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DAUGIAU KAIP 400 ŽINO GAISRE BOSTONE
Nelaimė įvyko Cocoanul klūbe, kai 
daug jauny žmonių suvyto i šokius

Ūžtelėjus liepsnų kamuoliams kilo 

šiurpi pasiauba - užsikimšo išėjimai

BOSTON, Mase., lapkr. 29. 
— Cocoanut Grove vakaruš- 
kiniam klūbe, Back Bay dis- 
trikte, vakar vakarą šokių 
ir linksminimosi metu neti
kėtai kilo gaisras.

Pirmiausia liepsnų ka
muoliai šovė vadinamajam 
Melody Room, klūbo rūsy, 
kur orkestras kaip tik buvo 
pasirengęs groti “The Star- 
Spangled Banner” šokių sa
lės atidarymui.

Gaisrų komisionierius Ar 
thur Reilly šiandien anksti 
rytą pareiškė, kad žuvusių
jų gaisre būsią iki 400, o su
žeistųjų —• daugiau kaip 
200.

Gaisras per nakt) gesin
tas aplinkinių ugniagesių 
kuopų pastangomis. Bet iki 
ryto dar nesurasti ir neiš
traukti iš griuvėsių visi la
vonai.

Apie 10:00 vakaro (Chi-"- 
oago laiku) penki gaisro a- 
liarmai paduoti. Su vyko 
daug .ugniagesių, policijas, 
kareivių, jūrininkų ir paša
linių savanorių vaduoti gai
sro ištiktus nelaiminguo
sius, daugiausia jaunimą. 
Suvyko daugybė ambulan- 
sų su gydytojais ir slaugė
mis. Sužeistieji paimti į ar
timiausias ligonines.

Kai kurie liudininkai pa
sakoja, kad šiose vakaruš
kose huvę daugiau kaip 
1,000 asmenų, kai gaisras iš 
kažkokio staigaus sprogimo 
kilo. Klūbe buvo daug karo 
tarnybos vyrų, taip pat daug 
jaunimo, vyrų ir moterų, 
grįžusiųjų iš Boston College 
— Holy Cross futbolo žais
mių. Gaisro sukelti tiršti 
dūmai pakenkė gaisro ištik
tųjų vadavimui.

Rusai Įlaužė vokiečių liniją ir
pasistūmė už 90 mailių nuo Latvijos

- ♦

i Tūkstančiai nacių nukaujama 
šiauriuose ir Stalingrado fronte

'■ MASKVA, lapkr. 29. —
Sovietų karo vadovybė šian
die rytą paskelbė, kad ru- į didieji bombo-
sai netikėta savo ofensyva neriai atakavo italų valdo-

CAIRO, Egiptas, lapkr.

šiaurv&kariniam fronte į- mą Leros salą, Dodaoanese
laužė vokiečių frontą apie salyne. Dviem prekiniams i- 
90 mailių nuo Latvijos fron-' talų laivams pataikyta bom- 
to, iSblaSkė penkių vokie- ir ju08e 8ukelti gais.
čių divizijas, nukovė apie
10,000 vokiečių ir atsiėmė ra1'______ •__________________
apie 300 gyvenamųjų sody-; 
bų. Ofensyva ir toliau vyk
doma, nepaisant atkaklaus 
vokiečių priešinimosi.

' Be to, Stalingrado fron-Į 
te rusai atsiėmė Stalingra- j 
do dirbtuvių rajoną, išblaš-' 
kę visus vokiečius, kurių 
daug nukauta.

Kaip dalykai stovi Stalin
grado fronto vakaruose crar 
neaišku. Galimas daiktas, 
kad raudonoji armija dviem

NACIAI NAIKINA 
TIllUS IR KELIUS 
TUNISIJOJE

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Žiniomis iš šiaurinės Afri
kos, ašies jėgos Tunisijoje 
susimetė naikinti kelius ir 
griauti tiltus, kad tuo būdu 
sulaikyti sąjungininkų ver
žimąsi Tunis ir Bizerte bazių 
link.

Taip pat pranešta, kad 
britų submarinai Viduržemio 
jūroje nuskandino dar dau
giau ašies laivų au karo reik
menimis.

Žiniomis iš karo fronto, 
ašies jėgos yra defensyvoje. 
Jų priešakinės sargybos vi
sur blaškomos.

Sąjungininkai siunčia dau
giau kariuomenės į šiaurinę 
ir Vakarinę Afriką, anot 
pranešimų per Moroko radi-j 
ją-

LONDONAS lhpkr. 29 d. 
— Priešo šaltiniai pripažįs
ta, kad santarvininkai Tuni
sijoje sukėlė atkaklias ata
kas prieš ašį Tunis-Bizerte 
įsitvirtinimų juostoje. Pažy
mima, kad toje juostoje ga
li įvykti lemiamos kovos.

Apie tai pranešta iš Pary
žiaus per nacių kontroliuo
jamą radiją. Pripažįstama, 
kad mūšiai vyksta Mejes ei 
Bab srityje, kur yra svarbi 
susisiekimų ašis — ties Tu
nis Bizerte įsitvirtinimus.*

Patys sąjungininkai apie 
tas vykdomas atakas ir mū
šius žinių nepaduoda. Tik 
Londono Daily Express sa
kosi gavęs nepatvirtintų ži
nių, kad Prancūzijos pietinė
se pakrantėse sutraukta a- 
pie 60,000 vokiečių ir 30,000 
italų kariuomenės. ,

PRANCCZŲ LAIVYNAS NUSKANDINTAS TOULON UOSTE
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Toulon uosto vaizdas, Prancūzijoje. Tai didžiausia laivų 
zai patys nuskandino 63 karo laivus ir laivų įgula pati 
okupacijai pasipriešinimą. Prancūzai savo laivyną nuskan 
miją ir laivyną. •
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Naciai mobiliiuoja 
graikus dirbti 
apsaugos darbus

ANKARA, Turkija, Lapkr.

SĄJUNGININKAI 
ATMUŠA JAPONU 
ATAKAS TIES BŪNA

SĄJUNGININKŲ ŠTA-
29. — Žiniomis iš Graiki- BAS Australijoje, lapkr. 29. 
jos, ten naciai mobilizuoja — Išleistu komunikatu pa- 
visus 20 iki 30 m. amžiaus žymima, kad Būna bazės, N. 
graikus privalomiems darb- Gvinėjoj, japonai buvo sukė- 
oms dirbti karinius visur į- lę kontratakas prieš austra- 
sitvirtinimus, ypač jūros pa- lūs ir amerikiečius. Tačiau 
krantėmis. - --. piešas su dideliais jam nuo-
- Naciai tokių priemonių i- stoliais atblokštas ir užimta 
masi ir kituose okupuotuose keletas jo įsitvirtinimų. 
Balkanų kraštuose. O bai Buna krant8se kai nu. 
kur vyrai mobilizuojami’ it žiQrata ir y8, japonų laiyai
karo tarnybai.

Italai sako, kad 
ne visi laivai 
nuskandinta Toulone

BERNAS, Šveicarija, lap-

pradėjo sukiotis. Regis, jie 
bando išlaipinti daugiau ka
riuomenės ir iškelti amuni
cijos.

Prieš tuos laivus pasiųsti 
bombonešiai. Jiems tikrai 
teks, kai jie bus užtikti N.
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t Draugiu a. cine teiepf

bazė. Kada naciai rengės okupuoti šį uostą, tai prancū- 
nugrimzdo į dugną. Prancūzai parodė vokiečių ir italų 
dino po to, kai Hitleris įsakė demobilizuoti prancūzų ar-

Vokiečiai nesuspėjo sulaikyti 
prancūzų laivų skandinimo Toulone

. v t '
Jie bandė kai kuriuos laivus 
vaduoti, bet ir patys su laivais žuvo

Įvyko šaunus vaidinimas 
lietuviu prieglaudos naudai

Tas pat veikalas bus pakartotas 
rytoj Civic teatre
Vakar po pietų ir vakare 

čicagiečiai matė pagarsėju
sią Joyce Kilmer katalikų 
artistų grupę vaidinant gra-

kyliais uždarė vokiečiams žųji veikalą “The Virtue of
pasprukimą Stalingrado va
karuose. Bet tikrai nežino-

Satan”.
William

Vaidinimas ėjo p.

Nors vakar visose para
pijose buvo labai daug viso
kiausių parengimų, tačiau į 
vaidinimą Civic teatre ga
na daug publikos susirin
ko. Tuo pačiu paremta lie-

Roeder vadovau-i tuvių senelių prieglauda, nes
ma kas tenai vyksta. Tik ja-nt. Svarbesnes roles atli-l visas abiejų spektaklių pel-
žinoma, kad ofėnsyva ir to- ko. Isabel Conrtath, James 
liau eina. Fisher, Jay Sheridan, Ge-

raldine Oberst ir Rita Gib- 
LON DONAS, lapkr. 29. — «on.

Vienų vienas nacių lėktuvas Reikia pasakyti, kad ir 
užpraeitą naktį atakavo pie- veikalas ir jo šaunus suvai- 
tinius Anglijos pakraščius, dinimas publiką tiesiog su- 
Jis nusileido kiek galima žavėjo. Daug kas iš atsilan- 
žemiau ir kulkosvaidžiu ap- kiusių pareiškė noro dar 
šaudė miestelį. Viena mote
ris buvo užmušta.

.y ' ' A »’ *

nas šiam tikslui paskirtas

Rytoj vakarą, kaip buvo 

garsinama, bus pakartotas 

tas pats veikalas tame pa

čiame Civic Theatre (20 No. 

Wacker Drive). Kas dar ne

matė arba antru kartu no- 
kiusių pareiškė noro dar rėtų matyti, prašomi atai- 
antru kartu tą vaidinimą Į lankyti. Pelnas mūsų prieg- 

matyti. laudai.

kričio 29. - Italų laikraš- Gvinėjos apylinkėse, 
čiai tvirtina, kad prancūzai 
ne visus savo karo laivus nu
skandino Toulono prieplau
koje vokiečiams į tą Prancū
zijos bazę įsiveržus.

Premjero Mussolinio orga
nas Popolo d’Italia tvirtina, 
kad dalis prancūzų laivų y- 
ra ašies žinyboje ir bus pa 
vartoti prieš sąjungininkus.

Naciai nužudė 8 
belgus įkaitus

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Reuters žiniomis iš Stokhol
mo, Švedijos, naciai Belgi
joje lapkričio 19 d. sušaudė 
8 belgus už tai, kad kas tai 
nušovė Charleroi miestelio 
pronacį burmistrą. Kadangi 
žudikas nesusektas, už tai į- 
kaitai nužudyti.

10 ašies tanku 
sunaikinta Tunisijoj

WASHINGTON, lapkr. 29. 
— Karo departamentas va
kar pranešė, kad sąjunginin
kų jėgos Tunisijoje atmušė 
ašies kontratakas ties Te- 
bourba. Dešimts ašieę tan
kų sunaikinta. -

Devyni ašies laivai 
nuskandinta

LONDONAS, lapkr. 29.
— Britų admiralitetas pa
skelbė, kad britų- submarin
ai Viduržemio jūroje nus
kandino devynis ašies lai
vus daugiau. Tie laivai plau
kė iš Italijos su karo me
džiaga ir amunicija į Tripo
li tani ją ir Tunisiją. Sakoma, 
kad dar trys kiti ašies Lai
vai sugadinta. Submarinas 
sugadino dar ir vieną italų 
naikintuvą. Kai kuriais lai
vais buvo vežamas maistas 
ašies kariuomenei.

