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NACIAI NEŠDINASI JAU IR IS TUNISIJOS
Aiškėja, jie su italais pavėlavo 
ten pasitvarkyti ir Įsistiprinti

Prancūzų šiaurinės Afrikos žmonės 
prisitaiko prie sąjungininkų žygių

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Apturimomis iš Šiaurinės 
Afrikos žiniomis, Įeit. gen. 
Eisenhower galingosios jė
gos, sudarytos iš amerikie
čių ir britų, iš Algerijos 
smogia stačiai į Tunisiją. 
Spėjama, kad šiandien jos 
jau bus pasiekusios Tunisi- 
sijos pasienius.

Šioms jėgoms kelius lydi 
ir saugoja amerikiečiai ir 
britai lakūnai. Jie atakuoja 
į Tunisiją greitomis atkel
tas vokiečių ir italų kariuo
menes, daužo ašies lėktu
vus.

Britai praneša, kad vokie 
čiai su italais, regis, jau 
nešdinasi ir iš Tunisijos kaž 
kur į rytus — Libijon. Nes

šiandie numušta ten 6 italų 
transportiniai lėktuvai su

Algerijoj minėta 
Paliaubų diena

KAŽKUR ALGERIJOJE, 
lapkr. 11 (suvėlinta). — 
šiame Algerijos miestely U. 
S. kariuomenė bendrai su 
arabais ir prancūzais minė- 

i jo pirmojo pasaulinio karo 
Paliaubų dieną. Tas buvo

PASKIAUSIA NUOTRAUKA BRITAI JAU ATSIĖMĖ 
TOBRUKĄ, LIBIJOJE

Gen. Rommelio armijos nuotrupos 
bėga toliau per Libija

kariuomene, skridusieji šiau į Priešinga Vichy vyriausy-

Dar aršiau bus 
sulaukta—Nelson

NEW YORK, lapkr. 19. — 
Association of National Ad- 
vertisers susirinkime kalbė
jo Donald M. Nelson, karo 
gamybos boardo pirminin
kas. Jis pažymėjo, kad kas 
šiandie vyksta Afrikoje, tai 
tik pradžia to visa, kas bus 
sulaukta paskiau.

Anot jo, atrodo karui ne
greit bus galas. Vokiečių 
karinė organizacija yra pa
kankamai dar galinga. Tie
sa, ji daug nukentėjo Rusi
joje, bet ji dar nėra pakirs
ta. ji dar veikli ir ištvermin
ga.

Tačiau reikia žinoti, sakė 
Nelson, kad J. A. Valstybės 
yra vos tik pradėjusios vei
kti ir dar kiek reikiant ne
įsismaginusios, kad atkovo
ti turtingas teritorijas, ku
rias japonai okupavo.

Tad nėra nė mažiausio pa 
grindo manyti, kad šis ka
ras greitai baigsis. Amerika 
dar tik paviršiniai aukojasi. 
Toliau bus reikalingas toli 
didesnis aukojimąsis, kad 
laimėti karą.

Bet Amerika, sakė, Nel
son, turi neišsemiamus re
sursus, jos ekonominis sto
vis yra gyvybingas ir lankė 
tus tiek, kad priešas tikrai 
bus sutriuškintas.

4 asmenys žuvo 
lėktuvo nelaimėje

MONTREALIS, Kanada, 
lapkr. 13. — Iš Bermudos 
atskridęs britų jūrinis lėk
tuvas Canso sąsiaury sulū
žo. Keturi asmenys žuvo ir 
du sužeista.

bės nusistatymui neminėti 
1918 metų paliaubų.

Įvyko žavingas U. S. ka
riuomenės paradas, prie ku
rio prisidėjo ne tik prancū
zai, bet ir arabai. Pagerbti 
1914—18 metų šio miestelio 
didvyriai.

Miestelių mayoras, patsai 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas, žygiavo parado prie 
šakyje. Jam buvo skirta 
amerikiečių kareivių garbės 
sargyba.

Sustota prie didvyrių pa
minklo, kur mayoras karš
tais žodžiais sveikino U. S. 
kareivius, atvykusius Afri
kon saugoti gyventojus, kad 
ašis jų nepavergtų.

Toliau mayoras sakė, kad

rių link iš Tunisijos.

Sprendžiama, kad vokie
čiai Tunisijoj negavę progos 
nė atsikvėpti. Aišku, jie pa
vėlavo įsiveržti ten prancū
zų kontroliuojaman kraštan, 
nors Hitleris prieš porą die
nų buvo sakęs, kad jam esą 
buvę žinomi Amerikos ir 
Britanijos žygiai prancūzų 
Afrikoje.

Čia kalbama, kad ameri
kiečių ir britų jėgos per Tu
nisiją smogs stačiai į Libi
ją ir iš ten pasuks į Vidur
žemio jūrą — Tripolio mies
to ir uosto link. To miesto 
link iš Egipto per Libiją jū 
ros pakraščiais atpūškuoja 
gen. Rommelio armijos lie
kanos, suspėjusios paspruk- 1
ti nuo britų. Tripoli uostas Prancūzija turi susidėti su 

, toms liekanoms yra vienati- ! sąjungininkais ir pati turi 
1 nė pagalba, nea iŠ uosto, ra \ darbuotis išsivaduoti iš na
ši, būtų galimumų pasprukti i ci« vergovės. Jai mielai pa- 
Europos žemynan. Ir jei įdSa amerikiečiai, 
amerikiečių ir britų jėgos 
greičiau pasieks Tripolį, gen.
Rommelio liekanos bus din
gusios Tripolitanijos smilty 
nuošė, Libijoje.

Gauta žinių, kad šiaurinės 
Afrikos gyventojai po pirmo 
jo karinio sukrėtimo jau ap 
imsta ir palankiai ima atsi- 
įešti į amerikiečius, kurie 
nuvyko ten juos ne spausti, 
bet apsaugoti nuo nacių ver 
govės. Visa šiaurinė AfrikaI
prisitaiko prie naujo dalykų 
stovio.

NEW YORK, lapkr. 13. — 
Britų radijo praneša, kad 
Šveicarija baigė mobilizuoti 
armijos atsargas.

Ašies submarinas 
nuskandino U. S. laiva

WASHINGTON, lapkr. 13. 
P. Amerikos pakrantėse At
lante rugsėjo viduriu priešo 
submarinas nuskandino nedi 
dį U. S. prekinį laivą. Iš 31 
vyrų įgulos 19 žuvo.

Nuo karo pradžios vaka
riniam Atlante jau 522 lai
vai nuskandinta. Su laivais 
žuvo 3,546 asmenys, 1,958 
dingę ir 15,891 išvaduota.

TERRE HAUTE, Ind. — 
United States Powder Co. 
dibrtuvėse įvyko sprogimas. 
4 asmenys užmušta.

Londone pranešta, kad Hitleris 
iškelia taikos sąlygas Prancūzijai

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Po pasitarimų su Hitleriu 
Miunchene Vichy vyriausy
bės premjeras Lavalis mar
šalui Petain parvežė fiure
rio taikos sąlygas Prancū
zijai, anot gautų žinių iš 
Europos žemyno. Nežinoma, 
ką Petain darys su tomis 
sąlygomis. Gana to, kad 
Hitleris bando gerintis pran 
cūzams, kad juos kokiu 
nors būdu atitraukti nuo są 
jungininkų.

Hitlerio taikos sąlygos 
Prancūzijai tokios:

Po karo Prancūzija atgau

sss;

Adm. Jean Darlan (dešinėje), prancūzų ginkluotų jėgų 
vadas, ir gen. Juin, prancūzų kariuomenės vadas Algeri- 
joje, inspektuoja Algerian apsigynimą. Manoma, kad ši 
nuotrauka padaryta prieš adm. Jean Darlan paėmimą ne
laisvėn, Algerijbje.

Gen MacArthur lakūnai nuskandino 
keturis japonų transportus
GEN. MacARTHURO ŠTA

BAS, Australija, lapkr. 13. 
— Amerikiečiai lakūnai va
kar anksti rytą bombone
šiais atakavo japonų bazę 
Buin-Faisi, šiaurinėj Solo
mons daly, ir priešui sukėlė 
didelius nuostolius, anot iš
leisto čia komunikato.

Rusijai pasiusta 
3,052 lėktuvai, 
4,084 tankai

CAIRO, lapkr. 13. — Bri
tų aštuntosios armijos vado 
vybė šiandie paskelbė, kad 
britai vydamiesi gen. Ro
mmelio armijos atsimetan
čias liekanas jau paėmė ir 
Tobruką, kurį priešas vos 
buvo suspėjęs apleisti.

na visas savo dalis, išėmus 
Alzasą ir Loraine provinci
jas; šioms provincijoms pri 
pažįstama autonomija ir jos 
inkorporuojamos Vokietijon.

Be to, Prancūzijai atiten
ka visos jos kolonijos.

Prancūzų laivynas koope
ruoja su Vokiečių laivynu.

Italija išsižada siekiamų 
kurių nors Prancūzijos da
lių.

Sakoma, Lavalis, kurs ne 
sutinkąs dėtis karinėn są- 
jungon su Vokietija, , esąs 
palankus Hitlerio taikos są-

I lygoms.

LONDONAS, lapkr. 13. —
Į Richard Law, užsienio reika 
lų parlamentarinis pasekre- 

’ torius, parlamente pranešė,I «
kad Amerika ir Britanija ne 
turi pagrindo jaustis savo 
žadėjimų neatlikusios Rusi
jai.

Anot jo, U. S. ir Britani
ja praeitais metais Rusijai 
pristatė 3,052 lėktuvus, 
4,084 tankus, 30,031 įvairių 
motorinių vežimų ir 831,000 
tonų įvairių mašininių įran
kių, metalo ir aliumino. Be 
to, 42,000 tonų aviacijos ga
zolino ir 65,000 tonų kūrena
mojo aliejaus. Didžiuma to 
visa pasiekė Rusiją.

MASKVA. — Krasnaja 
Zviezda rašo, kad vokiečiai 
pakartoja atakas prieš Sta
lingradą ir Kaukaze. Bet 
atakos atmušamos su nuos
toliais priešui.

Šį kartą skridikai tos ba
zės prieplaukoje užtiko su
grupuotus japonų laivus su 
kariuomene ir karo reikme
nimis. Į keturis laivus bom
bomis stačiai pataikyta. Vi
si keturi laivai, kiek paste
bėta, sudarę iki 37,000 to
nų. Jų vienas galėjo būti 
12,000 tonų, o kiti — 10,000 
8,000, ir 7,000 tonų.

Be to, ten pat bombarduo 
tas ir japonų airportas, kur 
susekta sustatyti japonų 
lėktuvai. Airporte sukelta 
keletas gaisrų.

Anot komunikato, N. Gvi
nėjoj vyksta kovos.

For Victory...
Bkj 
0. t DEFENSE
BONDS
STAMPS

Maršalo Pelaino 
vyriausybė gyva

VICHY (Per radiją), 
lapkr. 13v — maršalo Petain 
vyriausybė čia ir toliau eina 
savo funkcijas nacių kontro
lėje.

Gen. Giraudą vyriausybė 
paskelbė Prancūzijos išdavi 
ku dėl jo susidėjimo su są
jungininkais Afrikoje. •

Nuo nacių kontroliuoja
mos Vichy, vyriausybės nie
ko geresnio negalima nė 
laukti.

U. S. submarinai 
nuskandino 7 japonu 
laivus Pacifike
WASHINGTON, lapkr. 13. 

— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Amerikos sub 
marinai vakariniam Pacifi
ke septynis japonų laivus 
daugiau nuskandino ir vie
ną priešo naikintuvą suga
dino, o gal ir nuskandino.

Tarp nuskandintų laivų 
trys buvo didęli — transpor 
tas, tankeris ir prekinis, du 
vidutinio didumo — reik
menų pristatytojas ir kitas 
jam pagelbinis, vienas ma
žesnis ir dar kitas patruli
nis laivas.

Tokiu būdu nuo karo pra
džios, pažymima komunika
te, U. S. submarinai pakirto 
jau 141 laivą, iš kurių 93 
aiškiai žinoma, kad nuskan
dinta. Kiti gi sugadinti ir, 
kaip spėjama, jų 21 nusken
do.

Tuo pačiu komunikatu pra 
nešama, kad Guadacanal sa
loje amerikiečiai sėkmingai 
kovoja su priešu abiem savo 
bazęs šonais — rytiniam ir 
vakariniam. Marynams ir 
kariuomenei daug padeda la 
kūnai.

U. S. užtrauks 
daugiau paskolų

WASHINGTON, lapkr. 13. 
Iždo departamento sekreto
rius Morgenthau iškelia ai
kštėn, kad ateinantį gruo- 

i džio mėnesį vyriausybė už
trauks dideles paskolas, nes 
karą vykdyti reikalingos 
milžiniškos sumos. Sako, gal 
reikės gauti nuo 7 iki 10 bi
lijonų dol. Per bankus pub
likai bus pasiūlyta nepriva
lomai pirkti vyriausybės iš
leistus apdraudos popierius. 

įTuo keliu bus suturėtas in- 
i fliacijos pavojus.

Nesenai kongreso praves
tas 9 bilijonų dolerių naujų 
i taksų įstatymas, anot sek
retoriaus^ yra mažas daik
tas. Vyriausybei reikia dau
giau pajamų, be to, tais bi
lijonais negalima užkimšti 
infliacijos pavojaus nasrų.

Tobruko miestely ir uos
te palikti vien tik griuvė
siai ir laivų nuodėguliai. Vis 
kas išgriauta, išdeginta.

Sąjungininkų bombonešiai 
paskutinį kartą Tobruką ata 
kavo trečiadienio vakarą ir 
sukėlė didelius gaisrus. Ma 
tyt, pataikyta į ašies sandė
lius ir gazolino tankus, ku
rių nesuspėta ištuštinti.

Ašies liekanos nešdinasi į 
Bengasi, o iš ten, jei suspės, 
pasuks aplinkui Sirte įlanką 
ir dums į Tripolitaniją, sta
čiai į amerikiečių britų ka
riuomenių glėbį.

Prezidentas ragina 
gyventojus melstis

WASHINGTON, lapkr. 13.
— Prez. Rooseveltas vakar 
išleistu atsiliepimu dėl Dė- 
konės Dienos ir Naujų Metų 
švenčių minėjimo kviečia 
gyventojus tas dienas pra
leisti daugiausia maldoje, 
kad Visagalis Dievas vadau 
tų mūsų tautai ir ją globo
tų šiomis tamsiausiomis ka 
ro dienomis.

Prezidentas pabrėžia, kad 
Amerikos likimas ir laisvė 
priklauso nuo Dievo valios.

Savo atsiliepime preziden
tas deda 23-ios psalmės vi
są tekstą ir iš 92-ros psal
mės ištrauką — “Girtinas 
dalykas dėkoti Viešpačiui”.

Pagaliau cituoja preziden 
to George Washingtono sa
kytus žodžius: “Galingasis 
Dieve, karštai meldžiame 
Tavęs, kad Tu globotum J. 
A. Valstybes”.

Kap. Rickenbackerio 
skridikas atrastas

WASHINGTON, lapkr. 13.
— Karo departamentas pra
neša, kad Pacifike, Havajų 
salų vandenyse, išvaduotas 
kap. Rickenbackerio lėktuvo 
skridikas (pilotas) kap. W. 
T. Cherry, Jr. Tad dar in- 

, tensyviau susimesta Pacifi
ke ieškoti Rickenbackerio ir 
kitų 6 jo palydovų.

