
tB*t>GERMAN ORI VE
nepavykęs žygis šį mėnesį 26.—Brig. gen. Clayton L.
(“Draugaa” Acme telephoto.
išlaipinti daugiau kariuome- Bissell, U. S. armijos oro
Rusų žiemos ofensyva padidėjo prie Stalingrado, kur
nės į N. Gvinėją gintis prieš jėgų Indijoj, Burmoj ir Kini- 375,000 nacių kareivių pakliuvo į rusų žnyplių spąstus.
sąjungininkų jėgas.
joj viršininkas, pareiškia,
Naciai bando kantraatakuoti. žemėlapis rodo taip pat ar
Savo rėžtu sausžemy są-1 kad iaponai per daug užim’ tilerijos veikimą Kaukazo apylinkėje, netoli Nalchik.
ti kitose srityse ir neturi
jungininkai iš trijų šonų
laiko įsiveržti Indijon.
raižo japonų pozicijas aplin
Anot gen. Bissell, U. S.
kui Būna bazę. Susekama,
japonai nepaprastai tvirtai lakūnai bombonešiais daug
įsitvirtinę ir atkakliai gina nuostolių sukelia japonams
si. Nes jiems einasi išlikti Burmoje ir su mažais sau
gyvais.
nuostoliais visur kitur sėk
Sąjungininkų lakūnai smarkiai
Japonai turi
ir oro jė mingai veikia.

į

Ašies lakūnų aktyvumas didėja
Tunisijoj, visoj S. Afrikoj

dar

frontas

rusų Stalingrado apgulimas, gali

dviem kyliais kaip replėmis ma sakyti, sulaužytas ir kad
žnybiamas ir tų kylių prie apsiausti vokiečiai bus išnai

šakiams uždaryti likę
tik kinti.
apie 30 mailių. Kai kyliai1 • Raudonoji armija smarkią

padarys kontaktą, tada apie Į ofensyvą sukėlė kai dalis vo300,000

vokiečių • atsidurs: kiečių iš Stalingrado fronto

bučiuje.

ištraukta, kai sumažėjo na

cių lakūnų veikimas. Supras-

Italai darbininkai
■

v.

......

SIUnCI3IT1l (USldiyTl

išgriautus miestus
ROMA,

lapkr.

26. — Įvai

tav kad vokiečių divizijos iš

trauktos ir pasiųstos į pieti
nės Europos frontą. Tad ru
sai

pasinaudojo

proga

ir

ėmėsi vokiečius pliekti. Ga

limas daiktas, kad rusai per

riose Italijos dalyse darbi žiemą iš vokiečių atsiims
ninkai mobilizuojami ir siun visą pietinę Rusiją ir gal dar
čiami į šiaurinius italų mie Ukrainą.
Raudonoji armija ir Masstus. kuriuos britų lakūnai
išgriovė, atstatymo ir taiSy- kvos fronte suk516 ofensyvą
mo darbams
|ir tenai- anot sovietų Prane'
Keturi šimtai darbininkų į šinup vokiečiai pliekiami,

iš Romos išsiųsta į Genoa.i (Berlyne pripažįstama, kad
Kiti šimtai bus siunčiami į i raudonoji armija
sukėlė
Naciai išžudę du
• ofensyvą. Bet pažymima, kad
LONDONAS, lapkr. 26.—
LONDONAS, lapkr. 26.— Milaną ir Turiną.
Norima pusmečiui
j visur vyksta atkaklios kovos
Iš Moroko per radiją prane- Žiniomis iš Šiaurinės Afrimilijonus žydu
atidėti gazolino
ir sako, kad vokiečiai grieb
ša, kad sąjungininkų lakūnai kos, Hitleris, regis, nuspren- Gen. Duncan dingo
WASHINGTON, lapkr. 26. be pertraukos imasi atakuo- dęs tenai iki karčiausioje
sis prieš raudonąją armiją
racijonavimą
— World Jew?sh congress
Prezidentas žada
atitinkamų priemonių).
ti ašies pozicijas Bizerte ir galo kovoti prieš sąjungi- vykdamas i Afriką
pirmininkas
dr.
Stephen
S.
WASHINGTON, lapkr. 26.
Tunis bazėse, Tunisijoj. Tas ninkus, kadangi ašies oro
WASHINGTON, lapkr. 26.
pasaulio
arabus
Wise
sakosi
iš
įvairių
šalti

— Kongreso žemesniųjų rū
reiškia, kad sausžemio ka- jėgos ten kaskart didinamos'__ Karo departamentas pra
nių patyręs, kad Vokietijoje
mų
specialus
komitetas,
riuomenė ruošiasi visu smar-, ir ašies lakūnai plečia savo neša, kad kažkur šiaurinės
ir
okupuotuose
Europos
kraš
kurs kovoja prieš gazolino
kurnu susimesti prieš ašies aktyvumą, kai kur net ata- į Prancūzijos pakrantėse dinWASHINGTON, lapkr. 26. tuose naciai išžudę apie du jėgas tikslu jas ten su^lup- kuodami sąjungininkų poziracijonavimą visoj šaly, siū
go U. S. brig. gen. Asą N.
lo racijonavimą atidėti še — Prez. Rooseveltas vakar milijonus žydų. Žydai nuo dyti ir visiškai parblokšti. I cijas. Sužinoma, kad naciai Duncan, 50 m. amž., orinių
šiems mėnesiams ir leisti pa užtikrino Irako ministrą pir- nacių labiausia nukentėję
Britų Įeit. gen. Kenneth daug savo lėktuvų ištraukia jėgų štato karo veiksmų Eu-’
Chicago Surface Lines
Lenkijoje.
Tik
vienam
Var

mininką,
kad
Amerika
ir
jos
tiems motoristams konser
A. N. Anderson vadovauja ir iš Rusijos fronto.
ropoję viršininkas. Jis iš An- j (gatvėkarių) darbininkams,
vuoti vartojamas padangas. sąjungininkai visą laiką dar šuvos mieste iš pusės mili ten sąjungininkų jėgoms, ku
Britų užsienio reikalų sek glijos lėktuvu skrido į šiau- priklausantiems AmalgamaSako, tuo būdu bus išban- buosis iki pasaulio arabai jono žydų išlikę apie 100.090. rios sudaro 1-ąją britų armi- retoriua A Eden vakar
rinę Afriką ir kelinta diena ted unijai arbitracijos boardytas be prievartos , gumos
aP^raus^ nuo gresian
ją. S.oje armijoje apie trys ,amente pareišk8,
ąpie jo likimą žinių neturi- • das pripažino didesnius atly
LONDONAS. — Britų vy ketvirtadalys yra britų, kiti
konservavimas Ir tik po to čio jiems ašies pavojaus
ginimus.
rinėj Afrikoj kontestas pri ma.
bus galima gazoliną racijo Arabai savo pačių gerovei riausybė paskelbė, kad Afri gi amerikiečiai ir prancūzai.
Apie 13,000 darbininkų už
eina prie kraštutiniausios
nuoti, jei bus gauti per tą turi dabar dėtis su sąjungi- koj vartojami britų speciaStačiai iš Šiaurinės Afri
darbo valandą pripažinta
fazės ir artimiausiomis die Ragina iš miesto
išbandymą negeistini davi ninkais ir kooperuoti prieš lūs pinigai netinkami varto- kos žiniomis pranešama, kad
9 centai daugiau, negu iki
nomis rezultatai turės paaiš
bendrąjį priešą.
ti Anglijoje.
niai.
1-osios armijos amerikiečiai
šioliai buvo mokama. Ka
kėti.
iškelti moteris
Be to, senatorių grupė
lakūnai Tunisijoje užvakar
BERLYNAS, lapkr. 26 dangi konduktoriams ir moChieagoj. Kaipo prosekuto- numuSŽ u aįieg lėktuvų > Sąjungininkų sluoksniuose
imasi tirti, ar gazolino racitormenams praeitą vasarą
rius (kaltintojas) jis buvo Tarp
bQta -r transporti- 1 PriPažistama- kad Bizerte ir į (per radiją).—Italų laikrašjonavmas t.kra. yra
j Tunis apylinkėse, Tunisijo- tis Messaggero pataria Ro buvo pripažinta 5c. daugiau
nepaprastai energingas.
reikalas.
už darbo valandą, tad dabar
Teisėjas Campbell yra pa
Amerikiečiai skridiksi benl
aSia BU8P«Jusi sutraukti mos autoritetams iš tirštai
YRA JAUNAS JURISTAS mžymėjęs veikla tarp jauni- drai gu britaia akridikala gausingas pajėgas ir ne bi apgyventų Romos miesto da jie turės jau net 14 centų
padidinimo.
Halsey pripažinta
mo ir yra nuoširdus jauni-, atalrJodami Bizerte tenai kaip įsitvirtinti. Taip pat iš lių iškeldinti į provinciją
Federalinis teisėjas WilArbitracijos boardo nuo
Vichy per radiją pranešta, moteris su vaikais. Laikraš
mui patarėjas ir bičiulis. Ji. 8ukė|ė eilę dideHų gaiarų
admirolo ranga
liam J. Campbell, kurs pirsprendžiu padidinimas įsiga
gyvai veikia Catholic Youth'
to britų vidutinio di. kad pasprukusios gen. Rom tis sako, kad sąjungininkai
WASHINGTON, lapkr. 26. mininkav0 išdavikų byloje organizacijoje, Amerikos dum0 b^bo^ai atakav0 melio armijos liekanos iš gali kartais iš oro atakuoti lioja nuo praeito birželio 1
dienos.
-Rear admirolui WilliamF. Chioa£°j irk“ra Paeitą an- Bernaičių Skautų tarpe ir
siclują ,r Krctą Tengi Egipto apsistoja Tripolita- miestą.
Halsey, Jr., U. S. laivyno trad,en» P"Pažl"tua kaltam jau treji metai yra National daugiaugia
kl)uv0 nijoje ir tvarkosi rimtai pa
išdavikus nuteisė, yra 39 m.
LONDONAS. — Turima
sipriešinti 8-ajai britų armi lias kovas rengiamasi ir ar
Youth Illinois valstybėje edairfieldama
,adui Solomons karo zono. x.__ amžiaus. Kai 1940 m. spalio
jai. Be to, ašies kariuomenė timiausiuoju laiku jų nebus žinių, kad naciai dar smar
je, senatas pripažino laikiną..
ministracijos direktorium.
j, pilno admirolo rangą ui » d- •>“ buTO P“kirta« »**kiau susimetę dirbdinti kuo
Su žmona ir trimis duktėHELSINKIS, lapkr. * 26 išlaipinama Gabes ir Sfax, | išvengta.
jo atliktus didelius žygiu. “J"- buTO
fede’ rimis teisėjas gyvena High- (per radiją).—Suomijos vy- pietinės Tunisijos pakrantėKiek žinoma, ašies svar daugiausia submarinų.
z
. , .
ralinio distrikto teismo tei- land Parke.
biausias tikslas yra blokuoti
j riausybė nusprendė ir toliau se.
pneS japonus.
A Va|atyM<e
Anot žinių, amerikiečių, ir atakuoti konvojus, kuriais Ieškote Darbo?
(šia proga reikia pažymė- išmokėti Amerikai dalimis
TORONTO, Ont.—Wendell
Campbell 1926 m. baigė ti, kad nuteistiems trims iš- pirmojo pasaulinio karo sko britų ir prancūzų jėgos Tu sąjungininkų jėgoms į Afri
ką pristatomi
pristatomi karo
karo reikmereikme- . ,/ei.
Willkie čia kalbėdamas ragi- Loyola universiteto teisių davikams mirties bausmė las. Sako, ir ateityje paskir- nisijoje užima strategines ką
.
• ••
yz *
au
k,t<‘ f
poslapio Clasno sąjungininkus aiškiai pa- mokyklą ir užsiėmė privačia teisėjo nuosprendžiu nusta- tais laikais skola bus išmo- vietas ir kai kur susiremia nys ir amunicija Kitas tik
Sekciją”, kur rasite
sakyti ką jie tikisi šiuo ka- teisių praktika. Nuo 1938m. tyta įvykdyti elektros kėdė- karna taip ilgai, kaip ilgai su ašies patruliais. Tačiau slas—atakuoti' ir triuškinti nepaprastą sąrašą įvairių,
ru atsiekti. Sako. žmonės tai iki buvo paskirtas teisėju je sausio 22, bet ne sausio bus šiam tikslui įgijami U.S. didesnių kovų niekur dari sąjungininkų kolonas Tuni- gerai apmokamų dafbų!
nori žinot*
neįvyksta. Bet į tas atkak-j sijoje.
jis buvo U. S. prokuroras 23 d.).
doleriai.

atakuoja ašies bazes Tunisijoj

gų bazės apylinkėse. Tačiau
sąjungininkams jos nereikš
mingos. Jų lėktuvai retina
mi.

Sfritkarių darbininkai
Chieagoj laimėjo
didesnį atlyginimą

JJ g j p,į RUO 9ŠI6S

j

NUTEISĖS CHICAGOJ

| J^yiKUS VISLIAS

✓

'

i

m

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
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Penktadienis, lapkr. 27, 1942

EDDIE RICKENBACKER NEPRARADO ŠYPSNIO

i H. Standley, U. S. ambasa- nas imtų savasias, negu vidorius Sov. Rusijai, už mė- sų lygiomis pasidalinti. (Soi nėšio grįžta Maskvon eiti lonas).
ambasadoriaus pareigas.
:________ _ ________________
Buvo kilę kalbų, kad Stan- ___________________________
dley negrįš Maskvon. Tad
tos kalbos iš Baltųjų Rūmų PRADĖKITE
ir užgintos.

SUSIORGANIZAVO PARAPIJOSE KOMITETAS
NUPIRKIMUI RAUD. KRYŽIUI AMBULANSO
Vietos parapijos sutarti tarnavo Jungtinių Valstybių
nai su draugijomis ir šiaip armijoj pasauliniam kare in
darbuotojais sudarė parapi žinierių karo laivuose. Jis
jose skaitlingas grupes dar yra • tėvas septynių vaikų.
buotis naudai Raudonojo Gyvena So. Boston, Mass.
Kryžiaus, kad būtų nupirk
Sena "‘Draugo” platintoja
ta ambulanaas.
Ona Žilinskaitė-AksomaiLapkr. 22 d., rūpesčiu kun.
V. Masevičiaua, buvo sušauk tienė platina “Draugą” De
tas po šv. Mišių parapijos troite nuo 1917 metų. Iš pra
susirinkimas, kuriame klebo džių ji “Draugą” pardavinė
nas paaiškino tikslą ir pa jo krautuvėj (real estate okvietė S. Atkočiūną vesti fise) prieš Šv. Jurgio bažny
susirinkimą. Išrinkta valdy čią. Tuomet klebonu buvo
ba: J. Klimas, pirm.; J. Al- kun. Skripka. Vienintėlė lie
kevičius, pagelb.; P. Andru- tuviška parapija tada buvo
kitie, rašt.; kun. V. Mase Detroite.
O. Zilinskaitė-Aksomaitievičius, ižd. Susirinkime pa
daryta ir pradžia: aukojo nė yra viena pirmųjų choro
sekantieji: S. Atkočiūnas narių Detroite: giedojo cho
$10.00, J. Ulevičius $10.00, re dar senoje medinėje Šv.
J. Baguckis $10.00, A. Kul Jurgio koplytėlėj, kuomet
bokas $10.00, K. Lobeikis klebonu buvo kun. Valaitis.
$10.00, J. Lernota $5.00, J. Vėliau choras persikėlė į
Lenkaitis $5.00, Helen Bar naują mūrinę bažnyčią. Cho
$5.90, J. Viltrakis $2.00, f. j re buvo dar ir prie varg. A.
Detroito žiedas
Andriukaitis $2.00, J. Ler- Aleksio.
notas $1.00. Pasirodo, kad
Šv. Petro parapija gerame
Graikai mėgino
ūpe tam darbui ir daug pa
sidarbuos.
pasisavinti Kristupų
Kun. V. Maaevičius, pava
lė agitaciją, kad gruodžio 2 Žemaitį
d. vakare, parapijos svetai
Philadelphia, Pa. — Kaip
nėj įvyktų tam tikslui ‘ ‘taun- žinema, graikų daug vardų
co
ir paval džių yra labai pana
i
šūs į lietuvių.
*,• Šv. Jurgio parapijos, dr-jų
Pamatę ar tai angliškuo
atstovų susirinkimas įvyko se laikraščiuose, ar telefonų
lapkr. 22 d. Kun. J. Čižaus knygoje lietuvius graikai
kas apsiėmė būti pirminin juos priskaito prie savo tau
ku, J. Bukanauskaitė, rašt.; tos žmonių. Pavyzdžiui, adJ. Stanevičius, ižd. Kun. J. resu 1201 Green St., gyveČižauskas išdėstė tikslą šio nąs Krištopas žemaitis, kususirinkimo, rašt. surašė da ris su žmona užlaiko grožės
lyvius. Dalyvavo sekantieji: saloną — Emilia’g HairdresŠv. Jurgio parapijos — kuu. sing Parlor, pastaruoju lai
J. čižauskas, A. Petkus, J. ku pradėjo gauti nuo gral
Valiukonis, J. Beleckis. Lie kų laiškus, kuriuose kvie
tuvos Dukterų — P. Medo- čiamas dėtis prie jų — grai
E’ niene, M. Salasevičienė. SL kiško tautinio veikimo.
RKA 171 kp. — P. Medonis
Tas mums, lietuviams, tuŠv. Jurgio par. choro — R ri būti rimtu pamokinimu,
Medonis. Sodalicijos — H. kad jei mes ką gero nuvei

Jei visi žmonės suneštų
savo nelaimes į vieną vietą,
tai paskui greičiau kiekvle-

19 4 3

DR. SELMA SODEIKA
O

D.