- »

Kinijos generalisimo 
žmona Amerikoje

WASHINGTON, lapkr. 29.
— I J. A. Valstybes atvyko 
Kinijos vyriausiojo valsty
bės ir karo vado generalisi
mo Ciang Kaišeko žmona. 
Atvyko gydytis vienoj ligo
ninių.

Apie tai paskelbta iš Bal- 
1 tųjų Rūmų. Pažymėta, kai 
jinai išeis iš ligoninės bus 

[viešnia Baltuose Rūmuose.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Gauta daugiau žinių apie 
prancūzų karo laivyno su
naikinimą Toulone, Prancū
zijoje.

Įvykių eiga santraukoje 
buvo tokia:

- Sąjungininkams okupa
vus prancūzų kolonijas Af
rikoje, Hitleris ryžosi oku
puoti ir likusiąją Prancūzi
jos dalį, kurią paviršiniai 
valdė Vichy vyriausybė. 
Hitleris savo žygį teisino 
tuo, kad sąjungininkai leng
vu būdu gali iš Afrikos per 
Viduržemio jūrą persimesti 
Prancūzijon, kurios pakran
tės neapsaugotos.

Kad per daug neįžeisti 
Vichy vyriausybės ir nesu
kiršinti prancūzų, Hitleris 
pažadėjo neužimti Toulono 
miesto ir prieplaukos Vidur
žemio jūros pakrantėse. Tas 
miestas ir uostas paliktas 
kaipo perpus laisvos Pran-' 
cūzijos simbolis. Uostan bu
vo sutraukta prancūzų karo 
laivyno dalis, išlikusi nuo 
karo audrų. Laivynas buvo 
Vichy vyriausybės žinioje 
Ką Vichy manė daryti su 
tuo savo laivynu, neaišku. 

Hitleris siunčia įsakymus

Netrukus Hitleriui parū
po tas laivynas ir Toulono 
svarbi bazė. Be niekur nie 
ko jis siunčia laišką Vichy 
vyriausybės viršininkui mar
šalui Petain. Jis jam sako, 
kad kai kurie prancūzų va
dai ir net pačios Vichy vy
riausybės kai kurie aukštie
ji pareigūnai Afrikoje jun
giasi su sąjungininkais ir 
gresia ne tik Europai,' bet 

i ir pačiai Vokietijai. Tad jo, 
Hitlerio, esanti pareiga gin 
tl Europą nuo to užplūdimo. 

Į Apsaugai reikalinga užimti

Touloną su lanynu, kad šią 
netektų sąjungininkams. Tu
rint tai visa galvoje, Hitle
ris ir įsako Vichy vyriausy
bei tuojau demobilizuoti 
prancūzų armiją ir laivyną 
ir visą Prancūziją pavesti
Vokietijos žiniai.

♦ . /
Sprogdinami laivai

Kaip tik maršalui Petaip 
pristatytas Hitlerio laiškas, 
vokiečių šarvuotoji kolona 
smogė į Toulono miestą, o 
vokiečių lėktuvai apnyko 
prieplauką nusėdami ten 
minas, kad neleidus prancū
zų laivams pasprukti jūron. 
Iš karo laivų išlaipinti pran
cūzai jūrininkai ir laivuose 
palikta tik savanorių grū- 
pės laivus susprogdinti, kad 
jie netektų naciams. Netru
kus visi laivai vieni paskui^ 
kitus nugarmėjo jūros dug
nan su tomis prancūzų pat- 
rijotų grupėmis. Į kai ku
riuos laivus spėjo pakliūti 
vokiečiai ir bandė sustab
dyti laivų sprogdinimą. Bet 
ir jie su laivais nugarmėjo 
jūron, žuvo ir eilė prancūzų 
kapitonų, kurie atsisakė lai
vus apleisti.

Prasidėjo areštavimai

Išlaipintus iŠ susprogdin
tų laivų prancūzų jūrinin
kus naciai greitai sueiliavo 
ir juos paėmė nelaisvėn. 
Paskiau areštuota eilės lai
vų karininkų ir jų tarpe to 
sunaikinto laivyno komen
dantas, adm. Jean de la 
Borde. Nustatyta, kad jo į- 
sakymu laivynas sunaikin
tas.

Pranešta, kad trys pran
cūzų^ submarinai iš Toulon 
prieplaukos pabėgo.

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
L V. organizatoriui 
73 melai

MYKOLAS A. NORKŪNAS

mūsų vienuolijos reika
lams. Tų reikalų yra daug ir 
didelių. Naujos akademijos 
skola ir naujos koplyčios 
fondas — tai mūsų didžiau
si rūpesčiai šiuo Metu. Bet 
tikimės, kad, Dievui pade
dant, ir tokiems kilniems ge 
išdariams prisidedant savo 

J aukomis, greit išbrisim iš 
i savo skolų ir pastatysime 
Dievo garbei tinkamus na
mus, kuriam prie Dievo alto 
riaus visuomet bus prisimi- 
nami visi mūsų brangūs ge- 

j rvdariai.
Taip pat. reiškiame padė

kos žodį a. a. Juozo Sereikio 
(Eliza bet, N. J.) testamen
to vykdytojams už stambią 
auką $100.00 mūsų naujos

NllLEEMlA LAIVELIUS

C'Urta<M" Aom« ceiepnove.

iŠ transporto nuleidžia laivelius. Du laiveliai jau vandenyje, o trečias leidžiamas že
myn iškelti kariuomenei, kada amerikiečiai atvyko kovoti į Siaurės Afriką.

***** * * re *
Pirmadienis, lapkr. 30, 1M2’ 
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PASINAUDOKITE PROGA 

DIDELIO

kemoval išpardavimo 
SUDRIKO DVIEJOSE 

KRAUTUVĖSE !

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

Ne žieve, bet vaisium bran

gus medis sodo; ne rūbai, 

bet darbai žmogaus vertę 

rodo.

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

Lietuvos Vyčių organiza
cijos steigėjas gruodžio 1 d.. , , . ,. .. .
x t • ■— i statybos skolas mažinti. A.Švenčia 75 metu gimimo su- - * „ • . «. ... . . . . a. Juozo Sereiko atmint) tinkaktj. Gruodžio 1 d. taipgi

i

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTV
RATA 4%

yra ir visos L Vyčių orga
nizacijos diena. Tą dieną L. 
Vyčių kuopos, apskričiai bei 
pavieniai nariai atatinkamai 
paminės bei savo organiza 
cijos steigėją sveikins ir t.t.

Stambios aukos. k v 4 ' - •

vienuolynu
Pittsburgh, Pa. — Nuo

širdžiai dėkojame Marijo
nai Urbienei, 3224 South 
Union Avė., Chicago, III., už 
jos stambią auką $100.00

karnai pagerbsime savo kas
dieninėse maldose už miru
sius geradarius. Be to kas 
savaitė buvo kalbamas ro- 
žančius, kas mėtų ketvirtis 
laikomo^ šv. Mišios ir sese
lių Šv. Komunija, ir sykį į 
metus novena į šv. Antaną 
bus paaukota už jo sielą.

“Teikis, Viešpatie, atmo
kėti amžinuoju gyvenimu vi
siems, kurie ael Tavo Vardo/
Gerą daro.”

šv. Pranciškaus Seserys
Mt. Providence, 

Pittsburgh (10 į, Pa.
•11-1 z <<■*••**<. v** «.**»<• !«j*dau

A. A. KUNIGO J. VAČIŪNO, CICERO 
PAR. KLEBONO, ATMINČIAI

Sąrašas aukotojų, kurie 
prisidėjo prie įtaisymo Sta
cijos Marianapolio Kolegi
joje Thompson, Conn. a. a. 
kun. J. H. Vaičiūno atmin
čiai.

Juozapas Motekaitis $100.00
Kun. I. Alabavičius 50.00
Jonas ir Ona Sleckai 50.00
N. N. 50.00
J. ir M. Vaičiūnai 25.00

i O. G. . 13.00
O. Mankienė 10.00

• 'A. ir P. Ankevičiai 10.00
V 1‘Straus 10.00

N. N. 7.00
h Po $5.00:
• . A. Metelinas, K. ir J. Bu
kauskai, J. Mitkienė, K. ir

• O. Kajienas, L. Šeputienė, P. 
. jr D. Ūseliai, A. Milašienė, 
. 3. Lukoševičius, P. Dekan- 
j tas, M. Kvederienė, S. ir A. 
; (Šateikiai, A. Rakauskienė, A.

/•
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Vrubliauskas, šv. Antano 
Draugija, O. Rašinskienė, Z. 
B., Mrs.. Davidoftienė, Z. 
Laurinaitienė, K. Bašinskas, 
E. Ringalaitė, St. ir K. 
Gilvidai, J. ir A. Ogintai, 
Federacijos 12 skyrius, J. ir 
M. Kakanauakai, J. ir M. 
Gribauskai, P. T., N. N., J. 
ir O. Liaugaudai, J. ir O. 
šileikiai, V. ir O. Bukaus
kas, A. MiImantas, K. ir 
P. Zakarauskai, L. Paaa- 
rauskaitė, Moterų Sąjungos

—• 48 kp., Apaštalystės Mal
dos Draug., J. Brazauskas,
J. ir P. Patftrabas, J. ir O. 
Antanaitis, V. ir J. Mozeris,
K. Gasiūnas, E. Statkienė, 
Moterų Sąjungos centro iž
dininkė, M. Kisielienė, J. ir 
& Kulpinskas, M. Krenčras, 
A. Šukienė, A. ir P. Zaka
rai, E. Montvilienė, J. Rfm-

I . . I —I ........ « II

kienė, J. Gribauskas, Jr., 
Sekretorius šv. Antano 
“spulkos”.

Po $3.00:
O. Baltulis, O. Ementienė, 

L Leketienė, M. C., J. ir A. 
Puikis.

Po $2.00:
S. ir P. Mažonis, M. P., 

M. Jasienė, A. Miliauskas, 
P. Pazereckienė, A. Stanis- 
lovaitienė, Mockus, V. 
Narusevičienė, A. ir O. Albi- 
kai, B. Raubienė, M. Ander- 
son, E. Kazakevičienė, E. 
Braun, A. MiseviČ.euė, O. 
Skirtus.

Po $1.00:

J. ir L. Steponaitis, M. 
Vilkas, S. ir O. Jučia*, K. ir 
O. Nežninskai, R. Urbonie
nė, M. ir J. juozėnai, ‘ P. 
Mockaitienė, A. Meškaus
kienė, J. Andrulauis, K. 
Žvibienė, P. ir D. Gedžiai, 

|P. ir O. Valaątinai, J. Spit- 
lienė, P. ir E. Paužai, V. ir 
A. Zenkai, P. Smitas, A. 
Dambrauskas, P. ir M. Rez- 
galiai, J. ir D. Kerbsdziai, 
J. ir A. Žagūnai, A. Lipnic- 
kienė, M. Vitrikienė, V.. ir 
E. Mozeriai, K. Juozaitienė, 
L. Rimkienė, O. Juškevičie
nė, T. Mikoiaitienė, P. ir E. 
Čerkauskai, J. ir J. Januliai, 
V. Vaišvilienė, V. Masiliū- 
nienė, M. Varpučanskienė, 
O. Skirmontienė, O. Tama
šauskienė, Gaidamavičia, B. 
Kučienė, V, Remtis, M. Mi- 
kulienė, M. Pngztienė, K. 
Stankienė, R. Valančienė, P. 
Stanaitienė, A. Jasiikmis, J. 
Urbikas, E. ir O. Misiai, Z.

