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SMARKIOS KOVOS UŽ BIZERTE. TUNISIJOJE
Amerikiečiai susirėmė su ašies
10,009 kariuomenė dėl uosto
Britų kariuomenė pasukta
\

prieš Tunis miestą ir uostą
LONDONAS, lapkr. 16.—
Bj-itų amerikiečių armija,
kuriai vadovauja britų gene
rolas, iš Algerijos įžygiavo
Tunisijon ir Bizerte uosto
srityje susirėmė su vokiečių
ir italų kariuomene, kurios
ten, kaip spėjama, yra apie
10,000 ir vis dar daugiau
siunčiama. Sakoma, kad į
pirmąją ugnį pakliuvę ameĮįkiečiai, nes britų daugu
mas susimetė atakuoti Tunisijoa sostinę Tunis, kur yra
taip pat svarbus uostas.

LONDONAS, lapkr. 16.—
Amerikos kariuomenės dali
nys pirmutinis padarė kon
taktą su vokiečių kariuome
ne Bizerte uosto apylinkėse,
Tunisijoj. Prasidėjo apsišau
dymai. Galimas daiktas, tas
iki šioliai virto smarkiomis
kovomis dėl minėto uosto.
Apie padarytą kariuome
nių kontaktą žinias patvirti
na ir vokiečių italų kariuo
menės vadovybė, kuri su
trumpomis pertra u k o m i s
apie savo žygius per radiją
paduoda biuletenus.

AMERIKIEČIAI NETOLI JAPONŲ BAZES NEW
GUINEA

šventėje bos maldos
už pasaulio taiką

CAIRO, lapkr. 16.—Britų
vadovybė praneša, kad bėgančios ašies armijos liekanos nesustojo Bengasi* ir

N. Gvinėjoj U. S. kariuomenė
susijungė su australais prieš japonus
Ima smarkiau žnybti priešą/

WASHINGTON, lapkr. 16.
— Katalikų vyskupų čia su
važiavimas paskyrė Nekalto
Prasidėjimo šventę, gruo
džio 8 d., U. S. katalikams
melstis už greitesnį Ameri
kos laimėjimą ir teisingą
taiką.

kurs gina savo bazę Būną
GEN. MSėARTHUR ŠTA
BAS, Ausftrtdlja, lapkr. 16.
— Oriniais tHnšportais su
gabenta • amerikiečių kariuo
menė Naujojoj Gvinėjoj su
sijungė su ten kovojančiais
prieš japonus australais ir
bendromis jėgomis susimeta
atakuoti japonų svarbiausią
bazę Buna, čia išleistu komu
nikatu pažymima.

Gal Rommelio armios
griaučiai kur sustos'

, LONDONAS, lapkr. 16.—
Iš Berlyno per radiją prane
ša, kad atsimetusios iš Egip
to gen. Rommelio armijos
kolonos, rasi, sustos kur
nors Cyreneikos (Libijoj)
Amerikiečių dalinys Bizer apylinkėse ir pasipriešins
te uosto fronte yra prijung- besiveržantiems priekyn bri
tas prie britų .armijos, ope- tams ir jų sąjungininkams.
mojančios Tunisijoj. Šiai ar-’ Sako, tas priklausys nuo to,
t "Draugas” Acme telephoto; mijai vadovauja britų Įeit. ar bus suspėta kaip reikiant
Du amerikiečiai atsisukę žiūri kaip jų draugai žengia
gen. K. A. N. Anderson. Bri įsitvirtinti.
per džiungles kur tai Netv Guinea, kur amerikiečiai ir
tų armiją sudaro įgudę karo
PONTIAC, Mich.—Sudegė australiečiai yra apsupę didelę japonų bazę, prie Buna.
veteranai ir amerikoniškas
dalinys joje yra vos tik de- Chase departamentinės krau
tuvės namai. 2 gaisrininkai
šimtoji dalis.

LONDONAS, lapkr, 16.—
’ Gauta žinių, kad Tunisiją
ginti nuo sąjungininkų Hit
leris pasiuntęs fieldmaršalą
Rommelį, kuris jau esąs Tu-I
nisijoj..

t

Nekalto Prasidėjimo

i

Pirmieji mirę U. S.
karo vytai palaidoti
Vakaru Afrikoje
PEDHALA, Prancūzų Moroko, lapkr. 10 (suvėlinta).
—Pirmieji mirę amerikiečiai
Šiaurinės Afrikos kampani
joje, tarp kurių ir vienas
kapelionas, šiandie palaido
ti šio rezorto kapuose.

Amerikiečiai yra kontakte
su australais. Pirmieji prieš
Buna veržiasi iš pietinio šo
no, o australai—iš vakarinio
Neims daug laiko ten japo
nus sužnybti.
Sąjungininkų bombonešiai
bombomis raižo priešo pozi
cijas ne tik Buna bazėje, bet
ir kitur.Atakuojama japonų
bazė Rabaul, New Britain
salų grupėje, ir Buin, Solo
mons. Rabaul uoste bombo
mis patakyta dviem japonų
laivams, kurių vienas sus
progdintas. Malaguna sri
ties krantinėse sunaikinti
karo medžiagos kroviniai, o
krantinėse pastebėti net aštuoni smarkūs susprogimai.
Buin bazėje sunaikinti 8
japonu sustatyti lėktuvai ir
sukelti gaisrai.
2

'Australai stebi žygkb

Paprastai kariniai palai-į. .
.
dota kareivių ir jūrininkų jOlOfTlOn SČlIūSC
grupė žuvo per įvykusias kosužeista. Nuostolių — apie
nešdinasi toliau, regis Tripo
Sužinota, kad Bizerte uos
MELBOURNE, Australiją,
. ♦ i .»f. *
- :
vas šiose pakrantėse lapkri
pusė milijono dolerių.
lio- link.
tą
ginti
sutraukta
apie
10,lapkr. 16.—Australijos lai
X
. s
čio 8 dieną.
000 vokiečių ir italų kariuo
vyno ministras Makin pra
LONDONAS, lapkr. 16.—
I
„K.
Laidotuvių pamaldas at neša, kad U. S. ir japonų
Leit. gen*. Andersono žy
menės, kuri papildoma atsar
z
Tarp sąjungininkų ir kovo
laikė
katalikų ir protestantų laivynų kovos vyksta Gua
gomis, prisiunčiamomis oru giuojančią armiją ašies lakū
Bet juk ilgiau negalima žmonių
jančių prancūzų vado gen.
kapelionai.
ir jūra. Britų ir amerikiečių nai atakuoja. Bet tas ašiai
dalcanal salos apylinkėse ir
de Gaulle kilo nesusiprati
nė
kiek
nepadeda,
daug
ašies
kariuomenės skaičius neži
Solomons karo srity. Jis sa
mulkinti neteisingais pranešimais
mų. Vichy vyriausybė pa
lėktuvų
numušama.
Leit.
nomas.'
ko, ka^ nuo tų kovų pasėkų
Rusai atakuoja
siuntė Afrikon adm. Darlan
priklausys japonų planų vyk
Tunisijoje prancūzų garni gen. Andersono tikslas yra BERNAS, Šveicarija, lapkr. sąjungininkų žygius Afrikoten vadovauti prancūzams
dymas įsiveržti Australijos
zonai priešinasi vokiečiams užimti Tunisijos uostus Bi 16.—Paskutinių laikų Afri
vokiečius šiauriuose
prieš nacius. Sąjungininkai
žemynan. Anot jo, jei japo
ir italams. Bet prancūzai zerte ir Tunis ir persimeąti koj tikrieji įvykiai Italijos kai pasiryžę Afrikoje įkurti
su Darlanu turi pasitarimus.
MASKVA,
lapkr.
16
—
So

bazes,
iš
kurių
galėtų
bom

ir
Vokietijos
visuomenei
ne

nai įsivyraus Solomons ir
.tiek menkai įginkluoti, kad į Tripolitaniją, Libijoje, kad
De Gaulle griežtai priešin
vietai
praneša,
kad
raudo

bomis
Italiją
atkirsti
nuo
žinomi,
nes
fašistų
ir
nacių
jie britams ir amerikiečiams ten sulaikyti ir sunaikinti iš
N. Gvinėjoj jie į Aus
gas tokiam keistam nusista
noji
armija
visas
vokiečių
ašies
ir
patraukti
savo
pu

kontroliuojama
spauda
pa

Egipto
bėgančias
gen.
Rom

traliją turės atvirą kelią.
tik kliūtis stato—pinasi po
tymui. Darlan juk yra kovo
atakas
atmušė
Stalingrade
sėn,
arija
Itali
ją
pakeisti
ko

duoda
tik
vyriausybių
pra

melio
armi
j
oš
liekanas.
kojomis.
jančių prancūzų priešas.
nešimus, arba griežtai cen vų lauku tikslu nugalėti Vo ir Kaukazo fronte. Volchovo
zūruojamas žinias. Bet ir tų kietiją. Šis sąjungininkų pa gi fronte, tarp Ilmen ežero Pasekretorius ragina
pranešimų ir žinių iš karo starasis žygis italams ypač ir Leningradpįj iš vokiečių italus sukilti
Amerikiečiai atakuoja
atėmė didžiai svarbią taktilauko Afrikoje yra kuo ma negeistinas.
NEVV YORK, Lapkr. 16.—
kinę
vietovę. ' Paskui vokie
Bengasi, Libijoje
žiausia. /•
Gioraalė ■ d'Italia aprašo
t
Adolph A. Berle, valstybės
čiai veltui bandė atsiimti.
Ypač vokiečiai yra didžiai buvusias Afrikoje karines
CAIRO, Egiptas, lapkr. j
sekretoriaus asistentas, šeš
jautrūs negaudami kokių kampanijas ir .pataria žmo
16.—U. S. didieji bombone- S
stiklo,
keramikos
ir
kt.
įmo

Spaudos žiniomis, Vilniutadienį kalbėjo italų ameri
nore platesnių žinių apie ge nėms negalvoti, kad jau vis Reikalauja milijoną
šiai—American Consolidat- .
U, r’ ' '
nėms.
Minėtos
sąjungos
re

kiečių susirinkime. Jis tarp
ed Liberalo™ (B-24) prieS | ’e' OžeSk,enes aikSttje, nunerolo Rommelio jėgų žy kas tenai baigta. Sako, gali-,
guliuosiančios gamybą ir
.kitko ragino italus sukilti
tarnautoju
paleisti
porą dienų smarkiai atakavo j kirstas medis, kurio amžius
gius,
apie tos armijos pa vy ma ten visko sulaukti.
'prieš vokiečių nacių vadus
prekybą.
Libijos uostą Bengasi tikslu skaičiuojamas bent 500 mekimus ir nepavykimus. Na1
Laikraštis dar vienu saki
WASHINGTON, lapkr. 16. ir paruošti Italiją grįžti tauneleisti gen. Rommelio armi- tų. šis medis ypač “pagar- niu prasitaria, kad sąjungos eių autoritetai įvairiais bū
— Abiejų kongreso rūmų tų šeimynon demokratiška
Apie 6 bilijonai dol.
jos liekanoms per tą uostą! sėjo,” kai rusų carų general- “ruošiančios privatizaciją,” dais bando auksuoti kiekvie
ekonominio komiteto pirmi- valstybe. Sako, sąjungininpasprukti Europon, ar kur gubernatorius Muravjovas— tačiau nieko aiškiau nepasa ną pranešimą. Dėl to, kyla karo išlaidu per spalį ninkas Byrd pareiškia, kad kai iš Afrikos padės italams
kitur. Uoste ir mieetely su- Korjkaa
ant jo 4akų ko, kokiu būdu ta “privati įtarimai, kad ten turi būti
vyriausybė turi galybės įvai- nusikratyti savo pavergėWASHINGTON, lapkr. 16.
kelti dideli gaisrai. •
J2
dalyva. zacija” numatoma vykdyti. kas nors nepaprasta. Tas pat
rių rūšių tarnautojų, kurių jais.
— Karo informacijų ofisas
ir Italijoje.
Be to bombonešiai atakuo1863 metų aukillme
nore vieną milijoną reikėtų
Berle sako, kad Italijai
paskelbė, kad spalio mėnesį
ja ir kitas Libijos pakrantes
“Kauener Zeitung” (IX. i Kaip. vienur, taip kitur
paleisti ekonomikos sumeti pagaliau atėjo laikas pada
prieš Rusiją.
vyriausybės a gentįjos karo
ir atsimetančias ašies kolo
2) žiniomis, prie vokiečių žmonės iš kitų šaltinių na
mais.
ryti galutinį savo sprendi
girsta
tikresnių
žinių
apie
reikalam
»
>«***>
»
bilijonus
nas.
“Deutsche Zeitung im Ost- reicho komisariato “Ostlaamą: arba šio karo metu išgen. Rommelio armijos liki- 722
doL, arba kasland” (IX. 4) praneša, ,kad de” sudaryta tam
tikra
LONDONAS.—Yra žinių, , eikvoti visus savo vyrus ir
dien, imant aplamai, po 211,“
Ostlando
”
pramonės
ir
pre
“
mokslo
taryba,
”
kuri
susi

