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PAIMTA AŠIES POZICIJA TUNISIJOJE
Sąjungininkų kariuomenė užėmė
plentų sankryžį Tunisijoje; tie
keliai eina j Bizerte ir Tunis bazes
Gen. Giraudo prancūzų kariuomenė
energingai veikia prieš ašį; tas —
reikšminga pagalba santarvininkams
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Šiaurinėj Afrikoj, lap.
22. — Prancūzų infanterija
remiama amerikiečių ir bri
tų artilerijos, vakar paėmė
iš ašies kai kurias pozicijas
ir svarbų- plentų sankryžį, iš
kur plentai eina stačiai į
Bizerte ir Tunis laivyno ba
zes, Tunisijoje.
Minėtas sąjungininkų lai
mėjimas praneštas iš vy
riausiojo sąjungininkų jėgų
Afrikoje vado Įeit. gen. Ei
senhower stovyklos.
Be to dar pranešta, kad
keturios gausingos ir stip-

rios sąjungininkų kariuome
nės kolonos su tankais atsi
metančias ašies jėgas iš vi
sų pusių vis smarkiau spau
džia ir lig kokia plienine
siena priešą uždaro Bizerte
ri Tunis bazėse. Iš tenai
priešui pasprukimas neįma
nomas nė jūra, nes Vidurže- j
mio jūros pakrantėse' budi'
ir veikia sąjungininkų karo
laivai ir orinės jėgos.

PAKRANČIŲ SARGYBA IŠGELBĖJO ARMIJOS LAKŪNUS GRENLANDIJOJE

GAUSUS LABDARIU SEIMAS
ATSTOVAIS IR AUKOMIS
$3.355.79 pinigais surinkta; 200 atstovų;
virš 400 dalyvių susibūrė vakar

Vakar Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje, Chicagoje, įvyko labai gausus L.
R. K. Labdarių seimas. Tik
nepaprasti įvykiai pildėsi
per Labdarių seimą, nes vi
sur matėsi didžiai nuošir
dus ūpas dalyvių tarpe. Virš
vienas tūkstantis ir pusė do
lerių buvo surinkta vien tik
įamžinu ir garbės narių. Vi
sur matėsi didelis ryžtingu
(“Draugas” Acme telephoto)
mas kuo greičiausia baigti
Šis vaizdas primena piešinį: “Washingto no persikėlimą skersai Delaware upės”. U.
jau pastatytą, bet neįreng
S. armijos lakūnai buvo išgelbėti pakrančių sargybos Grenlandijoje. . Pakrančių sargy
tą, Lietuvių Senelių Prieg
bos vyrų pareigos karo metu siekia nuo Arktikos iki Afrikos pakrančių ir Pacifiko pa
laudą, Orland Park, Ill.
krančių.
Džiuginantis Seimas
Labdarių seimas tikrai yra istoriškas, nes per sei-

mą buvo surinkta iš viso pi
nigais $3,355.79; seime da
lyvavo lygiai 200 atstovų ir
iš 76 draugijų ir įvairių or
ganizacijų; ir dalyvių Lab
darių seime buvo suvirš 400.
Šis metinis Labdarių sei
mas pasiryžo surinkti nema
žiau kaip $10,000.00 iki
teinančių metų seimo Sene
lių prieglaudai.

Seimui pirmininkavo A.
Valančius iš Cicero, III., D.
Varnas ir A. Dargis buvo
vice-prezidentai, S. Navic
kas ir H. Statkus buvo sek
retorės. Rezoliucijos ir ki
ti svarbūs detaliai tilps se
kančios dienos “Drauge.”

Savo rėžtu sąjungininkų
bombonešiai atakuoja, ašies
pozicijas aplink Bizerte ir
Tunis bazes ir šių bazių
uostus.
Sąjungininkų štabas pra
neša, kad artimiausiuoju
CHUNGKING, Kinija, laU. S. laivyno lakūnai skaldo
laiku prasidės lemiamosios
pkr. 22. — Hong Kongo kakovos. Tas gi, sako, nebus
talikų šaltinių praneša, kad
japonų pozicijas Guadalcanal
“koks piknikas.’’ Reikės
japonų militariniai autori
LONDONAS, lapkr. 22.— nalistų klausimą suglaudžia
daug aukotis, kad priešą
LONDONAS, lapkr. 22.— j ginasi. Netrukus reikia lau- tetai Hong Konge užgrobė
Didžioji Britanija pasiuntė į septynis punktus (pos
WASHINGTON, lapkr. 22. sutriuškinti.
Reuterio žinių agentūra iš kti ten lemiamųjų žygių.
40,000 dol. iš popiežiaus Pi notą J. A. Valstybėms, Ru mus), kurie yra:
— Teirautasi, kaip prezi
Pranešta, kad japonų ka jaus XII 100,000 dol. fondo, sijai, Kinijai ir ašt.uonių
Sąjungininkų parašiuti Sydney, Australijos, prane
1. Visi sąjungininkai su
dentas Rooseveltas oficia ninkų daliniai Tunisijoje už ša, kad kas valanda laukia ro laivai, nepaisant priei- skirto šelpti internuotuo
valstybių tremtinėms vy tinka su nustatyta procedū
liai atsineš į Pearl Harbor ima visus svarbesniuosius
tos savaitės jiems sukeltų sius japonų stovyklose žmo riausybėms Londone, taip
ra, įėmus tribunolus.
ma žinių apie japonų bazės
metines, gruodžio 7 d.
airdromus ir atkakliai gina Buna, Naujojoj Gvinėjoj, nuostolių, sukinėjasi N. Gvi- nes.
pat kovojantiems prancū
2. Teismai turi remtis gy
nejos
pakrantėmis,
regis,
si
nuo
ašies
lakūnų,
kurie
Patirta,
kad
popiežius
iš
Iš Baltųjų Rūmų tuo
zams, nurodymą, kaip po vuojančiais įstatymais, bet
paėmimą. Australai su1 ame
klausimu paskelbta, kad iš Sardinijos ir Sicilijos at- rikiečiais iš trijų šonų žny tikslu saviškiams kaip nors Vatikano pasiuntė minėtą karo laimėjimo karo krimi ne specialiai išleistaisiais.
gruodžio 7 d. prezidentas skrinda ir atakuoja užimtus bia pajonus bazėje. Ketvir- padėti Būna bazėje. Sąjun-į sumą japonų autoritetams nalistai turės būti baudžia
3. Karo kriminalistams
gininkų lakūnai tuos laivus nurodęs, kad tas fondas bū mi. D. Britanija nori, kad
nesakys nė kokios kalbos, airdromus.
bausmė
turi būti taikoma
tąjain šone yra jūra.
seka
ir
atakuoja.
Gen.
Giraudo
vadovauja

tų
suvartotas
internuotųjų
nė oficialiai neminės meti
jos sumanymą visos kitos tuojau po karo, taip kad
ma prancūzų kariuomenė ynės sukakties.
valstybės pilnai pripažintų jiems bylų nagrinėjimai ne
SĄJUNGININKŲ ŠTA WASHINGTON, lapkr. 22. reikalams.
ra
didelė
ir
nieku
nepakei