AKIS IftT IRI N ĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų {rengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
|

(“Drtutu"

leme

Nuo 10 iki 5 vai kas diena
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

teleooaar

Capt. Eddie Rickenbacker neprarado savo šypsnio. Jis dabar su ryškiu šypsniu va
žiuoja “jeep'’ pasiimti zupės ir ice cream. Kartu su Eddie yra col. Robert L. Griffin,
Jr., U. S. M. C. (prie vairo). Jie važiuoja kur tai Pacifiko bazėje po kelių valandų,
kada buvo Rickenbacker išgelbėtas.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St)

privalėme toje žūtbūtinoje
Be kun. St. Railos, vaidy
Standley grįžta
kovoje už laisvę dalyvauti.! trje to komiteto yra dar j
Mes privalome dalyvauti to-L aav. K. Če V taurias, Genovai-j
atgal Maskvon
je kovoje pirkdami bonus lė Ramanaus c nė ir l’ra-.ąs
reiškia, skolindami pinigu; Prkas. Ona čeledinienė tai' WASHINGTON, lapkr. 22
Amerikos vyriausybei tam darbuotei ta^.v pat daug lai- — Iš Baltųjų Rūmų praneš
kad ji turėtų iš ko apgink
ir energijas paaukoja. •, ta, kad rear adm. William
luoli ir užlaikyti milijonine.1
Netikėtai mirė
kariuomenes įvairiose pas<it
Juozas Staniškis
DR. G. SERNER
lio dalyse. Skolindami Ame
Andriejiečių varg. Petro Į lietuvis akių gydytojas
rikos vyriausybei savo do
25 metų patyrimas
Staniškio brolis Juozas Sialerius, mes sykiu su gen.
Tel. Yards 1829
niškis. 38 metų netikėtai, šir
Pritaiko Akinius.
nuošimčiu taupome atlieka
dies liga mirė 18 d. lapkri-1
Kreivas Akis
mus mūsų centus taip vadi
Iž taiso.
čio. Palaidotas lapkr. 21 d.
namai juodai dienai. Kas ne
iš Šv. Andriejaus bažnyčios
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
išgali išsyk nupirkti bono.
S461 SO. HALSTED ST.
Šv. Kryžiaus kapuose. Lai
tas gali gauti išmokėjimu,
kampas 341 h St.
dojo Charles J. Romanas-Raarba pirkti. Karo Ženklu.-:
manauskas, 1113 Mt. Vernon v<andoe nuo 10 iki 4, nuo 6 Ud 8
frečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
kuriuos galima iškeisti į bo
St.
’k
j •
—
ną. Pirkite bonus pastose^
“* Velionis' iš*'artimiausiųjų
arba bankuose, tačiau kaipc
paliko gyvais dar motiną
N E H VICTORY
lietuviams, patartina pirkti
Petronę Staniškienę, žmoną
HOSPITAL
lietuviškose įstaigose. NuBertą Rajaraakutę-StaniškiePo nauja vadovyste.
pirkus, arba jau ir anksčiau
nę; sūnelį 27 mėnesių Juo
pirktus, užregislruokie. Kas
828 W. 35th PLACE
zuką, brolį Joną ir dvi senenorės, to varda» pavardė
Phone: YARda 2330
1 sės Emiliją ir Paulę, kuri yviešai nebus skelbiami, bet
ra ištekėjus už čia gerai ži
24 vai. patarnavimas
tik prieš valdžią bus paro
nomo viengenčio Prano Pū
Būnant namie ar darbe galite
domi, kad tai lietuvio pirk
gauti gydymo patarnavimu lank
ko.
Senas “Pisorius”
ant mūsų ligoninės kliniką. Kllta. Kam gi kitataučiai mūsr
nlko valandos nuo 2 vai. popiet
nuopelnais turi girtis, diiki 8 vai. vak. šis patarnavimas
teikiamas nužemintomis kainomis.
Būkit
Malonūs
džiuotis?...

fiil&ikiūtS, J. Bakanauskiūtė. kiame, tai privalome elgtis

Prie to, viai, be skirtumo
taip, kad visi žinotų, jog tai paŽvalgų philade ph: ežiai

P. šv. dr-jos — M. Krevlc
- kienė, E. Blauždienė. Kole lietuviai nuveikė, o ne, jei kaip ir apylinkės lietuvia.
tas dr-jų, ir kuopų nesuspė jau.ne lenkai, tai graikai, di imkite dalyvautą Lietuvių;
jo atstovų prisiųsti.
džiuotųs mūsų kilniais dar Bonų Dienoja kuri įvyks
Pirm. kun. J. čižauskas bais.
tekmadienį, gruodžio 6 d.,

kvietė kitas dr-jas būtinai

SAVO AKIMS i

Tik viena pora salų visam gy
venlmul. Saugokite jas, leisdami
tSegsaralnuoti JaS moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo moksla>
gali sutetktL
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akintu, kurie patelio*
visą aklų įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana

Pilnai

mentak

įrengtas

Metllkm,

vūa/kių

gyd>iuui

ilepart-

—

ligų

smarkių lr Uglaikinlų.
PUnM

{rengtas

GTrirurgljos

De-

partmeutas, kur svarbias ir ma
žesne*

operacijas

mlngl

Chi rungai-Dūktu rai.

atlieka

atsako-

Pilnai (rengta Pliyntotlientpy Depkrtmciitas pnskaitant Inathermy, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
lr kltua modernUkus metodus
gydymo.

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50tb Ave.. Cicero, Ul
Tel.: Cicero 7681

bus

atstumta,

geriausias

lWas, gimęs

Luzerne,

Pa.,

rwi\e i.AFAVrnit j»i,

.

2— 4

dilioj pagal sutartį.
Daugely atnitikimų akys

aUteiaa-

Vai.:
ir 7-9 vak.
Ketvirtai), ir Nedeliomia susitarus.

2423 VVest Marųuette fed.

4712 South Ashland Av.

Tat YARda 6981
ftaa: KRNvood 6107.

Phone: YARDS 1378
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
blindnem), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti.
ofiao vai ano 1-8* non 6-.W-8AO

DR. A. J. BERTASH
766 Wost 86tb Street

dėl

gydymas

stokos

Ir

SUPREME
SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

4%

1751 W. 47th Street
ADVOKATAS

WHIINEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akiniu,
atsako mingai a<
prieinamą kainą

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Audijprijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.

TOS F. BUDRIK -

Room 2614

TeL STAte 757?

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsled Si

A. A. SLAKIS

Telefonas:

ADVOKATAS

Calumet 4591

7 So. Dearborn St

DEL RADIO PATAISYMO
PABALKITE:
YARDS 811X8

LIETUVIAI

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON

OM8O VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak
Nedėliomis pagal sutartj.
Office tel YARda 4787
Namų tel PROapect 1930

01. P. ATKOČIŪNAS

Room 1230
Ofise Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagai sutartj

DAKTARAI
Tel YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
IR AKINIUS PBfTAlKO

744 West 35tb Ktruet
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3i
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
Ofiso TeL

...........

VIRglnia 188e

DANTISTAS

1446 So. 4tfth Court, Cicero

DR. AL. RACKU5

Aatrsdiemaia, Ketvirtadieniais
GlDkl'OJAJb IR CHIRURGAS
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.
4204 Archer Avenue
'Ji4/ S. Halsted SL, Chicago LIGONIUS PRIIMA:
Pirmadieniais, Treėiadiemais
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 va!.
ir Šeštadieniais
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tei. YARda 2246
“Lietuvių Muzikaleje svetai
Bonų
vajaus reikalu
prisiųsti į sekantį susirinki
X-Ray DepartDr. J. J. Smetana. Jr. Pilnai (rengtas
daktarams lr pacientams.
Įsikūręs Lietuvių Komite^ rtje”, prie Lllegbeny Avc.
DR. C. VEZEUS
OITOkfeTKlbtAl
mą.
ir
Tilton
ga*
Kė
vienam
vertam
ligonini
ne
tas bonų vajui, kuriam tuo
DANTISTAS
1801 So. Ashland Avenm
Kampan
11-toe
Lapkr. 29 d., šv. Jurgio; tarpu vadovauja kun. StaTad, visi veikiausia: pa MatooMi CANAL MM.
4645 So. Ashland Avenue
Kas liuk mokesčių, susitarsime,
OFISO VALANDOS:
kad būtų jums ko patogiausia.
par. svetainėj, 5 vai. po pie- Sys Raila, pastaram susirin- tepkime kovotojais!
art 47tk Street
a »:»0 a. m. Iki
p.
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vA
Trečiad, ir teStad. 4:10 a. -m.
tų, įvyks bendras visų trijų kime, 18 d. lapkričio, užgy-‘
KALBAM LIETUVIŠKAI
Seredoj pagal sutarti.
Ild T:M ą m
parapijų susirinkimas. Pra- rė tokį atsišaukimą: “Pa
{Telefonas: HEMiock 0849
fiomos dalyvauti ne tik vai- tapkime kovotojais Ameri DR. VAITUSH, OPT.
AJHKBIKO8 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI DR. PETER T. BRAZIS
LIETUVIS
.dybos, bet kas tik nori pa koj” Broliai ir sesės, at
GYDYTOJAS DB CHIRURGAS
. aidarbuoti Raudonajam Kry minkite, kad ne tiktai tas
Oflao taL VIRglnia 0038
Tat OANal 8U8
Rrtdandjoa ML: BBVarlj 8944
Žiui, t. y. sukėlimui pinigų yra karys, kovotojas, kuris
6767 Sfe SVestorn Ave.
DR. S. BIEŽIS
ambuLansui nupirkti. Susi su ginklu rankose kaujas
OFBSO VALANDOS:
DR. T. DUNDULIS
Popiet
nuo 1 ild 3 vaL Vak. 7 iki 9
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
rinkime bus sudaryti planai prieš priešą, bet ir tas, ku
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutartj
2201 West Cermak Rd.
darbuotei. Dalyvaukite kat ris tam kariui parūpina h
T< Oiesro 1464
4157 Archer Avenue
tik galite.
Koresp maisto ir ginklų ir drabu
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
kuris
priežastimi galvos skaudėjimo, Ifiao vaL: 1—3 ir 8-8:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir SedtAd. va
OR. S. R. PALUTSIS ,
žiu. žodžiu, viską. Nes, kaip art
TreČiadiaaiaia . pagal astartį.
svaigimo, aklų aptemimo, nervuokarais ofisas uždarytas.
GYDYTOJAS IR OHIRUROAfl
gi tas karys kautus, jei jis teno, skaudamą akių karšti, atitai
Rėa. 6998 8. Talman Ave.
REZIDENCIJA:
so
trumparegystę
ir
toliregystą.
Kaurp. I5tos gat. Ir 49th Ct
. Seržantas Maurutis
nebūtų viskuo aprūpintas7 Prirengia teisingai akinius. Visuo Rea. Tel. GROveMll 0617
OFISO VALANDO8:
3241
West
66th
Place
atsitikimuose egzaminavimas da Office Tel. HEMiock 4848
Dabar gi Amerika kaujas se
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakara
TaL REPublic 7868
Prieš šešis metus atvykęs
romas su elektra parodančia ma
ir
pagal
sntartį.
klaidas. Speciali atyda at
iš UetuvOs 1941 m. kovo m., ne tik už laisve savo. bet if žiausias
kreipiama į mokyklos vaikus.
DR. J. J. SIMONAITIS Trt OANal 0887
Res. 1625 So. 50tti Avenue
Kreivos akys atitaisomos.
jstojo i U. S. 102 Infantry, visų pavergtų: reiškia, ir už
Tsl Oiesro 1484
Rea
taL:
PROapect
A6M
GYDYTOJAS
ZR
CHIRURGAS
VALANDOS: nūs 10 ryto iki S u.
Lietuvos.
Todėl
ir
mes
visi
National Guard. Dabar yra
vak. Seredomls nuo pietų, s Na-

kažkur Pacifike. Jo dėdė An
drius Maurutis šiomis die
iv m k siti m
.
m?
*i ją"- •
gtomis gavo laišką, kad jau
pakeltas j seržantus. Jis yra
MODKKN
O. Aksomaitienės giminė.
H. MI’I PIK
Kitas giminė — Juozas «pv*;«-rn i'HinK.R
žaloms (Joe Delanis) invsk I. 0URM IW4SIIII.lt FlUfb,'.

TAUPYTI
ŠIANDIEN
dėl

pinigų,

priežiūra.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAn

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

OL CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)
Tel. MIDvvay 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki fl
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRUROAfl

4631 So. Ashland Avenue

Irt

Ofiso
t Yards 0994
Res. TeL: Kemvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak
Nedėbomia nuo 10 ik> 12 vaL dieną

DA, A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Oflao telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VTRglnla 2421

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Vieni žmonės darbuojasi,
6000 Go. ArtasUū Art
Rez. Tel. LAFayette 0004
Jeigu Neatsiliepia —
kaip bitės rinkdamos medų
VALANDOfl- 11 v ryto iki S popte*
8auk KEDzie 2868
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
6 iki 9 vai. vakare
VALANDOS:
Pirm., Antr, Ketvir. 6 Iki 9 vak. — kaip vorai, rinka tiktai
Penkt, SeAted. 8:30 Iki 0:30 vak. nimd.is,
SKAITYKITE “DRAUGI
nešiTT^ Pagal Sutarimą
uuouua.