Biliauskienė, J. Bukauskie
nė, J. Bukauskienė J. Stan
kienė, A. šliauteris, M. 

į Marcinkūs, V. Dabazinskie-L. -
nė, V. Druktenienė, M. Ru
činskienė, K. ir O. Deveiki&i, 
M. Bylienė, J. Smulskis, ,L 
Simonaitis, O. Aleksandra
vičienė, J. Buividienė, • O. 
Jankauskienė, P. Ligutienė, 
J. ir J. Cemevičiai, E. Pet
rošienė, K. ir K. Gašlūnai, 
E. ir B. Brazauskai, B. La- 
zaitienė, A.. Daujotienė, A. 
samienė, A. Rauba, L. Čer- 
nauskienė, M. Kavolienė. . 

Urbikienė ir N. N. po 50c.

CHRISTMAS SEALS

Visas minėtas aukas su
rinko Ona Rašinskienė, Ci
cero Iii.

Kaip atleidimas yra kil
nios dvasios ženklas, taip 
kerštas yra žvėriškos dva
sios ženklas. (Pitakas).

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

2f metų patyrimas

T-eL Yards 1889
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

The Enemy Within DR. VAITUSH, OPT. 
Lnmmi

Palengvina akiu Įtempimą, kurti 
eta prieieetimi galvos skaudėjime,

takto, skaudamą aidų karšti, atltai- 
aa trumparegyste Ir toliregyatą. 
Prirengia teisingai aklnkm. vknto- 
ee eUitlkhnunKe egraminavlma, rta- 
romas su elektra parodančia me- 
■easass klaidas. Spėriai* atyda a*- 
toaipiama į mokyklos valkus.

Eretam aky* atftalsmnaa. 
VALANDOS: eua 1* ryto tai * v.

Samdomis nuo pietų e Ne- 
* outarlį

akys ai

012 South Ashland A*.
Phone: YURDH 1878 

Jaunuoliui, kurie nepriimami j
karo aviacijos skyrius iš priešus- 
tles spalvų ncregčjimo — (color 
blindneaa), kreipkitės prie manęs 
ApHiunu išgydyti.

Budriko leidžiami lietuviški 
programai:
WCFL — 1000-K Sekmadienio 

vakare 9-tą vai.
WHFC — 1450-K Ketvirtadie

nio vakare 7-tą vai.

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

. Prottct Your Hemo 
from Tuberculosis

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Ita riena pora aidu visam <7 
reatmri. Saugokite jas. Madam 
Išegzaminuoti jae modernttklauela 
metodą, kerta regėjimo mofcatoe 

gali autelktL 
BB METAI FATYKMO 

prtrlultlmc aldplų, kurte jpešallnavtto Akte |uenp<*n% ,.

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

OPTOMETRIOTAI 
1801 So. AsMand Avenurko. Ashland , 

KSaabas lA-tea 
II CtAteAL 06U,IririosMSi GAMAL OMS, CMoigi : ernso orASdunMtai

Kasdien t:So a. m. iki S:Sl y. na 
Trečlad. ir fteStad. S:SO e. m. Ud. Fo* p

■tatai

Ofisas Ir Aktalų BtrMuvš 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St

Valandos nuo 10 Ud 4, nuo 6 Ud 8 j 
Trečlad. Ir Sekmad. pagal sutarti'

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETKISTAS

RrtttaUna Akiniu* 
a t aa k o minga! u« 
prieinami* tarną

JOS F. BUDRIK
UBACTUVUS

3241 So. Halsted Si.
Teretonae.

Calumet 4591
DBA RADIO PATAISYMO 

PABALKITE:
VABDH 80X8

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tce 
valandos vakare. 

Telefonas G A Liet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2614 Tol RTAto 7S7J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

Ofise Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutari)

T

N E W VICTORY 
ROSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gaufi gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės kliniką. Kll- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. Šia patarnavimas 
teikiamas nužemintomis kainomis.

Mediko.PUnal 

•merkiu
Pilnai įrengtas ChlrurgUoa De- 
parSneeuŽaa, kur svarbiu ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mi ugi Chlrurgai-Daktaral.

Pilnai frengto PkySiotlientpy I>o- 
partnM-utas pr Įskaitant Dlather- 
ftiy, Oltra Vioidt Raey, Sinusoidei 
Ir kitus modernlžkus metodus 
gydymai

itea gydymui visokiu Ilgu — 
rklu ir lUlaiklnlu.

įrengtas X-May Prpnrt- 
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam llj 
bus atstumta, dėl stokos 
goriausias gydymas ir prh-žlfirn. 
Kas link niokmėiu. susitarsime, 
kad būty Jums ko patngtajisla.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRATTOTTOS KARIAI
OflM M. VIBgtata 0086 

Aniatatad* tatt igttata

«t T. DOMDOUS
•YDTTO JAI B eSBVMAJ

4 J 37 Aftaher AwM
Ofiw tod.: 1-8 ir 8—641 M K 

Trečiadieniais pognl nutartį.

6958 S. Tnhuaa Avė.
Res. Tel. GROvekiU O6J7 
Office Tel. lIEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
AYDTTOJhJI 13 OSBTOOAB

▼•L: Ž-4 tr 7-0 v*. 
Ketvirtad. ir Nedėliomin nusitarto 
W23 West Marąnrttė Rd.

CnL TAM. MtL
Rm: Knhroad B107.

TnL OAEnl 0188

DR. S. BIEŽ1S
- VYBTTOJEB B OEZEUMAS 

2261 West Cermafc Bd.

Tfclandos: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak. 
Snkanad., Trečlad. ir firiEad. va

karais ofisas uždarytas. 

KEZIDKNCULA:

3241 Wmž 668h Pteee 
TsL ESPakOo 7868

TaL OAVta 0887
Eta. tst: TKOipect flflč

OR. P. L ZAl ATDRJS
OYDYTOJAE B aEKDEO Ae 
IRSI Se. Hateted Street

LIETUVIAI DAKTARAI
TA TARdi 8144

OR. V. A. ŠIMKUS

DR. A. J. BERTASU
•tdttomb b dilimu

Ofinn vnl • uun 1-»« wn OriM
706 We»( 30tb Street

VALANT**- 11 v.
6 iki 9 vai. vakare

ekaitykue “draugi*

DR. STBKOLTS
PHY8IO1AH AMD SURflBOR

OFISO VAIANDO8:
Nuo 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vaL vsk. 

Nedaliomis psgaj autsrtį.
Office tel YABds 4787
Namų tel PEOnpsct 1880

IK AKINIUS P1HTAI&O

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 tr 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Svantadieniaia 11-12.01 P. ATKOčHNAS

DAMTUTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Aatrsdiemais, Ketvutsdienisu 
ir PsnktadieutaB

Vslandoe: 10-12 ryte, 241, 7-8 P.1L 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Treėisdiemais 
ir šeštadieniais

Valandos: 8 — 8 popiet,

Ofiso TaL ............ VIBgtaia 1884

. DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečlad. ir Sekmad. tik susitariua

TeL YARds 2246'

DR.fi. VEZflJS
umBRAa

4643 So. Ashland Avenue 
arti 47th Btreet

WL: ano 8 vaL ryto iki S ui. rak 
Snrndaj pagal nutartį.

OR. GHARIES SEfiAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. BHDway 2880 Chicago, 1IL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.Telefonas: HEMlock 0849

0R. PETER T. BRAZIS
eYVYTOJAA IK CHBtTRGAS

6757 So. Westorn Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 fld 8 vaL Vak. 7 Iki 9 
Nedėliomin pagal nutartį

OR. MAUIUGE KAHN
GYDYTOJAS B OHHtUROAB

4631 So. Ashland Avenue 
OOao TsL: Yards 0994
Rna. TnL: Knuwood 4800

VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 8-8 ir 7-8 v. vak 
MadŠlinmii nuo 14 iki 12 vai. dianą

TaL Oioare 14M
OR. S. R. PAIUTSIS ,

GYDYTOJAS B 0HHtUK9A8 
Katnp. 15tns gat. Ir 49th CL 

OFISO VALANDOS:
8 Iki 4 popiet 7 Ud 9 vakare,

ir pagal eutartį.
Rėš. 1623 So. 30th Avenue 

Tai Otoaro 1484

DR. A. JENK1NS
tlietnvta)

OTDYTOJAS B GHTKUKOAS 
2300 West 63rd Street

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

OHso telefonas FROspect 6737 
Namg tataonre VIKglnle 2421

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

114(5 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Eaz. Tnl. LAFayrite 0084 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDrio 2868 

VALANDOS.
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 8 vak. 
Raukt., šeštad. 8:30 Iki 9)80 vak. 

gglooMį. Pagal Sutariau

Vieni žmonėM darbu o jas i, 
kaip bitėk rinkdamos tuodu 
nuo kiekvienos gėlės, o ldti 
— kaip vorai, renka tiktai 
nuodas.
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KllP AMERIKOS MM GELBĖJO MUSSOLINIUI
t* ’ /
-1,000 vyru i fašistinę armiją. - Milijonas 
Amerikos doleriu fašistiniam karui. - Auksiniai 
dantys - Mussolinio žygiams paremti. - Kaip 
fašistai veikė Čikagoje. - Nefasislui 
redaktoriui grasina bombomis.

Policija turi slaptas 
fotografijas

Kai italai kovojo Etiopi
joje, buvo "pradėta kampani
ja tarp Amerikos italų trau
kiant juos savanoriais į Ita
lijos armiją. Susirado apie 
1,000 vyrų. Karui pasibai
gus, daugelis jų grįžo į A- 
meriką su kariškomis italų 
uniformomis ir, kaip pasako
ja Martin Dies savo garsio
je knygoje “The T r o j a n 
Horse in America”, jie su 
tomis fašistų .uniformomis 
dalyvaudavo ir mitinguose. 
Specialus komitetas, kurs ti
ria priešamerikonišką veik
lą turi net nemažai Ameri
kos fašistų fotografijų. Sa
kysime, buvo nufotografuo
ti Xarj» Amerikos italų su
rinkti savanoriai į Mussoli
nio armiją, kai jie laivu 
“Rex” 1935 metų gruodžio 
19 dieną išplaukė iš Naujor- 
ko uosto.

Fašistų agentai italų 
redakcijose

Savu laiku Amerikos ita
lai leido net septynius savo 
dienraščius Jungtinėse Val
stybėse. Kiekvienoje jų re
dakcijoje huvo Italijos fa
šistų paskirtas patikimas 
vyras, kurs turėjo prižiūrė
ti, kad editorialai ir kita 
laikraščio dvasia atitiktų fa
šistų liniją. Jie net gauda
vo tiesioginių žinių prane
šimus iš fašistų sostinės Ro
mos, kur jiems žinias parū- 
pindavo fašistų propagandos 
ir spaudos ministerija.

Amerikos italai iki pasku
tinio laiko turėjo apie 100 
kitų periodinių leidinių, ku
rie daugiau ar mažiau tar
navo fašistams.

