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Vokiečiai greitesni už italus
Iš Egipto fronto atgal 104 mailių
toli naciai greičiau nubėgo
;

t

AŠIES” ARMIJĄ! AFRIKOJE RIESTAI

Įvykusieji rinkimai nepakeis šalies
karinės dvasios, sako prezidentas

MttMTERRANGAN

t

Nesikeis nė kongreso dvasia/ nes

Kai sąjungininkai džiūgauja. .

Hitleris bando mažinti nelaimę

* ■-.*

’

%

■ į

•

,

* • .;

• “

ir jis dirbs už laimėjimą
- .
WASHINGTON, lapkr. 6.

CAIRO, lapkr. 6. — Britų
CAIRO. — Sąjungininkų
aštuntosios armijos trys šar 1 lakūnai ir britų karo laivai

— Spaudos , konferencijoje stovų pakitėjimas kongrese
nėra reikšmingas, nes tas
prezidentas Rooseveltas be
nepakeis kongreso karinės
kitko trumpai
kalbėjo ir
dvasios. Kaip jis, preziden
apie įvykusius praeitą antra
tas, taip ir kongresas sieks
dienį rinkimus.
laimėti karą. Kiti visi reika

vuotosios divizijos Įeit. gen. atlieka reikšmingus darbus.

Montgomery vadovaujamos, Sekmingai atakuoja atsime-

trimis kyliais į ašies jėgas tančias ašies jėgas Egipte ir
įsiveržusios eina pirmyn nuo naikina jų karo
plėsdamos kylių

lat

plotį

bei amunicijos krovinius.

lai yra antraeiliai.

ANKARA, Turkija, lapkr.
oficialiai

Britų vadovybė

praneša, kad vieno britų ky

T

t

atakuoj ant atsimetantį prie
šą. •

CY P

E

reikmenis

6. —

stačiai

vokiečiai

desperatiškai

18-19 jaunuoliams

-0^1010

FIGU*ESSHOW MILĖS
AOVANCE
'ROM ALAMEIN FIONT <įOAUjE0 OIJECTIVES

Iš Graikijos gauta ži

nių, kad

< "DraurM"

Acme

i«leDM»

imasi

žygių

KEgipto frante maršalo Rommelio jėgos pa krikusiai traukiasi,

už EI Daba — už 23 mailių

vaduoti savo ir italų

armi

jėgos yra spaudžiamos britų ir amerikiečių lėktuvų ir tankų. Priešas bėga per troški

nuo buvusio fronto, Vidur

jas Afrikoje.

žemio jūros pakrašty.

lėktuvais siunčiama kariuo

atsirėmęs

lio priešakis jau

pranešama, menė

Neoficialiai

kad kai kurie ašies

armijų

Iš

Afrikon.

Graikijos

yartojama

apie 500 transportinių lėktų

ligi vų. Kalbama, kad vokiečių

daliniai pasprukę

net

Matruh — už

mailių ir italų gausingi daliniai iš
Alamein traukti iš Rusijos fronto ir

nuo buvusio

104

EI

skubiai

fronto.

siunčiami

Graiki-

savo

užnu

gary tolokai palikę italų legijonus jr jų likimu nesirū

pina. Tad britai daugiausia
italus ir pliekia.

Britų vadovybė

ir

šian

die tvirtina, kad didelis lai

mėjimas atsiektas, kad ašies

armijos Afrikoje bus sunai
kintos.

— Prez. Rooseveltas
die spaudos

šian

konferencijoje

LONDONAS, lapkr. 6. —

Reuterio žinių agentūra pra

< •

,

-■

*

'

-

■

.MASKVA.

Karo sekretorius Stimson

r

*

delį ten vaidmenį turi U. S.
bombonešiai ir karo reikme

,

nys?

Suimti Norvegijoj

‘

U. S. piliečiai bus
nukelti Vokietijon

SKELBKITES

sekretorius

Stimson

keliu ėmimą karo tarnybon.

Pažymėjo, kad jei

Nepaisant vokiečių įsiver

kongre

stovykloje. Sakoma, kad jie nymui mielai pritaria visi
būsią išsiųsti Vokietijon. Jų nuoširdūs darbininkai. Prie
skaičius nežinomas, tik spė šinasi gi tik šilkiniai pirš

jama, kad bus keletas šimtų. tiniuoti darbo raketeriai.
i
Sen. O’Daniel iškėlė aikš

ir žodžio laisvę

Strategi-

ėmus

reikalinga

“DRAUGE” dos konferencijoje pareiškė,

apskritai,

darbo

Amerikos

tarpu Vokietijoje

pagalvoti

valandų

bų vaidmenį turi tankai

ir

tankų gamyboj Amerikos nė
viena

kuri valstybė

negali

pralenkti. Taip yra ir su ki
tų karo reikmenų

apie

didinimą,

taip kad mažesnis darbinin

kų

skaičius įstengtų

dau

giau darbo padaryti”.

96

iškilus

nepaprastiems

įvykiams.

sas turi padėti į šalį politiką

ir susikaupti vien karo lai

mėjimo reikalui.

Stimson

drafto re-

gamyba.

kurių

skaičiuje 23 rumunų

divizijos, 14 suomių, 10 ita
lų, 13 vengrų, 1 ispanų

daug kitų tautų.

Zelandijos atstovas

J.

sudarytos dar penkios divi

ir zijos, kas reikia šių pietų
armijos didinimo progra

kovė. Paėmė jų tris lauko
artilerijos patrankas, kelioli

kariniai

Valstybėms ir Pacifiko karo(kiu ir kelias

Ublją

j

Pataria atšaukti

Dabar U. S. marynai

Wagnerio darbo aktą
— Ryšium

su

ninkams darbo valandas ka
ro

pramonėse,

šone japonai tyko iš raistų

kongreso rūmų

Tad

Guadalcanal

atstovas J.

E. Rankin, dem. Miss., pa
reiškia, kad praeitais rinki

mais

žmonės reiškė nepasi
tenkinimą darbo “regimen-

Britas reikalauja spau

dai laisvės čarterio
LONDONAS, lapkr. 0. —

turėtų atšaukti atly- Londono
ir

saloje

žemesniųjų stovis ir vėl parimtėjo.

darbo

laikraščio

Times

valandų užsienio žinių redaktorius R.

įstatymą, taip pat Wagnerio Deakin

sako,

kad

po šio

darbo santykių aktą.

Jis nurodė, kad 42 milijo-

be viršlaikių daugiau uždir

turi tik vieną vadovybę. Ko kietijon. Darbininkus naciai riuomanė Madagaskare paga
ordinavus jėgas
Amerika pristatys darbams karo pra liau nutraukė kovas su bri

btų.

sulauktų šaunesnių pasėkų.

monėse.

šone

sumanymu prailginti darbi atakuoti amerikiečius.

japonų laivynas

Pacifike prancūzais darbininkais šio
ir armija mis dienomis išvažiavo Vo

pietiniam

senatoriaus taip pat yra pavojus. Šiame

O’Daniel, dem., Tex., iškeltu

ginimo
ka, ar daugiau traukinių su

armijos dalinys priversti ko

WASHINGTON, lapkr. C. Trečiąjam

juo vykimas nelengvas.

VICHY, lapkr. 6.—Dvyli

ir

voti su priešu dviem šonais.

tarybos narys, per radiją ra- Tripolitaniją labai tolimas ir tavimais.” Jo nuomone, kon-

Jis nurodė, kad

lapkričio 2 d. (U. S. laikas).

imti šiais žygiais, naktį
Paklaustas, ar tada armi
prieš lapkričio 3 d. japonai
jos skaičius bus pakeltas iki
išlaipino daugiau kariuome
4,509,000 vyrų, jis atsakė,
nės rytiniam amerikiečių už
kad daugiau.
imtos bazės šone ir tuojau
LONDONAS, lapkr. 6. —
pradėjo žygius.
Kariniai stebėtojai čia pa

bo viršlaikis. Darbininkai ir

pripa

jų įsitvirtinimų. Tas įvyko

Ką sako Londono

A. smūgis, bet ji dar neparblo-

gino, kad Amerikos laivynas
ir armija* pietiniam Pacifike
būtų koordinuota ir pavesta
vienai vadovybei.

svaidžių ir sunaikino daug

Kai amerikiečiai būvo už

mai.

keletą standartas yra 56 valandos,

$

bazės

kiami senesnieji

Sekr.

naikintas darbininkams dar

nų darbininkų šiandie dir-

savo

nai kaip muilo burbulai su

su

išvyks į J. A. Valstybes. Pa- O Britanijoj savaitės darbo

Anot senatoriaus,

Vakariniam

kliūtimis ir jų sudaryti pla

susidūrė

žinus jo sumanymą, būtų pa

ombia respublikose.

Anot prezidento, kongre

šone amerikiečiai per keletą

šios respublikos prezidentas valandas savaitėje, Rusijoje
Arroyo Del Rio lapkr. 16 d. 06 vai., Japonijoje 112 vai.

dienų sustos Bogota ir Col-

to

liau bus laikomasi.

gistrantai. *
BOSTON, Mass., lapkr. 6. sprogo, sakė Stalinas.
Anot Stalino,, naciai prieš
ka 37 mm. lengvosios artile
— Vyriausiojo teismo teisė
Be to, jis pranešė, kad šį
Rusiją vartojo 179 divizijas,
rijos patrankų, 30 kulko
jas Frank Murphy čia spauir ateinantį mėnesiais bus

trūkumas, tad kaip tik -ir

tėn, kad šiandien karo metu,

paskelbta, kad Tuo

prezidentas

nais. Tokios tvarkos ir

pirmyn
pažymėjo, mailių pasistūmė
perėję
Matanikau
upę.
Te
kad jei jprovizija bus palik
ta, tuojau tarnybon bus šau nai jie apie 350 japonų nu

kai pagaliau

Teisėjas pareiškė, kad jis visgi galėjo sudaryti stip“Buvo laikai”, sakė sena-,
grięžtai stovi už spaučtbs ir rią priešakinę sargybą, kutorius, “kai Amerika turėjo
žodžio laisvę.
ri saugotų atsimetančios ar
nedarbo problemą,
šiandie
mijos užnugarį. , Kitaip gi
gi yra atvirkščiai. 40 valan
ašies armijai būtų didžiau^dų savaitės darbas Ameri Ragina sujungti
sia nelaimė.
kai buvo tinkamas prieš ka
Vienam britų vadovybės
Amerikos vadovybes
rą, kai turėta čia daug be
komunikate iš Cairo šaltai
darbių. Bet šiandie karo lai
WASHINOTON, lapkr. 0. j pareiškiama, kad ašies armi
ku
reiškiasi
darbininkų — Walter Nash, Naujosios jaį nors užduotas smarkus

karo
pramonėse
dirbama
QUITO, Ekvadorius, lapkr. |apie 43 valandas savaitėje.

keliui

respubliko

sas iš biliaus nepašalins vie

nių

stebėtojai
Taip pat sakė, kad U. S. pa
WASHINGTON, lapkr. 6. bama darbą galėtų atlikti 25
rengia armiją, kurios niekas
— Sen. W.
Lee O’Daniel milijonai darbininkų, jei jie
pasauly negalės nugalėti.
(Dem. iš Te*.) senate iškėlė dirbtų kasdien 12 valandų
Bet armijos išmokslinimui
reiškia, kad vokiečių italų
sumanymą suspenduoti
40 per visas septynias savai
reikia pakankamai laiko.
armijos vadai Egipto fronte
valandų savaitės darbą viso tės dienas.

Norvegijoje nacių areštuoti reikės tikėtis didžiai rimtų
amerikiečiai (U. S. piliečiai) pasėkų karo pramonėse.
internuoti arti Oslo miesto
Anot senatoriaus, jo suma

6.—Oficialiai

konferencijoje

metų amž. jaunuolių drafto

Siekdami aliejaus laukų ir

pasisako už spaudos ,

Keliamas sumanymas suspenduoti
40 valandų savaitės darbo aktą

STOKHOLMAS, Švedija, mėjo, kad jei iškeltas suma
lapkr. 6.—Gauta žinių, kad nymas bus nužertas į šalį,

tas atvyks į U. S.

—

j kad šiame kare didžiai svar

se karo pramonėse. Jis pažy

Ekvadoriaus preziden

6.

Maskvos vokiečiai

Stalingrado

Prezidentas sako, kad tas

■ džia. Ašiai teks daugiau. Di

lapkr.

Teisėjas Murphy

paskelbė, kad kareiviai nu ir kituose frontuose rusai
pozicijas.
trauktų šių susirašinėjimų sustiprino savo

tuo naudojasi.

buvo numatyta. Tai tik pra-

dais, bet ir su

plačiai aiškino apie 18—19

gai stumia.

j

buose gali būti šnipų, kurie

Afrikoje pliekiamos.

MASKVA,

rikiečius kareivius susiraši laivų, transportų ir prekinių
nėti su šių klubų nariais, laivų.

džiaugtis, kai

jėgos

su kongreso demokratais va

rėdavo pasitarimus ne vien

nerių metų mankštos provi- 350 japoną nukauta.
Specialiam Maskvos sovieto žinių Rusijos gilumon —
kelbtas italams
įspėjimas,
zijos, to pasėkoje gali įvyk
susirizikime Stalinas pareiš apie 300 mailių tolį, Rusija
Guadalcanal saloje
kad britai planuoja per Ita
ti “nacionalinė nelaimė”.
Nepataria kareiviams
kė, kad praeitą vaaarą vo ne tik nunusilpnėjo, bet dar
liją įsiveržti Europos žemyWASHINGTON, lapkr. 0.
Sekretorius sakė,' kad ta
kiečiai Rusijoje daug laimė daugiau sustiprėjo, šiandie
nan.
rašinėti laišku
jo. Jie užėmė dideliam plo Rusija naminiam fronte šau provizžja, jei bus pripažin — Laivyno departamentas
Šis įspėjimas sekė tuoj tus. Tai atsiekė dėka sąjun niai susiorganizavusi. Raudo ta, bus statomos kliūtys vy praneša, kad Guadalcanal
WASHINGTON, lapkr. 6.
saloje, Solomons,
ameri
— Miestuose sudaryti įvai po to, kai per Berlyno radijo ginėms valstybėms nesukė noji armija suturėjo vokie riausiajam vadui — prezi
kiečiai
dabar
kovoja
su ja-*
rių rūšių klubai, kurie ragi stotį pranešta, kad į Gibral lus antrojo fronto Europo čius ir kai kuriose fronto da dentui, kurs juk turi būti
lyse juos jau atgal sekmin laisvas imtis visų priemo ponais dviem šonais.
na užsieniuose esamus ame tarą sutraukiama daug karo je-

nės valstybės tikrai turi ko
ašies

mankšta pavojinga

karo

Naciai laimėjo Rusijoje trūkstant
kito fronto, pareiškia Stalinas

sąjungininku invazijos

praktiką. Nes jie nežino kam Centraliniam Kaukaze apie
siunčia laiškus, šiuose klū- 1,000 nacių nukauta.

pareiškė, kad visos sąjungi

karo reikalais jis seniau tu

WASHINGTON, lapkr. 0.

