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MARYNAI DARO PAŽANGA SOLOMONS
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS KALBA Į TAUTC

Guadalcanal saloje per dvi dienas
jie praplėtė savo pozicijas

U. S, kongrese jau imta dirbti
pravesti jaunuoliams drafto bilių

Sunaikino 15 japonų lėktuvų

Valstybės sekretorius Stimson sako

ir sugadino du lengvus kruizerius

jaunuoliai armijon įneš entuzijazmo

WASHINGTON, spalio 13. rynai per dviejų

WASHINGTON, spalio 13. vadai tuojau subruzdo
—Prez. Rooseveltui pareiš reikalu darbuotis.

dienų ko

— Laivynas paskelbė, kad vas tik du lėktuvus prarado.
Guadalcanal saloje — Solo
Rear admirolas J. S. Mcmon salų grupėje (Pacifike)
Cain, paskiausia buvęs lai
—amerikiečiai marynai he
vyno oro jėgų vadas pietva
rojiškai kovoja su japonais,
kurie ryžosi salą atsiimti. kariniam Pacifike, pareiškė,
kad amerikiečiai pajėgs išlai
Tačiau priešui nesiseka. Ma
rynai per dvi dienas, spalio kyti Solomons ir tenai vU

kus, kad yra gyvas reikalas

plėtė savo pozicijas.
Anot laivyno komunikato,

marynai sunaikino 15 japo

silpnėja pietvakariniam Pa

nų lėktuvų ir sugadino jų du

cifike, o U. S. jėgos nuolat

lengvesnius kruizerius. Ma-

stiprėja.
a

ll. S. neteko trijų
karo laivg
Solomons zonoje

Lapkričio 9 dieną
reikės registruotis
gauti gazolino

WASHINGTON, spalio 13.

— Laivynas iškėlė

aikštėn,

kad rugpiūčio 8—9 d. Solo
mons salų karo zonoje kovo

Aiškėja, japonai

jaunuolius, kongreso atstovų. miau į jaunuolių draftą šal
tai atsinešė, dabar sako, kad

kaskart

— Registracija gauti racijonuojamo gazolino visoj šaly

MASKVA,

spalio

Po poros dienų

13. —

paviršinių

veiksmų Stalingrado fronte

vokiečiai ir vėl visu smarkur

dieną,

Bet, anot

laikrkščių ko

Kaip dideli priešo nuosto U. S. prekinį vidutinio didu tą nesiseka užimti naujų po
mo laivą.
zicijų. Kai kur pasistumusį
liai, nesužinota.

tetai reikalauja iki pustrečio

Per šj karą žuvo 30 misionierių;
tikėjimo platinimui daroma kliūčių

kitokiems

sunkiems

d a r-

CAIRO,

Valstybės sekretorius Stim

karo aukomis krito 30 misi
onierių ir 1 vienuolė. Jie žu

bams. 150 darbininkų reikia

vo einant šventas

tuojau.

mes—pasiaukojo platindami

prieder

Egiptas,

spalio

ir laimėti karą, kad išvaduo
ti

demokratinę

civilizaciją

ne vien Amerikoj, bet ir vi

sur kitur.

Prezidentas tarp kita pa

%

< .

Maltoje 37 ašies
lėktuvai numušta
VALETTA, Malta, spalio

13. — Egipte ir Artimuose reiškė, kad reikia mažinti 13.—Ašis atnaujino atakąs
priešą rusai kontratakomis
šioje saloje. Vakar per ata
Rytuose amerikiečių orinės karo tarnybos draftui am
atbloškia.
i
jėgos kaskart didėja ir stip žius nuo 20 iki 18 metų. Sa kas, priešo 12 bombonešių ir
10 kovinių lėktuvų numušta
Kovos vyksta Kaukaze ir rėja. Amerikiečiai lakūnai
kė, kad tas yra reikalinga
Leningrado fronte.
ir sunaikinta. Be to, dar ir
tad vis dažniau ima atakuo greičiau karą laimėti.
daug kitų sugadinta, kurių
Pranešta, kad Stalingrado ti ašies laivus Viduržemio
Toliau pareiškė, kad vyrų dalis vargiai įstengė grįžti į
šiaurvakaruose apie 1,000 jūroje. Šiomis dienomis ame
jėga turi būti padalinta į savo bazes.
orinėmis bombo
vokiečių nukauta, o Lenin rikiečiai
dvi dalis. Vieni jų turi būti
Užvakar priešo bombone
grado fronte—daugiau kaip mis smogė ašies dviem pre
parinkti karo tarnybai, kiti šiai penkis kartus atakavo
kiniams laivams, skuneriui
400.
palikti karo
pramonėms. salą ir buvo numušta 15 lėk
Kaukaze vietomis rusai at ir dviems naikintuvams. Spė
Kaip vieni, taip kiti savo tuvų. Tokiu būdu per dvi
jama, kad iš jų visų du nu
siima prarastas pozicijas.
prievolėms turi būti atitin dienas priešas 37 lėktuvų ne
skendo.
kami.
teko.
Atakos
įvykdytos šalia
Bus
imtasi
priemonių,
sakė
Laivynas
Kretos salos ir Afrikos pak
prezidentas, sulaikyti darbi
rantėse.
tris
ninkų kilnoj imąsi iš vienų

užima

Naciai paruošę

fabrikus

VVASHINGTON, spalio 13.

— Laivyno

departamentas

šiandie savo

žinion

paėmė

tris fabrikus—Triumph Ex-

plosives Ine., Elkton, Md., ir

šio subsidijuojamus kitus du
Milford, Del. Iš Baltųjų Rū

NEW YORK.—Misijų Sek pranešime Misijų Sekmadie- mų pranešta, kad federali
madienis bus šio spalio 18 nio reikalu.
Arkivyskupas niai agentai (FBI) areštavo

šimto paprastų darbininkų.
Savaitės atlyginimas - 31 |dien’’ atetoanti sekmadienį,
doleris. Sąlygos:
darbinin-Į‘'C«tholic Missions”padėtas
arkivyskupo Celso Constankai neturi būt jaunesni 18m.
tini, Propagandos kongrega
amžiaus, kurie baigę nors 4
cijos sekretoriaus, rašinys.
skyrius pradžios mokyklose
ir kurie gali pakelti iki 125 Pažymima, kad šiandieninio
svarų sunkumus, arba tikti

Amerikiečiai puola
ašies laivus

Prieš Stalingradą prisiųsta
italų kariuomenė, daugiau tankų

mima, kad tarp tų laivų įgu tą dienų Pacifiko pakrantė respondentų, atakuotoj a m s
lų nuostoliai yra dideli.
se submarinas nuskandino kaip visuomet, taip ir šį kar

13.—Vietos arsenalo autori

yra tokios pat nuomonės.

do ir matė žmonių vieningu dai.
mą ir jų pastangas vykdyti

kant karo fabrikus laike savo kelionės.

Laivyno komunikate pažy nas praneša, kad prieš kele

ROCK ISLAND, III., spal.

Kiti vadai

Rooseveltas posėdyje pareiškė, kad jau
vakar vakarą kalbėjo per ni vyrai armijon įneš dau
(“Draugas” Acme telephoto;
1 radiją. Pasakojo apie savo giau entuzijazmo. Jaunų vy
Prezidentas Rooseveltas sako kalbą į tautą ir praneša* savo įspūdžius, patirtus lan kelionę po kraštą. Visur ra rų pageidauja ir armijos va

riuos priešas nuskandino. kai, kurie norės gauti gazo
kartą be vokiečių pasirodė
Tose pačiose kovose ir Ausr lino, turės registruotis.
ir italų kariuomenė. Pasiro
tralija prarado savo kruizedė daugiau tankų.
WASHINGTON. — Laivy
rį Canberra.