Radijo ir filmų tarnyba 
fa£zmui

Jie turėjo visą eilę radio 
.Stočių ir radijo programų, 
kuriose nebūdavo transliuo
jamas Amerikos himnas, bet

iš kurių dažnai girdėdavosi 
fašistinės Italijos himnas. 
Savu laiku iš Italijos huvo 
siunčiama daugybė fašisti
nių filmų, kurios buvo de
monstruojamos Amerikos fa
šistiniuose susirinkimuose ir 
kitokiomis progomis. Prieš 
šį karą fašistinė Italija ga
na gausiai siųsdavo į Ame
riką ir savo kalbėtojus, ne
va prekybos ir švietimo rei
kalais, bet iš tikrųjų tai vis 
buvo daugiausia propagan
da. Tie kalbėtojai atlanky
davo italų studentus, jų or
ganizacijas. Kaip nuoširdžiai 
buvo stengiamasi paremti 
fašistinės Italijos siekimus, 
galima spręsti, kad ir iš to, 
jog italų karo metu su Etio
pija Amerikos italai surin
ko milijoną dolerių Italijos 1 
Raudonajam Kryžiui, bet 
tikrumoje, kaip praneša 
Martin Dies, tie pinigai nu-! 
ėjo paremti fašistų imperia-' 
lietiniam karui.

Varinės plokštelės fašistų 
ginklams

Ir tai dar negalas — ita
lų fašistinės organizacijos 
Amerikoje, raginamos ir va
dovaujamos italų konsulatų, 
surinko brangenybių už 
tūkstančius dolerių. Buvo 
kolektuojami auksiniai ir si
dabriniai žiedai, retežėliai, 
auskarai, o kai kurie įsi
karščiavę net atidavė savo 
auksinius dantis dėl fašisti
nės Italijos.

Jie buvo išsigalvoję net ir 
labai prašmatnių pagalbos 
būdų. Sakysime, vienu me
tu tarp Amerikos fašistų ir 
šiaip italų imta platinti va
rinės mažos lentelės su už
rašais:

— Prieš tėvynės aukurą

me3 dedame Šias dovanas ir 
reiškiame savo atsidavimą.

ši vario plokštelė, ku
rią mes aukojame tėvynei, 
pareiškia Amerikos italų ti
kėjimą į savo tėvynę.

Fašistiški sveikinimai

Tas vario plokšteles italų 
fašistų skatinami pirko 
jiems artimi, ar kiti — su
klaidinti Amerikos žmonės, 
o vėliau fašistinės organi
zacijos tas dovanotas plokš
teles siųsdavo į Italiją, kur 
jos būdavo sutirpinamos ir 
varis vartojamas ginklų ga
mybai.

Negana to — anos plokš
telės buvo pardavinėjamos

Ispanija tik dvi klases 
mobilizuoja

MAORfDAS, lapkr. 20. — 

Ispanijos vyriausybe prane
šė, kad tik dvi vyrų klasės, 
vietoje keturių, mobilizuoja
mos karo tarnybai. Kitų kla
sių mobilizavimas atideda
mas.

Amerikoj statomi 
konkretiniai laivai

NEW YORK, lapkr. 29. — 
U. S. laivininkystės komisi
ja paskelbė, kad penkiose 
laivų dirbtuvėse statoma 4l3 
konkretinių laivų. Du laivai

po 15 ar 25 centus, iš to su-1 jau užbaigti ir įleisti j vin- 
sidarydavo pinigų, kurie ir-' denį, o kiti bus baigti atein

ančiais metais. Komisija ap
skaičiuoja, kad tuo būdu su
taupoma mažiausia apie 30 
nuošimčių plieno.

Statomi laivai yra keletos 
rūšių. Tarp jų yra tankinių 

’ ir prekinių, kiti specialiems 
tikslams.

Sakoma, konkretiniai lai
vai bus daugiausia vartoja
mi importui iš P. Amerikos.

gi būdavo pasiunčiami į Mus
solinio Italiją. Ypač nemąžta: 
pinigų buvo surenkama tarp 
audimo ir šiuvimo darbinin
kų, tarp kurių daug italų. 
Buvo tarp jų pardavinėjami 
spausdinti sveikinimai ir at
sidavimo pareiškimai Mus- 
soliniui ir taip sukeliamos 
dolerių sumos.

Redaktorius atskleidžia 
paslaptis

Tardomas italų pilietis, E. 
Clements apie fašistų veiki
mą Čikagoje pareiškė:

— žinoma, Čikagoje ita
lų fašistų veikimas nėra toks 
gyvas, kaip rytiniame pa
kraštyje, New Yorke, bet 
laikraščiai, konsulatai ir ra
dijas darė didelę propagan
dą už fašizmą. Etiopijos ka
ro metu aš, kalbėjo Cle
ments, buvau redaktoriumi 
italų savaitraščio ‘‘La Pa- 
role”. Aš ir manoji grupė 
buvome priešingi italų ka
rui su Etiopija. Du kartu 
mes gavome anonimišką (ne
pasirašytą) laišką nuo italų 
fašistų, kuriame buvo gra
sinama, kad jei mes nenu
stosime skleidę jiems prie
šingos propagandos, jie pa
siusią mums keletą bombų.

K. J. Prunskis

------Pight Tuberculo«i»—
Buy ind Ūse Christmis Sesls

PLATINKITE “DRAUGĄ”

NULIŪDIMO

MIDDLE-AGED 
‘ PEOPLE

ere common offenders

If you’re past 40, the chanees are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by parti ai platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svreeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath S&eeter

LONDONAS. — Per na
cių kontroliuojamą Vichy 
radijo stotį pranešama, kad 
Toulone ne visi laivai sunai
kinti.

9 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
I I «!'■ HI I.

laidotuvtų direktorius

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
. Telefonas Grovehill 0142

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

CLASSIFIED A D S
■ ■■m.

‘ DRAŪdO ” 
DARBŲ SKVBIUS

“DRAtCAS" IIELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 018H-91KU

HELP WANTFO — V VRM

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

PastovŪH darbai,
Gera užoreketstla. 

Patvrintaa nerclknlingas
ŠHĖRMAN KLOVE CO.

8535 W. 47th Street

RAILROAD 
MACHINE HELPERS 

ROUNDHOUSE LABORERS
Kreipkitės prie Master Mechanio

C. B. & Q. R. R.
1625 So. VVestern

MERGINOS reikalingos prie dirbtu
vės darbų ir MOTERYS prie valy
mo darbų. Atsišaukite prie — 
loose-wii.es BISCUIT COMPANY

3659 So. Asliland Avc.

RAILROAD 
FREIGHT HANDLERS

Kreipkitės prie General Foreman:,
C. B. and Q. R. R.

Canal and Harrison Sts.
G A O E MAKERS 

Patyrę A-l. Aukščiausia užmokestis 
mokama. Kreipkitės ( —

ILLINOIS GAGE COMPANY 
7810 W. Addisosi

VYRAI. MOTERYS PUNCH PRESS 
OPERATORIAI ir ASSEMBRERS y- 
la reikalingi. Taipogi Pagelbin|nka} 
į General Sliipp’ng Room.

PRECISION METAI, WORKtfKS 
3100 W. Can-oll Avė.

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

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mėrė).

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

Nedažnai pasitaiko proga

. t#XP WANTTP -s- MOTERYSf .. , rt. .... i ?l .n , , i , j y.
REIKALINGOJ STIPRIOS
MFHGINOR IR MOTERYS

triumtl darbus kaipo VEITČRkAs— 
HrLs — STOCKBUS C. <nRix At-

idšaukile i Employincnt Ofisų, ant 
3-ėto aukšto.

MAfettRALL FIELD * CO.

Irti'RaiNOS PRIE DfRBTUVfiS 
DAŠBV reikalingos. Patyrimas ne
reikalingas.

MANltELL MFG. Co.
.............. .. ' . . ..... .....e
OPERATORES1

Btallngos prie skalbiamų dreslų. 
atyruskls prie kišenių, single nee- 

dlo. Taipgi Folders reikalingos. Nuo
latini darbai, gera užmokestis.

LIBMAN MFG. COMPANY 
1515 No. Dayton 

(Vienas bl. nuo "L” — Halsted St.—
ir North Avenue gatvėkarių).

MERGINOS reikalingos — išmokti 
amatų. Lengvas bindery darbas. Mes 
mokėsime jums laike mokiuitnosi ge
ro amato. Greitas įstdirbimas.

Plisti c binding corp.
732 S. Khcrnian St.

FOUNTAIN GIRLS 
AND WOMEN

Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko 
darbai vidurmiesty ar jūsų apie- 
linkėje. Uniformos duodamos, 
ir taipgi išvalomos. Duodame ir 
nuolaidą perkant prekes mūsų 
Nuolaida perkant prekes mūsų 
įstaigoje. Pradinė alga $19.00 
savaitę su garantija greito įsidir- 
bimo.

Walgreen Drug Stores
5073 W. MadlMon 6300 Cottage Grovo 
6658 S. Halsted 150 N. Ia SaUo

714 E. BoAven

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
asBctnbly darbų. Puikios darbo są
lygos, gera užmokestis.

MATCHLESS ELECTRIC CCO. 
168 JT. Ogden (kanvųa.^ Lake St.)

PARDAVTMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVft 
Randasi geroj vietoj; netoli McKlnley 
Park. Labai geri {rengimai. Pardavl-

I tno priežastis — liga. KreipkltSs prie:
Į Mr. IValter Nutow. 2200 W. 37th SL.
Į Chicago. DL. tei. LAFayette 6068.

AGENTAS reikalingas Roseland ko- 
I lonijoje — rinkti prenumeratas tr 

išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite j “DRAUGO” RASTINĘ,
2334 So. Oakley Avė.. Clhicago, m.,

Kiekvienas dažnai varto-
dideliems darbams, nuolatos jamas daiktai nustoja savo
— mažiems. (P. Chaignou). 

' Jei visi žmonės suneštų

svorio. (Liaudies patarlė). 

Būk darbštus, gyvenk su
savo nelaimes į vieną vietą, lig savo pajamų. Bet spar
tai paskui greičiau kiekvie- blausiai tai galvok.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUST TUINK- 
x MlftMT KAME BESN į

IN AUSTRAktA NOW »

ALUMINUM IN 125*
_____ ) fOKCt VVOULP BUILP
A U-K SMHreR PLANe 
| JUKK 0OKOMDUN5 
•NOUfrM STHL SDR 5

USMT MACHIH* OUN>.

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma viri 60 m. to* 
pačion tolmos rauk am 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

* Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

> K
BUY U S WAR BONDS WTTH THE SAVINO’

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtame taikyti papuošalus.

‘ MORE.

