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Sc

visą Prancūzija
Dabar Viduržemio jūra ir
Afrika virsta didelių kautynių sritimi

Oib,i"3re
MADRIDAS,

lapkr. 11 —

pranešta, kad

Vokiečių ir italų kariuomenė

Iš La Linea

pasiųsta Tunisijon ir Korsikon

kar atvyko didelis laivų kon

iš Atlanto Gibraltaran

va

voj.us, kurį sudarė britų lėk
LONDONAS, lapkr. 11.—

LONDONAS, lapkr. 11.—

tarp Afri Hitlerio nuosprendžiu vokie
kos ir Europos virsta dide čių ir italų kariuomenės
šiandien užima visą neoku
lių kovų sritimi. Ten susipuotą Prancūzijos dalį.
rems sąjungininkų laivynai
Kiek anksčiau iš Vichy per
su ašies laivynais. Nereikia

Viduržemio jūra

kad

abejoti,

laimes.

daug žmonių aukų, nes ašis

tiškų žygių.

paliekąs laisvą valią veikti

taip, kaip yra tinkamiau. Jei

LONDONAS, lapkr. 11.—

Ministras

Chrirchill

tas tiesa, tad, rasi, prancū

parla

mente kalbėdamas pareiškė,

zų kariuomenė, ypač

kad kai Hitleris užgrobė vi

kos kolonijose, pereis sąjun

są Parncūziją, antrasis fron

gininkų pusėn

bus

tas Europoje

veikiau

Afri

Visi laivai apsistojo

įlankoje.

saugojo

Konvojų

14 amerikoniškų

bombone

šių.

Užimdamas visą

Prancū

miausiomis dienomis reikia

ziją Hitleris sutrypė jo pa
laukti didelių ir svarbių įvy- j ties prieš pustrečių metų pa-

j darytą paliaubų

Gibraltaro
kruizeriais

rytų,

stovi

uoste

ir

naikintuvais

apstatytas britų kovinis lai

vas Nelson.

nusisuks

ir

prieš ašį.

sukeltas. Jis sakė, kad arti

kių.

laivai.

prekiniai

pranešta, jis pareiškęs, kad dviem dalimis—viena
prancūzų kariuomenei
jis kita vakarų link.

despera

griebiasi galutinų

tuvai ir 22 dideli

Vakar taip pat iš Gibral
las Petain protestavęs prieš taro 36 amerikiečių ir britų
Hitlerio
žygius.
Paskiau karinių
lėktuvų
išskrido

bus reikalinga

Bet

naikin

tuvnešis Furious, 6

radiją pranešta, kad marša

sąjungininkai

sutartį su

LONDONAS, lapkr. 11.— Prancūzijos vyriausybe.

AMERIKIEČIAI SUTRIUSK INO PASIPRIEŠINIMĄ

Didelis sąjungininku

Rommelis prarado
59,000 vyru
LONDONAS, lapkr. 11.—

Maršalas Petain
pašalino Darlan

«

VICHY, Prancūzija (per
radiją), lapkr. 11. — Neoku
puotos Prancūzijos vyriau
sybės galva maršaLas Petain
kalbėjo per radiją. Jis pra
nešė prancūzams, kad ne
sant apsaugos ministrui
adm. Darlan, kurs išvyko į
Algiers, Afrikoje, ir apie jį
nieko negirdima, jis pats,
Petain, užima valstybės ap
saugos pareigas.
Maršalas pareiškė, kad jis
apgaili šiandieninius skau
džius įvykius, kurių buvo
(“Draugas” Acme telephoto)
manęs nesulaukti.
Casablanca, didžiausias prancūzų Morocco miestas, kur prancūzai labiausiai prieši
Ragino prancūzus, kad jie
nosi, pasidavė amerikiečiams, kai amerikiečių žemės, oro ir laivyno jėgos apgulė šį ramiai laikytųsi, kad jie pa
miestą.
sitikėtų juo, maršalu, ku
riam niekas daugiau nerūpi,
kaip tik Prancūzijos liki
Prezidentas pagerbė
mas.
Maršalas pagerbė prancū
kare žuvusiuosius
■
zų kariuomenę, laivyną ir
WASHINGTON,. lapkr. 11.
oro jėgas dėl ištikimumo
— Šiandien minint 1918 me
jam ir Prancūzijai.

Buvęs ambasadorius Grew pareiškia,
kad Japonija yra galinga

tų Paliaubų Dieną preziden

Ministras pirmininkas Chur- tas Rooseveltas aukštųjų pa
chillis šiandie parlamente reigūnų lydimas atlankė Ne

Japonams nugalėti Amerikai

reikės nepaprasto pasiaukojimo

Jis nepasakė,

kad

adm.

Darlan yra pakliuvęs ameri

kiečių nelaisvėn Algierse.
per ^radiją pranešė, kad gen. Rommėlio žinomojo Kareivio Kapą ArJis sako. kad Japonija
NEW YORK, lapkr. 11.—
už Casablanca miestą ir uo pranešta, kad dėl paliaubų ašies armija Egipte neteko lingtono kapuose ir pagerbė
Joseph C. Grew, buvęs U.S. gali būti nugalėta tik ku
stą, prancūzų Moroko, paga sutarties neigimo Hitleris 59,000 vyną nukautais, su žuvusiuo&ua -pirmąjam ir
ambasadorius Japonijai, va rios nors kitos fiziškai ir
liau prancūzai pasidavė ame- teisinasi kaltindamas aųjun- žeistais ir nelaisvėn' paim šiandieniniam pasauli n i a m
kar čia pareiškė, kad Japo moraliniai Stipresnės valsty
rikiečlams.
i gininkus. Sako, Amerika su tais.
kare.
<
nija yra galinga — stipriau bės. Ši stipresnė valstybė
LONDONAS, lapkr. 11.—
Anglija agresijos keliu susi
Prezidentas pareiškė, kad sia pasauly valstybė. Anot bus Amerika. Bet reikės ne
LONDONAS, lapkr. 1Lmetė prieš prancūzų koloni
ne veltui amerikiečiai šian Grew, Japonija yra stipri paprastų pastangų prilygti Čia spėjama ir atvirai kal
Neturima žinių, kur yra din
bama, kad paimtas ameri
die guldo galvas. Barbarir? techniniai, fiziniai, kariniai Japonijai.
gusi prancūzų vyriausybė su jas Afrikoje.
kiečių nelaisvėn Vichy vy
mas bus sutriuškintas ir ir psychologiniai.
maršalu Petain ir Lavaliu,
Buvęs ambasadorius sako, riausybės apsaugos minis
LONDONAS, lapkr. 11.—
laisvė pasauliui bus grąžin
kai vokiečiai užėmė Vichy.
kad jis ilgai gyveno Japoni tras adm. Darlan, regis, pa
PORT-AU-PRINCE, lapkr.
J. A. Valstybių ekspedicinės
ta.
joje ir su ja giliai ausipaž’LONDONAS, lapkr. 11.— armijos jau užėmė kuone vi 11.—Haiti vyriausybės už
simes su maršalo Petain ir
BUY
no. Tad jis ir pasakoja dau- Lavalio vyriau8ybe ir pcrei„
Vokiečių radijas praneša, sas prancūzų valdomos Af sienio ofisas paskelbė, kad
UNITED STATES
giau nieko, kaip tik teisybę, j 9ą}ungininkų
kad britai paėmė savo karo rikos—Moroko ir, Algerijos ši respublika nutraukia di
pusėn.
KFENSC
Amerika turi žinoti, kas iš
plomatinius
santykius su
tarnybon visus prancūzų ka —pakrantes.
BONDS
Iš
Berlyno
per
radiją pra
AND
tikrųjų
yra
Japonija.
ro laivus Alexandria, Egip
STAMPS
neša, kad adm. Darlan se
Anot apturimų žinių, ar
per
šį
prancūzų
valdomą
te.
X
mijos paskirstytos į dalis.
Šiandie Japonija yra dau niau buvo įtariamas kaipo
kraštą į Tripolitaniją (Libi
giausia
reikalinga
nieko nepatikimas asmuo Vichy
LONDONAS, lapkr. 11- Vienos jų paliktos kontro
jai priklausančią teritoriją).
MASKVA, lapkr. 11. - daugiau, kaip tik laika Be vyriausybėje. Sakoma, jis
Iš Berlyno per radiją pa liuoti užimtus miestus ir
Tenai norima užklupti geu. Visu Rusijos karo frontą
niekur nieko praleisti vieną buvo susinešęs su prancūzų
reikšta,
kad
neokupuotoj uostus, kitos pasiųstos Af
Rommelio jėgų iš Egipto kariniai veiksmai kaip ir
dieną yra lygu, kad netekti generolu Giraud, pabėgusia
nuslopinti
Prancūzijoj visi amerikie rikos gilumon
fronto atsimetusias lieka apsistoję. Tik kai kuriuose
Vichy vyriausybės kariuo
vieno laivo. Tad Amerika iš vokiečių karo nelaisvės,
čiai internuojami.
nas.
baruose, daugiausia Kauka
WASHINGTON, lapkr. 11. turi veikti. Dėl Amerikos šis generolas iš pradžių bu
menės dalinius, išmėtytus
LONDONAS, lapkr. ĮL
svarbesnėse strateginėse vie
Gauta žinių, kad gen. zo fronte, vokiečiai rodo gy —Prez. Rooseveltas spaudos neveiklumo Japonija darosi vo apsistojęs neokupuotoj
ĮS Madrido radijuoja, kad
Prancūzijoj. Paskiau nuvy
tose.
Rommelis Libijoje šaukias vumo. Tačiau jų atakos at konferencijoje iškėlė aikš- stipresnė.
į Gibraltarą vis daugiau ka
I
Iš Algerijos
pakrančių greitosios pagalbos.
tėn, kad karo ekspedicijos į1
Anot Grew,
Japonijoje kęs Anglijon, o dabar atsi
Taip mušamos.
ro laivų ir transportų su
Sovietų sluoksniuosi spren Afriką planai buvo sudaryti praplitusi nuomonė, kad A- dūręs prancūzų Afrikon su
keletas amerikiečių gausi n- pat yra žinių, kad Italijos
plaukia iš Atlanto.
; gų kolonų susimetė žygiuoti karo laivai siunčiami į Tuni- džiftma, kad. regis, vokiečių praeitą birželio mėnesį pre- ‘ merika kariniai yra silpna, Amerikos ekspedicija. Gen.
Giraud dabar Afrikoje darLONDONAS, lapkr. 11.— Libijos link. Vienos jų žy sijos pakrantes ir planuoja jėgos papildomos
atsargo zidento su ministru pirmi nes pas amerikiečius nesa
buojąsis sąjungininkų pusė
Gauta žinių, kad vokiečių ir giuoja aplink Tunisiją, ki ma Tunisijon siųsti dar fr mis ir pergrupuojamos. Tuo ninku Churchilliu. Tas, sa ma pasiaukojimo.
je. Tad, regis, ir adm. Dar
italų kariuomenė
oriniais tos—bando drožti
stačiai Italų kariuomenė.
būdu vokiečiai rengiasi ko ko, nutarta vietoje antrojo
lan su juo kartu veikias
transportais pasiųsta į prau ------------------------------------------ kiam nors naujam žygiui— fronto iškėlimo Europoje.
nepriešinga
prieš ašį.
cūzų koloniją Tunisiją. Taip
ofensyvai. Raudodosios ar
pat yra žinių, kad italų ka
U. 5. kariuomenei
mijos vadovybė atsidėjusiai

Po trijų parų atkaklių kovų

Iš Paryžiaus

Darlan gal pasimes
su Vichy valdžia

Haiti nutraukė
santykius su Vichy

Maskva praneša,
vokiečiai rengias
naujiems žygiams

U||F

Birželio mėnesį
sudaryti planai

Tunisiją

J. A. VALSTYBĖMS UŽTEKS

riuomenė užėmusi prancūzų

9,700,000 KAREIVIŲ

salą Korsiką.
apie pus

— Prez. Rooseveltas vakar penkto milijono vyrų. Bet
apskaičiavo, kad iki 1943 armija palaipsniui bus didi
metų galo J. A. Valstybėms nama. Kai bus atsiekta 7,-

Gal Libijoje atsisuks
prieš britą armiją
lapkr. 11.—Vokiečių vyriau

visų 500,000 vyrų, sako, to skai
ginkluotų jėgų. Ir jis turi čiaus pakaks laimėti karą.
vilties, kad karą laimėti gal
Didinant armijos skaičių

sioji vadovybė praneša., kad

daugiau nė nereikės.

užteks 9,700,000 vyrų

BERLYNAS (per radijai

atsimetusios iš Egipto gen
jėgos

Libijoje

koncentruojamos ir, matyt
ten

atkakliai

pasipriešin

svarbiausioji
pareiga
yra
1943 metų gale, arba 1944 žiūrėti, kad armija būtų vimetų pradžią, anot preziden salcuo tinkamai aprūpinta,

to, armija

turės

7,500,000 ypač kad ji turėtų
vyrų, laivynas iki 1,500,000 kamai ginklų.

kad

vyrų, o kiti sudarys pakran

reiškia, kad ne viskas

čių sargybą, marynus ir ki laivyne yra apie vienas mi

yn

tiesa, ką britai iŠ Cairo pra

tas saugumo tarnybas.

ii
ata

kas atremti.

LONDONAS, lapkr. 11.--

Britų Broadeasting Corpo
STOKHOLMAS, lapkr. 11. ration nugirdo per radiją
— Danijos vyriausybė, kuri pranešima vokiečių kariuome

Kubos prezidentas •
atvyks Washingtonan
W ASHINGTON, lapkr. 11.

— Valstybės departamentas
nacių kontroliuojama, išlei nei Afrikoje. Pažymėta, kad
paskelbė, kad Kubos prezi
do pareiškimą, kad Danija Tuniaijoe monarchas pripa
dentas Fulgencio
Batistą
griežtai laikosi Hitlerio va žino Amerikos kariuomenei
gruodžio 8 d. atvyks WashLONDONAS, lapkr. 11.- dovybės ir bendrai eu na leidimą per ta prancūzų ko ingtonan konferuoti su pre
Anglijos karalius pagerbė ciais darbuojasi už naujosios lonija žygiuoti Libijos link zidentu Rooseveltu.
Įeit. gen. Bernard Law Mont santvarkos Europoje įvedi
gomery,
aštuntosios britu mą.
mente iškėlė sumanymą, kad
LONDONAS. — Kovojan

Karalius įvertina
Egipto fronto vadą

gomis

Egipte

sunaikinta

Anot prezidento, šiandien ašies armija.

Montgomeriui pripažinta
lijonas vyrų. Tad dar reikės į pilno generolo ranga ir de-

Prezidentas sakė, kad da apie pusė milijono.

naciu Vokietija

pakan armijos vadą, kurio pastan

britų aituntąjai armijai. Pa

neša.

Pasirengusi

smarkiausias vokiečių

WASHINGTON, lapkr. ll. bar armijoje yra

Rommelio

Danija dedasi su

budi.

i koracijos.

Britu kaštais bus
atstatyta Malta
LONDONAS, lapkr. 11.—
Anglijos vyriausybė

parla-

kad ji pasiryžusi Malta sa čių prancūzų gen. de Gaulle
lai skilti 40 milijonų dolerių per radiją paragino visą
pokariniam salos atststy- • prancūzų tautą vieningai su
mui.
kilti prieš nacius. Sako, da
Kaip žinoma, ašies bom bar yra momentas nusikra
bonešių sala išgriauta.
tyti naciais.