Vatikanas,
kiek
sužinota,
—
Laivyno
departamentas
Pažymima, kad preziden
ir to nuosprendžio po karo būtų atidėliojami.
BAS Australijoje, lapkr. 22.
to yra noras tą dieną pra čiama pagalba sąjunginin — Trečioji diena vyksta at praneša, kad Guadalcanal iškėlė protestą. Bet japonų laikytųsi.
4. Santarvininkai turi pa
Nes
prancūzai kaklios kovos amerikiečių įr saloje U. S. marynai ir ka autoritetai stačiai atsakė,
leisti tylėjime, kaipo ' did kams.
D. Britanija karo krimi- gaminti karo kriminalistų
žiausio begėdiškumo dieną daugiau kaip kas kitas yra australų su japonais aplink riuomenė visais trimis šo I kad iš to fondo 40,000 dol.
sąrašą ir prieš juos kaltės
apsipažinę su Tunisijos plo Buna bazę, Naujojoj Gvinė nais sėkmingai japonus ata paimta japonų armijai.
(japonų begėdiškumo).
įrodymus.
tais, su jos daubomis, kal joj, kur japonai prispiriami kuoja ir vietomis apie vie
5. Karo kriminalistų suė
vomis ir kalnais.
prie jūros ir neturi priemo ną mailę pirmyn pasistūmę. LONDONAS. — Britų ad Į
mimo klausimas turi būti
i
Pranešta, kad pirmąją ka<- nių pasprukti. Santarvinin Japonams sukeliami dideli miralitetas praneša, kad Vi
aiškiai pažymėtas paliaubų
duržemio jūroje Prancūzi WASHINGTON, lapkr. 22. I sutartyje. Jie turi būti šu
'• ro veiksmų savaitę šiaurinėj kų kariuomenė, kuriai as- nuostoliai.
jos pakrantėmis arčiau Is — Karo gamybos boardo imti prieš padarysiant taiAfrikoj numušta. 51 ašies meniai vadovauja gen. Mac
MASKVA, lapkr. 22. —
panijos pasienio laivams nuosprendžiu visoj šaly esa ką.
lėktuvas. Ašies lakūnai su Arthur, iš visų šonų japo
Sovietai praneša, kad visa
plaukioti yra pavojinga. mo sviesto ištekliaus 40 i 6. Turi būti imamasi visų
kelia nuostolių ir sąjungi nus apsiaubusi jų bazėje Bu
me Rusijos fronte vyksta
Spėjama, tenai prileista mi nuošimčių užšaldyta. Tas priemonių, kad karo krimi
ninkams, bet jie yra maži. na. Tad japonai atkakliai’
kovos su vokiečiais ir visur
tęsis iki 1943 m. kovo 6 d.
______
. ■ ■
nų.
nalistai negautų prieglaudos
NEW YORK, lapkr. 22.—
vokiečiai pralaimi su dide
Sako, sviestas reikalingas
kuriose nors neutralinėse
Iš Vatikano per radiją pra
liais nuostoliais. Aiškėja,
LONDONAS. — Vidurže armijai ir lend-lease. Išaiš šalyse.
neša, kad pavergtiesiems mio jūroje britų submarinai kinta, kad tik vienai Rusi
vokiečių pastangos ką nors
7. Turi būti skirtumas
prie darbų Vokietijoje len atakavo ašies konvojų. Nu jai numatyta kas mėnesį
laimėti yra tuščios. Ką jie
tarp
karo kriminalistų ir
kams naciai neleidžia sek skandinta vienas ašies nai pristatyti 10 milijonų svaseniau laimėjo, tai ir turi.
vadinamųjų
“ kvislingų. ”
madieniais lankyti pamaldų kintuvas ir tankeris. Spėja rų sviesto.
Daugiau jie nieko neįstengs
Karo
kriminalistus
baudžia
bažnyčiose. Šis pranešimas ma, kad gal nuskendo ir ki
atsiekti ir neatsieks. Sovie WASHINGTON, lapkr. 22. riauja.
Nurodyta, kad šiandien
sąjungininkai, o “kvislinTik savanoriu aukojimosi užrekorduotas Londone.
Prezidento Roosevelto
tų vadovybė yra nuomonės,
tas ašies naikintuvas ir vie sviesto išteklius yra dar gai” atsako paskirų savo
kad laimė jau užsisuko nuo žmona, nesenai grįžusi iš bus pagreitintas karo laipakankamas. Bet žmonės
nas prekinis laivas.
1 tautų įstatymams.
vokiečių. Dabar ims pažan- Anglijos, kalbėjo per radi mėjimas ir daug gyvasčių
raginami susiaurinti varto
ją. Jinai ragino amerikie apsaugota.
giuoti rusai.
WASHINGTON. — Lai jimą, nes už poros mėnesių
Taip pat patarė nerašinė(Iš Berlyno per radiją čius daugiau aukotis karą
vynas papildomai praneša,; išteklius ims mažėti ir tada
DAYTON, O., lapkr. 22.- kad kovose su japonais So- jau bus sunkokiau gauti
ti laiškų karo tarnyboje epraneša, kad rusai išvysto laimėti.
Ieškote Darbo?
Sakė, kad amerikiečių au- santiems vyrams su aima Arti Versailles, už 40 mai- lomons zonoje lapkričio 14- sviesto.
smarkias latakas prieš vo
kiečius Stalingrado šiaurva- kojimąsis turi prilygti bri- nomis ir nusiskundimais. lių nuo čia šiaurvakary link, | 15 d. nuskendo dar vienas
Jei ieškote darbo, pažvel
LONDONAS. — Reuter iš
karuose ir rytiniam Kau tų aukojimuisi. Amerikoje Nes tas slegia vyrų dvasią. nukrito armijos bombone U. S. naikintuvas.
kite j 3-čio puslapio “Clas
Maskvos praneša, kad per |
kaze. O Reuter News .agen ne viskas plačiai racijonuo- Laiškais reikia kelti vyrų šis.
sified Sekciją”, kur rasite
Žuvo du armijos leitenan
LONDONAS. — Gauta Stalingrado apgulimo 90 (
tūra turi žinių, kad rusai jama, kaip kad Anglijoj. A- dvasią, kad jie jaustųsi lai
įvairiose karo fronto dalyse merika dar nė vienerių me mingi, kad būtų linksmi, nes tai, keturi puskarininkiai ir žinių, kad sąjungininkai Tu- dienų rusai tenai nukovė a- nepaprastą sąrašą įvairių,
iš defensyvos pereina ofen- tų nėra kare, o britai jau jų tėviškėse viskas tvarko vienas neidentifikuotas as nisijoj paėmę ašies karo I pie 300,000 vokiečių, italų ir gerai apmokamų darbų!
muo.
rumunų kareivių.
nelaisvių.
ilgiau kaip trejus metus ka- je.
syvon).

Naujojoj Gvinėjoj japonai krušami
prie jūros pakrančių Buna bazėje

Prezidentas nori,
kad gruodžio 7 d.
būtų tylėjimo diena

Ja0™ai savinasi
popiežiaus pasiųsta
šelpimo fond?

D. Britanija iškelia 1 posmus, kaip
bus apsieita su karo kriminalistais

40 nuoš. viso šalies
sviesto užšaldyta

Naciai praneša
- rusai ofensyvoje

Neleidžia lenkams
lankyti pamaldų

Prezidento Roosevelto žmona ragina
žmones daugiau aukotis laimėjimui

7 lakūnai žuvo
su bombonešiu
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GRĘSIA PAVOJAI “AŠIAI’’ AFRIKOJE

Olandai nepritaria nacių planams
Nacių komisaras aiškinasi olandams.

Olandai niekur nenori vykti iš savo
krašto.
Savo laiku esame rašę jonais olandų, kurie neva tu
apie vokiečių planus įkur turėję būti perkeldinti į Ry
dinti “Rytų kraštuose” (t. tus, kilusi dėl vokiečių ir
y. Rytų Europos valstybėse) olandų spaudoje pasitaikiu
net 3,000,000 olandų. Taip sios klaidos”. Schmidt pabrė
pat minėjome, kad Pabalti žęs, kacL šią klaidą turėjęs
jo valstybėse lankėsi olandų pastebėti “kiekvienas glunacionalsocialistų delegaci- j šas”. Klaida kilusi dėl to,
ja, kuri tyrė tenykštės sąly kad į Charkovą išvykę 300
gas. Taip pat pastebėjome, olandų, o spauda šį skaičių
remdamiesi pačių vokiečių esanti išputusi.
šaltiniais, kad olandų tauta Šveicarų laikraštis stebisi .
nereiškia ne tik jokio susi nacių išsisukinėjimu
žavėjimo panašiais vokiečių
Šveicariečiu „laikraštis dėl
planais, bet yra aiškiai prie
tokio
vokiečių komisaro pa
šinga sumanymams išrauti
olandus iš savo šalies ir iš reiškimo klausia, kokiu bū
sklaidyti po “Rytų kraš- du “klaida” buvusi pastebė
ta tik po dviejų mėnesių,
tus”.
nes apie 3,000,000 olandų iš
Vokiečių komisaras
I keldinimą į “Rytus” rašiusi
aiškinasi
visa vokiečių kontroliuoja
ma
olandų spauda. Laikraš
Dabar vienas šveicariečiu
tis taip pat abejoja, ar
laikraštis (Die Nation, IX.
Schmidto pareiškimas olan
3) pateikia būdingą žinią
dus nuraminsiąs dėl “naujo
iš Haagos, pagal kurią vo
sios santvarkos” planų.
kiečių komisarai Olandijai
• !
ėmę olandus raminti. Vo
kiečių generalinis komisa
ras Schmidt rugpiūčio 3 d.
pareiškęs olandų spaudai;
kad “visa istorija su 3 mili(LKFSB) Lenkų katalikų

X Mal«.

-i' MtJiferrane,

Milwaukee, Vvis., buvo įdo
mus atsitikimas.
Prieš trejetą savaičių de
vyniolikos metų jaunuolis
norėjo įstoti į marinus. Jau
nuolio vardas — Edmund
Wawrzyniak. Jis į marinus
nebuvo priimtas, nes turėjo
nesveiką mažąjį pirštą, nega
Įėjo to piršto sulenkti.
Jaunuolis, kuris prieš tre
jetą savaičių nebuvo priim
tas į marinus, pereitą penk
tadienį stojo prieš maj.
Saxon W. Holt, Jr., Chief re
cruiiting oficier, ir ištiesęs
dešinę ranką tarė:
“Aš mažąjį pirštą nukir
tau. Dabar aš tinku į mari
nus, nes galiu laisvai valdy
ti ranką”.
Holt peržiūrėjo priėmimo
taisykles į marinus ir rado,
kad nukirtimas! mažojo pirš
to nėra kliūtis stoti į mari
nus.
, Naujas rekrutas ateinantį
trečiadienį turės išvykti į
marinų stovyklą.

Illinois valstybėje gyveno
vyras ir jo žmona: Jie laukė
naujos gyvybės. Laukdami
taupė naujagimiui centus.
Motina nuvyko į ligoninę
Greitai atsirado nauja gyvy
bė. Ligoninės vedėjas gydy
tojas už patarnavimą gavo
5,500 centų. Tiek buvo tė
vai sutaupę centų naujagi
miui, belaukdami jo. Tik ką
atvykusį naujagimį į šį pa
saulį pavadino Penny (cen
tu).

ELAGHEILA

(LKFSB) Philadelphijoje
išeinąs
ukrainiečių laikraš
FImI . Nuit
ALGERIA
tis “Amerika” viename nu
EGYPT
meryje įsidėjo vysk. P. P.
KUFRA OASIS
Bučio atvaizdą, kitame —
red. L. Šimučio pažymėda
mas jų nuopelnus lietuviš
kajai visuomenei ir pasi
FRENCH
džiaugdamas jų reiškiamu
FIGHTING
SUDAN
WEST
FRENCH
prielankumu ukrainiečių tau
AFRICA
EQUATORIAL
I
AFRICA
tai.
| MILES
Besidžiaugdami ta lietu_______|0
200
LAKE ę«A£>
AIIU4 Th.-.t.
Vidikauskui,
kurs kooperuo
T. LAMY
FlaMIne Fr«««h TtintM
t "Draugas” Acme telephoto)
damas su LKFSB prie pro
Sąjungininkų kariai žygiuoja iš Algeria, britų aštun- gos kitų tautų laikraščiams
toji armija pasiekė “ašį” pietų Benghazi, amerikiečiai ir parūpina Lietuvai prielan
kovojantieji prancūzai eina skersai Saharą iš Lake Chad, kios medžiagos.
kad suspaudus Libijoje vokiečius ir italus į žnyples.
h

čiau pristatomus javus bū
siančios mokamos aukštes
nės kainos. Tuo esą norima
pasiekti, kad “miestų gyven
tojai būtų aprūpinti be susi
trukdymų”.
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Protection
for your

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I Įl
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3286 SO. HALSTED ST

|
I

RATA

1751 W. 47th Street

3241 So. Halsted St.

I

NEW VICTORY
HOSPITAL
Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir
{rengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W? 35th PLACE
Phone: YARds 2330

SAVO AKIMS!
Tik viena pora axlų visam gy
venlmul.
Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslą*
gali suteikti.
35 1UETAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų Įtempimą. ..

OTTO-METRISTAI

Kasdien 9:10 a. m. iki 8:80 p. m
Trečiad. Ir šefitad. 8:10 a. m.
iki 7:0» p. m.

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

i

DR. T. DUNDULIS

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB 0HIBUBGA8
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitaras.