1821 So. Halsted Street

N •

Penktadienis, lapkr. 27, 1042

Sveikata - Brangus Turtas
/
»

negali miegoti, ūpais labai

/

D B A U O A *

C. B. and Q. R. R.
14th and Canal Sts.

BERNUKAI, turinti mokyklos leidi
mą, dirbti prie lengvų dirbtuvės durbų. AtsIAauklte J —
MAWEIt-GlLDEN-ANNlK, INO.
580 E. Illinois Street

VYRAI reikalingi prie ubelnų dirb
tuvės darbų. Patyrimas nereikalinga.
Geriausia rata užmokesėio.
8QITOE DINGEE COMPANY
1918 Eiston Avemie

T.ATHE HAND — JTO ir FIN
TU RE MAKERS reikalingi.
Tiktai
patyrusiejl. Geriausia rata niokesties mokama.
BLACK H A WK

nos moksle Ta žino ir ekeL į
bia Ražnvčios vadai: ta ž’-1
no ir stencrį98i iirvvendinti j
kiekvienas savo tėvvnės švie
sus patriiotas. Tvarkingas,
švarus, skaistus, padorus ev
venimas teikia vvrui svei
kata. teikia šeimvnai pglaimą. Pasninkavimas nėna non
sensas; nedavimas Ivaškoms
aistroms valios. nean°irvii j
mas. yra tik išmintineo žmo I
gaus pastangos taunvti sa
vo sveikata ir praileinti savo
jaunyste. Y) juk sveikata ir
jaunystė nėra bloeras daly
kas. Ar ne taip. mieli bičUv
liai? šiokiais uareiškim’’’*’
neturiu lokio tikslo moral’
zuoti; čia patiekiu tik fak
tus. kurie vra žinomi medi
cinos moksle.

. e 'A'

’-’ I

MFC

CO.

RAILROAD

ITCH

I*

AND WOMEN

5973 W. Madison

0300 Cottage Grove

6858 S. Halsted

150 N. Ia Šalie

iitaJtffif

-or Monay Baek

kur ųuick rrliei Irom itching cauKfd hy eezenu,
athlete » fout. acabtea, pimples and other ilijiing
conditiore). ūse pure. cixj|inn. inedicated, liųuid
D. D. D.PRCSCmrTlON. A doctor s formula.
Greaaelea and stninlesa. Soothea. comfort* and
ųuickly calms intense itching. 35c Iriai bottle
lirovesit.or money back. Don't sutlt r Ask your
druggist •■■day ior O. D. O. eattcairrtOH.

Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko
darbai vidurmiesty ar jūsų apielinkėje.
Uniformos
duodamos,
ir taipgi išvalomos. Duodame ir
nuolaidą perkant prekes mūsų
Nuolaida perkant prekes mūsų
įstaigoje. Pradinė alga $19.00
savaitę su garantija greito įsidirbimo.

FREIGHT HANDLERS

f lf You Suffor Oistress From

FEM ALE
VEAKNESS
And Wont To
Build Up Red Bloodl

It at such tlmes votr,
suffer from cramps.l
backache, dlstress of
"lrregųlarltles", peri
odą of tbe blues—due
to funetional monthly
dlsturbanccs—
Start at onee—try Lydla E. Pink*

744 E. Bowen

Kreipkitės prie General Foreman:
JAUNOS MERGINOS reikalingos iš
mokti kaip pakuoti alyvas. Mes mo
kėsime jums laike mokinimo. Norime priimti ir patyrusių alyvų pakerkas. Kreipkitės J —
GAOE
MAKERS
MAWER-GULDEX-ANN18. INC.
Patyrę A-l. Aukftėlausia užmokestis
589 E. Illinois Street
mokama. Kreipkitės J —

C. B. and Q. R. R.
Canal and Harrison Sts.

3LETS (wlth
ham'a Compound1 T ABI
addtd lron). They not only help relleve monthly paln but also accompanylng tlred, nervous fedinge of
this nature. This is due to their
soothlng effect on ons or vvoman's

ILLINOIS GAGE COMPANY

MCST IlIPOBTANT ORCAN8.

Taken regulariy—Plnkham’s Tablets help build up reslstance against
cuch symptoma. Also, their lron
mokės them a fine hematlc tonic to
help build up red blood. Follow
label dlrectlons. Get todayt

PARDAVIMUI

7810 W. AtMlaon

VYRAI. MOTERYS PUNCH F'RESS
OPERATORIAI ir AS8EMBLERS yra reikalingi. Taipogi Pagelbininkai
J General Shlpp'ng Room.
PRECISION METAL \VORKERS
3100 W. Carroll Ave.

PARDAVIMU

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinle,
Park Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:
Mr. H'aller Nutow. 2200 W. 37th St.
Chieago

UI.

tet

I.AFayette

———

*

«t>»8

RENDUOJASI FLETAS — 4 kambarių. 2 maiv’yklės, štymo šiluma,
ant 1-mo aukšto. įlenda 325.00.
Randasi po antrašu — 5514 So.
OPERATORftS
Reikalingos prie skalbiamų dreshj. Emerald Avę. Pršaukite sekančiai:
Patyrusios prie kišenių, single nee PROSPECT it 181 po C vai. vak.
dle. Taipgi Folders reikalingos. Nuo
AGENTAS reikalingas Roseland ko
latini darbai, gera užmokestis.
lonijoje —• rinkti pr numeratas ir
LIBMAN MFG. COMPANY
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
1515 No. Dayton
niginis atlyginimas lab ii geras At
(Vienas bl. nuo “L" — Halsted St. — sišaukite j “DRAUCO” RAŠTINIS,
ir North Avenue gatvekarių).
2334 So. Oakley Ave.. Clfeago, UI.,
HF.LP WANTEP — MOTERYS

Į
|
j
j
,

Kas iš gerų pažadėjimų,
jei nėra darbų. (Palau).
žmogaus sielos spinduliai
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je“Darbai parodo meilės jėmjj” (Goptbe)

.i

MERGINOS reikalingos — išmokti .
amata. Lengvas blndery darbas. Mes
mokėsime jums laike mokinimo*! ge
ro amato. Greitas įsidirbimas.
j
PLARTIC BINDING CORP.^
732 S. Hliemian St.

ANTANINA JANUŠKIENE

VALANDOJE

(po tęvais Gražulaitė)
Mirė Lapkr. 25, 1942, 2 vai. ryte, sulaukus pusės amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Seinų apsk., Buniškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 metų.

į-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Paliko dideliame nuliūdime vyra Joną, 3 sūnus Juozapą ir
marčią Eleną, Vincentą ir marčią Elzbietą ir Joną ir marčią
Barborą ir ju šeimas, 2 dukteris Marijoną ir žentą Richard
Koch ir jų šeimą; Anastaziją ir žentą Stanislovą Ambrulevičių ir jų šeimą, marčią Sophie Januškienę ir jos šeimą, bro
lį Joną Gražuli ir jo šeimą, ir daug kitu giminių, draugų ir
pažįstamų. Lietuvoje paliko daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 1620 So. 50th Ave., Cicero, Ui.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue. Cicero

Laidotuvės įvyks šeštadieni, Lapkr. 28 d. iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėta i Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Telefonas CICERO 2109

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

6812 So. Western Ave.. Chicago
Telefonas Grovehill. 0142

Nuliūdę Vyras, Sūnai, Marčios, Dukterys, Žentai, Anūkai,
Brolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, Tel. Yards 0781.

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

tė ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patanavlmas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9060
020 VVEST 15TH AVENUE

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto

Dalyse.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 490h

.4307 LITUANICA AVENUE

L LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE 3572

P. I. RIDIKAS
4304 SO HALSTED STREET
'
710 W. 18th STREE7
Telephone YARDS 1419

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

3319 LITUANICA AVE.

Tel. YARDS 1741-1742

^ScratchinfiS.

4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii stotiaa WGES (1300). au Povilu ftaltlmieru
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Nuliūdę Pnkterys, Sūnai, žentai, Marčios, Arnikai, Giminai

Pražilęs vyras, nereiškia
vyro senatve. Ir praplikęs
vyras nereiškia kad jis iau
paseno. Net ir dan*u nete
kimas nereiškia senatve. Vy
ras pajunta senatve tik tuo
met, kai jo vyriškos paiė
gos nusilpsta kai klimakte
riniai simptomai pradeda f?
kamuoti. Vieni vyrai pergy
vena lengviau tuos klimak
terinius simptomus, o kiti
sunkiai; vieniems tai pasi
reiškia anksti, o kitiems gan
*
*1
vėlai — priklauso, kaip vy
ras užsilaikė savo jaunys
tėje. Vienus vyrus klimak
teriniai simptomai kamuoja
neilgai, o kitus kamuoja ne*
per keletą metų. Tas laiko-

■__ ______________ JOS________ _ __
athlrlc * foot. «c;«lwi>. pimpi'"* »nd other itching
condttioa*. uae pure. čnoiine. medicated, liguia
Mtse»lPTloM. A dootiar'i tarnui*
■nd (UMe«*. Sooth**. comfort* aad
chlnt JSe iriai bottla
ouiekly čalma intenae itehine.
i
(įf
provNit. or |noney
money hack. rvJi
Iion't raffar Aak ynur

FOUNTAIN GIRLS

Walgreen Drug Stores

224 W. Sunerior Street

su žmogaus sveikata, taip
Hsrba nenori b.«i<rti. at- simo+omu. Nuo tu vaistu,
yra su viskuo.
j mintis misiinneia nekeli nie- vyras tampa linksmesnis ir
Taupumas (ne šykštumas) ko svarstyti ar nuspręsti sveikesnis.
SKELBKITfiS “DRAUGE”
yra dorybė. Kas taupo ir
tau įkosi, niekad nesierraudina. Kas eikvoja ir eikvoiasi, dažniausia nukenčia. Jei
NULIŪDIMO
vyras savo jaunystėje per
daug neūlioio. savo vvriškumą neeikvoio, tai subukes
senatvės yra protiškai bei
DOMICĖLĖ JURSZIENĖ
Kreipkitės
(po tėvais G&ibaaskaitė)
fiziškai pajėgesnis; jis yra
laimingesnis.,Tai vra iau se-1
Gvveno 4536 So. Paulina St.
M’rė T-ankr. 25. 1Q42. 3 30 vai. rvte. sn laukos senatvės.
niai žinomas faktas med’ci- Į
Gimė T.ietnvo-ę. Kilo iŠ ftvenė'oniu aoakr., Vidiškių par,
Viensėdis Galviškė. Amerikoje išgyveno 16 metų.
Paliko dideliame nnlindime 3 dukteris AdeUa Bnvshiene,
Jtenfa Jun*ana. Hete^ W»lski. žentą Stanlev, ju šeimas ir
Mikalina. 3 sūnus Joną. Vvtauta ir Viktorą. 2 marėtas Alike
ir Antanina ir iu ?• limas. giminaite Veroniką Balėūniėnę ir
ing šeima ir 25 anukna ir dangk gitu giminiu, draugu ir naž-stamn. J letuvnie paliko 2 sūnus, 2 dukteris, brolį Sylvestrą
ir seseri Karolina.
/
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So.
Hermitage Ave.
..^'-r r , ■’
Laidotuvės ivvks Šeštadieni. I-enkr. 28, iš kon’včios 8:30
vai. rvto hug atlydėta i šy. Kryžiaus nar. bažavčią, kurioie
ivyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulvdėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
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CLASSIFIED

nusimena, įsivaizduoja viso
kias nelaimes, įsivaizduoja,
‘'DRAUGO”
Rašo d r. Račkus. 4204 S. ArcTuT Ave., Chieago
jog kas nors jį persekioja,
DARBŲ SKYRIUS
1 tarpis yra gan kritiškas ir jog žmona nori ji “nutruVYRO GYVENIMO
i
čint”, arba šiaip koki absur
-nw<po*fc"
micrrai
ATMAINA
dažnai net labai pavoiingas
IDVKRTISrma DEPAftTMBn
diška manija skverbiasi į jo
ttr Vo.
Tuo metu daug vvru neten
Ne vien moterys, bet ir
Pati RANdolnb
mintį.
ka lvesvaros. kiti netenka
vyrai sulaukę pusamžio tu
HRT.F WAVTFB — VTRU
Taigi klimakteriios laikori pergyventi gvvenimo at Droto: tuomet ivvkstfl viso
— reikalingi. nuo 18 iki
mainos krizi. Kai kuriems kie šeimvniški skandalai iš- tarpvie, vvro būdas kartais BERNUKAI
17 metu senumo, prie order fiUing.
siskvrimai.
o
kartais
net
žu

staiga pasikeičia. Stipriausi dbbtuvės darbu, buffinv lr peltehtas laikotarpis vra labai kri
ing. Matykite Mr. Malniant 3 auk&.
dynės
ar
saužudvstės.
blaivininkai pradeda girtuok
335 NO. WET,Ij« RTHFFT
tiškas. O posakis, kad vy
Pas vvrus laike klim.akte- llauti: žvmūs ūkėjai spiauras sulaukės 50 metu amPAPRASTI DARBININKAI
REIKALINGI
žiaus yra “pačiame stipru- riios gali naaireilrSM keletas ia ant vi®U idealu; labdarinPastovūs darbai,
me”, tai negali būti taiko- arba net ir visi iš sekančiu ^eii< patampa šykštuoliais,
Gera užmokestis.
PatvHmas nereikalinga.
mas visiems, visur ir visuo- simotomu:
ine^ išnaudotojais; buvusieji
SHEPM4V KT/yVF 00.
1. NeuneeirVnnariniai «imn patriiotai patampa savo tau
8535 W. 471h Street
met.
tom* j: svaiendv* nmsrVu*. tos išdavikais; kuklus kar PAPRASTI DARBININKAI ir MA
Gamtoie esamos tiesos, eŠINŲ OPERATORIŲ PAGEIyBlNINprakaitovimas. šium u 1 i a i tais patampa besarmatis, dėt KAI reikalingi Rakandu dirbtuvėje.
sami dėsniai vra amžini: in
O. C. S. OLSEN OO.,
pplvfyonnifli. Rannriu nutimi- akiplėša, ir t.t. Draugai ir
niekas negali pakeisti. Kae
3527 Moffat Street
kaimvnai dažnai negali supildo gamtos istatvmus, tas ™ai- kf’"°
kus širdies plakimą* b^i pis s Prasti kas pasidarė, kadge- ORDER PICKERS
vra sveikas ir ilgai gyvens.
IR WAREHOUSE HELP
ras žmogus taip staiga atsi
Kas peržengia gamtos dės- noiimas. šilumos bei vėlu
mainė.
40 valandų savaitė
nius, tą gamta baudžia li mos išpilimai, reumatoidiLaikas ir pusė už overtime.
gomis tas anksti naspnsta n^a* skausmai
Klimakteriios laikotarovDieną ir naktį shiftai.
ir anksti miršta, šiame gy
Matykite Julius Kopielski.
2. Hudo h*1! nmtn n»krikl- ie vvraa gali būti gan nauvenime visam kam vra sai mo aipintumai:
mens- dingas ir sau ir visuomenei. spraGUE-WARNER <fr CO.
kas, yra ribos Kas taupo sitiM. kitus ifarinaia. p-r-nit jei iis susipranta, ieškoti na2631 Arthington Street
tam ilgiau užtenka; kas eik- er.invksta. dėl menkniekiu galbos pas daktara. Dabar
z rajlrOAD
voja. tam greičiau išteklius jaudinasi, visu sarmatii«si iau yra išrasti vaistai, kukarų VALYTOJAI
išsenka. Taip yra
su vyriš- nilo žmonių šalinasi, nedali rie palengvina ir net Pflšali-Kreipkitės prie Tom Lahiff, Forekomis naiėgomis.
taip vra wlpiVo,nCentruH’ ir nr«dė*a- na dauguma klimakteriniu ' man’
—
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Hitleris varomas prie liepto galo
Hitlerio blitzkriegų gadynė jau užsibaigė. Jo strategika buvo tokia: ne visus savo priešus pulti vienu kar
tu, bet juos po vieną triuškinti.
Kol jis taip darė ir kol nebuvo reikalo rimtai susi
remti keliuose frontuose, Hitleriui pasisekdavo.
Bet tie laikai jau praėjo.

Kai Amerikos kariuomenė užėmė šiaurės Afriką, Hit
lerio karo mašina pasijuto susidurianti su trimis fron
tais.
Ir, kaip aiškiai pasirodė, d.u frontai jai yra perdaug.