»**<*▼<’ < <5

Ketvirtadienis, lapk. 12, 1M2-

‘ASlES" BELAIS VIAI EGIPTE

Smagus vaidinimas spaudos dienai

tremtiniams, prisidėtų pi ie
svarstymo Naujosios Euro
pos planų, drauge palaiky
dami ryšį su atatinkamomis
įstaigomis, kurios planuo,a
busimąją naują pasaulio san
(LKFSB). Naujorke vyks
tvarką.
ta pasikalbėjimai tarp vado
vaujančių asmenų iš lietu
RE*—ITCH Y—KALY
vių, latvių ir estų visuome

Stiprėja bendradar
biavimas tarp lietuvių,
latvių ir estų

ranto® vedėjas ar vietos ku
me savo lietuviškus laikraš nigas paaiškina apie ką tas
čius. Juos skaitydami žmo- laikraštis rašo, kaip dažnai
Visomis išgalėmis remki-

tte išmoks branginti laisvą išeina kiek kaštuoja, kur lelšalį,

kurioje gy džiamee, kas redaktorius,
vena ir mylėti Lietuvą, kuri kur galima užsisakyti. Ge-į
Amerikos

kad tam tyčia pa
rinkti žmonės tarp susirin

išugdė mūsų tėvus ir prose- rtaiusia,

Naciai savo geležiniu bv

kos lietuvaitė — poetė Urs. tu užspaudė laisvą mūsų
Gurkliūtė - Gudienė eilėmis spaudą Lietuvoje, parodyki
parašė tam pritaikintą vei* me, kad laisvoje Amerikos
kalelį. Jis labai tinka spau šalyje gyvenantieji laisvi lie

dos dienos paįvairinimui. A- tuviai moka su dvigubu uo
tetinkamai aprengti berniu
Nesuskaityti tūkstančia? vokiečių ir italų karių buvo paimta belaisvėn Egipte. Jie
lumu darbuotis dėl savos
kai ir mergaitės, su atafuv
spaudos. Ruoškime spaudos eina užpakalyje, kada sutiko sąjungininkų jėgas, bevejančias Rommel kariuomenę, kukarnų užrašu ar su atatin
dienas, sukeikime susidomė ri uždusus bėga.
kamu laikraščiu rankose p»
atrodo scenoje, padeklamuoja jimą mūsų mielais laikraš
Jei gali, duok išmaldą; jei
K. J. Prauskis
jam skirtą posmelį, o prog- čiais!
negali duoti išmaldos, pasa

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

laikraščių paradas

Koncertas-teatras

Priaugai ir draugės — laik Ir tautybę išlaikykit.
raščiai. Sužinosit kas čion dedas,

‘Moterų Dirva”

Brangiąją mūs visuomenę
Sekmadienį, lapkričio 15
d., įvyksta 19 metinis šv. nuoširdžiai kviečiame skait
Juozapo parapijos naudai ru lingai atsilankyti į šį jauni
dens koncertas-teatras kom mo tikrai gražų parengimą
Lyrr
pozitoriaus A. Aleksio vado
vybėje. Dainuos mergaičių
studenčių choras, mišrus pa* SKELBKITCS “DRAUGE”

Aš Moterų Dirva meili

^Draugas”

Ir visuomet esu daili.
Moterystėj likau tvirta
Ir tarp vyrų net pagirta.

Draugės aš visų
ir jaunų.

mane kasdien skait ’s.
Tam šviesi bus ateitis.

<‘HarMninkas’’

vis dirba Dievui ir Tėvynei. į bei bei maldaujančių širdžių
suramimmm.
tautai ir Bažnyčiai.

“Šv. Kaz. Akad. Aidai”
Aš Aidai pilnos gyvybės
Pumpurėlis nekaltybės,

rapijinis choras, Moterų Są

jungos choras, solistai-solis
Eau tvirtas Darbininkas*1 Kurs pavasarį išsprogsta,
Rudens laike vaisius noksta. tės. Scenoje bus suvaidinta
Ir nemėgstu būti dykas,
trys smagūs vaizdai — “Gu
Dirbu naudai aš kitų,
‘ ‘Amerika»,
dri Čigonė”, “Adolfas ir Ab
Mylimųjų lietuvių.
raomas”, “Tūzas ir Arbū
Aš Amerika garbinga,
zas”. Po programos bus šo
Mšn liuosybės aepristinga
“Laivas*

~ _

kiai. “

Mano vardas, mano žodis,

Esu Laivas geležiais,

Esu vyras vidutinis,

Pabučiuosiu apkabinęs

Katrie manęs paklausysi t,

gi Muzika ir žinios, •
lrl^nnn rainių rainirtu

DR. VAITUSH, OPT.

Mėnulio nusidriekia.

Aš

gi

Garsas ne vaikiukas,
Mano balsas išdidus;
Eau sargas Angelukas,

Saugau apdraustus narius.
*ftv. Pranciškaus Varpelis”

Aš Varpelis toks mažiukas,
Tik atrodau skambaliukas.

Mano balsą kas išgirsta,

• J. >

•

DR. SOMA SODEIKA.
a d.
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi UU pataisymo
metodų įrengimai akina, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
VALANDOS:
Nuo 16 tiki 5 vai
Antradienio ir ketvirtadienio

Po nauja vadovyste.

thafs digestible

Naujai išdekoruota ir

įrengta.

a$ milk itselft
SPtEAOSt SLICES1 TOASTSI
' MELTS PERFECTLYI '

LIETUVIS DAKI ARAM
OPTOMETRISTAS

3241 Mi Halsted St.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828

Šv. Kazimiero

Seserų vedama mergaičių akademija Čikagoje turi 500

Calumet <591

auklėtinių, Seserų Pranciš -

DHL RADIO PATAISYMO

Lietuvių Žinias skaitykit

delphia turi 25 auklėtines.

W.

S5th

PLACE

Pilnai įrengta. Medikas Degatenentu gydymui visokių ilgų —
smarkių lr Uglaiktaių.
operactjoa atlieka atsukomtosi Chirurgal-Daktarai.

PSnal {rengta Pliyslothernjjy DepaHmmaas primaltam IHatfcermy, Ultra Vtolvt Ray, Slnusoldal
ir kitus medaraOkus metodas
gydymo.

4712 South Ashland Av.

įmiginu X-Itay lh'partdaktarama ir pacientams.

KKKB1K08 LDBTUVIŲ DAKTA1Ų DftKUOUDg KAUKI

UVarh «86
BR.'T.'BONDUUS
RYDYTOJAN IB aBBURAAI

TaL OANal 6128

OR. S. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB OHntUROAN
2201 West Cermzk Kd.

Valandos; 1-3 popiat Ir 7-t v. vak.
Ofiso vaL: 1-6 ir 4-8:30 P. K
TreAssLir Mtad. v*.
Trečiadieniais pagal ratartį

ĮM
VzUUl/tCf/

ant Lengvų

foto
Protcction
ttUdGHHn
(or yOU**

Išm

Mėnesinių

pAMADDOura reoa*

iMmmni

nuošimčio ratoms

Rea. 6958 & Talman Aa*
Rm Tel RSAv^l M17
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. mAms

~ TAP8JTE FINANKIKIAfc NEPtUKLAUSOMll

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118

9286

Sa HALJmRD ST

Tai YARda

OR. A. J.
•YDYTOJAS H
Ofise vai • ano
796

DAKTARAI
TeL YARda 8148

DU STRIKO
FHTHOAN AND 8UBGBON

4645 S o. Ashland Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS

•YDYTOJAS IR 0RIRUR0A6
OFISO VALANDOS:
IR AKINTOS PRITAIKO
Nao 2 ikt 4 v ne 6 iki 8 vaL vak.
744 West 35th 8trwt
NedSliomis pagal sutartį
Offlea taL YAida 4787
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-6:30
Rauną tel PROapeet 1880
Pirmadieniais tik 2-4
ftventadieniaia 11-12.

Dl P. ATKOdOHAS'

Oflao TeL ...........

VlRglnia 1888

DANTISTAI

1446 Sa 4Mb Court, Cicero

DR. AL. RACKUS

Antradignuua, Katvutadiaunu
ir Penktadieniais
Vaiaadae: 10-12 ryte, M, 7-t P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ji4J S. Halsted St, Cbicagu
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Vaiasdoe: 8 — 8 jgepiet, •

4204
LIGONIUS
Kasdien
Trečiad. ir

Archer Avemie
PRIIMA:
nuo 2:00 iki 8.-00 vaL
Sekmad. tik susitariu*

DL CHAI1ES SEGAL

TeL YARda 2241

M. S. VEZEUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4720 So. Aahl&nd Ave.

t
8ewtej paggi

(2-troa lubos)
Tel. MIDway 2880
CMcago, IU.
vai. vak
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiat ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta,

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Vostern Ave.
OITBO VALANDOS:
Popiet nuo I Ud 3 vaL Vnk. 7
Netiliomla pagal autartį

UUt

DL S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kanrp. 15tos gat. ir 49th Ct

DR. MAURIGE KAHN
SYDYTOJAN IR ODRURGAt

4631 So. Ashland Avenue
Oftao TeL: Verda OSM
Ra* TaL: Keavropd 4SN
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto: 26 ir 7-8 v. vak.
Nadčliomis nao 16 iki 12 vaL dian^

DB. A. JENKINS

OFISO VALANDOS:

I« 4L

Res. 1025
MBa* taL: PROspeet 6656

(Lšatima)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

fer

TM. OANal 8857

DLP.LZMATRRIS

Juta

TAUPYKITE ariau įstaigoj* JUaų indeliai rūpestingai gtabuir Ugi SS4ttt.lt apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
J<Uų pinigai greitai limo ka
nai ant paraltalavfano.
SRNIAUHIA D tYttIAUSIA UMTUVIŲ FINANSINI (STAIGA
— 46 Metai TikraIngi Patarnavimo t —

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:
3183 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-toa
valandos vakare.
DR. G. SERNER
Telefonas CALomet 6877
134 N. LA SALLE ST.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
8614
Tel STAte 7071
25 metų patyrimas
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
A. A. SLAKIS
Kreivas Akis
ADVOKATAS
'
Ižtaiso.
7 So. Dearborn SL
ir Akiaių DirMuvt
Room 1230
3461 SO. HALSTED ST.
Ofiso Tel. Central 1824
kampas Mth SL
Valandos:
9 ryto iki 4 popiet
Valandoa auo M iki 4, nuo S IU 8
Kitomis
valandomis
pagal sutartį
Trečiad. ir Sekmad. pagal autartį

TaL Oicaro 1484

4157 Archer Avenue

STATYBAI — BEHONTAVmtJI ABBA BEFTNANSAVI

WHITNEY L IARUTIS

4645 So. Asbtamd Avenue
LIETUVIŠKAI

kiečių vedama mergaičių a-

po Marijos Viloje ties Phila

Kempes 18f AL 0538, Cbfcagi
I GAMAI
OFISO VALAKUOS:
Kasdien 8:10 a. m. lkl 8:80 p. m.
Treated. tr toteed. 8:80 a. nu
lkl T :0d p. m.

Phone: YARda 2330

PUoal

demija su pensionatu Juoza

1801 So. Ashland Avenne

ADVOKATAS

VICTORY

HOSPITAL

FOS F. BUDRIK
KBAtmtvsm

Tbs niekuomet neužmiršta.
“Lietuvių žinios”

OFTOMETKINTAI

LIETUVIAI
N E W

kur svarbias lr ma-

au elektra pažadančia
klaidas. “
a į nga
Kreivas akys
kademija Pittsburghe turi
VALANDOS: nue 19 ryta iki • v.
daugiau kaip 200 auklėtinių vak. Seredomis nūn pietų, • B*>
sutartį
ir Seserų Kazimieriečių aka

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
reier<

AKU IflTHUNMA

Uri. Ctarklifitė-Gudteat

(LKFSB).

’

{rengtas Chirurgijos

kosios akademijos

ŽEMO

- • p > ll* -

atsako

Serai veikia lietuviš

storea Only 854.

vfae

— REZIDENCIJA —
1441 So. fiOth Avvt, Cicero. Ot
Ocero 7881

Ir šiuos laikraščiai a skaitysit

stygos Erdvę siekia.

Flnt aupUcaSona ot woodarfkl aoothmg macUcated Žemo—a doctor’s formula
—promptly raliavę the Intense itehln« soreness and atari at onet to help
Seal the red, acaly ekin. Amaziagly eueeeasful for ovar M yearsI First trial of
deen.k .tai
atainleas liįttid Žemo
convincesl Alt drug
_

pririnkime aklniy, kurie pašalins

dį. (Herrick).

Otk Park, IUiaois z
(Prto kampo Laks BL)

T

Ir dairfuoįančio jaunimo
eilės retėja. Jau daugelis
Kol pasieksiu, o lelija,
choristų Dėdės Šamo tarny
“Vytis”
Tą žvaigždėtą karaliją.
boje. Mes jais didžiuojamės,
O aš Vytis vis jaunukas,
kad jie taip garbingai tar
Ir atrodau vis žaliukas.
r Studentų Mis ’
nauja mūsų tautai ir šaliai
Mano obaisis: Ei Vyčiai.
Mes jų neužvihsime tik uoAš Studentų esu žodis
Dievui, Tautai ir Bažnyčiai!
lesne darbuote visur ir VIJtimtai kalbu atsigodęs.
suomet p&remsime. Galingo
Matau kas pasauly dedas.
Užbaigiant
ji
malda juos apsaugos. O
Aš moksleivių tikras vadas.
“Muzikos Balos ’

kyk nors švelnų, malonų žo

137 No. Marion Street

Dvi tautybes jums parodys.

Vežu žmones susodinęs,

Effective Home Treatment
įves Torture!

Tik vleaa »or* aklų visam gyvtnlmul. 8augoklte Jas, leisdami
Uegtamlnuotl jas modernltklausla
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali autelktl.
SS METAI PATYRIMO

kos ar karo metas, jaunimas sios giesmės aidai Dievo gar

Ir pasirodyk!t nūnai,
Kekių kas esat pažiūrų.

nytėlėje kaip skambėjo taip

ECZEMA

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

VVaterbury, Coun. — Tai ir skambės malonūs švento

Taipgi Lietuvai kaip vedas.

Visi ialysait iš kampų

kol jie sugrįš, tai mūsų baž

galimybės

sudaryti Baltijos Valstybių
Studijų ir Bendradarbiavi
mo Komitetas, kurs suderin
tų visų šių trijų tautų pas
tangas kovoje dėl laisvės,
ugdytų politinį, ekonomini ir
kultūrinį bendradarbiavimą,
bendromis jėgomis organi
zuotų pagalbą trijų kraštų

kusių, o ir visoj parapijoj,
Yra Žmonių, kurie ni ne*
paieškotų naujų prenumera
kino, kokie tie laikraščiai ytorių.
ra, ką jie atstovauja, kuo jie

rūpinasi. Paprašyta Ameri

svarstoma

nės,

Avenue

DR. EMILY V. KRUKAS

2900 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo T—0 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
murai sutarti
Oftao teleftsoaa PROspeet 8727
Nam« telefonas VIRgiaia 2421

GYDYTOJA IR CHStURGAS
4148 Archer Avemie
1821 Sa Halsted Street
Oftao Tel LAFayotte 3210
Vieži žmonės darbuojasi,
Raz. TeL LAPayette 0064
BggldiaZįa: 6600 Bo. Artesiaa Av*
kaip Mtėa rinkdamos medų
Jeigu Neatsiliepia —
vyto iki 3
' KBDtan 2868
nno kiekvienos gėlės, o kiti
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vaR — kaip vorai, renka tiktai
l PtofcL. AgStari. 8:tt Ud 8 J0 vah

SKAITYKITE ^-DRAUGĄ*

lakmail Pagal

nuodus.

• •

Ketvirtadienis, lapk. 12,1942

j.
gentleman, by the way, who
now sits as a member of
the Polish National Council
in London) the Lithuanian
Government did not desire
to settle outstanding differences otherwiee than by
peaceful means. This was
a friendly
intimation to
stricken Poland that she
need not expect any trouble
from Lithuania while she
was engaged in her lifeand-death
struggle with
Germany.