2423 West Marquette Rd.
Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH

01 P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Ofiso Tel .......... VIEgin in 1888

DR. AL. RACKUS

Pilnai {rengtas Chirurgijos De
partmental kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsakomingi Cbirurgai-Duktaral.

4204 Archer Avenue
3147 S. Halsted St., Chicago LIGONIUS PRIIMA:

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausias gydymas ir priežiūra.
Kas link mokesčių, susitarsime,
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Aatradiemaia, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va)
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu®

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

DR. CHABLIS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS!

4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UlJ
arti 47th Street
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. rak
OFIlSO VALANDOS:
Seredoj pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak,
Telefonas: IIEMlock 5849
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CAN&l 6122

DR. MAURICE KAHN

6757 So. Western Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

4631 So. Ashland Avenue

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 0994
Bes. Tel.: Kenwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vat
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieni.

DR. A. JENKINS

REZIDENCIJA:

Kanip. 15tos gat. ir 49th Ct

8241 West 66th Place

OFISO VALANDOS:
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal sutartį.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel CANal 0257
Bes. tel: PROspect 6659

Res. 1625 So. 50th Avenue

2500 West 63rd Street

Tel. Cicero 1484

,
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

Tel. BEPublic 7868

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

4146 Archer Avenue

Besidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. Tyto iki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakavę

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai* ano 1-3; nno 6:30-8.*60 SKAITYKITE

756 West 35th Street

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

1446 So. 49th Court, Cicero

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
Trečiadiesiais ' pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. IIEMlock 4848

TeL YABdi 8148

Pilnai įrengtas Medikos Depart
mental gydymui visokių ligų —
smarkių ir liglaikinių.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tai. VTBginia 0036
Residencijos taL: BEVarly 8244

DAKTARAI

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
744 West 35th Street
Nedėliomis pagal sutartį.
I Office tel. YARūb 4787
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Namų tel PROspect 1930
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Pilnai įrengtas X-Ilay Depart
mental daktarams ir pacientams.

1801 So. Ashland Avenu»
Kampas 18-tos
Telefonas: CAMAL 0528, Chlcag.
OFISO VALANDOS:

DR. STRIKOL'IS

Pilnai {rengta Physiotherapy Departmentas priskaitant Diather
my, Ultra Violet Kay, Sinusoidal
ir kitus moderniškus metodus
gydymo.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
I
I

LIETUVIAI

4157 Archer Avenue

ifada/ied

DABARTINE
DIVIDENTŲ

WHITNEY E. TARUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PASKOLOS
DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲI J
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION

Palikimas kolegijai

4712 South Ashland Av<
Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color
blindness), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti.

SUPREME

Yra slankiotojų po amži
geradariui, savo maldose pra nybę, kurių luotelis plaukia
ADVOKATAS
šo užtarymo velioniui pas ir plauk'a pirmyn, bet nie
Marianapolis. — Mariana- Dievą.
kados neprisiartina prie uos
polio Kolegija kartas nuo Klaidos pataisymas
to — pastovios minties ir
karto susilaukia netikėtos
kūrybos. (Byronas).
ADVOKATAS
Prieš kiek laiko netiksliai
paramos iš mūsų tautiečių,
Centrinis
Ofisas:
kuriems rūpi palaikyti šią buvo pranešta apie Worces
LIETUVIS DAKTARAS
3133 S. HALSTED ST.
lietuvišką ir katalikišką mo terio lietuvių auką ivxux’ianaOPTOMKTBISTAS
(Lietuvių Auditorijoje)
polio Kolegijai.
kyklą.
VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-toi
Pritaikina akiniu,
valandos
vakare.
Painformuojame
mūsų
viatsakomingai u*
Neseniai buvo kolegijai už
Telefonas
CALumet
6877
prieinamą kainą.
rašyta palikimo testamente. suomenę, kad toji auka ko134 N. LA SALLE ST.
Spalių 17 dieną Elizabeth, legijai atsirado Mrs. Girai- i
Room 2014
Tel. ST Ate 757!
JOS
F.
BUDRIK
N. J. pasimirė Juozas Serei tis (60 Harrison St., Wor
KRAUTUVĖJE
ka, kuris savo testamente cester, Mass.) pasidarbavi
atsiminė ir Marianapolio Ko mu. Jos rūpesčiu buvo su-1
A. A. SLAKIS
legiją, kuriai užrašė šimtą rengta bingo partija, kurios j
ADVOKATAS
Telefonas:
pelnas 90 dolerių buvo pa- •
dolerių.
7 So. Dearborn St.
skirtas Marianapolio Kole-'
Calumet 4591
Room 1230
Tėvai Marijonai, negalė
gijai.
DRL
RADIO
PATAISYMO
Ofise
Tel.
Central 1824
dami kitaip padėkoti savo
Marianapolio Kolegijos
PASALKITE:
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
YARDS MM
Vadovybe
Kitomis valandomis pagal sutart

I

Him 28 metą praktikavtaMS
jusą garantavimas
Optemetrtealiy Aldą SpedalUtas
Palengvina akių įtempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaisu olandų “Rytų Kompani
“Kauener Zeitung” (VIII. ' •o trumparegystę ir toliregystę.
teisingai akinius. Visuo
ja”, kurios priešakyje stovi 25) praneša, kad Vokietijos > Prirengia
se atsitikimuose egzaminavimas da
vienas iš olandų nacionalso reicho komisaras “Ostlan- i romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
cialistų vadų van Tonnin- de” išleidęs įsakymą, kurio kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
gen, vokiečių reicho komisą tikslas esąs paskatinti ūki VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 8 v.
riatas pasirašęs sutartį dėl ninką, kad jis “ko skubiau vak. Seredomis nuo pietų, • Nodėlioj pagal sutartį.
olandų panaudojimo “Ost- siai” pristatytų javus. Pa Daugely atsitikimų akys atitaisoKainos pigias kaip
lando” žemės ūkyje, Pirmo gal aną įsakymą, už anks nuM be akinių.pirma.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN
dėl
19 4 3

■ ■

agentūra K AP praneša, kad
dabar Rusijoje yra laisvi 55
kat. kunigai, 18 išvyko su Papuošti ameriekičiai karia
Pereitą ketvirtadienį Afri
lenkų armija Persij on ir su
vaikais — Indijon, 52 yra koje buvo apdovanota 200
kalėjimuose ir arešto namuo Amerikos sužeistų kareivių
se, 97
mirę koncentracijos Pasižymėjimo ženklais. Ame
se,
I
DR. G. SERNER
stovyklose ar jau paleisti — rikos kariai buvo apdovanoiš nusilpimo. Iš baisiojo Sopasižymėjimo ženklais li- LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas lovkų kalėjimo buvo paleis- gobėję. Daugiausia iš tų
Tel. Yards 1829
ti 155 kunigai, bet kai jie pasižymėjusių vyrų buvo SU
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
buvo vežami laivu, jų laivas žeista netoli Saint, Cloud ir
Ištaiso.
nuskendo... ir ūe visi žuvo. I Arzew.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Privačiai laisvėje esą kuni-;
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
gai gali darbuotis, bet kai ==-“•==£
tik kuris mėgino organizuoti DR. VAITUSH, OPE. . Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki &
LIETUVIS
,.,i 1 Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti
viešą maldos suėjimą — vie
šas Mišių pamaldas, t,as ga
vo įsakymą per 24 vai. išsi
Būkit Malonūs
kelti kitur.

Olandų nacis pasirašė
sutartį su vokiečių
naciai
Kaip naciai gundo
“Deutsche Zeitung im Ostland” (VIII. 22) rašo, kad Lietuvos ūkininką

je eilėje olandą esą numaty
ti Gudijai. Laikraštis paste
bi, kad “iš keturių Ostlando
generalinių sričių” daugiau
sia paramos esanti reikalin
ga Gudija.

I.BENGHAZ

TRIPOLI

hsiį laivas su 155
kunigais nuskendo...

Naujagimio centai

pagerbė vyskupo
Bučio ir red. Šimučio
sukaktį

Y fecMy.^’GREEC

Žmogaus vertė paeina ne
nuo to, ką jis turi, bet nu<
to, kuo jis pats yra.

“DRAUGI” i

<

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Vieni žmones darbuojasi,
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
kaip bites rinkdamos medų
Šauk KEDzio 2868
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
VALANDOS:
Birai., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai
Peūk^u^dp.8^i°
nuodus.

W K X 1? 15 5 S

. ‘DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

- 40 mėly nuo jo mirties. - Kai sūnus išlaikė egzaminus, tėvas iš
nerimasčio net pasigėrė... Kautynes su plaktuku rankoje. - Kodėl
Pietaris norėjo pastatyti submariną? - Ar Kaukaza krikštijo lietu
viai? - Pietario pažiūros j religiją.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh 948S-9489

I

LABORERS
Vyrai tarp 35 ir 45 motų amžiaus
ar kurie turi deferbed ’draft klasi
fikaciją sveikatos sveikatos srityje,
tinkami dirbtuvės darbams. Pasto
vūs dalbai, gera, užmokestis su re
guliariu algos pakėlimu. Turi turėti
prirodymus pilietybės.

Prie Single Needle ir Double Nee
dle mašinų ir prie Post Mašinos.
Galima uždirbti iki $35.00 j savai
tę. Dienomis ir naktimis shiftai.
100 NUOŠ. KARO DARBAI

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

CHAS. R CLARK, INC.
1403 W. Congress St.

.

3527 So. Ashland Avenue

LATHE HANDS

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA

VYRŲ

Mes išmokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir
laike mokinimo.
100 NUOŠ. KARO DARBAI

Turi

turėt

tool

room patyrimo

4600 \V. 11 r RON MT.