Italija pabūgusi

kad

Prezidentas nurodė,

vienerią metą

— Spaudos

kurių kareiviai nepažįsta.
WASHINGTON, lapkr. 6.

nes smarkiai “ašies”

nančias smiltynų dulkes.

neša, per Romos radiją pas

Iškeliama aikštėn, kad vo jon.
kiečiai pirmieji nešdinasi Li

bijos link. Jie

Prezidentas sakė, kad at

(karo taikos sutartyse turė
tų būti įimtas ir spaudai
LONDONAS. — Vichy ka laisvės čarteris, taip kad vi-

tai*

sos tautos be jokių kliūčių/

ir varžymų galėtų pasikeisti

žiniomis.

n ” A r n A8

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Rengiasi atgaivinti
draugystę

šeštadienis, Upkr. 7 d., 1942
papuoštos klebonijose, o sekmadieniais muštas. Tėvas ligoninėj, o
žvaigždėtomis vėliav o m i s, po kiekvienų Mišių šv. baž simuš — karste. Kad žinU
kurių vedini mūs jaunuoliai nyčių prieangiuose, kur vi apie sūnų nesukrėstų tėvo
gina demokratiją ir paverg suomet sėdi žmonės ir užra sveikatos, jam nebuvo pra

gstvės-gatvelės

CHARGING IHTO 'KELLY BOWL‘

Pavaišintas ūkio gėrybė
mis, palinkėjęs viso labo nab

tųjų kraštų laisvę.

joj vietoj, rudens lietui ly

šinėja norinčius pirkti

bo nešta apie šią nelaimę ir iki

O mes, namie pasilikę, ką nus.

nojant leidausi namo. Beje

šiol nieko nežiną

žuvęs Juozas Žemaitaitis

Moterys ir mergaitės uo Austinas šio mėnesio 19 d
liai darbuojasi, kad atgai bus 60 metų amžiaus.
vinus Altoriaus P u o i i m o Delegatai į seimelį

turime daryti? Pirkti Karo Dvigubas liūdesys

Draugiją, kuri šioj parapi

Štampų, tuo greičiau bus su 236 Pierce St., sunkiai susi
triuškintos priešo jėgos. Vi žeidęs jau penkta savaitė gu

Bonus ir Štampas. Juo dau žemaitaičių

giau

šv. Baltramiejaus draugi

joj gyvavo prieš vienuolika

ja

metų. Būrelis moterų ir mer.

1 d. į L. R. K. Federacijos

savo susirinkime

lapkr.

išpirksime

Bonų

ir

palaidotas šv. Kryžiaus ka

šeimoje

Stanislovas

žemaitaitis, puose.

si turime žinoti, kad kraš li Mount Sinai ligoninėj, 1431
tas reikalauja mūsų pagal So. 5th St. Jam begulint na
bos. Visi turime jam ir pa muose ištiko kita nelaimė:

gaišių nutarė pereiti per vi seimelį lapkr. 15 d., išrinko
są parapiją ir pakalbinti m<- atstovauti draugiją pirm. A.
teris, kad rašytus prie šios J. Sutkų ir Vincą Jakaitį.
kilnios draugijos, kuri dar Seserims “shotver“
buosis didesnei Dievo gar
Nek. Pras. Panelės šv. ir
bei ir nuolat rūpinsis, kad Šv. Onos draugija, neužmirš

gelbėti.
Karo

pirkti

bonų

galima

ir lietuvių

Gražus moterų užsimoji

DR. VAITUSH, OPT.

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

nusi

parapijų

Tik viena pora aklų vienu gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami
- liegsaralauotl Jae modernilklausia
metodą, kurta regėjimo mokslą*
gali sutelkti.
t& METAI PATYRIMO
prlrtuUme aUtoų, kurie pašalina
visa aUų tMftnr

mas, be abejonės, duos vai reikalingų dalykų Komisiją,
sių ir.nei viena moteris ne kuri tuo rūpinasi, sudaro:
pasiliks nepriklausius prie Marijona AkuseviČfūtė, Ge
draugijos.
novaitė Šidlauskaitė, Emili
tienė, Monika Taučienė,

Šv. Baltramiejaus parapi

Kuzmickienė

jos bazaras prasidės lapkr

Enrikas

dieną.

dar

buojasi, kviesdamas visas

Kenoshos Kronika

draugijas j talką, kad pada

rius didesnį, įspūdingesnį ir
pelningą bazarą.

Veronika

ir

Vėliau praneš parengimo

noj, lapkr. 26 d. Parapijos

rūpestingai

E.

Gustienė.

22 d. ir baigsis Padėkos Die
komitetas

į

priėjo

prie

šv.

Komunijos

Nutarta valdybos rinkimą

“in corpore” ir po šv. Mišių padaryti per ateinančio mė

turėjo pusryčius ir susirin
pasitaikius kimą. Pusryčius pagamino
progai, teko aplankyti An Jean Butkus ir Stella Stul

1

OPTOMETRISTAI

Co-Captaini Center Bob Thomas and Tackle Earl Mahoney aro
tvro of the roasons why Austin has kopos of appeariny in tbe ninth
annual Chicago’s Ovvn Xtnas Benefit sponsored city prep football
championship contest in Soldier Field, Nov. 28.
Proceeds of thla
(ame vvill go to the Service Men’s Centers, accordinf to Bariu*
Hodes, secretary of the Benefit. Annually the Catholic and Public
high school champions meet to determine Chicago’s prep footb vii
title. Austin, in 1938, had Bill De Correvont as it* star. Leo H’th
had Johnny Calvin as He ontstending player and vvhen tbe tvro ir e*
in the title game in Soldier Field, 120,000 fane turned out to see the
{ame. This it the reeord football crovrd in tho United Statej.
,

1801 So. Ashland Avenne
Kampas 18-toe
relefonaa: OANAL 0688, Cblcegi
OFISO VALA1TOO8:
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m
Trečiad. Ir Mted. 8:80 a. m.
<U T - 00 p. m

d.

taniną ir Stanislovą Austi-,., gaitis.

nesio susirinkimą. Visos na
rės prašomos susirinkti ki

tą mėnesį.

Neužilgo bus mokinama?

nūs, senus šios apylinkės ū

N E W VICTORY
HOSPITAL

Plevėsuoja pergalės
vėliavos

Po

Philadelphia. Pa, — Jau
nėra sekmadienio, kad rytų-'

pietų miesto dalyje nebūtų

Pritaikina akini*
■ tatkomfagri *
prieinamą triną

nuomavę ir gana didelių u-

NELAUKITEJOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE
Rytoj Gali Būti Pervėlu! 3241 So. Halsted Si.

likas, tai mums ir sekasi“,

sakė

Austinas.

Dabar nusipirko kiek ma

žesnį,

apie

25 akerių,

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies narnos, baldas, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintą Jnlns polisą per mūsą kompaniją- Nelaimei Išti
kus, neturėsite Jokią nemalonumą.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters"

bet

modernišką visais atžvilgiais
ūkį. Gyvenamas namas yra
geresnis už daugelį mieste

222 W. Adams St

Nors Austinai turi nuosa
vą mūro namą Waukegane,
bet į mleetą nenori siti gy
venti.

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN PIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

Austinai yra linksmo ty
kaus būdo, vaišingi ir ilga

mečiai

jai. Išaugino

f

ži). Tikros lietuvaitės ir vi-

Paulina Russian and Turkish Baths

sos ištekėjusios. Josephine

Savo Sveikatą P:

Šią Moderni

(Pefruškienė), Christina (Ai

kienė) if Brigita (Jurgaitie
nė). Nors ir ūky gyvendami,
ir lankytojai.

DKL RADIO PATAISYMO
PASAURlTBt

Telefonas: VlRginia 9493

Prf-

klanso prie vietos katalikiš

A. F. CZESNA, savininkas

Oflao tri. VlRginia 0018

kų draugijų.

ant

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. Ir šeitad. va
karais ofisas uždarytas.

'

RMHDENCUA:

8241 West 66th Place
TaL RHPtfbUe 7868
TaL OANal 0»7
Raa ML: PROapaet 6069

2423 VVest Marąuette Rd.

OR. P. L ZALATORIS

PANAUDOKITE FBOGĄ DABABTDfNMfi 8EM0MB
NUOMMCIO RATOMS.

Įtapkite nRANflftriAi

“lEISTUTO~SAVINGS~and LOAN ASSOCIATION

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
TeL Yards 1828
Pritaiko Akinius
Kreivas Akis
Ištaiso.

766 West 86th Street

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VlLANDCR- 11 v ryto iki 8 popiet
6 0d 9 vaL vakare

Telephone: — EUCLID 906.
_ REZIDENCIJA —
1441 80. 50tb Ave^ Cicero, IU
TeL: Cicero 7681

. ADVOKATAS

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Anom 2014

Tel RTAtf> 7K7X

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.

Ofisas b- Akinių Dirbtuvė
Room 1230
8401 SO. HALSTED ST.
Ofiso Tel. Central 1824
kampas 844h SL
Valandos nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popieL
Trečiad. lr Sekmad. pagal autartį Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI

DAKTARAI
Tri YARd* 8146

DS. STRIKOLIS
PHYBI0IAN AMD 8URGB0M

4645 So. Ashland Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PMTAIKO

OFISO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
744 West 36th 8tn«t
Nedėliomis pagal sutartį.
Valandoe: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Offioo tri. YARd* 4787
Pirmadieniais tik 2-4
Mamų tel PROspact 1880
šventadieniais 11-12.

M. P. ATKOČIŪNAS

Antradieniais, Ketvirtadieniai*
ir Psnktadisniai*
Valandos: 18-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

Ofiso TeL ...........

VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUIIGAS

4204 Archer Avenue

3147 S. Halsted St, Chicago LIGONIUS PRIIMA:
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Va^ndos: 8 — 8 popiet,

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik lusitariua.

DR. CHARLES SEGAL

TeL YAKds 2246

DR. C. VEZEUS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

« 4729 So. Ashland Ave.

(2-troe luboe)
Tel. MIDway 2880
Chicago, IU,
OM 47tt Street
reL: ano 8 vaL ryto iki 8 vai. vak
OFISO VALANDOS:
Beradoj pegal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak,
Telef.
HEMloek 8848
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 ttl 8 vaL Vhk, 7IU8
Nodilioml* pagal gutartį

Rtotttodja: 6600 So. Arteriaa Ava.

(Prie kampo Lake SL)

- WHITNEY E. IARUTIS

1821 Sa Halsted Street

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI«

Oi fR. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Kstifp. 15tos gat Dr

49th

Ct

OFISO VALANDOS:
f Ud 4 popiet
7 Ud B vakara
ir pagal sutarti.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tri: Yards 0664
Ree. TeL: Kemvood 4800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis aa* 10 iki 12 vai. dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spefctolin atidarymo naslOlynuM —
Wk Trtmpam Laikai! (skaitoma:—

Res. 1625 So. 50th Avenue

2500 West 03rd Street

________ Tel Piotro 1484_________

• Neketink Aklą Kgaaminavidias • PaUta/raae Len.
■ų (Vienai. Reginys) • p*.
■irtnktanas U I Mod. Rėmų
tr KMtol. R«g Kaina *10.00 Viekas.

. GYDYTOJA IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namą telefonaa VlRginia 2421

$495

EGZAMINUOJA DB. S. GRANT

*

Palengvina akių ' įtempimu kuri*
•eti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir
toliregyvtą.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda a*>
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos aky* atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki * v.
vak. Seredomis nuo pietų, o
įtartį.
dilioj pagal sut
Daugely atsitikimų akys
toto* bo akinių. Kaino* pigias kaip

6757 80. WMtern AVe.

OR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS O CHBURGA8
fiso vai aa* 1-3: aa* 8fi8-8fi*

nepriklausomu

Oak Park, Illinois

8YDYTCJAS Rl OHIRURGAB

Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JOaų Indeliai rflpesUngri globo
jami ir Ugi 88,808.88 apdrausti par Federal Sbvttigs and Loan In
surance Corporation. Mokama 8ya%. JOaų pinigai greitai Bešoka
mi ant pare I k alavinio.
SENIAUSIA ik tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ (STAIGA
— 48 Mirtai Sakartkgo Patarnavimo I —

TEL. CALUMET

2201 We«t Cermak Rd.

4157 Archer Avenue

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
^rotcętio*
Tor your

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ot OHIRURGAB

1107.

VnAuA&dL

DR. S. BIEŽIS

DR, T. DUNDULIS

J

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ 1

fenai IreSgtnH Chirurgijos I>eparinu-ntaM, kur svarbias ir mateineg operacijas atlieka ataakomlngt Chlrurgal-Daktarai.

TaL OANal 81M

tri: BBVarty 1244

VaL: 2-4 lr 7-8 vak.
Kstvirtad. ir Nedėliomis susitarus

1657 W. 45th SL.,.. Komp. Paulina St.

Pllaal įrengtos Medlkos Depnrt
tnentaa gydymui visokių Ilgų —
Smarkių Ir Uglaikinlų.

1MMKIK08 LIKUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

8. Talman Ave.
Res. Tel. OROvehlll 0617
| Office Tel. HEMloek 4348

137 No. Marion Street

totą praktikai
garantavimaa

DANTISTAS
1440 So. 4Rth Court, Cicero

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

MASSACl
___

828 W. 35th PLACE
Phone: YARda 2330

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. J. J. SIMONAITIS

Ultra-Violet Sunshine lr Infra Red Light
Radiations, Stoedlsh Maesagc ir Movements.
Moterims — TreėituliieniaiH.

bet yra stambūs parapijos

rėmėjai

toVankydaml

Lietuvių (staigu!
TREA'

VICTORY HOSPITAL

Kė vienam vertam ligonini ■
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausias gydymas to priežiūra.
Kas link mokesčių, susitarsimu,
kad būtų Jutos ko patogiausia.

Ofiso vaL: 1—3 b 6-8:30 P. 1
Trečiadieniais pagal sutartį.

tris gražias

dukteris (du sūnūs mirė ma

24 vai. patarnavimas

Pilnai įrengtas X-Ray Dcpartmentas daktarams ir pacientams.

Calumet 4591

J?

“Draugo” skaityto

įrengta.

my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
tr kltua moderniškus metodus
gydymo.

TAttlM MN*

Kamb. 1548-54

vadovyste.

Pilnai įrengta Physiothcrapy Departmentas prtskattant Dlather-

Telefonaa:

O'MALLEY and McKAY, Ine.

Mafičių.

nauja

Naujai išdekoruota Ir

Sesuo Ceteste kalbėjo anie naujas veikalas. Asmeny?
kininkus (jau 30 metų kaip sodaliečių "Booth“, kuri bu veikalui jau dabar renkami teikiama pagarba jaunuo„
ri-*
liams, kurie yra išėję į Dėūkininkauja) ir pamatyti jų vo per parapijos ‘ ‘Fall FestPusryčius kitą menes, paStm0
naujoj vietoj įsigytą ūkį* ku ival“. Visos mergaitės gera* gamins Lucille Vyšniauskas •
tošies
ris randasi arti Gurnee mies darbavos ir gerai viskas pa ir Heleą. Ališauskas,
t
teBo.
sisekė.
Sodaliett
OPTOMETM8TAS
Per 30 metų Austinai yra
kh), sū kuriais jiems sekė
si. “Dėl to, kad aš esu kata

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai kaa dieną
Antradienio ir ketvirtadienio

4712 South Ashland Av.

Praeitą nedėlią sodalietės

Enrikas pas Austinas
Lapkr.