kad
Kroatijoje, Jugoslavijo savo tautybę pavesti Vokie
mą.
Tačiau
daugumas
iš
Dirbtuvės šaukias
900,000 dol. Prieš tai rugsė
kybos įmonės sujungiamos
je, vyksta nauji gyventojų tijos nacių tarnybai, arha
dės iš mhtočių adminis slaptų šaltinių pranešimams
jo mėnesį išleista 264 mili
daugiau darbininku
1 šešias “ūkio sąjungas” pa tracijos valdininkų. Jos būs nelabai nori tikėti. Sako, tai
sukilimai prieš nacius.
atsimesti nuo nacių ir prisi
jonais
dolerių mažiau.
PHILADELPHIA, Penn., gal jų gamybos bei preky tinė bus Rygoje. Tarybos negalimas daiktas, kad Rom
jungti prie sąjungininkų sa
BOSTON,
Mass.
—
East
bos
rūšį.
Jau
sudarytos
trys
lapkr. 16.—Vietos laivų dirb
uždaviniai apibūdinti
gana mėlis vienaip, ar kitaip būtų
Pranešta, kad karui išlai
vo ir visų kitų tautų gerovei.
tuvės reikalauja apie 5,000 sąjungos, kurios apima 1) reiglotai. Esą, ji vadovausian nugalėtas. Jis ' kaip nacių, dos kaskart dar daugiau di Bostone siautusiam gaisre 6
darbininkų daugiau. Be to, pluošto (tekstilės, drabužių, ti moksliniams tyrimams. taip fašistų skaitomas did dės, nes atidaromi nauji ugniagesiai žuvo ir keliolika
WASHINGTON. — Iš Ka
norėtų gauti apie 1,000 dau popierio ir celiulozės) įmo *TačiAii būdinga, kad ji pri- vyriu. £
nados pasiuntinybės praneš
,
frontai, didinama karo tar- sužeista.
Italų
lĮvaitinukas
Relazigiau amatininkų ir 700 mo nes. 2) medžio ir 3>^y žiūrėš isL universitetų t£i
ta, kad Kanada per vienerius
jąyba ir karo veikla, Siems
terų. Į darbą priimami ir bos įmones. Panašios sąjun- institutų a
ią tyriimo one Internazionale paduoda žygiams reikalingos milžiniš 8UMIINDINKITE kitus metus pagamina 5,000 lėktrigos
numatytos
metalo,
odos,
I
darbą.
’
’
SU DIENR. “DRAUGU”
draftininkai vyrai.
kiek daugiau teisybės apie kos išlaidos.
vų.

i

Ašies spauda bando auksuoti
karo žinias iš Afrikos fronto

Vilniuje nukirstas istorinis medis;
Ostlandui'' sudaryta 'mokslo taryba'

j
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Ruošiamas Nepaprastas, Įspūdingas
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas
Lietuvos 25 metų Nepri
klausomybės Minėjimas Chi
cagoje bus vienas iš įspūdin
giausių lietuvių visuomenės
ir veikėjų susirinkimas, ku
ris išrinko tam tikslui nau
ją Komitetą, pageidavo kaa
, šis paminėjimas būtų ren
giamas su tikslu užmponuc
ti įtakingąją Amerikos vi
suomenę ir spaudą, ir tuo
mi išreklamuoti Lietuvos
vardą ir įgyti jai simpatijos
jos troškimui atsikratyti
'■ nuo žiaurųjų nacių okupan
tų ir būti vėl nepriklauso
ma.

Tą visuomenė pageidavi
mą pradėjo vykdyti Komi
teto Valdyba, kuri buvo iš
rinkta paskutiniame visuotinime susirinkime Dariaus. Girėno Salėje, Kdmiteto Vai
dybą sudaro: Longinas L.
, Labanauskas, pirmininkas;
< Kun. Petras P. Cinikas,
t M. I. C., Bruno J. Jakaitis,
i ir p-lė Louise P. Narmontaiįtė, vice-pirmininkai; Anta
nas Valonis, iždininkas; ir
. , ‘ Eruardas J. Kubaitis, sekrei torius. Įdomu pastebėti kad
j pirmą kartą Chicagos lietu« vių istorijoje Lietuvos Ne: priklausomybės
Minėjimo
' Komitetui vadovauja didžiu
j moję čia gimęs lietuviškas
jaunimas.
"Nors visi planai dar nėra
galūtinai paruošti, nes l^i-j
' kiama visuotino Komiteto
narių susirinkimo Lapkričio
t.
27 d., bet visgi pirmesnieji
prisirengimai jau baigti. Ko
miteto Valdyba yra jau už
sakiusi puošnųjį ir garsųjį
Orchestra Hall^ ant Michi
gan Blvd., vidurmiestyje,
sekmadieniui, vasario 14 d.,
1943 m.
1

LIETUVAITES A ARDU PAVADINTA VIENA RŪŠIS
CHRIZENTEMŲ

(LKFSB). — Patyrėme,
kad visa eilė S.biran ištrem
tų lietuvių iš Kansko kalėji
mo perkelta į naują vietą.
Čia dabar jų yra apie 85,
tarp jų buvęs prezidentas
Aleksandras Stulginskis, bu

chestra Hall darys bus

ati

p. p.;
programa prasidės, lygiai
2:30 vai., ir baigsis 5:15
vai. p. p. Programoje bus
keli žymus kalbėtojai, ir
trumpa, bet įspūdinga muzi
kalinė dalis. Į Garbės Komi
tetą pakviesti įeiti įtakingi
Amerikos
visuomeniniame
gyvenime asmenys.
darytos lygiai 2 vai.

Organizacijų atstovų —
komiteto narių susirinkimas

Komiteto Valdyba yra jau
išsiuntinėjusi
pakvietimus
visoms patriotinėms lietu-

' vęs teisingumo ministeris
Šilingas, pulkininkas Kaz
lauskas (50 metų), majoras
Pomierskis (45 m.). Tasai
kalėjimas-medihis barakas.
Miegoti tenka ant grindų.
Per dieną gauna lėkštę sriu
bos ir apie 14 uncijų duo
nos. Kaliniams pasakyta,
kad jie galėtų dar gauti lėk*ę sriubos ir dar apie 7

j

Prie
progos, Komiteto
<
Valdyba nuoširdžiai prašo
ir ragina visas patriotines
lietuviškas organizacijas ne
Anna nasaas pastaruoju laiku dainavo. Chicagos afero
rengti jokių kitų parengimų je ir ji atsi^nkė Chicagoje trisdešimtoj metinėje chrizen
tą dieną, ir visomis išgalė temų parodoje. Annas Kaskas vardu Hartford, Conn., yra
mis prisidėti prie pasiseki pavadinta viena rūšis chriaentemų. Chicagoje Lincoln ir
mo šio paminėjimo.
Garfield Park chrizentemų paroda tęsis iki lapkričio 29
X. X. dienos.
'

Krinta bombos ant
Lietuvos miestų

Lietuvės moterys
taip pat dirba

unc.i duonos, jei išdirbtų nu
statytą darbo porciją, ta
čiau tie darbo kiekiai nus
tatomi taip dideli, kad trem
tinių jėgos neišneša įvykdy
ti skiriamas normas. Per
dieną tenka dirbti net 14
valandų. Darbas — skirsti
medžius, ritimi sienojus ir
rauti kelmus. Kadangi tuo
Lietuvą, su lietuviškais pie se kraštuose jau vadinamos
šiniais ir t.t. Toks lietuvių taigos sritis, tai tremti
moterų darbas yra tikrai niams kartais tenka stovėti
girtinas. Čia daugiausiai dir iki kelių ar iki juosmens
ba lietuvės amerikietės. Jų vandenyje. Dar viena vargi
vadove yra Čeledinienė. Jai nanti aplinkybė, kad į darbą
artimai bendradarbiauja Ra kartais tenka eiti 6 mylias.
manauskienė ir kitos mote Tremtiniai turi keltis 4 vai.
rys, kurių pavardžių dar ne ryto. Prez. Stulginskis is ne
teko suspėti sužinoti, nes mažai kitų yra labai išvar
pati neseniai susipažinau su gę. Kai kurie jau visiškai
beveik nebegali dirbtį. Bu
ta veikla.
vęs min. šilingas senyvo am
•
i . i.
Dabar Moterų Taryba pri žiaua ir žemo ūgio žmogus,
sidėjo prie lietuvių Dienos
parengimo ir bonų platini
mo ir registravimo. Jos taip
N E W
VICTORY
pat pagamins lietuviškus dra
HO8PITAL
bužius, kaip pavyzdį, kad
Po nauja vadovyste.
visos galėtų įsitaisyti tikrai
Naujai išdekoruota tr
lietuvišku stilių tautiškus
įrengta.
drabužius. Jos ruoš ir lietu
viškų šokių kursus.
24 vai. patarnavimas

Jos leidžia ir vienkartinį

pranešti, kadOr-

Prezidentas Stulginskis tai labai gražus perstatymas
LAUKAS REDAKCIJAI
sant to, kad mačiau vaidini
gyvas, Sibiro kalėjime
mą praeitais metais, aš ne
Gerb. Redaktoriau,

(LKFSB). — Sovietų la
Philadelphia, Pa. — Teko
kūnai bebombarduodami na sužinoti, kad lietuvių Mote
cių karinius taikinius pačio rų Taryba prie International
je Vokietijos ir jos okupuo Institute labai gražiai dirba
tose šalyse numeta bombų lietuvių kultūrai ir vardui
ir ant Lietuvos miestų. Kaip kelti. Jos savo susirinkimuo
praneša Lietuvos pasiunti se tik lietuviškai kalba, taip
nybės Vašingtone leidžia pačios mokosi geriau lietu
mas informacijų biuletenis viškai išsireikšti. Bendrose
“The Lithuanian Situation’’, tautų programose tuoj pa
nuo karo pradžios Kaunas. rodo ir lietuvių tautišką me
buvo sovietų bombarduotas ną, dainas, šokius, drabu
tris sykius, Tauragė-kartą, 1 žius, papročius ir valgius. Jų
Vilnius
bombarduojamas pastangomis neseniai lietu dažnai. Gyventojų skaičius vaite uniformuota lietuviška
Vilniuje iš 220,000 sumažė- į uniforma gavo pirmą dovajo iki 120,000. Vokiečiai iš ' ną ir buvo paskelbta dideVilniaus išgabeno nemažai j lėmis raidėmis visuose Phižydų ir lenkų, ypač kuria ko ladelphijos laikraščiuose. Tik
vo metu buvo atbėgę iš Len kažin kaip mes neviską pa
stebime, kas mums brangu
kijos.
ir neįvertiname, kas vertin
Programa bus trumpa, SKELBKITfiS “DRAUGE’ ga, nors svetimieji tai grei
įdomi ir įspūdinga. Galime
čiau padaro.
*
lietuviškai visuomenei jau
ii anksto

Antradienis, lapkr. 17, 1942-

iškoms organizacijoms Chi
cagoje kiekvienai išrinkti po
meletą savo atstovų įeiti į
minėtą Komitetą. Visuoti
nas tų organizacijų atstovų
r Komiteto dapildymo susi
rinkimas šaukiamas penkta
lienį, lapkričio 27 d., Daiaus-Girėno žemutinėje saėje, 4416 S. AVestem Ave.
komiteto Valdyba pakarto
ja savo raginimą ir kvieti
mą toms organizacijoms, ku
rios nelaikys susirinkimą
prieš lapkričio 27 d., kad jų
valdybos paskirtų atstovus į
Komitetą.

Komitetui vadovauja
ėia gimęs jaunimas

?