PAKERIAI ar CRATERS reikalingi,
— Liūdna ir ankštu Lie-} vadinosi-Senpilė). Kai sūnus spovė į veidą. Pietaris taip
suvirs 45 metų amžiaus. Turi būt pi
liečiai. Jeigu dirbate dabar defense
tuvoje. Kas dainų buvo — netikėtai išlaikė egzaminą, įkaito, kad greit iš po kaili
dirbtuvėje neatsišaukite. Pašaukite:
2743 W. 36TH PLACE
SEELEY 3200 ir klauskite kalbėti
nių
išsitraukė
geležinį
plak

■
tėvas
iš
nerimasčio
net
pasvietas išdainavo. Ką grožy
su Mr. Seh'altz.
— MII.L HANDS —
bės sutvėrė Dievas — pake I sigėrė — reiks sūnus leisti tuką, kurį kaip kokį gink MACHINISTS
LATHE HANDS — DRILL PRESS
HELP WANTED — MOTERYS
HANDS reikalingi. Darijai naktimis.
lą su savimi nešiojosi ir kir Atsišaukite prie —
le vingi atsigėrėjp. Kas lobių ; į mokslą, o nėr iš ko.
MERGINOS reikalingos —- išmokti
amatą. Lengvas bindery darbas. Mes
J. W. DROLL COMPANY
to tam mozūriukui. Pataikė
buvo mūsų šalyje — susie- Studento nuotykiai
mokėsime jums laiko mokinimosi ge
• 351 IS. Ohio Street
ro amato. Greitas jsidirbimas.
į petį perkirsdamas net kai
dai išplėšė. Liko tik rūpes
PliĄSTTC BINDING CORP.
Gimnazijoje Pietaris susi linių gelumbę. Anas studen
LABORERS
732 S. Sherman St.
čiai, ašaros ir vargas. Kur
pažino su smarkiu lietuviu tas pakėlė didelį trukšmą Dirbti prie Loading Platformos.
žalios girios prieš amžius
Petru Kriaučiūnu, pradėjo vadindamas lietuvį barbarus. Pastovūs darbai. Unijos mokestis. FOUNTAIN GIRLS
dangų parėmę ošė, kur link
KEESHIN MOTORS
domėtis lietuviškomis daino Pietaris pareikalavo garbės
smai tekšlendami upeliai te l
221 West Roosevelt Road
AND WOMEN
mis ir ėmė skaityti svetimo i teismo. Iš studentų sudary
kėjo, šiandien gryna ir tuš
DO C KM E N
Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko
mis kalbomis parašytas kny tas teismas, kuriame daly
čia. Išdžiuvę ir nunuoginti
PATYRĘ
darbai vidur-miosty ar jūsų apiegas apie Lietuvą. Bet 1867 vavo ir Basanavičius ir Ku
žemės grobai barško smilti
DENVER-CHICAGO TRICKING co
linkėję.
Uniformos
duodamos.
ir 1868 metais buvo sunk dirka rado kaltu aną mozū8030 So. Ashland Avenue
mis prieš saulę, stagarai apNuolaida perkant prekes mūsų
mečiai Lietuvoje. Dėl skur rėlį ir jį privertė atsiprašy
kežusių medžių rėpso, —
IRON WORKERS
do ir neturto Pietariui mo ti Pietarį.
FITTERS, WELDERS, HELPERS. įstaigoje. Pradinė alga $19.00 į
taip savo atsiminimuose ra
PATYRUSIEJT.
savaitę su garantija greito įsidirkslas teko pertraukti, bet
MID-CITY ARCHITECTURAL
šė, Dr. Pietaris; ir kaip tie
Nors
studentaudamas
ir
IRON
COMPANY
bimo.
neilgam. Baigęs mokslą Su
5535 So. State Street
žodžiai tinka ir dabar, nors
patsai
daug
vargo,
Pietaris
valkų gimnazijoje jisai per
Walgreen Drug Stores:
jau lygiai 40 metų praėjo
C AR UNLOADERS
I mokėjo parodyti gerą širdį,
sikėlė studijuoti į Maskvą,
Nuolatiniai darbai. Patyrimas nerei 5973 VV. Madi.son (1300 Cottage Grove.
nuo jų autoriaus mirties.
Atsišaukite i
medicinos mokslų. Čia buvo kartą vienas jo draugas pa kalingas.
6858 S. Halsted
150 N. La Salio
.HIBBARD SPENCER BARTLETT.
Per šaltį ir alkį — į mokslą
būrelis lietuvių studentų, teko nemažon nelaimėn, iš
7 11 Is. Bowen
211 E. NORTH WATER ST.
— Dr. Vincas Pietaris yra
jie rinkdavosi prie arbatos kurios norėdamas išsiva
didžiausis Lietuvos beletris
pasikalbėti lietuviškais rei duoti paprašė laišku Pieta PLATINKITE “DRAUGĄ” SKELBKITES “DRAUGE”
tas, — kalbėjo apie jį Basa
kalais. Lenkai kartais į juos rio jam atsiųsti 25 rublius.
navičius ir Jakštas.
šnairomis žiūrėdavo ir kar Pietaris išviso tik kelis rub
— Tai pirmojo lietuvių tą Pietarį išvadinęs “pra liūs teturėjo kišeniuje,
istorinio romano kūrėjas,— keiktu lietuviu” vienas iš jų
(Bus daugiau)
VALANDOJE
NULIŪDIMO
rašė apie jį J. Ambrazevi
V
čius. Štai dėl ko mums liūd
nų sukaktuvių porga norisi
arčiau pažinti tą “Algiman
Kreipkitės į to” autorių.

Vincas Pietaris gimė 1850
metų rugs. 21 dieną, ŽiuriųGudelių kaime, Vilkaviškio'
apskrityje. Jis buvo jauniau
sis nemažos šeimos sūnus.
Mokytis pradėjo pas kaimo
“daraktorių”. Ten jį šaltą
žiemą nunešė jo sesuo ant
rankų. Mokslo sąlygos buvo
labai prastos. Nuo šalčio už
geltas rankas draugai turėdavo atitrinti. O mokytojas
— girtuoklis, neką išmokė.
Namuose neturtas vertė ie
škoti pašalinio
uždarbio.
Vinco tėvas apsiėmė akme
nis prie gelžkelio statyti ir
jaunučiam Vincui tuos sun
kumus bekilnojant teko net
pasirgti.

ANTHONY B. PETKUS
Į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
STEFANIJA BARTASH
kuri mirė Spalio 26, 1942 m. ir tapo palaidota Spalio 30, 1942, o da
bar ilsisi Šv., Kazimiero kapinėse amžinai nutilusi ir negalėdama ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją
į tą neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailestaudami jos prasišalinimą iš mūsų tar
po, dėkojame mūsų dvasiškiams gerb. klebonui kun. I. Albavičiui,
. kun. J. Griniui, kun. E. Abromavičiui ir kun. J. Stankevičiui, kurie
atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą ir taip maloniai patarnavo.
Taipgi dėkojame vargonininkui A. Mondeikai, kuris gražiai atgiedojo
gedulo pamaldas. Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkoja
me Laidotuvių Direktoriui A. Petkui, kuris savo geru ir mandagiu
patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinybės vietą, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir
visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėko
jame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mano myli
ma duktė, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.
Tąippat dėkojame Seserims Kazimierietėms ir Pranciškietėms už
atsilankymą ir užuojautos žodžius.

I

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

_ 1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago

I

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Tad jis ragino prancūzus
nepasimesti su Vichy vy
riausybe, kurios uždavinys
“vaduoti
Prancūziją
ir
prancūzų tautą”.

Kas iš gerų pažadėjimų,
jei nėra darbų. (Palau).

ši proga yra įsiūloma 20 mote
rims, nuo 16 iki 45 metų am
žiaus, dirbti mūsų dekoravimo
departamente. Gera pradinė užmo
kestis. Tiktai tos kurios ieško
nuolatinio darbo lai atsišaukia.
Patyrimas nereikalingas.
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

TORONTO, Ont., lapkr.
22. (Cenzoriaus praleista).
— Kanadoj karo metu mai
sto produkcija nepaprastai
padidėjo. Bet to negana, ka
dangi daug maisto produk
tų siunčiama į Angliją ir
namie didėja maisto varto
jimas. Kanadiečiai dirba ir
aukojasi susiveržę diržus.

STETSON CHINA CO.
1801 W. 74th Street
OPERATORIAI
Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi reikalingos PINKERS ir
FRONT MAKERS prie išdirbinio
skalbiamų dresių. Nuolatini darbai,
aukščiausia užmokestis.

Kanadiečiams yra trum
pa mėsos, ypač jautienos
Bet žmonės nenusiminę.
Viskas daroma, kad tik ka
ras būtų laimėtas.

Žmogaus sielos spinduliai
ir
šešėliai atspindi jo kalbo
LIBMAN MFG.
c o.
1550 No. Dayton Street
je.
(Tik 1 bl. nuo Halsted St.—North
Ave.—Glybourn Ave—ir “L” stoties.)
Mažas meilės lašelis reiš
kia
daugiau, kaip visa jūra
PARDAVIMUI
įvairių žinojimų.
PARDAVIMUI KRAUTUVU
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nntovr, 2200 W. 37th St..
Chicago. III., tel. LAFayette 0098.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje, — rinkti prenumeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite j “DRAUGO” RAŠTINĘ,
2334 So. Oakley Ave.. Chicago, Ill.,

t*

KLEOPAS MISHAKES
Mirė lapkr. 21 d., 194 2,
laukęs pusės amžiaus.

ALASKOS APSAUGOS
KOMANDOS ŠTABAS, la
pkr. 22. — Anksčiau gauta
žinių, kad japonai iš naujo
grįžo į Attu salą, Aleutians, I
ir pradėjo sav-o įsitvirtinimo 1
darbus.
Tas žinias dabar patvirti
no armijos lakūnų žvalgy
ba. Rado, ten grįžusius ja
ponus. Pastebėta pakrantė
se sustatyti jų jūriniai lėk
tuvai.
Lakūnai tad japonus vėl
atakavo ne tik bombomis,
bet dar ir kulkosvaidžiais.
Atakų sėkmės kol kas ne
žinomos.

su

Gimęs Lietvpje. Kilo iš Tau
ragės Apskr., Eržvilku parap.,
Kutaičių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 40 metui.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį
Anastaziją, po pirmu
vyru
Dirikinčienę po tėvais
Pupaitė, du sūnus Dominiką ir
Kleopą, marčias Eleną ir Ko
tryną,
dukterį Oną Matytis,
žentą Louis ir 8 anūkus, llrolį Samuelį, brolienę Vincentą
Mishakus, dvi pusseseris Ro
zaliją Tumienę ir Moniką Ši
maitienę ir jų šeimas; pus
brolį Joną Misliakį ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. O Lietuvoje paliko brolį
ir tris seseris.
Kūnas pašarvotas namuose,
234 W. 46th St.
Laidotuvės įvyks lapkr. 2 5,
trečiadienį iš namų 8:00 vai.
ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Simai, Mar
čios, Duktt'*. Zoninis, Anūkai,
Broliąi, Seserys, Brolienė, Rusbrolis, Pusseseres ir Giminės.
Laid. Direktorius John F.
Eudeikis, Tel. Yards 1741-1742

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
(įsteigta 1889 m.).