LONDON LITHUANIANS ARE CRITIC AL CONCERNING ACCUSAT1ONS
FROM POLISH SOURCES
P. Bulaitis, on behalf of
local Lithuanian societies
on October 3rd wrote to the
Editor of London Times as
follows:
“ln your issue of September, 25, there appeared an
article by your D plomatic
Correspondent, under the
head'ng of the *New Terror
in Vilna’, which calls for
some
observations.
The
author shouid not psrhaps
be b1 ame d for ita co n tentą
which would seem to have
emanated
from a source
that can hardly be regarded as quite disinterested.
As a matter of fact, only
two days previously, on September 23, a lecture on the
šame subject and of the
šame ktenor was delivered
over the BBC wireless by
M. Stronski, the Minis1 er of
Propaganda of the Polish
Government-in-exile in Lon
don.
“It is no1 our in'ention to
revive at this juncture the
celebrated
Pol'sh-Lithuanian dispute over Vilna. It

may be of some historic interest to
mention here
some fact which will reveal
the Lithuanians and their
attitude towards Poland in
quite a different light from
that which attempts, mostly
by innuendo, to make Li
thuanians respons'ble for
“Fact No. 2: It is a fact
the ‘murder and deporta- little known in the outside
tions of Poles’ in Vilna.
world that after Germany
!invaded Po1 and in Septem“Fact No. 1 is that upon
ber, 1939, she was btrongly
the outbreak of hostilities
urging Lithuania to take
between Germany and Po
advantage of the situation
land in 1939, the Lithuanian
ta attack Poland and to
Government repeatedly deregain Vilna in the šame
clared that Lituania
manner as she had been de
would not seek to
prived of it, viz., by force.
profit by Poland’s difficult
Von Ribbentrop’s ins’stept
position, and that although
demand was ‘Rasch handle,
the Vilna dispute had rerasch marschiere! Rasch, ra
mained unsettled over since
sch, rasch!’ (Decide swiftly,
Lithuania was deprived of march swiftly! Qu;ck, quick,
the city by Polish troops quick!...) The Poles know
under the notorious Gene quite well what was Lithuaral Zeligowski (the šame nia’s reply to these invitations. It was a categoric
SKELBKITES •‘DRAUGE” ‘Nein, nein, and nein!’ Every

Aslhma Miltus Asthma Mucus
Loosened First Day

Coughing, Gasping

A.

t
I

VINCENTAS VENCKUS
Gyveno; 3S59 S. Litt»alesrX»"
venue.
Mirė lapkr. 9 d., 1942 m..
9:30 vai. vak.. sulaukęs *4 m.
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr., Vainutu par.,
Bs’čių sodo. Amerikoj išgyveno
32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Onų (po tėvais Arčaitę); 3 sūnus — Vincentų Ir
marčių. Kazimierų Ir Eduar
dų (sūtiai tarnauja U. 8. ka
riuomenėje); seserj Marijonų
Ir švogerj Vladislovų Vasiliaus
kus ir Jų šeimų: broli Pranciš
kų ir brolienę Marijonų Venc
kus ir Jų šeimų: švogerkų Bar
borų ir švogerj Petrų Lazdai; skus;
pusseserę Domicėlę ir
Švogerj Antanų Rudmlnus ir
jų šeimų; Ir daug kitų giminių
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano M
Phillips koplyčioje. 3307 Lltuanica Avė. Laidotuvės fvyk‘
penktad., lapkr. 13 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas i fiv. Jurgio par. baž
nyčių, kurioj Jvykg gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas j hv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vinis
gimines, draugus Ir pažįstamų?
dalyvauti šiose laidotuvėse.

H

time von Ribbentrop was
plainly told that Lithuania,
although gravely injuredby
Poland’s action in Vilna,
would remain true to her
policy of theA past twenty
years and was anxious to
settle her diffięulties over
Vilna only in a peaceful
way.
There was also another weighty consideration.
Poland had become an ally
of Great Britain and Lithu
ania, traditionally pro-British, would not, in any circumstances, attack Great
Britain’s ally. She therefore
declared strict neutrality,
thus relieving Poland of any
anxiety she may have had
on that front.
“Fact No. 3: for over
twenty years, ever since
the . Zeligowski affair in
Vilna, the Lithuanian frontier was closed to the Poles.
Yet now. when disaster had
overtaken Poland, Lithuania
opened
her fronties to
thousands of Polish refuvees fieeing from German
»nd Bolshev’k invaslon. Her
own resources were very Iimited and she strained them
•’lmost to the break’ng point
1 ■'Jukolta i R rm»’ '

į CLASSIFIED
‘DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“UKACOAD" HELP WĄNTED
ADVEI1TI8INO DEPARTMKN1
117 Ko. Dearborn Street
Tel.: KANrtolnb

HELP WANTED — VYRAI

D O C K M E M
FREIGHT
IIANDLERS
Unijos Užmokestis

Choklni, guplng. «hreiln( įpintu of
BronehiaT Asthma ruin aleep and energy. Inzredlsnts ln the prescrlption Mendam qulckly clrculate throufh the blood and common
ly help looaen the thlck atrancllnf mucus
the flrat day, thus aldlnj nature In paUlstlnk
the terrlble recurrlnt ehoklng (paims, and
in promotlng freer Breathlng and reatful
aleep. Meadaeo la not a amOke, dope, or lnJection. Just plęasant. taataleaa nalllatlng
tablets that have helped tboumnu of tuffarera. Prlnted tuarantee wltb aaeh psekage
" "
* ■ completely utlifactory.
Ask your drucf tat forr Mamdaeo
3
today. Only 6Oc.

nature ramove thiek excess mucus. No dopes,
no įmokės, no injectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapld. dellghtful palIlatlve action commonly helps nature orinę
welcome *leep—a “Ood-ynd.
A printed
guarantes wrapped around eacn ptekate or
Meadaeo Inaures an lmmediate refund of
the full cost unleas you are completely aatlafled. You have everythlng to galn and
nothtng to lose under this positlve money
back auar&ntee so get Mendaco from your
druggut today for only 60c.
f

OH, JOY!
What a ioy to get relief from a coogh doe to a
cold. Get it with Smith Brothers Cough Drops
—the famou, dropi that contain a ,pečiai bleod
of soothiog ingredienta. Two kinds, Black or
Meothol. Only • niekti cbtckj that tiekia.

Brolis,

Brolienė

Svogerka Pusseserė,
Ir GbntrJės.

ftvogerim

Marti,

OR

MENTHOl-

LATHE HANDS

OPERATORES, patyrusios prie power siuvimo mašinų. Gali uždirbti net
$25.00 j savaitę ir overtime. Nakij
ir dienų siiiftai, taipgi ir laikinai.
Nepatyrusias merginas priimam ijmokiniinui, 40 centų j valandų 13
pradžios.

401

LATHE, Engine ir Turret; RORTNG
MILL Vertical ir Horizontai. GRINDER8, Internal Ir Extemal. Kreip
kitės i -u
1140 W. MONROF STREET

5*

325 NO. WELLS STREET

REIKALINGI RAKANDŲ DIRBTI VEJE: Sticker. Rlp-saw Ir Plane,- O
pera»ort- "•-•r.-i t- Flnishing Sp ■
er. Kreipkitės Į —
O C. S. OL3EN CO., 2527 Moffat

JOHN O

B. PETKUS

S Y KO R A
,įdegimą, arba odos bsn v
fekentėkitl Žemo per 3i
metu gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eesema. išbėrimas,
spuogas ir kitokius odos
negalsYimas.
Pirk Žemo

•. r»x ■
v
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
’ JŪSŲ PATOGUMUI:

Riandienl Visuose aptiekė

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave» Chicago
Telefonas Grovehill 0142

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

išgy

gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: Duktė, žentas, Pus
broliai, Avogerka ir Giminei
Lald. direktoriai Lachawct
Ir Bonai — tel. Canal 2S1S.

PERflONALIZED MEMORIALS AT NO 4DDTTTONAI OOffT

Memoriale Erected Anywhere
Workmanehlp and Mateliai Unexcelled —
and Obtalnahle at Lowest Priees.

ROND8 WTTH THE 8AVINO

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
• AMBULANCE Dienų ir NaktĮ

KREIPKITER PRIE LUTTUVIO

IOHN W
M<wnher

PACHANKIS
mbpr oT Ombumtm

(t>

*snr»FWNl fAvMtnė PARODA ,
<AS5 W WaAhlnrtnn Blvd
Tai ESTahmnb 5MMA

R
A
5910 Snnth Tmy R|
Tel RFPnhlIe 429P

VALANDOJ

MKad b- 8ekm 941 vaL

Kaedien 9-9 v

vak

.

3^

<V)c

SI 00

žemo

FCO

Al firma viri M n. tos
oaėlna ėelmns ranltnsel

Mirė lapkr. 11 d.. 1942 m,
9:10 vai. ryto, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš

PINIGUS SKOLINAME
$800.00 iki $10,000.00
ant Pirmų Morgiėių —
UZ TIKTAI 4% INTEREST

Kreipkitės į -

REKORYMR

URBON

(po pirmu vyru Vainauskas,
po tėvais Zalnerliitė)

Kūnas pašarvotas namuose:
7118 8. Rockwell 8t.. telefo
nas Grovehill 2993. Laidotuvės
įvyks ieštad.. lapkr. 14 d. K
namų 8:20 vai. ryto bus atly.
dėta | Gimimo Pan. šv. para p.
bažnyčių, kurioj |vyks gedulin
gos pamaldos ui velionės siela.
Po pamaldų bus nulydėta J
Hv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus

KRAUTUVE

|

Gaukite mūsų veltui apkahiavinaą

MONUMEHT CO

<»

PARDAVIMUI

Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:
Mr. Waller Niitow, 2200 W. 37th St.
Chicago. III., tel. LAF'ayette «O«R

VALANDOIt

PETER TROOST

R1

PARDAVIMUI

RENDUOJASI FLETAS — 4 kam
barių su karšto vandens šiluma. Pri
imami tiktai be vaikų. Atsišaukite
sekančiai:
7130 SO. TALMAN AVENUE

MARK

PAMINKLAI
MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

Velionė priklausė prie Chlcagos Lietuvių dr-jos Ir Lietu
vių Keistučio klūbo.

122 K. M1CHIGAN BI.VD.

BERNIUKAI, 16 ir 17 metų senumo
prie bufflng ir poiishing darbų. Y) a
proga išmokti gerai apmokanti am
ato. Kreipkitės prie Mr. King —
3-čiam aukšte, sekančiai:

PASITIKĖJIMO MFMIB

Amerikoje

PEOPLES GAS BUILDING

24th PL., NETOLI 50th AVĖ.
2 fl. mūro. 6 ir 6 kamb. Furniso
šiluma. Lotas 32x125. Kaina grei
tam pardavimui tiktai $8,650 La
bai gera transportacija. $2,000 Jnešti.
56th CT„ NETOLI 14th RT.
6 Kamb. mūr. namas. Furniso ši
luma. Lotas SS'/yalZS. 2-karams
garadžius. Kaina tik $6,600. La
bai geroj padėtyj. $1,800 {nešti.
49th AVĖ., NETOLI 18th ST.
Vienas iš Gerlaukiu 2-fletų mūro
namu Ciceroi. 6 ir 6 didelių kamb.
Karšto vandens šiluma.
Vienas
boileris. Lotas 30x125. Apdengtas
porėtus. Insuliuotas stogas. Ftock
garden. 2-karams garadžius. Kai
na tiktai $12,900. Veikite šian
dien! $3,500 įnešti.
AU3TIN BLVD., NETOLI NUO
CERMAK ROAD
Rezidencijai lotas 50x125 už tik
tai $8,000. Pirkite šį lotą dabar ir
pasistatysite vėliau! Labai geras
investmentas.
23rd PL., NETOLI 52nd AVĖ.
10 kamb. med. ‘rooming’ namas,
fttvmo šiluma. Garadžius. Lotas
50x125. Pasiūlykite tiktai $6,600
ir sis bargenas bus jūsų.
58TH COURT
Jeigu ieškote labai gražios bun^alow, tai matykit šį kampini raiur.
bungalow ant 58th Ct. 6 kamb. ir
breakfast kambaris. Tile stogas.
Karšto vandens šiluma. 2-karams
garadžius su tile stogu. Lotas vra
33x125. Kaina tiktai $9,850. Bū
kite savo namo savininkas! $2.503
įnešti.
53rd CT., NETOLI 32nd ST.
n-f1etų mūr. 5 ir 5 kamb. Beis-nentas.
Naujas fumisas. Tile
maudyklė. Lotas 33x125. Kaina
tiktai $7,500. Gyvenkite viename
Teta ir lai kitas pagelbsti išmokėti
šį namą!

GYVOS

R E A L T O R
VIELOS ORGANIZACIJA

2411 S. 52nd Avenue
Phone CICERO 453
Atdara. Sekmadieninis
nuo 1 iki 5 vai. po plet.

5KIN.IRRITbT.IQNS

Išmintingas žmogus rei
kalauja visko tik iš savęs, o
Meile duoda šviesos dar niekingas reikalauja visko
bui. (ANON).
iš visų. (Kinų posais).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(Įsteigta 1889 m.).

t
miesto.

4TH FLOOR — B24 W. ADAMS ST.

MOTERYS

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

MENIŠKI — VERTINGI

veno apie 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį Anna Wallace, žentų
George; 2 pusbrolius — Felik
sų Ir Ignacų Čepulius ir Jų šei
mas (Baltlmore. Md.); i vogė rkų Theodorų Gedlak Ir šeimų
(Mt. Carmel, Pa.); ir daug ki
tų giminių, draugų tr paft|ai:v
mų; o Lietuvoje paliko broi)
Kazimierų Ir šeimų.

Morgan

Reikalingos dirbti naktimis prie va
lymo ir prižiūrėjimo darbų moder
niškame vidurniiesčio name. 40 va
landų savaitė, gera užmokesti3. At
sikreipkite Į R-oom 7 57.

Fz

Saulių

N.

MACHINE OPERATORIAI

PRUZIN FUNERAL HOME '

Laki. Dlrekt. — Antanas M
Phillips, tel. lAEds 4908

SOPHIA

3501 W. 47th St.

W. H. SALISBFRY & CO.

Nuliūdę: Moteris, Minai, Ke
msų,

CO.

MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. PAatovūs Ir švnrds darbai. Pradinė užmokestis 50
rėhtų J valandų.

SMITH BROS. COUGH DROPS
'BLACK

WALGREEN

JigB ir Fixtures
Defense Darbai
EIOOR, INC.
1501 W. Congress

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

T8AO

Atsišaukite j —

HEI.P WANTED — MOTERYS

D. O. JAMES MFG. CO

t

NELAUKITE! — MATYKITE
JUOS ŠIANDIEN!

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

TOOL MAKERS

i !’

NULIŪDIMŲ

PASTOVUS; PILNO LAIKO
KASDIEN DARBAS

INTER-STATF. MOTOR FREIGHT
SYSTEM
1833 So. Canal Street

Tool room; Dirbti iš blue prints;
piliečiai; kariuomenės tarnavimui
paliuosuoti. Defense darbai.
EICOR, INC.
1501 W. Congress

classified

General Warehouse ClCGrO Bdigendi !

Matykite M r. Hoff po lO.tos valan
dos ryto. Atsineškite gimimo llūdijlmų arba prirodymą, pilietybes.

,

A D SI

I For Thousands ofSufferer s

Thsnks to a Doctor's prescrlptioncalled
Menšaro, thousands now pslltate terrible «•

A

as

DI A no

4608-67 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
U.1UI SOUTH CALIFORMA AVENUK
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS^ SIOO vai. Plrmad Tr Ketvlrtad
Iš stoties WGEB (1890), su Povilu fialtimieru.

vak.