Arsenalas šaukias
darbininku

tas pageidauja.

VVASHINGTON, spalio 13. son šiandie minėto komiteto

mu susimetė atakuoti miesto
praneša Office of Price Ad gynėjus kaip mffeste, taip
rado tris sunkiuosius kruizeministration.
miesto šiaurvakaruose.
zerius (karo laivus) Quincy,
Visi automobilių savinin
Vincennes ir Astoria, ku
Ahot apturimų žinių, šį

se su japonais Amerika pra

turi būti taip, kaip preziden

PREZIDENTAS UŽ
JAUNUOLIŲ DRAFTA
— Prezidentas

WASHINGTON, spalio 13.

prasidės lapkričio 9

žemesniųjų rd-

drafto keliu karo tarnybon mų komiteto karo reikalais
šaukti 18 ir 19 metų amž. pirmininkas May, kurs pir

9 ir 11 d., sukėlė ofensyvą siems laikams įsistiprinti.
prieš japonus. Ne tik juos McCain atšauktas į Washing
įveikė, bet dar gerokai pra toną ir paskirtas kiton karo
pozicijon.

Kongreso

tuo

Berle denuncijuoja
V ssnlinj

fabrikų į kitus,

taip

pat bus neleista darbdaviams
“kalbinti” sau kitų,fabrikų

darbininkus.

Bus nurodyta

rauala

!■_ ti

tt

LONDONAS. — Daily
Sketch praneša, kad

naciai

Vokietijoje yra paruošę su-

vedėjams,
NEW YORK, spalio 13.— karo pramonių
nacintą Bibliją, kbrią apie
Valstybės sekretoriaus asis kad jie į darbus vietoje jau Kalėdas pradėsią pardavinė
tentas Adolf Berle, Jr., čia nų vyrų, tinkamų karo tar-l ti. Sakoma visoje jų “Bibli
senesnius,
kalbėdamas denuncijavo Ita nybai, priimtų
joje” bus tik vieną iliustra
lijos diktatorių Mussolinį ir. daugiau moterų ir paaugu
cija — ant viršelio Hitlerio
jo pakalikus. Berle sakė, kad sių bernaičių ir mergaičių, i paveikslas. Tad reikia supra

sako, kad kentėjimai ir pa fabriko viceprezidentą ir ar
Mussolinis virtęs Italijos ir
siaukojimai visados bus do mijos ir laivyno inspektorių.
italų tautos išdaviku, susi
minuojančios žymės apašta
Sakoma,- susekta suktybių dedamas su Vokietijos na
liškam darbe. Misijų reika papirkimais. Neaiškumai šie
ciais. Italų tauta tik laukia
lu arkivyskupas kalbės par kia apie vieną milijoną dole
progos, kaip tais išdavikais
radiją šeštadienio vakarą, rių.
nusikratyti. Ir nusikratys.
spalio 17 d.
Berle kalbėjo gausingam
šventasis Tėvas Pijus XII
italų piliečių susirinkime mi
prisiuntė per arkivyskupą
nint Kolumbo Dieną..
Spellman įvertinimą 'ir lai

Nulinčiuoti du
negrai berniukai

karo

Žemės ūkių (farmų) pro

sti, kokia bus ta jų “Biblija.”

blema yra viena svarbiausių

jų, nes reikalinga produkuo

ti maistą, būtiną kariaujan
čioms jėgoms ir

pramonių

darbininkams. Prezide ntas
rekomenduoja mokyklų au
toritetams taip pasitvarkyti,

kad vidurinių mokyklų blo

kiniai turėtų laiko kiek pa*
tikėjimą tarpe pagonų. šim minimą visiems Amerikos
LONDONAS.—Rusų kole dirbėti ūkiuose * arba karo
QUITMAN, Misa., spalio gijoje Romoje daromi planai
tikiptietai kitų tolimose misijose rpisionieriams ir
gyvena didelius fizinius sun-1 siems, kurie kokiu nore būdu 13. — Areštuoti dui negrai katalikybę atgaivinti Rusi pramonėse.
berniukai 14 m. amž. Char joje^ praneša Religious NewS
Prezidentas minėjo ir an
kumus. Kas jiems skaudžiau gelbsti misijoms.
trojo fronto klausimą. Sakė,
Cincinnati arkivyskupas les L&ng ir Emest Green ir Service.
šia, kad kai kurie jų nuo
<
VVASHINGTON, spalio 13. šventų priedermių atitraukia John T. McNicholas, O. P., uždaryti Clarke apskrities
Tenai, sakoma, yra vilties kad antrasis frontas bus su
—Karo gamybos boardas at mi—suimami, internuojami, laiške savo arkivyskupijos kalėjiman. Jiedu, kaip sako Atsižvelgus į religinių perse keltas. Bet kada ir kur, tai
sišaukia į moteris, kad jos arba išsiunčiami kur kitur. kunigams Misijų Sekmadie ma, prisipažinę bandę išgė kiojimų ir ateitinio aktyvu paliekama karo vadams ir
tas nesvarstytina.
Nepaisant sunkiųjų misio- nio reikalu tarp kita sako, dinti 13 m. amž. baltąją mer mo nutraukimą.
taupytų aavo vartotas šilki
Už civilinių gyventojų žu
nes ir “nylon” kojines. Sako nieriavimo sąlygų, apie 80 kad po šio karo per daugelį gaitę.
LONDONAS. — Reuteris dymus okupuotuose Euro
Apie 50 vyrų naktį įsiver
netrukus bus pradėta šių nuošimčių misionierių pasi metų J. A. Valstybių Katali

Nurodo taupyti
vartotas kojines

vartotų kojinių rinkimo kam likę savo misijose karo ištik kų Bažnyčia turės daugiau žė kalėjiman, abu tuos neg- iš Kinijos praneša, kad kaž- pos kraštuose po karo kalti
panija.
Surinktos
kojinės tuose kraštuose, pareiškia sia rūpintis misijomis—.pri riukus išvilko ir pakorė. Au- j kur pastebėta didelė japonų ninkai bus susekti, patrauk
bus perdirbtos ir panaudo New Yorko arkivyskupas statyti daugumą misionierių toritetai nesistengia surasti eskadra plaukianti į Pietų ti tieson ir nubausti, sake
□rezidentas.
linčiuotojų.
Pacifiką.
t Francis J. Spellman aavo kunigų, brolių ir seserų.
tos narako maišeliams.

Rasta mirusi
visa seimą
BLOOMINGTON, Bl., spa

lio 13.—Paul Roeske, 46 m.,

geležinkelio “brokeman,” jo
žmona Margaret, 41’m., ir
jųdviejų du sūnūs, 20 ir 18m.

amž., rasti namie mirę. Še
rifo pavaduotojas Jfm Chris
tensen sako, kad visi keturi,

matyt,

deginamuoju

užtroško.

gasu

Nes namų

rūsy

rastas užkaistas puodas au

vandeniu ir

gazas

laisvai

sunkėsi. Užviręs vanduo už
liejo gazo liepsną.