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PETER IROOST
MONUMENT CO
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASKUTINIS

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

3354 SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

MODERNI Išvidinė PARODA;

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 val.

Phone LAFAYETTE 3572

P. T. RIDIKAS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.

Phone YARDS 4908

’

J. LIULEVIČIUS

Memorials Erected Anywhere

JOHN W. PACHANKIS

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

BUY U S. WAR BONDS WITH THE SAVING’

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

3307 LITUANICA AVENUE

Ši firma virš 50 m. to9
pačios šeimos rankose!

Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

PAGERBIMAS

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Jis manąs, kad Vokietija
laimėsianti karą. Anot jo,
jei laimėtų sąjungininkai, f
tada komunistai ir žydai
Europoj dominuotų.

NUOLATINIAI DARBAI
GREITAS ĮSIDIRBIMAS

produkcija pakilo,
bei fo negana

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdę lieka: 'Motina. Ona Bartasli, Broliai, Brolienė* ir Krikšto Simai

Per vienas atostogas
važiavęs kažkoks klierikas
paragino leisti Vncą į gim
naziją. Prikalbamas tėvas
nuvežė Marijampolėn (tada

VICHY, Prancūzija (per
radiją), bal. 22. — Diktato
rius Pierre Lavai pranešė
prancūzams, kad tik susidė
jimas su. Vokietija gali “ga
rantuoti taiką Europai.”

PATYRUSIOS
L E A T H E R
OPERATORES

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.
iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-39

LACHAWfcZ IR SUNŲS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

Phone PULLMAN 9661
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gaiš ir pasiruošusiais kiekvienam pasiaukojimui, kokį
tik mūsų vyriausybė ras reikalingu teisingai ir pasto
viai taikai, kuri bus pasiekta per mūsų ginkluotų pa
jėgų pergalę.
“Mes reiškiame savo giliausią užuojautą mūsų bro
liams vyskupams visose pasaulio šalyse, kur tikyba
persekiojama, laisvė panaikinta, Dievo ir žmogaus tei
sės pažeistos”.
KITAIS KLAUSIMAIS

Vyskupai energingai ragina visu rimtumu studijuoti
Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII patiektus taikos
planus, kuriais siekiama Dievo ir kiekvieno žmogaus
meile paremtos taikos.
Kaip žinoma, vyskupai yra sudarę specialę komisiją,
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne kurios pareiga yra populiarizuoti popiežiaus taikos pla
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. nus.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
Savo, pareiškime vyskupai griežtai smerkia žydų ir
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma visų kitų tautų bei žmonių persekiojimą. Taip pat ra
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne gina atsižvelgti į negrų padėtį, kuri yra žymiai gerindedamos.
tina. Nuoširdžiai sveikinami centralinės ir pietinės AEntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ill. merikos vyskupai. Gruodžio 8 d. — Švč. Panelės Ne
Under the Act of March 3, 1879.
kalto Prasidėjimo šventę pavesti susikaupimui ir mal
dai už tokią taiką, kuri būtų priimtina Dievui.
. Į šį vyskupų raštą, neabejojame, kreips rimto dėme
sio ne tik katalikai, bet ir nekatalikai ir įvairių valsty
Šio mėnesio viduryje buvo susirinkę į Vašingtoną 102 bių vyriausybės.
Amerikos vyskupai, kad aptarti katalikų veikimo cent
9
ro (NCWC) reikalus. Ta proga paruošė ir paskelbė la
bai stiprų pareiškimą svarbiaisiais šių dienų klausimais.
Vyskupai neabejoja, kad Jungtinės Tautos karą lai
mės. Jie taip pat yra giliausia įsitikinę, kad laimėjus ka
Kaip neimsi — Italija atsiduria labai keblioj padėty.
rą, bus laimėta ir taika, pastovi ir teisinga taika. Jie Nežiūrint per kur jungtinės tautos darys invaziją Eu
giliai vertina Prezidento Roosevelto neseniai padarytą ropon, Italijai pirmiausiai klius. Netrukus ji bus pra
pareiškimą sąryšyje su pokarine tarptautine tvarka, dėta bombarduoti iš Šiaurinės Afrikos bazių. Nors san
kurioje, kaip Prezidentas sako,
tarvininkai nemano, kad vien bombardavimu iš oro bus
galima išmušti Italiją iš karo, tačiau labai stipriai pa
Kristaus dvasia viešpataus žmoniųi ir tautų širdyse.
Galime suprasti, kaip džiaugėsi mūsų garbingieji veiks į gyventojų moralę. Netrukus galės susidaryti
vyskupai gavę užtikrinimą, kad po pergalės nebus sie laisvos Italijos militarinis sąjūdis, kuris daug padės
kiama keršto, bet bus stengiamasi atstatyti karo su fašistus visai parblokšti. Fašistų režimą nuvertus, ita
griautas pasaulis remiantis krikščioniškais pagrindais. lų tauta sujungs savo likimą su jungtinėmis tautomis,
kurios kariauja ir už italų tautos laisvę ir nepriklau
TIKINČIŲJŲ PASIAUKOJIMAS
somybę.
Garbingieji Amerikos vyskupai savo istoriškame raš
te pabrėžia:
‘ ‘Nuo to momento,' kai mūsų šalis paskelbė karą, mes
kreipėmės į savo žmones, prašydami padaryti pasiau
Daug kuo mes rūpinamės, bet dažnai pamirštame pa
kojimų, kurių, pagal katalikų mokslą, reikalauja patrio
čius
svarbiausius reikalus. Jaunimo organizavimo klau
tizmo, teisingumo ir meilės dorybės.
“Kunigai ir tikintieji nuoširdžiai meldėsi, kad šven simas pas mus yra gerokai į šalį pastumtas, kuomet
toji Dvasia globotų mūsų Prezidentą ir visus, kurie jis turėtų būti pačioje pirmoje mūsų visuomeninių rei
drauge su juo neša didelę atsakomybę vesti karui ir kalų vietoje.
Džiugu, kad tų reikalų neužmiršo neseniai Chica^oj
pasiekti pergalės, iš kurios visi žmonės susilauks tei
buvusi
lietuvių katalikų konferencija, kuri priėmė to
singos ir pastovios taikos.
“Atlikdami savo ganytojiškas pareigas, mes esame kio turinio rezoliuciją:
giliai susirūpinę rytojaus pasaulio taika”.
“Amerikos lietuvių katalikų ateičiai užtikrinti yra
reikalingas
stipriai organizuotas jaunimas. Jis tu
TAIKOS SĄLYGOS
rės perimti iš senesniųjų vadų ir veikėjų mūsų visuo
Vyskupai gilinasi į sąlygas, kuriose taika galėtų tarp
menės vadovavimą. Dėl to konferencija ragina susi
ti ir būti pastovi. Dėl to jie sako:
rūpinti jaunimo organizavimo reikalu, raginant jau
“Tikros ir pastovios negali parašyti pasauliškumas.
nuosius rašytis į mūsų organizacijas ir jose veikti,
Jo trumpas akiratis neapima viso žmogaus, jis negali
ypač palaikyti ir stiprinti šias jaunimo organizaci
įvertinti žmogaus sielos dvasiškumo ir visos žmonijos
jas — Lietuvos Vyčius ir A. L. R. R. Studentų Są
aukščiausio' gėrio.
jungą”.
“Išnaudojimas negali parašyti tikros ir pastovios tai
Šiais laikais ypač reikia kuo rimčiausio dėmesio
kos. Kur grobuoniška jėga ir savanaudiškas patogumas
kreipti
į jaunimo organizavimą ir globą, nei, gyvenimas
pakeičia teisingumą, ten negali būti saugaus pasaulio.
iškelia daug staigmenų, stato naujų reikalavimų ir da
PASISAKO PRIEŠ TOTALITARIANIZMĄ
ro naujų kliūčių.
“Totalitarianizmas — ar jis būtų naciškas, komu
nistiškas ar fašistiškas — negali parašyti tikros ir pas
tovios taikos. Valstybė, kuri pasigrobia visas galias,
tuo pačiu tampa savo žmonių despotu ir tautų šeimai
pavojumi.
r.
...........
................
“Krikščionybės dvasia gali parašyti tikrą ir pasto
I ■ i
,vl •
■ I*
vią taiką, paremtą teisingumu ir meile, visoms tautoms,
net ir nekrikščioniškoms.
“Amerika” rašo;
“Šioje epochinėje revoliucijoje, per kurią pasaulis
“Mūsiškių bolševikų spauda dažnai skelbia Rusi
dabar pereina, reikalauja mums suprasti, kad kiekvie
jon pasprukusių buvusių raudonųjų Lietuvos kviznas žmogus yra mūsų brolis Kristuje. Visi turėtų būti
lingų pranešimus. Šiomis dienomis ji įsidėjo prane
įtikinti, kad kiekvienas žmogus turi žmogaus asmens
šimą paties vyriausio kvizlingo — Mečio Gedvilo, ku
kilnumo ir kad pagal prigimties įstatymus jis turi tei
ris
bolševikų okupacijos metu Lietuvoje vadinosi ko
sę į daiktus, reikalingus gyvybei išlaikyti, derinantis
misarų tarybos pirmininku. Jis skelbia, kad Rusijoje
*,rie žmogaus kilnumo.
esą gerai aprūpinti, organizuoti ir pan. Esą, Sovietai
LYGYBĖS IR TEISĖS DĖSNIAI
aprūpina “evakuotus” lietuvius maistu, drabužiais ir
kitomis reikmenimis.
Toliau vyskupai kreipia rimto dėmesio į žmonių tei
ses, į socialinį teisingumą.
“Visi žinome, kad į Rusiją savo noru “evakavo”
“Jei norime turėti pastovią taiką, kuri būtų teisin
tik labai mažas skaičius asmenų, kurių tarpe beveik
ga ir tikrai broliška visiems mūsų kaimynams, pokari
išimtinai buvę komisarai ir jų artimieji. Šie “eva
niame pasaulyje gamybos ir prekybos pelniškumas tu
kuoti” laikcmi netoli Kuibyševo ir naudojami pra
rės būti palenktas bendruomenių ir tautų bendrai ge
gaištingam lietuvių tautos hiekinimo darbui. Tūks
tančiai gi Lietuvos žmonių yra nugrūsti į Sibiro gel
rovei.
“Tautų ir asmenų nelygybės niekada negali duoti tei
mes, kur jie dirba sunkiausius darbus ir kenčia di
džiausią vargą. Nei Gedvilas, nei kiti nelaimingieji
sės vyriausybėms ir gamybos ir prekybos vadams būti
tautos atskalūnai neapdums amerikiečiams lietuviams
neteisingais.
akių. Geriau jie išrūpintų leidimą nusiųsti lietuviams
“Karo krizės metu laisvi žmonės turi atsisakyti dau
tremtiniams į Sibirą dovanu be muito,”
gelio laisvių. Mes kviečiame sąvo žmones būti vieniuIšeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Amerikos vyskupų žodis

Fašistai keblioj padėty

•

Jaunimo reikalai

<

i.