Į Kap. Rickenbackerio lėk
tuvas Pacifike dingo spalio 
21 d.

Laimėti Tunisiją 
j reikia greitumo

NEW YORK, lapkr. 13. —
Laikraščio New York Timest
karinis analistas Hanaon

Į Baldwin tvirtina, kad Tuni- 
Į se, Afrikoj, laimėjimas pri
klauso nuo greito ir apauk- 

,kraus kariuomenės veikimo.
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GARY, IND.; LIETUVIU ŽINIOS
"Dainuok,
nepasensi'

sako, bus vienas geriausių 
parengimų Garyje. Daug 
žmonių dalyvaus ii apylin
kės. Vakaro pelnas skiria
mas parapijos skoloms ma
žinti.

i
■ Apsivedė

Praeitą savaitę apsivedė 
mūsų kolonijos gabi lietu
vaitė J. Enikiūtė su leite
nantu Paul Riky. Abu yra

Trijų veiksmų muzikalė 
komedija bus atvaidinta sek
madieni, 15 d. lapkričio, šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Veikalas parašytas Antano 
P. Giedraičio, kuris randa
si kariuomenėje. Vaidinime 
dalyvaus šie asmenys:

Antano rolėj Vincą* Mo-j1“1** India“ universitetą, 
lis, Anelės - Emilija Vin-iJaunaais Pažymėjęs spor- 
giūtė, Pamotės - Alice Bal-!te ir 8arb& universi-
tikauakas, Pono _ P. Pra-!tet0 organizacijoje, 
nis, Jono - Jonas Grabaus-' Pamergėmis buvo jauno
kas, Ponios - Stella Pra- atos s€8utžs dvynukės Flo-
nis, Tarnaitės - Sophia Ka-' rence ir L”Jra- lrena Kaz‘ 
minskm, Petruko — B. Ka-; Suskaitė ir jos sesutė, o pa
minskas, Genovaitės - So- broUu Walter D,mkua- gi- 

min&itis, baigęs De Paul U- 
niversity. Vestuvėse dalyva- 

berta Rimkus, Antaninos _lvo jaunojo motina Mrs. E.

MARINAI TIESIA TELEFON V VIELAS SKERSAI UPftS CHICAGOJE
{vykiai Town of Lake

rų Sąjungos 21 kp., Sodali- 
cija taip pat rengiasi prie 
konferencijos.

Lapkričio lo d., Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos svetainėj įvyks Fe
deracijos metinė konferenci
ja. Town of Lake draugijos 
renka atstoves ir skiria au
kas. Sv. Pranciškaus Treti
ninkių brolija atstovais iš
rinko: M Sudeikienę, E. Gedi 
vilienę, B. Cicienienę; Apaš
talystės Maldos draugija: 
Bartkienę, Ragau s k i e n ę, 
Vaitkienę; Labdarių 1 kuo
pa: P. Doršą, A. Snarskie- 
nę, Landienę. Ir kitos drau
gijos, kaip Sv. Vardo, Mote

Elena Gedvilienė lapkr 11 
d. darė atminimą savo vyro 
Jūoaapo, kuris metai kaip 
mirė. Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
atlaikyta trejos šv. Mišios

phia Galinis, Emilijos — N. 
* Zd&nkuS, Marijonos — Al-

Emilia Suprauavičius. Onos : J; *** « Jackaonville, Flo-

— Victoria Rimkus,
Vai i ta imą režisuoja vietos

vargonininkė Mary Radis. 
Jos vedami parengimai pa
sižymi grožiu, nes į lavini
mą įdeda daug pastangų, šis,

Latvijos šventė
(LKFSB). — Lietuvių

kaimyne-iatvių tauta savo 
nacionalinę šventę turi lap
kričio 18 dieną. Tai paminė 
jimas 1918 m. lapkričio 18 
d., kada Latvija pasiskelbė 

- nepriklausoma. Savo užima 
. mu plotu Latvija kiek didės 

ne už Lietuvą ir apima 25,- 
I. 402 kvadr. mylias (maž
ti, daug pusė to, ką turi Illi

nois), bet gyventojų Latvi- 
'• joja buvo mažiau, kaip Lie- 

. tuvoje-nevisai pilni du mili- 
\ jonai. Apie trečdalis Latvi

jos gyventojų katalikai, kiti 
— protestantai Latvija vie- 

• na iš pirmųjų po Did. Karo 'įvykdę 
su Vatikanu 1922 metais 
buvo sudariusi konkordatą 

. ir jo laikėsi. Latvijos švie
timo viceministeris paskati
niu laiku buvo katalikų ku
nigas. Latvijos sostinėje 
Rygoje lietuviai turėjo savo 
gimnaziją ir leido lietuviš
ką laikraštį. Tarp Lietuvos 

; ir Latvijos buvo gyvas ben- 
< dradarbia vimas: vyko poli- 
. tiku pasitarimai, žurnalistų 

ekskursijos, bendri studen
tų delegacijų pasi .arimai, 
pasikeitimas profesoriais, 
vertimai knygų į kits ki
to kalbą, sveč.amavimasi 

_■ artistų bei solistų. Ne- 
mažai lietuvių yra ir Latvi- 

.5. jos anieste-Liepojuje. Taipgi 
nemažai susidomėjimo būda- 

, vo sukeldavo rungtynės tarp 
lietuvių ir latvių sportinin- 
kų.

rida, apie 200 svečių
Vestuvių puota įvyko pa

rapijos salėje. Jaunieji ap
sistos Fort Dix, N. J.
Serga

Jau dvi savaitės, kaip eun 
kiai serga Antanas Norkus, 
senas Gary gyventojas. Li
gonis randasi Billings ligo
ninėje, Chicagoje.

Ligonio žmona, Ona Nor
kus, Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų skyr. pirmi
ninkė, labai susirūpinus, vy
ro sveikata.

Linkime ligoniui sveika
tos. Koresp.

Prieš 20 metų 
susirinko pirmasis 
Lietuvos seimas

(LKFSB.) — Steigiama
sis Lietuvos seimas priėmęs 
I Lietuvos konstituciją ir 

eilę kit svarbią
valstybės kūrimo darbų 
išsiskirstė 1922 metų va
sarą. Buvo paskelbti „rin
kimai pirmojo normalaus 
Lietuvos seimo. Buvo išrink 
ti 78 atstovai, kurie pirmam 
posėdžiui susirinko 1922 m. 
lapkričio 13 dieną. Tų pačių 
metų pabaigoje pirmasis 
Lietuvos seimas išrinko Lie 
tuvos prezidentu Aleksan
drą Stulginskį, kurs dabar 
yra ištrėmime Sibire.

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa Jūra 
įvairių žinojimų.

Išmintingas žmogus rei
kalauja visko tik iš savęs, o 
niekingas reikalauja visko 
iš visų. (Kinų posais).

Būk darMtus, gyvenk su 
Ug savo pajamų. Bet svar
biausiai tai galvok.

Guadalcanal džiunglėse marinai įbridę į upę tiesia telefono vielas susisiekimui su ki
tais postais, kur buvo japonai išstumti.

Anna Kaskas 
koncertas

Waterbri,ry, Conn. — “A- 
merican Friends of Lithua
nia of Connecticut Ine.” re
ngia koncertą sekmadienį, 
lapkričio 22 d., 3 vai. p. p., 
Buckingham svetainėj. Pro
gramą išpildys Anna Kas- 
ka#, Metropolitan Operos 
kontralto.

Džiugina mus, kad nepa
prasta artistė Anna Kaskas 
pasižadėjo mus atlankyti ir 
sužavėti savo dainom. Kitos 
tokios progos, gal, nesulauk
sim. Todėl, nepasilikite nei 
vienas neatsilankęs į šį kon
certą. “American Friends of 
Lithuania” "organizacija y- 
ra lietuvių tautos užtarėjų 
organizacija. Artistė Anna 
Kaskas, suprasdama ir at- 
j ausdama padėtį Lietuvos a- 
teities, nepasididžiuoja, bet 
stoja į užtarėjų eiles ir pa
siaukoja lietuvių tautai. To
dėl ir mes vienykimės į vie
ną stiprią organizaciją. Tuo 
pagelbėsim sustiprinti Lie
tuvos nepriklausomybės a- 
teitį. Čia turiu priminti, kad 
nors koncerto salė yra dide
lė, bet vietos rezervuotos.

Kurie nori gauti geresnes 
vietas, prašomi ’ pasirūpinti 
tikietus iš anksto pa« ko 
misijos narius, arba nuro
dytose vietose. Klausykite 
pranešimus per lietuvių ra
dio programą sekmadieniais: 
New Britain 10:45 iki 11:15 
ryto, Waterbury 12:30 iki 
1:00 iš stoties WATR. Taip 
pat tėmykite lietuvių ir vie
tos spaudos pranešimus.

Po koncerto Hotei Elton 
įvyks vakarienė artistei pa
gerbti. Kas nori toje vaka
rienėj dalyvauti, taip pat 
prašomi pasirūpinti tikietus 
iš anksto pas komisijos na
rius.

Valdyba:
Pirm. adv. Albert Bronsky
Rašt. ponia John Zemans
Iždin. John Klikna
Koresp. dr. M. J. Colney

Budriko radio
Sekmadienį, lapkr. 15 d. 

9 vai. vakare iš galingos 
1000 kilocykles radio stoties 
WCFL, bus transliuojama 
populiari lietuvių radio pro
grama, leidžiama pastango
mis Jos. F. Buclrik Radio ir 
Rakandų krautuvės, 3241 S. 
Halsted St. Šios programos 
nuolat lankė lietuvių namus 
per praeitus 13 metų.

Šį sekmadienį dalyvaus ge
ri dainininkai, didžiulis or
kestras ir bus atvaidinta da
lis iš radio dramos “Baub
lių Šeima”, vaizdas prieš 
500 metų gyvenimo Lietu
voje. Taipogi dainuos garsus 
vyrų kvartetas. XX

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk viena pora aidi) visam fJ 
▼anlnul. Saugokite Jas, leisdami 
Igegsaminacti Jas modernlAkiauMa 
metodą, kurta regėjimo mokslą*

gali sutelkti 
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pažaHna
via* aklų itemptin*.1 . .

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenur 

Kampas ll-tos
Telefonas: OAMAL 0588, Cbtcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki S:I0 p. m 

Treftlad tr SeStad 8:80 a. m.
iki 7:08 p m 

DR. SB.MA SODEIKA,
O. D.

AK1H ISTIKINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisyme 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akintų patgeiba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
telephone: — EUCLID 006.

— RKZII8RNC.IJA — 
l441 So. SOth Avė., Cicero, UI 

TeL: Cioero 7681

ADVOKATAS

DB. VAITUSH, OPT.

N E W VICTORY 
BOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vaL patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. S5th PLACE 
Phone: YARds 2330

(rengtas MedAkos Depart- 
mentaa gyd'tnu.........................

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ OTDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1828 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampai Mtfa SL 
Valandos nao 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

WHITNEY E. 1 APUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED STi 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos Ud 8-toa 
valandoa vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel HTAte 7672

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofisą Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto Ud 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akinio, 
s t e s k o mingai e 
prieinamų kainą

IOS F. BUDRIK
KBAUTUVCJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
OIL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
▼ABDS «MS

Palengva* aidų ita 
aad priežastimi galvos 
svaigimo, akių aptemimo nervuo- 
tumo, skaudamų akių karitj, atitai- 
aa trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose anamiasvisaas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Special* atyda aS> 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivas akys atHiiaaaaaa 
VALANDOS: auo 10 ryto flo • «. 
vak. Seredomia aus pietų • Ba.

I dėlioj pagal sutarti
Daagely i k lr *Įd?MąeBJpULa<^a?

14712 South Ashland At. 1

Pilnai
mui vlaoklų Ilgų — 

smarkių Ir Uglalklntų.
Pilnai (rengtas Chirurgijos I)e- 
pnrtntenta*, kur svarbiai lr ma
tėmės operacijas atlieka ataako- 
mingi ChtrurgaJ-Da.ktu.ral.

Pilnai (rengta PhjrMotlicmjiy I)e- 
partmcuta.-s priskaitant Ptatber- 
mjr, Uttra. Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kltua modemttkus metodus 
gydymo.

Pilnai įrengtos X-Itay Depart- 
menta-s daktarams ir pacientams.

\'O vienam vertam ligoniui ne
kas atstumta, dft stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, msltandmc, 
kad būtų Juani ko patogkuuda.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office tel YARda 4787 
Namų tel PROspeet 1880

01. P. ATKOČIŪNAS '
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniai*, Ketvirtadieniais 

ig Penktadieniai*
Valaadoe: 10-12 ryte, 2-«, 7-9 P.M. 
314/ S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šattadiemais 

Va^ndoe: 3 — 8 popiet,

TaL TARda 5146

DR. V. A. ŠIMKUS
•TDYTOJAS IR, CHIRURGAM 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West S5th Street
11-12; 2-4 lr 6:30-S:3< 

Pirmadiendaifl tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofise TeL ............ VlRginia 1884

DR. AL RAČKUS
GkDkTMJAS LR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA;

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitanua

AM1RIK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAU0U01 KARIAI
Oftao taL 00J6

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIUI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABABIDfEMB ŠĖMOM 

nuošimčio RAToaa.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

DR. T. DUNDULIS
•TDTTOJAS IR 0SHDRGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai; 1—3 ir 6—1:80 P. I 

Trediadieaiais pagal sutarti.

9nAu/uzd 

Proteetion 
(or vour

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 88,060.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jttsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR SYMLAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

______  — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris. Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T

. Ree. 6958 8. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehfll 0617 
Offlee Tel. HBMleek 4S48

DB. J. J. SIMONAITIS
GTDTTOJAS B OSBUMAS

VaLi 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie sueitame.
2423 VVest Marųuette Rd.

Tai OANaI U22

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ER OHIROROA8 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet Ir T-8 v. vak. 
8ekmad., Trečiad. ir Seltad. va

karais ofiaaa uidarytaa. 
REZIDENCIJA:

8241 Wmž 6«th Plaee 
TaL RBPikSe 7M4

TaL YARda 2246

DB. C. VEZELIS
DAITUTAS

4645 Sa Ashland Avenue 
am 474h Street

»aL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. rak 
Herrdoj pagal sutarty

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

6757 8o. Westorn Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Ud B 
Nediliomia pagal autartį

'I

Tta. TARda 4M1.
Beai KBVvMd U07.

DR. A. J. BERTASH
•TDTTOJAS B 0BB17RAAS 

Ofiso vali aee 1-St neo ttSMRO 
7M Weot 85th Street

TaL CANai 0157
Raa. kl: PROepeet 66M

OR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS B OHERlTROAJs 

1821 Sa Halsted Street

TaL Otoero I4M

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHUtUROAfl

Kaurp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

I iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 
ir įMurnl sutarti.