LONDONAS.—Britų bom

bonešiai pradėjo kas
itakuoti Vokietijos

nės centrus.

naktį
pramo

-

1 'X" 1

1

---- z—

WT <1 5 n

MOŠŲ

Trečiadienis, spalio 14, 1942

STUDIJUOJA JAPONŲ LtKTUV^

GYVENIMAS IR DARBAI

11

taus Karalystės
darbe.

. ■

platinimo

Konferencijos Dalyvis

NEUŽMIRŠKIME SUNKIAI DIRBANČIŲ IR
SERGANČIŲ SESERŲ

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Abnaukimas į visuomenės geraširdžius

Tik vien* pora akl-ų visam gy
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Megaamlaaotl Jaa modemteklausla
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.

Jau viri keturių, metų kaip 1 išnuomoti Vila Belą, bet nep&aanntėme į Sao Paulo pen- žinau kaip daryti. Daugiau
U METAI FATVTUMO
kiaa Pranciškietes Seseris. skolos užsitraukti sau nesi
pririnkime akinta), kurie padalius
Ūdų (tempimų. . .
Tada geraširdžiai sudėjome nori, o vėl ir vaikų gaila.
Dr. John J. Smetana
joms kelionės lėšas ir gal Reikės gerai apsvarstyti są
kiek viršaus, bet tenai jos lygas.
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOMETRISTAI
Trečia rūpestis, novicijaatsisėdo ant gruzdyno, turėr
1801 So. Ashland Avenue
jo mokyklą ir sau butą nuo- i tas. Jau gruodžio 8 d. turi
amriaa 18-tOS
relefouas: CANAL 0538, Cblcagt
moti. Turėjo apsirėdyti, pa rac ruošti pirmas įvilkimų
OFISO VALAMDOS:
valgyti ir mokytis vietos kal apeigas, nes jau užsibaigia
Kasdien »:M a. m. iki 8:>0 p. m.
< **Draugaa’* Acme teiepi___
Tredlad. lr ftefttad. »:«0 a. a.
Tai yra paimtas japonų lėktuvas zero (Mitsbubiski’OO), ant kurio uždėta balta žvaigždė, vietoj raudono japonų
bos ir papročių. Sakyčiau, kandidačių laikas. Čia vėl
fld ?:«• •. m.
ženklo,
šis
japonų
lėktuvas
yra
studijuojamas
Amerikos
aviacijos
ekspertų
Navai
Air
Station,
San
Diego,
Calif.
jos dirbo tikrai misijonieriš- kyla prieš akis daugybės
ką darbą. Brazilijos lietuviai klausimų, tarp kurių finan Šis japonij lėktuvas buvo numuštas Aleutian salose ir jis nukrito beveik sveikas.
ADVOKATAS
buvo pakrikę ir nuo Dievo sai užima ne mažiausią vie
pylinkės tretininkai aptarti apie šv. Pranciškų. Savo tu torius, priminė visiems, kad
Tretininkų konferen c i j a WHITNEY E. TARUTIS
bei bažnyčios pasitraukę. Jos tą”.
su pagalba vietinių kunigų
Tai matote, brangūs gera savo gyvenimo ir veikimo riningoje ir įdomioje paskai iš susipratusių ir veiklių tre buvo užbaigta švč Sakra- i
ADVOKATAS
suorganizavo net kelias mo dariai, kokia padėtis Seserų reikalus. Gerb. klebonas lin toje t. Justinas nurodė šių tininkų Bažnyčia daug tiki mento palaiminimu bažny- i
Centrinis Ofisas:
kyklas ir priglaudė šimtus Pranciškiečių Brazilijoje, ku kėjo, kad konferencija į Tre dienų pavojus ir Asyžiaus si. Tai matyti iš Popiežių čioje. Konferencijos dalyviai1
8133 S. HALSTED ST.
lietuviukų prie katalikiškos rias daugiau kaip prieš ket tininkų gyvenimą įneštų dau Atgailotojo šv. Pranciškaus išsireiškimų. — “Per Trečią- išsiskirstė su tvirtais posi(Lietuvių Auditorijoje)
mokyklos, bei Dievo. Dabar, verius metus pasiuntėme te giau gyvumo ir veiklumo. reikšmę mūsų laikams. Po jį Ordiną lr šv. Praneaškvus I ryšimais dirbti uoliai Kris- VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
vietoje penkių, jau išaugo nai misijonieriauti. Iš vargo “Šv. Prancėškam Seraftškes paskaitos btvo diskusijos, dvasią pasaulis liko išgel
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877
iki vienuolikos seserų, bet vienos serga, kitos gi gali meClės dvasia teaždega vi kaip pritraukti jaunimą į bėtas* ir dabar Tretysis Or
DR. G. SERNER
134
N. LA SALLE ST.
štai ką jųjų vyresnioji , se jaunystėje apleisti šį pašau sas!”, baigė savo kalbą kleb. Trečiąjį Ordiną ir suakty dinas yra geriausia priemo LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Room WU4
Tol STAto IRI
suo M. Julija rašo: “Jau ant lį ir taip svarbų darbą — kun. Ig. Valančiūnas. Kon vinti visą Tretininkų gyve nė žmonėms sugrįžti prie
25 metų patyrimas
Evangelijos. Jei šv. Prancišras mėnuo, kai esu ligonė. ant visados. Mes pasižadė ferencijai vadovauti gerb. nimą.
, ,
Tel. Yards 1828
A. A SLAKIS
Pritaiko Akinius.
klebonas
pakvietė
kun.
St.
kans
Ordinai
klestės,
klestės
Visi vargai ir rūpesčiai tiek jome jas. remti. Tiesa, šelpė
Baigus diskusijoms, Luci
Kreivas Akis
ADVOKATAS
kenkė sveikatai, kad galuti me, bet nustojome. Aš iš Railą ir sekretoriauti — O. ja Sabeckaitė, skambinant tikėjimas ir visos krikščio
Ištaiso.
7
So.
Dearborn St.
nai ir širdį paveikė. Dabar paskutinio pasiunčiau joms Unguraitę.
pianinu prof. Francis Ause niškos dorybės”, rašo stovo
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
Room 1230
3401 SO. HALSTED ST.
esu tiek sustiprėjusi, kad ga šimtinę. Prašau maloniai,
Ofiso Tel. Central 1824
Kun. St. Raila, pradėda vičiūtei, pagiedojo “Avė Ma rašte “Aaspicato” Leonas
kampas S4th St.
liu pavaikščioti apie namus. kad ir kiti, kitos prisidėtu- mas konferencijai pirminin- ria”. E. Urbaitė pagiedojo xni.
Valandos:
9 ryto iki 4 popiet.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Bet ir tai visai mažai. Jei mėte. Ar tiesiog joms paTrečiad. ir Sekmad. pagal sutartį Kitomis valandomis pagal sutartį
p r i na i n ė susirinku- soĮo Marijos giesmę.
tik kiek daugiau pavargstu, siųsti (Sisters of St. Francis siems, kad ši konferencija
Atstovams padarius pra
tai širdis vėl pradeda plakti. Caixa postai 4118, Sao Pau sukviesta kleb. kun. Ig. Va- nešimus iš kongregacijų gy . N E W VICTORY
LIETUVIAI DAKTARAI
Gydytojas uždraudė visokį lo, Brazil), arba man pri lančiūno rūpesčiu ir pastan venimo ir veikimo, gerb. vi
HOSPITAL
darbą, sėdėk ir žiūrėk kaip siųsti 3230 So. Lrtuanica Av., gomis. Į konferenciją jis pa zitatorius t. J. Vaškys davė
DR. P. ATKOČIŪNAS TaL TARds 8146
Po nauja vadovyste.
kitos dirba. Kad galėtų ir Chicago, III. Aš joms per kvietė taip pat ir tėvą vizi taryboms praktiškų nurody
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
Naujai
išdekoruota
ir
rūpesčius uždrausti tai gal siusiu. Dievas geras, už ge tatorių Justiną Vaškį. Pa mų, kaip vadovauti kongre
1446 So. 49tb Coort, Cicero
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
įrengta.
greičiau viskas atsitaisytų. rus darbus atmokės.
gacijoms.
Ypatingai
jis
ska

B AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
sveikinęs susirinkusius, kun.
ir Penktadieniais
24
vai.
patarnavimas
Bet deja, sėdžiu ir rūpinuos
744 West 35th Street
Prel. M. L, Krušas St. Raila perskaitė konferen tino kas mėnesį daryti tary
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.
apie viską. Ypatingai rūpi,
3147 St Halsted SL, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
cijos programą ir ėmė ją bos posėdžius ir visų narių
VICTORY
HOSPITAL
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
kaip toliau prasimaitinsime,
mėn.
susirinkimus
bažnyčio

vykdyti.
ir Šefitadieniaia
TRETININKŲ
Šventadieniais 11-12.
828 W. 33th PLACE
je. “Niro tarybos veiklumo,
nes viskas brangsta, o pagal
Valandos: 3—8 popiet.
Pradžioje
M.
Biginytė
šv.
Ofteo TaL ............ VlRginia 1886
priklauso visos Tretininkų
bos iš niekur nesulaukiame.
Phone: YARda 2330
KONFEREKOJA
Pranciškaus
garbei
pasakė
Kongregacijos veiklumas”, Pilnai įrengtas KTeiUkoe n.-part- DR. F. C. WINSKUNAS
Iš mokyklos mažai kas lie
‘
Kur
šv.
Pranciškus,
ten
gražų
eilėraštį.
Jos
deklamaDR. AL. RAČKUS
gydynidl visokių Ilgų —
— kalbėjo t. vizitatorius. Sa-' m*nt*B
ka, nes ir tėvams sunku ap
GYDYTOJAS IR 0BIRURGA8
•markių ir ligiaikinių.
vilnas ir gražūs lietuviški
ir
taika
”
—
šiuo
šūkiu
šie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vo kalbos gale gerb. vizita Pilnoj įrengtas Chirurgijos Desimokėti.
2158 West Cermak Road
met šv. Pranciškaus šventė tautiniai rūbai sužavėjo vi
partnu-iitas, kur svarbias ir i na
4204 Archer Avenue
Ofiso taL OAVal 8846
šesnes operacija* atlieka atsako*
Sąjungos mokyklos labai je spalių 4 d. Philadelphijos sus.
Ofiso vaL: 2—4 lr 7—8
mlngl
Chlrurgai-Daktarai.
LIGONIUS
PRIIMA:
PRIVATINES
Saredoj pagal sutartį.
blogai stovi, kai jau gšl ži Šv. Kazimiero lietuvių para
Toliau, konferencijoje da
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
PflnsM įrengta Physkrtherapy DePIANO PAMOKOS
t 7006 6te. PsteflfeM Aveam
partutentas priskaitant
DiatherTrečiad.
ir Sekmad. tik susitariua
note, girdėti gandai, kad a- pijos salėje įvyko Philadel- lyvavęs Pennsylvanijos uni DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
my, Uitra Violet Ray, Sinusoidal
lr
kitus
modernidkus
metodus
teinančius metais išnuomos phijos ir apylinkės lietuvių versiteto profesorius A. Sen
■gydymo.
Dorothy Davey
TeL YARds 2246
01.
patalpas pramonei, kad ga Tretininkų ir Šv. Pranciš nas tarė sveikinimo žodį.
Pilnai įrengta n X-Ray DepartMokina, vartodama pasaulio
daktarams
ir
pacientams.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
lėtų daugiau pelnyti, kad ne kaus mylėtojų konferencija,.
— Pasaulyje žvanga gink
C. YEZEUS
atsižymėjusio muziko
vtetMUi vertam ligoniui nereiktų parduoti. Siūlo mums Konferencijos tikslas buvo lai lr liejasi kraujas. Tiek
4729 So. Ashland Avė.
DANTISTAS
tttu atstumu, dėl stokos pinigų,
ALBERTO JONAS
fferfMudas gydymas lr priežiūra.
(2-tros lubos)
Mokinimo Tekniką.
Kas link mokesčių,
geriau susipažinti su švento neapykantos ir keršto Žmo
4645 So. Ashland Avenue
Mtatf būtų Jums ko
Tel.
MIDway
2880
Chicago, IIL
arti 47th Street
Pranciškaus dvasia iv kartu nių tarpe. Pasaulį gali iš D<H pasitarimo Saukit sekančiai
OFISO
VALANDOS:
KALBAM LIETUVIŠKAI vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
DIEXIL 3»23
numatyti priemones tai mei gelbėti tik meilė, kurią vi
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Saredoj pagal sutartį.
PASKOLOS
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
lės ir taikos dvasiai paskleis siems skelbia šv. Pranciš
TaMbnaa: HEMloek 5849
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta
kus ir Jo sekėjai. Gerasis AMERIKOS UCETUYTŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
DAROMOS ti žmonių tarpe.
DR. PETER T. BRAZIS
Konferencija buvo labai Dievas telaimina, jų žygiuaOR. MAURICE KAHN
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GYDYTOJAS B CHIRURGAIS
Oftea UL VlRginia MM
T< OANalrtlU
skaitlinga. Joje dalyvavo vi — baigė savo nuoširdžią, kal
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
ta^i BSVafe OM
GREITAI IR PIGIAI
6757 So. We»torn Ava.
si Šv. Kazimiero parapijos bą prof. A. Sennaa. (Prof. A.
4681 So. Ashland Avenue
DR. S. BIEŽIS
MĖNESINIAIS
OFISO VALANDOS:
Tretininkai, didelis .skaičius Sennaa yra šveicarietis, bet
Ofteo Tet: Yards 0994
Popiet nuo 1 UA 3 vaL Vak. TUK*
ATMOKEJIMAIS
GYDYTOJA* IB OHHtUBOAG
šv. Pranciškaus mylėtojų, gražiai kalba lietuviškai. Jis
Bes. Tel.: Kemrood 4300
GsmimaAS
Nedėliomia pagal sutarti
2201 VVest Cermak Rd.
tretininkai atstovai iš Phila- yra didelis Lietuvių prie te
VALANDOS
Avenue
Telefonas
CANB1
47M
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak
delphijos Šv. Jurgio parapi liūs).
Valandos:
1-3
popiet
ir
7-8
v.
vak.
Ofiso- vaL: 1—3 ir 6—8:50 P. H
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Sekmad., Trečiad* ir Sefttad. v»>
Po sveikinimų. Šv. Kaži.
jos, iš Šv. Andriejaus par.
TreAadieaiais i pagal entartį.
karais ofisas uždarytas.
DR. ETER J. BARTKUS
ir atstovai iš Camden, N. Y. miero parapijos mokiniai, Rea. 6968 8. Talifean Ava.
GYDYTOJAS IR OHOtUBOAS
DR. A. JENKINS
REZIDENCIJA:
Konferenciją atidarė mal vadovaujant Šv, Kazimiere Rea. TaL GROvehffl 06-17
1913
So.
Halstod
St
(lietuvis)
3241 We»t 60th Plane
Ofiso VALANDOS: »4 ii 74
da šv. Kazimiero parapijos Kongr. sesutėms, išpildė la Office Tek HBMlsek 4848
GYDYTOJAS B 0HIRURGA8
TsL REPubUo 7868
te pagal sutartį.
kleb. kun. Ig. Valančiūnas. bai gražią programą. Sera2500 VVest 63rd Street
SeknuuiiMteūi tai
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
TaL OAMaI 0»7
Savo kalboje kun. Ig. Valau fiškas linksmumas atgijo vi
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAI IB 0H&UBGA8
Nuo
1—4 ir nuo 7—9 vakare
čiūnas išreiškė savo dideli suose dalyviuose.
TsL Cicero 1484
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
VaL: 2—4 te 7-8 aš
Po gražių deklamacijų,
džiaugsmą, kad šv. Kazlmie
pagal sutartį
DR. f. ZALATORB
Katvtetad. te NaMiaaia sutetarus
DR. S. R. PALUTSIS Ofiso telefonas PROspect 6737
ro par. pirmą kartą Ame dainų ir vaidinimo, sekė tė 2423 We< Marąuette M
GYDYTOJAS B OHBUROAb
Namų telefonas VlRginia 2421
GYDYTOJAS B OKBURGA0
rikos istorijoje susirinko a* vo Justino Vaškie paskaita
Kaiup. I5tos gat 4r 49th Ct
1821 So. Halsted Street
LAIUTUYUY DAKTARAS
OFISO VALANDOS:
ŪB. STRIKŪLTS
OPTOMETBISTA8
8»0 Ba.
I Ori 4 psplrt
7 iki 8 nMn.