KRlilP KITUS PRIB Livru VIO

JOHN W. PACHANKIS

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

nber of Idthnamlan

MODERNI HvidlnA PARODA:! 
15S5 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 8645

mber of

REZtuKNCIJ a 
5919 South Troy St 
Tel. REPublio 4299

VALANDOS- Kaadlen 0-0 v. vak.. Šeitad. tr Sekm. 9-6 vai

4MM-01 SOČIU HERMITAGE AVTNCE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. I.AFey.tte 0121
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. ftrmad ir Ketvirtai vak. 

li stoties WGES 11300), su Povilu šaltimieru

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

♦ 4
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Tragiškiausias šio karo įvykis *
Prancūzijos uoste Toulon stovėjo veik visas Vichy 

vyriausybės kontrolėj buvęs laivynas.
Vokietija, okupavusi visą Prancūziją, bijojo, kad ta

sai laivynas iš uosto neišplauktų ir kad nepereitų į są
jungininkų pusę. Admirolas Darlanas dažnai per radijo 
paragindavo to laivyno vadovybę sprukti iš Toulon su 
laivais lauk. Maršalas Petainas prašė pasilikti ištiki
mais Vichy vyriausybei

Bet tasai laivynas neteko nei vieniems nei kitiems.
Įvyko tai, ko dar karų istorijoj nėra buvę ir ko nieks 

nesitikėjo.
Lapkričio 27 d. Vokietija, sulaužydama dar vieną su

tartį, užėmė uostą Toulon, kuris yra vienas iš svarbiau
sių laivų bazių Viduržemio jūrose. Hitleris įsakė demo
bilizuoti visas prancūzų laivyno ir armijos jėgas. Jis 
paskyrė rharšalą Gerd ’von RunSstedt vyriausiu vokie
čių rnilitariniu vadu Prancūzijoj. Tuo būdu Prancūzi
jos laisvė visiškai yra pasmaugta.

Tokį žingsnį Hitleris, girdi, padaręs dėl to, kad bi
jojęs nuolat stiprėjančių sąjungininkų karo jėgų Šiau
rės Afrikoj ir dėl to, kad prancūzų armija neklausiusi 
ašies vadovybės parėdymų.

Vichy laivyno* admirolas De La Borde, matydamas, 
kad iš prancūzų žemės išnyksta paskutiniai laisvės spin
duliai ir nenorėdamas, kad jo vadovaujamas laivynas 
prisidėtų prie dar didesnio Prancūzijos pavergimo, da
vė įsakymą \ (

visų laivų įgulai nuskandinti laivus.
Taip ir įvyko. Toulon bazėj buvęs- Vichy laivynas/

drauge su kapitonais ir visa. įgula nugarmėjo į jūrų 
dugną.

Šis dramatiškiausias ir tragiškiausias įvykis da
bartiniame kare, mes neabejojame, supurtys visą pran
cūzų1 tautą iš pačių pagrindų. Milijonai prancūzų išsi
rikiuos į kovą au žiauriu, okupantu. Jie seks Toulono 
aūvyno įgulų patrijotizmą ir karžygiškumą. Okupan
tai susidurs su lyg ir naujai atgimusia prancūzų tauta. 
Jiems reiks daugiau kariuomenės laikyti Prancūzijos 
viduje, negu ka-ro fronte. Hitleris turės apstatyti ka
riuomene visus Prancūzijos miestus, fabrikus, uostus 
•te. Jie dabar pamatė, kaip gilus yra prancūzų patri jo- 
tizmas ir kaip toli eina jų pasiaukojimas savajai tėvy
nei išlaisvinti.

Prieš kiek laiko tik negausinga prancūzų dalis, vado
vaujama gen. de Gaulle buvo vadinama kovojanti. Da
bar po Darlano ^asitarnavimo jungtinėms tautoms, po 
dramatiškojo įvykio Toulone, aiškiai matome, kad visa 
garbingoji prancūzų tauta, su labai mažom išimtim (Pe- 
tainu, Lavalirj) yra kovojanti.

Bis naujas prancūzų tautos sukrėtimas, neabejojame, 
labai žymiai prisidės, kad pagreitinti Berlyno-Romos 
ašies sutriuškinimą, kuris atneš laisvę ir Prancūzijai ir 
kitoms nacių pavergtoms tautoms.

Ispanija ruošiasi
Ispanija vis tik nerami. Ji nebijo santarvininkų inva

zijos, bet sustiprino sargybą prie Vokietijos sienų. Ne
pasitenkina ir sargybos sustiprinimu. Generafissimo 
Franco mobilizuoja visas karo jėgas. Skubiai nori su
daryti armiją iš netoli milijono vyrų.

Santarvininkai garantavo Ispanijai saugumą. Jos vy
riausybė ta garantija buvo patenkinta.

Ispanija bijo Hitlerio invazijos. Anuo kart mes įro- 
dinėjome. kad tokios invazijos pavojų yra. Šiuo metu 
tie pavojai yra padidėję, kas rodo* ir ispanų ginklavi 
aaąsis.

Hitleris yra desperatas. Paskutinieji įvykiai jį gali 
visai išvesti iš lygsvaros. Manydamas, kad ispanai jo 
žygiams per jų žemę nesipriešins, gali užsimanyti įsi-
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veržti. Bet, kaip žinoma, ispanai nori laikytis neutra
liai Ir, kaip bent dabar išrodo, jie mėgins iš visų savo. 
jėgų gintis, jei kas jų žemėn įsiveržtų. Ginsis ir nuo 
nacių.

Hitleris, pamėginęs eiti per Ispaniją, atrastų, kad 
tas kelias yra sunkus ir tolimas. Jei Hitleris įsiveržtų 
per taip vadinamus Iran’o vartus, jam reiktų žygiuoti 
per aukštus kalnus. Jį čia ispanai lengvai galėtų su
laikyti. Kelias per Madridą taip pat nebūtų lengvas.

Galimas dalykas, kad naciai pasirinktų kelią inva
zijai per Pyrenejua iš Port Boa pusės ir varytųsi į pie
tus pajūrių vieškeliais ir gelžkeliais. Jei suskubtų, tuo 
keliu jie galėtų pasiekti Almeriją.

įsiverždamas į Ispaniją Hitleris nieko nelaimėtų. Jo 
invazijai ispanai visu griežtumu priešintus. Ispanams 
į talką ateitų santarvininkai. Naciams reiktų čia sta
tyti dideles karo jėgas, kurių jam jau trūksta. Dar la
biau būtų susilpninti visi kiti frontai, kurie jau dabar 
nebeatsilaiko santarvininkų ofensyvą i.

Žodžiu, jei Hitleris pultų Ispaniją arba, pagaliau, Tur
kiją, tai jau tikrai būtų siautimo pabaiga.

Karo aukos

Jau netoli vieneri metai, kai Jungtinės Valstybės ka
riauja. Kariauja keliuose frontuose. Tačiau žuvusių a- 
merikiečių karių, palyginti, nėra daug. Tai parodo, kad 
Amerikos karo vadovybė siunčia į frontą tik gerai pa
ruoštus karius ir kad ji nestumia karių į tokias pozi
cijas, kurios yra jj&avojingos jų gyvybei ir kurios nėra 
būtinai reikalingos karui laimėti.

Apskaičiuojama, kad dabartiniame kare (1939-194-2 
m.) santarvininkai ir ašis neteko apie dešimts milijonų 
vyrų.

Pirmame pasauliniame kare (1914 — 1918 m.) žuvu
siųjų karių skaičius siekė 37,508,686. Talkininkai nete
ko 22;1O4,2O0 vyrų, o centralinės valstybės — 15,404,477.

Jungtinės Valstybės aname kare turėjo sumobiliza
vusios 4,355.000 vyrų, iš kurių žuvo 364,800 karių.

Įsigilinus į šias skaitlines, reikia padaryti tokią iš
vadą? juo gėliau apginkluosime ‘ savo "karius karo fron
tuose, juo mažiau jų žus. Paprastai daugiausia žūsta 
karių toj kariaujančioj pusėj,, kuri mažiau yra aprū
pinta moderniškais karo pabūklais.
•
Ar mūsų sąžinė gali būti rami, jei skaudžiausioje 

lietuvių tautos gyvenimo valandoje nesidarbuojame jos 
išlaisvinimui ir neaukojame badaujantiems tautiečiams 
šelpti ?

SPAUDOS APŽVALGA
Dėl Prezidento pareiškimo

“Liet. žinios’' rašo.:
“Amerikos kariuomenės vadui šiaurės Afrikoje, pa

darius susitarimą su buv. Viehy vyriausybės vice 
premjeru admirolu Darlan, demok ratinguose prancū
zų sluoksniuose užsienyje, pradėjo reikštis baimė, kad 
prancūzams po karo, nebūtų primesta tojtia valdžia, 
kurios jie nepakenčia. Dauguma prancūzų nenori Dar
lano, vyriausybės priešakyje vien dėlto, kad jis pa
dėjo Prancūzijos fašistams pasmaugti Respubliką ir 
įvesti fašistinį rėžimą ir daugiau dviejų metų vedė 
neokupuotoje Prancūzijoje, naciams prielankią poli
tiką. Kad prašalinti tą visai pamatuota demokratiš

kai nusiteikusios Prancūzijos visuomenės susirūpini
mą, J. A. Valstybių*. Prezidentas Rooseveltas padare 
viešą pareiškimą užtikrindamas prancūzas, kad A- 
merikos ekspedicinio korpuso vado susitarimas su 
adm. Darlan buvo įšauktas kars aplinkybių ir kad 
tas susitarimas yra tik Laikinis. Ta pačia, proga Prez. 
Rooseveltas pažymėjo, kad Amerikos Vyriausybė jo
kiam nacių okupuotam kraštui, po jo išlaisvinimo, 
nemano užmesti valdžią, bet visoms tautoms leis iš
sirinkti tokias valdžias kokių norės tų kraštų žmo
nės.

“Tai begalo reikšmingas Prezidento pareiškimas, 
kuris sustiprina Atlanto Carterį ir užčiaupia burnas 
visų rūšių agresoriams planuojantiems pasigrobti sve
timų valstybių teritoriją.

“Akyvaizdoje šio Prez. Roosevelto pareiškimo vi
sai nustoja savo reikšmės ir Sovietų Rusijos reika
lavimai prisijungti sau Pabaltijo Respublikų žemes, 
kuriose gyvenantieji žmonės niekad nenorėjo ir da
bar tikriausiai nenori priklausyti bet kiuriai svetimai 
kaimyninei valstybei, ar tai ji būtų rusų, lenkų ar 
vokiečių.

“Atlanto Čarteris, kurį yna pasirašiusios visos Su- 
vuuytos Tautos lr pakartotini Prez. Roosevelto pa
reiškimai, Lietuvos ir kitų Pabaltijo Respublikų lais
vės klausimu, teikm mums stipriausių vilčių, kad Lie
tuva vėl bus laisva ir Nepriklausoma Valstybė.

Pirmadienis, lapkr. 30, 1842

Turime po ranka raštą, 
kuriame aiškiai pasakoma, 
kad Pniladelplua, Pa., lietu
viai kunigai nedalyvavo A. 
Smetonos pasitikime, kai jis 
lapkričio 29 d lankėsi tame 
mieste.

« Ligšiol buvo sudarytas 
toks įspūdis, kad Philadel- 
phijos lietuviai visi išvien 
rengė viršminėtą vakarą ir 
dalyvavo A. Smetonos suti
kime.

Dabar aišku, kad ten da
lykai ėjo visai kitokia kryp
timi.

•
Vašingtonas optimistiškai 

žiūri į karo padėtį Pacifiko 
vandenyne. Manoma, kad ja
ponai bus greitai išvyti iš 
Naujosios Gvinėjos ir kad 
amerikiečių jėgos lr toliau 
sėkmingai kariaus su užpuo
likais.

Gen. MacArthur užsipelno 
pagyrimo ir pagarbos ne tik 
dėl sėkmingų žygių Naujo
joj Gvinėjoj, bet ir dėl ko- 
operavimo Solomons salų 
mūšiuose.