•’ y ę«.

Ketvirtadienis, lapk. 12,1942
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toliais. Moralinis smūgis Hitleriui taip pat bus tiesiog
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milžiniškas.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

IS34 South Oakley Ave.' •
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Jei, pagaliau, Hitleris pamėgintų atsigriebti Afriko

Chicago, Illinois

je, galimas dalykas, kad jo jėgos dar greičiau susmuktų.

Published Daily, exoept Sundays
A member of the Catholic Press Association
SubNcriptlonM: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Stx Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising ln “Dranga*** brings best results.

Reikia turėti galvoj, kad jam reiks ginti Italiją, Siciliją,
Sardiniją, Balkanus, Prancūziją nuo invazijos žeme jū

,

DRAUGAS

nai, kurie būtų tarp jo reikmenų šaltinių ir karo fronto.

Jungtinės Tautos turi kelią vandenimis.

Prancūzijos

užpuolimas

Entered as aecond-Claas Matter March 31, 1015 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Dėl to karo pramonei ga

paragins Afrikoj

ir

kitur

esančius prancūzus stoti į santarvininkų pusę ir visais

galimumais gelbėti Prancūziją išlaisvinti. Jau dabar,

kaip pranešama, tūkstančiai prancūzų savanoriais sto

Didžiosios

Britanijos

premieras

Patys prancūzų pulkai netrukus galės žygiuoti į mū

šius su vokiečiais. Juos seks jungtinių tautų jėgos.
Be to, Hitlerio karo jėgų išsklaidymu po įvairius fron
tus, pasinaudos Didžioji Britanija. Jos premieras Chur
chill vakar pareiškė, kad britų jėgos puls vokiečius per

oficialiai paskelbė, kad Jungtinių Valstybių karo jėgų

žygio į šiaurinę

sumanytoju

Afriką

yra Prezidentas

F. D. Rooseveltas.

Sumanymas, kaip matome, buvo tikrai Išmintingas.

Ne be reikalo mes raginome savo skaitytojus nepa
siduoti Amerikos komunistų bačkiniams “strategams"
— agitatoriams atidaryti vadinamą antrąjį frontą Eu

ropoje. Mes raginome pasitikėti Prezidentu Rooseveltu

jungtinių

ir

tautų milltariniams ekspertams, kurie ge

riausiai žino, kur kokį karo frontą pradėti.

Ar ne taip buvo.
eigą p&keitė

ir tai labai

reikalinga dar aš

las) ištyręs pinigų švarumą

apgarsino, kad

ant

vienos

nebūtų lakamni prie pinigo,

galėtų ilgiau gyventi.
Pinigai

galvažudžiai,

—

sako senas priklodas,
Afrikoje Angonų

giminė,

maškos radęs

nuoja, kaip patenkinti ir ka

įvairių ligų mikrobų.

riuomenės ir karo pramonės

giausiai rado mikrobų raup

kaltėlio. Jie turi tam tikrą

reikalavimus.

lių, škarletinos, tifuso, dif-

nuodą, kurį įleidus į vande

terijos ir kitų.

nį, vanduo pasidaro

«
reikalingi

vyrai

92

milionus

Dau

sako, nuo senų čėsų vartoja
tokį būdą susekimui

prasi

kartus

ir raudonas. Nužvelgtą pra
sikaltime žmogų atveda prie

kariuome

Vanduo

gerti.

ir verčia

to vandens

užnuodija

žmogų.

Bet menka būtų kariuo

saulinio karo paliaubų dienoje. Tai labai reikšminga.

menė, jei ji neturėtų tankų,

Sako, kad tą būdą ypatingai

Reikia manyti, kad tasai supuolimas paskubins jung

lėktuvų, šautuvų ir kitokių

mėgsta moterys savo kivir

tinių tautų laimėjimą ir antrojo pasaulinio karo pa

karo pabūklų.

čuose.

liaubų dieną.

kiu būdu

neturi

(IŠ “Draugo”, 1917 metų

Tad, labai svarbu, kad tuo

Spauda savo laiku gražiai ir plačiai rašė apie ko-

reikalu rūpinamasi, planuo

manderį John J. Shea, kuris prieš žūstant japonų su-

jama.

torpeduotam laive “Wasp” Solomons salų mūšiuose,

Tuo tarpu yra raginami
vyrai savanoriai stoti į ka
ro pramonės darbus.

parašė aavo penkių metų sūnui nepaprastai gražų laiš
ką, pilną gilaus patrijotizmo.

Tai geriausiai.
kankamas

leido iš laiško labai svarbų ir reikšmingą sakinį:

čius, kongresas

.. Ne be plano ir ne be Amerikos pagalbos anglai pra

“Būk geras katalikas ir kitokiu negalėsi būti, kaip

savanorių

turės

skai

pra

vesti įstatymą, kuriuo vyrai
bus imami į darbus panašiu

*

geru amerikiečiu”.

Tačiasu, jei neatsiras pa

Matyti, tų spaudos agentūrų viršūnėse sėdi prieš-

būdu, kaip it į kariuomenę.

katalikiško nusistatymo žmonės. Teisingumas, korek

Karas turi būti laimėtas.

tiškumas ir, pagaliau, paprasčiausias džentelmonišku-

•

menė ir sėkmingai užėmusi keletą svarbiausių uostų,

mas, rodos, turėtų tiems ponams padiktuoti, kad iš ka

Naciai pirmiausiai bus su

miestų ir aviacijos bazių ir, be to, žygiuodama Libijon.

rio laiško, turinčio taip didelės patrijotinės ir net isto

nacių-fašistų jėgoms Afrikoje padarys galą.

rinės vertės, nevalia nė vieno žodžio praleisti.

v& buvo tiek vykusi, kad nacių “didžiojo ” generolo Rom-

leista

moterims vartoti toks būdas

pritrūkti

darbininkų.

Geras katalikas - geras amerikietis

būtų

Jei pas mus

Dėl to karo industrijai jo

1

dos agentūros — Associated Press ir United Press iš

Išlipus iš laivų į Afrikos krantus Amerikos kariuo

kroskopu (padidinantis stik

miršta. Jei

autoritetai visu rimtumu pla

ryškiai į santarvi

mellio kariuomenė nespėja pabėgti.

mi

nių per anksti

amerikoniškos dolierinės bu

giliausio įspūdžio. Tik nežinia iš kokios priežasties spau

dėjo ofensyvą prieš nacius ir fašistus Egipte. Ofensy-

daktaras su

daug žmo

jėgų komisionierius ir kiti

šiaurinę Af

ninkų arba Jungtinių Tautų pusę.

lapkričio 12 d.)

savo neprietelkoms atkeršy
ti, tai jos ne tik verstų

tą

vandenį gerti, bet pri vedu

Areštuojami rusų minist
rai...? Bolševikų valdžia įsa

kė areštuoti premierą Ke

sios tuojau tam vandeny ir
paskandintų.

renskį. Jau areštuoti šie mi
nistrai :

Konovalov,

Kiškio,

Balšavikų profesorius pa
savo šūdui

Teresčenko, Malianovįč, Ni

rašę laišką

kita. Areštuojama,

Graikijos:,“Tayarišč sūnau!

ir Šiaip'

iš

jau inteligentai... Ir Maskva

Cia trinu

jau paimta į bolševikų ran

kurios status slankius

kas... Bolševikų valdžia jau

virš 1500 pėdų aukščio; nuo

įsakė visiems armijos pul

šios uolos spartanai mesda

kams sustoti kariauti prieš

vo žemyn

vokiečius...

Kerenskis

pas

pruko iš bolševikų rankų

ambulanse.

stebėtiną

aavo

uolą,

yra

netikusius

vaikus. Norėčiau kad ir tu
būtum čia”.

t

triuškinti.

Iš balšavikų

abazo Abe-

Karo žinovų teigimu, Ber

Kai bus atlikta reikalai su

lyno-Romos ašis pirmoji bus

naciais ir fašistais, tuomet

kada rašo apie katalikų per

sudaužyta.

visos jėgos bus nukreiptos

sekiojimą Lietuvoje?”

Japonijos link.

Kaip matome, įvykiai karo frontuose yra tokie, kad

Iš paskutiniųjų dienų ka
ro eigos tai gana žymu.

Afrikos išlaisvinimas turi ir didesnės reikšmės. Jis

jie gali nulemti klausimą, ar karas baigsis greit, ar jis

Nacių-fašistų jėgos braš

ne tik atidaro kelią Jungtinėms Tautoms jūromis, bet
ir duoda galimumų pradėti visai iš arti bombarduoti

bus ilgesnis.
Lietuvių tautos vadams reiktų akylai budėti ir dirbti,

Italiją ir ruoštis tiesioginei invazijai į italų žemę.

kad nepavėluoti padaryti tinkamus žygius Lietuvai iš

Reikia turėti galvoje ir tai, kad užkariavus Afriką,
didelės karo jėgos Ir laivynas bus galima atsukti prieš
Japoniją.

laisvinti ir jos laisvę bei nepriklausomybę atstatyti.

šiaurės Afrikos užkariavimas yra labai artimai su

rištas su Viduržemio kontroliavimu.

DIDELES REIKŠMES ŽYGIS
r

nei bus

Vienas

Nedyvai, kad

gie didieji įvykiai karo eigoje atsitiko pirmojo pa

Visame krašte didvyrio kario Shea laiškas padarė

Jungtinių Valstybių karo jėgų žygis į

riką karo

kariuomenei ir karo pramo

nei.

Planas jam vykdyti jau buvo padarytas praėjusio

birželio mėnesį.

kad ligi kitų metų pabaigos

Po svieto pasidairius

Karui laimėti būtinai yra

arba Siaurės jūres.

kia galą fašistų-nacių kombinacijai.

Churchill

Vyriausybė apskaičiuoja,

Dėl to Paul McNutt, vyrų

KARO FRONTAS EUROPOJ

Tad, naujas frontas Europoje jau prasideda. Tai reiš

Winston

li pritrūkti darbininkų.

tuoni milijonai vyrų.

Tai daug reiškia.

kanalą (English Chane 1)

Šių dienu pasaulio didieji įvykiai

Karas ištraukia iš dirbtu

vių milijonus vyrų.

ja tėvynei ginti.
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir ve n riant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

3=^

romis ir lėktuvais. Hitleriui kliudys didieji Alpų kal

PRANCŪZŲ TAUTA SUKILS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Tumpai

•S

Kol Afrika buvo ašies rankose, Jungtinės Tautos tu

Mums reikia budėti ir veikti

Lietuvos

vyriausybės pareigūnai užsiefiy,

tuoj

turėtų susirinkti

į

bendrą

pasitarimą,

Lietuvių

ir visai Pietinei Amerikai.

šiuo metu

I. i

z

mažai grąsino Rusijos Kaukazui iš kitos pusės, taip

kiekviena sugaišta valanda gali užduoti neatitaisomą
smūgį kovoje dėl atstatymo nepriklausomos Lietu
vos valstybės.

pat Indijai ir Kinijai, galime turėti dar aiškesnį vaisda.

Ligšiol nedaug ką praktiško esame atlikę ir, svar

įsigalėjimas Afrikoj ir iš viso Viduržemiuose, kas ne

nesudarėme bendro fronto, kuria būtinai

kaip didelę reikšmę turėjo Amerikos žygis į šiaurės

biausia, dai

Afriką. Reikia pridėti dar ir tai, kad tuo žygiu užker

yra reikalingas didžiajam sąjūdžiui Lietuvą išlaisvinti
ir jos teises į nepriklausomybę apginti.

tamas kelias tolimesnėj karo eigoj vokiečiams susitikti

su japonais pietinėj Azijoj.

NACIŲ ATEITIS TAMSI
Amerika savo užsimojimu Hitlerio karo mašinon jva-

rė

SPAUDOS APŽVALGA

tokį kylį, kad jisai turi griebtis tiesiog desperatiškų

priemonių.

Jis sulaužo dar vieną tarptautinę sutartį Ir užpuo
la Prancūziją — Vichy, kurios iškilmingai pasižadė
jo nepulti.
Bet tie desperatiški žygiai Hitlerio neišgelbės. Tuo
tarpu prancūzų tauta su ginklu gal lr negalės efektin

gai gintis, tačiau ji dar griežčiau bus nustatyta prieš

nacius ir i&šistus ir visoje tautoje sukels revoliuciją

prieš žiaurius okupantus. Buvo pranešimų, tačiau šiuos
žodžius rašant dar nebuvo patvirtinti, kad ir Vichy,
gen. Petaino vadovaujama, vyriausybė nutraukė ryžius,
Užprotestuodama prieš nacių įsiveržimą Vichy valdo-

’»on Prancūzijon. Be to, maršalas Petain pareiškė, kad

jis nebeatsako už tai, ką darys prancūzai su okupan

[iek komunistas gavo balsui
“N-nos” rašo apie rinkimus New Yorko valstybėj ir
tarp kitko pastebi:
“Bėgo į gubernatorius taip pat ir trijų smulk;ų
partijų kandidatai: komunistų, Israel Am ter; thoma-

sinių socialistų, C. B. Cheney^ ‘ ‘nepriklausomos val
A. M. Orange. Pirmasisgavo 10,537 arba (0.2'/«
nuoš.), antrasis — 4,196 (0.1 nuoš.), trečiasis — 1,051

džios”,

(0.02 nuoš.).

•

“Taigi komunistų kandidatas, pasirodo, surinko tik
tai vieną penktą dalį vieno nuošimčio balsų. O kokį

riksmą jie kėli per rinkimų kampaniją, kokius mi
tingus darė New Yorke — už “antrą frontą”.

tais, iš Vichy išvažiavęs nežinia kur.

Nacių okupavimas visos Prancūzijos jiems neišeis į
gerą.

Karas eina visais frontais. Amerikos kariai šauniai

Pirmoje vietoje jiems reiks daug savo karo jėgų ati

kariauja, žiūrėkime, kad jiems nepritrūktų reikalingos

traukti iš kitų karo frontų, ypač iš Rusijos. Tai reikš,

amunicijos. Gausiai pirkime U. S. karo bonus ir tau

kad vokiečiams teks lž ten trauktis su dideliais nuos

pymo ženkbs.

gerbiamieji,

kas Abekui “Draugą”

taip jaiu labai ilgas, kaip bu

jis lietuviškai

vo pranašaujama.

ka).

v

sudaryti

stiprų egzekutyvį komitetą ir ne juokais pradėti veikti,

Užsakykite,

“Ar Draugas

(jei

skaityti mo

Nacių submarinai labiausia bijo U. S. lėktuvų

Tautinė Taryba ir, gal būt, Amerikos Lietuvių Taryba

rėjo būti defensyvoj. Be to, tai sudarė pavojų Brazilijai

Jei prie to dar pridėsime, kad Berlyno-Romos aaiea

ka.

Tad, atrodo, karas nebus

kas klausia:

DRAUGAS

Ketvirtadienis, lapk. 12,1942

MUSIŲ SCEN A ATLANTIKE

Kaip buvo amerikiečių
paimtas Algiers miestas

flS KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų ‘Aplink Afriką”,
antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 rh.)

Vietos gyventojai amerikiečius sutiko su
džiaugsmu ir maloniais veidais.