Didžioji vakarų ofensyva, tiesa, nacių karo mašiną
nuvilko ligi Anglų Kanalo ir Šiaurės Jūrų, bet dabar ji
čia pasijuto esanti defensyvoj 3,000 mailių vandenų
pakraščiais. Šis frontas yra labai svarbus ir jis reikia
vadinti pirmuoju.
Susilaikęs kontinentalinės Europos Vakaruose, jis
;•
puolėsi j Rytus, pasiekdamas Rusijos gilumą. Bet da
bar ir čia Hitleris atsiranda 2,000 mailių defensyvoj.
Šis antrasis frontas Hitleriui daug kainavo ir dar dau
giau kainuos.
Naujoji Jungtinių Tautų ofensyva šiaurės Afrikoj,
kuri šauniai ir nepaprastai sėkmingai buvo atlikta, na
cius pastato dar vienon defensyvon. Tai jau bus trety
sis frontas prieš Berlyno Romos ašį, kuris siekia mažI daug 1,200 mailių ilgio. Šis frontas labiausiai yra pavor* jingas naciams.

i

i

I

Amerikiečių ekspedicija Afrikon nacių lizdą Berlyne
sukrėtė iki pačių pagrindų. Tai verčia juos keisti strategiką, perdirbti kariuomenės distribucijos planą.
• Trijuose Europos frontuose (rytuose, vakaruose ir
pietuose) naciams yra didelių pavojų. Visur santarvi
ninkų ofensyva suintensyvinama.
Iš Rytų Hitleris turi atitraukti daug savo kariuome
nės divizijų ir jas siųsti į Vakarus ir Pietus. Tai žymiai
palengvina rusams, kurie dabar jau aiškiai ir stipriai
ne tik atsilaiko, bet stumia vokiečius atgal.
Vakaruose Hitleriui tenka laikyti dideles karo jėgas,
nes bijo kad Anglijos ir Anglijoj, esanti Amerikos karluomenė nepradėtų invazijos Europos kontinentan per
Kanalą.
Pietuose naciai susiduria su tikrai didele problema,
nes Viduržemių defensyvą jiems reikia beveik naujai
organizuoti.
Turkijai, Ispanijai ir Portugalijai bent tuo tarpu dar
nėra vokiečių puolimo didelių pavojų, nes tos valsty
bės, kaip šiuo tarpu išrodo, imtus militarinių žygių už
puolimui atremti. Ir, suprantama, joms'į pagalbą tuo
jau ateitų jungtinių tautų karo jėgos. Tik paskutinis
desperacijos laipsnis galėtų privesti Hitlerį pulti aukš
čiau suminėtas valstybes.
Jungtinės Tautos į Berlyno-Romos ašį dabar varo tris
kylius. Ir, nėra jokios abejonės, kad ar vėliau ar anks
čiau toji pragariškoji ašis į dulkes bus sumalta.

Prancūzai nesnaudžia
Įvykiai Afrikoje į prancūzų tautą įnešė greitesnio
išsilaisvinimo iš nacių jungo vilčių. Nors tai buvo prie
žastimi Hitleriui okupuoti visą Prancūziją, tačiau gy
vieji prancūzai ne tik kad neįpuolė į beviltį, bet dar
gi žymiai savo veiklą pagyvino.
’ Ligšiol nemažą prancūzų skaičių tokie ponai, kaip
Petainas ir Lavalis vis tik euklaidindavo. Dabar jau
tų klaidinimų dienos užsibaigė, nes visiems aišku, ko
kią rolę jie ligšiol vaidino ir kokie jų šiandieniniai san
tykiai su Hitleriu.
Tauta darosi vieningesnė kovai su žiauriu okupantu.
Jei ir ligšiol laisvę mylintieji prancūzai surasdavo
priemonių kovoti su okupantais, išvystant prieš juos
gana stiprų slaptą veikimą, tai dabar tasai veikimas
pradės eiti dar platesniu mastų,

Labai karakteringa ir net reikšminga, kad visai ne
seniai tik susekta, kad pačioje Prancūzijoje slaptai, bet
aktyviai veikė net penkiolika “Prancūzijos ateities stu
dijų’’ grupių, kurios buvo sudarytos iš įvairių luomų,
pradedant universiteto profesoriais, baigiant darbinin
kais.
Galima numanyti, kad dabar, kai okupantai keliais
net frontais turi vesti defensyvinį karą, prancūzai sa
vo slaptą veikimą dėl išsilaisvinimo dar labiau pagy
vins, praplės. Ir toji jų veikla daug gelbės jungtinėms
tautoms laimėjimą pagreitinti.

Prisirengimas svarbiam darbai
1943 m. bus minima Lietuves Nepriklausomybės pa
skelbimo sidabrinė ęukaktis.
Lietuva yra nacių okupuota, dėl bo ten griežčiausiu
būdu hus draudžiamas bet koks viešas sukaktuvių mi
nėjimas.
Tačiau mes esame tikri, kad milžiniška Lietuvos žmo
nių dauguma savo mintimis ir dvasia jungsis su tais
savo tautiečiais, kurie, gyvendami laisvuose kraštuose,
minės tas reikšmingas mūsų tautos gyvenime sukaktuves ir gaivinsis viltimis, kad netrukus jie bus išlais
vinti iš nacių vergijos.
Labai yra svarbu, kad mes Lietuvos žmonių neužviltume. Taip sakydami, turime galvoje 1943 m. vasa
rio 16 d. Mes juos tikrai skaudžiai užviltume, jei tos
dienos (Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo) atitin
kamu iškilmingumu neminėtume.
Visos lietuvių kolonijos, ar jos mažo3 ar didelės, bū
tinai turi surengti Lietuvos Nepriklausomybės Dieną.
Šį vakarą, Dariaus-Girėno salėj, Chicagoj, įvyksta di
dysis draugijų ir organizacijų atstovų susirinkimas, kad
praplėsti ir pagyvinti jau sudarytą Lietuvos Nepriklau
somybei Minėti Komiteto veiklą. Visuomenės vadų ir
veikėjų pareiga yra šiame susirinkime dalyvauti ir sa
vo dalimi prisidėti, kad tasai svarbus minėjimas Chi
cagoj išeitų didingas ir iškilmingas, atitinkąs momento
svarbai ir mūsų tautos garbingumui.

Remtina organizacija
Dabar eina generalinis LRKSA naujų narių vajus.
Susivienymo vadovybė kviečia ir ragina visas kuopas,
apskritis ir visus narius padirbėti savo brangios orga
nizacijos gerovei — jo auginimui ir stiprinimui. Apdrauda visiems reikalinga. Jei perseni paty3 apsidraus
ti, tai reikia pasirūpinti savo vaikais. Susivienymas yra
geriausia vieta apsidrausti visiems lietuviams katali
kams. Čia apsidršudę turėsite gerą protekciją sau ir
savo šeimoms. Čia apsidraudę prisidėsite prie Susivie
nymo išauginimo, kurs būdamas gausus nariais varys
platesnį savišalpos, religinį ir tautinį darbą.
Jau laikas rimtesnio dėmesio atkreipti į šią puikią
mūsų fraternalinę organizaciją.

Penktadienis, lapkr. 27, 1942
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A L. R. K. Federacijos
spaudo® biuras sužinojo ir
paskelbė, kad Amerikos Vys
kupų šelpimo Komitetas
1941 ir 1942 metais Baltijos
kraštams šelpti paskyrė ir
pasiuntė $86,922.00.
Iš tos sumos Lietuvai te
ko daug daugiau negu treč
dalis.
Tikrai gausi parama nuo
karo ' nukentėjusiems mūsų
broliams ir sesutėms.
•
Lietuvai tenka daugiau pa
ramos dėl to, kad mūsų tau
ta yra gausingesnė negu lat
vių ir estų tautos.
Be to, prie tų sumų sukė
limo patys lietuviai prisidė
jo.
Prie Federacijos veikiąs
Lietuvai Gelbėti Fondas virš
trijų tūkstančių dolerių Vys
kupų šelpimo Komitetui pa
siuntęs. Ir toji, palyginti,
negausinga suma buvo aks
tinu pasiųsti didesnes pinigų
sumas lietuviams šelpti.
Federacija puikiai padarė
sukoordinuodama LGF vei
kimą su Amerikos katalikų
veikimo centro (N. C. W. C.)
šelpimo skyrium.

Kad Baltijos kraštams, i
nimant ir Lietuvą, tenka ,gau
si Amerikos katalikų para
ma, reikia nuoširdžiai dėko
ti Kunigų Vienybės centro
valdybai ir jos sudarytai šel
pimo komisijai.
Ji čia daug gražios inicia
tyvos ir rūpestingumo paro
dė. Ir padirbėti nemažai rei
kėjo.
Garbė Kunigų Vienybei!
Neužmirškime

rr

Vergų veislė"

Po svietą pasidairius
Sandariečių' gazieta rašo,
kad Amerike tautininkai tu
ri dvi emblemas: Zirgvaikį
ir Asilą. Pirmoji emblema,
sako, yra sandariečių, o an
troji — dirviečių.
Tautininkai, kaip žinome,
čia yra baisiai neorganizuo
ti. Aršiau nei palaidi barš
čiai. Pas juos grupė ant gru
pės, kaip anoj lietuviškoj
mįslėj: lopas ant lopo, lopas
ant lopo, viršui pelaš-dis.
Dėlto labai sunku išfigepiuoti, prie kurios emblemos
jiems reikia glaustis. Dauge
lis būtų linkę prie Žirgvaikio, ale kad patys vyriausi
tautiški karaliai ir diktato
riai yra palindę po dirvine
emblema.

Taip ^augelis* tautininkų
Amerike ir stovi kryžkelyje.
Gazietos pranešė, kad pa

siskelbęs

Anglijos

sir’as

vieno daly

—

juo rūpestingesni ir duoenesni mes patys būsime,
juo daugiau paramos ir
pašalpos Lietuvai ir iš
Vyskupų Komiteto ir iš
kitų šaltinių laimėsime.
Tad, tą žinodami, neuž-

Cripps pašalintas iš Britų
kabineto ir jam pavesta pri
žiūrėti karinių oro jėgų ga
myba.
Jei jis ir šioj srity pasiro
dys tokiu, kokiu buvo pasi
rodęs politikoj — Pabalti
jo valstybių atžvilgiu, tai
švakas bus prižiūrėtojas.

Bivainių Jurgis mylėjo
dailią mergelę ir žadėjo ją
vesti. Ilgą laiką ją monijo.
Galop ši dagirdus, kad jos
mylimasis su kitomis dau
žosi, susitikus tarė jam:
— Na, Jurgel, žinau,

tu

mane meti. Bet tiek to. Eik
šen, aš tave paskutinį kar

tą pabučiuosiu.

Jurgelis priimt bučkį su
tiko,

bet

bučiuoti

vietoj

mergina — krimst ir nuka

ndo vargšui Jurgeliui nosę.
Jei tokie bučkiai įeitų#
madą,

į

kažin kurių nukrim-

stanosių butų daugiau; vai

kinų, ar meiginų...

t

ko

SPAUDOS APŽVALGA
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Sandarietis: — Jei tu esi

toks

smart, tai

pasakyk,

man, dėiko tautiška gaz.eta
“Dirva” kiekvienam numery

deda asno pikčerį?
Katalikas: — Izi.

mįslę atspėti yra

lengviau

nei baranką suvalgyti.

(Iš “Draugo“, 1917 metų
lapkričio 27 d.)
Paskelbė slaptus dokumen
tus... Rusijos bolševikų už
sienių reikalų ministras Troc
kis paskelbė viešai daug slap
tų sutarčių Rusijos vyriau
sybės su talkininkais. Tuo
norima įrodyti, kad šis ka
ras yra kapitalistų padaras...
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė nepripažins bolševikų
valdžios Rusijoj.... Kaukazas
pasiskelbė nepriklau somų
nuo Rusijos.

Tokią
Dėl

to, kad jos redaktoriai turi
artimų jam giminių.

Spicpirvirvio Dumkos
Mūsų iš gėdos niekados
neraudonukai garsiai kuda
kavo, kada daugelis pasau
lio įžymių žmonių sveikino
Sovietiją jos 25 metų sukak
tuvėse. Tiesa, sveikino, bet
sveikino tik už dorus ir drą
sius darbus, ne už Lietuvos
pavergimą, ne už milionus
deportuotų ar išžudytų pi
liečių, ne už pasmaugimą są
žinės ir žodžio laisvės. Už
tokius darbus tik mūsų ko
munistai Sovietiją sveikino,
nes pagal Jurgio ir kepurė.

Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips
nį, kuriame tarp kitko rašo:
“Pasakojama, kad pereito pasaulinio karo metu migdykimė savųjų fondų.
yra buvęs šitoks įvykis. Po mūšio ties Mama (1914
Kiekvienas lietuvis šiuo
m.) vokiečiai buvo nustumti nuo Paryžiaus, bet kiek žvilgsniu turi savo pareigą aukos ir kitus akstins mums
pasitraukę atsilaikė. Susidarė apkasų frontas. Vieto atlikti — aukoti Lietuvai
padėti šelpti nuo karo nu
mis oponentų apkasai buvo visai netoli viens nuo ki Gelbėti Fondui.
kentėjusius lietuvius.
to, taip kad abiejų pusių kareiviai galėjo susikalbėti.
Pavyzdį jau turime.
Mūsų sudėtos į tą fondą
Tad vieni kitus visokiais būdais erzino ir net koliojo,
kad bent kuris nors galvą iškištų ir duotų progos suNETIKRA KOVA, BET KULKOS TIKROS
sišaudyti. Bet koliojimai nieko negelbėjo. Tada vie
.
.......—- ~~ —'
nam prancūzų toptelėjo į galvą laiminga mintis. Jis
garsiai pašaukė: “ei, garcon!” (tarne). Tada kelio
lika vokiečių, buvusių restoranų patarnautojų, in
stinktyviai šoko patarnauti. Prancūzai juos nušovė.
Ar tas anekdotas teisingas ar'sugalvotas, čŲi ne
svarbu. Bet jis puikiai atvaizduoja lakiejaus ypatu
mą. Deja, panašių lakiejų yra ir lietuvių tautoj. Tai
komunistai. Jų spaudoj nieko kito nėra, tik vergiški
savo ponų, bolševikų, liaupsinimai ir uolūs pasisiū
lymai savo tautą parduoti. Caro laikais nerusiški laik
raščiai buvo priversti spausdinti “aukščiausius mani
festus” ir caro šeimos narius. Spausdino, botago gra
sinami, bet tik oficialų tekstą, be jokiu savo pridečkų. Bet šiais laikais komunistų laikraščiai su didžiau
siu pasigerėjimu ir sieksniniais komentarais bei pa
aiškinimais deda fcavo ponų atvaizdus, tik dėl visa ko
įterpdami vieną kitą lietuvišką prielaidinuką.
Iš kur ta vergiška dvasia? Rodos esminiai imant,
lietuvių tauta vergijos nepakenčia. Už laisvę ji kovo
ja iki pat mirties. Iš kur gi tie išsigimėliai? Pasirodo,
(•I)rauK»«" Aem» teirpnota
kad yra tam tikra vergų veislė, pro kurių storą odą
Ginkluotų jėgų tankai daro pratimus prie Ft. Knox, Ky, ir vartoja tikrą amuniciją.
joks laisvės pojūtis neprasiveržia. Vergų veislė pat
varesnė už gyvulių veislę. Veisliniai galvijai palaips

Daugiausia yra vartojami tankai M-4, kurie didelį sėkmingumą parodė šiaurės Afrikos

niui išei veisia, Veisliniai vergai — niekad.”

kovose.