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

ja Kačinskaitė, Ona Bukan-

Metinis bazaras

D.

AKIS IŠTlKINftJA
AKINIUS PRITAIKINA

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

sukėlus lėšų nupirkimui joms

O.

sūnus Juozas darbe tapo už

mūs bažnyčios altoriai būtų

ta ir Šv. Kazimiero seserj
tinkamai aprūpinti, kaip gė mūs parapijoje. Rengiasi
lėmis, rūbais ir t. p.
prie “shower party“, kad

DR. SHMA SODEIKA,

KeKintruof
*** Viri
30 Mešu pAtivrlnio ’
Da<kltųr.h Modemiškų 8tyĮįų
PopulIarPmi^Kstadmls.

Tri Yfa No “BaR” SMIyma*

Mas tartiiiikaay Ką

n n—

GRANT OPTICAL CO.
488S SOUTH ASHLAND AVN.
TeL YARDS 0141
Antros durys nuo Montgomery Ward

DR. EMILY V. KRUKAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Vieni žmonės darbuojasi,
Rea. Tel, LAFayette 0004
kaip bitės rinkdamos medų
Jeigu Neatsiliepia —
šauk KEDzie
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai
Penkt., šeštad. 8:30 Iki 9:30 vak.
' Sricmad. Pagal Sutarimą

Šeštadienis, lapkr. 7 d., 1942

tija ir jos vadai!

baigia padėka už

Laišką

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Lai gyvuoja demokra

gerą širdį ir pasidarbavimą

dėkoja visų seserų vardą ir
sako niekada nepamirš savo
maldose.

tai už jumis ir prašysime

gerojo Dievo, kad palaimiu

ką si pinigai buvo gauti iš šiau
nors surengia ir yra ką pa rės Amerikos, gerų žmonių
matyti. Šiuo metu smarkiai suaukoti, čia žmonės būt ne

choras

rengiasi prie šios operetės.

Laiškas ir padėka
Iš Argentinos, Pietų Ame

rikoj, šiomis dienomis Ona
gavo laišką

Brazauskienė

nuo sesers M. Estheros, ku
ri prašo padėkoti už atsiųs
tus pinigus visiems aukoto
jams per Brazauskienę. Ji

galėję tokios bažnyčios pa
statyti, nes labai neturtingi.

Toliau rašo, kad neužilgo

Garbė tėvams.
Jubiliatai yra nariai kata

likiškų draugijų ir priklau

Paliko dideliame nuliūdinu:
sūnų Antaną, marčią Albertąduktę Oną Novak. žentą Vin
centą; 4 anukus; 2 seseris —
Jozefą Wirtel Ir Švogerj An
driejų, Oną Rimkienę ir ftvoger| Antaną ir Jų šeimas; broli
Joną lr daug kitų giminių ir
pažjstamų.

Z

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikis koplyčioje, 4605 S. Her
• mitage Ave. laidotuvės jvvks
pirmadienį Lapkr. 9 d., 1942.
18 koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas j Gimimo Panelės
Svč. parapijos bažnyčią kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų hus
nulydėtas j ftv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažlstamus-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse.

Tel. t RANdolnh MSa-tMS

AUTOMATIC 8CREW MACHINE OPERATORIAI.
Atdaros vietos dėl
A-l, B. & S. Operatorių ir 8ėt-up i
Vyrama. Pastovūs darbai, overtlme.
ir aukščlausls ulmokestla. 100% De
fense darbai.

HFT.P WąNTFD — VN-RM

VYRV

Mes išmokinsime jus gerai apmo
kamam darbui. Alga kol mokina
tės. 100 nuoš. karo darbai.

3231 W. IAKE STREET

" 1

Albany 2640

CABINET MAKERS’— patyrę. Tai
pogi MOTERYS, be patyrimo, dirbti
rakandų išdirbimo dirbtuvėje.
CO.

VYRAMS

GOLDBLATT BROS
STATE & VAN BUREN
ar

REIKALINGI

RHF.RMAN KI.OVE CO.

PENNSYLVANIA RAILROAD
327 AV. Roosevelt Road

..._______ 3535 W. 47th St._________ .

PERSKAITĘ

“DRAUGĄ”,

MERGINOS prie ••turning-in” ir
“glue machinė” darbų
reikalingos.
Priimamos ir nepatyrusios.
ADVANCE 8AMPLE BOOK
BINDERY — 710 W. Jackson Blvtt.

FACTORY MERGINOS reikalingos.
Patyrimas nereikalingas.
18 metu
ar suvirš.

VALANDOJE

PERFECTION AUTO PARTS MFG.
CO., INC.
500 W. Stst St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FACTORY

Vakar vakarą čia per radi
ją

kad

pranešta,

Franklin D. Roosevelt

20 W. Jackson.

6812 So. Western Ave.. Chicago

SOUP

siuntė savo sveikinimus So

vietų Unijai

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

radiją

lapkričio 7 d.

pranešta,

nald Nelson, U. S. karo ga
mybos boardo pirmininkas.
darbštus, gyvenk sa

lig savo pajamų. Bet

Room 1611

Į CHICAGO HEEL CO., 167 N. Racine

Išmintingas

niekingas

reikalauja

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PHONE: 9000

FUNERAL

HOME

620 WEST

i

15TH AVENUE ,

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

PAGERBIMAS

MAUZOLEJAI

BENKI,AV

“SSITIKMIMO

ftTITWI*

REKORDAS

TEN EDIKTAS J. SEREIKA

41 firma viri S0 m. to*
načlos tolinos raabonet

Gyveno; 3133 8. Union Ava
Mirė lapkr. 5 d.. 1|»4?
8:00 vai. ryte, sulaukia 4* m
amžiaus.

Gimęs Cbicago, Illinoir.
Paliko dide’iame nuliūdime:
moterj Amlllją (po tėvais Lekarauskaitė): 3 dukteria —
Evelyn ir žentą Edward Ma’s, ir Genevleve; sūnų Joną:
lu brolius — Juozapą lr Svogerką Alice, Walter ir Ivogerką Lilllan; dvi seserį* — Pe
tronėlę Radomaki ir Švogerj
Matthear. lr Oną Oanzą ir išvo
gei-) Stanley ir jų šeimas Ir
daug kitų giminių, draugų Ii
pažjstamų.
Kūnas palarvotaa 8. P. Ma
telkto kopyčtoje, 8319 R. Lituanlca Avenue. Laidotuvfts jvyks
pirmad., lapkr. 9 d. II ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j ftv Jurgio par, bužnyčlą, kurioj ,vyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j ftv
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visu*
gimines, draugus ir pažjstamus
dalvvautl Šiose laidotuvėse
Nuliūdę: Moteris. Dukterys
Sūnus. JU-ntas Broliai, Seserys,
ftvogertni ftvngcrkna. atminė*

Laid. dlrekt. Mažeika ir ’tv

anauskas, tai. Yards

1181-39

•KKbON ALIZELj MEMOKlALt* A T NO ADDTTTONA1

Memorials
VVorkmanshlp
and

BUY U

S

Erected

and

Obtainable

[JOHN F. EUDEIKIS

Unezcelled —

Material

at

OO8T

Anywhere

LoweSt

Prices.

WAR BONDS WITH THE 8AVING'

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

KREIPKmS PRDB LIETUVIO

IOHN

W

PACHANKIS

M05-OT SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
MODERNI fftvMtirf PARODA I
4665 VV. VVashington Blvd.
Tel ESTebrook 6645
VALANDOP

Kasdien 9-9 g. rak

R

JA

5919 South Troy St
Tel REPnblIe 4299

fefttad Ir Sekm 9-A vaL

visko

iš visų. (Kinų posais).

MONUMENT CO

A.

rei

kalauja visko tik iš savęs, o

PETER TROOST

i

žmogus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

Laidotuvių direktorius:
J. F. Eudeikis. Tel. Yards 1741

svar

biausiai tai galvok.

Nuliūdę:

y

kad

sveikinimą prisiuntė ir Do-

Būk

Reikalingos tuojau — prie apden
gimo batų kulnių darbų. Su ar be
patyrimo. Pastovios vietos.
Gera
proga geroms darbininkėms.

Telefonas Grovehill 0142

PRUZIN

Kūnus Marčia, Duktė Žentas.
Anūkai, Keservs. ft voveriai,
Brolis ir Giminės.

pri

CO.

MERGINOS

6343 South Western Avenue. Chicago

t' (Įsteigta 1889 m. i

Mrs.

per

FACTORY — ORDNANCE
VOCATIONAL EMPLOYMENT
SYSTEM

Telefonas CICERO 2109

p—

—

jos sukaktuvių proga. Be to,

2550 WEST 85TH STREET

1410 South 50th Avenue. Cicėro

Telefonas — REPUBLIC 6051

lapkr. 6.

MASKVA,

AMŽIAUS 18 IKI 60
Prie Abelnų Dirbtuvės Derlių.
Pradinė alga 55 centai j valandą.
10% bonus mokama tiems dirbant
naktimis. Dabar tai jums proga
prisidėti prie karo darbuotės, nes
maistas mūsų kareiviams yra taip
pat svarbu, kaip lr kulkos.
CENTRAL DIVISION

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

REPRESENTATIVE

sveikina sovietus

MOTERYS ir MERGINOS

CAMPBELL

ALEX ALESAUSKAS and SONS

Mrs. Roosevelt

25 metų bolševikų revoliuci

ANTHONY B. PETKUS

itema

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite J “DRAUGO” RASTINĘ,

DUOKITE JI KITIEMS

" Kreipkitės į -

iitniog Room Sete — Parlor
— Bedroom Seto — Ragą
— Radio* — Refrigerators —
Wa«hers — Mangels — and
Stovės.

TAIIZ1R — A. ŽILINSKAS.
2019
CANALPORT AVE. — perdirba mo
terų kotus, rankoves ir kalnierius.
Vyrams overkotus
su
kvoldais ir
diržais perdirbu frontus, pečius, ki
šenius išilgai Jei yra pečės. Gvarnntuoju visą savo darbą.
■

2334 So. Oakley Ave.. Chicago. III.,

MOTERYS — amžiaus 18 iki 45 m.
prie1 maisto pakavimo darbų. 45 cen
tai j valandą pradedant. Algos pa
kėlimas po 4 savaičių.
BOOTH FISHERIES
501 No. Dcsplalncs St.

3300 Franklin Boulevard

•

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park Labai gert Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — lig*. Kreipkite* prie:
Mr. Walter Nutovr. 9200 W. 37th SU,
Cliicago. UI., tel. LAFayetto 6098.

PATARNAVIMAI
HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGI VERŠIU SKURŲ LU MERGINOMS — INTERESINGAS Ir
PIKAI ir ŠALDINYČIOJE DARBI lengvas dirbtuvėje darbas; patyrimas
TRANS-AMF.IUCAN FREIGHT
NINKAI. Patyrę ar no patyrę. Se nereikalingas. Dieną lr naktį darbai.
I. I N E S
numo 35 metų ar suvirš. Pastovūs Gera užmokestis, greitas jsidirbimas.
1130 W. (vmuik Road
darbai. 40 vaandų savaitė. MatykiC*
PLASTIC BINDING CORP.
Mr. R. A. Acers.
732 Ko. Slierman Street
STEEL HELPERS ________ 1257 OAKDAI.E AVE._______ I
MOTERYS — apvalyti, išmazgoti ir
ARTHUR J. O* LEARY and SON,
aplaistyti pasižierinius karus. Maty
PAPRASTI DARBININKAI
kite Mr. Thommen.
COMPANY

,

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS! PARSIDUO
DA — 2 aukštų mūrinis namas. 5 !r
6 kambarių.
Beismentas, karšto
vandens šiluma, apdengti porčlai ir
garadžius. Kaina 36.200. Atdaras ap
sigyvenimui. Kreipkitės sekančiu ant
rašu: 3439 WEST 23RD STREET

Superintendent’s Offioe
3932 S. Wolcott

847 N. Cicero Ave.

5757 Wcst 65th Street

CO.

3501 W. 4?th St.

SHIPPING

BFLKE MFG. CO.

I
D O C K M E N
j Pilno laiko darbas. Patyrė vyrai pa
geidaujami lr ne pdtyrusioli.

\VALGREEN

Central Employment Dept.

ORNAMENTAL BRASS DARBININ
KAI lr VYRAI su maehine' slion
patyrimu reikalingi prie išdirbimo
ptating racks ir fikturea.

dirbtuvėje darbų. Turi turėt gimimo
liūdijimą. Atsišaukite j —
MTIiSON-JONES CO.

BROKER

NATIONAL MANITACTUREKS
1622 W. Division St.

DISPLAY
STOCK

v

Canal Street

2243 W. ftarrlaon

Tinkamiems tirams iki 55 metų se
numo kurie yra gana sveiki sun
kiems darbams.

WESTF.RN FF.LT UORKS
4029-4115 Ogdi-n Ave.

9

advertised

MAKERS

DTRETUVfiR DARBAMS
Paliuosuoti nuo kariuomenės
tarnavimo.

SYSTEM

kASDltfN DARBAS

Patyrimas nereikalingas;
am
žius metais nesvarbu. 40 valandų
Jaučh) mušimo darbų vietoj. Tatyre. ištisą savaitę, Nekurtos vietos at
daros prie fillng ir generalio ofiYARDS 6565
’ *
bo darbų. Gera pradinė alga, su
HAND 8CREW MACHINE OPERA užtikrinimu progos įsidlrbimo.
TORIAI ir ŠET-IJP VYRAI. Gera
proga.
A t šliauk i te j ■—

VYRAI

Matykite M r. Hoff po 10-tos valan
dos ryto. Atsineškite gimimo liūdljiiną arba prirodymą pilietybes.
INTER-STATE MOTOR FREIGHT

nors
Jų intencija buvo atlai
gėlės, jei ne vienos, tai ki kytos šv. Mišios.
PLATINKITE “DRAUGĄ*
tos, visą laiką žydėjo. Gė
Linkime Marijonai, Anta
lės čia, sako, neapsakomai
nui ir jų šeimai geriausios
gražios. Žiemos nėra, nors
sveikatos sulaukti auksinio
turima ir labai šaltų dienų.
jubiliejaus.
NULIŪDIMO
Sniego niekad nebūna. O, ra
Korespondentas
šo, mes pasiilgome sniego!

Nationaily

■ ....................

■■■ ■"

1140 N. Kostner

n O C K M E N
FREIGHT
HANDT.ERS
UnlfOH Užmokestis

GRAND WOODWORKING
4147 Ogden Avenue

"e

PASTOVUS: PILNO T.AtftO

PASTOVIOS VIETOS
GERA UŽMOKESTIS

Karo darbai
Modcrn'ška dlenosšvtcsos dirbtuve Matykite W, Ix»veJoy — D. GOTNJEB & COMPANY,

2743 VVEST S6TH PLACE

1833 So.

1

TOOL

General Warehouse

BUFERIAI

BATTERY VYRAI. PATAISYT,OJAI
ir LEAD BURNER8 reikalingi. Atsl6a ūkite J —
VNIVERKAI, BATTERY COMPANY
3410 Su, I-a Salio Street

“T)R*ro»r HFT.P WAWTFD
ADVFRTTRTNO DEPARTMENT
117 No. Dearborn Htrrrt

REIKIA

D1TTO. INO.