4©*

CHABUES SE6AL

m.

^^a^ggtartį.

MUTUAL
FEDERAL

Z.

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •

Savings and Loan

Snaclalle atidarymo pasiūlymas —
Tik Trumpam Laikui i Įskaitoma:—

Association

* Mokėti iria Akių Bgaamlnavltran * Patalsvmaa Len- (jiOC,
ai) (Vienas Reginys) • Paai rinkimas I* 2 Mod. Rėmų
lr Keliai. Beg. Kaina SUI.Ofl Viskas.

OF ( mfAeO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

E03AMH»U06A DR. S. GRANT
Registruotas Ontometrlstas — Virš 80 Metų Pktyrlmo.
Daug kitų Modemiškų Stylių Populiarčmis Kainomis.
Tai Yra Na ‘'Balt” Siūlymas — Mbs Ptodbdtfame Ką Garatsam*

Canal 8887

GRANT OPTICAL CO.

Ben.

t.

KAZANAUSKAS
Sekretorius

1602 SOUTH ASHLAND AVR.
Tol. TAR3MI 0149
Antros durys nuo Montgomery Ward

464d Sot
OITOD VALANDOS:
Nuo 8 iki A te ano 6 iki 8 vaL aak
Nedaliomis pagal sutartį
•Mina taL YAMa 671Y
TsL YARda 6981.

■sa.: KBVaaad 6107.

IR

1X BERTASH

•VBTMMUI IB OflEtaRAGAG
h vaL» maa V>< one

756 VVest 35th

VALANDOS: 11 v. erto 8H 3 pepi*
S iki 9 vai. vakare

ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 56tb Avenue
TU. Oiearo 1484

Kad būtume nuoširdfls,
mes pirmfannta turime būti
tefotngl, nes pirma turime
turūtV medžtngM, kortai gantame taikyti papuošalas.
MORE.

“Darbai parodo medės jėB%” (GoatheK

DR. EMB.Y V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rec. Tel. LAFayette 0004
Jeigu Neatsiliepia —
ftauk KEDzic 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Pankt., Seitad. 8:30 iki 9:30 vak.

ataakomlngal o*
prieinamą kalną

JOS F. BUDRIK
RRAUTUVBJi:

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
ML BADIO PATAISYMO

I

draugas

Trečiadienis, spalio 14, 1942

turi gana aliuminos padary
ti septynis iš. 50 kalibrų kul
kosvaidžius.
Ir visa aliumina iš 7,700
puodų turi gana metalo pa
daryti pilnai įrengtą pasė
kimo lėktuvą.
Taigi matote kodėl atlie
kama medžiaga yra reika
linga. Vieno žmogaus auka
gal daug nereiškia, bet šim
tų ir tūkstančių sudaro vie
ną iš turtingiausių šaltinių
žalios medžiagos visame pa
saulyje.

Rinkimas visokios atlie
kamos arba senos medžia
gos progresuoja. CIO, AFL
ir Gelžkelių Brolystės drau
ge veikia šiame vajuj ben
drai su 80 nuoš. šalies dien
raščių. Piliečiai visur yra
prašomi prisidėti prie va
jaus kaipo rinkėjai ir pra
nešti apie visas nenaudoja
mas mašinas ir nevartoja
mus metalinius daiktus, ku
riuos būtų galima pristatyti
plieno fabrikams. Moterys
visose šalies dalyse renka Guma ir gazolinas
kuo daugiausia skardinių.
Guma ir gazolinas artimai
Pradžioje, žmonės tik kai sujungti įvairiais būdais kas
kuriose šalies vietose rinko liečia vieną kitą. Ir abudu
skardines, todėl, kad tuomi būtinai reikalingi moderni
laiku nebuvo patogumų at niame kare. Gazolinas varo
skirti skardą nuo kitų me milijonus privačių ir komertalų (detin).
cijinių automobilių, beveik 5
Dabar “detining” įstaigos milijonai sunkvežimių, dau
įvestos šešiose svarbiose vie giau kaip 150,000 busų. Sunk
tose taip, kad skardines ga vežimiai ir busai išnešioja
lima kolektuoti iš kiekvie apie 35,000 padangų per die
nos šalies dalies ateityje.
ną. Labai daug gumos išeikKada visa medžiaga iš vojama kasdien, dauguma
šalies laukų ir darželių bus Į per greitą važiavimą.
t
surinkta perdirbimui, ką su
Vienintelis teisingas ir
ja mes darysime? Stebėti
praktiškas būdas išvengti
na ką mes iš jos galėsime
baisią gumos stoką yra pa
pagaminti.
skirstyti gazoliną. Visą tau
Atliekamas senas geležies
tą apimantis racijonavimas
ir plienas iš dešimt senų vir
prasidės lapkričio 22 d. Jau
tuvės pečių padarys pakan
dabar pergreitas važiavi
kamai plieno dėl vieno pil
mas sustabdytas su maksi
nai įrengto skautų karo.
mumo greitumu iš 35 mylių
61 šaldytuvas pagamins
per valandą visiems karams
vieną lengvą tanką, ir vie Suv. Valstijose apart sunk
nas užtenka dėl 12 lengvų vežimiams ir busams, kurie
kulkosvaidžių .45 kalibrų. daro reguliares keliones. Lė
6 didelės atmatų skardi tas važiavimas taupo gazo
nės padarys Vieną prieš-lėk- liną ir padangas.
tuvinį nurodytoją; 17 senų Trūkumai ir pasiaukojimai
radiatorių pagamins 75 mm.
tankų šautuvą; ir vienas
viedras pagamins tris dur Auga Lietuvos
tuvus.
Vienas varinis puodas pri draugu skaičius
stato pakankamai vario dėl | (LKFSB). Prie Friends
84 iššovimų automatinio šau of Lithuania Čikagos sky
riaus prisidėjo Dr. O. Intuvo amunicijos.
Viena sena baterija gali gvoldstad ir John O. Steen.
parūpinti' užtektinai švino Abu norvegai. Dr. O. Ingvodėl trijų prieš-lėktuvinių šau ldstad daug yra nudirbęs
norvegų aukų rinkimo veik
tuvų.
Aliuminas iš vienas skal loje.
biamos mašinos gali pada
ryti 21 keturių svarų pade
gimo bombą.
Elektrinė valymo mašina

nuošė. Iš to matyti, kad jie

Lietuvių motinų
peticija prezidentui

NAMINIS FRONTAS
Sena medžiaga

JY

John (Jake the Barber)
Factor prašo Chicagos po
licijos apsaugos nuo Roger
Touhy, kuris yra pasakęs,
kad kai tik jis galės išsi
laužti iš kalėjimo, tai užmu
šiąs jį.