Rea. 1625 Sa SOth Avenue 
Tel Cicero 1444

a CHARLIS SE&AL
G1D1TUJAS LR CHIRURGAS

4729 bo. Ashiaud Avė. 
(2-troe iujaoa)

Tel. MIDway Z88O Chicago, 11L 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet tr nuo T iKi 8:30 v. vak. 
Seamaa. nuo 10 iiu 12 vai. ryto,

DU. MAUUItit LAHN
tlkDkTlMAA IM UM1MUMUA8

4631 Sa Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Varda 0994 
Rea. TeL: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. rytoj 2-8 ir 7-8 v. vak 

tao 10 ikt 12 vai. dieni

6660 Sa Ava
VALANBOft; U v. ryte iki S popiet 

6 iki 9 vai. vaitam

SKAITYKITE “DRAUGI

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak. 
PankL, šeitad. 8:30 iki 9:30 vak.

ft.lrm.rl Pagal Puiarimg

DR. A. JENKINS
(Letena/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 Ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRglnla 2421

Vieni žraonėa darbuojasi, 
kaip bitė* rinkdamos medų 
uuo kiekvienoH gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai
nuodus.

t

z

K. J. ,
£ i
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AVIACIJA DAROSI BAISIAUSIU 
LAIVYNO IR ARMIJOS PRIEŠU

- Kiek aeroplanu paima lėktuvnešis ir kiek 
jis kaštuoja. - Ar būtu galima lėktuvais mai
tinti Angliją. - Ko sulauksime po 5 metu. - 
Koks taiklumas iš lėktuvo mėtomu bombų. - 
Nuo kokio tolio galima girdėti atskrendantį 

lėktuvą.
Gen. Mitchel didysis 
bandymas

Gal nė vienas ginklas nė
ra padaręs tokio staigaus 
progreso, kaip aviacija. Dar 
netaip ąenai nė karo spaci- 
alistai netikėjo, kad lėktu
vu būtų galima nuskandin
ti laivą. Ir net kai ameri
kietis aviatorius, gen. 
Mitchel padarė svarbųjį ban 
dymą: Amerikos pakrančių 
vandenyse į seną 'jam pa
vestą laivą smogė iš lėktu
vo 2,000 svarų bomba ir jį 
nuskandino, net ir tada ka
ro specialistai neįvertino to 
jo svarbaus eksperimento 
ir gen. Mitchel negalėjo už
imti jam prideramos vietos 
kariuomenėje vien dėl to, 
kad jūrų valstyb'ų karuose 
laivynas turįs lemiamos rei
kšmės. »
Iš lėktuvnešių ir iš 
sausumos bazių

Dabartinis karas atsklei-

A. +
ELZBIETA SIRCNIENft
(po tėvds Slončaiiskaltč)

Gyv.: 2035 N. Lawler Avė

Mirė lapkr. 12 d., 1942 m., 
1:20 vai. ryte.

Gimus Ll> tuvole. Kilo Iš 
šaulių apskr.. Klovainių par.. 
Riečių kaimd Amerikoje iš
gyveno 50 metus.

Paliko dide'iame nuliūdime: 
vyrų Juos-rų: brolie.nę Mae- 
dale^ų Rrūnlepę: 3 brolvai- 
kus — Jonų. Petrų ir Magda- 
lenų: (rimines Bučniu ir 'T)i- 
vldauskų šeimas; ir dauer kitų 
giminiu, dranmi ir pažįstamu.

Kūn~a pašarvotas Antano B. 
Petkaus ko-ū včlo,e, ’410 Ro. 
50th Avė.. Cicero. Illinois.

T Al d otų v ės ivy'-s nl-mnd., 
lankr. 1G d. Iš t-onlvčios 8:30 
vai. ryto bus atlvdėta j švento 
Antano par bažnyčių, kurioje 
ivvks gedulingos pamnldos už 
vel'orčs s e ų. Po r-amaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kani-es
- Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draugus ir paž‘stamuš 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — V>rn=. Brolienė, 
Rrolvaikai ir Giminės.

Lobi. D'rekt. Antanas TJ. 
Petkus, tel Cicero 2109.

dė aviacijos vertę, padary
damas ją daugelyje kauty
nių net pirmaujančiu gink
lu. Vokiečiai skelbia, kad iš 
pirmų 13 milijonų tonų nūs 
kandinto britų karo ir pre
kybos laivyno 3'- mil. to
nų nuskandino aviacija. 
Taigi net jūrų kautynėse 
aviacija užima kaskart 
svarbesnę vie‘ą. Tie3a dau
giau vertinama smogiamoji 
jėgą tų lėktuvų, kurie ope
ruoja (veikia) iš žemyno ar 
iš pakrančių bazių ir — 
tokius lėktuvus konstruo- 

1 jant (gaminant) ne tiek 

1 varžomosi dėl jų svorio ir 
dydžio, taigi jie gili būti 
geriau gink uoti, daugiau 
bombų panešti ir stipresni. 
Lėktuvai, kurie pritaikyti 
veikti iš lėktuvnešio dažnai, 
kad mažiau vietos užimtų, 
turi sulenkiamus sparnus. 
Jau vien tas daro juos ne- 
tokiais patikimais oro kau
tynėse, nors vistiek jie įs
tengia atlikti labai svar
bius žvalgybų bei kautynių 
uždavinius.

Moderniškieji lėktuvne
šiai dabar įstengia paimti 
75 lėktuvus bombonešius ir 
torpedas mėtančius lėktu
vus. Paprastai, 50 lėktuvų 
dalyvauja kautynėse, o 25 
lėktuvai pasilieku rezerve, 
lėktuvnešio apsaugai, šitok 
sai lėktuvnešis kaštuoja 
api® 50,000,000 dolerių.

Jei maistą anglams 
gabentume lėktuvais

Lėktuvai kaskart daugiau 
naudojami karo transpor-

t
SOPHIA IJRBON

(po pirmo vyro Valnan.-*kau. 
po tėvais Zalnerlulė)

Mirė lapkr. 11 d. 1 942 m. 
9:10 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo '.š 
šaulių miesto. Amerikoje išgy
veno apie 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime, 
dukter) Anna IVallace. žentų 
George; 2 pusbrolius — Felik
sų Ir Ignacų Čepulius Ir Jų Sei
mas (Baltlmore, Md.); švoger- 
kų Theodorų Gedlak Ir ftein'i 
(Mt. Carmel. Pa,); Ir daug ki
tų giminių, draugų Ir pažįsta
mų; o Lietuvoje paliko brol) 
Kazimierų Ir šeimų.

Velionė priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-Jos Ir Lietu
vių Keistučio klūbo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
7136 H. Itoekwell St., telefo
nas Orovehlll 2996. I/ridotiivt s 
Įvyks šeštad , lapkr. 14 d. (š 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J Gimimo I’an. šv. parap. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės siela. 
Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuošlrdžlnl kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę Duktė. Žentas, Pus- 
Itmllal, ftvogrrka Ir Giminė**

L^ld. direktoriai Laehaw«cf 
Ir 8flnal — tel. Canal 2515.

tams. Jau Ispanijos pilieti
niame kare Franko dalį sa
vo armijos iš Afrikos atsi
gabeno lėktuvais. Vokiečiai 
itin mėgsta iš lėktuvų sėti 
parašiutininkus ir net tan
kus. Žinomas aviacijos spe
cialistas majoras Aleks. P. 
De Severskis savo knygoje 
“Victory Through Air Po- 
wer” skelbia, kad transpor 
to lėktuvais nebūtų sunku 
maitinti Angliją, kasdien 
jai pristatyti trūkstamus 
25.000 tonų maisto. Jo aps
kaičiavimu 500 lėktuvų 
Dauglas B-19 modelio, neš
dami kiekvienas po 50 tonų 
galėtų Angliją daug geriau 
aprūpinti maistu, ka;p sub- 
marinų skand:nami laivai. 
Ypač tas būtų lengvai įma
noma daryti, jei būtų siun
čiamas dehidruotas (išdžio
vinus vandenį) maistas; jis 
tada teturėtų tik penktą ar 
septintą dalį ansktybesnio 
svorio ir 100 lėktuvų kasdie 
ninėje tarnyboje galėtų len 
gvai Angliją aprūpinti trū
kstamu maistu.

Kai bombonešiai pasieks 
kiekvieną žemės vietą

Aviacijos specialistai pra 
našauja didelę ateitį tai gin 
klų rūšiai. Minėtasis maj. 
de Severskis yra tos nuomo 
nės, kad per penketą metų 
jau pavyks sukonstrinuoti 
lėktuvus, galinčius nuskris
ti iki 25,000 mylių be nutū
pimo. Su šitokiais bombone
šiais bus įmanoma pas ekti 
bet kuri vieta pasaulyje. Ne 
reikia nė , tokių — turint 
bombonešius, galinčius vei
kti 6,000 mylių spinduliu, 
jau galima nugalėti plačiau
sius okeanus ir Ameriką iš 
savo valdomų žemių galėtų 
pasiekti visas svarbesnes 
sostines ir karinius bei pra
monės centrus.

Bombų taiklumas

Tuo labiau, kad aviacijos 
mėtomų bombų ta’klumas, 
dėka ištobulinamų instru
mentų, labKi auga. Taip, te

oretiškai skaičiuojant, lėk
tuvas iš 30,000 pėdų aukš-

čio, kur jis jaučiasi saugiai 
nuo priešlėktuvinės artileri
jos, numesdamas bombą bū 
tinai pataikys į apskritimą 
200 pėdų skersmenyje. Jei 
praktikoje ir pasitaiko di
desnių klaidų, tai vis dėlto 
šiandieną lėktuvui darosi 
nebesunku numesti bombą į 
tokį didelį taikinį, kaip lai
vas. Nors ir lėktuvams ne
mažai pavojų sudaro gerai 
organizuota laivo priešlėk
tuvinė artilerija. Pažymėti
na, kad naujausi detekto
riai gali besitartėjančio lėk 
tuvo balsą išgirsti už 100 
mylių ir duoti ženklą pasi- 
ruošt juos sutikti.

Nežiūrint tų visų apsau
gos priemonių, vistiek lėktų 
vai darosi baisiausis priešas 
kaip laivyno, tai ir sausu
mos armijos.

Kun. J. Prunskis

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands wbo suffercd from the torturing 
pūna of rheumatism. sciatica. lumbago, neu- 
rulgia and neuritis—are certalnly happy over 
their discovcry of NURITO. Now they have 
lound a quick-acting forniula uhich spvedily 
relieves those eihausiing muscular aclies and 
pairre. NURITOis trustworthy and dep-ndable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
t be joy of relicf from pain—«o you can work m 
neace and sleep in comtort—hc wise and try 
NURITO undėr this ironclad guarantee. If the 
very first tlirrc doses do not relieve Ihat cruel 
pain Io your satisfaction—your money will be 
refunded. Don'l sutler. Auk yourdruggist today 
for NURITO on tina guarantee. (<T.N.C.)

NULIŪDIMO

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“hRAIJOAS" HEIiP W4\TED 
ADVEHTISING BEI’AKTM EN’I 

127 Mo. Dearborn Street
Tel.: RA S (lotu h 94MM-S4MS

ŪKI.P IVANTFŪ — VYRšl

PAPRASTI DARBININKAI reika
lingi Pastovūs «l«rbi<. Ats'šauki- 
te S vai. ryto prie 23rd St. entranco 

SHAVINGS & S.UVDl’ST CO. 
2214 So. Westcrn Avė.

REIKALINGI BKI.T ir Dltl'M SAN- 
DERS. Patyrę. Pastovūs dalbai. At
sišaukite sekančiu antrašu:

1311 WEST 47TH .STREET

MACHINE OPERATORIAI
LATIIE, Engine ir Turret; BORTNG 
MILE. Vertlcal ir Horizont.il. GRIN- 
DERS, Internul ir External. Kreip
kitės J —

D. O. JAMES MFC CO.
1140 W. MONROF. STRF.F.T

BERNIUKAI, 16 ir 17 metų senumo 
prie buffing ir potishing darbų. Vra 
proga išmokti gerai apmokant) am
atu. Kreipkitės prie Mr. King — 
3-čiani aukšte, sekančiai:

325 NO. AVELES STREET

REIKALINGI RAKANDŲ DIRBTU
VĖJE: Stieker. ltip-saw ir I’laner
operatoriai. Taipgi ir Finishing 
Spraver. Kreipkitės j—
O. C. S. OLSEN CO., 2527 Moflat St.

METAL SPINNERS
patyrę prie spinning Steel ar alu- 
minum. Gera užmokestis ir gero3 
gyvenimo sąlygos — Elwood, Ind. 
Atsišaukite ar rašykite j —
MLNCIE-ELVVOOD LAMP CO. 

ElivOod, Indiana

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU-

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

PCRF1V MACHINE OPEBšTnRIAT 
i (kalingi .liilili west sl.le. Dari,:.s 
su overtline. Pašaukit,-:

KlitZll 2DGH MII. U \ ĮKILS

V YRA I — prie lengvų assemhly il.irbų 
Patyrimas nereikalingas. Pageidau
jama tarpe 45 ir 53 metų senimo. 
Pastovūs darbui, atsišaukite tuojau:

R Alll ANT MIG. CO. 
t I I I XX . Sii|M*rior.

MERGINOS 17 — 35
Prie Svariu Ir lengvu dirbtuvės dar
bų Patyrimas nereikalingas. Valan
dinė mokeNties rata mokamu kompa- 
niios laike mokinimo. laibai gera 
t ransporlavija. Atsineškite gimimo ar 
krikšto Rūdijimų. Atsišaukit tarp k 
ryte it.i 1:30 vai. popiet lute papras
tų iii. nų

III XIP II KlltPIN MI G. CO.
1036 No. Prairle.

V Y R A I 30 55
Dirbti moderniškoje "corrugated" 
baksų dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. 55 centai j vai. pradžiai 
Viršlaikis jei norėsit. Atsišauki! nuo 
9 iki 1 1 ryto ir nuo 2 iki 5 po pietų. 

•L II. STONI: A SONS 
4200 XV. 42ml Plrtcc

pardavimui

PARDAVIMUI KRAVTUYfc
Randasi geroj vietoj, netoli MeKInle, 
Park. l-alial geri Įrengimai. Pardavi- 
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValter Nulovr. 2200 W. S7th Rt» 
Chicago, ni.. tel. I-AI'ayctte 6098.

PIGIAI PARSIDUODA — PI.l’NK- 
KNINCS KALDROS IR 1’ADUŠKOS. 
Atsikreipkite sekančiu antriniu:

3117 SO. UNION AVENUE 
arba pašaukite -------- VICUiry 2213.

IIEI.P VVANTEI) — MOTERYS

OPERATORES, patyrusios prie pov
ei- siuvimo mašinų. Gali uždirbti net 
$23.00 ) savaitę ir overtime. Nukt) 
ir dienų shiftai. taipgi Ir laikinai. 
Nepatyrusias merginas priimam l.!- 
mokinimui, 40 centų j valandų Iš 
pradžios.
4TH FLOOR — 624 W. ADAMS ST

MOTERYS
Reikalingos dirbti naktimis prio va
lymo ir prižiūrėjimo darbų nn 
niškatne vidurmlesčio name. 40 va
landų savaitė, gera užmokestis. At
sikreipkite j ROOM 757.

PEOPLES GAS BUILDING
122 ą. MICHIGAN BLVD.

MERGINOS 17 — 35
l’rie lengvų dirbtuvės darbų moder
niškoje ''corrugated” baksų dirbtuvė
je. 45 centai j vai. pradžiai. Viršlai
kis jei norėsit. Atsišaukit nuo 9 iki 
11 ryto ir nuo 2 iki 5 popiet.

J. H. STONE A SONS 
4200 \V. 42n«l Pln.ce SKELBKITES DRAUGE’

PADĖKONE

A « A

ONA KASPARIENĖ (KASPER)
kuri mirė Spalio 30 d. 1942 m. ir tapo palaidota Lapkr. 3 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškaln tėveliui kun. kleb. J. šau- 
linskui, Šv. Mykolo parapijos klebonui kuris atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą ir vargonininkui N. Kuliui kuris 
gražiai atgiedojo gedulo pamaldas.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direktoriams Lachawicz ir sunarna 

kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinasti, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame grabnešiams šv. Cicilijos draugijos na
riams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mano mylima žmona, lai Visagalis Dievas sutei
kia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras Stanislovas Kasparaitis, Sūnai,
Dukterys, Marčios, Anūkai ir Giminės.