PENNSYLVANIA RAILROAD

pijos.

FURNITURE

Mirė Lapkr. 5 d. 1941. 6 vai.
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kito iŠ Taura
gės apskr* Valnuotų
parap.
Glrvltės kaimo. Amerikoje IP
gyveno 40 metų.

‘DRAUGO"
DARBŲ SKYRIUS

so prie šv. Kazimiero para VAIKINAI reikalingi — prie lengvų

WHOLESALE
VINCENTAS STULGIfc

LABORERS

Pastovūs Darbai
Gera užmokestis
Patyrimas nereikalingas.

prasidėsiąs pavasaris,

VYRAI REIKAIJNGI
ABFLNIEM DIRBTUVĖS DARBAM
Pradinė alga 65 centai j valanda.
70 centų j valandą po 6 savalčl1 .
Palaukite nr matykite Mr. Batton—
SEELEY
EET---- ----7400
'

Dirbti prie traktų. prtžiflrSjlmo ir
pataisymo darbų. Atsišaukite į 8upervlsor’a ofisą, 106th ir Indlanapoli« Boulevard.

tų visus ir jūsų šeimą’*.

dažnai

ADS

CLASSIFIED

jų reikalais.4 ‘Melsimės karš

ši auka joms buvo labai
Taip šaukė rinkimų stoty reikalinga.
Mini 25 metų vedybinio
je (he&dųu&rters) demokra
Rašo, neseniai gavo gero gyvenimo sukaktį
tai laimėję rinkimus Garyje
vandens, tai nereikės jo iš
Siomis dienomis Antanar
ir Indiana vai.
kitur nešti. Toliau rašo, kad ir Marijona Lopetai mini ve
Miesto majoru buvo dr. Tėvų Marijonų bažnyčia ir
dybinio gyvenimo 25 metue
Ernest L. Schaible. Jo opo
vienuolynas baigti. Rugpiū Jubiliatai yra seni Gary mie
nentas buvo Joseph E. Fin- čio 16 d. buvo bažnyčios pa
sto gyventojai; gyvena nuo
erty, katalikas, jaunas vy- šventinimo iškilmės. Dalyva
savam name adresu 1904 W
raa. Respublikonai negreit vo daug žmonių. Bažnyčia
20th Ave. Išaugino du sū
atsigaus po šio smūgio.
nėra didelė, bet labai šviesi nus ir vieną dukterį. Sūnus
Dainuok, nepasensi
ir graži. Joj yra net septy
Stanislovas, 24 m., siekia
Trijų veiksmų muzikalę ni altoriai: trys dideli, o ke daktaro profesijos. Jis lanko
komedija parašyta A. P. Gie turi mažesni. Ant didžiojo Marąuette School of Medi
draičio, bus atvaidinta Šv. altoriaus yra žmogaus didu cine, Mihvaukee, Wis.
Kazimiero parapijos salėje mo kryžius. Aušros Vartų
Juozapas 21 metų lanko
sekmadienį, lapkr. 15 d. O- Panelės Šv. paveikslas labai
Kirksville College of Osteoperetę vaidins parapijos cho gražiai nupieštas. Kiti alto
pathy, Kirksville, Missouri.
ras, vadovaujant Mary Ra riai yra: Saldžiausios šir
dies, šv. Antano, šv. Kazi Duktė Elena 19 m. yra comdis, vargonininkei.
tometer operator Gary
Veikalas labai gražus. Jis miero, šv. Juozapo ir §v. OWorks Office ir vakarais
sutrauks daug svečių ir apy nos.
Bažnyčios pastatymui vi lanko College.
linkės — arti ir toli.

Mūsų

3

D RA P O A 8

4882*84 8OUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayetto 0727

RADIO PROGRAMA8 —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii stotiea WGE8 (1890), su Povilu ftalUmteru.

.
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D B A V G A S
Pirmoje

DRAUGAS

vietoje reilda

visuomenės veikėjų

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
•34 Sovtk Oakley Avė.
Chicago. Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Prese Association
Subncrlpttons: One Year — $6.00; Six Months — $3-50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas" brings best resulta

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse'. Me*
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumsratt: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname,'jei ne*
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

rūpintis

tarpo

pašalinti

iš

mūsų

vis didėjantį pasyvumą

į

jaunimo organizavimo reikalus..

Bętjcią, kad J Vyčių organizaciją sugrįžtų kiek ga

lima daugiau “old-t&imerių” ir kad jie vyčių kuopoms
būtų

‘didžiaisiais broliais*” (big brothers). •

Reikia, kad mūsų gerbiamoji dvasiškija ypatingu bū

du globotų vyčių kuopas ir joms padėtų.

Reikia įtraukti į kuopas lietuvius profesionalus.

tion“,

Reikia “Vytį” taip pagyvinti, kad jis plačiai apimtų

bės biuletenis, spalių mėn.
laidoj

jaunimo problemas svarstytų.

vertų dėmesio.

“Vytis’’ savo turinio

lankstumu ir gyvumu turi pralenkti visus kitus laik
raščius.

•

turi. įdomių

dalykų,

beveik neliečiame, nes aiškiai žinome, kad skaitytojai

puikiai supranta, kaip svarbu yra organizuoti lr palai
kyti lietuvių katalikų jaunimą.

Štai jo turinys:
and Colonizatioo of Lithua

nia.

2.

Labor

Conditions

in

valstybių ateitis.

3.

Echoes from German

Vargas su mumis yra tik tas, kad mes pripažįsta

me tą taisyklę esant teisinga, tačiau jau nebesirūpi

name ją praktiškai taikinti prie gyvenimo.

Lithuanian - American

4.

Independent

5.

Ciceroj, šaukia ir savo kuopų atstovus ir visuomenės

veikėjus į konferenciją aptarti ir tos organizacijos ir,

lingais būdais sviete

kėjimo į

veisti. Taigi, jus turit man

daiktą —

vieną

Kipšą. Šis pikto diktatorius

pripažinti

laisvamanių

1. Dacol!

tavorščius:

ne tik

širdyje

ale dažnai

ir

šnekoje minimas.

Opinions

Kipšas, gengsteriu pasiver

tęs Kiaulėnas (kun.

on the Baltic States.

Zebrio

6. Book News.

žudikas) ir laisvamanių at

Biuletenis duoda gana ge

stovas vienoj vietoj susėjo

Reikia sveikinti anglų žygius Egipte, kurie su ame

apskritai, viso lietuvių jaunimo organizavimo gyvuo

rą nacių okupuotosios Lie

pasiginčyti, kurio iš tos tro

rikiečių pagalba baigia triuškinti gen. Rommelio karo

sius klausimus. Mes manome, kad tai yra viena iš pa

tuvos žmonių vargų vaizdą.

jukės yra didesni nuopelnai,

čių svarbiausių konferencijų ir dėl to ją patys nuošir

Be to, patiekiama plati spau

kad svietas toks blogas, kad

Iš to fronto žinios yra džiuginančios.

džiausiai sveikiname ir energingai raginame visuomenę

dos apžvalga.

visur viešpatauja nesantai-

Pasekmingi karo žygiai Egipte, turi begaliniai daug

kreipti jon rimčiausio dėmesio.

mašiną.

s

'

reikšmės ir kitiems frontams.

šiame leidiny paduodama

Naciai skubotai turi siųsti daugiau kariuomenės iš
Praėjusieji rinkimai parodė, kad Jungtinių Valsty

iš “New York Times“ įdo

bių piliečiuose demokratinė sąmonė tebėra gyva ir svei

mi ištrauka, kurioj išreiškia

ka. Demokratinei santvarkai viduje pavojų nėra. Rei

ma noras, kad Rusija savo

kia tik suvaldyti sabotažninkus ir sutriuškinti išlau

valia atstatytų sienas, buvu

kinius priešus — Berlyno-Tokio ašį.

sias prieš 1939 m.

kitų f remtų, kad papildyti savo sužalotas jėgas Egipte.

Tuo būdu kitų frontų padėtis pasikeičia santarvininkų
naudai. Bet, kaip dabar išrodo, ir papildytomis jėgo
mis naciai Afrikoje vargu begalės atsigauti arba atsi

griebti. Anglai yra užsimoję Rommelio mašina su že

me sumaišyti.

Rusai turės padidinti sa

Pranešimai sako, kad visi keliai yra pilni tai vienur,

joj vokiečiai stiprina MVo karo jėgas. Ten esąs toksai
nacių kariuomenės judėjimas, kad civiliniams

žmonėms visai uždrausta važiuoti traukiniais ir kito

kiomis susisiekimo priemonėmis.

statyta tinkama taika. .Vo
kietija niekuomet nebedrįs
J?

Tikros mizerijos
J
“Vienybė” rašo:
•
. ,+.
“Kada Laisvės komunistai jau ir New York Times

Tai pasako, kad naciams jau trūksta kareivių. Dėl
to jie turi ‘ ‘ skolintis ” • jtį- iš vieno fronto ir skubiai ga

benti į kitą.

arba Daily News redaktorius pravardžiuoja “prona

Išrodo, kad ne tik Hitlerio blitzkriegams jau aiškus

ciais”, tai vertėtų mesti žvilgsnį į praeitį.

galas, bet netrukus ir visa jo pragariškoji mašina bus

Buvo laikai, kada Laisvės “revoliucionieriai’’ va—
*
JJ ‘
dindavo buržujum kiekvieną lietuvį, įsigijusį auto

sudaužyta.

mobilį.
z
Šiandįen patys laisviečiai turi savo automobilius.

Tenebūnie balsas tyruose

Vėliau jie atakuodavo kiekvieną savo draugą, ku
ris nueidavo į Lietuvos nepriklausomybės minėjimą.

Vakar paskelbėme platų pasikalbėjimą su Lietuvos

Vėliau patys komunistai pradėjo rengti Lietuvos

Vyčių Chicagos apskrities pirmininku Ed. Kubaičiu ap*e

nepriklausomybės sukakties minėjimus, giedoti “Lie

mūsų jaunimo reikalus.
Jei kuris iš mūsų malonių skaitytojų to rašinio dar

Tasai rašinys, tiesa, nėra sensacingas, tačiau jis nau

Vyčių apskrities pirmininkas visai teisingai nusiskun

šyta, kad jei Rusija 1940 m.
nebūt okupavusi Baltijos
valstybių, jos būt buvusios

labai naudingos Rusijai tal
kininkės

Tai priklauso nuo to, kaip jiems įsakoma iš Mask

čių, kodėl mūsų jaunimas tebėra palaidas, neorganizuo
tas, kodėl iš šimto ar daugiau savo laiku gyvai veiku

vos.
Mes niekados nepamiršime, kaip jie spiaudė Lietu

sių kuopų, šiandien vos kelios beliko.

vos nepriklausomybės idėją, rusams okupavus mū3ų

Pavartę 1917 metų “Vyties“, dienraščio “Draugo“

Mes taip pat nepamiršime, kaip komunistai “kovo

sų organizuotosios visuomenės vienetai. Kuopos rengė

jo už taiką“: pikietavo Baltuosius Rūmus Washing-

paskaitas, prakalbas, organizavo vakarinius kursus, sta

tone, kurstė streikus, aabotažavo apsaugos pasiruo

tė scenoje dramos veikalas, palaikė choras, rengė kon

šimo pastangas.

certus. Ir sąjūdyje dėl Lietuvos šelpimo ir joa nepri
klausomybės atgavimo ir vietos kultūriniame ir visuo

joj buvo lyg ir nepamainoma.

turėjo būti pakeisti.

yra stambūs. Tuo ir dabar galėtų gaivinti savo veikimą.

Tie, kurie buvo “Wall Stryto ir Anglijos imperia
listų agentai“, tai, vokiečiams įsiveržus į Rusiją, bu

Lietuvių jaunimo darbo dirva yra lygiai tokia, kokia

b/rvo prieš dvidešimts penkerius metus. Jis gali ir

vo pakeisti “Hitlerio agentais’’.

turi dirbti ir šio savo krašto gerovei ir Lietuvos išlais

Šiandien komunistai pravardžiuoja “pronaciais“ ir

vinimui*; jis gali ir turi rengti paskaitas, statyti sce

tuos, kurie jiems primena praeitį. 0 ta praeitis, lyg

noje dramos veikalus, palaikyti chorus; jis gali daug

koks veidrodis, parodo kiek kartų komunistai yra

prisidėti prie lietuvių tautos vardo išgarsinimo ir savo

kaitalioję savo fizionomijas.

spaudos pagalba ir kitais

Kiek kartų komunistams teks verstis ragožium atei
tyje, tai tik viena ateitis parodys. Bet, kad jie, tary
tum beždžionės, dar daug kartų vartalioeis, apie tai

Tuos ir visą eilę kitų darbų dabartinis mūsų jauni

mes neabejojame.

mas gali atlikti sėkmingiau, tobuliau, negu jaunimas

prieš 25 metus, nes savo tarpe daug daugiau turi aukš

Mes taip pat neabejojame, kad komunistai, keisda
mi savo “taktiką“, keis it epitetus savo priešų $d-

tesnius mokslus išėjusių.
Ko, pagaliau, reikia, kad dabartinis lietuvių jaunimas

daugiau veiktų, glaudžiau organizuotus f

.

reauTai uelaimingos, pasigailėjimo vertos, mizerijos”.

Pamiršti mane? Tu figeriuo
ji mane esant

/

laisvamaniu
tik

No. 2?! Noser! Aš ne

laisvamanis No. 1,

ale

ir

brolžudys. Ar pamiršai,

ką

aš esu atlikęs?...

— Jus abu

kreizės! —

kanopa į flo

Trenkdamas

rą, kirto Kipšas. — O

aš

kas? Tu (į Kiaulėną) nebū
nužudęs ir

tu

(į laisvamanių atstovą) ne-

jo net pirktis.

jūsų protas nebūtų iškreip

vamanių atstovas.--------- Jus

tiktai dvasios ir,

kadangi

esate nematomos, jus

tas laisvu manymu. O

kas

tai padarė? Aš! aš!
Čia Kipšas taip trenkė ka

ma

nopa į florą, kad Kiauleno
žai ką giliuojat. Jus negalit ^kūnas į dulkes pavirto, o
. t
®
m
lkisv^manlų \tltovas į kup
žimąsi. Jos būtų sulaikiusios

gos pasiruošti mūšiams.
$
Suardymas Baltijos val
stybių vidujinės tvarkos, ka
riuomenės,

ištrėmimas

de

šimtis tūkstančių žmonių pa

žeidė tų kraštų karišką pa

jėgumą.

rą susirietė.
Atsipeikėjęs

atstovas

laisvamanių

pamatė

priešais

save išdidžiai stovintį Kip

šą, kuris laike atstatęs ka

nopą, kad

laisvamanis

pabučiuotų, čiam

nužemin

rė į

pasturgalį taip,

Baltijos valstybės —

tarp

stip

Rusijos

kad

laisvamanis kuliu kelis syk

persivertė, ir prisiekė

Laisvos ir nepriklausomos

ją

tai tai padarius, Kipšas spy

uoliai
sykį

darbuotis, kad

susėjus

negautų

dar

kitą
nuo

savo diktatoriaus tokios pir
ties.