DRAUGAS

Penktadienis, lapkr. 27, 1942
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VANDENS BAČKOS TYRI MU KOVOTOJAMS

f

IS KELIONES EGIPTAN

LABDARYBĖ

' ■v'

K. Labdarių Sąjunga:

Lietuvių R

kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. VVood

Prof. K. Pakštas

St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų ‘"Aplink Afriką”,

Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų

antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
J

(Tęsinys)

raštininkas
... ......... ......... -

stengtasi prakasti, kiek ga

U.*....
Musų sotis

lima, arčiau prie Suezo kana
kanalu

Suezo

lo, kad patogiau galėtų ap
Nuo Suezo ke.eivių skai

rūpinti geriamu ir

pamatyti

piramidžių, moskių,

ėjusį sekmadienį buvusį Lie nuoširdžiai ragma Chicagos
tuvių R. K. Labdarių Sąjun-

paskelbta Draugo
pirmaI dienio ir antradienio nume

muzie- j žus ir medžius. Kanale nuo-

eina darbai. Didelės že-

riuose.
I
Tos žinios, kaip

sto įdomybių. Jie turė3 pro- 1 msemės daugely vietų kasa

gos praleisti ten du pusdie

smėlį ir dumblą, nes kitaip

pastebė

dykumų vėjai ir jų nešioja

dar suspėti į tą patį laivą

mas smėlys per ilgesnį laiką

Port Saide. Žinoma, tai būt

vėl palaidotų kanalą,

kaip

tai neklydo parašę, kad tai
Iš britų laivo iškraunamos vandens bačkos, Cyrenaica, Libijoje, dėl britų aštuntosios buvQ
vienas gaU3ingiausių

amerikoniškas miesto apžiū

palaidojo faraonų prakastą

armijos, kuri Rcmmelio kariuomenę vęja iš Afrikos. Užpakalyje galima pastebėti tro- įr sekmingiaus.ų seimų, su-

rėjimas. O ką reiškia ameri

jį senovėje.

kus, laukiančius šviežio vandens.

ko šis mažutis

anekdotas.

amerikiečių,

Du

ir

Džlm

Kanalo distancijos
stotys

bus dirbti

šyti tik prancūziškai. Pirmo

dono pamatyti.

Apsižvalgė

ji stotis nuo Tewfik

Porto

Nellie Tayloe Rcss, Direk-

mi pirkimui Karo Bonų. Ki-

žės mėn. (119,000,000). Cen glaudos namus,

Vestminsterio

bažnyčioje,

(152-me kilometre nuo Port

tore United State3 Mint, pri

ta, šiandien stoka centų, nes

tas yra

Parlamente ir dar kai kur,

Saido) — tai Saluf (Shalcuf), pro kurią efną maldi

mindama, kad centai irgi ga jų kaldinama

ko beliko. Tad sako Džekui:

stoties arabai parsikeiia

‘ Tu eik vidun, o aš apeisiu

savo

iš oro aplink; tu man pasa

per kanalą, ir Azijos pusėje

kysi, kas yra viduj, o aš tau

ištiesia savo palapines. Tai

kupranugariais

su

keltu

pasakysiu, ką mačiau iš lava didelė maldininkų stovykla.
ko. Ir kai sugrįžus Ameri Dar šiek tiek į šiaurę — ir
kon kas nors paklaus mus

kanalas įeina į Karčiuosius

apie šią katedrą, tai

galė

ežerus,, kurių yra du: Didy

sim abu viską smulkiai nu

sis ir Mažasis. Geografiškai

pasakoti, o dabar sutaupy-

reiktų juos laikyti vienu eže

sim daug laiko”.

ru, nes Mažasis yra tik tąsa

Greit sutarta, greit padary Didžiojo. Išplaukę iš Karčių
jų ežerų, vėl patenkame į
ta.
Man nebuvo jokio

išskai

čiavimo atsisakyti nuo

ke

kanalą,

siaurą
vietoje

kurs

šioje

įdomiau

laikomas

lionės Suezo kanalu, apie ku

siu. Kanalo dalis tarp Kar

rį tenka kalbėti studentams

čiųjų ežerų ir Timsah ežero

ir

per geografijos lekcijas

eina per

istoriškas

vietas.

aiškinti jo antropogeografi-

Čia apčiuopiami ženklai se

nę ir ekonominę svarbą. Da

nojo faraonų kanalo nuo Ni

bar atėjo puiki proga pama

lo į Raudonąsias jūras, šiose

tyti ir fizines to regiono sa

vietose yra Biblijoje

vybes, kur eina ši žmonijos

ma Geseno žemė, kur farao

interesų didžioji arterija.

nas leido žydams apsigyven

“Usaramo”

išplaukė

iš

Te\vfik Porto prieš 11 vai.,
tai galėjom apie du trečda
liu kanalo apžiū.ė i

sau ė-

tos dienos šviesoje. Papras
tai kanalu laivai p'aukia nuo
.10
,

iki

,

15

kuomet,

valandų,

bet

nenorėdami

kai

nnkčta

į Port Saidą atvykti,
turi
....
......................... patalkyx ..
lėčiau
plaukti,

kad

’

r

į

•

*•

mini

ti patriarko Jokūbo laikais,

kai jo sūnus Jucz3pis buvo
galingu faraono ministerių.

Daug įvairių griuvėsių pri
mena

senovės

laikus. Arti

stovi
su

i

Timsah

ežero

mažas,

keturkampis,
, .
kupolu

apvaliu
X

civilizacijos

,

trobesy

,

.

,

.

,

tartum, kokia koplyčia. Tai

šeikoEnedek’o
...

,

kapas,
kurį,
.
,

maldingi musu monai

laiko

Ii pirkti Karo Bonus, prašo

ir var-

vaikų ir tėvų išimti

t k

50% dėl

Valdžią pirmiausia

nori,

kad šie centai būtų vartoja-

Amerikos katalikų
didelė pagalba
Lietuvai

esti įplaukimas, o kitur už
.ksais. Tai paminklas karo
nakties darbą uosto tarnau
i vyrams, gynusiems kanalą
tojams daugiau reikia mokė
j nuo turkų puolimo Didžiojo
ti.
i karo metu. Čia kraštas virIki Timsah ežero kanalas
,sta semidezertišku, ir jau
efn. per grynas dykumas.
kur.ne.kur augan{ių
kuriuose

nesimato nei

žo

lių, nei medžių. Tiktai kana
lo bendrovės

rūpesčių

kai

žolių bei krūmokšnių, o žmo
nių prisodinti pa’mių sodai

ir daržai paįvairina gelsvai

kur pavyko priauginti iiek /pilką dykumų žemėva"izdį
tiek medžių: eukaliptų, ke- i
(Bus daugiau).
drų ir palmių. Jie palaistomi
iš Gėlojo Vandens kanalo,
kurs nuo Nilo atvestas prie
Suezo kanalo beveik vidurio,
prie Izmailijos, č a skyla į
MAKE
dvi šakas: viena į pietus
EVERY
prie Tewfik Porto, o kita —
FA Y DAY
į šiaurę prie EI Kantaros.
Gėlojo

Vandens

kanalas

X

BOND DAY

nuo

be

nukaldinta daugiau kaip 19 dolerių. Tai tikrai šauni pa

rui.

bilijonų monetų, iš kurių 11

rama krikščoniškosios arti-

Šian- mo meilės da. bams dirbti,
naują Kai per vieną dieną suneša-

000,000 šeimų pradėtų var-

metalą penktukui. Nikelis u

toti tik po dešimts centų ir

varis dabar reikalingi karo
/
i
tikslams. Naujas penktukas

jie

pasiliktų

cirkuliacijoj,

tai visam krašte būtų trečia

bus

dalis daugiau pefcų, negu bu

vario ir manganezijaus.

vo pagaminta

1941 m.

kaldinamas iš sidabro,
FLIS.

Be ‘

to, 1,000 tonų varių būtų su
taupyta karo reikalamsN. T. Ross cituoja atsitikimą pietvakaruose. Trijų

--------------------------

C.
yuomiij seimo narni
..

.

darių Sąjungos

Lab

seimas už

V

metu sukelta

Seimo

veik pusketvirto tūkstančio

150 metų

bilijonų buvo centai.
dien bandoma rasti

komitetas,

Bo

širdžia auka pagreitinti už giris
komitetą ir
pažada
baigti įrengti
senelių prie- jam stiprią paramą.

naudingiau- j

sias pinigas. Per

-

ITIČlIkdS kerta klNI

Seimas

dėkoja

visiems

geradariams

Seimas nuoširdžiai dėkoja

visiems
nams,

kunigams

klebo

dienraščiui

“Drau-

visiems aukotojams,
stambias pinigų ^U1
garbės narianm, visoms kuo
sumas, atsiranda organiza...
poms ir visiem3 darbinin
cijoj daugiau optim zmo ir
kams. ypač kun.
Anicetui
daugiau noro ateityje darLinkui, prieglaudos staty
buotis.
ma tokias

pirmininkui,
Visos seimo smulkmenos, bos komisijos
raportai, sveikinimai, seimo taip pat Labdarių Sąjungos
dalyvių vardai bus surašy- Centrą valdybai ir direkto
praėjusių
metų
Į ta seimo protokale,
kuris riams už
j bus paskelbtas mūsų sky tikrai didelius lietuviškos

(LKFSB) Ryšium su Lie
riuje. Dėl to mes jų čia netuvos žmonių pasiteiravimu, metų mergaitė nusipirko bo i
HELSINKIS,
Suomija, mįngsįme kad
nsbūtų paatėjusiu per Šveicariją, LK ną už 1,875 centų ir turėjo lapkr. 22. (Per radiją) 8ikartojinių. Tačiau matoma
FSB kreipėsi į atatinkamas dar 500 centų kitam bonui. Suomijos seimo 200 narių
reikalo tuojau paskelbt’ seiįstaigas norėdamas tiksliai Daug žmonių praneša, kad ‘ lapkričio 19 dieną nutraukė
mo priimtąsias rezoliucijas.
patirti apie Amerikos vys-1 jie deda centus į karo ženk- i vienai dienai sesiją ir išvy
Štai tos rezoliucijos:
kupų pašalpą Lietuvai. Fas-i lėlius ir bonu3, bet šiandien
ko į artimuosius
miškus
'kutiniu metu USA episkopa neužtektinai jų cirkuliuoja. i medžių kirsti — parūpinti
I
tas buvo gavęs iš Liet. Ry
Rugsėjo mėn. buvo paga- j malkų kurui. Kurie per die- Atsišaukimas į visuomenę.

artimo mei

krikščioniškos

lės darbus, šeipiant suvar&US1U3 mus^ tautiečius ir
j 8tatant seneliam3

prieglau-

des namą.
komisijai

Seimo rengimo

tenka dėkoti už visą

gerą

tvarką ir nuoširdų pasidar

bavimą. Didelė darbo našta

mo Kat. Federacijos $3.089.- minta už $12,000,000 monė- ' ną prikirto 35 kubinių pė
00. Amerikos vyskupai ne tų (coins), iš kurių 59.086,- . dų, tiems pripažinti prisise
tik tą sumą paskyrė Lietu 500 buvo centai. Daugiau- gamiejt patrijotizmo ženk

jau pastatytas, bet dar ne- į pietus paruošti ir visus ki-

vos reikalams,

užbaigtas

bet

dar ją šia pagaminta praeitą gegu- I lėliai.
keleriopai padidino prideda
mi

iš

bažnyčiose

sumų, skirtų nukentėjus»ems

tai,

kad

teko ir labdarių 8 kuopai,
namas ; kuriai reikėjo ir delegatams

senelių prieglaudos

įtaisy.i dėl

to,

tus reikalus sutvarkyti. Ne

vių draugijoj iš iždo skirtų neiės Nekalto
Prasidėjimo
auką. savo narius paragintų 1 par klebonui, kuris gražiai

nuo karo šelpti. Taip, kad
metais

At3ižve’giant į

kad pritrūko lėšų, dėlto sei be reikalo Seimas dėkojo ir
mas prašo, kad viso3 lietu- kun. Ant. Briškai, Švč. Pa

surinktų

ka

aukoti, kad v.si lietuviai sa- Seimo pamaldas sutvarkė ir

talikų vyskupai Lietuvai pa

vo dalimi, didesne ar mažės nuodširdžiai visus priėmė ir

skyrė $25,000.00, be to dar

ne auka prisidėių, kad 1943 pasVeikino.

1941

Amerikos

Baltijos kraštams

paskyrė

metais

$21,666.00; taip pat tsfis pa
The tound of the Air
Raid Siren is a striet
warning to you . . .
BLACKOUT YOUR
HOMEI

mui belaisvių ir nukentėju

Even the falnteit
ylov on the outaide
can serve aa a beacon
and bull'a-eye for
enemy planeal

mokėjo $56,666.00

Šiais, 1942, metais Ame

rikos katalikų vyskupai Lie

*’Oh,M you say.. “thare’s
not h ing to a blackout . . .
all you do ia put out the
lightal"

ti RIADY

tuves reikalams p a s k y r i

That ian’t so bad for a few
minutes, būt thlnk how it
would be to šit in eomplete
darkness forhoursl Would
you liko to livs in th« dark
every night that blackouts
areordered . . . notjuatin
aummer būt on long winter
nights?
a *

$10,256.00, gi kitiems B? Iii-

ios kraštams $20,000 00. Tai

gi

šiemet

kraštams

visiem3

Baltų oa

Amerikos

katali

kai per savo vyskupus pa

skyrė $30,256.00. Iš viso gi

SO THAT ..

per tuos dvejus paskutinius
metus

Amerikos

katalikai

Lietuvos reikalams paskyrė ,

TH CAN
(III

TH

CAN
KEAI

$35,256.00, o kitiems visiems

Baltijos kraštams $61,66600. Taip, kad iš viso 1941 ir j

1942 metais Amerikos kata
likai per savo vyskupus vi-'
siems Baltijos kraštams,
drauge su Lietuva, yra su- Į

aukčję $86.922.00.

jau

būtų

galima

Lietuvių senelių prieglau-

prieglaudą įtaisyti ir lietu- dos statymo reikalai sukosi

čiais metais paskirta šelpi

tų ryte uostan patekti, ši
sių šeimų Baltijos kraštų —
didele šventove ir gausiai
taip beveik vkur daroma:
310,000.00. Taigi iš viso Alanko. To pat ežero pussaly,
merikos katalikai Baltijos
tai dėl pinigiškų, tai dėl te
ant kalnelio Džebel Mariam
chniškų išskaičiavimų, ne3 į
kraštų šelpimui 1941 m. iš
,
.stovi naujas; didingas dvilyk«i kurios uostus nelengvas |
obe|),ka, su dviem afin.
- — 1--- 1-1---— — A laii-e.M ««X *

šalies

1 loniu žodžiu ir gausia,

pastangų taupyti fnetalą ka-

toti tuos milijonus centų, ku ’
N. T. Ross sako, kad jeirit yra vaikų “bankutės” if ’ gu kiekviena iš šalies 33,-

kitose vietose namuose.

pranešimą, kad lapkričio 15

nams ir karo civilinius^dar

mu ir energija, atvyko Lon

ninkų kelias į Mekkos švenkuriai apžiūrėti nedaug lai- .toves, Arabijon. Prie šios

Balandos

į seimą tam, kad ir savo ma

čių ir kitokie parašai para

siekti ir šv. Povilo katedrą,

V.