(Įstelgta 1889 m. l

PETER IROOST 
M0NUMEN1 CO

MENIŠKI — VERTINO!
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma virt 50 m. to* 
pačios teimns rankose 1

PERSONALTZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAI COS7 
_______________

Memoriale Erected Anywhere

Workmanshlp and Material Unexcelled — 
and Ohtainahle at Lowest Prices.

81*7 o a war bonds wtth THE 8AVTNO

KREIPKnUS PRIE LIETUVIO

IOHN W PACHANKIS
Mrvnher of th. fitthnanlaa rstamhr* of O>nmni»

REZIDENCIJA-tODERNl Išvidinė PARODA 
t.ASR W Washlngtnn Blvd 

Tai ESTehrook
5919 South Troy Si 
Tel REPuhllr 429F

VAIiANDOP Kaedien 9-9 v vak Arttad Ir Sekm 9-« vai

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Nakty

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. VAROS 1741-1749
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

ii stoties WGES (1390) su Povilu Aaltimiem

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Horizont.il
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
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, rašomaja ma
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Ciass Matter Ma :ch 31. 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.

Mūsų krikščioniškos ir tautiškos pareigos
Šiuo metu sunku, yra gauti iš Lietuvos tiek žinių, kiek 

jų norėtume gauti. Bet kad ir nedaug jų gauname ir 
kad jos pasiekia Ameriką po kelių mėnesių, mes vis tik 
gerai vaizduojamės, kokius vargus kenčia Lietuvos žmo
nės.

Prieš pora dienų gavome pluoštą pranešimų per neu 
traliuosiąs Europos kraštus, iš kurių matome, kad

Lietuvos žmonės yra mindžiojami nacių kulnimis; kad 
jie ne tik jokios laisvės neturi, bet yra apiplėšiami, 
varomi sunkiems darbams Vokietijon; kad jiems grę
sia tautinė mirtis, jei nebus išlaisvinti iš nacių ver
govės.

Pavergtuosius, kenčiančiuosius gelbėti yra kiek
vieno doro žmogaus pareiga. Jais rūpintis mums liepia 
krikščioniškosios artimo meilės jausmas.

l’osics artimo meilės vedami misionieriai keliauja j 
tolimiausius kraštus, pas pagonis ir, nepaisydami ko
kios rasės ar tautos žmonės, teikia jiems pagalbą: mo
ko, auklėja, gydo, maitina. Sąmoningi krikščionys mi
sionierių išganinguosius darbus paremia savo gausin
gomis aukomis. .... .

GEBI DARBAI PRASIDEDA NAMIE
a "

Bet ar tik nelabįau mes esame įpareigoti rūpintis 
sava tauta, saviškiais?

Abejonės apie tai nėra ir negali būti.
Geri darbai turi prasidėti savuose namuose. 
Lietuva yra mūsų tėvų kraštas. Ir jei mes aiškiai

žinome, kad to krašto žmonės, mūsų kilmės ir kraujo 
broliai, kenčia persekiojimą, badą, yra ištremiami,

tikrai skaudžiai nusidėtame gerajam Dievui, savo tau
tai, jei pirmoje vietoje nesiskubintume jiems i pa
galbą.

Bet kaip? Kokią pagalbą mes turime galvoje? 
Atsakymas, berods, yra aiškus.
Šiandien mes nei patys negalime Lietuvon nuva

žiuoti, nei maisto, nei pinigų, nei kitokios apčiuopiamos 
medžiaginės paramos savo artimiesiems pasiųsti.

KO REIKIA?

Tačiau mūsų žygiams jiems padėti yra keliai, yra 
priemonės.

1) Mums reikia dar stipriau remti Amerikos pas
tangas nugalėti nacizmą, kuris savo kruvinomis žnyp
lėmis tari suspaudęs mūsų tėvų kraštą ir iš mūsų bro-> 
lių nori išspausti paskutinius gyvybės syvus.

2) Mums reikia stipriai susiorganizuoti, akylai bu
dėti, dirbti ir aukotis, kad atstatant karo sugriautą 
pasaulį ir vykdant į gyvenimą Atlanto Čarterio dės
nius, ir Lietuva būtų atstatyta laisva ir nepriklauso
ma valstybė.

3) ' Mums reikia dėti centas prie cento, kad sudaryti 
fondus, kuriais tuoj po karo galėtume sušelpti oku
pantų nukankintas, išbadėjusius lietu vos žmones ir 
duoti jiems laisvo, nepriklausomo gyvenimo pradžią.

Čia iškelti klausimai bus keliami rytoj įvykstan
čioj Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų konferenci
joj, kurią sušaukė Federacijos apskritis. Ir, neabejoja
me, kad klausimams svarstyti susirinks visų katalikiš
kųjų draugijų atstovai, visi katalikų veikėjai, kurių 
tarpe pažadėjo būti ir V. S. finansų departamento at
stovas ir Lietuvos konsulas.

žodžiu,
turėsime stipriau susiorganizuoti U. S. karo bonų ir 
ženklelių platinimui, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
paramai ir Lietuvos gelbėjimui.

SIU LAIKU REIKALAVIMAI

Vakar savo trumpame rašinyje džiaugėmės, kad to
kia konferencija yra sušaukta tokiu momentu, kurio 
kiekviena minutė yra brangi, kurio įvykiai iškelia di
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džia* problemas, drebina mūsų širdis, paliečia jausmus. 
Ir jei mes šiomis dienomis nesusiorganizuosime ir nežy- 
ginosime sykiu su gyvenimu, jis mus išmes ir sumin
džios, kaipo atsilikėlius, nesugebėjusius suprasti mo
mento įvykių svarbą ir tinkamai reaguoti.

Šie laikais yra ..didžiųjų perversmų laikai, didžiosios 
akcijos Laikai. Mes, besidžiaugdami tuo, kad Amerika 
aktyviai ir galingai įstojo į karą, kad pasukti pašėlusiu 
greitumu besisukantį pasaulio ratą į žmoniškumo, tei
sybės, taikos, laisvės ir gerovės laimėjimą, pasmerkime 
iš visų savo jėgų į darbus, kiad tas laimėjimas greičiau 
būt pasiektas.

Tad, rytoj įvykstanti lietuvių katalikų konferencija 
— yra Amerikai ir Lietuvai Laimėti Konferencija —
Victory Conference.

Ką sako šios savaitės Įvykiai
Amerikos karo jėgoms pavyko ne tik visą šiaurinę 

Afriką paimti savo kontrolėn ir Berlyn-o-Romos ašį 
įstumti defensyvon, bet ir Pacifiko fronte su japonais 
nemažai pasivaryta į prieki- '

Ši savaitė, žodžiu, buvo labai reikšminga ir Amerikos 
ir Jungtinių Tautų gyvenime. Šioj savaitėj Jungtinės 
Tautos aiškiai perėjo ofensyvon ir tai tokion ofensy- 
von, kuri parodė vadovybės sugebumą nustatyti tikslius 
karo planus ir juos sėkmingai vykdyti. Paskutinieji žy
giai ir Afrikoj ir Solomons salose sakyte sako, kad

jungtinės tautus karą laimės ir kad tą laimėjimą nu
lems Amerika, stojusi ofensyvon planingai, visa sa
vo vyrų jėga ir visais turimais resursais.

Nors reikalą turima su priešais — vokiečiais ir ja
ponais, kurie per keliolika metų didžiausiu planingumu 
ir intensyvumu rengėsi karui, tačiau šiandien patys 
priešai jau gali numanyti, kad jie jokiu būdu negalės 
atlaikyti pradėtų demokratijų žygių sudaužyti Berlyno- 
Tokio ašį, išlaisvinti jų pavergtas tautas ir užtikrinti 
viso pasaulio žmonėms taiką, laisvę ir gerovę.

Ar išstafys Lietuvos vėliava?
Chicagos bolševikų šlamštas giriasi, kad, minint So

vietų Rusijos revoliucijos sukaktį, Lietuvių Auditori
joj pirmą kartą bus iškelta virš trisdešimts tautų vė
liavos.

Gaila, kad tasai šlamštas nesumini, kokių tautų vė
liavos bus iškeltos. Mat, būtų įdomu žinoti, ar jų tarpe 
bus laisvos ir nepriklausomos Lietuvos trispalvė vėlia
va, ar ne.

Jei neskelbia, tai suprantama, kad Lietuvos vėliavos 
nebus. Nebus dėl to, kad lietuviškieji bolševikai ją bai
siai paniekino, jos vietoje iškeldami Lietuvos priešų- 
okupantų vėliavą, išsižadėdami savo tėvų krašto ir iš 
visų savo jėgų dirbdami prieš laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą.

SPAUDOS APŽVALGA
Tesijungia vienam tikslui

“Amerika” rašo:
“Lapkričio 7 d. New Yorke posėdžiavo Lietuvių

Tautinė Taryba, kuri vadovauja Lietuvos Piliečių Są
jungai. Tarybą sudaro keturių didžiųjų Lietuvos sro
vių žmonės, kurie stojo darban nuoširdaus susitarimo 
keliu.

“L. T. Tarybai savo pritarimą yra pareiškusi Ame
rikos lietuvių visuomenė ir jos viešoji nuomonė. Tik 
per ilgai negirdėta apie jos veiklą. Ji turėtų susilaukti 
pastovios įstaigos, aplink kurią teiktųsi stiprus ne
priklausomybės bylos gynimas. Su ja turėtų palaikyti 
Labai šiltus santykius ir nepriklausomos Lietuvos in
stitucijos.

“Per mažai turime laisvėje esančių pajėgų Lietuvos 
žmonių, kad būtų galima pateisinti skaidymasis. Tegu 
jie visi tampriausio susitarimo keliu jungiasi vienam 
tikslui — drauge su demokratinėmis pajėgomis ko
voti už laisvą pasaulį, už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą!”
•
“Tėvynė”, paraginusi pirkti U. S. karo bonus, pa

stebi:
\ “Jei jūsų mieste yra lietuvių komitetas bondsams 
pardavinėti — pirkite bondsus per tą komitetą. Kur 
tokio komiteto nėra — pirkite bile kur, bet bent ku
riam lietuvių komitetui praneškite už kiek bondsų 
esate pirkę. Kitaip darant, Amerikos lietuviai žinos 
kaip gausiai Ameriką laike šio karo parėmė, ir vai* 
džia mums duos už tai atatinkamą kreditą.”e
Sv. Jurgio parapijos, Chieągoje, jubiliejinė knyga pa

sirodė tikrai gražiu viršeliu, gausiai iliustruota ir ver
tinga istoriniu atžvilgiu. Si pirmoji lietuvių parapija 
Chieągoje praėjusį mėnesį iškilmingai minėjo ayksir’ 
jubiliejų.

tumpai

Šeštadienis, lapkr. 14, 1042

Hitleriu mašina Egipte su
daužyta. Ją sudaužė anglų 
kariuomenė.

Šiame kare bus pirmas vo
kiečiams smūgis, vedąs į vi
sišką nacių pralaimėjimą.

Bet kodėl vokiečiąi Egip
te buvo sumušti?

•
Premieras Churchill anglų 

parlamente pasakė, kad
tai buvo Amerikos tankus, 
kuriomis anglų kariai gar 
Įėjo sudaužyti nacių fron
to lįnįjas ir juos vytis.

Prie to dar reikia pri
dėti, kad labai daug nulėmė 
šaunūs amerikiečiai lakūnai, 
kurie iš savo lėktuvų daužė 
vokiečių jėgas.

•
Berlyno Romos ašies va

dai sudrebėjo, kai Amerikos 
armija atidarė kitą frontą 
šiaurinėj Afrikoj ir tą kon
tinento dalį užėmė.

Hitleris pajuto, kad susi
durti su Amerikos kariais 
ir Ąmerikos karo pabūklais 
karo lauke nebus baikos.

Naciams reiks daug nu
kentėti ir, žinoma, arba bū
ti į dulkes sudaužytais arba 
geruojii pagidUbti? -i; .

Mažesnės 'pasaulio baus-1' 
mės susilauktų Hitleris ir 
Mussolinis, jei dabar tuojau 
iškeltų baltą vėliavą, nelau
kiant kol visa Italija ir Vo
kietija bus su žeme sumai
šytos.

•
Lietuvių, laimėjusių praė

jusiuose rinkimuose, tarpe y- 
ra ir adv. K. Paulauskas, bu
vęs L. Vyčių centro pirmi
ninkas.

Jis yna. išrinktas New Jer
sey valstybės legislatūros 
nariu.

Tai svarbi pozicija.

Po svietą pasidairius
Jau kelinta sava tė, kai 

sunkiai serga Čikagos bal
šavikų šulas H. Jagminas. 
Lietuviški balšavikai savo 
broliui lietuviui sušelpti tik 
trupinius numeta, o kaca- 
pams ir spaniardams anar- 
kistams revoliucionieriams į 
Ameriką atvažiuoti š i pk ar
tės perka.

Kokia “saldi” yra cicilia- 
tinė-balšavistinė artimo mei 
lė!

“L. Pruseika baigė savo 
maršrutą tolimuose vaka
ruose”, apgarsino Bruklyno 
balšavikų gazieta.

Nekst — Bimba, Andriu
lis, Mizara ar kas kitas. Ir 
taip, kaip anoj komedijoj, 
daina be galo: vasara pra
eis, žiema ateis; žiema pra
eis, vasara ateis...

Laikraščiai pilni apgarsi
nimų: reikia darbininkų 
dirbtuvėms, kurios ginklus 
gamina net tai pačiai Rusi
jai, o lietuviški proletariatų 
proletariatai sau: važinėja, 
valgo, geria, miega.

Ir sakot, kąd balšavikams 
negera kapitalistinėj siste
moj ! Gyvenk? ir norėk.

(Įš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 14 d.)

Mūšiai tarp bolševikų ir 
Kerenskio armijos... Prie 
Gatčinos eina dideli mūšiai 
tarp bolševikų ir premiero 
Kerenskio šalininkų karei
vių... Petrogrado ir Mask
vos susirėmimuose žuvo 1,- 
500 žmonių... Iš Londono pra 
nešta, būk Kerenskis jau nu
galėtas... Leninas ir Trockis 
užsidarė kariškame laive 
“Aurora” ir saugioje vieto 
je būdami diriguoja revoliu
cijai.

Maikis Pinigėlis įsimylėjo 
į turtingojo Džimio Bmnaš- 
kos dukterį. Vienas kitam 
patiko, — tiktai klausimas 
buvo, ar sų tuo sutiks pats 
Džimis Bumaška. Kai Pini
gėlis Bumaškaį pasisakė 
mylįs jo dukterį ir prašė 
leisti jai duot jam savo ran
ką, Bumaška išdidžia prabi
lo.

— Vaikei, nori būti mano 
žentu, I'/a, gerai, pažiūrė
sim. Nuo šios dienos aš pra
dėsiu rankioti žinias apie 
tavo paėjimą, tavo gyveni
mą, ir taip toliau.

— Gerai, kad apie tai už
siminei, — atsakė Pinigėlis. 
— Reikės ir man parankio- 
tį žinių apie tamstos paėji
mų. gyvenimą ir taįp toliau.

— Na, jeigu taip, tai pa
mirškime visą ir leidžiu sa
vo dukteriai sayo ranką ati
duoti tamstai.

Žmogus gali tapti žmogum 
per auklėjimą. (Kantas).