I SPAUDOS APŽVALGA ]
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Japonai prie Solomons sa
lų gavo didelį smūgį. Jų ka
ro laivynas stipriai pažeis
tas.
Bet tai pirmas toks dide
lis smūgis, kurio, kaip sako
laivyno sekretorius Knox,
dar neužteks.
Japonus Pacifike nugalė
ti reiks dar visos eilės di
desnių žygių. Reiks į tą fron
tą pasiųsti daugiau karo lai
vų, daugiau ir lėktuvų.
To išvada — reikia sku
biai didinti visų karo reik
menų produkciją.
•
Jungt. Valstybių sekreto
rius Cordell Hull susilaukia
daugybę sveikinimų už pa
darytąjį pareiškimą, puikiai
išaiškinantį Amerikos nusi
statymą prancūzų tautos at
žvilgiu.
Tai yra dar vienas įrody
mas, kad p. Hull yra geras
politikas ir puikus diploma
tas.
■

•

Prezidento Roosevelto ir
Wendell Willkie draugai sa
kosi sužinoję, kad santykiai
tarp šių dviejų vyrų jau be
veik esą nutrūkę.
Kai Willkie grįžo iš savo
ilgos kelionės, jis statę, prez.
Rooseveltui kažkokius reika
lavimus.
Bet tų reikalavimų Prezi
dentas nematė reikalo išpil
dyti. Užtat Willkie pradėjo
kritikuoti p. Roosevelto už
sienių politiką, kurią jis pir
miau girdavo.
Dėl to be reikalo Prezi
dentas buvo davęs Willkiui
įgaliojimą jį atstovauti besi
trankant po įvairius pasau
lio kraštus.
(Iš “Draugo”, 1917 metų
lapkričio 23 d.)
Ukrainai savimi rūpinasi...
Kievo apygardos karo vir
šininkas ir gubernatorius ap
leido Ukrainą. Ukrainai į
karo štabą ir kitas vietas
paskyrė saviškius, kurie sto
ja už Ukrainos pilną nepri
klausomybę.... Bolševikų val
džia oficialiai pranešusi, kad
su vokiečiais nebekariaus.

Po svietą pasidairius
Amerike, tavorščiai, dau
giau ir daugiau atsirando
“pro nazių”, tai yra tokių
žmonių, kurie nepučia į balšavikų saulės ūsus.

Štai, gazietose apgarsinta,
kad
Amerikos balšavikų
“royal flush” — Browder ir
P. Toohey, Michigan steito
balšavikų partijos sekreto
riui atsakyta viza įvažiavi
mui į Kanadą. Jie ten va
žiavo “pagreitinti alijantų
laimėjimą šiame kare”. Ka
nados autoritetai tiems po
nams pasakė, kad Kanada
ir be Browderio pilnai tiki
laimėjimu. O jeigu jie nori
balšavikiškos propagandos
Kanadoj paskleisti, tai turi
gauti specialų permitą iš pa
čios Kanados valdžios. Ko
munistų partija Kanadoj nė
ra legalė.

Išgirsite dabar lietuviš
kus balšavikus zaunijant,
kad Kanados rubežiais sar
gai yra pro naziai, kad jie
tarnauja Hitleriui.
Daugelis mano, kad no
rint gauti divorsą būtinai
reikia -namuose kelti mušty
nes. Visai ne. Divorsui gau
ti yra svarbesnių “grounds”.
Štai keletas:
Annapolis, Md., viena žmo
na gavo divorsą dėl to, kad
vyras frontruimy pasistatę
botą (laivelį) 18 pėdų Ilgu
mo.
Omaha, Nebr., vienas vy
ras gavo divorsą dėl to, kad
jo žmona per 18 metų nuo
apsivedimo iškepė tiktai 18
pajų.
;
Los Angeles, Calif., vie
nas vyras gavo divorsą dėl
to, kad jo žmona puikiai
maitino kates, o jis pats
dažnai būdavo nevalgęs.
Minneapolis, Minn., viena
moteris gavo divorsą dėl to,
kad jos vyras daugiau pir

kosi naktinių drabužių sau,
negu žmonai.
Newark, N. J., viena mo
teris gavo divorsą dėl to,
kad per 20 metų jos vyras
nebuvo į ją žodžio prataręs.

Advokatas
teisme sako
daktarui
— Daktarai kada su
klysta, ar ne taip?
— Ir advokatai kaikada
suklysta — atrėžė dakta
ras.
— Bet daktarų klaidos
būna pakasamos bent šeše
tą pėdų po žeme, — sušuko
advokatas.
— Tap, — pripažino dak
taras, — o advokatų klaidos
kaikada būna pakariamos
ore bent šešetą pėdų virš
žemės ir tik paskui pakasama po žeme.
Štai kaip senovėje būta:
1910 metais kovo 21 d.
Vištyčio (Vilkaviškio aps.)
bažnyčioje kilo muštynes
tarp-lenkų ir lietuvių.. Su
laužė karūnas, baldakymą, o
kotais skaldėsi galvas. Lik
toriai ir lazdinės žvakės
taipgi buvo pavartoti. Muš
tynėms kilus, vadinamieji
lenkai prašė parubežinės
sargybos brigadno načalninko pagelbos. šis iššyk buvo
atsisakęs. Bet kaip išėjęs į
bažnyčią pamatė nežmoniš
ką kovą, tai tuojau išėjęs
ant šventorius mušė trevogą. Nepoilgam pribuvo raitų
ir pėščių kareivių. Raiti su
stojo ant šventoriaus, o pės
ti įėjo į bažnyčią. Kuomet
kareiviai suėjo į bažnyčią,
jau lenkai buvo išmesti iš
bažnyčios lauk, o lietuviai
susėdę lonkose ir pradėję
giedoti. (Iš “žvaigždės”).

NAUJOS PATARLĖS
Išpirko, kaip lietuviški
balšavikai per savo konfe
renciją War Bonų už 20,000
dol.
,

PRIEŠLĖKTUVINĖ PATRANKA PRIEŠ VOKIEČIUS ALGERIJOJE

Liehiviski kvizhngai

(•’Draugas'’

Acme teiepnow.

Pvts. John D. Wood (kairėje), iš Fort Payne, Ala, ir Frank J. Peska, iš Milwaukee,
Wis., užima pareigas prie priešlėktuvinės patrankos, kuri pastatyta ant stogo Orane,
Algeria, kur šiaurės Afrikoje amerikiečiai įsteigė savo garnizonus.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

DIDELI AMERIKOS LAIMĖJIMAI

z

Meilė duoda šviesos dar
bui. (ANON).

JEI MOTERY.S ATEIS 1 TALKA, PADIRBSIME
4,000 BANDAŽU
Visos kviečiamos pirmadienio vakarais i
parapijos salę
Cicero. — Užėjus į Šv. An
tano parapijos svetainę bile
pirmadienio vakarą matosi
didelis bruzdėjimas — dar
bas. Narės R. K. vieneto, bal
tai pasirėdžiusios, dirba prie
gaminimo bandažų.
Chicago R. K. skyriui ban
dažų kvota yra labai dide-1
lė. Tat cicerietės stengiasi,1
kiek tik gali, tą kvotą pa-,
gelbėti išpildyti. Iki Kalėdų
padirbti 4,0ub oandažų.

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKĖJIMAIS

L

W W.I

II

MUTUAL
FEDERAL

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rugs
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stoves.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
1 ..... .................................. 1

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

4

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

Savings and Loan
Association

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

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

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

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAŲSKAS

Sekretorius

.............. ■

■

. .................... .............-........... ............... -

...........

J-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

DIDELIS IŠPARDAVEJAS MUSŲ
MILŽINIŠKO STARO MUZIKALINTŲ INSTRUMENTŲ.
PASINAUDoKJT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDUOTI

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

KAINOMIS

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES.
FLU
TES su “cases” — $35.00. $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANIŠKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMlCELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAMS BASA MS,
VIOLAS
ir
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų viršminėtų instrumentų. BASS
DRUMS, SNARE DRUMS - $18.50,
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir “reed" instrumentams
pritaikomi jtlsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Triūboms,
Saxaphones,
Smuikoms Ir Gultarams.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
Labai

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
cloth kotai parsiduida nužemintomis kainomis.

ATKIKl'FE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIEN!

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

GOLDSTEIN’S MU8IO SHOP
914 Maxwell St., Chicago.