Pasitrauk, dabar neturiu laiko!...

teko verstis ragožium, tai ir pravardžiavimosi būdai

Vyčiai turi puikias veikimo tradicijas. Jų nuopelnai

griežda

kėdamas ! — dantis

skleistum visokio pikto, jei

ir Vokietijos.

Bet kadangi 1941 m. birželio 22 d. komunistams vėl

esi taip šne

— Kreizis

sigėrę besiginčydami prade

kad sulaikyti vokiečių ver-

savo priešus.

meniniame veikime Vyčių kuopa vienoj ar kitoj parapi

Kai jau buvo gerokai iš-

riausia siena

Kaip dabar taip ir tada komunistai pravardžiavo

laisvamanio No.

tum brolio

pitadarybės.

galimas jėgas būtų dėjusios,

tyčioj imosi objektu.

kad Lietuvos Vyčių kuopos buvo patys veikliausieji mū

kuomet

Tos valstybės visas savo

senąją tėvynę. Lietuvos himnas, vėliava jiems virto

ir kitų lietuvių katalikų laikraščių lapus, pastebime,

m.,

Baltijos valstybes.

tai yra vertęsi ragožium?

Čia kaip tik ir glūdi viena iš svarbiausiųjų priežas

1941

vokiečiai veržėsi Rusijon per

Kas šiandien gali suskaityti, kiek kartų komunis

Lietuvos Vyčių ir kitų jaunimo organizacijų klausimu.

veikla sporte, meno dirvoj,
būdais

Ne vieną kartą buvo ra

į pakalnę, negali sustoti.

džia lietuvių visuomenės vadų ir veikėjų pasyvumu ir

visoios

nė būtų turėjusi geros pro

esą tikriausi demokratai...
Kalnų gyventojai sako, kad akmuo, pradėjęs ristis

nimo organizacijų šiandieninę padėtį.

kartojasi karai ir

ir tuo tarpu rusų kariuome

Teisinga pastaba.

dytą vandenį: jie mušėsi į krūtines, prisiekdinėdami

perskaityti, nes duoda neblogą vaizdą apie jau

nuolat

vokiečius kelioms savaitėms

kuriam kraštui“.

demokratinės santvarkos.
Bet kiek vėliau jiems teko gerti jų pačių prispiau-

numerį ir perskaityti.

ji

grąsinti Rusijai ar kitam bet

tuva, tėvynė mūsų“ ir Lt.
Jūs gerai atsimenate, kaip komunistai tyčiojosi iš

neperskaitėte, prašome susirasti vakarykštį “Draugo“

dinga

vo apsaugą ir “jei bus at

SPAUDOS APŽVALGA

tai kitur pervežamų vokiečių kareivių. Ypač Norvegi

taika, kerštas, kad

— šerap! — sušuko lais

Tam esą rimtų priežasčių.

piktą

mas sukriokė Kiaulėnas. —

Sykį vokietuku pasivertęs

Activitles.

tas leisti ir visokiais apgau

ką netiki. Bet neužsigina ti

nešiojamas,

Occupied Lithuania.

laisvai kalbėti, jiems gazie-

Laisvamaniai sakosi į nie

yra geriausias

Lithuania.

Visi pripažįsta taisyklę, kad jaunamas yra tautų ir

įeiti į žmonių tarpą, jiems

Po svietą pasidairius

1. Transfer of Populaticn

Mes čia palietėme keletą praktiškų klausimų. Idėjinių

Labai gerai, kad" L. Vyčių Chicagos apskritis ryt

Nacius triuškinant Egipte

Lietuvos Pasiuntiny

ne tik pačių vyčių organizacijos veikimą, bet ir viso

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

didelis

7 d., 1942

Šeštadienis, lapkr.

=

Šeštadienis, Lapkr. 7
NUDAVĖ “NEGYVAIS” EGIPTO

KOVOJE

RIMTIES VALANDĖLEI
Galutinai, rinkimai įvyko

dviejų netenka, nežiūrint to,

Politinių partijų kandidatai kad visais žvilgsniais nau
smarkiai veikė, daug kalbė jas, gražus, ir labai bran
jo bei žadėjo. Rinkimų sėk gus įrankis, visų nuomone,

Apie prezidentūrą

8.

ka metų buvo labai nepatcn-

pasitaiko spaudoje trupu-, kintos

mės parodė, kad žmonės pa privalėtų būti tinkamesnis
norėję atmainos:
valdžios darbui, staliui, nebus toks
vadeles pavedė naujiems as geras, sunku bus atlikti į-

A. Smetonos valdy

ti ginčų.

Mat socialistinė mu Šito nepasitenkinimo
spauda dabartinio preziden-1 laipsnio gal būt A. Smetona

menims,

susi prastą darbą.
lauksią ką nore geresnio, įGyvenimo įvykių ir parei
vairesnio.
a • f
gų atmainos ryškiau pašaTas nuolatinis svyravimas,
: ko mums — tikrenybėje, ne
partijų
laimėjimai, kovos,
vienas žmogus nėr toks rei
kaltinimai gyviau nupiešia
kalingas, kad be jo pasau
asmens nuolatinį bandymą
lis žūtų, arba nėr tokio įsta
— įvesti tobulą valdymo bū
tymo,
žmogaus
išgalvoto,
dą čia žemėje. Vienais me
kuris negalėtų būti tobules
tais, rodos, vienos partijos
niu, labiau pritaikintu kas
asmens geriau prisiruošę at
dieninio gyvenimo reikalams.
likti valdžios darbus, kitais

to nenori pripažinti ir laiko Lietuvoje kai kuomet pilnai

jį privačiu svečiu Ame riko- *r nežinodavo,
je.

Socialistai,

katalikai' ir (J0® žmones jis

nes opoz:ei-

rečiau

ten

tautininkų demokratinė da sutikdavo, būdavo apsuptas
lis laukė iš A. Smetonos vi garbintojų ir laimingųjų bū

sų bendradarbiavimui labai relio. Amerikoje jis galėjo
kad aiškiau pamatyti, kokia gi
jis dirba toliau su visomis li praraja tapo iškasta tarp
politinėmis grupėmis, vai jo ir visuomenės. Man ro
svarbaus

ruos

pareiškimo:

Lietuvos

reikalus

dosi, kad šita praraja dar

pil

tikėdamiesi

Aūštraliečiai kareiviai krito ant žemės, kai RAF lėktuvai pataikė į ‘‘ašies" tarką
kiek
išsilyginti,
bet
neanės demokratybės link
ir jo amunicija, ekspliodavo. Nebuvo nė vienas australietis sužeistas, jie sako: "pašė
me, šauks visus pabėgėlius tai negalėjo įvykti be pačio lūšiai greitai mes kritom ant žemės".
metais kita partija giriasi
į bendrą darbą, spies ąplink A. Smetonos geros valios ir
esanti tinkamesnė.
save visas partijas, pasida visai konkrečių pastangų.
toną prezidentu pripažintų ba irgi ne tautos masių rink- vieša ir oficialinė tautos inLietuviškas priežodis ran
rys visų lietuvių žmogum.
Galutinoje sąskaitoje: so ar nepripažintų, jeigu toks ta, o tik emigrantų, kurie' stitucija, nors jos išgalės kol da daug tiesos — “nauja’
Per pusantrų metų paragaus cialistai ir gal dalis kutali klausimas pasidarytų kaip manoma turi įvairių grupių' kas dar labai kuklios,
šluota, geriau
šluoja” —
pareiškimo nesulaukta, o da kų A. Smetonos nenori pre- nors aktualiu ar svarbiu. re pasitikėjimą bent tam vie-1
klausimas
tiktai,
ar gražiau
Koksai galėtų būtį LTT
galėjo

bar gal jau ir nebesitikima. zidentu laikyti; katalikų dau ntįka yra didelis kompromh nam ir bendram tikslui siek
Nors Lietuvos cenzūra la gumas — laikosi labai šai-Į Sų menas. Nemokėčiau at- ti: atstatyti Lietuvos laisvę
bai nemėgdavo demokratinių tai ir nenori šio nemalonaus spgti kurių gabumų šioj sri- ir nepriklausomybę. LTT dar
terminų per trylika metii, klausimo viešumoje gvilden- ty galėtų parodyti A. Sme- nepilna: iš numatytų 20 vie

nors A. Smetona kraštą, val ti: palieka jį savam likimui, tona.

Lietuvių Tautinė Taryba, ly
žos partijos ir policijos pa giai kaip ir visos kitos he-i 4. Apie Lietuvių Tautinę
galba, bet jis ir jo šalinin tuvių tarybos, prezidentūros Tarybą

tymo nereiškia, nes tai gal
dėl nėra dabar nei reikalo suardytų jų vieningumą ir
kurių nors pataisų įnešti gerą sutarimą, kurs ligšiol
prezidentūros politikom Jei! reiškėsi visais kitais politipolitinėms sąvokoms kuo niais reikalais. Katalikų Fe
plačiausia taikyti reliatyvu deracija ir abu didieji su
mo teoriją, tai gal A. Sme sivienymai neturi jokių san
tona gali ir taip galvoti, tykių su A. Smetona. Tuo
kaip jis dabar galvoja. Bet pačiu visuomenės pramintu
politinės taktikos atžvilgiu keliu eina ligšiol ir visos ta
tai yra stambi psichologinė rybos. Iš to santykių nebuklaida. Faktas yra,- kad žy vimo, žinoma, dar neaišku
voje taip nesakydavo) ir to

miausios lietuvių politinės ar i kokia

visuomenės

dalis

ir

kurios organizacijos A. Sme-

kultūrinės srovės per tryli-

SIŲSKITE

tis,

žinodami _ kad

esti

eialistams 1, nepartiniams L 'būtų pats svarbiausias, bet
Tautinė Taryba žydams 2. Neturėdama lėšų ir
sunkiausias reikalas, ir plėsti tarptautinius san
išdygo iš Lietuvos Piliečių savo ofisui atidaryti ir dar- Jai reikig
ar 8kolin. tykius Lietuvai naudinga
Sąjungos, kuri suspietė apie bui pradėti LTT kol kas ne
kryptimi. Ji negali Lietuvai
tos teritorijos, Dabartinėmis
šimtą Lietuvos pabėgėlių. matė jokio reikalo į parti
siūlyti detalę vidaus tvarkos
sąlygomis didžiausią kliūtį
Jos atsiradimo būdas pana jas skirstytis ąr net ginčy-1
, statys Rusija, kuri visomis programą: užteks jai pa
šus į Vilniaus Tarybos atsi» tis sroviniais reikalais. Jos
brėžti tris pamatinius ir gi
jėgomis nori Lietuvos užka
radimą 1017 m. rugsėjo m. vieningumas kol kas labai
miningus principus: 1. 'Ne-|
riavimą įteisinti visu tarp
Vilniaus Tarybą ne visi lie aukštas, tačiau sunku būtų
priklausomybės; 2. Laisvės
tautiniu mastu. Kol kas jai
tuviai pradžioj .pripažino: tvirtinti, kad tokia tobula
tai nesiseka: viena, Ameri ir 3. Demokratybės. Didžio
kai kuris tvirtino, kad ji bu vienybė visuomet laikytųsi
sios ir Mažosios Lietuvos
ka Rusijos smurtą jau yra
žemių sujungimas taipgi tu* į
vusi nedemokratiškai išrink ir varant platų praktinės po
pasmerkusi ir neranda pa
ta. Tačiau vėliau ji buvo litikos darbą.
rėš būti vienu pačiu svar
grindo tą pasmerkimą at
kiek praplėsta ir įgijo be
Jei būtų tinkamų ir bent
biausiu politiniu tikslu, Bet |
šaukti; antra, Rusija nebe
veik visų lietuvių pripažini kiek populiarių žmonių, tai
turi Lietuvos ir nežino kuo tremtinių valdžia, sudaryta
mą. Lietuvių Tautinė* Tary būt pravartu LTT papildy
met ją vėl užkariaus ir kaip už Lietuvos ribų, negali ir
ti dar liaudininkų, tautinin
neturi pretenduoti po karo
stipriai Baltijos tautos ir
kų ir socialistų atstovais,
valdyti Lietuvą. Atbulai, vi
Lenkija ginsis prieš naują
nes katalikai nemato griež
sos trys svarbiosios valdi
rrjsų invaziją.
to reikalo savo daugumą LT
nės institucijos prezidentū
Bet
prieš
visus
bandymus
T išlaikyti: jie pašitiki ir
ra, taryba ir vyriausybė —
Lietuvių

LIE TUVISKOS-KATALIKISK O S

kitų grupių gerais norais ir sudaryti savą vyriausybę
patriotizmu. Ne savos gru reikia lietuvių jėgoms ir in

KORTELES

čia, būtent, pats Dievas, Jo

apreikštos tiesos bei įstaty

visiškai skirtingos* nuo praeitų metų
j

pareigos

džios

baigtųsi

mios dalies Lietuvos žemių.

Mes jaučiame, kad diktato
rių frontams susvyravus iš

pačių

Lietuvoje

pagrindų,

koalicinė

valdžia

susidarys

nepaprastai greit, nes jaunų
ir energingų žmonių, gerai

išmokslintų

ir

patriotiškų

dabar Lietuvoje yra gal apie dešimt) kartų daugiau,
negu jų būta 1918 m. Išgy
venta dviejų okupantų prie

spauda su visais jų žiauru
mais

bus pakėlusi

lietuvių

patriotizmą dar iki neregė
to laipsnio ir, šventai tikėki

me,

kad

iškarto

griebsis

ginklo gal iki 200,000 viso

čias mirtis pasirodys ne taip

jau baisi, jei tik bus kur su
griebti

kokį

ginklą ir bus

bent kurių vilčių pasiliuovyrų
į
Ameriką
atsikviesti,
lėšų ir neturi ofiso. Kai rei
suomenės atramos turinti suoti nuo biaurių okupantų.
klų, pinigų būtiniausiems da- kad papildyti esamas silp valdžia, valdanti bent dali
(Bus daugiau)
lykams, tai patys LTT na nokas eiles. Reiktų jau era- iŠ svetimos okupacijos visai

riai suaukoja po keletą de- m o m s paskiroms viešoms paliuosuoto krašto. Tai veik
sėtkų dolerių iš savo men mūsų institucijoms rimtai tų raminančiai visą mŪ3U
tartis ir/ susitarti dėl žmo
kučių uždarbių.
visuomenę, kuri yra labai
nių ir metodų, kad gavus
LTT nėra užsienio reika
jautri, bet kurių .uzurpato
savos visuomenės platų pri
lų ministerija ir neveda už
tarimą ir vėliau pačios A rių atžvilgiu. Tremtinių val
sieninės politikos j tad jai
menkos pripažirimą. Čeko
svetimų valstybių pripažini
slovakijos egzekutyvia ko
mas nėra svarbiausias rei
mitetas juk daugi? u metų
kalas. Jai svarbiau pačios
laukė ir kovojo, kol jį sve
lietuvių tautos pripažinimas
timi pripažino teisėta vai
Lietuvos pavergtų žmonių
džia. Ir Lietuvos kelias bur
LTT negali apie save pain
ne lengvas.
formuoti, tačiau ji jaučia
susidedanti iš žmonių, ne- -Bet šitas kelia* reikia Lie

Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti’ žmogų, d d vyriškai
pasiryžusį ką nors didingo
nuveikti.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liųuor
įstaiga Chicagoje

atitrūkusių nuo Lietuvos vi tuvai nueiti, jeigu mes no

suomeninio gyvenimo ir to rime savo kraštą taiko? kon
dėl turinti pritarimą dirbti ferencijon įvesti ir greta ki

Lietuvos laisvės darbą. Lai»
vųjų

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Amerikoje.
—

“Draugo" spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas
Kalėdines Korteles.

kraštų

lietuviai

tų laisvų šalių deryboms at

jau sisėsti. Jei išanksto nedirb

daugumas pasisakė už LTT

eime vieningai ir nesisteng

Svarbiausias žiuo atžvilgio

eime, tai m.U3 taikos kenfe

balsas yra Amerikos Lietu

rsncijoj nebus: mums pakiš

vių Tarybos, Kanados Lie

gatavą raitą pasirašyti,

tuvių Tarybos ir beveik v»

Ui mums patiks, ar ne. Tai

sų Amerikos lietuviškų laik

tari žinoti net visi sąžiningi

raščių,

kurie

savo

įt&koji

ar

apsileidėliai, ne tik rūpestin

laiko plačias visuomenės ma gieji žmonės.