Nelygios jėgos

$
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1$ KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš pnof. K. Pakšto knygų ‘Aplink Afriką”, 

antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
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SĄJUNGININKŲ KARIAI Į AFRIKĄ

(Tęsinys)

Pro Sinajaus kalną

pasiekiame 28-tą šiaurės pa
ralelę, tai gruodžio mėn. jau 
jaučiama žiema Čia termo- 

Gruodžio 11 d. popiet j3u metr?s rodė vidurdieny 21 1 
prisiartinom prie Dži ibal C. Dėl šickio tokio vėjo ir 
sąsiaurio, pro kur įplaukia- iš tropiškų karščių grįžtan- 
me į ilgą, siaurą ir negilią tiems žmonėms ši temperv 
Suezo įlanką, šiaurės vaka tūra jau šaltoka, prie jo; 
rinėje Raudonųjų jūrų ker- reikia pratintis.

* * v
m <* v

tėję. Raudonosios juro; šiau
rinėje savo daly kontinen- 
tan įkiša, tartum, du pirštu: 
Suezo ir Akabos įlanka?. A-

Suezo įlanka plaukiant ma 
tyti aiškiai dviejų kontinen
tų krantai: Azijos ir Afri
kos. Iš abiejų pusių viešp'-

bi jos tiesios, siauros, ilgos itauja plačios dykumos, jun-
ir negilios. Jų tarpan, kaip 
tarpupirątin, įsispr audžia 
garsumai Sinajaus pussalis.

giančios Saharą su Arabi- j 
jos tyrais. Įlankos pakraš-• I
čiai aukšti: kai kurios atski

kurio pietinės dalies kalnų j ros viršūnės turi nuo 400 iki 
masyvą išvydome saulės spi- į 1000 eu viršum metrų, o to- 
nduliuose besimaudantį, ii-i liau nuo kranto, ypač Sim- 
zūrinėmis, melsvomis spal- : jaus pussalio gilumoje yra 
vomis nudažytą, lengvutės, j daug aukštesnių kalnų, ku- 

plonutės ūkanos apgaubtą, rių viršūnės matosi iš laivo 
gražų, pasakišką ir svajin- arba iš aukštesnių Suezo 
gą, kaip Šimonies paveikslų miesto apylinkių. Arabiškai 
pilį. Tai tas pats garsusis kalnas vadinasi “džebel”. Si- 
Sinajaus pussalis. kur Mo- najaus pussaly aukščiausi v-
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Amerikos ir britų kariai deda kariškus dalykus į bagažinį karą, kur tai Anglijoje, 
prieš įlipant į laivą plaukti užimti prancūzų šiaurės Afriką.

1$ DIDELIO RASTO- IŠĖJO IS KRAŠTO...
Paprastai nėra priimta karinis Lietuvos ekonomi- 

knygos autoriui polemlzuo- nia gyvenimas nepilnai nuš- 
tį su recenzentu, nes tai jo viestas, nes esą aš pareiš- 
teisė išaelti knygos trūku- kęs, kad pilnos ekonominės
mus ir nurodyti privalu- statistikos iš prieškarinio 

zės vedami iš Egipto žydai ra šie džebeliai! Džebel Ka-1 Ne“rtjau ir •* dsl to 1 laikotarpio iki 1914 nesą. Jis

klajojo, kur dabar arabų be- tarim, arba Katherin (šv. 
duinai klajoja, kur susi'in- Kctrinos) 2602 m, Džebel 
ka du milžinai kontinentai Um Somar 2575 m, Džebel 
ir trys didžių atsiminimų ša- Thebt 2403 m, Džebel Mira 
lys: Egiptas, Palestina ir (Mozės arba Sinajt?us kal- 
Arabija. Beveik visas Sina- ( nas) 2244 m, Džebel Serbai 
jaus pussalis priklauso Egip- 2052 m ir daug kitų'žemes- 
tui, bet iš rytų prie jo prisi- nių.
glaudžia ir Palestina, pasie- Į Arti šiaurinio Suezo įlan- 
kianti Akabos įlanką, kurios j jęOS pakraščio yra Ajun Mū

rytuose tęsiasi Transjorda- i ga arba Mozės, šaltiniai qu

eiti į ginčus su savo “New gi žinodamas Amerikos bib- 
Europe” recenzentu, nors 1 liotekų turtingumą su tuo 
jo recenzija yra ne^bjekty- nesutinkąs. Anot jo, būtų 
vi ir pikta. Bet “ Draugo” • užtekę tam laikotarpiui tik 
1£42 metų lapkričio 2 die- kiek daugiau laiko pašvęsti, 
nos vedamasis dėl “New Dėl to kaip t.k ir galiu 
Europe” tilpusios mano kny pasakyti, kad čia gerbiama-
gos “The Economic Recons- 
truction of Lithuania after

sis recentetas prašovė pro 
šalį, ar kaip teisingai “Drau

19Į8” apžvalgos duoda pro- i gas” lapkričio 2 dienos ve

Šešių chicagiečių, kurie kaltinami 

turėję ryšį su Herbert Haupt byla 

eina prie galo.

nijos ir Arabijos žemės. Pa 
lestiniškoje Sinajaus daly 
aptikta anglies ir magnezi- 
jos ir yra vilties, kad reiks 
steigti šių mineralų kasyk
las. Jei tai įvyks, tai sudiev 
šio krašto patriarchališkam 
gyvenimui. Mašinos su strei
kais įsiskverbs į ramią no
madų šalį, kaminais ir dū
mais sudrums. skaidriąsias 
padanges, kur Mozė su Je
hova kalbėjo.

Į Suezo įlanką įvažiuoja
me pro šeduano (Schadwan)

jo sūnus iš Vokietjos atsi
vežęs $15,000. Taip. sakęs jo 
sūnus Her bert. Nacių sabo
tažninkai tuiėjo susirinkti 
į Chicagą liepos 6 dieną, 
Knickerbacker viešbutyje. 
Turėjo atvykti kas tai ir iš 
Nevv Yorko.

Hans Haupt sako, kad 
VVergir. klausinėjęs Herber
to, jo sūnaus, apie submari- 
r'no veikimą (Wergih yra 
aname pasauliniame kare 
tarnavęs navy).

Herbert Haupt paliko tėvų 
namą anksti rytą. birželio 
27 d., ir už poros blokų nuo 
to namo jis buvo sučiuptas 
F.B.I. Herbert Haupt su ki
tais šnipais buvo nuteistas 
mirti karo teismo, rugpiū
čio 8 dieną.

Atrodo byla jau eina prie 
galo.

STOSKAITft LANKĖSI

Chicagoje, Federaliniame 
teisme, pereitą ketvirtadie
nį buvo skaitomas Hans 

I Hs ipt 23 puslapių pareiški- 
' mas apie nacių sabotažnįniu 
kų planus.

Hant Haupt pareišk mai 
inkriminuoja netik jį patį, 

i bet ta;p pat jo žmoną Erną, 
Walter ir Lucille Froeling 
(Herberto Haupto tetulę ir 
dėdę), ir Otto R chard ir 
Kate Wergin, jų draugus. 

Pradeda pasakojimą

Hans Haupt savo pasako
jimą pradeda nuo to, kaip 
jis 1914—1918 metais tar
davo kaizerio armijoje ir jo 
sūnaus, nacių šnipo Herbert, 
gimimą Vokietijoje.

Hans Haupt papasakojo, 
Įkąd jo sūnus Herbert Ame
riką apleido 1941 m., birže
lio mėnesį, kartu su juo iš-I
vyko ir Werginų sūnus Wolf 
gang. Tie vyrukai turėjo 
kontaktą su vokiečiu konsu 
šulu Meksikoje ir Tokio 
mieste. Jie yra, buvę Meksi- 

Įkoje, Japonijoje, Prancūzi- 
į joje ir pagaliau nuvyko į 
i Vokietiją, kur lavinosi sa- 
'botąžo darbams.

Buvo apdovanotas

Hans Haupt pareiškė, kad 
jo sūnus Herbert Vokietijo
je buvo apdovanotas kry
žiaus ženklu, antros klasės 

i ir specialiu medaliu už tai, 
kad perplaukė per britų 
blokadą.

Werginų sūnus Wolfgang 
įstojo 12 metų į Hitlerio ar
miją, jis taip pat buvo ap
dovanotas nacių už perplau- 
kimą pro britų blokadą.

Hauptų sūnus Herbert na 
j cių submarinu atplaukė į 
Ameriką ir išlipo į Floridos 
pakrantes, tai įvyko šių me
tų birželio 17 dieną.

Hans Haupt pareiškęs, 
jo sūnus Herbert į Chicagą 
ątvyko birželio 19 dieną ir 
papasakojo, kad submari
nas, kuriuo jis plaukė, nus
kandino du laivus, paminė
jęs net vardus. Hans Haupt 
ęako, kad Froehling š'uos 
laivų vardus atsimena. 

Atsivežė pinigų.
Rans Haupt pareiškė, kad

dokumentai, liečiantys Lie
tuvos nepriklausomybę, jų 
tarpe yra Suvalkų Sutarties 
tekstas ir Lenkijos ultima
tumas Lietuvai 1038 me
tais. Ar tas yra propaganda 
prieš Lenkiją? Nežiūrint 
kaip nemalonūs š tie doku
mentai bebūtų recenzentui 
S. K., paduočiau aš juos sa
vo knygoje, ar nepaduočiau I 
— jų iš istorijos jau niekas | 
neištrins. Skaitydamas juos i 
propaganda, recenzentas S. ' 
K. netiesioginiai pripažįsta, 
kad su tais dokumentais su 
rišti Lenkijos pasielg mai 
yra juoda dėmė Lenkijos 
istorijoje, ir tos dėmės nei 
S. K., nei aš neištnnsime 
nežiūrint kiek jie bekenktų 
tų dviejų kaimyninių tautų 

santykiams. (Bus daugiau? t

auginimas buvo aiškioje ki
limo stadijoje. Apie kiekvie 
ną Lietuvos ekonominio gy
venimo šaką prieš 1919 
metus, ar tai būtų pieni
ninkystė, ar kocperacįja, ar, 
pagaliau, pramonė, duota 
tiek medžiagos, kiek tai tos 
rūšies darbui reikalinga. 
Čia nemanau esąs neišlai
kęs metodikos kriterijumo.

Žvilgterėkim į objektyvu
mo kriterijumą ir pažiūrė
kim pats recentas jo laiko
si, kurio trūkumą jis man 
prikiša. Štai išvertęs pasi- 
tuosiu jo kaltinimą: “Vieto-

damajame sako — iš ilgo 
rašto išėjo iš krašto. Pilnaimažute oaze. Šaltinių yri ke

letas. Kai kurie labai kar-
sutinku, kad Amerikos bib- 1 Je nagrinėjęs ilgiau šitą 
lictekos labai turtingos bran !skyr«ų prieškarinį laiko

gia ir vertinga literatūra, 
bet medžiagos apie priška- 
rinį Lietuvos ekonominį gy-

tarpį. A. S.), has aiškiai 
diktuojama metodinių ir 
mokslinių motyvų, autorius, 
atmesdafnas objektyvumo 

principą, kaip tai keistai
prie ilgos pastabos ( ?) pri-✓
dėjo kelis skyrius, negrinė- 
jančių ekonom'nį atsistaty
mą, kurių trys ketvirtada-

gą ir man tą vedamąjį pa
pildyti keliais faktais.

Mokslo darbus vertinda- 
tūs. Netoli šių vietų, tarp ini kritikai neretai iškelia 
Ras-el-Abadie ir Nevvporto ' naudingų minčių ir nurodo 
uolų, sakoma. Mozė su jo ve- klaidas, už ką autorius lieka 
damai* iš Egipto žydais pe-' dėkingas. Tik tuo keliu yra
rėjęa per Suezo įlankos kam-! galimas mokslo progresas. venimą nebuvimas nieko 
pą, bet kiti linkę yra tvip aš taip pat būčiau dėkin- |bendro neturi su tų biblio- 

gas, jei mano knygą reeen- | tek« turtingumu. Yra fak-
zavęs 8. K. būtų išlaikęs tą Us' kad iS vleo aPie to lai‘ 
nusistovėjusią etiką, pagal kotarP'° Lietuvos ekonomė 

nį gyvenimą nėra jokios li
teratūros. Vienintelė knyga, Įbai yra paprastas propagan 
duodanti šiek tiek statisti- ' £^n^s puolimas, nukreiptas 
nės medžiagos apie to laiko- Pr*eš Lenkiją 
tarpio Lietuvos ekonominį turiu pastebėti, 
gyvenimą yra B. Skalweit, 1 propagandinio 
Die Landvvitschaft in den Ii Prieš Lenkiją knygoje nėra, 
tauischen Gouvernements: ® Vra tik, f aktų konstatavi- 
ihre Grundlagen und Leis- maS' Je5 Le faktai nemalo- 
tungen, Jena, 1918. Ši kny- ^nūs recenzentui, tai dėl to 

objektyvumo kriterijumą. ga manQ darbe paminėta ir negi autorius kaltas. Argi 
Mano darbas g.rdi, neišlai- jos statistinė raedž aga pa_ jau tikrai trys ketvirlada- 
kąs nei mokslinio nei objek- ainaudoU Pagaliau, kągi liai knygos nukreipta prieš 
tyvinio kriterijumo. daugiau būtų galima ir pa- Lenkiją? Nebent kalbėjimą

Pažiūrėkim, kokius meto- sakyti apie prieškarinį apie Lietuvos ekonominę pa
dikos trūkumus iškeliaman (1914) Lietuvos ekonom'nį žangą recenzentas skaitytų 

galbą Vokiečiai tuo tarpu ger.au mokės.ąs pasinaudot. rercen2enta8 s K J;g ir. eni kiek mane propags„da prieš Lenkiją
kartu su italais atvyko ant- nepaprastu žaislu. Nepate’

salą. tik retose savo kalnų 
pašlaitėse pridengtą krūmų j miau jūres paviršiaus 
žalsvais lopiniais. Čia jau! (Bus daugiau)

tinti, kad šis perėjimas įvy
kęs Karčiųjų ežerų apylin
kėse, apie 60 km į šiaurę 
nuo Suezo miesto. Tuo nu?-j kurią vertinami mokslo dar- 
tu Raudonųjų jūrų vande- baj
nys Siekę net iki Karčiųjų Man0 knyg08 re0en2entae 
ežerų, kurių dugnas ir da- ,abai iskilmingai pradeda: 
bar yra apie 8-12 metrų že- kadangį taj yra moks,o dar

RIMTIES VALANDĖLEI

Tautų istorija parodo, prie Gudriai mažas vaikas pa- 
kokių keistų išvadų žmogus sjgiria, kad pamatęs kaip jo 
sugeba prieiti. Ispanijoje ki- draugas neįvertinęs bran- 
lūs rėąoliucijai. komunistai gaus žaislo, tą menkniek) pa- 
skubinosi sukilėliams į pa-, sisavina. tuo sumetimu, kad

rajai daliai j pagalbą, norį 
apsaugoti užkluptųjų turtus 
Visos tos svetimos tautos 
smarkiai pešėsi visai ne sa 
voje žemėje, naikindami kas 
tik papuolė. Tai pagalba!

Stepas ir Jokūbas išgirdė, Į pasaugoti. Tuo būdu nė vic 
kad Anupras, pradėjęs ra ! nas menkesnės sveikai o 

kandus remontuoti, skubina- žmogelis negali tikėtis turi 
si į pagalbą au patarimais 1 ti ramybės ar laisvės Čia že 
Padėjėjai tarp gavęs susi- mėje.