Išklausius

sudarytas U. S. Karo

greitu

tą pačią dieną suskubo pa

Į talką Dėdės Šamui

mielų svetelių, kurie -atvyko

švaros ir tvarkos įspūdį. Sto

amerikon šku

IV

gijų atstovų ir antrą tiek

Džek, visus darbus pratę at
likti

tymą.

d. buvusioj
Chicagą lietu•traukusių kelis šimtus drau vių katalikų
konferencijoj

Prašomi atidaryti vaikų "bankutės"
ir išimti varinius centus

daro

sta-

ti senelių prieglaudos

veiepii>,

Atdie

visur

pakraščiuose kas kilometras

pažymėtos ir

koresponden

Dienraščio
(“Draugas"

parengimą ir tuo parem

yra džiuginanč.os.

jote,

niu ir vieną naktį ir paskiau

koniškai apžiūrėti, lai pasa

ir apylinkių

1 e.uvių visuogos 23-tijį se.mą jau buvo menę gausingai atsilankyti į

tojus bei darbininkus, jų dar

jaus ir kitų to puikaus mie- '

Sa-

Pirmosios žin os apie pra kričio 29 ir gruodžio 1 dd.,

laistom

čius garlaivy geiokai suma vandeniu visas kanalo stožėjo, nes jų dalis išvyko tis ir J4 gausingus tarnau-

traukiniu į Kairą

I dinant “The Virtue cf

seimas > tan.. _ Civic Theatre Up.

YOU CAN
ŪSE TIE
BATMNM

HM
PRF.FARE YOUF

ASK

YOUR

You don't have to live in
the darkt Simply make the
pteparatione suggestod in
lllustrations (left) so that
the family can be completely comfortable.
Arrange
(or quick, eomplete black
out . . . and cbeok lt from
the autelis.

Don’t be caught unprepared. Find out how roiy
lt Is to takt it taty during
a blackoutl

HOME FOR BLACKOUTS NOW'

LOCAL

DEFENSE

COUNCIL

viai

apgyvendinti. aplink kun. A.

seneliai

Linkų, Šv.

Seimo dalyviai šiam darbui Kryžiaus par. kleboną, ku
pažada visokeriopą
koope ris ir visus statybos rapor
raciją.

tus smulkmeniškai
II

Bus

i’škoma

'naujų

čius. Jo padėjėjais buvo A.

tūkstančių

narių

«.

«

,

Išklausius praneš’mą apie
labdarių

vajų,

se mas

ra

gina vajų pagyvinti, padidi
nant labdarių Sąjungos na

rių skaičių.

Šernas

laikyti Labdarių

siūlo

Sąjungos

nariais visus tuos, kurie au
koja prieglaudai

nemažiau

vieno dolerio į metus. Tokių

narių ligi kitų metų

seimo

gauti bent dešimts tūkstan

Dargia ir D. Varnas. Sekre

toriavo S. Navickaitė

ir H.

Statkienė. Rezoliucijų komi
siją sudarė kun. A. Briška,
kun. M.

Švarlys, kun.

J.

Dambraūskas ir L. Šimutis.

Mandatų

komisiją

—

O.

Ivinskaitė, p-n’a Pakeltienė
ir J. Motekaitis. Teatro

ti

kietus platino O. Jasparienė

ir M. šriupšienė.
Seimą pasveikinti atvyko

prel. M. Krušas, kun. prof.

čių.
III
Didysis

išdavė.

Seimą gyvai vedė A. Valan

teatras

prieglaudos naudai

B. Urba. kun. J.

Mačiulio-

nis, kun. M. švarlys, kun. J.

Jančius,

kun. J.

kun.

A.

Briška

Dambrauskas, kun.

Seimas, užglrdamas lab
darių centro valdybos ir di P. Činikas ir daug kitų. Larektorių pastanga, surengti bal į'lomū“
vidurmiestyje teatrą, suvaj-

buvo labd4ri'»

(Nukelta į 6 pusi.)

D R A r fi AS

Publika buvo sužavėta Šv. Teresės draugijos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
kietą ne visiems buvo priei

Sv. Jurgio parapijos
bankietas

namas. Buvo per brangus —
$5.00 asmeniui. Kad atšvęs

ti

jubiliejų piinai,

tobulai,

Brangūs mąno parapijie kad galėtų dalyvauti visi ei
čiai ir prieteliai:
liniai, parapijonai, esamieji
Spalio 25 d., Kristaus Ka ir buvusieji dar gi mūsų kai
raliaus šventėje Sv. Jurgio mynai. prieteliai, tai lapkr
parapija šventė auksinį ju 29 d. rengiame dar vienr
biliejų.
bankietą Šv. Jurgio parap
Bažnytinės pamaldom pei •-alėj su gražia programa. (
visas tris dienas buvo gra vai. vakare. Asmeniui tik
žios ir įspūdingos. Per visa? vienas doleris uš valgį ir gra
tris dienas vienas • iš tri jt ,ią piogramą.
mūsų diecezijos vyskupų lai
Taigi, kviečiu visus para
kė šv. Mišias Žmonių pei oijiečras ir kaimynus ateivisas dienas bažnyčioj buv< rantį sekmadienį į tnūsų pa
daug. Svečių Kunigų ir pre
apijos jubiliejaus užbaigi
latų buvo iš įvairių Ameri mo bankiėtą. Bus tikrai lie
kos valstybių. Bankietas bu tuviškas balius.
vo toks šaunus, kad vargi
Prei. M. L. Krušas
bet kur yra buvę toks. Jiamc
dalyvavo arkivyskupas, miei
to majoras, Illinois guber Skani vakarienė ir
natorius, ir keliolika kitų
turininga programa
aukšty svečių, teisdarių, se
Marųuette Park — Tėvų
nat orių ir daugybė profesio
Marijonų
Bendradarbių
5
nalų, biznierių. Vienu žodžiu
įkyrius rengia vakarienę su
Chicago lietuvių rinktinė in
orograma ir dovanu išdalįteligentija. Programa buve
įimu lapkričio 29 d. para
graži. Valgiai pirmos kia
pi jos salėj, 6820 S o. Wash
sės. Patarnavuras kaip ge
ten.aw Avė. Pradžia lygiai
riausiame viešbutyje. Prog
7:30 vai. vakare. Įžanga 55c.
ramos vedėjas F. Mastau?Visas pelnas skiriamas Tė
kas iš tikrųjų' talentingas
vų Marijonų vienuolyno nau
toastmaster. Taigi visas ju
dai. Tikslas gražus ir ver
biliejus pasisekė visais at
tas visų, kaip vietinių, taip
žvilgiais kuo puikiausiai.
j ir svečių iš kitų kolonijų at
Aš, kaipo klebonas tos pa
kreipti dėmesio, ir atsilan
rapijos, džiaugiuo3 ir dėko
kyti ir paremti rengėjų lab
ju visiems darbuotojams ir
' daringą darbą. Programa ir
dalyviams.
gi bus labai turininga. Ją iš
Bankiete buvo parapijie
pildys jaunų mergaičių cho
čių ir svečių. Buvo būrelis
ras, vadovaujant kun. A. Za
oldtaimerių. Mano numaty
karauskui. Tai dar negirdė
tam, turėjo bū’.i daug dau
taa ir nematytas dalykas šio
giau eilinių parapijonų. Ne
je kolonijoje.
galėjo būti daugiau, nes vie
Taigi, sulaukę sekmadie
tos nebuvo ir tikietas į ban-

I'

vakarienėj išpildyti, kiek te

»■

Programa prasidėjo 7:30
vai., prie jau pripildytos sa
lės. Vėliau atėję turėjo sto
vėti pasieniais. Rengėjos sa
ko, kad publikos buvo virš
300. Tik 1936 metais, kuo
met parapijos choras vaidi
no operetę “Klaipėdos Julė”,
gal, tiek publikos buvo.* Ma
tėsi taipgi daug svečių iš ki
tų kolonijų. Jų tarpe kuni
gai: Petras Cinikas, “Drau
go” adm., Stasys Gaučias,
Šv. Jurgio parap. vikaras;
Stasys Jonelis, Šv. Kryžiaus
parap. vikaras ir vietos vi
karai: Valuckas ir Stanke
vičius. Kleb. kun. Antanai
Briška pasakė kalbą.

Važiuojame į teatrą

&KK lietuviškas
kūčias

Veikalas, anglų kalba
“Brighton Park Matrimcnia1
Agency ’ pri j uokino senus
ir jaunus. Vaidinimas buve
perfektingas. Pasirodo, šioj
kolonijoj yra ne vien daina
vimo žvaigždžių, bet ir vai

Namy Savininkų
j dėmesiui
Savininkų

Park.

DRAUGAS'

pripuola

Marųuette Park. — šve.
P. M. Gimimo parapijos vie
no vikarų kun. A. Zakaraus
ko pasidarbavimu šioje pa
rapijoje suorganizuota Cath
olic Youth Organization (C.
Y. O.) kuopa (klūbas).

Nutarta per dvi savaites
pasidarbuoti klūban patrau
kti daugiau šios parapijoir apylinkių jaunuolių. Gei3
tini ir priimami visi pradėjus mokyklos 8-uoju sky
rium berniukai.
Rep.

Anądien buvo sukviestas
jaunuolių susirinkimas ir iš
rinkta valdyba: Richard Norušis, prez., Richard Milk-'

Šį vakarį svarbus
susirinkimas

Po programos įvyko šo
kiai, į kuriuos taipgi atvyko
daug kareivių, jūreivių ir
marynų parvykusių atosto
goms.

end, viceprez., Anthony Phil
lips, sekr., ir Kennet Louis,

iždininku.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvėms
minėti komiteto susirinki
mas įvyks šį vakarą 8 vai.,
Dariaus-Girėno salėj. Komi
Sveikina jas ir šių mote teto nariai ir visų draugijų
rų vyrai, kurie vakarais pa delegatai ar valdybos prašo
silikdavo namuose su vai mi susirinkti. Svarbu.
kais, kuomet jos darydavo
pratyhas.
Raporteris SKAITYKIT*. “DRAUGĄ

Tebūna moterys pagerbtos
už surengimą šitokio gra
žaus, originalaus ir artisti
nio vakaro. Sveikiname!

Jr

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholes&le) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

MONSTER BENEFIT
The• Lithuanian
Catholic
Charities
v
•
in association with

y

i

Šiuorųi Laiku Turi Labai Gražių

The Midwest Catholic Theatre Movement

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

present

. WILLIAM ROEDER

i

and-

IR .

THE JOYCE KILMER PLAYERS

1943 M. KALENDORIŲ

IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių

KALĖDOMS.
t

■

iv

Z '

X

j

The Virtue of Satan

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”

Siųskite užsaky

1943 m. Kalendoriaus!

mus į “Draugo” raštinę.

a careiully seleeted cast

Kalėdinės kor

telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (14 lie
tuviškų

ir 7

kalendorius

angliškų).

bus

skaitytojui dykai!

ir gražesnės
visiškai

kiekvienam

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER -

Neskaitytojas moka

J '*
negu

induding

Vienas 1948 m.

siunčiamas

Visos Kalėdinių Sveikinimų

—

len Mikolaitia, Ona žemai
tis ir Ona Giniat.
Klimaksas vakaro buvo
“Mardi Gras”, kurioje mo
terys pasirodė labai gražiuo
se kostiumuose. Ir taip pa
rengimas buvo buvo įvairus,
pilnas gražių dainų ir ju
moro. Nebuvo nei vieno mo
mento be kokio nors surpri
zou Pasižymėjo vaidinimu
Marijona Rezgaitė ir L. Re
necke, kurios ouvo komedijantė3.
Pasibaigus šiai scenai, žy
lienė įteikė gėlių Zaikienei,
Reneckienei ir Piežienei, už
jų pasišventimą šio vakaro
pasisekimui. Griausmingas
delnų plojimas parodė, kao
publika taipgi buvo paten
kinta jų darbu
Uždanga nusileido publi
kai patriotiniai padainavus
“Lietuva, tėvynė mūsų”, i.
“Star Spangled Banner”. Ant
estrados tuomet buvo visas
choras ir vaikučiai unifor
mose, saliutuojant. Vaiku
čiai, kurie dalyvavo šiame
patriotiniame
perstatyme,
buvo: Jonike Piežaitė, Ro
bert Petkus, Paul Paulikas,
Johnny Armon, James Sweetek, Louise Giniat. Nancjr
Sweetek, Phillip Gurrister ir
Marianne Jonaitis.

u

JAY SHERIDAN

*
Kortelės yra skirtingos

praeitais metais.

Kalendorius irgi

naujas!

S

%--------Marųuette

Suorganizuotas
jaunimas

Jr

25c.

Benefit — Holy Family Vilią

r;

Namų

mėnesi

i nis susirinkimus lapkr. 26
į d., bet kadangi tą pačią die

ną pripuola Padėkos Diera,
j tai susirinkim i nepūs. Se
kantis susirinkimas gruodžio
' mėn. bus paskelbta spaudo
je. Be to, sekret orius praneš
atvirute kiekvienam nariui.

I

Kaip choras, taip šokėjai
atliko savo užduotis labai
girtinai. Dainavimas buvo
tikrai įspūdingas, nes ba;
sai liejosi į vieną gražią harmoniją. Tas parodė, kad mo
terys buvo labai gerai išmo
kintos ir daug valandų pra
leido vadovystėj Piežienės.
Chorą sudarė šios Šv. Tere
sės choro narės: Ona Fedu
rienė, Ona Giniat,
Agota
Gurrister, Helen Klimas, Lil
lian Renecke» Lou Rodak,
Sophia Sakalas. Mary Sweetek, Sally Gedanis, Ona Nel
son, Priscilla Paulikas, He
len Petkus, Florencija Poš
ka, Marijona Rezgaitė, Ona
žemaitis ir Ona Žylienė.

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

Chicagos lietuviai, ypač
tie, kurie liūdi dė! karan išė
jusių vyrų, ar kurie jaučia
si kaip tremtiniai be arti
mųjų, yra kviečiami praleis
ti kūčių vakarą Šv. Jurgio
parapijos svetainėje, kur tur
suruošta Lietuvoj įprastos
kūčių bendras vaišės. Netur
tingiesiems viskas nemoja
mai. Jei kurie silpnesnė’
sveikatos ir turėtų sunku
mo ateiti, prašomi rengė
jams pranešti, ous pasiųsta
automobilis.
LKFSE

i

tacija Lietuvos ir Amerikos
ir choro labai jausmingai
sudainuotos karinės dainos
ir Lietuvos bei Amerikos
himnai.
Scenai atsidarjus, pasiro
Jdė grupė moterų, pasirėdžiu
sių Lietuvos margaspalviais
drabužiais.
Niūniuojančiai,
tyliai daįnavo “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka”. Tai
buvo šios dalies tema. Kito?
dainos buvo Vanagaįčio ‘‘Na
kties svajonėms papuošta”;
Pociaus “ Palaukėj ”, Šim
kaus “Plaukia sau laivelis’
ir liaudies “Kelkitės, vai
kai”. Uždanga nusileido vėl
chorui niūniuojant “Tykiai
tykiai Nemunėlis teka”...
Tarpuose šokta lietuviški
šokiai, kurie sužavėjo pub
liką. šokių vedėja.buvo L.
Piliponytė-Zaikis.

dinimo. Veikale vaidino Ona
Nelson, Ona Feduris, A. Gur
rister, Margareta Petrošius,
S. Sakalas, M. Rezgaitė, He

I

turiningą programą, aavo pa

Seimas pasiuntė sveikini lankumą, užpildydami para
mo iiį padėkos telegrama J. pijos salę, kad jų pastangas
E. Arkivyskupui Samuel A. giliai įvertiname
J. K
Stritch.

Lapkričio 29 d. (po pietų
ir vakare) ir gruodžio 1 d.
vakare, The Joyce Kilmer
grupė, plačiai pagarsėjusi
Amerikoj,
Chicago Civic
Theatre (20 Wacker Drive)
vaidins garsų veikalą “The
Virtue of Satan”. Sį spek
taklį minėti ąrtistai lietuvių
senelių prieglaudai vaidins
už dyką. Dėl to, kiekvienas
nupirktas tjkietus didins
prieglaudai baigi i fondą.
Ber labdarių Seimą tų ti
kietų gana daug buvo pas
kleista. Bet dar prieš Seimą
Brighton Park Onos Jasparienės pasidarbavimus nu
pirko tikietų: J. Mažeikaitė,
Martin, O. Kulikauskienė,
Ona
Klusas, V. Gečiene,
Abravin, Misiūnaitė, Miss. ir
Mrs. Charles Pilipavič, L.
Mažeika, vienas lenkų kuni
gas iš Sv. Ju^z 'po parapijos.
Stanislava VIsockienė paė
mė net 15 tikietų. Kas dau
giau?
Tikietus galima gauti pas
labdarių kuopų veikėjus, pas
kun. A. Linkų, “Draugo” re
dakcijoj ir Civic teatro ka
soj.