J

Arabų, žemėn

Išplaukdami iš Mombanns
gruodžio m. 1 d., atsisveiki
nom ou taip egzotiška Juo
dąja Afrika ir pasukom - į
šiaurės rytus, Pietinės Ara
bijos link. Afrikoje dar teka
sustoti, bet nebe negrų, o
egiptiečių Afrikoje.
Nuo Dar-es-Salaamo ke
leivių skaičius “Usaramo”
pradėjo didėti, o Mombasoje
mūsų garlaivis jau visiškai
prisikimšo žmonių, paskuti
nė lovelė liko užimta. Mat
artinasi Kalėdų šventės i t
turtingi anglų kolonistai ir
valdininkai skubinasi atos
togų į Angliją. Laive domi
nuoja britaniškas elementas
ir kalba, šalia jų gausingiausi vokiečiai ir belgai iš
Kongo. Bet po vieną kitą
yra ir kitų gana įvairių tau
tybių. Pine stalo, kuriam
skirta man pirmininkauti,
mano kairėje sėdi keturi bri
tai, o dešinėje — misijonie
rius liuksemburgietis, d v i
vienuolės: prancūzė ir belgė.
Prie kitų stalų anglų tarpe
galima įžiūrėti visai sveti
mų jiems tipų: portugalų,
graikų, indusas, pora danų
ir kitų kitokių. Mišriausia,
rodos, trečioji klasė, kur ma
tyti įvairių aziečių ir mula
tų, šalia graikų, žydų ir ki
tų. Lietuvis čia' irgi ne aš
vienas: pasirodo, kad baga
žo kambarių prižiūrėtojas p.
Malinauskas, klaipėdietis, ir
gi lietuvis ir džiaugiasi galįs
su manim bent kiek lietu
viškai pakalbėti. Jūrose jis
plūduriuoja jau 30 metų, tat
lr savo kalbą primiršo.

Išplaukę iš Mombasos pa
sukome tolokai nuo kranto j
Indijos okeaną. Per keletu
dienų jokios Žemės nebuvo
matyti, tik mėlynos, mėly
niausios okeano bangos ir
ju baltos keteros vaišine
mūsų akis gražiu, bet vie
nodu reginiu. Praplaukian
<įij laivų šioj okeano daly
irgi nebuvo matyti, nes plau
kėme italų Somali pakraš
čiu, kurs pasižymi dykume
mis, karščiu, uolomis ir smė
liu. Nėra čia tiek interesų
laivams lankytis.
Gruodžio šeštą dieną vėl
pamatėm Afrikos krantą.
Tai buvo Gardafui ragai. So
mali žemėje, toliausia į ry
tus atsikišęs Afrikos kam
pas. Atsidūrėme tikrai rytų
šaly. Jei geografiškai kalbė
sim, tai tęks pasakyti, kad
ši vieta yra į rytus 51 L nuo
Greenwicho meridijano, t. y.
maždaug toje pat geografi
nėje ilgumoje kaip Persijos
sostinė Teheranas, kaip ry
tinė dalis Kaspijos jūrų ir
miestas U rais k. Ilgokai rietėm aplink Gardafui ragą
f iškyšulį!. Kadangi buvo p.ti
kus, saulėtas vidurdienis ir
plaukėm visai arti garsiojo
iškyšulio, tsl viskas buvo
gerai matyti. Apie pora tu
zinų fotografijos aparatų ir
vienas dailininkas ilgai dar
tavoji rekorduodami atm;
nimui keistus, laukinius vaiz

dus. aukštas ir staigias uo
las, drąsiai kylančias auka
tyn ir vėl stačiais kaip sie
na šlaitais nuleidžiančias sa
vo pamatus į Indijos okea
ną ir į Adeno įlanką. Garda
fui, arba Guardifui, iškyšu
lio, kaip ir apskritai Somali
apylinkės labai tuščios. Be
rusvos ar pilkšvos uolos ir
geltono smėlio, daugiau, be
veik nieko nematyti: nei pie
velės, nei apžėlusio lauko,
nei medelio. Tačiau jūros ir
okeanai, kaipo senovėje, taip
ir dabar, vis dar slepia savy
maisto šaltinius — žuvis. Ir
štai šitie jūros vaisių —
frutti di mare — sandėliai
patraukia kad ir į tuščiau
sius pajūrio smiltynus ieš
kantį maisto žmogų. Todė*
keletas kilometrų į pietus Ir
į vakarus nuo Gardafui ra
go matome du mažu žveju
uostu ir kaimu: tai Hafun
ir Alulu kaimai, kurių ara
bizuoti negrai mažutėse vai
telėse po tris nuplaukia ga
na toli į okeaną, į didžiųjų
laivų kelią ir graibsto čia
žuveles, o kartais ir iš gar
laivių išmestas kokias nerei
kalingas liekanas, kurių jie
prašo laukiniais balsais gar
siai sušukdami.
Aplankę Gardafui (Guarda Tu portugališkai reiškia“Sergėkitės”. Mat, iš senų
laikų čia susidarė legenda,
bad šiose vietose esama m ag
neto, kurs ištraukiąs iš laivų
metalines vinis ir tokiu bū
du laivus išardąs ir paskan
dinąs), pasukame beveik tie
siai į vakarus, į Adeno įlan
ką, apleidžiame atvirą oke
aną. Per pusantros dienos
pasiekiame Arabijos pakraš
čius, kurių aukšti kalnai iš
didžiai stūkso vandenų veid
rody atmušdami savo gigan
tiškus paveikslus. Nelengva
suprasti, kodėl šis kraštas
nuo senų laikų vadinamas
Arabai Felix — Arabija Lai
mingoji. Gal dėl to, kad iš
šitos Azijos dalies plaukda
vo į vakarus smilkalai, per
lai, legendos ir pasako?, tūks
tantis ir viena naktis ir ka
ringo Pranašo mokslia? Gai
dėl to, kad jos uolose ir
smiltynuose saugu buvo gy
venti, nes jų niekas nepavydi, niekas tuo visu nesusimasina? O dar greičiau
dėl to, kad smilčių, spirginančios saulės ir trošku’io

Jau gauta žinių, kaip
Amerikos kariuomenė įžygiavo į Algiers miestą, pran
cūzų šiaurės Afr.koje. Ame
rikos du.beta kariuomenė,
kurioje nemažas skaičius
buvo vidurinės vakarų Amerikos dalies vyrų, okupavo
Algiers m estą, su pertrau
komis puolant nacių lėktu
vams.

vo kupranugariui atsigert),
figų pavalgyti, ant gražiu
patiesalų palapinėse paai’eė

ti ir dar gražesnių pasakų
pasiklausyti. Šiaip ar taip,
bet matyt, kad ne vien so
tumas yra laimės šakinis..
Adenas

Sį miestą nė gamta, im?
turtingos apylinkės, bet mil
žiniškos Britų Imperijos in

teresai išugdė. Tarp Egipto
ir Indijos jis yra vienintėlis

sutvirtintas

uostas, anglies

ir vandens sandėlis, svarbus

Nacių lėktuvams
krintant žemėn

Du degant s vokiečių Jun
kers lėktuvai buvo numušti
Amerikos laikraštininkai
Amerikos kovos lėktuvo. Tū
fronte
katančiai vietos gyventojų
l"Or«iu<aa’'
coiepnoiu >
Kartu su Amerikos
ka reiškė džiaugsmą, kada na
Gasablanca uostas, prancūzų Morocco, kur Vichy laivynas smarkiai buvo sužalotas. riuomene žygiavo du Ameri cių lėktuvai krito žemėn.
Pranešama, kad šis miestas jau pasidavė. Sąjungininkų kariuomenė ir tankai atvyks- kos laikraštininkai, kurie
Daugelis prancūzų su pa
ta iš šiaurės vakarų.
brido per vandenį į pakran- garba sutiko amerikieč us.
- ■—————tę, 15 mailių į vakarus nuo Tuo pačiu atsimoka ir Ame
imperijos siūlų mazgas, liz — tai būtų Raganas. Brt pripratę. Ir kyla man klau į Algiers.
rikos kariai.
das, kur tupi Britanijos liū duryse stovėjo tipas,- visai simas, kaip ir daugeliui moKU
Vakare Amerikos kariai
tai — oerberai ir saugo įėji nepanašus į lietuvišką Ickų lininkų, kurie iš jų yra tik-I Sekmadienį 5:15 pa pietų
užėmė Algiers miesto pos
mą į Raudonąsias jūras ir Raganą. Patekusį krautuvčn, resni žydai: Rytų Europa. PMi«irdo Fort l'Empereur tus ir stropiai ieškojo įtarsvarbiausią arteriją, tarp E- tuojau mane apsupo________
senas, ar Arijos? Šito klausimoms limitas ir Prašs
žilas, ligūstomis akimis tė-|no moksliniu apslšarvavim.1 ugni" ^uo la:ku Amerikos tintų “ašies” tautų žmones.
gipto ir Indijos.
vas ir trys jo sūnūs, irgi jau: istorijos ir antropologijom, la’kraštininkai stebėjo smar
Adenas (apie 55,000 gyv ) nevisai jauni vyrai. Visi jie' srityse aš nedrįstu čia sprętšautuvų veikimą tarp
išbarstytas daugely pusiasa
apsirėdę orientališkai, maž ti nei nagrinėti, tačiau ma,. !amerikie4iū ir prancūzų, EI
lio tarpukalnių, taip, k a a
daug arabiškai. Grabalioja susidarė, gal būt, tik laiKi- Biar priemiesty.
viena miesto dalis negali ma
ąngliškai. Prasidėjo derybos nis ir negalutinis įspūdi; Šautuvų balsai nutilo
tyti kitos. Pratęstas, plikas
Jų krautuvėje man reikalin kad Rytų Europos žydai nė
vulkaniškas pussalis toli pra
Trimitui pasigirdus, grei are common offenders
' gų dalykų kaip ir nėra, ir ra autentiški, bet kažkokie
sikiša į vandenis ir apima
tai šautuvu tarškėjimas bai
aš nutariau išeiti. Bet kaip? chazarai ar kas kita, persi
apie 200 kv. km. Stačiuose, I ~ 7 . . ,
gėa. Prasidėjo kalbos tarp
:
, ,
Kad visi ketun mane tvir ėmę žydų religija ir papro
niauriuose kalnuose, jų pas- L . . .. . .
.
Amerikos ir Prancūzijos ka
, .x- . ,
,
tai ir įkyriai apsupo ir du- čiais, nes Arabijos ir, tur
laitese ir daubose niekur ne- .
„ ’ .
ro vadų. Įvyko konferencija,
. ...
na užstojo. Uz siūlomus da būt, visų Artimųjų Rytų žy
pamatysi laisvai augančio I, .
» .
,
kurioje dalyvavo maj. gen.
...
„
. ...
lykus uzsipraso daug, bet do tipas, man rodosi, yra
medelio ar žalio lopinėlio. . .
.5, .
~
,
Charles W. Ryder ir Mur
jeigu pasiūlai apie trečdali daug artimesnis Abraomo ti
Gelsva, rusva, rausva uola,
phy, U. S. Consul-general,
prašomos kabios — tai mie pui ir tikrai gerai užkonser
keistų, aštrių ir drąsių for
lai atiduoda. Maniau, kad vuotas. Bet, gal būt, kad kurie atstovavo Amerikos
mų, išdžiūvusi, kaip bedui
Alphonse
tokį mažmožį nupirkęs išsi Europos civiližacija per il jėgas, o gen.
no kūnas. Didelių pastangų
versiu laukan. Bet kur tau! gus amžius yra labai atito Pierre Juin ir adm. Jean
ir išlaidų reikia britams ir
Nepaleidžia... Giau d ž i a s i, linusi mūsų žydų tipą nuo Darlan atstovavo prancūjų garnizonui, kad palaiky
If you’re past 40, the chances are
griebia už rankų ir kojų. n i- autentiško originalo, savaip,2U8,
|hat your breath will be offenaive
tu gyvybę negausingų mede
ri visaip sulaikyti ir dar ks jį perdirbdama. Tačiau pre
Amerikos jėgos paskirtu /oftener than that of a young peraon.
lių ir gėlių, kurios puošia
Fermentation of tiny food particles
nor įsiūlyti. Matau, kad g. kybos metoduose yra šiek laiku žygiavo ir jų karo žy caught by partial platės and denvieną kitą miesto gatvę ar
frequently cause this eondition
ruoju derybų nepabaigsiu tiek bendrumų.
giai buvto sėkmingi. Turbūt, tures
which you yourself may not detect
aikštelę. Juk ilgus laikus
tai smarkiai bakstelėjau vie
(Bus daugiau!
Darlan’o buvimas šiaurės būt wbich is so offensive to others.
miestas ir geriamo vandens
Why not take the easy, pleasant prenam, kitam nykščiu į minkš
Afrikoje prancūzus vertė caution that so many fastidious peo
neturėjo: reikdavo jį laivais
tą pilvą ir išsiveržiau į gat SScratehinS/£l šiek tiek priešintis prieš ple ūse tp halt this fermentation—*
atvežti iš tolimų kraštų. Di
Listerine Antiseptic amployed as a
vę. Tai buvo pirmas man.
amerikiečius.
mouth rlnse. It immediately makes
Por
ąuick
relief
(tom
Itchinc
cauaed
by
eenraa.
džiausioji apylinkės istorinė
athlete’. foot, ecabiee, pimpie. and other itching
the breath sweeter, purer, less likely
susidūrimas su orientaiiš- conditioaa.
uee pure. coolina. medicated. Iiquid
ir kultūrinė įdomybė — tai
to offend. Lambert Pharmacai Co.,
Po šešiolikos valandų, kai
e. B. PUCMBlPriON. A doctor’. formula.
kais žydais, savo išvaizd i B.
St. Louio, Mo.
Greaaalma and .tainlaaa Soothaa, comforta and
Tavelos rezervuarai, statyti
buvo susitarta,
Amerikos ,
quicltly čalma intenae itchinc. 35c trial bottle
primenančiai?-kažkokį labai provee i t, or money back Don’t euffer A* your
Boforo Any Dato Uao
druggtst today for B. B. B. PMMlt>»TIOM.
dar persų senovės laikais.
kariai apjuosė visas pakran
archaišką, keistą ir į lietu
LISTERINE ANTISEPTIC
Per ilgus amžius jie buvo
tęs. Algiers miesto gyvento Į
To Malto Yonr Braath Sujootor
višką žydą mažai panašų ti
užmiršti ir smėliu užnešti
DOCTOR’hAM«ūnulJQiAI
-..................................... ■
' ■ —■ . i H
pą. Juoda jų barzda ir pei
GREAT 'UCCCl, FOR
Dabar jie atkasti ir atnau
sai apskritu ratu apsupa jų
jinti, pritaikinti šių dienų
Oetybody rdvės about yo
SKIN TROUBLE£
beveik mėnulio išvaizdos vei
reikalams. Jų yra dvylika. Iš
(axtamalty causad)
dą. Bet lūpose ir nosyje'nė
dalies jie išgraužti uoloje, iš
ra to lietuviško žydiškumo
dalies išmūryti. Iš jų dabai
PMISCD
prie kurio mes esam gerui
miestas gauna vandenį.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

l

Mieste yra arabiškų ir anglUkų kvartalų. Arabiškame
kvartale daug mkžučių krau
tuvėlių, Išmėtytų siaurutėse
ir lahai kreivose gatvelėse
Patekęs į vieną didesnę gatišvargintas keleivis patekęs vę, užsukau į krautuvėlę, ant
į jos jaukiau o? zes tikrai pa- kunos durų buvo parašyta:
eij ausdavo laimingas, radęs įsose Cohen; jei Lietuvoje
ten šalto vandens sau ir sa •

jai amerikiečius šiltai ir su
šypsanč.ais veidais sutiko
ir sakė VVelcome. Daugelio
jų rankose buvo Amerikos
vėliavukės ir šaukė valio,
Algiers gyventojai amerikie
čius su džiaugsmu sutiko.