*

•

n

n

DR. SOMA SODBKA
aa
AKIS

I6THHNEJA

AKINIUS

leidinėlį apie lietuviškumą ir ;
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų {rengimai akims, ku
rtoms akinių pagelba neužtenka

Pritaikina aklai
atsako mingai
prletmunų kainų

TOS F. BUDRIK

VALANDOS:

Nuo 10 iki 5 vai kas dienų
Antradienio lr ketvirtadienio
vakara ia
137 No. Marion Street
Oak Park, DUnois

KRAUTUVUS

3241 So. Halsted St

Lietuvaite

Aš tikrai nudžiugau pa
mačiusi pranešimą ‘Drauge’,
kad p. WWiam Roeder ir jo
jo žymūs artistai vėl persta-,
tys veikalą “The Virtues of
Satan”, Civic Theatre, lap
kričio (Nov.) 29 d., ir gruod.
(Dec.) 1 d., 1942 m. Lietuvių
Senelių Prieglaudos naudai.
Šis perstatymas turėtų at
nešti gražią sumą pinigų
Labdariams ir jųjų prieglau
dai.

Tik viens pora aklų visam gy
vvntmnl. Sau rokite Jae, leMami

Igegsamlnuotl Jas modernliktausta

metodą, kurta mgčjlmo mota«ta»
salt suteikti.
R METAI PATYRIMO
pririnkime akinto, kurte paiaMsn
ris* aktų įtempime. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRIOTAI

1801 So.

Ashland Avenue

Kampas H-toe
rslefrmssi OAMAL 06U, Chtoag
OFISO VALAKDO81
Kas4Mn 1:W a. m. tkt «.-■• p. ■
Trečiad. Ir Mttad. »:»0 a. m.

VICTORY HOSPITAL
Phone: YARda 2330

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA — »
1441 So. Mth Ava. Oram, Hl
Tel.: Ctoero 7081

Calumet 4591

Pilnai {rengtas Medikas DspnrtSMMna gydymui vUsktų ngų —

smarkių lr Uglaikinlų.

PUnai įrengtas Chirurgijos DepartmsSitaa, kur svarbias ir ai
žesnei operacijas htlieka atsakomlngi CMrurgst.DakUrat.
Pllnnl {rengto Pkystotkviapy Be-

partntentas

prtskaitant

Dtather-

my, Ultna Vlolet Rar. StnuaoMal
Ir kitos modeml&kna metodus
gydymu.

bns atstumta, <W1 stnkas^ptnųr^
geriausias gydymas Ir priežiūra.
Kaa
niokeačių, amdtajskmo,
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS B GBZBURGAS
2261 Weat Cermak Rd.

4157 Archer Avetne

STATYBAI

—

QnAu/uxl
Protcction

Tor your

REMONTAVIMUI

ant Lengvų

REFINANSAVIMUI

Mėnesinių Išmokėjimų I

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI t

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi 85,900.06 apdrausti par Federal Savings and Loan fnsarance Corporation. Mokame 8^į%. Jūsų pinigai greitai tfaaokami aat pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I — ~~

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jo*. M. Moiorli, 8«c’y.

Ofiso vaL: 1—8 ir 6—8-20 P. 1
Trečiadieniais pagal* eatartį.

Bes. 6958 S. Talman Ave.
Bes. Tei. GROvvMfl 0617
Offiee TaL HEMloek 6868

DR. J. 1 SIMONAITIS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.
TAPKITE

___

ARBA

8238 80. HALSTED ST

Valandoe: 1-3 popiliet Ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir
vakarais ofisas uždarytas.
REKIDENCUA:
3241 Weat 66th Plaoa

YsL RBPabUe 7868

a.

L.-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas lr Akinių Dirbtuvt
8401 SO. HALSTED ST.
84th St

LIETUVIAI

DR. STRIKOLTS
pkybioian and surgbom
4645

So. Ashland Avenue

UNITED
STATES
SAVINGS

/bonds
S AND STAMPS

ADVOKATAS

WHITNEY E. IARUTIS
Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877
134 N. LA SALLE ST.

Rrom MIS

Tel STAte 7571

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

DAKTARAI
TaL TARds 8148

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
m AKINIUS PMTAIKO

OFISO VALANDOS:
Nūn t iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
744 VVest Mth Street
Nedaliomis pagal sutartį.
Office ML YAKds 4T87
Valandos: 11-12; 2-4 Ir 6:30-8:30
Namų tel PROspeet 1980
Pirmadieniam tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

n P. ATKOČIŪNAS"

1446 So. 49tfa Court, Cicero
Aatradisoiais, Ketvutadienuua
ir Penktadieniais
Vilai i ia: 10-12 ryte, 34, 74 P. H.

Ofiso TaL ...........

VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

3147 S. Halsted St, Chicago LIGONIUS PRIIMA:
Pirmadieniais, Trečiadieniais

Kasdien huo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad.
lr Sekmad. tik susitariu*.
........-Mato..?---------ir fieitadieniais

Tf:

VEZEUS

OL

4645 Sa Ashland Avenue
«« 4M 8toaet

CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4729

So. Ashland

Ave.

(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880
Chicago, UL
ML: aas 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
it HEMloek 6869
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

[.BRAZIS

6787 So. VVestern Ave.

OFISO VALANDOS:
PdSlst šuo 1 Iki 8 vaL Vak. 7IUS
NsdBtoaah pagal sutartį

TA

Oiesro UM

DR. S. R. PALBTSIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

Kamp. IStoe gat Ir 49fh Ct
OFISO VALANDOS:

1 iki

4 popiet
- 7 iki 9 vakaro.
•k pagal eatoriL

Tel Cicero 1404_________

GYDYTOJAS B

VaL: S—6 ir 7-4 1
Ketvirtai, ir Nedaliomis

DR. P. L ZALATORIS

DR. EMILY V. KRUKAS

2423 VVest Marąuette Rd.

GYDYTOJAS B CHIRURGAM

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1821 So. Hnbtart Street

4146 Archer Aveaue

TaL

BUY

Ofise Tel. Central 1824
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 Iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popiet
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti Kitomis valandomis pagal sutartj

Rea 1625 Sa 50th Avenue

OASal

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofieo TaL: Yards 0994
Ree. TeL: Kenmood 4800
VALANDOS
Nuo 19-12 v. ryto; 24 ir 74 v. vak.
Nedčhomia nno 10 ik. 12 vai. dienų.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiso telefonas PROspeet 6787
Namų telefonas VIRglnia 2421

Ofiso TeL LAFayetU 3210
Vieni žmonės darbuojasi,
Res. TeL LAPnrgtte 0004
kaip bitėm rinkdamos medų
Jeigu NeatsOtopta —
VALANDOS: H V. ryto iki 9
Šauk KEDzie 2868
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
6 Ud 9 vaL vakare
VALANDOS:
GYDYTOJAS B OHSUMAG
. Pinm. Antr. Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai
fiso vai • ana 14: naa MbSM 8KA1IYKHE “DBAUGy !
uuota-

8107.

Av

DR. A.). BERTASH
756 West 35tb Street

Ma.

ypač sunkiai teįstengė dirgti ir dėlto turėjo daug pa
kelti.

GYDYTOJAS B OHBUBGAS .

OfleoML

GYDYTOJAS B fTTTITTRGŽg

ISE

ADVOKATAS

AMUtgOB LĮBTUYiy DAKTARŲ DBAVCUTOS MABIAI

DR. T.DUNDUUS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 1

Tie kurie neatsilankys į šį
nepaprastą veikalą, niekad
negalės sau dovanoti. Atsi
lankymas bus ir didelė pa
gelba Labdariams.
Nepai

Pilnai {rengtas X-Ray Dcpartnsaitas daktarams lr pacientams.

-

ML KAIMO PATAISYMO

p. P. Daužvardlenė.

DAHTIBTAB

Telefonaa:

(Prie kampo Lake St.)

Su gilia pagarba,

Man teko praeitais metais
matyti p. Roeder ir jojo ar
tistų grupę vaidinant tą vei
kalą ir aš prisipažįstu, kad
jau senai kaip mačiau taip
puikiai suvaidintą veikalą.
Rodos, kad ir dabar matau
p. Roeder vaidinant rolę
Duke of Death;
džiugina
mane ir net dabar Isabelle
Conrąth, Jay
Sheridan ir
James FislieT vaidinamos ro
lės.

828 W. 35th PLACE

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

kantraudama laukiu to per
statymo Civic Theatre. Eiki
me į talką, kad šis veikalas
būtų vienas iš svarbiausių
lietuvių parengimų.

Ka

/r

•* —• • O
ii 1-6

Anlra^snls, lapkr. 1

D ? X p B|S

SESI CHICAGIEČLU RASTI KALTI

SA\ AITĖS APŽVALGA
l

šių

pastangų

vienų

negali

užtekti, sako Pašto Ofisas,

.

ypač atsižvelgiant į kart) lai

kontrpuolirną, vykindama su

/alanda išmušė

ko sunkumus, su kul iais paš

tartą planą ir derindama jį

su

Pagaliau atėjo valanda su

planu

aliantų

Anglai,

puikiu

’V

Afrikoje.

tui tenka susidurti. Apie 25,-

tojų jau išėjo į karą, ir nors

kuri sukūrė šj baisų pasau žygiu, pagavo į maišą patį
didįjį Rommelį. Kaip tik tuo
linį gaisrą.

buvo paimti tūkstančiai lai

laiku,

Iškėlimas kariu o m e nė s

vo strateginių

koj yra tiktai pirmieji žy

ra užtenkamai ir nėra paty
rusių. Siuntimas pašto gelž-

planų, kada

keliais ir orlaiviais yra žy

#:

vokiečių moralė turi būti že

anglų-amerikiečių-rusų

miai apsunkintas iš priešas
"K

ma, žvaigždės ir Juostos iš

koalicijos didžiojoj strategi

ties didelio karo medžiagos

kyla virš Afrikos uostų. Ne

gabenimo,

yra pirmas įrody

bereikalo laukėme permainų.
mas visoms Laisvės Fronto Laimė pasisuko ir Laisvės
tautoms, kad tokia strategi Frontas gali stiprintis min

ja yra. Iki šiol galėjo rody
liuotus

ir

gauti,

ten, kur mūsų priešai pasi

žiemos

susisiekimo

kliūtys taip pat jau prade

išvaduota iš ašies nagų ir

karus

gynimosi

papildomų sunk

vežimių veik visai negalima

timi, kad Afrika greit bus

tis, kad mes kariaujame izo

M*

laiškų skaičių iš karinome

i braugaa'

Aciue

leiepnoioi

nės ir į kariuomenės dalis,
Mrs. Walter Froeling (centre) vedama iš teismo salės •o kadangi kariuomenės skai
Marshal Roy, Dilg ir moters. Ji verkdama apleidžia Chi- čįus nuolat didėja, tai ir paš-

Kulkosvaidžių ugnies šiuo cagos federalinį teismą, kur ji ir kiti penki rasti kalti to našta kartu didėja.
istorijoj puolimui, buvo ap jamuose Pietų Papifiko pa krašto išdavystėje, kaipo nacių sabotažninkų padėjėjai.
lamdyti ir sustabdyti. Bet kraščiuose, Jungtinių Vals Sprendimas bus paskelbtas ateinantį penktadienį.
tą padarė rusų ginklai ir ru tijų Marinų Korpusas, per

sų strategija. -Rommelis bu savo 167 metus gyvavimo, Hitlerio kalba, kurioj jis ža
vo sukultas Egipte. Bet tą kovoja 180-ą kampaniją.
dėjo pabaigti karą pergalin
padarė anglų generolai. PaKorpusas lapkričio 10 d. gai 1941 metais, arba su jc
cifike
Jungtinėms
Valsti minėjo savo gimimo dieną. įsakymu armijai, kuriame jis
sudaužyti

japo

salose.

Be

abejonės,

mūsų

ginklų arsenalai davė sąjun

gininkams pagalbą.