Nugirsta, kad valstybės

departamentas davė Suomi*- 
. . <’ ... "*» ' jai stiprų perspėjimą.

Suomiams įsakyta galuti
nai apsispręsti — ar jie no
ri atsiskirti nuo Berlyno- 
Romos ašies ar po senovei 
Laikytis.

Jei Suomijoš* vyriausybė 
dabar nedarys reikalingų žy
gių, gali būti pervėlu.

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 30 d.)

Vokiečiai Lenkia Rusiją sa
vo pusėn.... Įsigalėjus Rusi
joj bolševikams, Vokietijos 
kaizerio agentai darbuojasi

Po svietą pasidairius
KOKIŲ SENOVEJE 
BETA “VELNIŲ”

z
Vilka viskiuose, Suv. gub., 

tūla moteriškė apturėjo nuo 
savo vyro iš Amerikos 300 
rublių, nunešė juos į banką.

Tą pačią naktį prie jos 
durų. kaž kas pasibeldė ir, 
užklausus jai ‘‘kas ten”, pa
sigirdo atsakymas — “tai 
aš — sargybinis”.

Moteriškė atidarė ir... už 
mirė nuo baimės: prieš ją 
stovėjo... trys velniai, patys 
tikrieji, su ragais ir uodego 
mis, plaukuoti, juodi...

“Tu boba apturėjai šian
die nuo savo vyro pinigų, 
mes tai žinome”, prabilo 
vienas “velnių” į stovinčią 
ir iš baimės apmirusią bobe
lę duslia, ano pasaulio žmo
gaus balsu. “Tuos pinigus tu 
atiduok mums ir tuomet 
mes nei tavęs, nei tavo vy
ro neimsime. O jei neduosi, 
tai paimsime ir tauo dūšią 
tavo vyfb, nors jis ir Ame-

ue vien tik tam, kad atskirą 
taiką su Rusija padaryti, 
bet kad įkurstyti rusus ka
riauti prieš talkininkus... Pra 
nešta, kad Kerenskis būk tai 
rezignavęs iš užimamos Ru
sijos kabinete vietos.

Popiežius išvyksiąs iš Va
tikano... Romoj pasklido gan 
dų, kad popiežius Benedik
tas XV manąs išvykti iš Va
tikano ir Romos ir apsigy
venti neutralėj šaly. šie gan 
dai ligšiol dar nėra patvir
tinti.

Argentinos lietuviais Bue 
no® Aires mieste, Argenti
noj, susidarė didokas lietu
vių būrys ir įsteigė krikš
čioniškais ir tautiškais pa
grindais draugiją “Aušra'r

rikoje gyvena. Mes viską ga 
lime padaryti ir niekas nuo 
mūsų negali pasislėpti”.

Vargšė moterišką “vel
niams” tik banko knygutę 
parodė.
“Mes palauksinhe”, meiliai 
prabilo “Velniai”, “nueik ry 
toj į banką ir išimk juos, o 
naktį mos vėl ateisime. Apie 
tai, kad mes čia buvom, ir 
pasiimsime, žiūrėk, niekam 
nesakyk, kitaip bus blo
gai”.

Ji taip ir padarė. Bet ban 
ke pasiteiravo sužinoti, ko
dėl ji taip greitai reikalauja 
pinigų atgal. Moteriškė, bi
jodama “velnių” keršto, il
gai nenorėjo sakyti, bet, ga
lų gale, verkdama, papasa
kojo, kam ji reikalauja tuos 
pinigus. Pinigų, žinoma, jai 
nedavė ir liepė eiti namo. 
Pa3 ją į namus pasiuntė sar 
gybinių būrį, kad sugautų 
“velnius”.

Atėjusieji naktį “velniai” 
buvo tuojau sugauti. Vienas 
jų pasirodė gminos viršai
tis, kuris paliudijo jos ypa- 
tą gavimui pinigų, antras 
— gminos raštininkas, ku
ris už ją pasirašė ant pa- 
viestkos, trečias — viršai
čio sūnus, kuris pildė rašti
ninko pareigas.

Visi trys “velniai” patup
dyti kalėj iman. (R. G., 
1910).

Spicpirvirvio Dumkos
Raudonas Andriukas pasa

koja: “visų kvislingų širdis 
dreba”. Turbūt, ir jo sudre
bėjo, atsiminus Angariečio, 
Kapsukienės ir Paleckio liū
dną likimą.

For FYcforj...

u. s. Dumti
BONDS
STAMPS

MOTERYS IŠDAVIKES NU TEISTOS 25 M. EALLJIMAN

Trys cbieagietės moterys apleidžia Chicagos federalinio teismo rūmu*, kada joms 
buvo perskaitytas sprendimas, kad jos nuteistos 25 metams kalėjiman ir po $10,000 pa
baudos ui tai. kad teikė pagalbą Herbertui Hauptui, nacių sabotažininkui. Tų moterų 
vyrai pasmerkti mirties bausme Iš kairės į dešinę; Mrs. Lucille Frohling; Matrona; 
Mrs. Ędųą Hautit; ir Mrs. Kate Wer$in
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AUGIMAS IR STOVIS GEDIMINAS BUILDING 
AND LOAN ASSOCIATION

RADIO KALBA, LAPKRIČIO 26 D„ 1942, PER 
RAMO STOTI WHFC; PASAKĖ JOSEPH 
P. VARK ALA

Muzikalb įspūdis 
Ciceroje

Lapkr. 22 d., šv. Antano 
parapijos svetainėje įvyko 
bankietas ir programa mi-

Sodaliečių veikla
Brighton Park. —- Nors 

užėjo šalti vėjaliai ir pirmie
ji sniegučiai pasirodė, soda
lietės rūpinasi, kad Sodali
cijos darbai butų vykdomi.

gai bažnyčios apeigose, su
ruošė Padėkos Dienos sur- 
prizą.

Pastaruoju laiku sodalie
tės rengiasi prie rinkimo 
naujos valdybos gruodžio

Susirinkimai

Labas vakaras!

Kaipo valstijos registruo
tas auditorius per pastarus 
sius 12 metų, aš peržiūriu 
knygas Gediminas Building 
and Loan Association ir pa
tiekiu savo parašu metines 
atskaitas valdžiai ir Gedi
mino Bendrovės šėrininkams. 
Todėl bendrovės valdyba pa
kvietė mane, kad nuiviesčiau

Į bendrovės iš raporto Illinois
Steito Auditoriaus, datuoto 
spalio 9, 1942, kuris buvo 
prisiųstas žiniai direktorių 
šios bendrovės po peržiūrė
jimo jų knygų už metus, pa
sibaigusius kovo 31 dieną, 
1942. “Your association is 
in excellent oondition and 
good progress was made du
ring the year” (Lietuviškai

nint 30 metų gyvavimo su- i Pirmadienį, lapkr. 23 d. so

. . skamba: Jūsų bendrove yra
Chicago lietuvių visuomenei;. , . * . . '

____.___ . labai geram stovyje ir pra
eitą metą jūs padarėt gerą

apie augimą, veiklą ir da-j 
bartinį stovį šios bendrovės, 
kurios raštinė randasi Bri
ghton Park, priešais lietuvių 
bažnyčią, adresu 4425 South 
Fairfield Ave.
Bendrovė įsteigta
balandžio 1, 1914

Gedimino Skolinimo Ben
drovė įsteigta balandžio 1, 
1914. Tai seniausia bendro
vė Brighton Park. Ją valdo 
ir prižiūri 12 šėrininkų iš
rinkti direktoriai. Jų tarpe 
John Zanberis nuo pat įstei
gimo bendrovės ir iki šiol 
yra direktoriam.

Gedimino Skolinimo Ben
drovei padedant per virš 
1,000 lietuvių nusipirko nuo
savus namus ir lengvais mė
nesiniais atmokėsimais juos 
pilnai išmokėjo.

Dabar llt namų savinin
kų, kuriems Gedimino Ben
drovė paskolino pinigų pir 
kimui namo arba atnaujini
mui paskolos, b^igin skolą 
mokėti lengvais mėnesiniais 
mokesčiais.

Ar jūs žinot, kad ši ben
drovė blogiausiais depresijos 
laikais buvo foreklozavusi 
tik ant 3 paskolų, visus per
imtus namus išpardavė ir 
dabar ant rankų neturi nei 
vieno už mortgičių perimto 
namo?

Statymo ir taupymo šen 
drovių tikslas, yra padėti 
žmonėms įsigyti nuosavą na 
mą, o ne tykoti, kad tą na
mą atėmus nuo žmogaus už 
mortgičių

Štai, dėl ko patartina vi
siems imti paskolas iš tau
pymo bendrovių, kur kng 
vais mėnesiniais mokesčiais 
iš gaunamų rendų arba už
darbio per 6, 9, 12 ar 15 me
tų Meka namas pilnai išmo
kėtas.

Mokėjo 
dl

progresą”).
Turto bendrovė dabar tu

ri $370,439.34.

Ofisui nusipirko namą 
aut Archer Aveaue

Paskutinę dieną 1941 me
tų, Gedimino Bendrovė nu
pirko namą ant Archer Ave., 
prie California Ave., savo o- 
risni. bet nespėjo jo įrengti. 
Dabar nenori trukdyti karo 
pastangų naudojant geležį ir 
darbo jėgas. Todėl raštinė 
tebėra senoje vietoje.

Valdyba ir direktoriai kvie' 
čia visus Brighton Park lie
tuvius taupyti pinigus Ge
dimino Bendrovėje. Pinigai 
kiekvieno taupytojo apdraus 
ti Federal Savings and Loan 
Corp., Washington, D. C., iki 
$5,000.00.

Taipgi kviečia imti pasko
las pirkimui arba moderni- 
aavimui namo lengvomis są
lygomis iš Gediminas Build
ing and Loan Association. 
Bendrovės prezidentu yra 
Zigmont Kūkalis, vice-prezi- 
dentu Anton Lukošius, sek
retorium Charles Zekas ir 
išdiniaku Vincent Paukštis. 

Pirkite karo bonus

Thanksgiving dienoj mes 
valgom turkę šiltuose namuo 
se. Atsiminkit mūsų karei-! 
vius visuose frontuose, ku- 
riems reikalingi ginklai, tan
kai, lėktuvai ir laivai. Tai
gi, pirkite Karo Bonus per 
Hetuviškas taupymo bendro
ves. Už tuos pinigus valdžia 
pagamins mūsų kareiviams 
labiausiai reikalingų dabar 
lėktuvų, laivų ir ginklų.

kaktį draugijos Dievo Moti
nos Sopulingos. Salė buvo 
pilna žmonių. Vakarienė bu
vo labai skani.

Bet vakaras buvo labai 
skirtingas ir įspūdinga pro
grama, kurią išpildė Gimi
mo Panelės šv. parapijos 
mergaičių choras, vadovystėj 
kun. A. Zakarausko. Šis cho
ras dainavo daug sunkių 
muzikos kūrinių iš operečių 
ir lietuviškų dainų. Iš cho
ro narių taipgi dainavo du 
etų, sikstetu ir solo Adelė 
Druktenytė. Pianu akompa
navo Marijona Mondeikaitė. 
Klausytojai stebėjosi, kad 

i loks jaunų narių choras iš
pildė visą savo programa 
be gaidų rankose.

Ilgai pasiliks šio vakaro 
įspūdis visų atsilankusių ci- 
ceriečių širdyse.