SIŲSKITE

SKUBIAI

m

UŽSAKYMUS:

1#/

2334 S. Oakley Avė.

ses. Turėdama tokį platų h

Valdžia ištrėmime savo

visuotiną lietuvių pripažini svarbiausiu uždaviniu turė
mą ir paskatinimą, Lietuvių tų pasiruošti būsimai taikos

DRAUGAS'

Chicago, Illinois

su

paliuosavimu bent kurios žy

turėtų išanksto susitarti ir kio .amžiaus vyrų ir net mo
tai visuomenei pareikšti, kad terų. Prieš išgyventas kan

pės tinkamą vyrą pulk. K. stitucijopia harmon ingai jos save laiko tiktai provi
Grinių juk katalikai įprašė kariškai išsirikiuoti. Šiam zorine valdžia, kuri rezig
tikslui būtų ypatingai pra nuos tuomet, kai tik Lietu
likti LTT pirmininku.
LTT prezidiumas neturi vartu bent keletą patyrusių voje susiformuos vietinės vi

DABAR PARDUODAMOS

(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

kai

kurių dalykų, kurie nesikei

vaidmuo formuojant Lietu ir ilgiau tarnauja? Negali mai. Kokie jie buvo prieš
vos vyriausybę, sunku būtų me gyvenime pasikartoj an tūkstantį metų, tokie pasi
išanksto pasakyti. Dėl karo čios tiesos praleisti, "senes liks; paprastas žmogelis, no
ir dėl mažo jos sąstato, jai ni įrankiai, su visais save rėdamas įvesti panašią to

U2SAKYMUS1

KALĖDINĖS

mainų vyksta, galime džiaug

tų tėra kol kas užimta tik gal tektų tiktai patariama- trūkumais, dažniau geresni, bulą tvarką, keičia, maino,
naikina, manydamas,
kad
ir prie jų grįžtama”.
12. Iš tos dvylikos katalikų sai ir pagelbinis vaidmuo.
Kai stalius, pratęs varto galutinai suras tobulą tvar
“frakcijai" galima būtų pri
skirti 7, liaudininkams 1, so- j5 Vyriausybės sudarymas
A.B.GJ
ti seną pielą ar plaktuką, jų ką.

dė ilgą laiką tik vienos ma

kai dabar jau sako, kad tai klausimo visai nesvarsto ir
buvusi demokratija (Lietu jokio savo bendro nusista

Nors visur nuolatinių at

Tautinė Taryba darosi neoe konfarsneijai, įvesti Lietuvą
privatinė organizacija, be. į Jungtinių Tautų šeimyną

Valandos: 9 Iki S P. M.
Uždaryta koina SeitadlenJ

FRANK V1ZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
•844-48 SO. CALIFORNIA AVE.
TeL REPuhlie 1A8R—S

B. Cicėnas, 4945 .So. Kals

SENELIU PRIEGLAUDOS UŽBAIGIMUI >

ted St.
A. Valančius, 1220 S. 50th

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU PARENGIMAS

IŠ’ POLITIKOS LAUKO

pų tautiečio teisėjo Jono T
Zūrio.
i

IRinkimanis praėjus

Adv. OliS nUOŠirdŽldi

‘Taipgi esu patenkintas, kadi Praėjus rinkimams Chicamano kandidatavimo pašė- | go piliečiai pradės nurimti,
“Virtue of Satan” — tai ži, didelė atminčiai knyga,
J. Dimša, 3347 Lituanica dėkoja lietuviams
koje gauta nemenkų laimė-'! pailsėti po didelės kompaniveikalas, kuri Joyce Kilmer (Souvenir Program). Kas Ave.
jimų mūsų tautai: viena, kad jos, kuri ėjo per keletą pas
Players vaidins sekmadienį, aukos nemažiau dolerio, to
“
Lietuviai
įrodė
savo
Z. Gedvilas, 12325 Eme
partijų vadams buvo įrody- tarųjų savaičių.
lapkričio 20 d. 2:30 popiet ir bus vardas knygon įrašytas rald Ave.
vienybę ir stiprumą’’
ta, kad su lietuviais ateity
Lietuviams rinkimai buvo
8:15 vakare, o gruodžio 1 d., kaipo garbės rėmėjas (Pat
E. širvinskienė, 4541 So.
Rinkimų triukšmui praū je reikės daugiau skaitytis, svarbūs tuo, kad ir du lie
8:15 vakare, Civic Theatre, rone).
Rockwell St.
% '
žus, reiškiu Chicago lietu nes jie yra stipri politinė tuviai buvo sąraše: teisėjas
20 No. Wacker Drive.
Jau daug biznierių, įstai
P. Stulginskas, 671 West
viams savo nuoširdžiausiu jėga; antra, kad gavom? Jonas T. Zūris antram ter
Joyce Kilmer’s profesiona-- gų bei profesionalų pasiakel- 18th St.
padėką už parodytą stiprią naują ir nuoširdų prietelį lie minui ir adv. Antanas Olis
lai artistai aukoja be jokio bimais ir aukomis prisidėjo.
A. Dargis, 2425 W. Mar
paramą mano kandidatūrai tuviai ir mūsų tautai sena kandidatas iš respublikonų
atlyginimo savo gražų ir į Pavyzdžiui:
ąuette Rd.
'
į Chicagoe miesto teisėjus. toriaus Brooks asmenyje — partijos.
domų vaidinimą, kad pade*
šv. Kryžiaus parapija —
J. Motekaitis, 1310 So. 50
prižadėjimas Lietuvai paraNors Olis nemažai gavo
Man tikrai malonu buvo bū
ti Labd. Sąjungos senelių $100.00.
Ct., Cicero.
ti taip entuziastingai priim mos jos kovoje už atgavimą balsų, bet šiuo sykiu nelaiprieglaudą užbaigti.
Dienraštis “Draugas” —
J. Šliogeris, 3231 Lituanitas visur, kur tiktai susiti- nepriklausomybės, paeinan- mėjo.
Prieglauda jau pastatyta, $50.00.
! ca Ave.
Lietuviai pirmiau nelabai
kau su lietuviais, ir rinkimų tis nuo įtakingo valdžios pa
tik vidus neįrengtas. Daba**
McMahon and Hoban —
K. Yodelis, 5566 W. Mon
reigūno,
kurio
pagrindinė
ir
įdomavo politika. Tik kai
dieną gauti tokį aiškų Chi
jau dviejuose ūkio namuose $50.00.
roe St.
stipriausia
ypatybė
yra
duoJonas T. Zūris pirmą karta
cagos lietuvių pritarimą ?r
gyvena keliolika lietuvių se
R. Davidson — $35.00.
K. Draugelis, 10843 So.
to
žodžio
išlaikymas,
duoda
I
buvo kandidatas iš demoparamos įrodymą — virš pu
nelių. Nors susispaudusiai
Jokantas Bros. — $4000. Wabash Ave.
mums didelės vilties Lietu- kratų partijos, tai, Al. Kūma
sę milijono balsų skaičių!
gyvena ir nėra visų pato
Šv. Vardo Draugija, šv. | A. Snarskis, So. Chicago.
vos ateičiai; o trečia, mano kiui vadovaujant Zūrio kam
Džiaugiuos, kad teisėjas artimas draugas ir rėmėjas,
gumų, reikalingo patarnavi Kryžiaus parapijoj — $25.00.
panijai, lietuviai pradėjo iš
Jonas Zūris buvo išrinktas visų lietuvių gerbiamas adv
mo, tačiau džiaugiasi, kad
Mr. ir Mrs. Stanley P.
sijudinti ir nuo to laiko po
Budriko radio
kitam terminui ir sveikinu' Juozas Grliįus buTO paskir.
■prisiglaudę lietuviškoje pas Mažeika — $25.00.
'litikoj gerokai pakilo.
ji išrinkimu būti toliau mū- ' ta8 ,
Attoraey Ge
togėje. O šimtai lietuvių se * Anthony M. Phillips —
Šiuose rinkimuose lietu
programa
sų tautos atstovu garbinga- nera, I1Unois valstyb83 Ber .
nelių laukia, kada bus už $25.00.
viai dalyvavo skaitlingai ir
Sekmadienio vakare, 9 v. me Teismo Tribūnoje. Dtiau- i drai chio5go lietuviams pui
baigta prieglauda.
dėlto visiems yra džiugu.
John F. Eudeikis - $25.00. Chicagos laiku, Juozas Bud
giuos
taipgi,
kad
turėjau
pro
kiaj
pasįsek8
Tikimės, kad visi lietuviai,
Šiuo reiškiame padėką lieJulius Storgul — $25.00. rikas iš WCFL — 1000 kil.
gos savo kukliomis, bet nuo
suprasdami, koks būtinas yNuo savęs reiškiu vėl gi- i tuviams balsuotojams ir pre •
George Gragor .. $25.00. radio stoties transliuos lie
latinėmis pastangomis rem
lią padėką visiems lietu- j cinktų kapitonams ir liutera prieglaudos reikalas, ir
Back of the Yards Coun- tuvišką radio programą. Kas
ti jo kandidatūrą per visa
turėdami gailestingą širdį cil — $25.00.
viams, kurie taip skaitlingai nantams. Ypatingai lietuvių
sekmadienį Budrikas vis pa savo kampaniją.
'lietuviams seneliams, pa
Mr. ir Mrs. I. J. Zclp — tiekia savo klausytojams ką 1 Kad ir man neteko šį kar- balsavo už mane ir taip nuo laikraščiams už talpinimą
rems šį gražų, labdaringą $15.00.
straipsnių iš politikos lauko
nors naujo ir įdomaus. Bu , tą būti išrinktam, jaučiuos širdžiai parėmė mane!
parengimą prieglaudos įrenAdv. Antanas A. Olis ir visiems kitiems, kas kuo
Bilietus įsigykite iš anks simąjį sekmadienį bus tęsia
pilnai patenkintas, kad Cbi
nors prisidėjo išrinkimui mū
to. šiose vietose galite gau ma vaidinti radio drama
Žmogaus sielos spinduliai
cago lietuviai taip puikiai
Prašome visas parapijas, ti:
‘ ‘Baublių šeimyna”. Solo įrodė savo vienybę ir stip • ir šešėliai atspindi jo kalbo
visas organizacijas, draugiŠv. Kryžiaus par. raštinė dainuos Jadvyga Gricaitė, I• rybę per šiuos rinkimus je.
PASKOLOS
| ..jas — visus profesionalus, je, 4557 So. Wood St. Tel. pritariant didžiuliam radio
visus biznierius, ir visus ge Yards 1810.
orkestrui. Budriko Rakandų
DAROMOS
paširdžius lietuvius paremti
ir Radio bei Jewelry krau
NUOŠIRDI
PADĖKA
“Draugo” raštinėje, 2334
ir prisidėti aukomis šiam
tuvės, 3241 S. • Halsted St.
ANT PIRMŲ MORGIČIU
So.
Oakley
Ave.
bdaringam darbui.
yra leidėjais šių lietuviškų
GREITAI IR PIGIAI
Ruošiama programa su pa
M Sudeikienė, 1632 West radio programų.
MĖNESINIAIS
Širdingai dėkoju visiem
Pranešėjas
sigaroinimais. Tai bus gra- 46th St.
ATMOKEJIMAIS
piliečiam 4-to Congressional distrikto už i u
pasitikėjimą manyje iš
rinkdami mane U. S.
Kongresmanu.

Aleksandras G. Kumskis
Jonas L. Juozaitis
Jonas A. Vilkišius

Ave., Cicero.

MONSTER BENEFIT
The

Lithuanian Catholic Charities
»

✓

<

MARTIN

GORSKI
r

I

present
•

OF CHICAGO

MARTINŲ IR ROŽIŲ BALIŲ

2202 W. Cermak
Road

Sn daug Hlaitnčjimų, dovanų ir dainomis. Bus dan g pamar ginimų

Telefonas:

and

THE JOYCE KILMER PLAYERS
IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

' .

fThe Virtue of Satan
.

i’• ,s

Z

I

•

I

. *

«”* ••♦..

HOELYtVoOD SVETAINĖJE,
2417 VVest 43rd St.

2 šmotų parlor setai

po $48.50
3 šmotų miegamojo kamba
rio setai

po $59.50
5 šmotų virtuvės setas

po $13.50
7 šmotų dining room setai

po $48.50

Nauji, 1942 m. radio,
kabinetuose

po $59.50
Panešami radio, su elektra
ir baterijiniai,

po $24.50
Didelis pasirinkimas auksinių
laikrodėlių ir auksinių plunk
snų. Jau galite gauti Kalė
dinių atviručių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Durys atsidarys 4 v. popiet. — ŠOKIAI prasidės 6 vai. vak.

ĮŽANGA: 27c., taksų .03 — Viso 80 centų

WtlLK STUI) l(

Kviečia visus: KOMITETAS

•

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Vis»
<eri» ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
lai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš Importuotu

.

1945

33*

i

r*

Al»\ AS< t II pHlllOt.p KI MV

'O'e

POSSIKI E IKItkS

PKO\> t.AFAt HH

Budriko radio programai
būna:

sekmadieniais iš WCFL-1000
kil. radio stoties 9 vai. va
kare ir ketvirtadieniais iš
WHFC-1450 kil. radio sto
ties 7 vai. vak.

UIULUhE

otrmo rūšies produktų

__________
LEO NORKUS.
Ji.

CRANE

COAL

CO?

'!

•

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve

VIRGINIA

GENUINE

POCAHONTAS

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

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
«Q / P
Mine run — labailumpeuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS.
$Q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
7. Z U
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri S|A r/\
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

tutino. pcrtuuit 4 Ūma. ar mivlr*
5332 RO. LONG AVE.
TEK PORTSMOUTH 9022 ,

Ambrosia & Nectar
8EERS

Tuesday, Dec. lst Evening

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

VVEST

DISTRIBUTOR
OP

TllBdtrG

po $12.50

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

/w ’

Benefit — Holy Family Vilią
.