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

TO RCLKASK FLOW OF

LIVER BILE
Oet a bottle of Kroechen Balte tonlRht.
Hali aa hour before breakfeet, take aa much
aa wiu ne oni a oi«e lo a Blaee oflrater (bot
or eold) or lo ynur
eup oi taa or
ootree and keta thla op fur
daya. T

aa alek beedaebaa. bowtl
ao-called billoua Indlfeation
Toa ean <et Kruackao, a la
formula made ln tkė lį.J. A.,
•tora. Ton moat be aatteftao or i

Ko matter what vou’ve tried erlthaut
for unKirBtly surface pimplee,
. an and afnrilar akta irritat ioTm,
here’a an amazingly aucrnaaful dortor’a formula—powerfullv soothing
Liauni Žemo—wnich quick,y relievea
itching soreneaa and atarta riaht ia to
help nature promote FAST nesi mg.
30 years continuoua rueceeel Let
Zamo’a 10 different marveloualy effecti-re tacredienta help YOUR skin.
Alse ointfnent form. Severe <
may need Katra Strencth Žemo.

MIRACLE WHIP!
Its' different” flavor
alv/ays makes a hit.
millions AMN—Miracle Whip does work uronders
with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dreuing and fine mayonnaiae, Mirade Whip is
by far America's favorite salad dressing.
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By Bob Dart

FĄCTS'YOU NEVER KNEW1H
Hm® SYSTEM OV KNK3

ECIL-

RHOOES,

CAAPlRE

BRTTISH

eoiLX«n,

VJOUVD NEVER TRY ON
NEW ct-cm-tes BECAUSE

HE

BCLIEVED THAT

BAD LOCK

WOOCD

/

FOLLOW/

d r a

r n

a

Ketvirtadienis, lapk. 12,19*2

d

tumas siekia 10,000 pėdų.
Žiemą ir vasarą baltas snie
gas matosi ant kalnų. Ant
tų kalrm viršūnių žmogus
Lietuviškų organiza c i j ų užeiti tegali.
veikėjas, ypatingai u o 1 u 9
Kitu kartu parašysiu dau
darbuotojas Labdarių Sąjun
P. Fabijonaitis
gos, išvyko į Kaliforniją, ir giau.
kur žada “Draugo” skaity
Kiekvienas dažnai vartotojams parašyti įdomių ži
nių. Žemiau dedamas jo laiš-1 J®111®® daiktas nustoja savo
jjaa
; svorio. (Liaudies patarlė).

P. Fabijonaitis jau
"žvaigždžių" šalyje

AMERIKIEČIAI BOMBARDUOJA LE HAVRE UOSTĄ

<įr

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaltls, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas
J?

Atsišaukimas į
visuomenę

Direktorių sus-mas

Sveikinu visą “Draugo”
Labdarių direktorių priešfctabą.
seiminis susirinkimas įvyks
PASKOLOS
Iš tolimos Kalifornijos pra
Siuo pranešimu yra krei ketvirtadienį, lapkričio 12 d.
nešu, kad aš jau gyvenu Los
DAROMOS
piamasi į visuomenės veikė Sv. Kryžiaus par. salėj, prie
Angelese.
Oras
čia
gražus,
46
gatv.
ir
So.
Wood
St.
jus ir bendrai visus, kurie
ANT PIRMŲ MORGIČIU
šiltas;
gėlės
žydi,
parkuose
Į
susirinkimą
esate
kvie

atjaučia ir supranta labda
GREITAI IR PIGIAI
žolė žaliuoja. Patinka gyven
čiami visi direktoriai, cent
rių darbą.
MĖNESINIAIS
ti.
Dabar jau eina prie pa ro valdyba, seimo rengime
ATMOKEJIMAIS
baigos seneliams prieglaudos komisija, komisija rengiamo
Aš nemėgstu būti namuo
namas, pastatytas trijų auka didelio teatro lapkr. 29 ir
se, noriu pamatyti Kalifor
tų, bet viduje nėra. pabaig gruodžio 1 dienomis, Civic
niją.
( "Draugas" Acrue leieuuu.
tas, nėra įrengtas, kadangi Teatre — 20 North Wacker
Pirmiausia teko nuvažiuo
Drive.
Pradėsime
susirink', nėra užtektinai lėšų. Tie, ku
Amerikos Douglas A 20 bombonešis dienos metu bombarduoja Le Havre uostą, kur ti ir pamatyti tą garsų mies
rie turite gailestingumą ir mą paskirtu laiku; malonė-į nacių laivai buvo pririšti,
tą — Hollyvvood, kur gyve
kit
nesi
vėluot
i!
norite ir galite prisidėti prie
na artistai. Miestas visai pa
Nut. rast. Z. L. Gedvilas
įtaisymo kambarių, turite
was responsible for the In prastas. Nieko nauja. Visas
progą Galite ar tai visą ki;n
formation contained in that miesto įvairumas — tai aukš
Šiomis
dienomis
du
c.ce
barį įtaisyti ar tai pinigiš- gyvenančius lietuvius, kaip
artiele mušt sūrely have a ti kalnai ir kalneliai. Kalnų
riečiai,
Anastazo
Valančiaus
kai, didele ar maža auka pri- tai iš Indiana Harbor, W at
strange conception of truth, aukštumas siekia 6000 pėdų.
paraginti,
įstojo
garbės
na
sidėti. Bet kokia auka bus kegan, So. Chicago, Chicago
justice and fair play, for it Namai pastatyti ant kalnų.
priimta su nuoširdžiausia Heights ir kitų. Ypatingai į riais į Labdarių Sąjungą, pa
is unhappily lacking in re- Kada žmogui reikia užlipti
(Atkelta iš 3 pusi.)
padėka. Draugijos ypatingai kviečiame gerbiamą dvasiš- klodami senelių prieglaudai in her anxety to aid her j &ard f°r all those attribu- ant kalno labai reikia nu
turi progos gerą darbą pa- kiją paraginti savo parapi- P° šimtą dolerių. Tais gera erstwhile enemies in their Ąes •
vargti. Didžiumoje žmonės
is daryti jtaisydamos savo var- jonus su aukomis. Jeigu mes Į dariais yra — Stanislovas misfortune. Many a Pole '
turi
automobilius.
---------------------Savings and Loan
du kambarį.
i galim sudėti daug auku į Gilvidas, 1231 So. 50th Avė , eventually succeeded in
Buvau nuvažiavęs į Long
So. Chicago veikėja vis'!
Labdarių Sąjunga jau vei-itokiaa vietas, kur lietuviams' ir Mykolas Stosimas, 1231
Association
reaching safety in France kilnių darbų — Anastazija Beach miestelį. Vaikščiojau
OF CHICAGO
• kia daug metų ir daug žy- mažai naudos neša, kodėl ne-, So. 50th Avė., Cicero,
and in this country only Snarskienė gavo amžiną na pajūriu. Žmonės maudosi, ga
Reikia nuoširdžiai džiaugmių darbų nuveikė. Pirmas Sahm sudėti ten, kur tikri
2202 W. Cermak
through the hospitality and r?’ kuri įmokėjo $100.00. Au Ii smėlynuose Matyti žmo
nauda,
ten,
kur
per
amžius
tis,
kad
atsiranda
tokių
gelabdarių žygis buvo įsigyt;
Road
assistance found in Lithua- ka priduota kun. A. Linku; nių suvažiavusių iš visos Askambės
lietuvių
vardui
it
raširdžių,
kurie
aukoja
starn
.
merikos.
nuosavą žemę, kur būtų gali
A.
Snarskienė
mano
iki
sei

Telefonas
:
nia. It will sufftce here to
btas
pinigų
sumas
kilniam
i
kalba.
Mūsų
lietuvių
šventa
ma pastatyti seneliams ir
Palm Springs miestelis ne
mention only one of those mo ir kitą amžiną narį gau
Canal 8887
našlaičiams prieglaudą — tai pareiga paremti savuosius labdarybės darbui.
didelis
—
80
mylių
nuo
Los
ti.
Labdarių
centras
rengia
so succoured, viz., Madame
Bea. J. KAZANAUSKAS
. buvo padaryta, kuomet lab pirmoje vietoje.
Sekretorius
Pilsudskį, the widow of the puikų perstatymą — “Vir- Angeles. Matosi aukštų kal
Minėtos seimas prasidės
dariai įsigijo 10 akerių že
nų
ir
kalnelių.
Kalnų
aukštue
of
Satan
’
Iš labdarių 1 kuopos late Polish dietator who
mės prie šv. Kazimiero vie su iškilmingomis šventomis
was responsiblę_for the Ze* --- nuolyno. Bet pasirodė, kad Mišiomis ir pamokslu 9veikimo
ligowski Vilna affair, and
, negalima išlaikyti našlaitna- vai. ryto, Nekalto Prasidė
Town of Lake. — Pasi whom the Lithuanians had
. mį neturint didesnių jėgų, jimo bažnyčioje, 44th St. ir
darbavimu veikėjos Juoza certainly no reason to likę.
i tat nutarė pastatyti šv. Kry- Fairfield Avė.
In the light of such a
Pietūs bus pagaminti de po® Ragauskienės senelių na
5 žiaus ligoninę, kuri pelną
mui surinko iš sekančiu: po record of the Lithuanian
neštų Labdarybei. Po to dar legatams tuojau po mišių, o
$5.00 F. Lankutis; po $2.00 attitude to the Poies, is it
bo, paaiškėjo, kad būtų gc- seimo sesijos prasidės 1 va
J. Ragauskienė, E. Puigess; conceivable or reasonable to
, riau nupirkti ūkį, ant kurio landą po pietų, nes tvarka po $1.00: S. Šimkienė, J. 'suggesį, as the above-menbūtų gerai pastatyti prieg- jau nustatyta — viskas jau
Šiaudvitienė, V. Katauskie jtioned artic’e seems to do,
. Laudą ir taip būtų lengviau priruošta.
Kviečiame visus dalyvau nė, Mikaliūnas; S. Ragauski, that the Lithuanians are
in association with
ją išlaikyti. Šis darbas irgi
B. Tatkėnas, A. Ragauskis. responsible for the atrociti
šiame
dideliame
seime,
buvo padarytas, bet ūkis nu
širdinga padėka Ragaus- ties said to have been perpirktas buvo labai nepato kad būtų mums visiems, A
kienei už jos pasidirbavima. petrated in Vilna? Whoever
gioje vietoje, tat buvo par merikos lietuviams, garbe. «.
duotas ir kitas surastas su seneliams džiaugsmas, kuc
.343 akerių žemės, gražiu e- met po seimo bus galima ei
present
CRANE COAL
žeru ir trobesiais. Dabar yra ti tolyn prie pabaigos ši«,
viskas pataisyta ir jau ti darbo. Jie mels malonių nu.
VVEST VIRGINIA GENUINE
WILLIAM ROEDER
POCAHONTAS
kinai seneliai yra užlaikomi Dievo aavo geradariams š>a
Kol dabartinis stakas dar neišp&rduoiki kol naujas namas bus me gyvenime ir po mirties
and
tasj
ir
neturėdami
vilties
gauti
daugiau
Visų
lauksime
Lapkričio
2z
baigtas. Per praeitus tris
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
THE JOYCE KILMER PLAYERS
metus, daryta daug pažan d. 1942 m.
kelio karo jums:
Anastazas Valančius
gos ūkyje — įsigyta daug
IN HIS LATEST STAGE SUCCESS
GENUINE POCAHONTAS.
'
, lO A C
galvijų, paukščių ir beveik
centro pir»i~:nka
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O.Oiz
visus reikmenis ūkio dar
GENUINE POCAHONTAS,
*9.20
bams. Dabar svarbu, kacl vi- Į
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ||A PA
dus pastatyto namo bū ų Į I> centro mitingas
Pirmadienio
vakarą
lapkepimui pečiuose ir namų šildytuvams. . IV.OV
rengtas. Visas įrengimo dar

Barbės nariai

London Liths are
critical...

MUTUAL
FEŪERAL

MONSTER BENEFIT
The Lithuanian Catholic Charities

The Midwest Catholic Theatre Movement

CO.1

Pečiams

bas

kainuos

apie

$70,000 00.

Gerbiami skaitytojai, r.uoširjdžiai prašome jūsų paramo
vargdienių vardu, prisidėti
ar tai su maža ar didele a u
ka. Seneliai meldžia Dievu
kad namas būtų baigtas it

kad galėtų jie sutilpti. Tame
name sutilps 150 senelių.
Labdarių Sąjunga šaukia
nepaprastą seimą lapkričio
22

kričio

18

d-

7:30

salėje,

Brightoii

Parke, 44th St. ir Psirfield

-

Valdyba

Gražus vakarėlis

Avė. Bus svarbūs pasitari
Marąuette Park. — Lab
mai kas Link baigimo šio dar darių Sąjungos 23 kp. ren
bo. Nuoširdžiai kviečiau gia gražų šeimynišką vaka
draugijas siųsti atstovus rėlį su šokiais ir užkandžiais
taip ir pavienius žmones at
silankyti,

ir,

kiek

galima,

lapkričio 21
name,

d.

Ribikauskų

2649 VVest 69th St.

prisidėti susuka padėti šian; Pradžia 7 vai. vakare. Visi
darbui. Kviečiame ir toliau , kviečiami.

Kp.

—

Tikras

The Virtue of Satan
t

Bargenas..............................

Ak* kaino* perkant 4 tonu. ar mtvlr*

Sv

Kryžiaus parap. salėj bus
ekstra Labdarių Sąjungos
centro susirinkimas aptart?
būsimo seimo ir prieglaudo
reikalus. Labdarių kuopo
prašomos prisiųsti bent pr
i dešimts atstovų. Prašomi i
susirinkimą atvykti gerb. ku
į nigai ir profesionalai. Daly, VBukiine _ svarbn

d., Nekalto Prasidėjimu

parapijos

val

dydžio

5882 SO

IONG AVE

TEK PORTSMOUTH 9022

a careiully selected cast
including

WHOLESALE

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER -

FURNITURE

JAY SHERIDAN

BROKER

Benefit — Holy Family Vilią

olnlBg Room Sėt* — Parlor
— Bedroom Keta — Rage
- Radio* — Refrlgeraton —
Waafcer» — ManffoU — ud

Nattonallv

tt*

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve

ALEX ALESAUSKAS and SONS i
FACTORV
FACTORY

Rirpprainv’r*nv»
REPRE8ENTATIVF

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

(4

Theatre
■ "'llHII W

Tuesday, Dec. lst Evening

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

nn

Ketvirtadieni!, lapk. U, IMS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvės

pranciškietės

jaunųjų skyrius. Gi tie vai Brazilijoje, tarp

Senime, jam padėk!

j

NUOŠIRDŽIAI GELBSTI VARGE

perkeliami j Vyčius kad ir

Jaunime, į darbą!

t>n |

a

vargingai

Bartošienė,

Mrs. Zikas,

Uksas,

nosieaė,

»/

Ba-

Mažeika,

kai ir yra gerbiamų kunigų begyvenančių lietuvių, labai Sutkus, A Stoškus, S. Ka-

globojami. Juos reikia orga sunkiose sąlygose dirba ėvie
Sekmadieni, Lapkričio 8 d. nizuoti baigiant mokyklą timo darbą. Tą atjausdamas
j vyko Lietuvos Vyčių Chi-, Kai ^eina, pasklinda plačia Prel. M. L. Krušas joms šie
cago apskrities seimelis, 6v.
pasauly, dėlto nemažai met jau yra pasiuntęs vienu

tauakas,

Antikausksa, O.

M.

Kisielienė, B.