Brighton Park. — “Tai
gražiausia programa!” “Tik
rai tapome sužavėti daino
mis ir vaidinimu!” “Tiek
žmonių dar nebuvo šioj sa
lėj”.
- 1
Tokie komplimentai girdė
jos N. P. P. Šv parapijos sa
lėje, lapkr. 22 d., kuomet šv.
Teresės moterų draugija su
ruošė vakarą. Tai buvo tik
ra muzikalinę puo n! Vai
dinimas taipgi išėjo kuo pai
niausiai.

jėgoms, kurios malonėjo šioj

(Atkelta iš 5 pusi.)

kuopų sveikinimai ir rapor ko nugirsti, tikrai gražų ir

tai.

parengimu

Pačios Šv. Teresės draugi
jos narės chorą suorguniza
vo,'muziką parinko, veika
lą parašė ir atvaidino. Cho ,
ro direktorė bevo Ona Pie
žienė; *vaidinimo — Lillian
Renecke. Išskyrus tik dvi
visos kitos vedusios ir mo
tinos, .
Kas visus stebino — pro
gramos originalumas. Dai
nos, angliškos ir lietuviško
— buvo pritaikintos prie šit
dienų. Veikalas* juokingas
nio, kuo skaitlingiausiai su
Finalas patriotinis — su va
sirinkime, parodykime ren
kučįais uniformomis repre
gimo komisijai ir visam sky
zentuojant Dėdės Šamo mi
riui, o ypač toms jaunosioms
litarinės pajėgas, reprezen

Labdarybė

Penktadienis, lapkr. 27, 1942

R O.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl'ankydami

.

į ftią Modernišką Lietuvių jstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENT AI

Ultra-Violet Sunahlne ir Infra Red Light
Radiationa, Swedish Mamafe ir Movementa.
Moterim* — Trečiadiieniain.
Telefonas: VIRginia 0403
A. F. CZESNA, navininkas

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve

i

TliSStrC
MASSACl

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

Tuesday, Dec. lst Evening

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

T> r,

Penktadienis, lapkr. 27, 1942
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VISI DIRBO, VISI REHE, TODĖL
DARBO VAISIAI GRĄŽOS

Jackus

Lietuvių Auditorijoj

Svarbu draugiją

Graži m
vakarienė

atstovams

Lapkričio 28 d., Chicagos
Bridgeport. — Moterų Są
Lietuvių Auditorijoj įVyks
jungos 49 kuopos vakarieChlcaga, Roseland. — Vi- N. Pocienė, V. Stonkienė, M
Palaimintos Lietuvos drau
nėn 22 lapkr. t paminėjimui
sų Šventų parapijoj 35 m. Mafkūnienė, J. Markūnienė, gijos metinis parengimas.
3-jų metų kuopos gyvavimo
paminėti bankietui aukojo J. Vaičiulis, Ričkienė J.
Kaip jau žinoma šį mete,
sekanti:
Laučys, Barisienė, PuČko- pa^imjnto® Lietuvos drau- ! sukakties, nors tą dieną daug
D. Petreikis 7 dol. Pov. ir rienė, Gulielmi, Palevičienė, gija priėmė dvi senas drau visokių parengimų buvo, bet
Ona Meškauskai 5 dol. Pet A. Baleišis, Kasparienė, B. gijas: Saldžiausios širdies atsilankė gana gražus būrys Į
ras ir Ona Spogia 2 maišų Daukšas jaunasis, Jonelienė, Viešpaties Tėz^s ir Vytaute rinktinės publikos. Kan. J
Prunskis vakarienę atidaic!
bulvių. Kį*. Ambrožas 8 di V. Žilinskienė, F. Lezak. Mi draugiją.
malda, šeimininkės, vadovys
deles duonas, Visockis 11 nėtas aukas rinko Em. MitSusipažinimui vienos drau
duonų ir didelę patelnę py- kienė ir Jonušienė, jiedvi gijos narių su kitos, šis va tėj pirm. R. Mi’zeliauskienėa,
ragaičių, Talačka 10 duonų. surinko 84 dol. J. Valentie karas ir rengiamas. Be f-., pagamino tikrai skanią vaPo dolerį aukojo sekanti: nė ir V. Žilinskienė surinko ir programa visi bus paten nJkrienę.
Susirinkusių tarpe matė
Čepulienė, I. Pocienė, Talač- 26 dol. ir 70 centų.
kinti, nes juokingą komedi
Iš komitetų daug.ausia ją “Užkerėtas Jackus’r ir si ir keletas biznierių, kaip
kienė, E. Tiškus, L. Vasas,
Markūnienė,
Malkevičienė, pasidarbavo parapijos trus- gražių lietuviškų dainų Keis Janušauskas, Rumšas; kitų
pavardžių neteko sužinoti.
Grigaitienė,
Astrauskienė, tisas Pranas Bružas.
tučio choras žadėjo patiekti Visi buvo patenkinti.
S. Šidlauskas, Vigantienė,
Visiems geradariams para
Visi nariai turėtų atsilan
Viena iš dalyvių
•Liutkienė, Grinienė, Norei- pijos kunigai ir parapijie kyti į šį vakarą ir pažiūrė
kienė, L. Paliūlienė ir Ši- čiai yra labai dėkingi.
ti, kaip Jackus buvo užke
Visų šventų lietuvių pa retšš ir kas jam atsitiko vie Rasta nužudyta graži
maitiepė. j
Įvairių aukų aukojo se- rapijos trisdešimt penkiams ną gražią dieną.
kanti: E. Genienė, E. Mit- metams sukaktį, kaip paraĮdomus supuolimas. Vaidi-j IT)6r(J(Ul6
kienė, Vigantienė, Ričkienė, pijiečiai meldžiasi savuose nime svarbiausiu asmeniu j Miss Bernjce CurtiB %
Bružienė, Mickienė, Vaten- maldos namuose, paminėti
P-** devynetą mėnesių
tienė, E. Valentienė, Joni- bankietas gerai pasisekė: bu Į pirmininku taip pat yra Jo- p
iš Chicagos nuvyko į San
kaitienė, Malinauskienė, Zo- vo daug žmonių ir pelno Ii- i nas Jacka, kuris, sykiu su T.
,
, Francisco. Tai buvo graži
belienė, Bučius, Rubinienė, ko. Minimas bankietas įvy- S. Januliu, kasienum. Frank
aitė
Pranešama kad
Budreikienė,
Budreckienė, ko lapkričio 15 dieną.
Bakučiu vice pirmininku, da pal(>
mie8tei
rbuojas, kad vakaras visiems
Ii universiteto rastas jos per
patiktų. Programos komisi
eitą pirmadienį smarkiai 8U
Metinis bankietas
Kauliukais žaidimo
ja, draugijos raštininkė, už
žalotas kūnas, ji jau buvo
tikrina, kad taip ir bus.
puikiai pavyko
pramoga
su
dovanomis
negyva.
I
Po programos bus išda
North Side. — Lapkričio į Ton n of Lake.
Tėvų Įintog <jOVanos draugijos na
22 d., šv. Mykolo parap. me Marijonų Bendradarbių 8-tas riams, kurie nėra sirgę pei
DIDELIS lftl'ARDAVL-lAft MUSŲ
MELŽJNIAKO STARO MUZIKA
skyrius
rangia
“
bunco
par

tinis hankietas buvo šaunus.
LIOJ IV INKTKIMKNTI.
10 ar daugiau metų. O po
PASINAUIMjKJT PROGA DABAR
Kaip iš arti, taip ir toliau ty’’ lapkričio 29 d. Brazaus visam šoki si prie gero lie
KOL DAR KEISPARDDOTI
T*UBOS. CKA.RINEJTA.1. TROM
apsigyvenę parajrtjdtthi sfcait kienės salėj, 4558 Sc. Pau tuviško orkestro, kuriam
BONAI.
8AXAPHONE8.
FLUtingai suvažiavo. Svečių ma lina St. Pradžia 5 vai. po grieš net dvi “piano accoi
TES su -cases” —*85.00. |37.50,
545 00 lr *76.00. Visi garantuoti
tėsi ir iš kitų kolonijų. Dau pietų. Rengimo komisija — dions”.
lengvam grojlfnul.
KONCERTUI GUITARAI, SPAgiausia iš Bridgeport. šei P. Turakienė, J. Ragauskie
NISKI MANDOLINAI, BANJO8.
Be to, po programos buž 8MUIKOS.
TENOR BANJOS —
mininkės pagamino skanią nė ir visas skyrius deda pas- ir kitų dainų, kaip “Gardui
»« 60. *8.50. > *12.60 Iki *86.00
8TRIUNINIAI BAKAI — *60 00.
vakarienę-*- Pav^’giAR-. buve- langą*,
pramoga getait.t
*125.00 lr *19*00. BASO UžDENGAI.A8 — *12.00. SMICEpavyktų, platina bilietus, lan
programa, vėliau šokiai.
LAI
SMUIKOMS.
STRIUNINI‘Mėlsvaklūtė
VIAMS BASAMS.
VIOLAS
ir
ko biznierius, renka dovanas,
CELLO —. ,.*1-50, *3,00, *6.00,
Mokyklos vaikučiai, sese*10 00 lr *16.00. 8trlunos (101 vi
kad susirinkusius visus iki
sti vĮršmlnėtctt Instrumentų. BASS
lių rūpesčiu, akompanuojant ,
,
_
DRUMS. SNAftE DfcUMS - *18.60,
varg. N. Kuliai, grižiai at- v,enam

>•

Gražuf

liko muzikos ir dainų dalis. lr «lrtlnas dalykas' vertai
Buvo ir du trumpi veikalė- ™U.ge.^j’LkaiJP "!“nių
ir svečių susidomėjimo, at
liai, kurie suteikė publikai
silankyti kuo skaitlingiau
skanaus juoko.
šiai ir paremti rengėjų pas-'
Vakare dainų karalaitė tangas.
*
buvo viešnia Ona Juozaitie
Užtat, tikimasi, kad sek
nė iš Marąuette Park. Jos madienį lapkr. 29 d. Bra
parinktas dainas publika šil zauskienės salė žmonių ne
tai priėmė. Dainavo tiktai sutalpins. Teko nugirsti, kad
artistiškai. Balsas maloniai bus ir vaišės. Kokios tos vai
ir švelniai skambėjo po sve šės bus, atsilankę pastebė
tainę. Publikai taip patiko, site. Lauksime visų.
J. K.
kad nenorėjo jos nuo scenos
atleisti. Triukšmingas delnų
plojimas išreikalavo iš joe
FOR
4 daugiau dainų.
Juozas Maksvytis vedė va
karą ir skaitė draugijų var
dus. kurios pasidarbavo ba
zaro metu ir parapijai pelne
padare virš $1,300.00. Kleb
kun. J. šaulinskas pasakė
puikią ir pamokinančią kal
bą. Po programos šokiams
griežė šaunus orkestras iki
pat vėlumos. Žmonės turėjo
gerą progą pasikalbėti, nes
taip skaitlingai pasimato tik
eykį į metus per parapijos
bankietą.
Norusis

szal

I TC H I N G

Ai keeėutU oietiajunų.
nadeghną, arba odos llg^?
Hekentėkitl Žemo pat OT
metų gelbėjo įmonėms. Paialina ecaema. libėrlmaa,
epnogns ir kitokiu* odo*
aegMavhnns. Pirk Berno
tiAndienl Visuose aptieko
•e 35c.. 90c. 11.90.

FOR

Skin . I URlįl.A T I

OOLDSTEIN’S MI'SIC 8HOT
•14 Maswell st.. Oblcagn.

TRIANGLE

s

COAL

CO.1

U’EST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin__ ___
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
$O /r

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,

O*OO
M ąa

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ir\ j“A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

IV.OU

kainos perkant

5332 SO. LONG AVE.

4

tonus

ar

snvlrė

TEL. PORTSMOUTH 9022

BONDS
STAMPS

bruožai"
Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus parašyta, jau rengiama
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

I

Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
vardai bus paskelbti knygos gale.

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.
Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba j kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago, 1 1. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College,
Thompson, Conn.
-----------------------------fr

MUTUAL
FEDERAL

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
//zZ^

SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ"—
SICTŲ IR KAILIŲ

Savings and Loan
z,‘ Association

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės

OF CHICAOO

Mūsų Specialybė

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Labai

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais |*a|nioštaL<>
elotli kotai parsidulda nolemliitoniis kainomis.

ATEIKITE

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ftlA.MIIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Kai perkate materioią U mftsų

(STAIGA

UveUojAnie
i» Vie*
Ohkatfo.
REMKITE

SENĄ
DRAUGA

LIETUVIŲ

KANTER, *v.

MUTUAL LIQUOB 00.
4707 So. Halsted St.
Telefonai:

0. S.BCFENSE

Plunksnų Kaldras

WHOLESALE

M.

For Victory...

Jo gyvenimo ir asmens

ANT PIRMŲ MORGIČIU

PADAROME Iš JŪSŲ
PATALŲ —

RANGE OIL

karą. Visi tad kviečiami at*
silankyti į vakarą, o drau
gijų atstovai turi būtinai da
lyvauti susirinkime.
Valdybą

KUNIGAS J. NAVICKAS

PASKOLOS
DAROMOS

krautuvės— ui tiktai

£Q

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUL

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES I IETUVI4A KASDIEN SU ATVDA KlAIISOSl:

dlARGUTLr
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių

Vleolntėlla lr SmagiauBias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

Apdengsiu Materiolo.

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vale
PENKTADIENIAIS 7 v.

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.
8X21-25 S. HALSTED ST.
Phone: YARDS 4778

WHFC-I45O kil.

Visas darbas ii prekės yra
pilnai garantuota.

6755 So. VVestern A vende
Phone: GROvehlll 2242

BOULEVARD M14

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
WHOLESALE

ĮSIŪTAI su dvejomis kelnėmis,

vflnonlat, $55.00

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
(tlACh
$29.50 vertės, parsiduoda dahar ui .........................

BROKER
Hintng Room Sete — Parlor
Sete — Bedroom Sete — Rup
— RadtM —

|MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS.
Paikiai pasiųti. Tikra vertė ano $15.004Q rtr ;i_;
C 7C
iki $35.00. Parsiduoda dfbar nuo..
/O IKI $1O./U

|PUR COATS, $75.00 vertte,
<;OO 00
Parsiduoda po tiktai ..........................................................ųiZJJ.UU

IVAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Arnotų
Natlonally advertiaed Itema

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

nfl

vertės Mclone ont” kaina .. a......... . .......................ųh&Z.UU

FURNITURE

CRANE

ftkv*

*28.60. *86.00. *50.00. PEDAL8.
HI BOYS,
CYMBOLB.
DRUM
H EADS pataisomi jums palau
kiant.. MOUTH PIECE visiem!
biaas lr "read” lnstrumentama
pritaikomi jūsų lūpoms
EK8PERTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarne
tams,
Triūboms.
8axaphonea
Smulkoms lr Guttarams.

LIQUOB

————■

c? ura

Moro than two mllllon 11ve«
have hecn taved s tire e 1907
through tuberculoslg Chrlgtmaa
Scals. Būt mllllpnt ot p^opte era
štili ia danger from tuberculoai^,
r.iore this year than lašt. for thla
couhtry is
• trattlmO rike
ln the diseaae.

VVASHINGTON, lapkr. 22.
— Prezidentas išleido nuo?prendį, kuriuo autorizuoj ama Women's Army Auxiliary Corps (WAACS) pa
dauginti nuo 25,000 iki 125,000. Pasirodė, kad šis mo
terų korpusas yra būtinai
reikalingas.

Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis ata
ka p ir moderniški meteriai
rr.Lsų trekuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, UI., TeL CAN. 2020

S K I N

žemo

Prezidentas įsakė
padidinti WAAC

Cicero. — Sekmadienį, lap
kričio 29 d., I vai. popiet,
parapijos mokyklos kamba
ry įvyks rųėncsinis Federa
cijos 12 skyriaus susirinki
mas, kuris bus labai svar
bus. Susirinkime bas patiek
pranešimai iš Federaci
jos Chicago apskrities kon
ferencijos, taip pat iš Labd.
Sąjungos seimo ir ant galo.
kaip eina rengimasis prie
paties skyriaus vakaro, ku
ris įvyks sekmadienį, gruo
džio 27 d., parapijos salėj
Per penkiolika metų Fede
racijos skyrius nėra turėjęs
jokio parengimo, tiktai pa-

gelbėjo kitoms draugijoms ir
or-jų kuopoms jų parengi
muose. Be to, daug prisidė
jo ir aukomis prie Labd. Sągos, Šv. Kazimiero Akaderoųos Rėmėjų, dienr. “Drau
go”, parapija- u kitų kilnių
darbų. Dabar atėjo laikas
toms visoms draugijoms pa
rodyti dėkingumą Federaci
jos skyriui paremiant jo va

REPKESENTATIVE

vilnoniai stotai, $15 vert euiemit. kaina

QC

lt

(TO QC

MERGAIČIŲ ROTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dreste vertos $3.95, parsiduo- (Ti QQ
da po tiktai ............................ \........................................
ipl.uO
nr

|$15.00 vertės KOTAI,

parsiduoda

po tiktai

..........................................................4>O.Zw

6343 South Western Avenue, Chicago

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell Sl.

Telefonai* — REPUBLIC 6051

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

t

Penhtadlenls, luphr. 27, 1912

DRAUGAS
PASMERKTI MIRTI IŠDAVYSTES BYLOJE

VMegane
dingęs 4 mėnesiu
kūdikis surastas

Lietuviai kariai kovoje už U. S.
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
LIETUVOS KARIUOMENES
SAVANORIS U. S. ARMIJOJE

Mrs.

B

Stewart

Botsford,

Waukegan, III., pereito an

kaipo mašinistas.

z

mu
X Frank Puodžiūnas,
' townoflakietis, šiomis dieno
mis rimtai susirgo. Išvežtas

tradienio vakare prie krau

Vytautas Klemka 1939 m.
tuvės paliko keturių mėne
atvyko pas savo mamytę į
sių savo kūdikį vežymėlyje,
Ameriką, kuri gyveno Cice
o ji pati kelioms minutėms
ro, III. Vytautas atvykęs į
įbėgo į krautuvę nupirkti
šią šalį, tuojau ėmė dirbti
trumpų kojinių. Motina išei
dirbtuvėje ir lankyti vaka
Ax
na iš krautuvės ir neberan
rinę pradžios mokyklą, ku
da kūdikio.
rią baigė 1941 metais vasa
Policija vežimėlį rado už
rąpakalinėje gatvėje, bet kū
Vytautas Klemka, būda
... X.T y.
dikio nebuvo.
mas energijos dvasios jau
C'DraugBfl” Aciuo teiepnoto.
Dingusio kūdikio motina
nuolis, dirbo organizacijose,
Hans Haupt, Walter Froehling ir Otto Wergin (iš kairės į dešinę), pasmerkti mir-lyra 21 metų amž:aus, o tėPvt. Vytautas Klemka
ypač didelį aktyvumą paro
ties bausme, Chicagos federaliniame teisme. Jie rasti kalti, kad teikė pagalbą Herber- vas turi 28 metus amžiaus,
dė Ateitininku drauguvėje. 'tui Hauptui, nacių šnipui, sab.otažninkui, kuris pirmiau buvo pasmerktas mirti. Pas- gis kūdikis yra jų pirmutiPvt. Vytautas Klemka, gi
męs 1918 m., rugsėjo 27 d.,
Vytautas Klemka
1942 merktiesiems bausmė bus įvykdyta 1943 m. sausio 22 dieną.
nis.
Mykoliškių kaime, Panemu- metais, vasario 14 dieną, išVaikas surastas praeitą
no valse., Rokiškio apskr., vyko į Dėdės Šamo kariuotrečiadienį Zion, III. Vaiką
Lietuvoje, sūnus Joanos ir menę. Dabar jis yra kur tai
buvo pagrobusi Mrs. Anne
Petro Klemkų, baigė Pane- fronte.
Tyreli Lussier, 29 m. Mote
munėje pradžios mokyklą. 1 Vytautas Klemka, prieš
ris areštuota.
Sulaukęs 18 metų įstojo sa- išvykdamas į kariuomenę,
vanorių į Lietuvos kariuo- gyveno su mamyte Joana
Vokiečių generalinis ko
Kaip laikės teisme nacių sabotaži
menę ir tarnavo inžinerijos Klemkienė ir broliu Vladu
misaras Gudijoje Gube pas
batalajone (pusantrų metų), (žymus Ateitininkų Draugokelbė “D. Ž. im O”
(VIII.
ninkų padėjėjai laike bausmės
Grįžęs iš kariuomenės dir-'vės narys) Ciceroje, III. Jo
30) straipsnį apie Gudijos
bo geležinkelių susisiekime tėvelis mirė Lietuvoje.
sprendimo

KAIP NACIAI
ŠEIMININKAUJA
GUDIJOJE

NERA PASIGAILĖJIMO
KRAŠTO IŠDAVIKAMS

I

į Mercy ligoninę.

X Lucija Petkellūtė, dos
nių kilniems reikalams town-

dukrelė,

oflakiečių

šiomis

dienomis grįžo iš ligoninės

po operacijos. Ji lanko Šv.
Kazimiero Aakedmiją.
X Amelija Shemaitienė, il
gametė Cicero, gyventoja va

kar palaidota Šv. Kazimiero
kapuose. Velionė yra moti

na prieš kelis metus pagar
sėjusios plaukikės

Emmos

Shemaitis.

Slaugė

X

Mikalauskaitė,

kuri Šv. Kryžiaus ligoninėj

eina pareigas operacijų kam

baryje, praneša, kad iki šiol
I jau 24 gydytojai iš ligoninės
Į personalo yra išėję į kariuo

menę.

Arkliai ir vežimai buvo i X Prof. K. Pakštas, prieš
išvažiuodamas iš Chicago
pakeitę automobilius Į Šv.
Kazimiero Akademijos

“generalinę sritį”. Jis rašo,

Kai užpuola priešo submarinas
Jūrininkai buvo išgelbėti po 21
dienos plūduriavimo jūrose.
Kartą pietų Atlantike plau
kė Amerikos tankeris. Tankerį užpuolė priešo subma
rinas. Laivo įgula turėjo įvai
riaušių pergyvenimų. Laivo
įgulos nariai turėjo 21 dieną
plūduriuoti jūroje, gelbėji
mosi valtyje, ^.pie š'urpius
savo pergyvenimus jūroje
pasakoja jūrininkas Paul
Sigmund Hirsch, 22 m., chi
cagietis, kuris buvo sužeis
tas šarapnėlio į kelią ir vei
dą Šis jūrininkas dabar bai
gia sveikti Great Lakęs Na
vai Training Station ligoni
nėje.

■r*%L 7

Pamatė šviesą

Paul Sigmund Hirsch rug
sėjo 12 dieną vakare ėjo
laive sargybą. Už kokių 200
jardų pamatė jūrose šviesą.
Tuojau Hirsh davė signalą.
Laivo įgula puolė prie pat
rankų. Tik staiga iš priešo
■ubmarino atūžė bomba ir
krito ant tankerio denio, ne
toli vairo. Vė’iau priešas
ėmė šaudyti iš machine-gun
ir lengvų patrankų. Iš Ame
rikos laivo irgi pradėta šau
dyti. Priešo submarinas dar
arčiau priartėjo prie Ameri
kos tankerio ir vis šaudė.
Toliau gintis nebuvo įmano
ma. Duotas signalas laivo
įgulai apleisti laivą.

Per degantį aliejų
Jūrininkas Hirsch buvo iš
mestas iš tankerio priešo pa
trankos trenksmo. Jis atsi
dūrė jūrose, degančiame alie
juje, reikėjo plaukti per de
gantį aliejų. Daugel kartų
jūrininkas Hirsch turėjo pa

sinerti į vandenį ir vėl išlys
ti.

Vėliau

kiti

jūrininkai

Hirsch paėmė į gelbėjimosi
valtelę.
Laivo įgula susėdo į gel
bėjimosi valteles ir žemai
jose prisiglaudė, kad priešas
nematytų.

Chicagoje apie tris savai
tes tęsės nacių saboiažninkų padėjėjų byla. Šios bylos
sprendimas paskelbtas lap
kričio 24 dieną (apie tai esą
me rašę “Drauge” trečiadie
nio numeryje).

Mirties bausme pasmerkti
Hans Haupt, 48 m., Otto
Wergin, 47 m., ir Walter
Froehling, 40 m., o jų žmo
nos — Erna Haupt, 43 m.,
Lucille Froehling, 31 m., ir
Iš paskos sekė rijikės
Kate Wergin, 44 m., pas
merktos 25 metams kalėti ir
Tankerio įgu’os 23 nariai sumokėti po $10,000 pinigi
jūrose plūduriavo 21 dieną nės bausmės.
kol buvo išgelbėti. Per vi
sas tas dienas juos vis sekė Scena teisme
K
jūros žuvys, kurios rija žmo
Sprendimą perskaitė tei
nes, jų buvo nemažas būrys.
Kad palaikyti nuotaiką, jū sėjas Campbell. Moterims
rininkai jūrose dainavo ir bausmės buvo perskaitytos
daina davė jiems jėgos pa «pirmiausia. Jos sprendimą iš
kelti jūros sunkumus. Per klausė susikaupusios.
Kai buvo
perskaitytas
21 dieną jūrininkai maitino
si čekoliadu ir krekėmis. To sprendimas vyrams, Hauptienė smarkiai susijaudino.
maisto daug nebuvo.
Po 21 dienos plūduriavimo Atrodė, kad tuojau nualpjūrose jūrininkai buvo išgel sianti. Bet tuojau susivaldė
in tyliai ėmė verkti. Wergibėti britų prekinio laivo.
Jūrininkas Hirsch sako, nienė pažiūrėjo į savo vyrą
kad negalima buvo nustaty ir matyti valdė savo jaus
ti kieno tas submarinas bu mus. Hauptienė irgi staiga
vo — vokiečių ar italų, nes nustojo verkti. Froehlingienė sukliko, bet greitai susi
jokių ženklų neturėjo.
valdė.
Vyrai — Haupt ir Froe
Kareiviu gyvenimo
hling — išklausė mirties
bausmės be susigraudinimo
aprašymai
Wergin pašoko ir priėjo
Jei kas norite, kad jūsų sū prie savo žmonos.
nų, vyrų ar pažįstamų lietu
i
vių karių fotografijos tilptų Buvo prašyta
“Drauge”, tai prašome at pasigailėjimo
siųsti kareivio gyvenimo ap
rašymą, fotografiją ir vieną
Pasmerktųjų gynėjai teis
dolerį išlaidoms.
mo buvo prašę pasigailėji
Mes norime pagerbti lietu mo kaipo tėvams ir moti
vius karius ir įamžinti jų noms.
vardą spaudoje.
Teisėjas nurodė, kad tūks
tančiai tėvų ir motinų dirba
Amerikos karo fabrikuose,
Trys sužeisti
kuriuos nacių sabotažinin
Milwaukee, Wis., trys pa kai ruošės sprogdinti. Todėl
krančių jūrininkai buvo su teisėjas pareiškė, kad to
žeisti, kai įvyko laivelio ex- kiems žmonėms negali būti
plozija.
! pasigailėjimo.

Peoria mieste, III., lapkri

studentėms davė begalo tu

kad beveik visi Gudijos die-

čio 24 dieną, buvo

įsakyta

riningą paskaitą, apie raš

desnieji miestai esą per ka-

palikti vieną dieną save au

tijos reikšmę ir vertę žmo

tomobilius tiems

asmenims,

gaus kultūriniam gyvenime.

išneštas Minsko belikę griuvėsiai. Gu kurių automobilių numeriai
sprendimas, greitai po visą dija neturinti “savivaldos”, baigiasi nelyginiu skaičiumi,
Chicagą
pasklido kalbos į
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Gudijoje pirmoje vietoje i
apie nacių sabotažininkų pa esą statomi gudai, o ne ru buvo grįžusi į arklių
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sugriauti.
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sai. Taip pat savarankiškos
sako, kad teismas labai ge 1 gudų stačiatikių bažnyčios
rai pasielgė išnešdamas to tikslas esąs
atsipalaidoti
kį sprendimą, kada Ameri i nuo rusiškumo. Gudų kalba
kos vyrai lieja kraują fron 1
tuose už laisvę, žmoniškesnį
gyvenimą ir pavergtųjų iš !
laisvinimą, o čia kaip tik
buvo atsiradę

padėjėjai,

nacių šnipų

kurie juokės

Amerikos karių

iš

pasišventi

mo ir rengės jų planus truk
dyti.

Kada bus pasmerkti
šeši pasmerkti Chicagiečiai, vokiškos kilmės, turėjo
ryšį su nacių sabotažinin
kais, kurie buvo submarinu
atgabenti į šį kraštą birže
lio mėnesį, šeši nacių šni
pai buvo pasmerkti mirti ka
ro teismo, Washingtone, ru
gpiūčio 8 dieną, jų tarpe bu
vo pasmerktas ir Hauptų
sūnus Herbert miTti elek
tros kėdėje. Trys nacių sa
botažininkų padėjėjai chica
giečiai bus pasodinti į elek
tros mirties kėdę 1943 m.,
sausio 22 dieną-.

Peoria miestas

ghton Park gyventojai, su
ruošė šaunias vestuves savo

turi 130,-

jasi Šv. Bernardo ligoninėj.
1
000 gyventojų ir jie turi 1
X Prof. K. Pakštas, Kul40,000
automobilių.
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esanti ne' tik dėstomoji kal
i turinio Instituto direktorius,
čio
22
dieną
Peoria
m
este
ba mokyklose, bet ir viešoji
J praeitą sekmadienį Ateitivyravo
vežimai
su
arkliais.
kalba. Ji esanti privaloma
Į ninku draugovės susirinki
The Off'ce of Defense
tiek rusams, tiek lenkams,
me pasakė atsisveikinimo
gyvenantiems Gud’joje. Gu Transportation šiuomi norė kalbą, kurioj ragino ateiti
dai esą stengiamasi paversti jo vaizdžiai parodyti kas ga ninkus būti lietuvių tautos
1943 metais, jei
valstybine tauta. Vienintelė li įvykti
statytojais, nes jos graborių
organizacija, kuri esanti Gu žmonės netaupys automobi skaičius šiuo metu labai di
dijoje leista, gali
užsiimti lių padangų.
delis. Prof. K. Pakštas iš
labdara.
vyksta į New York.
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Jei turi atliekamo seno
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dukcijai. Tuo žygiu prisidėsi
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Kryžių gavo laišką iš Lie

30,000,000 tikinčiųjų, visoje

tuvos nuo Domos Steikūnie-

boshnik”

(bedievis),

nės, kuri yra Joniškėlio Že
nauja Hitlerio armijoje, o Rusijoje.
Froehlingai turi du vaikus
Tai matote kaip Rusijoje mės Ūkio mokytoja. Rašo,
— dukterį 8 metų ir sūnų še buvo griaunamas ir naikina kad jos vyras bolševikų iš
Beja, Werginų sūnus tar- šių metų.
tremtas į Rusiją. Prašo dėti
mas tikėjimas.
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