dar tebevaldo

(LKFSB). Apie septynias
dešimties Sibiran ištremtų
lietuvių adresus turi Lietu
vos konsulatas Čikagoje.

istorinę

(LKFSB). Po pirmojo ka
ro siekdami Lietuvos pripa
žinimo Amerikos lietuviai
surinko milijoną parašų, ku
riuos nuvykusi didžiulė de
legacija 1921 metų geg. 31
dieną įteikė prezidentui. Da
bar gi Kat. Federacija ima
si iniciatyvos surinkti para
šus lietuvių motinų, kurių
sūnūs išėję į kariuomenę.
Motinos vardan sūnų lieja
mo kraujo prašys preziden
tą, kad jų tėvų kraštas Lie
tuva būtų išlaisvinta ir jai
būtų užtikrinta nepriklauso
mybė. Peticijos tekstas jau
baigiama papuošti. Bus ats
pausdinta apie 6,000 blan
kų. Numatoma, kad peticija
bus įteikta 1943 metų vasa
rio 16 dieną.

IV O L K STUDIO

MODKKN
(OMIU.KIE

^|{

1(»WEHT POttKIHLE PKICEb

A.

k.

ANTANO

100 — VAIKINŲ — 100
Prie abelnų dirbtuvės darbų

A. t
T A.

SHIFTAI 8 A. M. IKI 4 P. M.
12 M. IKI 8 A. M.

BARBORA NAUTUŽIENfi

W. F, HALL PRINTING CO.
4600 Diversey Avė.

Gyveno Tėvų Marijonų ūkėje
Mirė Spalio 12, 1942 m.
Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdi
me gimines ir jos prietelius.
Ėūnas pašarvotas Antano
•M. Phillips koplyčioje, 3307
So. Lituanica Avė.
Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, Spalio .15 d. iš kop’včiOs 9:30 vai. ryto bus atly
dėta j Aušros Vartų parap.
bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir
pažistamus dalyvauti šiose
laidotuvėse. -c
Nuliūdę:
,
Giminės lr jos Prieteliai

Laidotuvių Direktorius
Antanas M. Phillips, Telefo
nas Yards 4908.

O

VALANDOJE

S

MAZELAUSKO

kuris apleido š) pasauli spalio
14 d. 1941 m. Ir tapo palaido
tas Šv: Kazimiero Kapinėse.

Kreipkitės į -

Nors laikas tęsiasi, bet mes
Jo niekados neužmiršime. Prisimlnųlųrpi . ,š|ų liūdna. . diene
lę, užprašėme* ’fiv. Mišias Spa-'
lio 14 d.. 7 vai. ryte. Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje. Kitos
šešios šv. Mišios bus atlaiky
tos šv. Pranciškaus Vienuoly
ne, Pittsburgh, o vienos Tėvų
Marijonų koplyčioje, Hinsdale,
Illinois.

ANTHONY B. PETKUS

Mes jo artimieji nuoširdžiai
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažjstamus
dalyvauti
šiose pamaldose ir kartu su
mumis pasimelsti už amžino
atilsio Antano sielų.
Tie, kurie negalės išklausy
ti Šv. Mišių, prašome nors ke
lias maldeles sukalbėti jj pri
siminus.
’

O jūs mielas vyre. ir bran
gus mflsų tėveli, ilsėkis Vieš
paties ramybėje.
Liekamo

nuliūdę

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Bro

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

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

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

•

JOSVPwnww' oaron
(SABONAITIENft)
(po tėva’s MleliaiH'kaitė)

Mli « Spal’o 12. 1947, 9 55 vai.
ryte, su1pui'U8 47 m. am*..
Gimė Lietuvoje Kilo iš Kė
dainių ppskr., Vosyliškiu par.,
Levlkalniij ka’mo.
Amerikoje Išgyveno 28 m.
Pa'iko dlde'lame nuMūdlme
vyrų Kazmiera, duk’erj Eilėn
Ir žentą Albert Skrabls. 2 sū
nus Edvardų (U.S. Navy) Ir
marčių T.ucllle Ir Bruno, anū
kų Edward Cho ries Sabon, se
serį Julių lr Svogerj Juozapų
Antanaičius lr jų šeimų, švoger). švogerkų Jonų ls Onų
Sabonalčius lr lų šeimų lr
daug kitų giminių, draugų lr
pažjstamų.
,
Lletuvoie paliko aeserj Ma
rijonų Mlellnucknltę.
Kūnas pašarvotas namuose,
1328 Ro. Emerald Avė.
Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni. Spalio 15, 11 ramų 8T00
vai. ryto bus atlvčė a J ftv.
Jurgio parap. hažnvčlų, ku
rioje (vyks gedulln-os pamal
dos ui velionės »1elų. Po pa
maldų bus nulydėta | šv. Kasltnlero kaoines.
Nuoilrdžlol ' kviečiame vlsua
gimlneų draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Dnktė, SIU
nai. tentas, Marti, S"ano, švogerlsl. Švogerką,
Arnikas
Ir
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards

4908.

ŽENKLAI

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Pasitikėjimo
Mumis
Rekordas —
ŠI Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos
Rankose)

ų

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

,

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unexoelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
BUY U. 8. WAR BONDS WTTH THE SAVING
I
9

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

KRBIIPKITUS PRIE UOTUV10

JOHN ,w;

PA£HANKIS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
MODERNI Išvidinė PARODA:!

REZIDENCIJA:

4535 W. Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645
|

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; fteitad. ir Sekm. 9-6 vai.

VYRAI — SU ŠEIMOMS
IŠMOKINSIME
Prie Machine Rhop darbų.
Geros
darbo sąlygos. Atsineškite gimimo
llfldijimų ar pilietybės popleras Ir
sočiai secnrlty kortelę. Atsišaukite J:

8025 W. 47th STREET

YRA MALONU
DIRBTI DfcL “JEWEL”
Patyrimas nereikalingas. Store dar
bai. Pradinė alga 320.00. Pilnas už
mokestis laike mokinimo.

APPLY 9 A. M. to 5 P. M.
5982 W. CHICAGO AVĖ.
arba

8817 S. ASHLAND AVĖ.

JEVVEL FOOD STORES
VAIKINAI

EMPLOYMENT DEPT.

Užimti nuolatinius Ofiso Pasiuntinių
darbus. Gero mokslo, švarūs ir man
dagūs.
AMERICAN MEPICAI,

GELŽKELIO

535 N, Dearbom St.

Paprasti Darbininkai, Karu Valyto
jai, Round-House Service Vyrai rei
kalingi. Matykite Master Mechanie
sekančiai—

Vaikinai Ir vyrai su klek tai paty
rimo didelėje lovų. Išdlrblmo dirbtu
vėje. Gera užmokestis.