150 gražių vartotų radio

Canal 8887

Sekmad., Lapkr. (Nov.) 8 d., 1942 m.

a carefully seleeted east

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER JAY SHERIDAN
' <

Prieš perkeliant staką dar
galite pigiai nusipirkti įvai
rių namų reikmenų:

Krautuvė atdara ir sekma
dieniais iki 4 v&l. vak.

J

including

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

MUTUAL
FEDERAL

rengia

I

IŠPARDAVIMAS

Savings and Loan
Associ&tion

ŽAGARIECIŲ KLIUBAS

WILLIAM ROEDER

PERSIKĖLIMO

po $6.95

in association with

r

Rakandu ir Radio

Labai gražios lempos

Taipogi dėkoju dienraš
čiui “Draugui” ir jo
skaitlingiems t skaityto
jams už jų gražią pa
ramą!

The Midwest Catholic Theatre Movement

BUDRIKO

Mm

* X

n r»

šešt a dienia, fopkr. 7 d., 1042

s TT n

1 s

DARIAUS GIRĖNO POSTO 271 DĖSI MTS METŲ GYVAVIMO SUKAKTIS

RYTOJ, CHICAGOS APSKRIČIO VYČIU SEIMELIS
Dvasiškija, visuomenė, veikėjai, vadai,
jaunimas ir visi Chicagos lietuviai, nuoširdžiai
užkviečiami.
Rytoj, Šv. Antano para
pijoje, lietuviškas katalikiš
kas jaunimas kviečia skait
lingai suvažiuoti .mūsų vi
suomenę, jos veikėjus ir va
dus, pasitarti su juo jo or
ganizacijos klausimu ir duo
ti jam patarimų kaip aavo
veikimą sustiprinti ir pagy
vinti.
Kad Lietuvos Vyčių orga
nizacija yra užsipelniusi ka
talikiškos visuomenės susi
domėjimą negali būti klausimo. Kad Vyčiams šiuo lai
ku gręsia gana didelis pa
vojus taipgi negali būti abe
jonės. Todėl ši katalikiško
jaunimo organizacija prašė
si iš visuomenės pagalbos ir
moralinės paramos sutikti
šią krizę ir prašalinti grę
siantį pavojų.

DĖMESIO CICERO
SKAITYTOJAMS

Šiuo laiku Ciceroj ‘ Drau
go ’ naujus agentas yra pas
kirtas p. šliauteris, kuris7
gyvena po adresu 1436 So
40th Ct., Cicero 111.

tiems pusryčiuose, pietuost
ir šokiuose paskirtas mažas
užmokestis $1.50. Tik šo
kiams tikietas kainuos 45c.

Penas Šliauteris yra pil
nai 'galiotas agentas ir duos
skaitytojams pilną patarna
vimą. Taigi malonėkit kreip
tis pas p. šliauterį |H> adre
su, 1436 So. 49th Ct., Chica
go, Dlinois.

Tikimės, kad senesnioji ir
jaunesnioji' karta skaitlingai
suvažiuos, netiktai rimtai
paaiUrti jaunimo klaugimu>

bet ir linksmai laiką praleisti. Lauksime!

DIDELIS I&l’ARDAVl—AS MŲSŲ
MTL21 MORO STARO MCMRA-

IJOTRi INSTRUMENTŲ.
HARI VAVIM/h IT PROGA DABAR/

Komitetas

KOL

DAR

NEISPARDCOTI

TVBO8, CLA RINKTAI. TROM
BONAI.
BAJUPHUNBB,
FLUTES su "cases” — $86.00 $87.60,
$46 00 Ir $76 00. Virt garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI, SPANISKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.60, $8.60, 812.60 Iki $>6-00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.06,
$126 00 lr $150.00. BASO UŽDENOALA8 — >18.00. 8MICELAI SMUIKOMS,
8TRIUNININIAMS BARAMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.50, $8.00, $6.00,
$10.00 lr $16.00 Striūnos d81 vi
sų vlrftmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $16.60,
$28.60, >86.00. $60.00. PĖDAIS,
HI BOYS.
CYMBOL8,
DRUM
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass tr "read” Instrumentams
pritaikomi JOsų lūpoms
EK8PERTYVAS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams.
Trlūbome.
Saiaphonea,
Sm ui kom s Ir Oultarama.
OOLDSTEIN’S MUKIC SHOP
•14 Mavwcll St.. Chicago.

Keistučio Klūbo
nariu dėmesiui

Sekmadienį, lapkr. 8 d., Darias-Girėnas Post 271 Ameri can Legion, švęs 10 metų įsisteigimo sukaktį ir sykiu mi
nės pirmojo Pasaulinio Karo Paliaubų Dieną (Armistice Day). Visa tai bus Dariaus-Girėno posto paminkliniam na
me, 4416-20 So. Western Ave. 3 vai. popiet įvyks paradas Brighton Park apylinkėje, o programa prasidės 5:30 vai.
Gerbiami Keistučio Klūbo
vak. Po programos bus šokiai prie labai gero orkestro. Pos to komendantas Joseph Kibart ir iškilmių rengimo komi
nariai! Visi žinote, kad Keis l
tetas kviečia plačiąją visuomenę dalyvauti šiose iškilmėse ir linksmai praleisti sekmadienio popietį.
tučio Klubas kas met rengia
metinį parengimą. Šių metų '
Bridgeport. — Šv. Pran- ’ Kazimiero Karai, laikys su
parengimas įvyks sekantį Gandai apie ateinantį
; Susirinkimai
ciškaus Seserų Vienuolyno sirinkimą sekmadienį, lap
sekmadienį, lapkričio 8 die- j
Brighton Park. — Labda Rėmėjų 1 skyriaus susirin-! kričio 8 d. parapijos mokyk
ną Lietuvių Auditorijoje. sekmadienį
rių Sąjungos 8 kuopos mė kimas įvyks sekmadienį, lap-1 los kambaryje, 2 vai. popiet,
9 vai. ryto Šv. Antano pa 3133 S. Halsted St. Durys j Marąuette Park. — Po vi nesinis susirinkimas bus ne- kričio 8 d. parapijos mažoje 1 Visi draugijos nariai prašo
rap. bažnyčioje bus atnašau atsidarys 4 valandą. Progra-! są koloniją eina gandai, kad dėlioj, lapkr. 8 d. tuoj po salėj 2 vai. popiet. Rėmėjos mi laiku susirinkti, nes yra
tos šv. Mišios Vyčių inten ma prasidės 5 valandą. Pro- sekmadienį, lapkričio 8 d., pamaldų mokyklos kambary, malonėkite atsilankyti. Bus svarbių reikalų svarstymui
cija ir dalyvaujantieji vy- gramą išpildys Keistučio Khi parapijos salėj bus skani va- Visi prašomi dalyvauti, nes renkama darbininkai vajaus Prašome atsilankyti ir nau
karienė ir graži programa, j seįmag jjUS mįįgų parapijoj vakarui, kuris įvyks gruo
čiai-tės priims šv. Komuni bo choras.
jų narių atsivesti. Valdyba
Visį kei8tutiečiai-tė»-( pra- i Taip, ištikrųjų, ir bus.
ją ia corpore. lū vaL bendri
Valdyba
lapkr. 22 d. Yra daug daly džio 6 d.
pusryčiai. 11 vai. r^te pra šomi atvykti. Praleisite link;
Vakarienę rengia Šv. Ka
kų aptarti.
Rašt. O. I,
sidės pirmoji sesija. Po se mai laiką ir tuo paremsite zimiero Karalaičio draugija,
Brighton Park. — Drau
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
viena seniausių toj koloni
sijos pietūs parapijos salė savo klubą.
Town of Lake. — Šv. Ka
gystė Gvard. Pirma Div. šv
Visi darbininkai, kurie su- joj, ir daug nusipelniusi pa
je, kuriuos yra paruošusi Cizimiero Akademijos Rėmėjų
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
cero 14-t$. k*opar* AjMrojU tikute ^irbtt sekantį .selyna- rapijos darbuose.
1 skyriaus mėnesinis susi
KAINOMIS
Vakarienės rengimo komi
sesija prasidės 3:15 vai. p dienį, prašomi susirinkti į
rinkimas įvyks sekmadieny
p. Vakare 8 vai. bus šaunūs svetainę 3:30 valandą. J. K. sija: Raštutienė, Damidavi- lapkričio 8 d. 1 vaL popiet,
WHOLESALE
čienė, Dubinskienė, Daugi
šokiai, kuriems gros Joe Lak
PILNAS PASIRINKIMAS
Šv. Kryžiaus parapijos mo
LIQUOR
nerio orkestrą, Dalyvauj an- SKELBKITfiS. "DRAUGE” nas ir pats pirmininkas Brie kyklos kanąbary. Visos na
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
ĮSTAIGA
delis sako, kad kurie tiktai rėš prašomos minėtu laiku
_
SICTŲ IR KAILIŲ
atsilankys į vakarienę, ne
Jaunavedėms fiyrai ir Suknelėm
susirinkti, .nes susirinkimą
bus apvilti.
•
k
turim baigti 2 vai. iš prie
Uveilojame
Mūsų Speciajybė
Be skanios vakarienės bus
■
Dėl Visuomenės Geresnio
po vUą
žasties “bingo”. Prašom neOhl<a<o.
C
Z
dar graži programa, kurią
sivėkioti. • (>
Valdyba
Laitai geros rdAlcs moterų k all luini, kailiukais iiapaottals
PATARNAVIMO
clotli kotai parstduhia nužemintomis kainomis.
išpildys parapijos vyrų cho
REMKITE
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!
ras, ved. muz. Janušausko,
SENĄ
Ii
Bridgeport. — Dr-stės šv.
LIETUVIŲ
ir mūs mėgiama dainininkė
DRAUGĄ
Onos susirinkimas įvyks sek
PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
M. Janušauskienė. Bus ir ki
N.
RAMEli,
w».
madienį, lapkričio 8 d. pa
tokių įvairenybių, kurios vi
1711 W. 47th St.
Yards 2588J
MUTUAL LIQUOR CO.
rapijos mažoje salėj, ant ant
siems patiks.
4707 So. Halsted St.
z
Mrs. K. P. Dziuhak ir Duktė, Sav.
Bus Atdara Rytoj, Nedėldienį
rų lubų 1 valandą popiet.
Taigi,
marketparkiečisTelefonas: BOULEVARD 0014
Narės malonėkite atsilanky
kur eisite, kur neisite sek
— nuo 10-tos vai. ryto iki 3-čios vai. popiet;
ti.
Yaldyoa
madienį, bet nepraleiskite
ir kas Nedėldienį iki tolimesnio pranešimo!
neatsilankę į šv. Kazimiero
NE2ICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE ■
Šiužąs su Mykolu Martin, Jr.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
Plunksnų Kaldras
draugijos vakarienę.
(Martinkėnu). Žmonės sako,
APYLINKES LIETUVEIA KASDIEN SU ATVDA KLAUSOSI t
PADAROME Ift JŪSŲ
Viena Iš komisijos
kad bus labai iškilmingas
PATALŲ —
MARGUTU
šliūbas: dalyvaus jaunave Kai perkate materioią Iš mūsų
džių giminės, draugai ir kai krautuvės— už tiktai $1.50
West Pullmano
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
mynai.
Vlenlntėlia ir Smagiausias
naujienos
Vakare parapijom salėje. LANGAMS APDENGALAI —
Vakarlnb Lietuvių Programų
Drapes — pritaikomi VELTUL
Lapkr. 7 d. šš. Petro ir 12227 Emerald Ave., įvyks
Amerikoje!
,
Didelis Pasirinkimas
Povilo parap. bažnyčioje, 10 vestuvių pokylis. Linkime
- VIENUOLIKTI METAI! vai. šv. Mišiose priims Mo jaunai porelei geriausio su Ferankų, Draperių, Viršutinių
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
Apdengalų Materiolo.
terystės Sakramentą Ona gyvenimo ir laimės!
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.

PROGRESS FURNITURE
KRAUTUVE

i

PROGRESS Krautuvė tęsi Lapkričio mėnesio didį
išpardavimą su pasiūlyjimu didžiausių ir visokių
namams reikmenų. Yra labai gražius ir įvairus
pasirinkimas Rakandų Setų, Kaurų, Pečių, Radios,
Krėslų, Stalukų, Lempų, Paveikslų, Vaikams Ra
kandų ir geriausių bei tinkamiausių KALĖDINIŲ
DOVANŲ!

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.

(f

KEISTUČIO PAŠALPOS KLIUBAS

3221-25 S. HALSTED ST.
Phom: YABDS 4778

rengia

TRIANGLE

UŽKERĖTAS JACKUS
' - '

—

■■■

»»

n

—

■

RANGE OIL

P'T —

ll I

Sekmad., Lapkr. (Nov.) 8 d.
Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,
3133 SO. HALSTED ST.
Programa prasidės 5 vaL vakare

••«

Programą išpildys Keistučio K. Choras

Įžanga 65c su taksais

—

šokiams 33c su taksais

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai
rpflsų trakuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.

TRIANGLE OIL COMPANY

Šokiams gros: Edw. Daine orkestrą
♦y

6755 So. Western Avenne
Phone: GROvehill 2242

$100,000 STOCK IIOUIDATIOH PARDAVIMAS

stato scenoje

—- ■ •

WHFC-I45O kil.

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

Teatrą ir Koncertą

Ateikite ir pasirinkite kai, tik Jums tinka ii- su
mažu įmokėjimu galėsite rezervuoti savo pirkinį
dėl pristatymo Kalėdoms.

PENKTADIENIAIS 7 v. V.

»

Užkviečla visus Kllubo Valdyba ir Komisija
j?

2430 West 261h Street
Chicago, III., Tel. CAN. 2020

SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.90* n A Afl
vertės “close out” kaina ................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
-A
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ni .......................... U j F

15

(MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai pasiųtt. Tikra vertė nno $15.09$ q »yr ;1 • eifl’lt
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo.. JO./O IKI 4>1D«ZU

|FUR COATS, $75.00 vertės,
400 Ori
Parsiduoda po tiktai ....................................................... 3>A3.UU
(VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Šmotų <CC
vilnoniai statai, $15 vert. nntemlt kaina

ir

JKJ.aU

(MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUZEMDG
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- riji no
da po tiktai ...............................................................................
|$15.00 vertės KOTAI.
e O HE
parsiduoda po tiktai .......................................................... 4>O./3

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VlSĄ DlfiNĄ SEKMADIENIAIS

.
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KARIU LAIŠKAI NAMIŠKIAMS
Kg

i

jumą švarią pradžią”. O ma

Tik priėmiau telegramą,
kurią
Stasys išsiuntė birž.
25 d., pranešant, kad Jus
priėmėte iųano laišką ir Jus
klausiat ar aš gaunu Jūsų
laiškus — atsakymas yra
toks, matosi, kad nevisus
laiškus gaunu, nes Jūsų bir*
želio 2 d. laiške sakote, kad
du laiškus kas. savaitę siun
čiate, o aš tik du laiškus
kas mėnesį gaunu... aną die
ną gavau laišką nuo Ony
tės... praneškite jai, kad ga
vau Josios laišką ir iš šir
dies dėkoju jai-.. praneškite
jai, kad laiškai labai daug
prisideda prie kareivio link
smumo.

no barbernės iškaba taip
skamba: “Naujos Raledoni-

t
Pagal Onytės laiško vis
kas name puikiai einasi ir
visi sveiki... labai linksmu
tai girdėti... aš pats sveikas,
nesirūpinkite apie mane...
aš esu labai užimtas, šiuo
laiku kerpu plaukus, bet žir
klės ir kirpikas jau gerokai
atšipę. Iki šiol man teko
kirpti visokių žmonių plau
kus — australiečių ir Aus
tralijos kariuomenės oficierių, prancūzų gyventojų ir
kareivių, kapitonų, pulkinin
kų, ir majorų,... Majoras yra
aukščiausis oficeris, kurį
man teko apkirpti.
Aš ir turiu skalbyklos biz
nį — tai nedarau dėl pelno,
bet tai yra viena iš mano
stovyklos pareigų. Aš turiu
pasamdęs 4 kaldonietes ir
jos dirba tris dienas kas sa
vaitę. Jos dirba už labai ma
žas algas ir mums užsimoka
dažnai drabužius plauti. Mes
tik mokam 25 centus už išmažgojimą tiek drabužių,
kiek per savaitę galime su
purvinti. Mūsų skalbyklos
šūkis yra: “Mes duodam

jos'‘Galvų ieškotojas’ “(The
Headhunters of New Caledo
nia).