———1^—-

FURNITURE

TEL. PORTSMOUTH 9022

*'•11

bruožai

Lietuviu Katalikų Konferencijos atstovai

šios kainos perkant 4 tonus ar suvirš

%i

Jo gyvenimo ir asmens

Daug daugiau dabar japonų laivynas Solomons mūšiuose
nukentėjo, negu pirmiau Coral, Midway ir kituose PaciCicero. — Sužinojusios 2- fiko mūšiuose. Japonai Solomons naujame mūšyje neteko i
Kviečiamos visos Cicero ir ros kp. są-gietės, kad narė 5 naikintuvų ir 12 kitų laivų. Pranešama, kad Amerika Į
Bulvarų moterys į pagalbą Sirūnienė randasi ligoninėje, neteko dviejų kruserių ir 6 naikintuvų.
pirmadieniais. Tuo pagelbė- be jokių paskyrių nusisku
sit ir savo mylimiesiems ka bino ją atlankyti ir nusteriaujantiems visuose pašau bom radusios mirtinai ser
lio kraštuose. Mūsų darbas gančią. Ligonė jau nebepa
Brighton Park — Apašta-: Saldžiausios Širdies V. J.
gali ir savųjų gyvybę išgel žino artimų organizacijos lystės Maldos: A. Zalums-i No. 1: P. Grybas, I. Petkus,
bėti.
draugių, su kuriom ji ne- kis, O. Gubistienė, O. Kuli P. Vaikutis. Aukų $1.00.
Džiaugiamės vėl į darbą kartą teko darbuotis ir rū- kauskienė, T. Atioškienė. Au
Marquette Park. — Tėvų
susilaukę K. Sriubienę, ak- pintis iškilus svarbiems kp. kų $1.00.
Marijonų Rėmėjų 5 skyr.:
tyvę vieneto narę, kuri kiek reikalams.
Tretininkų draugystės: A. A. Rimidaitė, T. Petroševilaiko sirgo.
Zalumskas, O. Klumbienė, V. čienė. Aukų $1.00.
Liūdna šįrdimi grįžo naSimonavičienė, J. PetkūnieGaila, kad serga kita veik
Šv. Vardo dr-jos: V. Dir
mo, žinodamos kad jau jos
nė, O. Aleknavičienė, J. Ma- i gelis, A. Oškeliūnas.
li narė P. Bogurskienė. Lin
šios žemės kelionė baigiasi žeikaitė. Aukų $1.00.
kime jai greit pasveikti.
Labdarių Są-gos 23 kp..
ir mums liks tik atsimini
Federacijos 19 sk.: A. Pau S. Cibulskis, B. Nenartonis.
mas taip gražaus pavyzdžio
lienė, P. Vaičekauskas, M. P. Gailius.
Šv. Antano parapijos va
ir neapsakomo kuklumo, ku
Pakeltienė, P. Grybas, J.
karienė šauniai pavyko. PaLRK Susivienymo 163 kp
riuo a. a. Elzbieta pasižymė į
Macijauskienė, K. Zaroms- F. J. Čižauskas.
rapijonai linksmoj nuotaikoj
kis. Aukų $1.50.
skirstėsi iš svetainės. Ir ko joWest Side. — Aušros Var
Mirė
lapkr.
12
d.
Palaido

Tėvų Marijonų Bendradar tų Š. M. P. dr-jos: A. Cerdėl ne? Stalai taip gražiai
papuošti, vakarienė buvo ska ta lapkr. 16 d. 2-ros kp. na bių 35 skyriaus: J. Armo- velienė. Aukų $1.00.
niai pagaminta, o programa rės užprašė šv. Misiąs ir pa nąs, O. Jasparas. Aukų $1.
Aušros Vartų Š. P. M. Vy
Nek. Pras. parapijos cho rų ir Moterų: P. Žebrauskas,
— visus muziką mėgiančius lydėjo į kapus. Laidotuvės
tiesiog žavėjo. Programą su taip kaip ir jos gyvenimas ro: K. Zaromskis, P. Reka J. Simonavičius.
maniai vedė kun. J. Grinius. buvo įspūdingos, nes, anot šiūtė, J. Kudirka, V. Ged
Moterų Są-gos 55 kp.: Oišsitarimo jos vienos gimi minas.
na
Budrikienė.
Pirmiausia skambino pia naitės, tik tokių laidotuvių
ARD 6 skyr.: B. LindžieLRK Susivienymo 100 kp.
no duetą Dolores Campbell ji ir būtų norėjusi, be dide
nė, Rudienė.
R.
Baliauskas.
ir Genovaitė Aleksiūnaitė. lių iškilmių, tik dideliu die
Moterų Są-gos 20 kp.: S.
Apaštalystės Maldos: O.
Gražiai išpildė savo numerį. votumu.
Jiunokienė, V. Gedminienė, J. Budrikienė.
Ypatingai pasižymėjo jau
Kada buvo organizuojama Barkauskienė, O. Belskienė.
Marijonų Bend, apskritis:
nutė Genovaitė Aleksiūnai
Aukų $1.00.
Mot.
Sąjunga,
a.
a.
E.
Sikun.
Dambrauskas, C. Druktė piano solo. Tikra artistė.
Lietuvos
Vyčių
36
kp.:
E.
tenis. Aukų $5.00.
Ji priklauso ir prie Youth’s rūnienė, būdama viena švie
Kubaitis, J. Vyšniauskas, J.
sesniųjų
ateivių
moterų,
pir

Piano Symphonic Orchestra,
Brazauskas, K. Zaromskis,
kaipo solistė. Šis orkestras, mutinė stojo, į jos eiles ir
P. Rekašius, P. Zakaras. Au 
vadovybėj Antoinette Rick, or-j ai pasiliko ištikima iki
WHOLESALE
kų $1.00.
duos koncertą kovo 15 d., paskutinės gyvenimo valan
Gvard. I Div, Šv. Kazimie
LIQUOR
Orchestra Hali. Genovaitė dos. Gyvendama kiek toliau
ro
Karalaičio:
P.
Kvietkus.i
ĮSTAIGA
skambins solo Mozart Con nuo Cicero, kol galėjo susi
rinkimus nu-olat lankydavo A. Barščius, P. Dargėla, G. ;
certo in D Minor.
Pakeltis, J. Stankus.
Gražiai griežė ir mokyk ir savo rimtu žodžiu nekar
Labdarių Są-gos 8 kp.: S. Į
Išvežiojame
los alumniečių beaas. Lin tą yra nusvėr.usi taikos pu
po visą
Visockienė,
J.
Klimas,
M.
Šir
Chicago.
sę.
Begalo
buvo
taiki
ir
ma

kime benui ir toliau prakti
vinskas, .Aukų $1.00.
kuotis ir atstovauti savo mo lonaus būdo.
LRK Susivienymo 160 kp.:
REMKITE
kyklą įvairiuose parengimuo
Taigi, liūdėdamos jos dėl
SENĄ
Enčeris,
M. \šrupšienė, E.
LIETUVIŲ
se kaip tai vėliavų iškilmė atsiskyrimo mūsų tarpo, pra
DRAUGĄ.
Samienė. Aukų $2.00.
se ir t.t.
šome Aukščiausiojo sielai
N. KANTER, sav.
O apie Elenorą Kandratai- amžinos laimės. Ilgai jos ne-;\ Nekalto Pras. P. Š. Mote MUTUAL LIQUOR CO.
rų ir Mergaičių: F. Vaiku-'
tę mažai reikia ir rašyti, nes pamiršime.
4707 So. Halsted St.
tienė, M. Bliudienė, S. Nekvisi žinom, kokia lakštutė ji
Telefonas: BOULEVARD 0014
Mot. Sąjungos 2 kp. reiš rašienė. Aukų $1.00.
yra. Puikiausiai, žavėjančiai
kia gilią užuojautą jos vy-l
padainavo kelias dainas.
rui J. Sirūnui ir visai gimi-į
Didžiausias džiaugsmas pa
nei.
rapijiečiams buvo matant
WHOLESALE
2 kp. kcresp. A. Šatkienė
savo mylimą ir gerbiamą kle

5332 SO. LONG AVE.

REPUBLIC 1157

2640 WEST 63RD STREET

KUNIGAS J. NAVICKAS

Palaidojus a. a.
Elzbieta Sirūnienę

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
$O
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
$Q OA
Pečiams dydžio — Tikras Bargenąs..........
/•Zv
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lv»OU

A r*

Mūsų Gyvai Atlosianti, Alyvos Spalvuoti Paveikslai nuo $3.45 ir aukš.

PASKOLOS
DAROMOS

boną kun. I. Albavičių jau t
sustiprėjusį ir sveiką po gan
sunkios ligos. Džiaugėsi vi
si jo gražia kaipa, kurioj
nepamiršo nei a. a. kun. Vai
čiūno. Dalyviai jo atminčiai
atsistoję galvas nulenkė mi
nutei.
O. A.

'crane coal co/

KALĖDOMS - Dovana, Kuri Džiugina Širdį
3 GRAŽŪS PAVEIKSLAI, 8x10 didumo
(b Ą
už tiktai .................................................................

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
O
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
lljjj APYLINKĖS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų
krautuvės— už tiktai $15Q

f

Vienlntėlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperiy, Viršutinių
Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT
STORE, Inc.

i
i

IJIĄRGUTIT

l'l RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI.

i
i

L

i

WHFC-I450 kil.

3221-25 S. HALSTED ST.

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

Phone: YARDS 4778
L

£♦:

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

$100,000 STOCK LIQUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <įQQ nf|
vertės “close out” kaina ........................................... »Į)^Zi«UU
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽEMINIAI O’COATS,
<m ą r n
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ......................
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00d*Q «7E :1_:
C
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. »*>□•/** 1***
J

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, Ill., Tel. CAN. 2020

FUR COATS, $75.00 vertės,
d«OQ nn
Parsiduoda po tiktai ................................................. iJ>AU«UU

$6.95 ir $8.95

VAIKŲ DBABUMAI, Valkams 4 taaty
vilnoniai siutai, $15 vert, nuzemit. kaina ‘♦**/*'*v ** *♦***•****
MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoQQ
da po tiktai ...................................................................
$15.00 vertės KOTAI,
(h p nr
parsiduoda po tiktai ................................................. »J>O»/ v
'I

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

?11®hac!!enfs,

ft ftttrnxw

—

DARBININKIŲ
KARALAITE

f

Daugiau reikia rūpintis jaunuolių
dorovinui ir religinui auklėjimu.

Westsaidietis Dėdes Samo
kariuomenėje

Adam VV. Baskin

Adam W. Baskin, gimęs
1898 metais, Lietuvoje, baigė pradžios mokyklą ir vie
nerius metus lankė Harri-

son Tech, mokyklą.
Adam W. Baskin 1942 me
tais, liepos 24 dieną išvyko
į Dėdės Samo kariuomenę ir
dabar yra U. S. N. Great
Lakes, Ill., stovykloje.
Adam W. Baskin, prieš
išvykdamas į Dėdės Samo
kariuomenę, gyveno West
Side. Čia jo ir dėdė DabraVolskis gyvena,
Adomas
prieš išvykdamas į .Dėdės
Šamo kariuomenę dirbo bučerio darbą, dabar yra virė
("Draugas” Acme telephoto)
jas tarnyboje.
Miss
Mary Hoffman, 19
Adam W. Baskin tėvai —
m. išrinkta “Miss Victory”.
I Vincentas ir Morta Baskin.
Ji liko išrinkta iš 80,000 mo
terų darbininkių karalaite,
Chicagos ir jos apylinkės
karo fabrikų.