Garbė kun. Zakarauskui 
kad išlavinęs tokias jaunas 

j dainininkes parodo visuoroe- 
j nei lietuvaičių gabumus. O 
mums, lietuviams, yra tik
ras pasididžiavimas, kad ii 
mes meno srityje galime sve
timtaučių tarpe pasirodyti.

Lauksime daugiau tokių 
programų, kurie yra pilni 
gražiausios muzikos.

ė
Muzikes mėgėjas

Įvykiai Town of Lake
Labd. Sąjungos 1 kuopa 

rengia taip pat kauliukais 
žaidimą gruodžio 10 <L, pa
rapijos salėj. Pelnas skiria
mas senelių prieglaudos rei
kalams. Visuomenė kviečia
ma paremti vakarą.

f KALĖDOMS - Dovi
S fiRAMlS PAVEIKSI./

Gedimino Building and 
Loan Association nariai per 
visą Laiką sutaupė virš $3,- 
000,000.00. Si bendrovė nie-, 
kad nemokėjo mažiau. kaip 
4 nuoš. dividendo, arba pel
no savo dalyviams, kurie joj 
turėjo, ar dabar turi, pasi
dėję pinigus, neskaitant 1933 
metų, kada mokėjo 3 nuoš.

Gedimino Bendrovė net ir 
per didžiausią depresiją — 
1932 ir 1933 metus — išmo
kėjo žmonėms padėtus pini
gus be pertraukos Lr dsr su 
3 nuoš. ar 4 nuos. dividen
do, arba pelno.

Geram stovy j — saka 
valst. andltorisl

Dabar aš jums perskaity
siu apie dabartis) stovį šios

dalietės suruošė vietos 
selėms pramogėlę su prog
rama. Viktutė Pasiskevičiū
tė ir Adelė Vaikutytė visas 
gerokai prijuofcdino išversta 
dalim Shakespearo “Romeo 
and Juliet”. Taipgi gražiai 
pasirodė sodaliečių choro na
rės, kurios paskyrė ypatin
gas dainas seselėms. Po pro
gramos sekė vaišės ir “bin
go” žaidimas. Kun. J. Stan
kevičius, dvasios vadas, taip 
gi dalyvavo kaipo garbes 
svečias.

Padėkos Dieną mergaitės 
susirinko išklausyti pačių 
užprašytas aštuntą valandą 
Mišias šv. Po Mišių šv. vėl 
traukė į seselių namus, • šį 
kartą eu dviem “bušeliais” 
valgomųjų produktų. Tai bu
vo tikras surprizas seselėms. 
Jos niekad nesitikėjo su
laukti sodaliečių taip greit 
po pirmadienio vaišių. Bet 
jos, norėdamos atsidėkoti se
selėms už jų nuolatinį ma
lonų ir nuoširdų patarnavi
mą visam veiitime, ypatin-

Binsaas upamdavyuas musų 
io STAKO MUZHLA- 

usriŲ nraravifENTŲ.

KOL DAR KEMPaRDVOTT
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONES. FL.U- 
TBS M — 4*604, PL60.
*46 00 tr *76.00. Virt garantuoti 
lengvam grojimai.

KONCERTUI OUTEARAL SPA- 
NTB4CI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKO8, TENOR BANJOS — 
**.60. *8.66, *13.66 tkt 414.00.
STRlUNINIAI BASAI — *40.00, 
*126.00 lr V1S0.V6. BASO U2- 
DBNOALAS — *12.00. SM1CB-
LAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
NLAM8 BASAMS. VIOLAS «r 
CELLO — *1.60, *2,00, *6.00,
*10.00 tr *16.0A Strluaoa d«l al
sų rtrtataėtn lastrumsntų. BABB 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - *18.60. 
*28.60. *86.00, *60.00. PEDALS. 
HI BOT8. CYMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH,

pritaikomi Jūsų Iflpoma
EKSPERTTVAS VICTOR IR 

PHONOORAPH pataisymas.
Tlai Baltų Oarv*. 

Trlflboma 8axaphonea

Marųuette Park. — ARD
8 skyr. Labai svarbus susi
rinkimas įvyks antradienį,
gruodžio 1 d. parapijos sa-

mėneaį ir prie rastinės pa-' 7:30 ^„4, vakare,
šaulio sodaliečių dvasinės pęarėa malonėkite dalyvauti,
puotos Šventąjam Tėvuk Su 
sirinkimas bus gruodžio 1 
dieną po pamaldų.

Sodaliečių Glee Cinu na 
rėš ruošiasi Kalėdų šven
tėms su pritaikintomis gies
mėmis, kuriomis ir /žavės 
ligonius Šv. Kryžiaus ir Lo- 
retto ligoninėse. Gabby

Kas nugali kitus — stip
rus; kas naggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telef anas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

bus valdybos rinkimas 
ir svarstomi svarbūs reika- 

Elzb. Andreliflnieaė, rašt.

nes

RHEUMATISU
Pala—Agony Starta To Leav. ie 

« 24 Houn
Happy Days Ahead for You

Thlnk of lt—ho» thta old wortd 
doea oak« procreno—now uomea • 
prescrlptlon whloh ls known to ntar- 
ouuUots M AUom-u uud vlUtia 44 
bours after you start to tafte this 
ssHR hctlBff formula pala. aaony ao4 
laSuminatlon caused by eauaaa urlo 
acid has started to depant.
OAlleoru does Just what this notlce 
says lt wlll do—lt ls guaranteed. Too 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drorstoree evarywt><re for K 
cente and If lt doasn't brln* tbe Joy- 
sus reeulta you expect-
■bola beartadly rato

-rt

KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens

L * »i«bruožai

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

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

, vardai bus paskelbti knygos gale.

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

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

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 
SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIE1N AMO MIS 
KAINOMIS

Imtai gvruH rūšies moterų kailiniai, kalliukalM paimontala 
ckJtli kotai parrtdulda nužemintomis kalnėnus.

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE į IA 5 01E M

arba

ARD. 1 skyriaus kauliu
kais žaidimo pramoga ruo
šiama gruodžio 10 d-, Bra
zauskienės salėj, engėjos aa-1 
ko, kad tam parengime bus 
gražių dovanų,

Imkite paskolas iš lietu
viškų taupymo bendrovių. 
Remkite lietuvius biznierius 
ir profesionalus savo kas
dieniniais reikalais.

Kuri Džiugina Širdį 
$4.453 GRĄŽOS PAVEIKSLAI, 8x19 didumo

už tiktai
MAhu Oyvrt .44r*MteMtl. Alyvoa Spalvuoti PavHkfllo.1 auo *8.46 ir auki.

3849 VVEST 63KB STREET REPUBLIC 1157
J

(CRANE COAL CO?
"---------- VVEST VIRGINIA GENUINE

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neMparduo- 
tas, ir neturėdami viltim gaati daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog Ift geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, 90 ŠLC
Mine run - labai lumpsuoti, a* Hbtki 0.03
Genuine pocahontas,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas
BLACK BAND LUMP sagtys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

A*rw kalno* perkant 4 tonu* ar mivlri
>332 SO. LONG

*9.20
*10.50

WHOLESALE
LIUUOR 
JBTAIGA

=%,

Ilvettojaine

REMKITE 
SENA 

UETITVTŲ 
D RADO A.

MUTUAL UQUOR 00. 
4997 Sta Kaistu d St

Trllrfn—«l BOULEVARD #014

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

Mra. K. P. Deiabab lr Duktė, Sav.

Plunksnų Kaldras
PADAŽOME IŠ JUSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą U mflsų 
krautuvė*— ■$ tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

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

Visas darbas
pilnai

u prekės yra

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
— Parlor 

Seto — Bedroom Seto — Haga 
— Radios — Refrigerators — 

— and

AEX ALESAUSKAS and SONS
REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

NEŽIŪRINT KUB BONA — NAMUOSE —- SVEČIUOSE — 
AB VAUNSJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 

APYLINKES T.IETUVDA KAMMEN SU ATVDA KLAUSOH:

C1ARCUTIZ
radio LAIKHASCIO PROGRAMŲI

VioeėntAUa ir Saaąlausiafl 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vwl. p. fu 
KITOMIS Dienouus 8;30 v. vafc 
PENKTA DIEN LAIS 7 v. v.

WHFC-l450kiL
6755 Sa. IVestern Aveau)

Pbone: GROvehiU 2242

|S100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
■SIŪTAI sa dvejomis kelnlmts, 100% vilnoniai, $55.00 OA 

vertės “dane o^” luina ..............................................
Plrklėe dabar Ir aataupykMe pinigų.

| VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, d>l i Cfl
S20.S4 vertės, parsidnoda dabar ni .........................tpl4.3U

|MOTERŲ IB MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,

iki $16.75
IFUB COATS, $75.00 vertės, eOO AA

Parsidnoda po Ūktai ......................................................

|VAIKU’ DRABUUAL Vaikams 4 Arnotų QC I. Cfi OC
•ntai sidtal, $15 vert. irafemlt. kakta IT >0.93
1AIŪIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS. Duota vertos $AM, p&ndriuo- 
da po tiktai ..................................................... .77777... ei •Sto

|$l*A0 verita KOTAI. mg
parsiduoda po Ūktai ....................................................... 3>O«/3

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAK VAKARAS IR Visą DIKNą SEKMADiKNIAiS



=
•r-*1

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

ROSELANDIETIS LIETUVIS KUR TAI ANGLIJOJE
spaustuvininko

Juozas W. Karalius

Juozas W. Karalius, gi
męs 1919 m., gruodžio 27 
dieną, Chicagoje, Ilk, baigė 
Kohn pradžios mokyklą ir 
Fenger high sehool. Juozas 
pasižymėjo sporte ir buvo 
manageris Sons of the Ame
rican Legion Beisbolo tyme,

jis dirbo 
darbą.

Juozas W. Karalius vedė
1941 m. rugpiūčio 10 dieną 
Josephine Reed, o į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko
1942 metais, vasario 21 die
ną.

Juozas W. Karalius dabar 
yra kur tai Anglijoje Avia- 
tion Engineers Batthlion 
(greičiausia dabar kovoja 
šiaurės Afrikoje).

Juozas W. Karalius pri
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos ir Sons of the Ameri
can Legion.

Juozo W. Karaliaus tėvai, 
Agnietė ir Juozas Karaliai, 
gyvena Roselande, Chicago
je, m.

SĄJUNGININKAI IENCUA Fil&TN ATRIKOJt
• k <#•4 't '.-1

ALLIfD MIV(

("Drauraa” Acme telephoto)

Kai sąjungininkų tankų jėgos veržiasi per vokiečių už
taisytas pozicijas palei Tunisą ir Bizertę, tai britų aštun
toji armija yra pasiruošusi atakoms prieš Rommelio ka
riuomenę Libijoje.