Stebėtina, kaip greitaiginčijo; Stepas stvėręs mo 
linį ąsotį paleido į Jokūbą, 
kuris išmintingai jam atsi
lygino su dideliu bliūcįu. A- 
nupras juos betaikindama?

sinama9 elgesys.

Visai panašiu samproiavi
mu plėšikas priglaudžiu ne 
atsargaus ir baimingo žmo

bas, tai tok!o3 rūšies darbui 
jis turįs pritaikyti labai 
aukštą metodikos kriteriju
mą, o ypatingai mokslinio

Pirmiausia 
kad jokio 

puolimo

Polyna Stoskaitę

Praeitą ketvirtadienį, Lapk.
12 d., 1942 m., žymi daini
ninkė, Polyna Stoskaitė, ku
ri paeina iš Worcester 
Mass., ir per ilgą laiką mo
kinosi ir dainavo Berlyne, 
atsilankė pas savo sesutę, 
Seserę Eukaristą, Šv. Kazi
miero Akademijos virš'nitt- 
kę. ir ta proga išpildė labai 
gražų programėlį susirinku
sioms akademikėms.

miausia prikiša, kad prieš- knygoje pasakyta? Pradėki Gryno teksto knygoje yra
-----------__-------- -------- me nuo žemės ūkio. Reį- 115 puslapių. Ap’e Lenkiją
Rimtai tenka apgal voi. kė j o tik atsiskleisti mano re p:rmą kartą užsiminamą 6

kiekvieną pagalbos teikim * cenzentui 44 puslapį ir pa puslapyj.ka lbant apie Len-
— ar mūsų gerovė visuomet : žvelgti į lentelę Nr. 12, ten kijos karūnos pasiūlymą

gaus blizgučius bei pi - ig.r | laikoma omenyje. Bibliitai jis aiškiai pamatytų, kokį Jogailiai ir užbaigiama 11
— jis žinąs, kaip geriau juos nori mums padėti geriau m i {įlotą Lietuvos pasėPai. ūžė- puslapyj apie Rusijos Vil-

sprendžiame, kas reikaling? 
kaimyno gerovei, net jo tur" 

tus daliname neatsiklausę 
Argi mes leidžiame kitiems

gerai gavo, jo namai nepa-įtaip šeimininkauti su mū?u 
našūs į gyvenamą butą. Ar savastimi? Piktoji dvasia 
manai, kad Stepas ir Jokū- savotiškai irgi padeda žmo 
bas Anuprui atsilygino už gui, bet jo dvasinei pražū 
skriaudą? čiai

va Šventą Raštą supnst' 
daugelis kitų * Intų lr izmu’ 
užkimę šaukia, kaip naudin
ga jų patarimų klausyti.

Tik pagalvokime — jeigu 
tie patarimai taip būtini, kc 
dėl patys jų nevykdo. Krii 
tus ųe tik mokė. bet pat 
pirmą, dąrė, kaip Bainyči- 
kad šiandien stengiasi pad& 
ryti. Ne visuomet pagalb? 
tokia, išmintinga ar page5 
daujama, kaip iš karto a 
rodo. Medį pažinsi ii jo va!

mė 1909-13 ir 1938 melais, niaus okupavimą ir grąžini- 
iš ten jis patirtų, kad pavyz mą Lietuvai 1939 metais, 
džiui, 1938 metais pustrečio Dar kartą ap;e Lenkiją už
karto didesnis plotas Lietu- siminama 19-22 puslapyj. 
voje buvo naudojamas kvie- Vadinas, visoje knygoje yra 
čiams negu 1909-13 metų tik 10 puslapių kur kalba- 
laikotarpyje, ten pat jis pas- ma apie L’etuvog-Lenkijos 
tebėtų, kad rugių pasėlių santykius, ir jeigu tą recen- 
ploto tendencija yra mažėjl- žento žodžiais vadinti pro
nto stadijoje, tuo tarpu, kai paganda prieš Lenkiją, tai 
cukriniai runkeliai, kurie ir tuo atvej sudarytų kny- 
prieft 1914 m. karą veik vi- gos ne tris ketvirtadalius, o 

.1 L’etuvoje nebuvo augi- tik mažiau negu visnuolik-
nami, pastaraisiais metais

A-B-C J užėmė svarboką vietą įr jų
tą dalį. Tiesą, priede ištisai
yrą paduoti keli svarbesnį

PANAUDOKITE PROGĄ 
DIDELIO

‘liEHOVAI/ IŠPARDAVIMO 
BUDRIKO DVIEJOSE 

KRAUTUVĖSE

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St

Tel. CALumet 4501

Budriko nulio programai 
būna:
sekmadieniais iš WCFL-100 

kil. radio stoties 9 vai. va 
kare ir ketvirtadieniais 1 
WHFC-1450 kil radio sto 
ties 7 vai. vak.



o D R A t O A $

CHICAGOJE IS APYUNKESF
Kas girdėt

INVAZIJOS VADO ŠFIMA a v a •

So. Chieagoj
Choro parengimas

'kytame eus-me pirmininkė 

' pranešė, kad yra laiškas iš 
Labdaringos Sąjungos kvie
čiantis dr-ją j metinį seimą, 
lapkr. 22 d., Nekalto Prasi-

Sekmadienį, lapkr. 15 d.,' dėjimo Panelės Šv. parapijos 

Sv. Juozapo parap. choras sa^J- Narės apgailestavo, 
■rengia pasilinksminimo va- kad asmeniai negalės daly- 
karą parapijos svetainėj, 88 vau^» nes įvyksta metini? 
ir Marąuette Avė. Pradži1 dr-jos parengimas, todėl nu- 

7 vai. Varg. K. Gaubia ir tarė paaukoti iš iždo $5.00. 
choristai kviečia parapijo- ; Valio, sodalietės! Povyz- 

nus ir svečius atsilankyti ir dys kitoms dr-joms.

paremti, nes, kaip visur, taip | va rių atminimas 
ir Čia, choristų labai suiro
žėjo. Daugelis jaunuolių tar-i Sočikagiečiai kasdien ma
nauja Dėdės Šamo kariuo-ito “ Drauge" patalpintus pa- Į 
menėj, o likusieji stengiasi! yeiksll!a jaunuoli,» tamaujan

palaikyti tradicini choro pa čių Dėdės Šamo kariuome

zaisime Bus smagus ir linksmas 

vakaras

Bridgeport. — Tėvų Mari- North Side. Draugystė po 
jonų Bendradarbių skyrius į globa ftv. Cecilijos šeštadie- 
sekmadlenį, lapkričio 15 d., nį, lapkr. 14 d., parap. sve-

ŠeStadienis, lapkr. 14, 1942

ti, atsilankykite į šį vakarą 
ir namiškius bei draugus at
siveskite. Bus gera muzika 
Įžanga nebrangi.

Kviečia Komisija

rengimą. Bus muzika, 
kandžių ir t.t.

Sv. Teresės Sodalicijos 
pramoga

Orui atvėsus jau negali
me naudotis gimtos grežy-

parapijos salėj rengia kau 
liukais žaidimo pramogą, žai 
dimas prasidės 4 vai. popiet, 
žaidėjams yra parūpinta 
daug gerų dovanų, taigi at
silankę nebus suvilti. Be to,

tainėje, 1644 Wabansia avė., 
rengia linksmą ir smagų me
tinį vakarą — balių, kuris 
prasidės 7:30 valandą vaka
re ir nuoširdžiai kviečia vi
sus northsaidiečius atsilan

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

rengimo komisija dar turės- kyti. Draugijos nariai-rės 
kitokių atsilankusiems sur- visi įjUS šiame baliuje, nes 
Pr*zU- Kom. narė visiems išsiųstos atvirutės,

Už neatsilankymą nariams 
yra numatyta bausmė sulig 
draugijos konstitucijos.

Draugija yra didelė. Jai 
priklauso daug ir jaunimo 
Todėl ir parengimai jos esti 
sėkmingi.

Taigi, kurie norite links
mai jr smagiai laiką praleis-

dos įrengimui. Kas paaukos 
$1.00, taps įstaigos globėju. 
Kiekviena auka yra labai į- 
vertinama.

Mrs. Mark Clark (kairėje) ir duktė Ann. su šuneliu,;
už- , J~' ** *“ ,7 ; įjūri į maj. gen. Mark W. Clark, Amerikos kariuomenės; Vieši pas A. M. Teličėnus

:st7vy7k)se3'■ Draugo^ifore^ vado' Prancūzų Afrikoje, fotografiją. Taip pat klausosi i Šiomis dienomis pas Teti- 

ipondentė So. Chicagos apy-! aPie Pylimą j lt. general laipsnį.

linkėję prašo tėvų, arba gi

nėję. Ir iš So. Chicigo taipgi

čėnus vieši jų teta iš Grand 
Rapids, Mich. Teličėnai yri

minių, priduoti jai paveiks-’ Paral’i*,s vakarienė

lis ir trumpas informacijas Į Teko nugirsti, kad artimoj

ke, parapijos salėj prie W. pavyzdingi katalikai. Teličė-
44 ir S. California Avė., 2 
vai. popiet. A. Snarskienė 
bus atstovė šv. Teresės So-

bėmis laukuose ir piknikuo- aPie sūnus- Jei PatVs tėvai'ateity, J. Sucillienės suma
se. Dėl to dabar visur atsi- ne&ali to Priryti. Prašau; nymu, vakarienė įvyks mū- dahcLoT KaZ^iš^o^Chica-

H„rv« P™(1 man, ° aš mielu n°- sų parapijos salėj. Vakarie- _ _____ „la
nė bus su programa. Justi-

daro durys parengimams sve 
tąinėse im patarnausiu perduodama

Sodalicija rengia metinį:;DrauS°''. 7dakciiai' ši°m‘8 

kortavimą ir kauliukais žai
dimo vakarą, parapijos sa
lėj, 22 d. lapkr., 4 vai. po
piet. Bus puikių dovanų. Be 
to, laimingieji laimės du ka
lakutus Padėkos Dienai. Ko
misija uoliai drabuojasi, kad 
atvykusius patenkinus. Lauk 
sime svečių ir iš kitų kolo
nijų.

dienomis į kariuomenę išvy
ko J. Rimkus

Minėjo vardadienį 
Mūsų mokytoja seselė M.

Leonarda tikrai turėjo sur
prizą, kada mokyklos vai
kučiai pasveikino ją vardi
nių proga lapkr. 6 d. Buvo 
užprašytos šv. Mišios už se
selės sveikatą ir dar gavo
kitokių dovanėlių. Linkime 

Auka labdarybei Į seselei Leonardai sulaukti

Šv. Teresės Sodalicijos lai ! daug linksmų vardinių.

go dr-jų norėtų vykti galė- 
na Sucillienė, nors ir nesvei- vykti sykiu, 

kuoja, tačiau visuomet, kiek g() <*, motery
galėdama, darbuojasi para-1
pijos ir draugijų naudai.

nai seniau gyveno Grand Ra
pids. Mich.

Linkime viešniai smagiai 
praleisti laiką Chicagoje.

Rap.

Meilė duoda šviesos dar
bui. (ANON).

J ■ k B !

Sveikiname vakaro sumany 
toją! Tikietai jau platinami.

1 Kaina $1 00.

ALRK konferencija

Lapkr. 15 d. Federacijos 
Chicagos apskrities iniciaty
va bus svarbus organizacijų, 
klūbų ir draugijų atstovų 
suvažiavimas Brighton Par-

MONSIER BENEFIT
I

The Lithuanian Catholic Charities

in association with

The Midwest Catholic Theatre Movement

present

V/ILLIAM ROEDER 
and

THE JOYCE KILMER PLAYERS 
IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

e

The Virtue of Satan
t

a carefully seleeted east 
including

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER - 
JAY SHERIDAN 

Benefit— Holy Family Vilią

Susiorganizavęs pereitą ru 
denį visokių rankdarbių pa
dirba. Štai, Masiokienė jau 
ne pirmas kartas aukojojan- 
kų. darbo gaminių parapijos 
piknikams. Dabar žada pa
aukoti rankdarbių ir Sod1- 
licijos rengiamai pramogai 
lapkr. 22 d. Kas iš moterų 
norėtų mokytis siuvimo ir 
mezgimo, prašomos atsilan
kyti pas Masiokienę. Ji ma
loniai pamokins. Ratelis pa
siuva puikias kamžas. Vieną 
tų kamžų nupirkta net Šv. 
Kryžiaus bažnyčiai. Nupirko 
vietos parapijos parapijonė.

Paremkite labdarybę
Kiekvienoj kolonijoj dabar 

platinami tikietai veikalo 
“Virtue of Satan”, kuris bus 

^vaidinamas lapkr. 29 d. ir 

gruodžio 1 d., Civic Opera 
rūmuose. Sočikagiečiai pra
šomi įsigyti tikietus parapi
jos ofise, arba pas A. Snars- 
kienę. Tikietų kaina: $110, 
$1.65 ir $2.20. Visas pelnas 
skiriamas senelių prieglau-

PADEKA

A. +

kenčiate aieciejioi. 
nudegimą, arba odos ligą'/ 
iekentėkit' Žemo per 
uetp gelbėjo žmonėms Pa 
šalina ecaema. ižbėnmns 
tpuogns ir kitokius o<1o» 
negalavimu* Pirk Zem> 
Al audien I Visuose aptiekė

sių. «n« tl 00

1

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. 4. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

VINCENTAS STULGA

kuria mirė .Lapkr. 5 d. 1942m. 
ir tapo palaidotas Lapkr. 9 d., 
o dabar ilsia šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir 
negatėdamas atidėkoti tiems, 
kufie suteikė jain paskutini 
patarnavimą ir palydėjo j) į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailė
dami jo prasiSailnimą lft mūsą 
tarifo, dėkojame mūsą dvasia-' 
kam tėveliui kun. A. Valan
čiui kuris atlaikė Įspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą 
bažnyčioje. Dėkojame kun. A. 
Zakarauskui kuris atlydėjo į 
kapus ir pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Dėkojame solistei Frances 
Wirtel ir vargonininkui Janu- 
ftaoskut už jų gražų giedojimą 
ir grojimą laike pamaldų.

Dėkojame Sv. Mišių lr gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriui John F. 
Kudelkiui kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jj ) amžinastj. o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojam 
grabnešiams ir visiems. kurie 
paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tnu mylimas 
tėveli tr broli, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramybę 
Ir atil8|.

Nuliūdę lieka: Kimus Anta
nu.*, Remto Juzefą Wlrtel Ir 
kiti Giminė*.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būli Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies nampąj; baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti,—reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters’’

O MALLEY and McKAY, Ine,
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas Iš importuotu 
pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve

TbCStrC Tuesday, Dec. lst Evening 

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

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atai'ankydaml 

| dlą Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Uitra-Violat Sunahine ir Infra Red Light 
Radiationa, Swediah Maasage ir Movementa.

Moterim* — Treėladlleniaia.
Telefonas: VlRglnla 9493 •

A. F. CZK8NA, savininkas

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

CRANE COAL CO.
.y WEST VIRGINIA GENUINE

4 >> POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, . $O £C
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O. O U 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri r A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams IV.OU 

Akte kalno* perkant 4 tonu* ar MivIrS 
5332 SO IZ»NG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

$9.20

A

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
oinlng Room Seto — Parlor 
toto — Bedroom Seto — Ragą 
— Radios — Refrigeratora— 
Waahe ra — Mangela — and 

Stovea.
NaMnnaliv advertised Itema

ALEI ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

f

t
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Rytoj Aušros Vartų 
parapijos šventė

West Slde. — Rytoj Auš
ros Vartų parapija Iškilmin
gai atšvęs savo globėjoe 
šventę. Tai bus metinis ap- 
vaikščiojimas Aušros Vartų 
Gailestingos Motinos Mari
jos šventės.