Bet

OWI

siektų tuos, kuriems jos siun

Valstijose,

ta

dradarbiauti su paštu. Ben

kur

pagalba nebuvo tokia, kokia

mą, kokio tik iš kareivio ga-i paimtas, “dėlto būkite tik-

ji galėtų būti kituose fron

lima

reikalauti,

Amerikos ri” — jis sakė.

tuose, kur mušasi mūsų są kovingiausieji ir sėkmingiau Į
l
jungininkai. Kitais žodžiais šieji kariai, savo Korpuso • Kalėdų siuntiniai
tariant, nebuvo iki šiol įro
gimimo dieną, grįžo;minti-Į
Pašto departamentas pra
dymo, kad yra koks nors
mis į savo istoriją, darytą. nefa kad yra davinių jog
koalicijos planas bendram
ilgos ir garbingos karių ei
šiais metais Kalėdų siuntipriešui sumušti. Dabar pa
lės, kurios kariškas žygia
nių skaičius bus rekordinis.
saulis yra liūdininkas, kad
vimas po mūsų žvaigždėtą
Pirkimai krautuvėse rugsėjo
Laisvės Fronto didžioji są
vėliava, buvo girdimas viso
mėnesį — paskutinis mėnuo
junga susirykiavo išnaikin
se keturiose pasaulio šaly
dėl kurio paduodama skai
ti japo-hitlerizmą ir, tariant
se.
čiai — buvo šiais metais la
Prezidento Roosevelto žo
hai dideli. Pagal pirkinių
džiais, “taip paskirstom mū- Popieriaus gabalas
sų jėgas, kad galim mušti

Aną

dieną

vienas

anglų

skaičių jis eina antroj vie

bendrą priešą ten, kur jam kareivis dykumoj pakėlė nuo toj po rekordinio 1941 metų
Didelis
daugiausiai nuostolių gali žemės popieriaus gabalą. Pra gruodžio mėnesio.
pirkinių skaičius visada yra
ma padaryti”.
nešimai sako, kad tai pasi
Laiko suderinimas yra be rodė esąs vieno vokiečių ka- ženklas, kad Kalėdų siunti... '
....
.
niai bus gausūs, sako Pašto
užmetimų. Hitlerio laiko pa reivio ,leidimas
eiti į miestą
’
.. .
,.
•departamentas.
skirstymas buvo suardytas. Aleksandrijoj
trims dienoms1
r
Tas jo paskirstymas, revi pavaliukauti. Tokį popieriaus j
Jei tūkstančiai Jungtinių
duotas po nepasisekimo pa gabalą reikėtų išsaugoti ir Valstijų kareivių, marinų,
imti Maskvą pereitais me padėti į muziejų, kur jis ga- jūrininkų ir civilių žmonių
tais, buvo numatęs dar prieš
lėtų būti rodomas kartu su nori gauti jų siuntinius laikelias savaites
sunaikinti

donoji Armija vis dar tebė

ra nesunaikinta. Ji yra ne

(įsteigta 1889 m.).

užtenkamai stipra, kad bet
pereiti

PARDAVIMUI

NULIŪDIMO

PLATINKITE “DRAUGI

O

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

AUTOMOTIVE MAŠINISTAI. Parts,
Joltber. patyrusiejl. Gera užmokestis.
Atostogos, nuolatini darbai.

MOTI VE PARTS OF AMERICA, lnc.
223 Wcst #3r«l Street

OPERATORIAI
Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi reikalifigos PINKERS ir
FRONT
MAKERS
prie
išdirbinio
skalbiamų dresių. Nuolatini darbai,
aukščiausia užmokestis.

L I B M A N

Gyveno: 4538 So. Hermitage
Avenue.
Mirė lapkr. 15 d. 1 942 m.,
6:00 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo i.š TetSii, apskr.. Rytavoa parap.. Užplnlnkų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 28 metus.
Paliko dideliame nultOdlnv:
moter) Marijoną.
(po tėvais
N&rvalftattė); dukterį Bronislavą Ir žentą Domlnic Gilbert: 2
pussėHeres — Barbora WI111nms
lr jos Seimą,
ir Magdaleną
Kaulakis Ir jos Seimą. Ir d\ug
kitų giminių, draugi) ir pnž.Įstamų.
KOnas paSarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje. 460 5 Ro.

REKORDAS

MFG.

C O.

(Tik 1 bi. nuo Halsted St.—North
Ave.—Clybourn Ave—ir "L" stoties.)

SKELBKITfiS

“DRAUGE*

KAZIMIERAS VENCKUS
Gyveno: 4624 S. Paulina St.

Mirė lapkr. 16 d. 1 942 m..
10 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 sūnus \Valter ir marčia Alice,
ir Adolnh; dukterj Uršulę (šv.
Pranciškaus vienuolvne): anū
ke Sandra, broli .lona ir jo
Seimą; seser, Uršulę Petraus
kiene ir ios šeima; švogerką
Marijoną ir švogerį Stanislova
Kibartus ir ju šeimą: švoger)
Ignacą Katauską; ir daug kitų
gi min ių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John E.
Eudeikio koplvčioie. 4605 So.
Hermitage Ave. Laidotuvės ivvks nenktad.. lapkr 20 d. Tš
kon'včios 9-30 vai. rvto bus at
lydėtas j šv. Kryžiaus parap
bažnvėia. kurioje jvvks gedu
lingos pamaldos už velionio šielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ( Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr nažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai. Marti. Duk
tė. Anūkė. Brolis. Sesuo, švogerka, Svogeriai, ir Giminės.
Tgiid. direkt. John E. Eudei
kis, tel. YARds 1741.
(Prašome

gėlių

nešit,sti.)

4.
RONAI.D GEDMINSKAS
Mirė lapkr. 15 d., 1942 m..
6:20 vai. vak., sulaukęs šešių
ir pusę mėnesių amžiaus.
. Gimęs bai. 28 d.. Chicago,
Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
motiną
Marijoną
(po tėvais
Stanaitė)
ir tėvą Stanislovą;
sesutę Mary Ann; tėvukus —
Juozapą ir Anelę Gedminskus;
dėdę
Juozapą
Gedminską:
krikšto tėvus — Walter Sanders ir Emily Gedminskas: ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnasl pašarvotas namuose:
4135 S. Rockvvell St. laido
tuvės įvyks trečiad., lapkr. 18
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse

Motina,

Nuliūdę:

Tėvas,

Senutė, Tėvukai, Dėdė, Krike
to Tėvai ir Giminės.
Laid. direkt. John E. Eu
deikis, tel. YARda 1741.

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

PASKUTINIS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

PAGERBIMAS

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE,

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

81 firma virt 50 m. tos
pačios šeimos rankose I

Phone YARDS 4968

8807 LITUANICA AVENUE

L LIULEVICIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
---------------- »----

4848 SO. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE 3572

Memorials Erected Anywhere
Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin

Laid. direkt. John E
Eu
deikis — tel. YARda 1741.

• HUMP HAIRPIN MFG. CO.
10X0 So. Pralrle.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MENIŠKI — VERTINGI

PRANCIftKUS SAUDARGAS

17 — 85

Prie Svarių ir lengvi, dirbtuvės dar
bi). Patyrimas nereikalingas. Valan
dinė mokesties rata mokama kompa
nijos laike mokinimo.
I^thai
gera
transportacija. Atsineškite gimimo nr
krikšto liūdijitną. Atsišnnkit tarp 8
ryte iki 4:30 vai. popiet bile papras
tą dieną.

1550 No. Dayton Street

Gimęs Lietuvoie.
Kilo iš
Tauragės apskr., Šilalės parap..
Leveekių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 4 0 metus.

PETER TROOST

t

gos pamaldos už. velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas j
Sv. Kasimiem kapines.
NuoSirdžial kviečiame- visus
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris. Duktė.
fte-ntA*. Pusseserės. Giminės.

Meilė duoda šviesos dar
bui. (ANON).

KRAUTUVft

į

Hermitage Ave. Laidotuvės |vyki ketvirtad. lapkr. 19 d.
IS koplyčios 8:30 vai. ryto bua
atlydėtas | ftv Kryžiaus par

J. II. STONE & SONS
4200 W. 42n<l Vtaco

MERGINOS

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. laibai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:

MONUMENT CO.

A.

30 — 55

.L II. STONE Ai SONS
4200 W. 43im1 Place

PARDAVIMIT

tiktai nesunaikinta, bet yra

gali

VYRAI

Birbti
moderniškoje
‘'corrugated"
tiaksų dirbtuvėje.
Patyrimas nerei
kalingas.
55 centai j vai. pradžiai
Viršlaikis jei norėsit. Atsišauki! nuo
9 iki 11 rytu ir uuo 2 iki 5 po pictųi

17 — 85

Prie lengvų dirbtuvės darbų moder
niškoje • corrugated" bakai, dirbtuvė
je. 4 5 centai j vul. pradžiai. Viršlai
kis jei norėsit. Atsišauki! tino 9 iki
11 ryto ir nuo 2 iki 5 popiet.

PRUZIN FUNERAL HOME

Raudonąją Armiją. Bet Rau

kuriuo metu

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr
ISneSiotl skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlvginimns labil geras Atsiftauk'te į ‘-DRAUGO” RASTINU,
2334 So. Oakley Ave.. Ch’cago, III.,

čiamos, visuomenė turi ben

marinai pranašavimu iš -rugsėjo 30 Pašto departamento geriau
išeina griežčiausią trenirayi- dienos, kad Stalingradas bus
se

MERGINOS prie lengvu dirbtuvės
darbų. 35 centai j valandų lr laikas
ir pusė už šeštadienio darbus. Klaup
kite dėl Louis Byron aekančltil:
I.ION AITO PARIS A MFG. CO.
1020 So. Michigan Avonuc

CLASSIFIED

ku, ar kad dovanos laiku pa

Nuo Britų Gvinėjos iki Is paskelbė, kad rusų armija dradarbiauti galima pasiunlandijos, nuo Londono iki yra sutriuškinta ir niekada čiant anksčiau siuntinius n Mr. AValtcr Nutow, 2200 W. 37th SU
Chicago, IIL. tel. LAFayette 6098.
Tulagi, stovyklose Jungtinė nebesikels; arba ir su jo užrašant tinkamai adresus.

nus jų ofensyvoj Saliamono

MERGINOS

KF.DZIE 2908 — MR. \VATERS

joj kruviniausiam visų karų

joms teko

HELP WANTED — VYRAI

to naudojimas, suteiktas ka

mams prieš Europą.

turi

ITH FLOOR — 621 W. ADAMS ST.

SCREW MACHINE OPERATORIAT
reikalingi dirbti west side.
Darbas
su overtlme. Pasaukite:

ro pajėgų nariams, padidino

ležiniai legionai, sutraukti Marinų korpusas
didžiuliame skaičiuje Rusi- 167 metus

Tel.: RANdolnb

da skelbtis. Nemokamas paš

paversta į bazę karo veiks

renka mus pulti. Hitlerio ge

“DRAUGAS” HFLP W4.\TED

ADVERTISING DEPARTMENT
117 Nn. Dearborn Street

HTI.P \YA5tTFr> — MOTERYS'
. ..................
1 ’’
'
' ■"‘T"
OPERATORĖS, patyrusios prie nojver siuvimo mašinų., dūli uždirbti net
$25.oo j savaitę ir overtlme. Naku
ir dienų ahiftal. taipgi lr luilcInAi.
Nepatyrusias merginas priimam ISmokinlniui, <0 centų J valandą 13
pradžios.

kinų tarnautojų, bet jų nė
\

Hitleris galėjo

galvoti apie peržiūrėjimą sa

šiaurinėj ir vakarinėj Afri

joj. Tai

kada

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

000 pašto patyrusių tarnau

V

strateginiu

duoti srpūgį baisiai Uranijai,

giai

CLASSIFI

KREiPKITDS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanlaa Chamber of Oommeroe.

MODERNI HvMInft PARODA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCUA:

5919 Sonth Troy St
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteitad. lr Sekm. 9-0 vai

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
Ii stoties WGES (1390), su Povilu ftaltlmieru.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’*

i

I

P. L RIDIKAS
SS!M SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 11SB-S9

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST.
2314 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1276
Phone CANAL 2518

Lietuvių R.

DRAUGAS

K. Federaciją ir energingai raginsime,

KOMUNIKATAS SPAUDAI

kad visos tos Amerikos lietuvių grupės, kurios stovi

THE LITUCAMAN' DAILY FBIEND
*34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Pubiished Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Suboerlptions: One Year — $6.00; Six Month*— $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. EuYope — One Yaar — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3- cents.
Advertising ln “Draugas” brings best results*

už laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės at

« Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito lenkių.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nededamos.
,

Entered as seeond-Class Matter March 31. 1916 *t Chicago, Dt
Under the Aet of March 3, 1879.

Istorija kartojasi

šios technikos aukomis, ban
do plačiai juodinti gerą lie

Pennsylvania, buvo susirin

tuvių vardą, atvaizduoja ne

kusi posėdžiui Lietuvių Tau

žymią kolahoracijonistų gru

Ame riko® vyskupai, susi

tinė Taryba. Susirinkime da

pę, kaipo atstovaujančią tik

rinkę į metinę konferenciją

lyvavo 9 tarybos nariai: pir

ram lietuvių tautos norui.

katalikų veikimo centro —

mininkas pulk.