Kaip našlaitė tapo turtuole
3f T ’ A'

Jos vyras gavo $100,000 ir gražų namą 
palikimo

Į užjūrį kareiviams 
kalėdiniu dovanu 
išsiųsta daug

Į užjūrį Amerikos ka
riams nuo spalių 1 dienos 
iki lapkričio 15 dienos kalė
dinių dovanų (skaitant siun
tiniais ir pašto koresponden 
cija) išsiųsta 14,729,680 sva

šiais metais siuntinių iš
siuntimas užjūrį taip atro
do: 2,454,946 gabalai siunti
nių; 51,753,840 paprastų* lai 
škų ir 14,443,080 oro pašto 
laiškų. Tai yra didžiausias

Gyveno mažutė našlaitė ir birželio mėnesį turės dei- 
mergaitė. Ji savo vaikystės mantinį laikrodį ir brangų 
dienose sapnuodavo apie gra paltą.
Jų namą, kuriame yra kroa- R . .
his ir žiemos metu prieš jį Į
Sėdėdavo ir kūrendavo mal-1 Gyveno turtinga ponia
komis. Maža mergaitė sap- Henry A. Mix, 63 metų am- į istorijoje siuntimų išsiimti-

nuodavo šunį, gražų ap3irė- 
dymą ir deimantinį laikro
di-

Tai ką jaunystės dienose 
našlaitė mergaitė sapnavo, 
tas šiandien išsipildė.

Sapnas išsipildė

žiaus. Ji mirė šių metų spa
lių 25 dięną ir didelį turtą 
užrašė Mr. Henry O. Larson. 
Mat, Mr. Larson kai buvo 
policininku, tai š'os moters 
namą apsaugodavo nuo plė
šikų, su: ja pakalbėdavo, jai 
patarnaudavo, o ypač po to, 
kai jos vyras 1935 metais 
mirė.

mas į užjūrį, koks bet kada 
yra. buvęs.

Toji mažytė mergaitė, ku
ri kūdikystės ir jaunystės 
dienose sapnuodavo gražų 
damą, šunį, kuriai tarnauda 
vo per sapną tarnaitė, kuri 
sapnuodavo deimantinį lai
krodį ir brangų paltą, šian
dien ji turi 31 metus am- ' mą Mr. Larson’ui

Mrs. Mix neužmiršo savo 
geradario, buvusi po’icinin- 
ko ir dabartinio jūrininko sa 
vo testamente. Mrs. Mix 
paliko $100,000 ir gražų na-

žiaus ir yra ištekėjusi už 
Henry O. Larson, taigi da
bar gi vadinasi Betty Camp
bell Ląrson. Jos vyras pir
miau buvo Chicagos mieste 
policininkas, dabar yra jū
rininkas Great Lakęs Trai
ning Station.

Betty vyras Henry O. 
Larson paveldėjo iš vienos 
moters $100,000 ir gražų na 

«, mą, esanti 1112 East 48th
įitr.

Anksti 1943 metais Mrs. 
Larson persikels gyventi į 
gražų namą, kuriame yra 
krosnis, šuo, negrė tarnaitė

J

, ŽUVO KOVOSE ASME
NIŠKAS PREZIDENTO 
ROOSEVELTO DRAUGAS

Rear Adm. Daniel J. Ca- 
llaghan, iš San. Francisco, 
dalyvavo pastaruose mūšiuo 
se su japonais, prie Solo
mon salų. Jo vadovaujamas 
laivynas sudavė smarkų 
smūgį japonams. Jūros mū
šiuose žuvo Rear admirolas 
Daniel J. Callaghan, kuris 
buvo pavyzdingas ir uolus 
katalikas.

Prezidentas Rooseveltas 
savo kalboje per radiją pa
reiškė, kad rear admirolas 
Callaghan’as yra jo asme
niškas draugas.

Kartu su rear admirolu 
Callaghan žuvo kapitonas 
Cassin Young, taip pat ka
talikas, kuris buvo com- 
mander of the San Francis
co.

Arkivyskupas John J. 
Mitty San Francisco kated
roje atlaikė Šv. Mišias už 
rear admirolo Callaghan’o 
dūšią. Pamaldose dalyvavo 
daug aukštų laivyno parei
gūnų.

mu

Septynių metu vaikas 
nušovė savo seserį

Toledo mieste, Ohio vals
tybėje įvyko šiurpus įvykis.
Septynių metų vaikas nušo
vė savo seserį, 10 metų am
žiaus. Kaip? Gal netyčia?
Kur tau netyčia! Iš keršto.

Dešimties metų sesutė pa 
sakė tėvui, kad jos brolis 
spardė kitą sesutę. Septynių 
metų vaikas užsidegė kerš
tu, paėmė tėvo šautuvą, at- _ , . t-, iA \ v A . . Carlos Arroyo Del Rio,
statęs šautvuvą j seserį pa- „ , ,. .. . ,x „ 2, i Ecuador’io, prezidentas, ku- 
reiškė: “Goodby, Rita”. Bro . , . ’v , Ins trumpam laikui atvyko
lis paspaude šautuvo gaidų- :. . ,». _ ,.
, . , _ į Ameriką, gruodžio 1 dieną
ką ir sesers nebera gyvos. I , , _ . T® dalyvaus pas Francis J.

Ecuador'io prezidentas 
aplankys arkivyskupą

Reikia iš pat mažens kovo 
ti su vaikų kaprizais, kad 
panašių dalykų nebeatsitik 
tų kitose šeimosę.

Spellman, Neiv Yorko arki
vyskupą, pietuose.

X Kun. S. Valuckis, Bri
ghton Parko lietuvių para
pijos vikaras, gana pavojin
gai susirgo ir dabar randa
si šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Ona Vaznienė, pavyz
dinga Town of Lake veikėja, 
Kalėdoms dovanų užprenu 
meravo ‘‘Draugą’’ savo gi
minei Josephinai Gedman, 
gyv. Muskegon Mich. Gra
žus visiems pavyzdys. To
kia kalėdinė dovana nenusi
bos, nenusidevės.

X B. ir S. Samų. 4551 S. 
Hermitage Avė , sūnus Bru
no, tarnaująs kariuomenėj, 
dažnai aplanko savo tėvus. 
Šamai turi valgomųjų daik
tų krautuvę, pasižymi duos- 
numu, rėmimu kilnių darbų 
ir yra nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai. Be to, jų krau
tuvėj galima nusipirkti dien
raštį atskirais numerais.

X Feliksas Stungevičius, 
Lietuvos konsulato Urugva
juje, Pietų Amerikoj, buvęs 
sekretorius, prieš kurį laiką 
atvykęs į Chicago, gilina sa
vo studijas Loyola univer
sitete. Jis yra augęs Urug
vajuje, bet moka lietuvių 
kalbą, myli Lietuvą ir do
misi lietuvių veikimu.
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X Kazys Barauskas., tu
rįs pavyzdingą ūkį Custer, 
Mich., apylinkėje, atsilankęs 
į “Draugą’’ papasakojo, kad 
šįmet ūkiuose nepaprastai 
užderėjo javai ir soduose vai
siai. Jis iš savo sodo vien 
tik obuolių pririnko 1,900 
bušelių. Jo sodo skanių obuo
lių teko paragauti ir “Drau
go’’ redakcijos-administraci 
jos personalui.

X Kun. A. Briška, klebo
nas Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos, ruošia 
ilgoką istorinį straipsnį a- 
pie pirmuosius Chicago lie
tuvius, jų gyvenimą ir vei
kimą. Straipsnis tilps dienr. 
‘ ‘Drauge ’ ’.

X John W. Fachankis, Pe
ter Troost Monument Co., 
vice prezidentas ir nuošir
džiai patarnaująs lietuviams 
paminklų parūpinime, praei
tą savaitę huvo išvykęs į 
svečius pas savo motiną, gy
venančią Spring Valley, III. 
J. W. Pachankis Chieagoj 
gyvena adresu 5919 S. Troy 
St.

X Jono ir Elenos Nedva-
rų duktė Stella iš profesijos 
slaugė, kuri sėkmingai dar
buojasi Los Angeles, Calif., 
kaipo “superviser” vieno Ce- 
dars of Labanon ligoninės 
aukšto, lapkričio 7 d. ištekė
jo už James Grant Shields, 
sūnaus profesoriaus iš Bos
ton, Mass. Elena Nedvarie- 
nė, žinoma visuomenės vei
kėja, buvo išvykus į duktės 
vestuves.

8 metą vaikas surinko v#iw ui
150 tonu seno daiklu Jme[ikos perJl|ę

Lois Nalty, 8 metų vai- 
kas. šv. Tomo Akviniečio 1 _ Roosevelt pri
pradžios mokyklos, trečio Philadelphijos arki*
skyriaus, mokinys, Ham- vyskupijos mokyklų 141,000
mond mieste, La., vajaus mokini’» ,mald'l bukiet»- Phi 
laiku surinko 150 tonų senų ladelphijos arkivyskupijos 
daiktų (serap) karo pro- mokyklų 141.000 mokinių iž
dukcijos reikalams. Vajuje klau8« 300 000 šv- “*1. Pri 
dalyvavo mokyklos vaikai. 8mž 250 000 Komunijų ir su

Pinigas ne pinigas, o visgi 
reikia rūpintis karu

Mrs. Larson paliko turtin . , . ,
ga, bet pinigas jos galvos Lietuvos jaunimu 
neapkvaišino. Ji pareiškė,
kad mokinsis norse ir pa
dės tarnauti vyrams kare.
Burnai našlaitė, o,

Naciai braunasi į

Lietuvoje, Kaune buvu
sios surengtos iškilmės, ry- 

dabar šium su vokiškų “Hitlerio 
turtinga moteris pasakiusi, jaunuokių (Hitlerjugend) ir
kad juo moterys daugiau pa “vokiečių mergaičių sąjun-

gos” narių priėmimu į naci
onalsocialistų partiją. “Kau 
ener Zeitung” (X. 2) ta pro- 

mus. ga nacionalsocialistų parti-
šis įvykis rodo, kad žmo- i ją. vadina — ordinu... Reiš- 

gaus kilnumas ir gei-umas kia tęsiama kryžeivių poli-

gelbės vyrams, esantiems ka 
re, tuo greičiau baigsis ka
ras, greičiau vyrai grįš į na

kalbėjo 460,000 rožančių ir 
tos maldos buvo aukojamos 
už vyriausią ginkluotų pajė 
gų vadą, prezidentą, Roose- 
veltą, kad Amerika laimėtų 
karą.

H. Em. kardinolas Dennis 
Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas, prezidentui 
Rooseveltui nusiuntė naują 
šv. Raštą ir įrašytą savo 
kalbos tekstą, khrią pasakė 
laikė Šv. Mišių, kurios buvo 
aukojamos, lapkričio 1 die
ną, už Amerikos pergalę.

Iii

esti nepamirštamas. tiką.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU
' 8TATYBAI — REMONTAVIMtTl ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų
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Protection 
Tor vour 
Zui viziri

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMR 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūšy įstaigoje. J Ogų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2% Jūsų pinigai greitai Uhnoka 
mi ant pareikalavimo. ’ -r
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

Kavos racionavimas

Nuo vakar dienos įsigalio
jo kavos racionavimas. Cuk-•*!>
raus 27 stampa galės pirkti 
kavos kiekvienas asmuo, ku 
ris pereitą gegužės mėnesį 
(kai įvyko registracija) tu
rėjo 15 metų amžiaus.
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MONSTER BENEFIT
The Lithuanian Catholic Charities

in association with

The Midwest Catholic Theatre Movement
present

WILLIAM ROEDER 
.and

THE JOYCE KILMER PLAYERS 
IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

The Virtue of Satan
a carefully seleeted east

i
including

ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER - 
JAY SHERIDAN

Benefit — Holy Family Vilią

f Tuesday, Dec. lst Evening
Thealre
20 N. Wacker Drive — Seats Now Seilinę 1.10, 1.65, 2.20