Iškilmes įvyks per sumą, 
10-tą vai ryto. Bus iškilmin
gos šv. Mišios, pamokslas, o 
po Mišių iškilminga procesi
ja su Švenčiausiu Sakramen
tu, o pabaigoje palaimini
mas. Iškilmių metų giedos 
parapijos choras.

Klebonas kun. Juozas Dam 
braus kas nuoširdžiai kviečia 
visus savo parapijiečius ir 
taip pat buvusius West Si-

Sv. Antano parapijos 
metinė vakarienė l

Šį sekmadienį Šv. Antano 
parapijos salėje įvyks para-1 
pi jos iškilminga metinė va- j 
karienė 6:30 vai. vakare. Šis l
suėjimas ir pasilinksminimas 
yra labai arti širdies kiek
vieno cioeriečio ir jų drau
gų kitose apylinkėse, nes 
hankietas yra apvainikavi
mas visų šių metų medžia
giškų darbų parapijoj.

Primena mums, kad kaip 
praeityje, taip ir šiais me
tais iš priežasties vieningu
mo mintyse ir darbuose pa
rapijos piknikai ir bazaras 
kuo gražiausia pavyko ir dėl 
to atnešė parapijai daug rei
kalingų pagerinimų. Dėl to

M;

M

r

4" M /-?

dės gyventojus dalyvauti ry- mes, ciceriečiai, žiūrėdami į 
tojaus parapijos šventės iš- šių metų nuveiktus darbus, 
. „illj • ,r — įg tikrųjų, turime kuo džiaug

tis. Puikybės neapakinti mes 
suprantame, kad sėkmės mū
sų darbų bent dalinai yra

kilmėse. K. M.

Adkamo dėlioi

West Slde. — Aušros nuopelnai mūsų prietelių ki-į 
Vartų Moterų ir Merginų 35 , t°se kolonijose, o ypatingai ( 
metų jubiliejinis banketas, mūsų ‘‘bulvariškių”, kurie
kaip jau buvo paskelbta, 
bus rytoj, parapijos salėj ir 
prasidės 6 vai. vakare dar 
reikia pridėti, kadi pelnas 
eis per pus su parapija. Pa- 
rapijonai dėl to prašomi gau 
šiai paremti vakarienę.

D. G.

Rengia vakarienę
Marųuette Park, — Šv.

Barboros draugija rengia va
karienę su gražia programa 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 
parapijos svetainėje. - Pra
džia 6:30 vaL vakare. Įžan
ga 50c.

Komisija kviečia visus at
silankyti ir sykiu «rj draugi
ja pasilinksminti. Vakarienė! Kvietimas 
bus skani. Kom. i

visados taip gražiai remia 
visas mūsų pramogas. Dėl 
to mes ir prašome ne tik ci- 
ceriečius. bet vishs mūsų 
prietelius ir kitose kolonijo
se, ypatingai “bulvariškius” 
dalyvauti parapijos vakarie
nėj ir tokiu Hudu" linksmai 
ir smagiai vakarą su mumis 
praleisti. Bus trumpa, bet 

i,LI| graži programa* * G- apie va-1 
karienę ką ir kalbėti. Visi ži
no, kad mūsų šeimininkės 
prirengia kuo geriausius ir 
skaniausius valgius, o prie 
to bus ir kitokių gardumynų.

Dėl to, visi į Šv. Antano 
parapijos salę šį sekmadienį 
kuo smagiausiam vakarui.

Padėka
Cicero. — šiuo norime pir

miausia padėkoti kun. Alba- 
vičiui už auką ir prisidėji
mą prie “bunco party”, ku
ri buvo rengta Julijonos 
Morkūnaltės naudai. Taipgi 
kun. Griniui už didelį pasi
darbavimą ir auką. kun. Ga
šlūnui, o ypač Dainelienei, 
kuri surengė tokį sėkmingą 
vakarą. Dėkui taip pat Pet- 
kams, visiems, kurie prisi
dėjo aukomis ir atsilankė.

Komisija 49th Ct

Cicero. — Karts nuo kar
to, pavienio ar vedusių, ar 
tai draugystės, gyvenime pri 
seina minėti bent kokios nors 
sukaktuvės, per kurias, ro
dos, reikia sustoti ir tinka
mai pasidžiaugti au praeities 
nuveikimais.

šįmet sukanka 30 metų, 
kaip gyvuoja draugyste Die
vo Motinos Sopulingos. Tam 
įvykiui tinkamai paminėti 
ruošiamas bankietas su pro
grama sekmadienį. Lapkričio 
22 d., 6:30 v. v., Šv. Antano 

Į parapijos salėje, 15th St.. ir

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis 
Naminių, Importuotą 

Ir LletavUks Bėrimą
Parduodame 

Tiktai Tavernems.
UieekymeJ UveKojaml 

Sekančią Dieną.
Valandos: 9 lld 5 P. M. I 

Uždaryta FBANK VTZGABD. Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
624643 80. CALIFORNIA AVE.TsL REPuhlie 1538—9

-e—r-

J

lių. kuris įvyks nedėlioj. lap ; 
kričio 15 d. parapijos sve
tainėj Pradžia 5 vai. vaka
re.

Kviečiame visus narius ir 
jų draugus atsilankyti į šį 
parengimą, nes bus daug į- 
domių dalykų. Čia galėsite 
linksmai laiką praleisti su 
savo draugais.

Kviečia Komisija

sirinkimas. Prašoma narių 
susirinkti, nes bus daug 
svarstoma draugijos labui. 
Nariai atsilikę su mokesčiais 
prašomi užsimokėti.

Finansų rašt

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, lap-

kričio 15 d. 1 vai. po pietų 
Rašt. E. W. Mikutis

Dnaugija š v. Elzbietos, 
Town of Lake, laikys mėne
sinį susirinkimą lapkričio 15 
d., lygiai 1 vai. po pietų mo
kyklos kambaryje. Prašome 
visas nares susirinkti.

V aldyba

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės Mot. ir Merginų laikyą 
mėnesinį susirinkimą sekma 
dienį, lapkr. 15 d. 1 vai. po 
pietų parapijos mokyklos, 
kambaryje. Narės malonėki
te atsilankyti anksti, nes tu-1 
rime palikti kambarį, nes1 
parapija rengia bingo kas 
nedėldienis. I

Nut. rašt. Sophke Knapp

"KUNIGAS J. NAVICKAS

Jo gyvenimo ir asmens
L v »|| »bruožai

:W!
Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur- 

- bonaviciaus parašyta, jau rengiama
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

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

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

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

%-------------------- ■, ■ -....----------------- — - r:
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Rita Gibson is prominent in the cast of “The Virtue of 
Satan” in which William Roeder and the famous Joyce Kil- 
mer Players will be seen at the Civic Theatre on Nov. 29th 
and Dec. lst for the benefit of the' Lithuanian Catholic 
Charities. Miss Gibson has been on the stage from child- 
hood. In her time she has played with such famous stars 
as Augustus Thomas, Willard Mack and Don Ameche. In * 
“The Virtue of Satan” she plays the part of Mrs. Marsden.
The entire prodceeds of the performances at the Civic 
Theatre are for the Old Peoples Home at Polos Park, UI.

Nuoširdžiai kviečiame vi-. 
sus Cicero ir iš kitur lietu J JUSlrUlKIIIlOf 
vius — kunigus, profesiona- šiuomi Pranešu « anksto, 
h.«~ hirnipriim ' ARD* susirinkimAs pri-

Marųuette Park. — Ma-j 
rijonų Bendradarbių 5 sky
rius laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, lapkr. 15 
d., 2 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje. Bendradarbiai 5 
skyriaus prašomi susirinkti. 
Ir rečiau lankantieji sus-mus 
prašomi nepamiršti ateiti 2 
vai. Kviečiame ir naujus na-į 
rius. Valdybai

Sekmadienį, lapkr. 15 d., 1 
vai. po pietų paprastoj vie
toj įvyks draugijos “Lietu
vos Ūkininko” mėnesinis su

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

lūs, biznierius, draugystės 
ir pačios draugystės nares 
dalyvauti šiame bankiete, 
prie kurio komitetas su dva
sios vado, klebono Albavi- 
čiaus patarimu, deda daug 
pastangų, dalyvauti.

Programa bus nepapras
tai graži. Išpildys kun. A. 
Zakarausko, Marąuette Par
ko parapijos vikaro, išlavin
ta grupė. Kun. Zakarauskas 
yra Dievo apdovanotas mu
zikos talentais. Taigi jo ve
dama grupė žavės publiką.

Be abejonės, draugystė 
Dievo Motinos Sopulingos y 
ra nusipelniusi paramos iš 
visuomenės, kadangi per vi
sus metus stropiai darbavo
si parapijos naudai atlikda
ma visus reikalingus darbut 
vakarienėse, piknikuose, ku
nigų primicijose lr kituose, 
taipogi prisidėjusi stambio
mis aukomis visuomenės vei
kimuose, labdarybei, vienuo
liams, Tautos ir Bažnyčios 
reikaluose.

Rengimo Komitetas 
—.... ................ —

X Šv. Onos ir Amžirl jo 
Rožančiaus draugijos įstojo 
į Federacijos 26-jį skyrių, 
Bridgeporte. Šv. Onos drau
gija, be to, išrinko 3 atstr/ 
ves dalyvauti Federacijos 
konferencijoj. Pavyzdys ki 
toms pašalpinėms lokalėms 
draugijoms.

pri
puola lapkričio 15 d., sekma
dienį, bet iš priežasties Fe
deracijos konferencijos, nu 
keliamas į sekmadienį, lap
kričio 22 d'. Prašom ARD sky,• ■» . . . -v. k . I
rių įsidėmėti ir į ARD Su
sirinkimą atvykti lapkričio 
22 d. šv. Kazimiero akade
mijom sekmadienį, 2 vai. po
piet, Susirinkimas bus labai 
svarbus.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Dievo Apvaizdos parapija. 
— Draugystė Susivienymo 
Brolių ir Seserų Lietuvių 
rengia metinį rudeninį ba-

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

WHOLESALE
4 Ak V*'

LIQUOR
{STAIGA

w-’

V‘ 5

Uvettojame 
po vl-A 
Olitraga.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted Su 

Telefonaa: BOULEVARD 0014

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Laimi gero. rū.Ales moterų kailiniai, kalIUikab* |ia|Hio>t*U arhi 
tloth kotai parsldultla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

IUDEUS UPARDAVu-AB MUSŲ 
MUiSINTRKO STABO MUZIKA- 

UMip nrSTRVMKJTTV 
PASINAUDUHJTT PROGA DABAR 

KOL DAR MKUPARDUOTl .
TŪBOS. CLARINBTAI. TROM

BONAI. SAXAPHONE8. FLU- 
TBS m “OMM” — |>6.«0. |S7.SO, 
845.00 lr 878.00. VIM garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MUIKO8, TENOR BANJOS — 
84.60, 88.14. *18.M Iki 8<6.OO.
8TRIUNIN1AI BASAI — 860.00. 
8126.00 lr 8160.00. BASO U2- 
DKNOAIJtS — 814.00. SMICE-
LAI SMUIKOMS, STRIUMINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — 81.00, 08.00, 8<00, 
810 00 lr 816.00. tftntUMi <l« n- 
•ų viri minėtų inatvamantų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUM8 - |\8.60. 
8 8 8.60, 885.04. 8*0.90. PEDALS, 

“ ITS. CTMBOI -HI BOI >1*. DRUM
HEADS pataisomi Joms palau
kiant MOUTH FIBCE visiems 
brass lr “read” Instrumentam* 
pritaikomi jėeų lūporaa.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymą.

Atstatymas visų daltų Ciarae- 
tama, ' Triūsų ma, Bazapkooaa
Smulkoms M» Oultarams 

GOTDSTKtJPB ICVM8O SHOP 
•14

T

SKOLIHAM PINIGUS ant Pirmu MORGIČJŲ 
Nuo $800 iki $10,000. •

Mokant Tiktai 4%
GAUKIT MUSŲ VELTUI APKAINAVIMĄ

2411
So. 52nd 
Avenue

. JOHN O ,

SVKORA

RF.ALTOR

Phone
CICERO

453

Prašykite milini VELTUI Nurašo TIKRŲ reai ratais hargeaų.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IS JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą Iš mūsų
krautuvės— už tiktai $1.50

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
PhoM: YARDS 4778

Visas darbas lr prekės yra 
pilnai garantuota.

TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

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

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

NEZICRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAZINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES T.1ETTTVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienlntėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-l450 kil.
6755 80. VV este ra Avenue

PhM»: GROvehilI 2242

1

j 5j e
I

v*"
s-,-

51'* 1F
$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

IsiŪTAI an dvejoml* kelntmin, 100% vilnoniai, 858 00 tfOO nfi
vertės “close oat" kaina ............................................... 4>ZZ.UU

Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS. 1 A Crt
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už.............................. oHtLOU

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI 8PORT COATS,
Paikiai paalųtl. Tikra vartė nno $18.00 <«Q nr ;i - One »TC 
Iki $85.00. Paraldnoda dabar nuo.. 4>3./O IKI JHO./O

|FUR COATS, $75.00 vertės, fin
Parsiduoda po tildai .........................................................

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų tfC QC S- <fcO QC 
I vilnoniai sMtai, $18 vert. nužemit kaina dlO.OU

■MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dreaėa vertos $8.95, parsiduo- <<1 QQ 
da po tiktai ............................................................................ vl»30

|$ 15.00 vertės KOTAI,
parsiduoda po tiktai ................... ..................................... 2>O./w

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS



Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVIUS SPAUDŽIA IR ENGIA 
NACIAI PONAVOJA

Ir studentai varomi į miškus kirsti 
malkų.

ATSIŠAUKIMAS

į plačiosios Chicago visuomenę, vadus, 
dvasiški ję, profesionalus, veikėjus ir visus, 
kuriems rūpi Amerikos ir Letuvos ateitis.ŽYMUS SPORTININKAS LAIVYNE

tesnę mokyklą.
Casimir George Davido- 

nis j Amerikos Laivyną iš
vyko 1942 m. rugp'ūčio ir 
dabar yra kur tai Laivyne.

Casimir G. Davidonis pa
sižymėjo bowl'ng sporte ir 
žaidė in the A.B.C. Bowling 
tournement, taip pat pasižy 
mėjo baseball ir basket bąli 

1 sporte.

Casimir George Davido
nis, prieš išvykdamas j Dė
dės Šamo kariuomenę, dirbo 
plastic molder darbą. Jo tė
vai, Juozas ir Magdalena 
Davidonis, gyvena Chicago
je, Marąuette Park.

Casimir George Davidonis

Casimir George Davido
nis, gimęs 1920 m., sausio 
28 dieną, Oglesby, Illinois,, 
baigė S v. Pane’ės g'mimo 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą ir Tilden aukš-

fe-
Paprašykite, kad jūsų vaikas ar 
vyras kreiptųsi į karo kapelionus

Daug lietuvių vyrų yra 
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Vieni jų yra karo stovyklo
se, o kiti karo fronte. Jų tė
vai ir žmonos pasilikę na
muose. Tėvai ir žmonos sa
vo sūnų ir vyrų karių žing
snius lydi su palaima.