ASSOCIATION

C. B. and Q. R. R. CO.
1625 So. Western Avė., Chicago

DTRBTIVftS

PAGELBININKAI

COLVMBIA BEDUINO CO.
1750 No. Wokxitt

HELP WANTED — MOTERYS

SCREW MACHINE VYRAI
Automatic ir Hand screw set-up vy MERGINOS reikalingos
—
prie
rai reikalingi. Aukštas užmokestis.” lengvų dirbtuvėje darbų. 5 dienos
overtime, nuolatini darbai.
Svarbi į savaitę. Patyrimas nereikalingas.
karės industrija. Pašaukite — •
DOCTOR DRESS CO.
SEELEY
7460
847 W. Jackson Blvd.

LATHE HAND reikalingas. Taipgi
vaikinas 18 metų senumo, dirbti
machine shop. Kreipkitės J —
HODGSON FOUNDRY CO.
2012 West 13tlt Street
REIKALINGI VYRAI iki 55 metų
senumo, prie lengvų dirbtuvėje .dar
bų. Patvrimas nereikalingas. Atsi
šaukite DABAR. 5-tame aukšte.
McLEOD & CO., 216 W. Institute PI.

MACHINISTAI
Geri all arcund vyrai. Proga išsi
dirbti.
Amžius
nesvarbu.
Geros
darbo sąlygos ir transportacija. Pa
šaukite
KEYSTONE 2172
PAIEŠKOMAS VYRAS fiOFERAUTl
“DRAUGUI” yra reikalingas šoferis
naktiniam darbui, kuris kartais ga
lėtų būti suderintas su turimu dar
bu. Kreipkitės J "DRAUGĄ” rytais
telefonu — CANai 8010 arba asme
niškai Prašykit B. P. č’nlkas, M.I.C.
(TOOL. DTE, ir JIG. MAKERS rei1 kalingi. Taipgi Hand Screw Machi
ne Set-up vyrai. Gera užmokestis ir
overtime. Atsišaukite tarp 8 vai. ry
to ir 5 vai. po piet.
MONROE ACME CO.
215 N. Aberdeen

DRTIJ, PRESS OPERATORIAI
Patyrę. 50 centų Į valandų iš pra
džios su bonais ir overtime. .
AMERICAN PERFORATOR CO.
625 W. Jackson Blvd.

SANDERS — Spindle Ir Beit Pa
tyrę prie novelty rakandų.
FEDERAL WOOD CARVING
1029 W. Chicago, Avė.
VAIKINAI IR VYRAI
1 Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pas
tovūs darbai.
THOMPSON fk TAYLOR
DIVISION
536 W. Cermak Rd.
VAIKINAI

Prie Pakavimo lr Bindery darbų.
THE PROCESS CORP.
1956 S. Troy St.

REIKALINGO8
DVI MERGINOS
dirbtuvėle ir jaunų vyrų. Patyrimas
nereiks i|nra.
i

STERIANG .REFLECTOR CO.
1431 W. Hubbard
JAT7NOR MERGINOS

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pa
tyrimas pereika'tnga. Pastovūs dar
bai, gerų užmokestis.
3001 W. GRAND AVENUE
(netoli Sacramento).

MERGINOS
REIKALTNGOS
prie
lengvu assembly darbų. Patyrimas ne
reikalinga.
v
COMET MODEL AIRPLANE CO.

139 W. 29th St.

MERGINOS
Prie Pakavimo Ir Bindery darbų.
THE PROCESS CORP.
1956 S. Troy St.
MERGINOS ir VAIKINAI reikalin
gi išmokti amatų. Lengvas Bindery
darbas. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas |sidirblmas.
PLASTIC BINDLNG CORP.
732 So, Sherman Street

MERGINOS — MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Prie leng
vų Vakavimo darbų. Pastovūs darbai:
THOMPSON * TAYLOR DIVISION

536 West Cermak Rmad
OPERATORE — PATYRUS
Single needle. Gera mokestis. Kreip
kitės J—
«
PARKER LAMP SHADE •
1550 No. Dayton Street

PARDAVIMUI KRAUTUVĄ

Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai geri {rengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Krelokltėa prie:
Mr. Waiter Nutovr. 2200 W. S7th SL,
Chioago. Dl.. tel. LAFayette 6098.
PARSIDUODA
—
MARQVETTE
PARKE MŪRINIS NAMAS, 2 fletų
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamų kainų, arba apaiims } mai
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės
sekančiai:
7242 SO. FAIRFIELD AVENUE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Moteris,

Thikterys, Kūnai. Brolis,
lienė Ir Giminės.

H EI,P WANTED — VYRAI

PHONE LAFAYKTTB t*!3

(LKFSB). Iš Europos ne
seniai atėjęs laiškas prane
ša, kad tėvai saleziečiai Lie
tuvoje savo rekolekcijas at
liko netoli Nemuno esančia
me savo vienuolyne Vytė-

NULIŪDIMO

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoloh

ADVAM EI) HHOTOt.K U*HY

Metinis Atminimas

t

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

1945 Wes» 15* Street

Nt®

ADS

CLASSIFIED

vietą.

Vytėnuose dar tebėra
saleziečiai

Adresai Sibiran
ištremtų lietuviu

tą

4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAPayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii atotiea WGEŠ (1390), au Povilu fialtimieru.

DRAUGAS
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė,
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya
A metnber of the Catholic Press Association
' 8ub*criptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months —■ $4.00. Single Copy — 3 cents.
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Karą laimėsime - žmonija bus laisva

galva p. Churchill dieną ir nakty dirba diriguodami
jungtinių tautų karo jėgas. Savo patarėjais jie turi
geriausius strategus, rimčiausius karo ekspertus. Pas
juos suplaukia ii visų karo frontų smulkmenlškiausios žinios. Jiems yra žinomas Ir priešininkų jėgų
judėjimas ir jų pajėgumas.
“Vyriausieji karo vadai, prieš savo akis turėdami
karo eigos davinius, nustato ateities veiklą^
“Jiems pasitiki milijoninės armijos, pasitiki visa
eilė tautų. Pasitikime jais ir mes, nes jie žino ką

Trečiadienis, spalio K, 1942

uirnrai

3
“žvaigždė“ vis dar tebesi-

gilina į

ba buvo pažymėtinai svarbi.

6. m. spalių mėn. numeris

Tą patį vedamąjį straipsnį baigdami pažymėjome,

turi įdomų kun. J. Žilinsko

kad “karas tikrai būtų praloštas, jei vadai pasiduotų

pamokslą, pasakytą 1694 m.

sentimentui, jei klausytų ne šalto proto, ne strategų

Shenandorio lietuvių bažny

ir kitų karo ekspertų nurodymų, bet demagogų sukurs

čioj.

tytos minios.”

mose pamaldose naujai pa

toriams dėl reiškiamo nepasitikėjimo Prezidentu Roose-

statytoj

veltu ir karo vadovybe, mes rašėme:

lietuvių bažnyčioj.