LeŠčisuskie-

ė, J. Balčaitis, M. Puodukienė, Mu Stumbrienė, K &ed-

Antano parapijos salėj, Ci turime tokių, kuriais naudo
atvėju 45 dol., o dabar nese var, A. Krauze, A. Ssdemcero. Seimelis prasidėjo šv. jasi svetimi, ir dar blogiau,
niai — vėl 100 dol. Be to, D. ka, A. Mustarlenė, M. AleMišiomis 9 vaL ryto. Gražus tai tamsos apsėta lai — ko
G. Prel. M. L. Krušo, užma liūnaa, Galeckas, M. Petrai
būrelis jaunimo ir keletas munistai.
Laisvutė nymu Bridgeporte Sv. Jur tis, A. Kripienė, O. Pranissenesniųjų vyčių veteranų,
11 ■
■! u——era--** «
gio parap. salėje buvo su kiemė, S. Druktenis, J. Palietuviškais ženklais pastpuo
rengtą (lapkr. 8į d.) vaka panskas, O. Rekišis, A Gilis,
V a MViffl i a n u i % nr am i
šę, atvyko į bažnyčią ir ben IdlylimĮ xS6flĮ
rienė, kurios metu
Seserų M. Paularičaitė, K Kiečius,
drai ėjo prie šv. Komunijos.
naudai sukelta 450 dol. Vie V. Dambrauskas, A BnbŠildos susirinkimas
Gražiai išpuošta bažnyčia ir ,
nas
asmuo paaukavo 100 vrienė, A AČlus, K. Kudirka,
gražus choro giedojimas ivel. jr
MTfMMlimM
doU neleisdamas nė skelbti O. Stravinskienė, M. Pu»šie
niai dvelkė ir žadino mal
ne, P. Giržaitis, P. Jančaujo pavardės.
Lapkričio 10 d. Aušros
dingumo jausmus.
Pakalnis, I.
Prelatas) M. Krušas 50 čauskaitė, P.
z
■ •
Sv. Mišias Laikė didelis Vartų parapijos salėj Varg
Vaičekauskag, A. Kalašinsdol.
jaunimo prietelis kleb. kun. dienių Seserų Gildos susi
Moterų choras paaukavo kaitė, O. Norkienė, P. KulAlbaviČius. Pamokslą pasa rinkime pastebėta, kad “bup
vik, O. Pabaliennė, M. Gri11 dol.
,
« ,
kė kun. Grinius, priminda «o, bingo ir pinochle narty’’
1 o j t, ! Po 10 dol. aukavo Magd. tgonis, P. Juška.
.
i ,«
■
mas, kad vyčiai turi gražino pramoga gruodžio 13 d. Jo-1
Čepulienė, O. Balčiūnaitė, L. t Viso $500 dot
no
ir
Antaninos
Mikolinų
na

sius idealus, tik reikia ge
Liaudanskas, J.
-Rožienė,
Maisto produktais ir kiriau susiorganizuoti, kad muose, 6810 So. Artesian
Elz. Sereikaitė.
tomis dovanomis tą paren
tuos idealus išlaikyti, įgy Avė., bus tikrai sėkminga,
Po 5 dot: Kun. A. Deks- gimą parėmė M. Daugiela,
nes į šį parengimą daug pavendinti.
•įšventimo ir širdies įdėjo ny3' _Ant- Juškienė, O. Oko- Valentine Bakery Shop, Bar
Po šv. Mišių, papusryčia
nienė, A. Gasparas, K. Bei- tash Bakery Shop, Radžius,
vus bendrai ir pasidalinus draugijos pirmininkė Joana
Gailius
Tavern,
ypač
aplankė narauskas, ^unienė, S. Ma- J.
mintimis, Cicero kuopos pir- Mačernienė, kuri
siulienė.
daug pasidarbavo Tėvų Ma
daugelį narių ir pažįstamų
Kišima*,

■ mininkas

pasakąs

trumpą išsigimę kalbą ir pa

vedė tolimesnę eigą Laikinam

piras.

apskrities

ir prašė į talką dovanų kny

$4 dol.: Petkiūtė.

rijonų Bendrad. 10-tas sky

gučių platinime, ir susilaukė

Po 3 dol.: Rimutienė, Vai

rius.

nuoširdžiausio pritarimo ii

£.

švilienė.

čiui. Toliau sekė

net paskatinimo, kad po šios

Po 2 dol.: A. Philips.

rinkimam Sshnslia vedėju iš

pramogos būtų rengiama ir

Po 1 dol.:

Jakšienė,

Buvo

J.

savo Machernis, P. Dambrauskas,
Jesinskas, Zebleckiene,
gelbi&inku £. Kukaitis, raš namus ir kiti geradariai. Tai J.
Bandauskienė,
tininkėmis ftjauHėuiitč, >, tikrai gražus reiškinys, kad Matulokas,
D.
Gulbtenė,
K.
Tumas, B.
Spirauskaitė. ftenotfecijų ko- Į Vargdienių Seserų Gildą su
lijon — kun. Urbonavi plaukė gražiausio pritarimo Bartienė, Skodienė, A. Benrinktas AL Mssstarišima, pa

kita,

kuriai užleidžia

renkamos

aukos

prie bažnyčios. Dėkingi esa
me rinkikėms: P. Rančaus-

iš Politikos Lauko

nėkite

atsilankyti ir

savo

draugus atsiveskite. Per su
sirinkimą jie galės prisira

centų į metus.
Kada lietuviai turi kokių
reikalų ir atsilanko

pagel

tos, klubas niekad neatsisa

ko tai padaryti. Todėl patar
tina visiems prisirašyti. Iš

TŪBOS, CULRINKTA1, TROM
BONAI. SAXAPUDNB8.
FLUTE8 «u “caaes” — 886.0S, 887.66.
pvu.vv
845 66 Iv 676.06. V1M varantmU
lengvai
’am rrojtmul.
OtfCBRTUI GUITARAI, 8PAKOH
NI9KI MANDOLINAI, BANJO8,
SMUIKUS. TBNOR BANJO8 —
86.60, 88.60. 812.60 Iki 866 00.
STR1UVINIAI RASAI — 860.00.
8186.00 ir 8160.00. BASO U2DENUA1JL3 — >11.00. SMttELAI SMUIKOMS, 8TRIUNININIAM8 BASAMS,
VIOLAS
Ir
CELLO — 81-60, 88.00, 86.00.
610.66 ir 816.00. StrluBoe d« vlaų vtrOmlnėtų Instrumentų. BAS8
DRUMS. SNAHB DRUMS - 61I.N>.
828.60, 886.00. 860.00. PEDALS,
HI BOTS.
CYMBOLS.
DKUM
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
brasą Ir “reed“ Instrumentams
pritaikomi jūsų įlipome.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHOMOORAPM patateyaaa*.
Atstatymas visų dailų Clarnetasas.
THSboms.
8oxaphonea
Bmulkoms Ir Ouitarama.

GOUMBTEUrS MŪŠIO SHOP

kaitei, M. Jodienei, O. Kaz

nepamiršti

bei

organizacijas

savo

sekti

narius

karo

nuopelnas pirmininkei

svečiam

Prie šio parengimo

daug

Pasiklausius seimelio ei
gos, susidaro teks įspūdis:
dar yra jaunuolių, kurie iš

tikimi savo ohalsiui:

“Gy

meoihranea
by bead culdfe, dsivlao, t !■ dv. i
ck>«e wortųlate honn. Frce dropper
*ith eadi booU. Ai aU Dm« StorA!
irrit»t»d, reddrned

venam Tautai ir Bažnyčiai”.

Cicero.

tų pasiekė

kun.

Antanas

dėti dvasios vadai. Mano nuo

mone,

valkai

parapijinėse

ttDCFIITM

aš

BONDS

tuntą skyrių jau turėtų būti

STAMPS

mokyklose

baigiantieji

Zakarauskas
RANTER, aav.

N.

4707 So. Halsted St.

bono kun. A. Baltučio pagel-

Gražiausias Pasirinkimas Jamavedėms
PRIEINAMOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMCGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Telefonu: BOUUEVARD

Specialybė

Mūsų

jpt-roe rOAies moterų kaJtUutaJ. kaillakab. papuoštais
clotb kotai parslduida inaienilKtonals katnontia

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

6LANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St
Mrs. R. P.

■

Yards 2588

Dziubak ir Duktė,

Ssv.

0014

b įninku. Nepamirškime sek

madienį, lapkr. 15 d., atsi
lankyti į parapijos salę.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IB JUDŲ
PATALŲ —
Kai perkate maberfolą ii matą
krautuvfo— ai tiktai

ACIu IVNUgBSuOII
ranzsMvvu in
ra B
v

nzszrara* nšr

double j
Wh«n eie«M Uoraat-h icl<! num ptlnful. auflfcaatInf (*a, tam •toaseli and hMrtborn. dorton uaaallv
prmrrlba. Uw fMt«<r«rllnt medlcįn* kno*n far
■rraptmnatlr raitei—«MUinM Ilk*
In Boll-ua
TablMi. Na HiMtra. Ml-un brtno oonrton ta a
JlffV <w douMa'jour bmmi v bark on ratam of t
lo ui. 25c at aU dru|(t<ti

LANGAMS APDENGALAI —
Drapea — pritaikomi VELTUI.

«

ITT

1

ŽEMALE
WEAKNESS

.i.

Didelis
Pasirinkimas
'
FerankĘ, Draporių, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo.
>«

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.
3221-2J S. HALSTED ST.
Ph.ne: YABDS „78

NKaUBINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHKA00S K
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATVDA KLAUSOSI i

nAPCLTIJ

1

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vlenlntėlls ir Smagiauaiaa
Vakarinla Lietuvių Programa*
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. o.
KITOMIS Dienomia 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: OBOvehii! 2242

ir prekės yra
pilnai garantuot*.

Visas darbas

tlmea
' Irom araiha, dlatreaa o:
• lrra«nurltlaa”. pari
oda of tha
M MM
'nia
tofunetloriAimoatMV

tdUa«eh

SS™,

[$100.000 STOCK LIOUlDATKm PARDAVIMAS

dtotnrtH nr^s-

SCa
adrtrd u«B},TOay not oniy holp K

M due to thelr
aoactung effMC I OM ar vroKAM'a
MOBT IMrorralr* OkOANS.
Tuk<-n retulafly Plnkhain'a Tablata hrlp bulld up vealatanco agalnst
aur.h aymptoma. Also tholr Iron-

TRIANGLE

RANGE OIL

ia“,4ahB5^? *** to

.labai dlracUoSa. Oat todoyl

m.*.............. A

<
Aa bo a oaU
rod aaarf.
fcnith Bambėta Cou«fi Dropa aiw anotMo*
plaaaam nlM BbUtk ftrmhen’ ronrahi a »pecial Mand of medicinai
----- blandad
wM» prcarrlprina cbm. Sflll cOat oafy ?C-yto,
»ttitiml cbmkt tkat

sami bms.

DRAUGĄ-

garbė turėti jį čionai, kle

krašto

Por Victorj...

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

Matote,

MUTUAL LIQUORTb.

laisvę ir pavergtųjų išlaiavi
Bet jiem* reikia stiprio* pa
tfmą. ,
ramos iš senesniosios 'kir
to*. Daug jiems galėtų pa

Fondo ir Leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oaktey Avė., Chi
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis CoHege,
Thompson, Conn.

Labai

o mums, marketparkiečiams,

dar su didesne easr-

a* šio

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.

nveDojame
po vts<
Gltk-atco.

yra gimęs ir augęs Ciceroje,

minėjo Armistice day ir pa
gija aukotis

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

i&vedėms fiyrai ir Suknelės

ir ciceriečių, nes daug tikie

\

Vakar CUictga šauniai pa
siryžo

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

WHOLESALE

J. žv.

llavd
i
..................................

JK

Sumiš paniaė jo

priemonių.

-į

KAINOMIS

Šioje vakarienėje dalyvaus

Joa

stovyklose. Tam yra visokių

•»«

SUKNELIŲ

mėgėjas.

nai Mačernienei ir visiems,

kurie jai padeda.

v

karauskas pats yra muzikus

Marąuette Park. — Tėvų
las kun. dr. Rėklaitis, kun. ti, nes tuo būdu sumažina
Marijonų Bendradarbių 5-to
M. Urbonavičius, kun. P. Ci me išlaidas ir turėsime pelskyriaus rengiama vakarie
nikas ir kun. Mačiolionis, ningesnius rezultatus, ši ren
nė su dovanomis įvyks lap
redaktorius Simutis ir adv. giamoji pramoga nepriklau
kričio 29 d. Iš rengėjų gir
Grisius. Viri suteikė vyčiams so nuo vieno kurio asmens,
dėt, kad didesnė dalis tikie naudingų patarimų. Adv. J. ar nuo pirmininkės, bet tu
tų jau išparduota. Rengėjo*
Grikius priminė tiesos žodį riu pasakyti, kad ją rengia
labai patenkintos. Sako, tiir mūsų profesionalams, ka Vargdienių Seserų Gildą. Jei
kietų, jei bus reikalas, gau
Mačernienė
rių tarime daug ir jie gyve pirmininkė J.
sime daugiau.
nimą daro bei paramos gau rengimui šios pramogos daug
Kun. A. Zakarauskas va
na ii savo tautiečių, vienok aukojasi, tai mes tik turime
dovaus vakarienės progra
tik maža dalelė prisideda džiaugtis ir jai padėti ir pa
mai.
linkėti, kad jinai dar dau
prie lietuviško veikimo.
Jaunesnių mergaičių para
giau aukotųsi, priduoti ja’
Iš kuopų raportų paaiškė
pijos choras išpildys prog
kuo daugiausiai energijos,
jo, kad vyčiai neteko daug
ramą, vadovystėj kun. Au
klek kas išgalėdami irgi pa
savo geriausių narių, veikė
tano Zakarausko. Programa
dėti, nes tai draugijos ps
jų. Visi išėjo šalies ginti.
bu* įspūdinga. Kun. A Za
reiga visiems bendrai koope
Tad E. Kutaitis pakartotiruoti ir veikti.
. nai nusiskundė sunkia or
Šiame susirinkime įsirašė
ganizacijos padėtimi. Bet ne
keturi nauji nariai, įmokėda
nusimena ir su viltimi žiūri
mi po dolerį metinės mokėsį ateitį.
į
ties.
Buvo priimta naudingų re
Dvasios vadas kun. J.
zoliucijų, būtent, visomis Iš
Dambrauskas tuoj sugrįš ir
galėmis padėti šiai šaliai lai
tai pastebėjęs džiaugsis, kad
mėti karą. tad ii namo fon
Vargdienių Seserų Gildą be
do pirkti Karo Bonus.
jokių pasigyrimų dirba. Tai
Remti visokį judėjimą už
Lietuvos laisvės,

I

bruožai

tikauskaitei.

ĮSTAIGA

atstatymą

Jo gyvenimo ir asmens

lauskaitė, A. Stoškienė, Ąn-

p. Okonienėl1

vietinis kleb. AlbaviČius, Tė- dovanėlę šiai pramogai, nuo
vai Marijonai — provincio- širdžiai prašomos ją suteik-

"KUNIGAS T> NAVICKAS

lUDUJU T PROGA DABAR
DAR VEUPARDUOm

L1QUOB

’srr-

12 d. įvyks 11 Ward Lietu
vių Demokratų Orgaaisaci- Į SKELBKITfiS “DRAUGE"

VtuAJS MUSŲ
- I ZJKA

portietės p. Vaišvilienė“ ir

/.-s- -

— Lapkričio

to bus nemažai naudos. Kas

tat, gildos nariai bei narės, skienė, Savickienė, Derdzinmalonėkite stropiau rengtis skienė, K. Mašinskienė, K.

prie gruodžio 13 dienos pra♦z*®-,
t
Sveikinimų gauta laiškais mogos, ypač labai prašoma,
nemažai, gi žodžiu sveikino jei kas iš narių turi kokią

Bridgeport.

šyti prie klubo. Mokestis 50

kiiius ir Brazauskaitė. Man

ir /Valai

Korespondentas

svetainėj. Visi nariai malo

prisidėjo veikliosios Bridge-

Pnrfatti

gti rinkimų daviniais.