Mūsų žygis
Chicago Times, liepos 12
d., tilpo vieno mano prietelio laiškas, kurį jis rašė na

mo; tas laiškas liečia mūsų
pirmus žygius Australijoje
ir Naujosios
Kaledonijos
džiunglėse. Mano pirmas
vardas yra minimas ir grei
čiausia Jus nežinojote, kad
tai liečia mane, jei galite nu
sipirkite tos dienos kopiją:
laiškas buvo FrankGuzoski
rašytas.
Aš begalo daug visokių
suvenyrų turiu prisiparkęs,
kada nors jum prisiusiu vi
są baksą. Aš vis dar noriu
kai kurių ypatingų dalykė
lių nusipirkti; sunku gauti
gerų suvenyrų.

Laukiu laiškų

Amerikos

garsusis

dainų rašytojas po sunkios
j. ligos ir Katalikų Bažnyčios

paskutinių patarnavimų.
Per praeitą karą visa Amerika dainavo dainą ‘Over

There”, ir ta daina lydėjo
beveik visus Amerikos ka
į

Prancūziją

metų George

M.

Cohan links

Otto Richard Wergin, bu
vęs vpkiečių jūrininkas ir
apsigynimo fabrike darbi
ninkas, žinojo apie Herbe'-t
Haupt atvykimą submarinu
su kitais nacių sabotažninkais į šią šalį. Po Haupto
arešto ir sulaužymo sabota
žo darbų, Wergin, jo žmona,
Haupto tėvai, dėdė ir tetulė
ir du draugai susitarė saky
ti, kad nacių slaptas agen
tas nieko nesakė apie savo
misiją Vokietijoje ir šiame
krašte.
Tokį vaizdą nupiešė pra
eitą ketvirtadienį J. Albert
Woll, U. S. attorney, jury
komisijai, federaliniame teis
me, Chicagoje.

mino Amerikos žmones savo
šokiais,

ką nors pasakys Amerikos
George M. Cohan šiandien valdžiai apie1 sabotažninkų
laidoj amas iš St. Pat riek ka
tedros ir bus laidojamas moStiprinamos pėstininku
zulejume, Woodlawn kapinė
se.
divizijos

dainomis, lošimais

ir savo perstatytais veika
Chicagos moterų klubas,
lais. Tik prieš kelis mėne kuris randasi, 72 E. llth
sius Jojo gyvenimas atvaiz str., išnuomavo užvakar ke

duotas filmoje vardu, “Yan

turis viršutinius aukštšus ir

kee Doodle Dandy”.

basemant kariuomenės rei

Kai tik pasirodė toji fil

m a, bilietai buvo parduoda

buvimą šiame krašte, t a i
Wergin sūnus Wolfgang b is
nužudytas vokiečiu Gestapo.
Wergin sūnus Wolfgang
su jaunuoju Haupt iš Ame
rikos išvyko 1641 metais
birželio mėnesį. Sakoma, kad
Wolfgang dabar tarnauja
Hitlerio armijoje.

Sunku ginti

r ’

Kaltinamųjų gynėjams nė
ra lengvas darbas. Praeitą
ketvirtadienį kaltinamųjų ad
vokatai, Paul A. F. Wamholtz ir Benedittt J. Short.
bandė sugriauti ‘ patiektus
kaltinimus nacių sabotažnin
kų padėjėjams ir Wamholtz
reikalavo, kad Wergin būtų
klausinėjamas teisme ir čia
jis patiektų savo parodymus.
Pirmiau adv. Warnholtz no
rėjo įrodyti, kad iš Froehl
ing buvo gauti parodymai
prievartos keliu, bet tai jam
nepavyko.

kalams.
Gen.

Aurand

pareiškė,

mi už U. S. War Bonus b

kad tie kambariai bus nau

buvo nupirkta už penkis V

dojami armijos meniškiems

pusę milijonų dolerių vertės ir mokyklos reikalams.

kuopos.

X J. E. vyskupas Wm. O’

X Urnežienė ir Klapataus-

Brien, D.D., sekmadienį, lap
kričio 8 d. 1 vai. popiet at
vyks į šv. Antano bažnyčią,
Ciceroj, suteikti Dirmavonės
Sakramentą, prie kurio yra
prisiruošę apie 200 asmenų.

X’ J. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Garyje ateinan
Kavos racionavimas pra tį sekmadienį žada “Drau
lapkričio
 go” reikalais lankytis Midurnaktį. Nustatyta, kad į chigan City, La Porte ir So.
dieną kiekvienam išeis vie Bend.
nas puodukas kavos.
X Prie Šv. Jurgio bažny
Donald M. Nelson, chair- čios sekmadienį, lapkričio 8
man of the War Production d., per visas Mišias, šv. bus
Board, savo laiške Paul C. renkamos aukos seserų pra
Daniels, of the Inter-Ameri nciškiečių, Pietų Amerikoje
can Coffee Board, kuris ats reikalams.
tovauja grupę pristatančią
X Petras Leketas, ciceriekavą iš Pietų Amerikds, pa
reiškė, kad kavos racionavi tis, klierikas Baltimore, Md.,
mas gali būti sušvelnintas kunigų seminarijos, rašo. aarba visai pašalintas, jei teinantį sausio mėnesį susi
bus užtektinai pristatyta lauks kunigystės šventimų.
kavos atsargų iš kitur.
X J. Saplienė su sūnum
Juliu iš Detroit, Mich., šio
mis dienomis lankėsi Chica;
Kur neįeina saulės švie goj ir aplankė savo kitą sū
sa, ten dažnai lankosi gy nų Tėvų Marijonų seminari
dytojas. (Prancūzų priežo joj. Kadangi Julius greit tu
ri išvykti į Navy, tai būti
dis).

Brig. gen. Charles C.
Haffner Jr., of Lake Forest,
UI., a Veteran officier in the
Illinois National
Guard,
greit užims divizijos vado
vietą. Taip pranešė užvakar
Karo sekretorius.
Brig. gen. Chrles C. Haf
fner bus vienas iš penkių
pėstininkų divizijų vadų, ku
rios pradės pradės aktyviai
pasireikti nuo kitų metų pir
mos dienos.
Haffner užims 103 divizi
jos vado vietą.

kuopos, Brighton Parke, iš
rinkti atstovais Federacijos
metinėn konferencijon, kuri
įvyks lapkričio 15 d. Taipgi
paskirta ir auka.
X Vargdienių Seserų Gildos pramoga įvyks gruodžio
13 d., Jono ir Antaninos Mikolinų namuose, 6810 S. Ar
tesian Avė., Marąuette Par
ke. Nariai prašomi susirū
pinti ir padirbėti, kad pra
moga būtų sėkmingiausia.
Dovanų knygutės ir įžangos
bilietai jau gatavi ir plati
nami. Prašomi visi stoti J
talką, nes tai bendras dar
bas. Jokių skyrių nėra. Rei
kia visiems dirbti ir auko
tis, jei norime, kad seselės
tremtinės greičiau pasiektu
Amerikos kontinentą.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Patikrinkite
savo rūkymą su

Pabėgo trys naciu
karo kaliniai1

Trys nacių karšo kaliniai
buvo vežami Terfftessee trau
bonų. Viename veikale “I’d
Wergin savo parodymuose kiniu į Tullahoma, Tenn„
Rather Be Right”, G. Cohan
pareiškęs, kad Herbert stovyklą ir iš, traukimą
atvaizdavo prezidentą Rcose
Haupt pasakęs, jei Wergin tarp Tullahoma ir Nashville.
veltą.

Moterų klubo patal
pose bus armija

X Brightonpnrkietė Skurdelienė, 4054 So. Artesian
Avė., šiomis dienomis per
gyveno sunkią operaciją. Ji
yra narė SuBivienymo 160

imu

Oto Goto

Herbert Haupt grąsino

Pirmojo

Pasaulio Karo metu. Per 50

nai norėjo pasimatyti su sevo broliu.

Nacių sabotažninkų rėmėjų figūros gali būti sušvelnintas'
pereitą ketvirtadieni atrodė mizernos sidės
28 dieną vi

reivius, kurie plaukė per jū
ras

I

Kelly, Chicagos mąyoras,
užvakar pranešė, kad Chica
goje gruodžio 7 dieną bus
minima “Pearl Harbor Die
na”. Tą
dieną iškilmės
įvyks Stadiume ir garbės
svečiais bus tarnaujančių
vyrų armijoje motinos, tė
vai, žmonos ir sweathearts.
Chicagos mayoras prane
šė, kad į “Pearl Harbor Die
nos” iškilmes bus pakviesti
žymūs kalbėtojai, garsūs
dainininkai ir kiti.
Smulkmeniška programa
tos dienos bus paskelbta vė
liau.

" Mm

Kol kas neturiu ką nors
daugiau Jums rašyti, bet
nuolatai išilgęs laukiu Jūsų
laiškų. Nuoširdžiai prašau,
kad labai dažnai rašytumė
te laiškus, ir prie kiekvie
nos progos aš pats dažnai
rašysiu. Aš tikrai žinau, ir
tikiu, kad mano laiškai jus
pasieks regulariai ir tada
jums nereiks tiek rūpintis
apie mane... aš labai pasiilg
stu Jūsų... aš labai pasiilgkitokio dalyko, kuris geriau
pakelia ir palaiko kareivio
nuotaika, kaip laiškas iš
namų.... tai visi ateikite į Rankos sudrebėjo
pagalbą...
Wefgin rankos drebėjo ir
Aš pasilieku Jūsų mylimas
dažnai jis lūpas laižė, kada
sūnus, Juozas Zabrauskas
J. Albert Woll skaitė dviejų
New Caledonia, rugp. 17 d. puslapių dokumentuotą raš
tą. Kitų kaltinamųjų. Kate
Wergin, Hans ir Erna Haupt,
Walter ir Lucille Froehling,
figūros irgi ne kaip atrodė,
matės jųjų laikysenoje nu
siminimas.

Mirė Sv. Sakramentų Sustiprinime!

Pearl Harbor Dieno
je'' specialiai bus
pagerbtos žuvusiųjų
kariu motinos

kieuė, Brighton Park veikė
jos, randasi šv. Kryžiaus li
goninėj ir ilsisi po operaci
jų. Klapatauskų sūnus Sta
>r
sys net iš armijos parvyko
aplankyti savo sergančią mo
. -i*
X Anna Kaskas, Metro tiną.
hS
politan Opera artistė, ChiX Marijonai Antanaitie
v 'T?
cagoj dalyvaus trijose -ope nei, So. Chicago veikėjai,
rose: šį vakarą sezono ati gatvėkaris sužeidė koją.
daryme operoj “Aida“, pir Nors kaulai nesulaužyti, bet
madienį “Rigolleto“ ir tre sunkiai sužeisti kraujo ka
čiadienį “Lakme”.
nalėliai. Guli savo name, 554
X S. D. Lachavičius, old- E. 88 St., gydytojo priežiū
roj.
taimeris laidotuvių direkto
Tą dieną specialiai bus pa rius, po sunkios operacijos, I X , Juozas Dobravalskis,
gerbtos motinos, kurių vai išbuvęs ligoninėj arti dviejų West Side biznierius, džiau
l "Draus**'' Aetna Ulepnoto*
kai žuvo karo fronte.
mėnesių, vakar parvežtas giasi, kad antras jo sūnus
Australiečiai kariai, su bayonetėms ir pištalietais, stumia
namo. Draugijų nariai da Vincas benfr"laikinai paliuo“ašies” jėgas iš Afrikos, vakarinėje smiltynų dalyje.
bar jau gali ligonį aplanky suotas nuo karinės tarnybos
ti namuose adresu 2314 We3t
Kavos racionavimas
X J. Enčeris, E. Samienė
23rd Place.
ir M. Šrupšienė LRKSA 160

Šiandien laidojamas George Cohan
garsusis artistas ir dainių rašytojas
Užvakar mirė George M.

i

* w
L

Gerb. Mamytė ir Tėveli:

Tikras biznierius

rr

STUMIA “AAJ” Iš EGIPTO

Rašo karys Juozas Zabrauskas savo tėvams
laišku. Jo tėvai gyvena Chicagoje,
Marąuelte Park.

Cohan,

Šeštadienis, lapkr. f d., 1642

»AtflAB
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pabėgo.

Pabėgę karo kaliniai yra.
Paul Theodore Hitzegrad.
35 m., Hans Richard Jonat,
27 m. ir Kari Luft, 16 m.
Pabėgę naciai yra stropiai
ieškomi. Jie nėra apsigink
lavę. Kaliniai buvo kariuo
menės policijos priežiūroje
Tarp tų trijų pabėgusių ka
ro kalinių buvo dar devyni
kiti priešo kaliniai tame pa
čiame traukinyje. Jie .buvo
vežami ii Fort George C
Meade, Md.. J Tullahoma.
' Chicagos majoras Kelly
pareiškė pereito ketvirta
dienio vakare, kad Ddės Ša
mo kariuomenėje dabar yra
tarp 150,000 Ir 200,000 Chicagoa vyrų.

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA Erzinančių savybių
(Tars and Resins)

z

Taip Rodo Bešališki Rea£er’s Digest Žurnalo Tyrimai
>

•
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Tūkstančiai maino i Old Gold! Sužinokite kodėl
Old Gold mišinys šiandien yra puikiausias mūsų isto
rijoje. su dadėtais natūraliai skoningais ir brangiais ta
bakais.
___ <
j
RKADER’S DIGEST TYRIMAI parodė, kad dūmuose
Old Gold yra mažiausia nikotino, mažiausia erzinančių
savybių (tars and resins). Mažiausia 7 vadovaujančių
cigaretų, kurie buyo ištirti.
Old Gold parduodami laba! greit, nauji pareikalavi
mai išsiunčiami kasdien. Tas reiškia šviežumą ir malo
nų skoningumą. Pabandykite Old Gold šiandien!
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