Grinius,

LTT drauge smerkia Lie

NCWC reikalus aptarti, iš

vice-pirmininkas dr. P. Vi

tuvos kolaboracijonistų gru

leido labai svarbų pareiški

leišis, generalinis sekretorius

pės veiklą ir ideologiją,

mą karo ir taikos reikalais.

prof. K. Pakštas ir nariai S.

po priešingą Lietuvos anti-

rikos Lietuvių Taryba ir kitos atitinkamos organiza
cijos, tuoj sušauktų bendrą konferenciją kuri. sudą-

rytų bendrą, stiprų ir autoritetingą vykdomąjį komi
tetą, kurs diriguotų tautos akcijai, vedančiai Lietuvą

Šias dvi rezoliucijas konferencija priėmė vienbal
. '
Uelna kasdien, iiskyrus sekmadienius.
\
Prenumeratos kaina: Jungt. ValBt. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — J£00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $8:00;
• Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3e.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Pereitą šeštadienį, lapkri

čio 7, New York®, Hot ei

d> raginsime, kad Lietuvių Tautinė Taryba, Ame

į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą”.

DRAUGAS

kumpai

statymą, jungtis prie Amerikos Lietuvių Tarybos;

siai Tai reiškia, kad mūsų visuomenė nori vieningos

akcijos. Ir tasai visuomenės balsas neturėtų būti tuščiu

balau tyruose. Vadai turėtų kreipti į jį didžiausio ir
rimčiausio dėmesio ir tuoj pradėti žygius jungti ir kon

soliduoti lietuvių tautos veikimą demokratijos 'almė

Kokio nusistatymo šio ka

Aukščiau minėtoji konferencija priėmė ir daugiau

nutarimų, kurie bus paskelbti kita proga ir kitoje mūsų
dienraščio vietoje. Visi nutarimai svarbūs ir reikia da

Tuuisijos) su šauniais Jungtinių Valstybių kariais, ku
rie labai sėkmingai užėmė šiaurinę Afriką ir užsimojo

juos ne tik iš Afrikos visad išvyti, bet Europon inva

ziją pradėti ir vaduoti Berlyno-Romos ašies pavergtas
tautas.

Kaip prieš dvidešimts penkerius metus amerikiečiai
pradėję ofensyvą Europoje prieš

teutonų

jėgas,

tuoj

nusvėrė laimėjimą karo frontuose santarvininkų pusėn,

taip bus ir ,dabar.
Tačiau, mūsų optimizmas tebūnie praktiškas. Jis turi

sukelti visame krašte dar didesnį ryžtingumą visais

būdais s’tijJri-nti namų frontą* Had

n^eko nepritrūktų

karo frontuose besigrumiantiems mūsų kariams.

Praėjusį sekmadienį įvyko gausi Federacijos apskri
ties sušaukta lietuvių katalikų konferencija Chicagoj.

Konferencijos iniciatoriai, suprasdami šio momento

Daug dėmesio tarybos na

Visiems yra gerai žinoma,

ir A. Vaičiulaitis. Kai kurie

riai buvo pašventę ir lietu

kad pačioj šio karo pradžioj

tarybos nariai atvyko iš Chi

vių vienybės reikalui, ypač

Amerikos vyskupai, pasmer

cagos, Clevelando ir t.t.

čia Amerikoje ir šiuo, tiek

organizuota ir nuolatinė parama Amerikai

karą lai

J.

kę agresorius ir diktatorius,

Užimti kiekvienas savo
ne taip dažnai turi progos

galimais bū

sueiti, aptarti Lietuvos rei

nelygi.

Kuriom tautoms reikia auklėjimo?

dais, nes Amerika kariauja

kalus, pasidalinti įspūdžiais.

atmintiną “pritarimo” būdu

už pasaulio žmonių laisvę.
•

Kelių, per šią vasarą, Chi

primestinei kuriamą vieny

cagoje, šiauresniajame rate

bę, kaipo priešingą demokra

Savo pareiškime vyskupai

lyje, turėtų posėdžių neskai

tijos esmei, LTT nedvejoda

aiškiai apibudino tuos tiks

tant, Lietuvių Tautinė Ta

ma atmeta. Ji stovi už ne

ir

ryba, nuo savd steigiamojo

falsifikuotą Vienybę per su

jungtinės tautos veda žūt

suvažiavimo Chicagoje, taip

sitarimą.

būtinę kovą.
Be kitko, vyskupų

susirinkusi ir nebuvo-. Neati

žygius

Amerikos

visais

piniečiai bus išlaisvinti iš japonų vergijos ir su laiku
patys galės tvarkyti savo krašto reikalus.

Ta proga Prezidentas iškėlė tokį klausimą, kuris lig-

šicl dar niekur nebuvo paskelbtas. Esą, žvelgiant į ma
žųjų tautų ateitį, jos, mažosios tautos, turės pergy

venti tam tikrą periodą, per kurį turės prisirengti prie

nepriklausomo gyvenimo. Jos turėsiančios būti auklė
linius ir ekonominius reikalavimus ir tuo būdu pajėgti
nepriklausomai tvarkyti sayo reikalus.

Šis planas, be abejonės, yra geras. Tik nemanome,
kad jis būtų taikomas visoms mažosioms tautoms. Gal

dėl

lus

kurių Amerika

pasinaudoja XT.7 suvažiavi

riauja dėl visų tautų, kurios

respondencijos keliu. Tuo pat

mo proga dar kartą užakcen

šiandien yra. pavergtos, iš

būdu buvo dalintas! ir poli

tuoti reikalą visiems lietu

laisvinimo,

užtikrinimo

tine informacija. Reikia ži

viams vieningai stoti į kovą

joms teisingos ir pastovios

noti, kad veik kiekvienas ta

už Laisvą, Nepriklausomą ir

taikos ir apsaugos.

rybos narių tori dažnų pro

Demokratinę Lietuvą.

dėl

ro nukentėjusių, šelpimą®. Šį
reikalą jie visu rimtumu ap

lu® savo nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu (1918—

1940 m.) ir visais žvilgsniais darė stebėtįnai didelę pa

vyskupų

žangą.

mis tūkstančių 'dolerių pa

. Ir po šio

siuntė ir nuo karo nukentė

komisija

dešimti

jusiems lietuviams šelpti.
Neabejojame, kad ir atei

priklausomų valstybių šeimos nariu

ty nebus atsakyta lietuviams

pašalpa.

Kviesdama visus laisvaja

žmonėmis sueitį, šnektelti,
» .<
* M" į
*
šio to naujo patirti, labai
dažKši-’llėfuvą priminti, jai

me pą^aplyjs eSąnkčiha lietjjįuųis prie- vienybės. taryba,

užtarti. Ta prasme, LTT dar

drame darbe, mano, kad su

čia-ten

bas niekuomet nebuvo susto

tarto darbo formulė galėtų
būti lengvai- surasta pagrin

riais šio krašto pareigūnais

dinėse

buvo

nuolatos,

bėse, pirmiausia, susitarime

draugiški pasikalbėjimai su

ir aj|kiąpae atsirubežiavime

mūsų kaimynais latviais iar

nuo buvusių diktatūrinių pa

estais vedami nuo seniai ir

sireiškimų Lietuvoje” —

palaikomi

t.t.
I
Štai kodėl tarybos narių

pas S. A. Stritch, kurs yra

tarptautinę padėtį, per X1.7

draugijų ir 175 jų atstovus ir daug garbingų svečių bei

dotų ir kad nustotų nuolat grąsinę jų nepriklausomy

Vyskupų Šelpimo Komisijos

posėdį, buvo itin įdomūs, į-

veikėjų.

bei ir net gyvybei

iždininkas,

Ne mažosios, bet didžiosios tautos turi persiauklėti

k ai

konferenciją,

į

kuriems

Treasury departamento atstovas ir dr. P. Daužvardis.

krikščioniškoje

išmokti

lietuviams kunigams pareiš

Lietuvos konsulas. Po jų pranešimų, konfereneijoo da-

gerbti kitų tautų, ar jos mažos ar didelės, teises ir,

kė, kad lietuvių reikalai ne

lyviai plačiai aptarė ir priėmė šias dvi rezoliucijas:

išeinant iš dėsnio, — “gyvenk ir leisk gyventi”, kartą

bus užmiršti

artimo

meilės

dvasioje,

kad

Dėl to sekmadienį įvyku

ant visados išsižadėti imperializmo ir kooperuoti pasto-

KARUI LAIMĖTI REIKALU

si

vioss ir teisingos taikos išlaikyme.

“Sveikiname Jungtinių Valstybių

garbingąją

vy

lietuvių

konfe

katalikų

rencija pasiuntė Garbingam.

riausybę ir Prezidentą Rooseveltą, taip pat karo var

Ganytojui

dovybę ir narsius karius, padariusius sėkmingus žy

kinimo telegramą.

padėkos

svei

ir

pranešimai

tvarkės

punktui

svarstyti,

dalyviai

suvažiavimo

dau

Su ypatingu atsidėjimu bu

išklausyti pranešimai

vo

a-

pie pastaruoju metu, iš įvai

rių

krypčių,

padažnėjusiais

Lietuvos puldinėjimus. Ne-

Neprikbusoma i
„

kas kart

Įlysti pranašišką še

trokšdami, kad karo ir pastovios ir teisingos taikos

šėlį i visos Liefettroe žmones,

Bereikalingas triukšmas

tuo siekdavai

Lietuvą,, aps

kritai, diskredituoti United

“N-nos” rašo:

Ndfcfcns akyse, o laisvojo pa-

ir be n dioj O Chicagos

“Šiandien aišku, kad tas visas “antro fronto”

Lietuvių Komiteto U. S. Karo Bonams
Taupymo
ženkleliams.platinti užuomazgą ir kviečianiė į jį dėtis

triukšmas buvo be prasmės ir be pagrindą Jisai tik

sauks

tai teikė moralinį pasitenkinimą ašiai, kuri matė, kad

lietuviai nėra verti būt lais

visas Lietuvių grupes, organizacijas, finansines įstai

Jungtinių Tautų eilėse nėra sutikimo ir pasitikėjimo

vais, kr nepriklausomais.

gas ir laikraščius.”

kits kitam. Ta propaganda neabejotinai pagelbėjo ir

tingesnės,

sudarome

didžiojo

(Iš “Draugo”, 1917 metų

Prez. Roosevelto priešams lapkričio balsavimuose, nes

miteto užuomazga, į kurią įėjo atstovai iš visų lietuvių

ji kurstė žmonių nepasitenkinimą tariamu valdžios

Kerenskis Maskvoj... Mask

parapijų Chicagoje.

nesugebėjimu energingai vesti karą, ir too pasinau

va esanti Kerenskio valdžio

didelis

lietuvių komitetas Chicagoje,

kuris

dojo respublikonai.

*

,

«

‘ ‘Paminėtoje spaudos konferencijoje Rooseveltas pa

vadovams

įtikinti,

kad

Sa

vo tuo reikalu protestą LTT
rado vetkakagn pareikšti se

Šią rezoliuciją priėmus, tuojau buvo sudaryta ko

Reikia manyti, kad netrukus iš to išaugs bendras ir

optauftą

lapkričio 17 d.)

vikų ir Kerenskio šalininkų

vo susirinkime, New York*,

sakė, kad jisai ir Churchillas buvo priversti, per visą

eina

susirėmimai

Pennsylvania Hotel, išgirdu

LIETUVOS IŠLAISVINIMO REIKALU

laiką, kuomet ėjo pasiruošimai Afrikos žygiui, tylėti

Miestas ugnyje... Visoj Ru

si pranešimą apie padėtį Lie

ir klausyti neteisingų priekaištų iš “nežinančių paša

sijoj baisios suirutės, žūva

tuvoje,

liečių”.

daug žmonių.

krašte eina vokiečių-okupan-

remdami Amerikos pastangas

nugalėti

nacizmą, pavergusį Lietuvą ir norintį išspausti iš mi
sų brolių paskutinius gyvybės syvus, matome reikalą

labiau stengtis:
a) stipriau susiorganizuoti,
aukotis,

į

triukšmą dėl antro fronto Maskva, kuri Roosevelto ir
Churchillo planą žinojo? Kodėl

pats Stalinas viešai

akytai budėti, dirbti ir

kaltino Amerikos ir Britanijos valdžias, būk jos ne

kad atstatant sugriautą pasaulį ir vykdant

vykdančios savo prižado? Čia tai jau ne ignortncija,

gyvenimą Atlanto Čarterio dėsnius, ir Lietuva būtų

o

demagogija.*’

atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybė;

b) stengsimės dėti centas prie cento į Lietuvai Gel
bėti Fondą, iš kurio po karo galėtame sušelpti oku

pantų nukankintus ir išbadėjusius Lietuvos

Šį mėnesį jau atlaikėme dvi dideles ir svarbias kon

žmones

ferencijas Chicagoje ir dar turėsime dvi: lapkričio 22 A

ir duoti jiems laisvo ir nepriklausomo gyvenimo pra

Labdarių Sąjungos ir lapkričio 27 d. Lietuvos Nepri-

džią;

klaunsmybei minėti komiteto. Kas sakė, kad čikagie

c) stiprinsime mūšy veikimo centrą — Amerikos

tų

“Bet kodėl tįsos “ignorant outsidera” skatino kelti

čiai snaudžia?

f-—

konstatuoja,

negailestingas

kad

Lietuvos

krašto ir jos fcpoaių eksplo
Būsiąs išspręstas Lenkijos
Mausimas.,

Reichstagas pa

siryžęs tarti aavo žodį Len

atavimas vokiečių karo ma

šinai.