Demokratų

Razbadaus-

—

kėti, gali tai padaryti užėję

čiami susirinkti ir pasidšiau

13 į ofisą 6924 So. Western,
Pradžia 8 vsl.
vakare
lapkričio Avė. (antrame auLšte).
Sus-mas bus Lietuvių Audi
12 d., 8 valandą vakare, Gi
Pirm.
Jonas Jackus torijos svetainėj.
mimo Panelės 6v. parapijos
Lietuvių

ir nuoširdžios paramos. Už

datų

užsimo

ri savo mokesčius

Ward šaukiamas

čius, fiinratia, Knbaitžs, VL-

jakis, Mitchell,

susirinkime negali būti, o no j jos susirinkimas. Visi kvie

cough

dmps

IIACI 01 MINIHOt-S*

KriHtalinial balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnsrių švariai dega!
Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bui>
nerių, narrfų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai
mūsų trekuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street
Chicago, BĮ., TeL CAN. 2020

TAI su dvejoailH keloCmlB, 100% vilaotiiul. >55.00 enn nn
verkta “cleee our kalu .............................................. OAA.UU
Pirkite dabar Ir eutaupykite pinigų.
[VYRŲ ŽIEMINIAI O’OOATS,
not t#
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui .........................(Ja r l •>

I MOTERŲ IK MEMGINŲ AUMEKIJNTAI SPORT OOATS,
PuHdnJ pasiųti. Titam vertė ano $15A0m«| Mg ii_s *1 c n C
iki $85.00. Parsiduoda dabar ne..
UCl 9XDa/3

JR COATH, $7A00 vertės,
<nn 00
■aldaoda po tiktai ...................................................... iJ>šg«UU
it

$8.95

Į MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUtKMINTOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $SD5, parsiduo- d i qq
da po tiktai ........................................................................... .piailO
KOTAI,
*q mp
mnddaada p* tiktai ........................ ............................. 2>O./0

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

0 »

i

jm

xs

KeWrta3!en!s, Tapk. 15,194*

GAUSUS ŽVĖRYNAS

Haupt namai - "Hitlerio lizdas"

Alkis vaikus
parvarė namo

Didžiojo karo vokiečiu herojus du pasižy
mėjimo geležinius kryžius atidavė Amerikos
karo produkcijai.

Pereitą sekmadienį po pie
tų dingo iš namų James
”—Tv—-------- -- ■
Mohr, 8 metų amžiaus, 3401
N. Halsted str., ir Andrės
Felix, Jr., 7 metų, 3320 N.
Halated str. Tie du vaikai
išvyko iš namų “join the
Army”, bet antradienį grįžo
į namus, nes buvo pametę u
vakarienės pinigus, dešim
tuką.
Vaikai sekmadienį naktį
pramiegojo namų prieangy
je. Pirmadienio vakare vai
kai siūlės laikraščių parda
vėjui, kad jie galį pardavi
nėti laikraščius, bet iš to
nieko neišėjo. James pareiš
Dr. Mattheu Kas?
kė, kad jis pametė dešimtu
ką ir esąs alkanas, taip pat
Sūnus Jono ir Emilijos
alkį pajuto ir Andrės. Al Kass (Kazakauskų), turin
kis ir parvarė vaikus namo. čių Jewelry krautuvę 4216
Archer Avė. Gimęs Chicago
<į<
je gegužės 15, 1918, pra
džios mokyklą baigė Nekal
Reikia savanoriu
to Prasidėjimo
parapijos
(Brighton Park), Kelly High
kraujo aukotoju
Sehool, aukštesnius moks
James B. Forgan, Chair- lus ėjo Wilson College, Loman of the Chicago chap- yola College ir Northern
ter of the American Red Illinois College of OptometCross, pareiškė, kad Chica ry. Pastariąją baigė optogoje reikia kas
savaitę metristo laipsniu. Rugp. 14,
3,500 savanorių žmonių, ku 1942, gavo leidimą Illinois
rie aukotų savo kraują. Da valstybėje praktikuoti.
har reikia daugiau kraujo
Rūgs. 14, 1941, vedė Loaukotojų, nes Ame ikos ka
rraine Prancell. Dabar pa
riai kariauja visuose fron
šauktas į kariuomenę išlai
tuose.
kė visus kvotimus ir lapkr.

Chicagoje teisiami šeši na Dalykai aiškėja
«Ių sabotažninkų padėjėjai.
Jau trečia 8avait5 kaip
lie. yra vokiškos kilmės.
, vykata
nacių 8abotaž.

njnkų byla. Ir vis kaskart
daugiau parodymų iškyla
prieš Mr. ir Mrs. Hans ir
Erna Haupt, Mr. ir Idrs.
Froehling ir Mr. ir Mrs.
giomis dienomis dvi antilopės (Nilgaj iš Indijos) atsi
džiaudavo.
Wergin, kurie rodo, kad tu vedė vaikus. Paveikslas rodo motinas ir jų vaikus. Dau
rėjo artimus ryšius su Her giau kaip 700 gyvulių ir žvėrių yra Lincoln Parko žvėryne.
Svarbiausias liudininkas
bert Haupt, kuris atvyko na
cių submarinu į šį kraštą va
Antradienį
svarbiausias ryti sabotažo darbus. Herliūdininkas chicagieČių bylo- bert Haupt už savo išdavije buvo Willy Max Schroe- kiškus darbus karo teismo
der, kuris aname pasaulinia buvo pasmerktas mirti, rug
Ernst Peter Burger, na nacių padėjėjus. Pirmiau
me kare buvo vokiečių he piūčio'8 dieną.
cių šnipas, kuris išvengė mir jis davė parodymus Warojus ir apdovanotas pasižy
ties bausmės rugpiūčio mė shingtone, vėliau Chicagoje,
mėjimo ženklais. S’hroeder
nesį, pereitą antradienį New o dabar New Yorke.
buvo 1914, 1915 ir 1918 me Gazolino racionavimas Yorke liudijo prieš Antony
tais sužeistas fronte ir ap
Cramer, kuris apkaltintas,
atidėtas iki
dovanotas du kartu pasižy
kad padėjo dviem nacių šni
Padidėjo gatvėkariais
mėjimo ženklais už drąsą.* gruodžio 1 dienos
pam.
Schroeder yra buvęs vokie
Anthony Cramer yra ap važiavimu
Registravimasis
gauti
gakaltintas, kad jis padėjo
čių karo veteranų narys,
žolino racionavmui korte- Wemer Thiel ir Edward J.
Chicagoje spalių mėnesį
bet jis iš šios organizacijos
les
knygutes A įvyks Kerling, kai jie atvyko į šį gatvėkariais buvo 67,581,išstojo, kai Hitler s užpuolė
Chicagoje šiandien, rytoj ir kra§tą sabotažą varyti. Mi- , 020 žmonių važiavimai, o
Lenkiją, ir jis du geležinius šeštadienį, bet gazolino lais nįmį ju nacių šnipai ir kepereitais metais tą patį mė
kryžius pereitą vasarą ati vai dar galima bus pirkti turi jų kampanijonai karo
nesį buvo 61,715,567 važia
davė Amerikos karo produk iki gruodžio 1 dienos.
teismo buvo pasmerkti mir vimai.
Registravimąsis gazolino ti, bausmė jau įvykdyta.
cijai.
kortelėms gauti vyksta vie
Schroeder teisme pareiškė
Anthony Cramer nervina
šose pradžios mokyklose.
si
teisme, kai jo išdaviški
Hans Haupt gyrė Hitlerį ir
Kiek per metus važiuo
Šiame darbe talkininkaus
Vokietijos tvarką ir niekino mokyklų mokytojai. Regis darbeliai iškeliami.
Jungtines Amerikos Valsty tracija vyksta nuo 7 vai. ry
Burger, nacių šnipas, jau jama gatvėkariais
bes.
tretį parodymą duoda prieš
tą iki 9 vai. vakaro.
Pereitais metais Chicago Kalakutu bankietas
je gatvėkariais buvo 713,Ateinantį sekmadienį Vi
800,000 važiavimų, o 1927
metais — 897,000,000. Ma sų Šventų lietuvių parapijos
noma, kad šiais metais bus . salėje (Roselande) įvyks
50,000,000 važiavimų dau- į šaunus parapijos kalakutų
giau, negu pereitais metais, l bankietas. Bankietas prasi
dės 5 vai. vakare. Bus įvairi
programa.

Pereitą antradienį Mrs.
Mary Fishman pareiškė, kad
Mrs. Erna ir Hans Haupt
namai buvo hitlerininkų lizdas, kur hitlerininkai posė-

Naciu šnipas jau treti kartą liudija

Kaip galifė užlaikyti jūsų Elektros Dratas
l-L-G-E-S-N-l-U-l V-A-R-T-O-J-l-M-O-l

Stropiai saugomi

Jūsų elektros įrengimai ilgiaus
ižbus ir duos geresnį patarnavi
mą, jei jūs iitrauksite jungtu
ką pirmiaus iš sieninio prijungtuvo, taip apsaugojant nuo belajkinio sugedimo įrengimų.
Taigi, visuomet ištraukite iš
sieninio prijungt u vo pirmiaus.

Prancūzų Vichy konsula
tai Amerikoje yra F.B.I.
stropiai’ saugtomi. Konsulatų
telofoninis susisiekimas yra
nutrauktas. Chieagoj gene
ralinis Vichy valdžios konsu
las irgi yra F.B.I. priežiūro
je.
'

reiškia

mė bus išlaisvinta iš po na

ro bonų ir atiduoda seną me
talą karo produkcijai.

Prižiūrėkite, kad Jungtukas
visuomet laikosi tvirtai prljungtuve. . . Iluosal laikan
tieji jungtukai praveda ki
bi rkžtls.
kurios
sudegina
jungtukų Sakutes. Niekuo
met "rantavai” neUtrauklte
d ratą 1# prljungtuvo. bet
paėmus stipriai ( ranką
jungtuką greitai ištraukite.

CDrsuras" Acm» tsJashoto)

armija

turi
Dabar
Amerika
prancūzų karo vyras, orga 4,500,000 vyrų armiją
1943
nizuoja šiaurės Afrikoje ka
metų pabaigoje arba 1944
riuomenę prieš ašį.
metų
pradžioje
Amerikos

armija

•

Apkaltinta už

Chicagoje* Bimnarck vieš

kariškus rūbus

bučio kambaryje, rastas ne

susidės

iš

9,700,-

000, įskaitant 7,500,000

ar

mijos vyrų, 1,500,000 Navy
vyrų ir kiti bus krantų ap
saugoje, marinai ir

apsau

gyvas kareivis Gilbert Kon-

Public Service Company
■RN ILLINOIS
OP NO
NORTHKI

Miss.
Mardella
Mc Do- gos apsigynime, taigi viso
radt, 25 metų amžiaus. Kon well, 30 metų,x iš Elkhart, ap sudarys 9,700.000 vyrų ar
radt yra ‘sūnus
William kaltinta, kad neteisėtai ne miją.
Konradt, floristas, 3113 Ir šiojo Amerikos armijos ka
Prezidentas
Rooseveltas
vinu Park. šis kareivis bu riškus rūbus ir ženklus.
pareiškė, kad 7,500,000 ar

vo

pervykęs atostogų
Camp Pickett, Va.

Adv. Irena Kuchinskas

Stateville

Gen. Henri Giraud, žymus

Rastas negyvas
kareivis

naujas

Galinga Amerikos

lietuviai

trigubai daugiau perka ka

Kadangi gurno Ir vario ata
kas mažėja, darosi daugiau
aunklau (atgyti naujus elek
tros dratus.
Tadgl, namie
pataisymas (rengimams dratų yra svarbus Ir patrljotl*dalykas.
Apdėvėti ar
apdriskę
dratal kuogrelčlausla turMų būti taiso
mi.

Jo tėvas, Jonas Kazakaus
kas, yra kilęs iš Romonaičių kaimo, o motina Emilija
(po tėvais Mickeliūnaitė) iš
Anzolinės, Lygumų parapi
jos, Šiaulių apskrities.

X Metinė parapijos vaka
rienė.
Tie žodžiai ciceriečių
kalėjimo viršininkas Joseph
Į E. Ragen į kalėjimą įvedė tarpe eina iš lūpų į lūpas.
griežtesnę tvarką ir tarnau Cicero yra garsi savo para
pijos vakarienėmis, šįmet
tojai turi būti budresni.
tokia vakarienė bus sekma
dienį, lapkričio 15 d.

džiaugsmą, kad jų tėvų že

Uuosal apvyniokite drat s aple kabliukus savo dulkti;
valytojo.
Jei d ra ta lenkia
si per tą pat vietą kaa kart
'tnsullactja ar d rata tuo
jaus trūksta. Nelaikykite elektros d ratas arti kkrStų
radiatorių, niekuomet nevy
niokite juos aplink Mitus
Įrengimus

X Irena Kučinskaitė, ži
noma Chicago lietuvių tar
pe moteris advokatė, turėju
si ofisą savo name West

niai. Dar jie nesugauti.

paprastu atydumu seka Af

Todėl

X Federacijos Chicago
apskrities metinė konferen
cija įvyks sekantį sekmadie
nį, 15 d. Iš Dievo Apveizdos
parapijos bus visas būrys
atstovų. Visos draugijos bus
atstovaujamos.

X Petras ir Paulius Ma
ženiai, broliai, gyvenantieji
llle., kalėjimo pabėgo Roger
Brighton Park, neužilgo iš
Touhy, gengės vądas, Basil
vyksta į kariuomenę. Seniau
Banghart ir dar penki kali
Maženiai gyveno West Side

Chicagos lietuviai sų ne

cių jungo.

X Marijona Reiškienė, gy
venanti 733 W. 17 Place,
sunkiai serga Augustana li
goninėj, 409 Dickens St. Li
gonės
kambario numeris
208.

18 d.- išvyks. Išleistuvės
įvyks lapkr. 18 d. uošvienės
Mrs. Prancell namuose 5034,
Archer Avė.

Dabar

ir

X Anna Kaskas, Metro
politan Opera artiste, kuri
šią savaitę dainuoja operose
Chicago Civic Opera, užva
kar atlankė “Draugo” redak
ciją.

Spalių 9 dieną Stateville,

džiaugsmas

įvykius

mu

Side adresu 2221 W. Cer
mak Rd., įsirašė į U. S. ar
mijos WAVES. Tai bus pir
moji Chicago lietuvių mote
rų, įsirašusių į moterų liuos
J. ir, E. Kass augina vie norių pagelbinę armiją.
ną dukrelę, Emiliją, kuri
X St. Lukošius, 1928 Calankė Šv. Kazimiero Akade
PAGALBA SĄJUNGININ
miją, o dabar lanko Kelly nalport Avė., po operacijos
KAMS
High Sehool.
J. A. M. jau parvežtas namo sveiks
ta. Jo žmona yra žinoma vei
/
kėja. Lukošiai, kaip ir šim
tai kitų lietuvių, yra nuola
Dar nesučiupti
tiniai “Draugo” skaitytojai.

Lietuviuose didelis

rikos

Dar vienas
profesionalas išvyksta
I U. S. Army

iš

mijos
SKELBKITĖS “DRAUGE”

laimėti karą

pilnai

užteks.

v

■ -h'-f kjf-a.-a . -

X Komp. A. Pocius prn
neša, kad greit pasirodys
“Muzikos žinių” pirmas nu
meris, naujos redakcijos su
redaguotas. Numeris jau
spausdinamas ir skaitytojai
neužilgo jį gaus. Žurnalo at
sakomuoju redaktorium yri
komp. Pocius.

X ' ‘Draugo” metinis kon
certas vasario 21 d., 1943
metais. Varg. Sąjungos Chi
cago Provincijos pastango
mis bus atvaidinta operetė
“Lietuvaitė”. Be to, bus ir
kitų surprizų. Draugijos, or
ganizacijų apskritys prašo
mi įsidėmėti dieną. Vasario
21 — “Draugo” diena, So
kol Hali.

--

-