Meilės daina virto mirties himnu

Kas įvyksta kai žmogus nevaldo
žemų palinkimų.
Rytinėje Utah dalyje už
mušta keturisdešimt aštuonių metų moteris. Ji liko už
mušta dviejų jaunuolių.
Moteris Denver, Colo., pa
kraščiuose paėmė du jaunus
vyrus pavežti automobiliu.
Vienas buvo 26 metų, o ki
tas 24 metų amžiaus.

Mėsos racionavimas

nuotykių ieškoti, o eiti i
frontą ir kovoti už gražesnį
žmonių gyvenimą.
Prie tokių baisių žygių
jaunuoliai prieina tada, kai
nevaldo savo žemų palinki
mų. Tai baisu ir žiauru.

Laukiama, kad mėsos raci
onavimas prasidės nuo 1943
m. sausio 15 dienos.
.

Illinois valstybės keliams
jau paruošta 1,000 mašinų
sniego valymui nuo kelių.

Iš New York gauta žinia,
kad du jaunuoliai lankė W.
J. Gaynor Junior
high
school. Vienas iš jų turi 16
metų, o kitas 19 metų. Tai
buvo savotiški franteliai.
Jie dėvėjo zoot siūtus irmė
go matematikos mokytoją
erzinti. Matematikos moky
tojas juos sudrausdavo ir
neleido išdykauti.

lis; ėmė spausti kelis sykius
šautuvo gaiduką, bet nieko
iš to neišėjo. Tada pribėgo
devyniolikos metų jaunuolis
prie šautuvo ir kulkos pasi
pylė į mokytojo nugarą, jis
buvo mirtinai sužeistas.

Pereitą penktadienį buvo
sprendžiama tų jaunuolių
byla ir jie rasti kalti moky
Erziną mokytoją
tojo nužudyme, kaipo antro
Du mokyklos jaunuoliai laipsnio žmogžudžiai. Tiems
X Antanas Mališauskas,
kartą nuėjo į prausyklą, už jaunuoliams gręsia bausmė
vienturis
sūnus A. ir E. Masidegė cigaretes ir rūkė. — nuo 20 metų kalėjimo
, lišauskų, gyv. adresu 5541
Jaunuoliai užsidegę cigarie- iki mirties.
S. Paulina St., liuosnoriai
tes pasiuntė vieną mokinį
Kai tik jaunuolis iš pat įstojęs į kariuomenę dabar
pasakyti matematikos moky
pradžios nenulaužia savo randasi Alaskoj. Prieš ištojui, kad jie rūko prausyk
kaprizams ragų, tai vėliau j vykdamas į kariuomenę An
loje. Ateina mokytojas ir
baigiasi baisia katastrofa, 1 tanas turėjo gerą valdišką
juos apibaręs ir išvaro iš
Ikuri užtraukia gėdą ne tik darbą pašte.
prausyklos. Jaunuoliai užsi
narni pačiam, bet tėvams ir
dega kerštu.
X Lucija Petkelytė, Šv.
I visuomenei.
| Kazimiero Akademijos stu
Užsidega kerštu
Mums skauda tokie daly dentė, randasi Chicago ligo
šešiolikos metų jaunuolis kai talpinti laikraštyje, bet ninėj, prie 49 ir So. Cottage
pabėga į namus, atsineša mes juos pranešame, kad įs Grove Ave., kur jai padary
šautuvą ir pasirengęs moky ! pėti tėvus, kad tėvai ir mo- ta sunki operacija. Ji yra
tojui atkeršyti. Laukia mo- kykla daugiau kreiptų dėme Šv. Kryžiaus parapijos cho
kytojo. Mokytojas lipa laip- šio į vaikų dorovinį ir reli- ro narė. Choras ir jo vadas
tas, šešiolikos metų jaunuo- ginį auklėjimą.
muz. V. Daukša linki ligonei
greit pasveikti ir vėl grįžti
į chorą. Ji yra tėvų vienturė
duktė.

Du jaunuoliai
ir moteris

Važiuoja automobiliu du
jaunuoliai ir moteris. Prie
vairo sėdi du jaunuoliai, o
moters prie durų. Vienas iš
jaunuolių užtraukia daine
lę: “Lovet Letters in the
Sand”. Tai buvo signalas
prie baisaus žygio. Vienas
iš jaunuolių pačiupo plaktu
ką ir ėmė moterį daužyti.
Jaunuoliai moterį išmetė
iš automobilio šalykelyje, pa
grobė ir jos šešis dolerius
ir jos automobiliu nudūmė
savais keliais. Taip ir bai
gės “meilės” daina mirties
himnu.
Laukia teismas

Abu jaunuoliai sučiupti ir
jų laukia teismas už pasibai
sėtina žygį.
Tokie jaunuoliai turėtų ne
pakelyje baisių ir šiurpių

Jei eini į bažnyčią negausi valdiškos
vietos
James E. Brown, Interna
tional News corespondent,
praneša, kad Rusijoje perei
tais metais padidėjo bažny
tinės vedybos ir jaučiamas
didelis alkis dvasinio gyve
nimo.
Rusijoje religinis gyveni
mas reiškiasi slapta.
Jaunimas, kuris lankosi
į bažnyčią, nepriimamas į
komunistų partiją. Jei kuris
nepriklauso prie komunistų
partijos, tai tokiam žmogui
užkirstas kelias, į aukštes
nes valdžios vietas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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PINIGAI KALBA
Priverskite juos kalbėti tik tokia kalba, kurią

Ašies

agresoriai

TANKŲ
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T KATĖJIMAS

ŠAUTUVŲ

KANUOLIŲ
BOMBŲ
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BAUBI M A S

S P R O G I M A S

PIRKITE KARO BONUS
Iždo Departamento Obalsis yra:
“VISI PERVIRŠINKITE TĄ 10% IKI NAUJŲ METŲ”

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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X šv. Kryžiaus bažnyčios
šventoriaus kampe jau ple
vėsuoja tarnybinė U. S. vė
liava, kurią įtaisė to bloko
gyventojai. Vieta išrinkta
tikrai graži.
X Dainį J. Kudirka, varg.
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos, planuoja
tuoj po Naujų Metų su pa
rapijos choru suruošti vaka
rą — vodevilių. Sako, anks
čiau ir prie geriausių norų
negalima vakaro suruošti,
nes tuoj prasidės kalėdoji
mas ir ruošimasis Kalėdų
šventėms.

po $49.50 ir auk.
• — Už 9 šmotus.
Miegamo Kambario Setai

už $65.00

X Balanda, Vaišvilienė,
už 3 šmotus.
Samienė, Rėkus ir Birgelis,
Gerų Valgomo Kambario
išrinkti laikinon valdybon i
Setų
Chicagos ir apylinkių liet,
po $29.50
kat. konferencijoj sudaryto
už 5 šmotus.
U. S. Karo Bonams parda
Parlor
Setų su springsais
vinėti ir kitiems civiliniams
padarytų gražaus materiolo
karo darbams dirbti komipo $69.50
teto. Šio komiteto susirinkimas buvo praėjusį penkta
už 2 šmotu.
Geri vatiniai matrasai
dienį. Komitetas bus plečia
mas.
po $9.50
1942 Metų Radios visų
gerųjų išdirbysčių. Už naują
Philco dideli Radio

$69.50
Už 10 tūbų Zenith

tik $99.50
Motorola Radios gražiuose
Kabinetuose

po $89.50

Britai ''bombardavo''
Milaną cigaretėmis
i

j

Didelis Pasirinkimas Dining
Room Stalų.

r

ZVIMBIMAS

—

Padėkavonės
Dienos
Išpardavimas

X Kazimieras Luckus,
4607 S. Honore St., lapkri
čio 14 d. atsisveikino su ma
myte ir išvyko į kariuome
nę. Jam išleisti buvo suruoš
ta puotelė lapkričio 12 d.
Puotoj dalyvavo daug drau
gų, kurie linkėjo Kaziui pa-

supras :

D U N D Ė J I M A S

AEROPLANŲ

X L. Jagminas, žinomas
Roseland gyventojas, džiau
giasi garnio dovana — svei
ku sūnum. Motina randasi
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Links
mai nusiteikę ir jų tėvai —
Jagminai ir šeštokai, sulaukę pirmojo anūko.
X P. F. C. Petras Nevedomskis iš Fort Sill, Okla.,
parvažiavo furlogui pas sa
vo tėvus Nevedomskius, gyv.
adresu 4139 S. Rockwell St
Į stovyklą grįš gruodžio 1 d

Rasti kalti

r—

» A »A

sisekimo ir sveikam grįžti
namo.

| Kas įvyksta, kai jaunuolis pradžioj
nenulaužia savo kaprizams ragu

pavergtųjiį išlaisvinimą

- —
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Britų orlaiviai buvo nuskridę į Italiją ir Milano mie
ste ant didžios katedros nu
metė didelį keisą cigariečių.
Cigarietės pataikė į kated
ros bokštą: Tai tas rodo,
kad britai lengvai gali su
bombarduoti Milano miestą,
jei tik panorėtų.
Kai tik italai pamate bri
tų lėktuvus, tai daugelis Mi
lano gyventojų pabėgo iš
miesto, nes miestas mažai
turi apsigynimo priemonių.
Britai nė vienos bombos
Milano mieste’ nenumetė, o
tik cigariečių vieną keisą.
Dabar italai galės biški už
sirūkyti.

Rankiniai Phonografai

po $16.95

I

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted
St.
v

Japonai nužudė 1,000
Yochow priemiesty, Hu
nan provincijoje,
pereitą
trečiadienį, japonai nužudė
iš machine guns 1,000 Kini
jos kaimiečių. Tame skaičių
je yra moterys ir vyrai.

Kalėdinių atviručių su įvai
riais pasveikinimais Kalėdų
Šventėms. Auksiniai Laikro
dėliai, Rankiniai, Kišeniniai.
Sidabro Staliniai šaukštai ir
Peiliai, Auksinės Rašomos
Plunksnos, Deimantiniai Žie
dai, Branzaletai, Billfolds,
Kareiviams Dovanos ir vi
siems kitiems. Elektriniai
dulkių valytuvai, Rašomos
mašinėlės.
Budrikas duos dovaną vi
siems atsilankiusiems į Bud
riko Naują Krautuvę 12 Ka
lėdinių atviručių dykai.

Tel. CALumet 4591
I

Budriko Radio Programai:
WCFL 1000 K. Sekmadienio
vakare 9 vai.
WHFC 1450 K. Ketvirtadie
niais 7 v. vakare.