*

Ištikimi uvo Išbandytai
technikai, vokiečlal-ekupantarimas būsiąs perduotas
taį stengiasi savo naikinimo
Austro-Vengrijos parlamen
politiką, nukreiptą prieš kai
tui.
kijos klausimu. Vokiečių nu

Vokiečiai Suomijoj .. Vo
kiečių armija įžengė*

į

Bet-

singforsą, Suomijos sostinę

reikia pridurti,, kad susirin
kimas

praėjo ne

tik

labai

draugiškoje nuotaikoj®, bet

nuotaikoje. Da

ir pakilusioje

be abejo,

lyvių ūpą,

veikė

kaip tik tą vakarą pradėju

sios plaukti žinios apie sek

mingai Didžiųjų Demokrati
jų pradėtus veiksmus Vidur

žemio jūrai laimėti. Visi jau

tė, kad karo

eigoje,

galop,

prieita laimingojo, gal būt,

net sprendMaoojo posūkio,
visi jautė, kad ir mes lietu
viai priartėjome Laisvos, Ne
priklausomos ir Demokrati

nės

Lietuvos.

Tautinės

Tarybos sekretoriatai

“Lietuvių Tautinė Taryba

mūsų paramai U. S. karui laimėti.

“Stipriau

vienbalsiai pritarė.

Lietuvių

190 m, lapkričio T dieną ss

kruvini

verty

Pagaliau, dėt tampresnio
sandarbinjnkavbno su mūsų
kaimynais latviais ir estais.
Išklausiusi pranešimą d ė 1
besikuriančio Pabalčio Ko
miteto, LTP štai iniciatyvai

kančioje rezoliucijoje:

Petrograde tarp bolše

je...

demokratijos

Posėdžio- vaizdui užbaigti,

giausia laiko ir pašventė.

karo frontuose! Neabejodami apie laimėjimą, tačiau

dirbti ir aukotis. Kad tos mūsų pastangbr būtų efek

Lietuvos

apie

vairūs ir gyvi. Šiam dieno

gius šiaurės Afrikoj ir šauniai atlaikančius kituose

laimėjimas, būtų greitesnis, atnaujiname} gavo ryžtin
gumą visomis savo išgalėmis remti visai karo žygius,

kiek tai liečia jos. dalį ben

jęs. Pav. kontaktai s» įvai

nebeskriaustų savo mažųjų kaimynų, kad jų neišnau

važiuodamas

šio momento svarbą,

su įdomesniais

gų

Šis šūkis į konferenciją sutraukė virš šešiasdešimts

Virš pažymėtus klausimus referavo p. Beck, U. S.

LTP gerai suprasdama po

riami prezidiumo, dažnai ko

tarė.
Ligšiol pernai ir užpernai,

rizmui būtų nulaužti ragai, kad didžiosios tautos būtų

lietuviams

pasakyta, kad Amerika ka

Vyskupams rūpi nuo ka

karo ji gąlės paimti savo krašto reikalus į
savo ranlėas, pati tvarkytis ir būti tikrai naudingu ne

Visiems

litinę

rų-tikriausi, kad nereikalinga® lietuvių tautai.

laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, matome iš netolimos

vienybė vienybei

dėliotini reikalai buvo apta

jis reikajingas filipiniečiams ir kitiems, bet esame tikKad. Išstavių tinta pilniausiai yra pribrendusi prie

Vienok,

rašte

J. E. Chicagos arkivysku

ir Lietuvai išlaisvinti.

tu.

karo

remti

tinkamai išauklėtos ir paruošto® gyvenimui taip, kad

mėti

politiniai Lietuvai opiu me

sius

Reikia tik, kad jos kaimynų imperializmui ir railita-

svarbą, iškėlė šūkį —

ir

darbu, tarybos nariai, deja,

praeities. Lietuvos valstybės puikiai tvarkė savo reika

Du svarbūs nutarimai

idealams

energingai ragino tikinčiuo

jamos ta prasme, kad pribręsti išpildyti fizinius, socia

Istorija, neabejojame, pasikartos.

totali tariniams
tradicijai”.

Robinzonas

per radiją Filipinų salų reikalais. Jis kalbėjo, kad fili

Naciams ir fašistams pirmu kartu tenka susidurti (prie

Jannškis,

kai

ryti žygius, kad juos visus vykdyti į gyvenimą.

Prezidentas Rooseveltas praėjusį sekmadienį kalbėjo

Amerikos karo jėgos grumiasi keliuose frontuose -rAfrikoj su vokiečiais ir Pacifiko vandenyne su japonais.

J.

H. Rabinavičins, kun. dr. J.
Starkus, dr.

pai, ir Aiškinti nereikia.

jimui, tautų išlaisvinimui ir Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymui.

atžvilgiu laikosi vysku

ro

Gabaliauskas,

K.

2ab griežčiau
banfi

*

Vokiečių
kad Kaunoras

praneša,

spauda

gyventojas Pet

Astrauskas nuteistas

3

mėn. kalėjimą Jis buvo kal

tinamas

n/rtetetogų žinių su

teikimu,

kurių

jam buvęs

pagrindu

suteiktas

mas pasinaudoti

leidi

geležinke

liu kelionei į Vokietiją. Vo

kurias grupes, nušviesti kai

kiečių

po lietuvių norėtą fr varo

pėja, kad ateityje už tokios

mą veiklą.

rūšie*

Kai Jurio Lietuvai nedarau
giški sluoksniai, oatys virtę

kiau”.

įstaigos ta

proga įs

nusižengimus

baudžiama

“žymisi

būsią
sun

1
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KONFERENCIJOS SVEIKINIMO TELEGRAMOS

NE TIK SKANI KALUKUTIEHA,
BET IR GRAŽIOS DAINOS

Kareivio apsilankymas Padėka

Metinė Federacijos konfe liberation of humanity.
rencija, įvykusi praeitą sek
madienį, pasiuntė telegramą

Roselande po karo bus pradėta staty

Amerikos Jungt.

Valstybių

North Side. — Tas jaunas

L. R. C. Federation

Conference
Ignas

Sakalas,

chairman.

prezidentui F. D. Roosevel t ui

Rožių ir Lelijų Klūbas ta

kareivis yra Justas Planchu

ria nuoširdų ačiū visiems už

nas, kuris po 9 mėnesių tar

atsilankymą

į

v.

Ši žiema Kaune
bus šalta

parengimą

Kauno miesto burmistras
Šamui, gavęs lapkričio 8 d.. Dievo Apvaiz skelbia, kad kuro pristaty
progos, ,parvyko aplankyti dos parapijos salėj: klebo mas nesąs pakankamas, to

nybos

Dėdei

ti nauja bažnyčia, - pareiškė klebo

J. E. arkivyskupui S. A. savo tėvelius ir artimuosius. nui kun. Martinkui ir visiems dėl iki
šio turinio sveikinimą ir iš
atskiro
parėdymo
tikimybės pareiškimą:
Stritch taip pat pasiųsta šio O jo tėvai Pl&nchunai iš žmonėms. Parengimas davė Kauno gyventojams
būsią
nas kun. J. Paškauskas.
turinio telegrama:
džiaugsmo dėl sūnaus apsi pelno šimtą dolerių.
leista įsigyti tiktai 25<*> paFranklin D. Roosevelt,
lankymo surengė gražią puo
Chicagoje, Roaelande, Vi gą. Bankieto dalyvius žavė President of the United
Homisija reikalautojo kuro.
Most Reverend
tą savo namuose, į kurią Jr
sų šventų Uetnvių parapijos jo savo juokais.
States, White Home,
Samuel A. Stritch
sukvietė visus artimus gi
salėje, pereitą sekmadienį
Taip pat gražiai sudaina Washington, D. C.
Archbishop of Chicago,
mines bei prietelius. Susirinįvyko šaunus parapijos ban- vo keletą lietuviškų dainų
719 No. Wabash Ave.,
Anavai Conference of Lith
klišieji jaunam kareiviui lin
kiet&s- Šia bankietas buvo choras "Šakar Makar”.
Chicago, Illinois
uanian Roman Catholic FeJo gyvenimo ir asmens
kėjo sveikatos ir po karo lai
•
»
suruoštas paminėti 35 me
Kalbėtojai
Lithuanian Catholics oi mingai sugrįžti pas savuo
deration. represeating a 11
tų sukaktį, kaip šios para
patriotic Amertcaft-Lithuani- the MRMlc West, convened sius. Justas Planchunas tar
Visų Šventų parapijiečius
pijos žmonės meldžiasi sa
an
Catholic
orgahizations in the Annual Conference of
nauja aviacijos skyriuje kai
sveikino kun. J. Jančius,
voj bažnyčioje.
and groups in the Middle the L. R. C. Federation, No- po radio
specialistas, ant
M.I.C., kun. Bruno
Gribis,
Pilna salė žmonių
venaber
15,
at
Inunaculate
West, convened November
skraidytuvų. Sako, daug va
Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Urparapijos vikaras, P. BarConception
Partek
Chi15th,
1942,
at
Chicago,
Illi

« bonavičiaus parašyta, jau rengiama
Visų šventų lietuvių pa sheak; Simonas Slepavičius,
landų reikia praleisti praty
oro aukštybėse. Ir kai
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
rapijos salė buvo pilna žmo šis pastarasis džiaugės pa nois. send greetlngs, reaf- cago, Illinois, rea/firm their
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.
nių. Visi stalai užimti. Ska rapijos žmonėmis, bet taip firm their loyalty and devo-' loyalty and devotion to V o-ir bus reikalas, tai drąsiai ko
tion to you as the great lead- Grace as the
niai pagamintą kalakutieną ',
vos su priešu iki bus nuga
Si knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
pat apgailestavo, kad kai
spiritunl
head
of
their
Mo

er
of
our
country,
and
the
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
lėtas, ir įvykdinta pergalė
visi su apetitu šveitė.
kurie žmones yra nutolę nuo
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
Commander-in-Chief of our ther Church.
ir pastovi taika.
• Parapijos bankiete daly bažnyčios ip nežinia kam
vardai bas paskelbti knygos gale.
L.
R.
C.
Federation
galiant armed forces, and
Justas sakė, esąs pilnai ’
vavo ne tik
parapijiečiai, tarnauja, i
Chicago District
promise increasing and
,
A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
patenkintas savo pašaukimu.
bet ir aukšti valdžios parei
Visų šventų parapijiečius whoJehearted support of our
Conference
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
Pasisvečiavęs pas savuo- !
gūnai, kaip) pavyzdžiui, W. sveikino ir iš Lietuvos atvy
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
Ignas Sakalas, chairmas. sius keletą dienų, šiomis die- 1
contry’s war effort for the
Butler, Illinois steito sena kęs vienas kunigas,
džiamoje knygoje.
kuris
nomis grįš prie savo parei-1

"KUNIGAS J. NAVICKAS
bruožai"

h5u1,

torius, Ragner Nelson, Illi

džiaugės Amerikos

nois

representative,

gyvenimu ir pareiškė stip

Arthur Lindell, aldermanas;

rią viltį, kad Amerikos per

John C. Feddelke, Republi-

galė atneš ne tik Amerikai
gražesnį gyvenimą, bet taip'

can

steito

Committeman. Jie visi

laisvės

sveikino bankieto

dalyvius pat pavergtoms
tautoms
ir džiaugės lietuviškos para ląisvę. Jis sveikino ypač tas
pijos gyvenimu.
motinas, kurių sūnus fronte

respubli-

Šiame bankiete

konai turėjo atskirą savo
stalą, kurį suorganizavo P.