Tėvai ir motinos savo sū
nums, kariams, o žmonos sa 
vo vyrams kariams rašo lai
škus.

Labai gražu ir naudinga 
būtų, kai motina, tėvas rašo 
savo sūnui laišką arba žmo
na savo vyrui, esančiam ka
ro fronte ar stovykloje, kad 
primintų savo laiškuose 
jiems kreiptis dvasiniais ar 
kitokiais reikalais j karo ka 
pelionus. Karo kapelionai ga 
lės jūsų vaikui ar vyrui 
daug kuo patarnauti.

Karo kapelionai bus labai

virs visų
puikaus skonio Cigaretas

Old Gold
Mažiausia NIKOTINO

M A 71*110 A Erziną Savybių 
IvIAtlAUolA Tars and Resins

8IJLYG BEŠALIŠKŲ READER’S DIGEST TYRIMŲ

Šiandieninis Old Gold yra puikiausia?! 
mūsų istorijoje, su dadėtais natūraliai] 
skoningais ir brangiais tabakais.

Atminkite, taipgi, kad Reader’s Digest 1 
raportas bešališkų tyrinėjimų 7 vyriau- 
jančių cigaretų parodė, kad dūmuose

Old Gold yra mažiausia nikotino ir ma
žiausia gerklei erzinančių savybių (tara 
and resins).

Prisidėkite prie milijonų kitų, kurie 
gfrėjasi šiuo puikaus skoningu rūkymu. 
Prašykite Old Gold cigaretų šiandien.

” "* —~ p i/jnibl.ARD COMPANT. 17«0

NUO KRAŠTO IKI KRAftTO VISI LINKSTA PRIE — OLD GOLD !

dėkingi karių, tėvams ir žmo 
noms už laiškuose primini
mus kreiptis j karo kapelio
nus.

Kalakutu bankietas
Šį Sekmadienį, Roselande, 

Visų šventų lietuvių parapi 
jos svetainėje, 5 vai. vakare 
bus skaniai iškepti kalaku
tai padėti ant stalų. Tai 
bus parapijos šaunus ban
kietas.

Bankietas tęsis pusantros 
valandos. Po bankieto bus 
įvairi programa ir šokiai.

Šeimininkės sušilusios 
dirba ir pluša, kad tik ska
niai pavaišinus svetelius.

Teko girdėti, kad parapi
jiečiai ir svečiai bei viešnios 
gausiai dalyvaus ir iš kitų 
parapijų.

Šiomis dienomis Chicago
je gavom žinių iš Lietuvos, 
per Lisaboną, kad prieš kiek 
laiko naciai buvo išsiuntę 
1,500 Kauno gyventojų į 
miškus malkų žiemai paruoš 
ti. Ši prievolė įvesta tiek 
miestų darbininkams, tiek 
įstaigų valdininkams bei tar 
nautojams. Joje taip pat tu 
ri dalyvauti studentai. Pra- 

dėjus mokslo metams, jie 
turi įrodyti, ar atliko me
džių kirtimo prievolę.

Studentai sumenkėję
i

Kauno laikraštis “Į Lais
vę” rašo, kad aplankius Vy
tauto Didžiojo universiteto 
studentus, dirbančius Bra- 
ziškių bei Jūrės miškuose, 
patirtas didžiausias sunku
mas su maistu, dėl kurio 
dirbantieji yra pastebimai

Gėrė per visą naktį, o paskui!...
Mušė žmoną ir podukrą. Kulka į šiiširdį

Joseph Reichl, 58 m., New
London mieste, Wis., taver- 
no laikytojas, pereito ket
virtadienio naktį smarkiai 
gėrė. Ryto metu ėmė mušti 
savo žmoną ir tašyti už 
plaukų kambaryje virš ta- 
verno.

|Išbėgo į taverną

i Žmona ištruko iš vyro na
gų ir nubėgo žemyn į taver- 

' ną. Su ja kartu nubėgo že- 
1 myn jos sūnus Billy Koll- 
ross, 14 m., ir duktė Jean, 
16 metų amž'aus. Jiems 
trims pasisekė Joseph 
Reichl apvaldyti. Jis buvo

fIAU G AS

sumenkėję. Tiesa, dabar 
maisto normos kuro gamy
bos srity dirbantiems tar
nautojams padidintos. Stu
dentams jos nebuvo pritai
kytos.

Privalomas darbas įves
tas durpėms kasti.

Abiturientai verčiami 
vykti Vokietijon.

Lietuvoje naciai įvedė pri 
valomą abiturientų (baigu
sių gimnazijas) stojimą į 
Vokietijos “darbo tarnybą”. 
Naciai paskelbė, kad baigu
sieji gimnazijas, gimusieji 
1921—1924 m., turėjo užsi
rašyti iki šių metų rugsėjo 
12 d. Sekantis abiturientų 
užrašymas (žinoma prievar
tos keliu) į šią Vokietijos 
“darbo tarnybą” numatytas 
kitais metais.

surištas. Bet greit išsivada
vo iš raiščių, pačiupo kokį 
tai daiktą ir ėmė mušti 
žmoną ir podukrą, jos buvo 
perblokštos žemėn. Baisus 
vaizdas.

‘ u • .
Posūnis atbėga su šautuvu

Kada patėvis daužė podu
krą Jean, ji buvo ant grin
dų nublokšta, tai tuo laiku 
posūnis Billy užbėgo viršun 
ir atsinešė šautuvą 22 c. 
Jis tą šautuvą buvo gavęs 
iš motinos prieš porą savai
čių, kai grįžo iš ligoninės.

Posūnis Billy atsistojęs 
su šautuvu ant laiptų liepia 
patėviui liautis mušti jo se
serį. Tada patėvis Reichl 
puola į vaiką, o šis paspau
džia šautuvo gaiduką ir kui 
ka pataiko į patėvio širdį ir 
jis krinta žemėn negyvas.

Mrs. Kollross buvo ištekė 
jusi už Joseph Reichl prieš 
šešius mėnesius.

Po kelių valandų

Pd kelių valandų šios sce 
nos atvyko į taverną tardy
tojai. Motina ir vaikai papa 
šakojo kaip tai visa įvyko. 
Billy Kollross verkšlenda
mas pasakė: “aš nenorėjau 
užmušti Joe (patėvio), bet 
jis būtųj užmušęs mamą ir 
mano seserį, Jean”.

Coroner’s jury rodo, kad 
ši žmogžudystė yra išteisi
nama.

Baisus dalykai įvyksta, 
kada per daug Snapso pripi- 
pilama į pilvą. Girtuokliavi
mai veda prie baisių katas
trofų.

Mirties bausmė 

už sviesta
Vokiečių ypatingasis teis

mas Rygoje nuteisė tris 
žmones mirties bausmė ui 
spekuliaciją sviestu.

BE

Chicago ir apylinkės lie
tuvių katalikų konferencija 
įvyksta rytoj, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para- 

j pijos salėj, prie 44 St. ir 
1 Fairfield Avė. Be kitų rei
kalų, kurie čia iškils, sekan
tieji klausimai šaukiasi 
svarstyti ir jie negali būti 
atidėti nei vienai dienai.

1. šiandieninės mūsų pa
reigos savo kraštui — Ame
rikos ' Jungtinėms Valsti
joms.

2. Jaunosios ir senosios 
kartos bendradarbiavimas 
viešame mūsų — lietuvių ka
talikų veikime.

3. Laisvoji demokratinė 
Lietuva po karo ir mūsų tal
ka pagelbėti jai atsistatyti.

4. Kodėl silpnėja m ū s\) 
draugijos ir kaip užkirtus 
tam kelią.

5. Bendras sąrašas lietu
vių išėjusių kariuomenėn ir 
jų pagerbimas.

Konferencija įvyksta to
kiu laiku, kada pasauly reiš
kiasi nauji veiksmai, kurie 
mus verčia kreipti didžiau
sio dėmesio, galvoti ir dirb
ti. Pasaulio tautos susigru
pavusios ir pasirengusios di
deliems ir gal lemiamiems 
įvykiams. Griebkimės ir mes 
darbo, kad nepavėluotumėm 
kaip nekartą yra atsitikę. 
Kitaip pasaulis triukšmingai 
pražygiuos pro mus palikęs 
mus kaip nenaudingus ir ne
pageidaujamus naujam gy
venimui.

Iš. šios konferencijos turi 
išeiti komitetas pardavinėji-

Svarbus laiškas
Samuel A. Stritch, Chica

gos arkivyskupas, parašė 
laišką kunigams ir tikintie
siems. Arkivyskupas šiuo 
laišku ragina žmones gau
siai aukoti švento Tėvo rei
kalams (Petropinigius). Su 
rinktus pinigus šv. Tėvas 
(popiežius) naudoja labda
rybės ir nuo karo nukentė
jusių reikalams.

švento Tėvo reikalams au 
kos bus renkamos lapkričio 
22 dieną ir jos bus išsiųstos 
prieš Kalėdų šventes.

šį sekmadienį iš sakyklų 
bus paaiškintas šis reikalas, 
perskaitytas laiškas ir iš
dalinti vokeliai aukoms.

Grand Rapids bus
metereotogijos
mokyklą

Karo departamentas pra
neša, kad po poros mėnesių 
Grand Rapids, Mich., bus ati 
darytas armijos oro jėgų me 
tereologijos centras (oro ty 
rimo mokykla), šioje oro 
tyrimo mokykloje galės lavi 
nimą gauti 5000 studentų.

Armija nori gauti dides
nes patalpas mokyklos rei
kalams.

SKELBKITES “DRAUGE’

mui Karo Bonų. Kitur jau 
tokie komitetai susiorgani
zavę. Taip pat turi kilti stip
rus balsas mūsų tėvynės Lie
tuvos reikalais. Tais reika
lais bus žymūs kalbėtojai iš 
Treasury Departamento ir 
kiti, kurie nušvies mums 
šiandieninę besikeičiančią 
padėtį.

Tad visi mūsų katalikiško
sios ir bendrai patriojoriš
kosios visuomenės vadai, 
gerb. dvasiškija, profesiona
lai, draugijų ir organizacijų 
atstovai, veikėjai yra nuo
širdžiai kviečiami į šią taip 
svarbią konferenciją atvyk
ti su savo sumanymais bei 
patarimais. Kurie galite, pra 
šomi dalyvauti šv. Mišiose 
10:30 vai. ryto. Po šv. Mi
šių bus pietūs atstovams ir 
svečiams toje pačioje salėje.

Karo bonus pardavinės Ge 
dimino Taupymo ir Skolini
mo Bendrovė. Kazys Zekas. 
bendrovės sekretorius, kaip 
ir visuomet, mandagiai lie
tuviams patarnaus.

Federacijos Chicagos
apskrities valdyba

DARYS SVARBŲ 
PRANEŠIMĄ

D r. Petras Daužvardis, Lie 
tuvos konsulas Chicagoje, 
lietuvių katalikų vakarinių 
valstybių konferencijoj, lap
kričio 15 d., Nekalto Prasi
dėjimo par. salėj, darys pra
nešimą šiuo klausimu — 
“Lietuvių tauta vėliausiųjų 
įvykių akivaizdoje’

Geležinkeliuose nelai
mingu įvykiu padidėjo 
33 procentais

The Interstate Commerce 
Commision pereitą trečiadie 
nį pareiškė, kad šiais metais 
laike devynių mėnesių (bai
giantis spalių 30 d.) buvo 
9,468 geležinkelių nelaimių 
(accidents), tai yra 2,845 
nelaimės daugiau, negu bu
vo pereitais metais, tuo pa
čiu laiku.

Per įvairios rūšies geležin 
kelių nelaimingus atsitiki
mus, įskaitant kelių susikry 
žiavimus ir keleivių ėjimą 
per geležinkelį nepažymėto
se vietose, buvo 3,957 užmuš 
ti ir 33,580 sužeistų. Tai įvy 
ko šiais metais per davynius 
mėnesius. O pereitais me
tais tuo pačiu laiku buvo 
3,079 asmenys užmušti ir 
26,935 asmenys sužeiti.

Lietuvė gydytoja 
nepaklausė naciu

Vilniuje vokiečių teismas 
nuteisė gydytoją Janiną 
Markevičiūtę 4 savaitėm ir 
500 markių piniginės baudos 
už atsisakymą vykti į nuro
dytą vietą. Naciai sako, kad 
už panašius “nusižengimus” 
gydytojai bus ateity baud
žiami griesčiau ir juos teis, 
ypatingasis teismas.
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X Rytoj 2 vai. jm> pietų, 
Brighton Parke, spiečiasi vi
sa Chicago lietuvių katalikų 
vadi j a ir šviesūnija. Visus 
susirinkti šaukia gyvybiniai 
Amerikos ir mūs tautos rei
kalai. Tik tautiniai sustingę
neišgirs šio balso.»

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parap. 
klebonas šiandie grįžo prie 
savo pareigų ir sekmadienj 
pats celebruos parapijos glo 
bejos šventės apeigas.

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., Marianapolio kolegijos 
direktorius ir Kunigų Vie
nybės sekretorius, sekmadie
ni, lapkr. 15 d., dalyvaus Fe 
deracijos konferencijoj. Taip 
pat bus gausu atstovų iš 
Waukegan, Kenosha Gary, 
Ind. Harbor ir kitų kolonijų

X Kun. St. Gaučas, Šv 
Jurgio parapijos vikaras, var 
dadienio proga, lapkričio 12 
d., gavo daug sveikinimų ir 
dovanų nuo draugų ir pažįs
tamų.

X Jonas Zepaltas, 4400 S. 
Washtenaw Avė., šiomis die
nomis išvyksta į kariuome
nę.

Pagerbs karius, ju 
tėvus, iškels vėliavą

Visame mieste eina judėji
mas, kad pagerbti karius, jų 
tėvus ir specialiai paruoš4 o- 
se vietose iškelti Amerikos 
vėliavą ir tarnybos ženklus.

Busimąjį sekmadienį, bū
tent rytoj bus gražios iškil
mės prie W. 69th St. ir So 
Maplewood Avė. kampo. Pri
rengtame darželyje bus iš
kelta Amerikos vėliava ir de
dikuota garbės lenta su šiais 
karių vardais: Joseph Bu
laitis, Raymond P. Leonard 

i Alphonse J .Vaitkus, John 
A. Paukšta. AI. R. Kinas 
Henry Mulea. John Brode 
riek, Edward Noj butas ir 
Leonard J. šimutis, Ed. Gon- 
čauskas ir St. Navickas.

Iškilmės prasidės 3:30 vai 
po pietų su paradu aplink 
bloką. Paradui vadovaus Da
riaus-Girėno legionierių pos
to nariai ir jų “Drum and 

' Bugle Corps”. Taip pat Neį
lįs Post ir auxiliary. Visi le
gionierių nariai buvę praė
jusio karo fronto dalyviai 
Kun. A. Valančius pašven
tins ‘flagę’’. Komandierius 
Thompson pasakys apie ją 
kelis žodžius. Dainuos Mrs 
Schulte. Karių motinos dus 
apdovanotos su ‘ ‘Defense 
Stamps corsages”. Trumpą 
kalbelę pasakys L. šimučiu 
Komisiją sudaro: Peter Mai 
tin, Mrs. Paxton ir Paukš
tytė.

Prie įtaisymo karių gar 
bės darželio, vėliavos ir t.t 
daug pasidarbavo: Josepk 
Schulte (block captain), j 
Damkus, Peter Klaub, W 
Gappel Silvestras Paukštys 
Jonas Stanaitis, Petras Kor 
drotas. M. TamošaiHs. A 
Lapenas. Rap