Bnrsheak

(Baršauskas).

dalyvavo

Taip pat gausiai
ir demokratų.
Parapijos istorija

kovoja už Ameriką ir
vergtųjų

pa

išlaisvinimą.

Ji

taip pat ragino užsakyti lai
kraštį '“‘Draugas’

Šeimininkės ir '

patarnautojos

a chance to

parapijos istoriją. Parapija Mitkienės. Skaniai paruošė
susiorganizavo 1906 metais. vakarienę.'Prie stalų tarna

Ją suorganizavo kun. Serafi

vo malonios parapijos soda-

nas (miręs) ir jis čia klebo

lietėe. Tikrai mikliai patar

navo 9 metus. Parapija į sa navo bankieto dalyviams.

vo maldos namus įėjo 1907
j m. Po Serafino

klebonavo

Lietu

kun. Lapelis (dabar
voje). O dabar

klebonauja

kuh. J. Pašauskas ir jis Čia
jau išklebonavo

penkioliką

ir pusę metų.
Kun. J. Paškauskas

pa

to

the Army, why not giv® him

tretininkės,
vadovaujamos
Elenės Genienės ir Emilijos

Radio

gų.

select his

enlist and

own

branch

to

of

Service which he likęs best,

Linkime Justui geriausios
laimės.

[November 19th (The Lithu

a

anian Days)' This is not

recruiting offiee, just an In

LIQUOR

formation Center. Your boy

ĮSTAIGA

will not have to leave

and

REMKITE

Recruiting Cairman for the

LIETUVIŲ

PATARIMAI,

DRA

ŽINIOS,

T.T.

sirinkimą šį vakarą, lapkri
čio 17 d., 8 vai., parapijos

Radio klausytojams ir vė. •alėn. Visi nariai ir visi lab
bus įdomu, sykiu ir smagu, darybės veikėjai prašomi atsilankyti. Yra labai svarbių

4707

nrnRi.iH UPARDAVUiAS MCSV
icsbsnnsKo stažo mczdlaLUTIŲ UrSTRUMENTŲ.
PASINAUBuZlTreoeA DABAR
ZOIr DAR VSRPARDDDn
TŪBOS, CKA.RINBTAI. TROM
BONAI,
SAZAPHONBS.
F1»U»
TBB ra “oratf — )HH, »>7.»0,
Ht.OO tr
Via c&nuituott

teatram srojtmvt.

ZONCZ KTUI OUITARAI, BPANttKI MANDOLINAI, SAMIOS.
SMUIKO8. TRNOR SAMIOS —
H.lt, 11.61, tll.M OO
STRIUMINIAI DtlSZI — )»»H,

reiškė, kad po karo bus pra

atsisėsti prie radio ir pasi

dėta statyti nauja bažnyčia.

klausyti nuolatinės

Bažnyčios statybai

fondas

antradienio radio valandėlės.

jau įsteigtas. Jau yra žmo

Ją pildys radio “grenadie

DOMOALAB — >11.04. SMICZLAI SMUIKOMZ STRIUMININIAMS RAMAMS,
VIOLAS
Ir

riai”, A. Brazis, M. Balutis,

cello

nių, kurie paaukojo po šim

tinę. Jų pavardės paskelbsi
me kita proga laikraštyje.

Meninė dalis

dalis, kurioje gražiai sudai
navo mokyklos vaikų

cho

ras porą dainelių. Tikrai me
niškai vaikai sudainavo, va»
dovaujami žymaus muziko

Peoples klausimų svarstymui.
Valdyba

Cicero. — šv. Antano Pa
J. Vanas ir kiti. Be gražių rapijos Namų Savininkų Klū
dainų, muzikos ir dramos, bo susirinkimas įvyks lap
bus iingeidu išgirsti geros kričio 18 d. 8 vai. vakare,

pasiūly parap. svet Nuoširdžiai kvie
mus, kokias dabar galima čžiime narius skaitlingai at
nusipirkti Pėoples krautuvėj silankyti. Išgirsite daug svar
žinios apie

Po bankieto įvyko meninė

DRAUDA.

prekių

tin.M

U

—

fltt.M.

BASO

ti.te, tt.te,

ut-

poe.

>14.44 lr »*.«< Stebino. <141 w»ra rlrtalnMn I n titru menti). BASB
DRUMZ SNARB DRUMS - htM,
SU SO. 4*144, HIM. PCDA1A
HI BOT8. CTMBOLA,
DRUM
H E ADS patateoml Jttaae palaaMOUTH PIECE TUrtemt
klant
tr

su dideliu pinigų sutaupymu, bių bei naudingų dalykų.
ypač kalėdinių dovanų. Ne
A, F. Porins, klūbo pirm.
pamirškite pasiklausyti ir

CO.

LIQUOR

MUTUAL

labai svarbų priešeiminį su

So.

Halsted

8t.

Plunksnų Kaldras
PADAROME U JŪSŲ
PATALŲ —
Ka) perimta materiolą M mė«q

- “rt- $1.50
LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUL
Didelis Pasirinkimai
Ferankų, Draperlų, Vlrfattnlą
Apdenąakį Materiolo.

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.
3221-25 & HALSTED ST.

YABDS 4778

VIRGINIA

TRIANGLE

RANGE OIL

CO.
GENUINE

Kristaliniai balta range
alyva dėi mėlynos liepsnos
bu merių švariai dega!

POCAHONTAS

____

IR

PATYS

PAMATYKITE

ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRH>AL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dzluhak Ir

Duktė, Sav.

NEttCRINT KUB BŪNA — NAMUOSE — KYBCSUOKE —
AB VAMNSJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOS*;

OARGUTIZ
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vlenintilia lr Smagiauaiaa

Vakarlnia Lietuvių Programų
Amerikoj*!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 8o. Western Avenne

Phene: GROvehll! 2242

$100,000 STOCK LiOUIDATION PARDAVIMAS

----- Fight Tubcrculozll------Buy ind U»« Chriatmat Scals

COAL

WEST

ATK LR I TE

ybu darbu ir prekės yra
pilnai garantuota.

Danielius Sereika pasakė

CRANE

genw riLšien moterų kailtntnl, kattiuk&te papuoštais
etotli kotai parsklukla Bužeuiiutomis kalnoarta.

telefonas: BOUUEVARD MII

Rep. XXX

monolo-

Mūsų Specialybė

pakviesti savo draugus.

SL Rakausko
įdomi} ir juokingą

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEBMEGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

SENĄ

N. ZANTER, aar.

Towi» of/Lake. — Labda

MA, MUZIKA,

KAINOMIS

Uveiloje
P®
Ohtcac«k

Kasper,

Anthony H.

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

Labai

Lithuanian Group.

Susirinkimai

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

him.

Army’s call for young men.

M

for

good patriotic Citizen., and conv?“ent for J™“ and for
answer our Presidents

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago, 1 l.*arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College,
Thompson, Conn.

WHOLESALE

the Army immediately, būt
and also show our government that Uthuaaiana are wil1 leave wheD » is “°8t

rių Sąjungos 1 kuopa šaukia
"URANADIERIAr,

x

X

~
.... .
T ,
Jo tėveliai gyvena adresu
Come to th© Army Infor-.-.,.
__
.
Lašt week Congress pasz-, .
ooo
±43 N. Mason Ave., ir yra
sed the Bill ant it was mation Center at 333 North
pavyzdingi Šv. Mykolo par.
signed by the President and Michigan Avenue with your
rėmėjai ir nuolatiniai dienr.
it is a law now that your son, and we will talk the
“Draugo’’ skaitytojai.
Army
sons of 18 and 19 years old things* over with
E. M.
will be drafted by the se- Officers, next Wednesday
November 18, and Thursday
lective Service.

If your son mušt go

Virtuvėje sušilusios dirbo

Kun. J; Paškauskas ban
kieto laike nušviestė trumpą

Attention to the Lithuanian Parents of boys
18 and 19 years old

Kol daba.'tinžs stakas dar neišparduotaa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinFelio karų jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpauott, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS;
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas................

’8.65
rtA

T.ZU

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri gi/\ rn
kepimui pečiuose ir namų šildytu varna..
IV/.Ov
Moa kain<m t ertom t 4 tnaiiu ar amvlri
5332 SU LONG AVt
TEL. PORTSMOUTH MOS

AIB( ALBAUSKA5 and SONS
FACTORY

RCPKKSKNTATIV1!

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

6343 South Western Avenue, Chicago
— uapuRjuc aaai

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

SIUTAI ra dvejomis kelnėmis, 100% vilnonis), $6500*00 riri
vertės “dou ont” ksins .............................................. RAA4JU
Pirkite dshsr lr sutaupykite pinigų.
[VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
£14 CTI
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ........................ JpAtt-UU
|MOTERŲ IR MEROINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai pasiųtt Tikta vertė nao $1R.09*a tar ;i_: ei c 7 C
Ud $35.00. Parsiduoda dabar „uo.
1*1 JIO./O
|FUR COATS. $75.00 vertės,
*00 HO
Parsiduoda po tiktai .......................................................

ĮVAIRŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Arnotų ec QC
v«Do«lai Statai, $15 vert. aufemlt. kalu*

PROK

DEROAICIŲ KOTAI lr DRISKESNEPAPRASTAINUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsidnoQA
da po tiktai ........................................................................... &A.DO
115.00 vertė* KOTAI,
eO nC
parsiduoda po tiktai ......................................................... «po*ZO

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENA SEK M ė DIENIAIS

1

’ \ v.

A. ■*

lbrr
S®!9į

Antradienis, lapkr. it i3i2

W?WfMb
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. DRAMBLYS STRAIGHT IŠMAUKĖ
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų SESIAS KVORTAS DEGTINES
bėgęs į miškus nuo šunų balsų, o grį•

KUR TAI FRONTE

žo atgal į miestą pabūgęs žiurkių.
Bruno Grybas j Dėdės
Šamo kariuomenę išvyko
1939 m., rugpiūčio mėnesį ir
jis dabar yra “kur nors” ka
ro fronte ir yra parašiuti
ninkų seržantas.

Pereitą trečiadienį iš Wabash, Ind., miesto buvo pa
sprukęs
dramblys
(ele
phant) Modoc. Keturis die
nas jis klajojo po miškus,
laukus ir upės pakrantė
Bruno Grybas yra baigęs
mis. Tik pereito sekmadie
keturių metų dekoravimo
nio vakare pasisekė dramblį
mokyklą ir dirbo painter —
Modoc pagauti.
decorator darbą.
Matyti drambliui (sloniui)
Buno Grybas, prieš išvyk
nusibodo kelionės po miškus
damas į Dėdės Šamo ka
ir laukus ir pasidąvė į gau
Sgt. Bruno Grybas
riuomenę, priklausė prie L.
dytojų rankas.
Bruno
Grybas,
gimęs Vyčių 36 kuopos.
1918 m., spalių 10 dieną,
Bruno Grybo tėvai, Pet Kaip dramblys
Chicagoje, baigė Šv. Ritos ras ir Veronika Grybai, gy
parapijos pradžios mokyklą vena Chicagoje, Brighton
Modoc buvo miške. Atvy
ir Lindbloom high school.
Park.
ko gaudytojai. Kartu atsi
vežė ir kitus du drambliu Ju
dy paliedo į mišką. Modoc ir
Judy susitiko miške. Ir čia
Naciai žada atimti iš ūkininkų karves, jie buvo -pavaišinti dešimčia
y
duonos kepalų. Kada dram
blys Judy ir Modoc sujungė
jei jie nepristatys maisto kvotų.
galvas, tai dramblių lavinIš Lietuvos, per Lisaboną, viename apskrityje 200-300 tojai tuojau uždėjo lenciū
vykdančių gą, bet Modoc jį paminė po
gauta žinia, kad ūkininkai nedrausmingai
nepristato paskirtų maisto arba visai nevykdančių prie kojomis ir pabėgo vėl į miš
kvotų, o kiti visai neklauso volių ūkininkų, per apskri ką.
; • i 5 •ties viršininkus įspėti rašDramblys Judy vėl nuėjo
nacių. Todėl naciai griežtai
įtu”.
į mišką ieškoti savo prieteįspėja ūkininkus ir grąsina
Kitam numeryje tas pats lio Modoc. Kartu su dramb
bausmėmis.
laikraštis rašo, kad iš ūki liu Judy į mišką nusekė
Laikraštis “Į Laisvę” de ninkų, neatliekančių maisto dramblių layintojai ir 300
da tokį pranešimą: “General pristatymo prievolių, būsian žiūrovų. Dramblys Jųdy at
komisariatas yrą painforma čios atimamos karvės. Jeigu rado Modoc miške. Ir vėl
vęs atitinkamas įstaigas, valsčiui nustatoma męsos jie sujungė galvas ir abu
kontingentas, ėjo į •troką. Kada ^žiūrovai
kad ūkininkams, nepildan pristatymo
tiems prievolių, bus pritai tai pirmiausia gyvuliai ima pamatė ateinančius dramb
kintos griežtos
bausmės. mi iš ūkininkų, kurie arba lius, tai iš minios kas tai su
Pirmoj eilėj bus atimami vi visai nepristato produktų, šuko “Modoc ateina”. Modoc
si galvijai, kitais atvejais arba pristato silpnai.
susimartijo ir vėl nudūlino į
bus nušalinami nuo ūkių ir
mišką.
itiduodami Darbo Įstaigos
Dramblys Judy * vėl grįžo
(Arbeitsamt) žinion. Ypa
iš troko ir nuėjo ieškoti
tingais atsitikimais “neklau
dramblio Modoc. Šį kartą
žados” bus baudžiami ištrė
Chicagoje, pereitą sekmamimu į priverčiamvjo darbo i dienį, neatsargiai vartojant drambliui Judy pasisekė at
stovyklas. Kad ,visa tai būtų šautuvus, žuvo nuo kulkų vilioti Modoc į troką. Abu
žinoma, įsakyta tuojau kiek į du vaikai: vienas 13 metų, drambliai įlipo į automobilį
ir taip baigės Modoc įvairių
o kitas 3 metų.
nuotykių kelionė po miškus
Viename name vaikas 12
ir laukus. O, bėja, Modoc bu
metų tyrinėjo ir vartė šau
PASKOLOS
vo aplankęs Wabash mieste
tuvą. Bečiupinėjant šautuvą,
ir vaistinę, kur
DAROMOS šoviniai ir pataikė <broliui, baisementą
riešutų pasiėmęs išėjo ir su
ANT PIRMŲ MORGIČIU 13 metų amžiaus, į kaklą ir
visomis durimis ir vieną mo
šis krito negyvas žemėn.
GREITAI IR PIGIAI
teriškę išgąsdino.
Modoc
Kitame name vėl nelaimė.
MĖNESINIAIS
krisdamas laukuose yra su
Tėvas grįžo iš medžioklės ir
ATMOKEJIMAIS
žeidęs vieną žmogų.
padėjo šautuvą ant, kėdės.
Grįžęs vyraš iš medžioklės
virtuvėje kalbėjos su žmo
na. Tėvas manė, kad šautu
ve nebėra kulkų. Prie šautu
vo priėjo 5 metų vaikas ir
jis ėmė jį čiupinėti. Šau
j, ■
tuvas išsišovė ir kulka patai
kė 3 metų broliui.
buvo

vCiojamas

Nacių kova su Lietuvos ūkininkais

Nelaiminga diena

Savings and Loan
Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak
Road
*

>

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAŽANAUSKAS
Sekretorius

Ą

Dramblys Modoc
buvo pavaišintas

kus, tai jis svėrė 1,900 sva
rų. Per keturias
dienas
dramblio svoris gerokai nu
krito. Jam ši kelionė daug
kaštavo, nes turėjo gerokai
paalkti. Bet užtat daug nuo
tykių turėjo ir žmonėse įvai
riaušių kalbų sukėlė.
Dramblys Modoc iš Wabash, Ind., miesto buvo pa
bėgęs dėl šunų lojimo. Jis nu
sigando jų balsų.
Sakoma, kad drambliui
Modoc nepatikę toliau pasi
likti laukuose ir miškuose,
nes vakarais jam baimės
įvarydavo žiurkės. Dramb
liai bijo žiurkių. Jie bijo,
kad žiurkė neįsirioglintų į
jų nosį.

Riebalai ir karas
9
’ • i
k. .
K .
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse du bibjonai svarų
taukų ir riebalų nereikalin
gai išeikvojama, (tie taukai
ir riebalai esti išmetami
kaip liekanos) -per metus.
Iš tų taukų ir riebalų lieka
nų galima pagaminti dėl
613,800 tonų dinamito glyce
rino. Ir šis dinamitas galė
tų sprogdinti “ašį”.

• .

.kykloa kiemo, Wabash, Ind., jau sugautas. Šis dramblys
žmones linksmino cirke. Bet nuo trečiadiehįo iki pereito
sekmadienio vakaro, klajojo po miškus, 25 mailių apylin
kėje. Čia mes matome dramblį (slonį) miške prieš pagau
nant. Jis buvo suviliotas 10 kepalų duonoj,ir riešutink
sviesto.

Važiavimas susidėjus yrk
svarbiausioji dalis penkių
padangų programoje taupy
ti gumą. Niekas negaus pa
pildomo gazolino kiekio, rei
kalingo vykti į darbą ar va
žinėtis biznio reikalais, jei
jis nepriklausys prte kokios
nors grupės, kuri naudojasi
automobiliu susidėjus. Ne
bent tik tame atsitikime, jei
jis įrodys, kad negalima to
kią kaimynišką važiavimo
susidėjus grupę sudaryti, o
kitų tinkamų susisiekimo
priemonių nėra.

Atsarginės arba “tingi
nės” padangos, kurias iki
lapkričio 22 d*, reikia atiduo
ti, sudarys padangų rezer
vuarą ir gumos atsargą^ iš
kur bus imama padangos bū
tiniemš reikalams.
Vienok visi automobilis
tai turės sumažinti važinėj imąsi kiek tik galima, jie tu

&

delegacija su

Rost

Van

Tonningeu priešakyje. Dele

gacija su vokiečių

FlfcST JįVy

fihp

įstaigo

mis vedusi derybas dėl ‘olan
dų jėgų įsijungimo tuč tuo

GAGAMA

ĮM/

ii

ONE OF THE FAMOUS
GfcEMAJAN CAKE ‘‘RUPS"

X V. Skirtus Ir Geo. Bu
kantis, vaukeganiečiai dele
gatai, buvo konferencijos pre
zidiiume: Skirius vice pirmi
ninku, o Bukantis
— rezot
liucijų komisijoj.

X Uršulė Aukškalnfenė.
žymi Dievo Apvaizdos para
Naciai ieško dvieju
pijos veikėja, buvo rimtai
susirgus. Krizė jau perėjus
pabėgusių lietuvių
ir ligonė eina sveikyn. Li
«
k
“Deutsche ^Zeitung im gonė randasi namie. AukšOstland” (IX. 10), deda to kalniai yra seni “Draugo”
kią žinią: “Iš vokiečių pre skaitytojai.
kinių baidokų, Kaunn uoste
X Petronėlė Naujokaitis,
šiomis dienomis ,dęzęrtavo 3347 S. Lituanica Avė., per
du lietuvių jūreiviai: An Raud. Kryžių gavo laišką iš
drius Gankovas ic Vladas Lietuvos nuo savo brolio
Mudzevičius. Pastarasis bu Petro Palubinsko. Rašo, kad
vo paimtas tarnybon vienos šeima sveika tik jis pats da
karinės įstaigos Rytų Prū bar randasi Kaune vokiečių
suose. Abu dezertyrai netu koncentracijos stovykloj.
ri asmens dokumentų ir po
X Juozas Bubnis, antras
licijos yra ieškomi”.
sūnus senų ir žinomų Bridge
porto gyventojų, šiomis die
nomis šaukiamas į kariuo
Lietuvoje buvo olandų menę. Vyresnis Bubnių sū
nus — Viktoras jau tarnau
ūkio komisija
ja kariuomenėj. Tėvąs, kaip
žinoma, yra išvykęs į Alaską
Kaip rašo '^Kauener Zeisveikatos pataisymui. Taigi,
tung” (IX. IIL | Lietuvą bu
namie liks tiktai motina su
vo atvykusi olandų “Rytų
dukterim.
jos pirmininku

W

X Federacijos Chicago me
tinė konferencija praeitą sek
madienį pavyko visais atžvil
giais. Arti trys šimtai at
stovų atstovavo desėtkus
mūs draugijų, klubų ir or
ganizacijų kuopų. Dalyvavo
taip pat visi mūs žymieji
veikėjai ir daug svečių, tar
pe kurių kun. dr. Rėklaitis,
MIC., kun. dr. J. Vaškas,
MIC., prelatas M. Krušas,
kons. P. Daužvardis, Bulo
tienė ir kiti.

X Lietuvai Gelbėti Fondo
Bridgeporto skyrius konfe
rencija pridavė $30.00. Tai
pelnas pastarojo parengimo
LGF naudai. Bridgeporto L
GF skyrius yra vienas veik
ri pridaboti, kad padangos liausių.
būtų tinkamai išpustos, jie
X P. Daužvardžio, Lietu
turi reguliariai patikrinti jų vos konsulo, pranešimas apadangas , ir važiuoti ne pie Lietuvą vėliausių įvykių
greičiau 35 mylių per valan akivaizdoje, Federacijos kon
dą. Tiktai taip galima ap ferencijos praeitą sekmadie
tarnauti automobiliais būti nį išklausytas dideliu įdo
mumu ir priimta rezoliuęija,
niausią susisiekimą.
kuri telpa kitoje vietoj.

Kompanijos”

jnjf

‘ *
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Gaus lengvatas tie automobilistai,
kurie važiuos susidėję su kaimynais

Iš Lietuvos, per Lisaboną,
gauta žinia, kad vokiečių
komisaras Šiaulių srityje
Gewecke lankėsi Tauragėje.
Šia proga jis pareiškė, kad
geležis būsianti skiriama tik
tiems ūkininkams, kurie “ge
riausiai” atliko maisto ir ki
tokių produktų pristatymo
prievolę.

Tat

’4

Dramblys (elęphant) Modoc, kuris buv6 pabėgęs iš mo

Geležis ir maistas

•

telephoto,

Acme

FlAVo^

jau” žemės ūkio srityje.

Neleidžia gyventi

Kaune
Lietuvoje, Kaune išleistas

įsakymas, pagal kurį visi tie
gyventojai,

kurie į

miestą

atvyko po pereitų metų bir

želio 22 d. ir neturi nuolati
nio užsiėmimo, turi grįžti j

savo senąją gyvenamąją vie.
tą. Taip pat kai

kurios įs

taigos raginamos išsikelti į
tokius miestus, kur esą dau

giau laisvų patalpų.

7-

<»■

("Draugas’’

Darbininkai, kurie yra va
žinėjimo grupėmis klubų na
riai, galės gauti leidimą pa
taisyti jų padangas. O jeigu
jos būtų nebepataisomos, jie
gaus leidimą pirktis naujų
padangų iš atjaunintos gu
mos.

f-’“’“

Texas valstybėje įvyko šie
nuotykiai:
Keliavo vienas žmogus su
medinė koja. Kur buvus kur
nebus atsirado gyvatė. Ji
tik čiakš in įkirto žmogui į
i medinę koją. Ir žmogus nu
keliavo gyvatės nepaliestas.
Kitu atveju keliavo kitas
žmogus su medine koja. šį
1 žmogų užpuolė šuo ir įkan! do ne į medinę, bet sveiką
1 koją.

■

**

Kada dramblys Modoc bu
vo sugautas, tai tuojau jis
išgėrė 30 galonų vandens ir
gavo šešias kvortas arielkos
(whisky). Dramblys Modoc
šešias kvortas degtinės iš
maukė straight.
Kada dramblys Modoc per
eitą trečiadienį pabėgo į miš

Šuo ir gyvatė

»

i

»

t

imu

Dramblys (elephant) Modoc buvo pa

LIETUVIS DEKORATORIUS

MUTUAL
FEDERAL

N į , nirii •
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PABĖGUS DRAMBLYS JAV SUGAUTAS;:

X Benediktas Bučinskas,
3347 S. Lituanica Avė., lap
kričio 18 d. išvyksta į ka
riuomenę. Tėvai, giminės ir
draugai linki jam garbingai
ginti savo kraštą ir, nuga
lėjus priešą, sveikam grįžti
namo.
X Mr. Beck iš U. S. Iždo
Departamento praeitą sek
madienį Federacijos konfe
rencijoj padarė pranešimą
apie pirkimą U. S. War
Bonds. Suvažiavę konferencijon atstovai per pora va
landų išpirko Karo Bonų <už
$2,250.00. Konferencijoj taip
pat sudaryta platus komi
tetas bonams pardavinėti. Į
komitetą bus kviečiamos ir
kitos lietuvių grupes ir or
ganizacijos, kaip Lietuvių
Prekybos Butas ir k."
j'