“Ne Litvinovas, ne Anglijos ar Amerikos komu
nistai, ne slakeris Prūseika ar parsidavėlės Bimba
su Mizara lr Andruliu nustatys laiką, kada atidaryti
antrąjį frontą prieš Vokietiją, bet Prezidentas Roose
veltas ir Premjeras Churchill, pasiremdami mhlitarinių ekspertų patarimais“.

po karo pramonės centrus, Prezidentas pažymėjo, kad —

1. Santarvės jėgos stiprėja.

būti nubausti.

pamokslininkas, “visų Ame
rikos lietuvių buvo atkreip

tos į Shenadorį lyg į paveiz-

dą, lyg į Jeruzalę kokią iš

ganymo ir vadovystės“.

pasakytąją kalbą,

kuri visais atžvilgiais yra begalo

Shenadorio

tuvių gyvenime.
Ar tik ne panašų vaidme

svarbi.
nustato jungtinis armijos ir laivyno štabas, kuris nuo

šiandien vaidina

nį

Chica

Kun. A.

Milukui,

senam

mūsų laikraštininkui ir vei

pagarbą, kad jis nesustoja

Ateities planai

6. Kariaujama dėl visų tautų išlaisvinimo.

Prezidentas ir daugiau klausimų palietė, tačiau čia
suminėtieji yra patys svarbiausi.

Laimėsima -» *»»

»*--»*

, «

nė, kad pastaruoju laiku daug strateginių nuospren-

padaryta.

,
.

—

4*4

Nėra abejonės, kad kiekvienam padoriam šio krašto

gyventojui buvo džiugu girdėti iš paties vyriausio kraš
to ir karo vado, kad Amerikos, Anglijos ir kitų san

tarvininkų karo jėgos auga.. Tos jėgos jau viršija prie
šų jėgas. Priešai daug vilties dėjo į nervų karą, sėjantį

terorą, naudojantį penktąją., koloną etc., bet tikslo ne

pasiekė. Pačių priešų viduje nuotaika pasidarė bloga.

Nepasisekimai prie Stalinogrado, milžiniški nuostoliai,
maisto stoka, nuvargę darbininkai karo pramonėse —
Dėl to, abejonės nėra, Amerika ir jungtinės tautos

. “Vienas iš jų“, sakė Prezidentas, “dėl kurio mes
visi sutikome — liečia atitraukimą priešo. jėgų nuo
Rusijos ir Kinijos prie kitų karo teatrų •» naujomis
ofensyvomis prieš Vokietiją ir Japoniją. Pranešti,
kaip ir kur tos ofensyvos bus pradėtos, šiuo laiku
per radijo negalima“.
Gerai, kad bus pradėta naujos ofensyvos ir labai

gerai, kad neskelbiama kur ir kada jos bus pradėtos.
Tai yra generalinių karo štabų reikalas. Jei savo pla

Tai patvirtina, kad Anglijos ir Amerikos komunistų

agitaciją už antrąjį frontą, nurodant net laiką ir vie

karą laimės.

tą kada ir kur tą frontą atidaryti, buvo ir yra didžiau

Taip kalba Prezidentas.

sia nesąmonė. Jų, komunistų, norus pildyti — reikštų

Ir jis, aišku, neklysta.

jungtinės

tautos

neieškos

masinio

keršto Italijos, Vokietijos ir Japonijos žmonėms, ta
čiau nacių, fašistų, japonų militaristų žiaurieji vadai
turės būti nubausti. Jų visi kriminaliniai aktai yra ty
rinėjami su dideliu atsargumu, sukraunama daugybė

įrodymų, kurie bus reikalingi pokariniame teisme.
Taip ir turės būti.

Karą pradėjo diktatoriai. Jie tiėk tautų pribloškė,
tiek kraujo praliejo, tiek ašarų išspaudė, tiek

daug

skriaudų pridarė, kad jie tiarai susilauks užpelnytos
bausmės.
Karo eigą nustato militariniai žinovai

pasitarnavimą priešui.

1

Prezidentas Rooseveltas dar kartą stipriai užakcen

kape

jose

mokinama

visi

penki kūno pajautimai,

tent regėjimas

bū

pro rakto skylutę, ką veikia
tikinitieji žmonės, kaip

kultūrai

“Mes, dėl to, kariaujame dėl atstatymo ir įamži
nimo pasauly tikėjimo ir vilties.“

miesto apitamsia gatve ne

bijai nei

roma susirinkimai

kito

šunies, nei

gyvulio, bet blogo žmogaus,

kuris tave gali

plėšti, su

mušti ir net nužudyti.

Tai

bedieviškos mokyklos

vai

el

namuose tikėji

Eidamas naktį

kokį žvėrį.

žiūrėti

—

siai.
Tokias mokyklas. Tai be
bedie

dieviškos mokyklos

ir t. t.

viai skaito geriausiomis.

kad visa tai galėtų pranešti
čekai; girdėjimą — ne tik
užsiglaudus už kampo klau

syti, ką kiti šneka, bet

Užėjęs aną dien pas Juo
dar

zą Gurkšnį pamačiau

ir

pačiam mėginti kitus išpro

savo

vokuoti, ką kiti mano apie

dalyką.

bedievišką rėžimą ir. paskui

bonka snapso ir ant jos pri

’taportūoti

nematytą

gyvenime

Ant stalo

stovėjo

su

lipdytas pokeris

tokiu

las galėtų eiti ir mėnesinis

visk tai

ir dar daug daugiau istori

kad ji bedievybės

priešus

parašu: “Mano gyvybės iš

nės medžiagos surinkti ir pa

sulikviduotų; pauostymą —

gelbėtoja. Laikysiu tave ant

čekai,

skelbti, jei mūsų rašytojai

stalo, kol gyvas busiu!” Na,

ir pati visuomenė ateitų į

sveiks.

talką senam ir uoliam spau
dos veteranui kun. A. Milu

— Na, Juozai,

1 ^*4 v Mt «4«l /***/<
'ZteLtŪMi

kui.

— sakau,

— kas čia dabar per fonės.

(7/

Pirmą syk girdžiu, kad šnap

Anot A. Jakšto:

sas būtų žmogaus

“Vienas žodis ne šneka,

išgelbėjęs. Paprastai, šnap-

“Vienas vyras ne talka —

sas yra žmonių žudytojas.

—

“Kai du stos —
“Visados darbą padarys!“
•
šiuo karo meto moterys

vai

“Draugo” 1917 metų

spalių 14 d.)

Vien tik Chicagoj ir Cook
County per keturis mėnesius

ar

ne bet ši

Kaizeris tariasi

rijos

vauja

išgelbėjo, — sako Gurkšnis.
— Na, sveiks.
— Tokiu

Bulga-

sostinėj, eina labai

kuriai

Vokietijos

— Kokiu Būdu?

savo

su

pakalikais... Sofijoj,

Tasai vaidmuo reiškiasi {-

Tikėk,

gyvybę

snapso bonka mano gyvybę

(Iš

konferencija,

sijusime, jog vėl esame apsaugoti, jog mūsų

jis palieka baisesnis už bet

to,

Pasirodo, kad ir U. S. ka
ro bonų jos daug parduoda.

kalbėjo:

užlaikomi,

kad

ir

paragauja snapso —

galop

Atsakymas. Bedieviai gi

ria savo mokyklas dėl

nie

vieni

nužudyti

kai. Kai pauosto, palyti

visokiais burtais. Girdėjęs.

visų žmonių laisvės ir gerovės.

“Šiandien naujojo pasaulio sūnūs kovoja tolimose
nuo savo krašto — Amerikos šalyse apsaugoti visos
žmonijos, inimant ir mūsų, dėsnius, kurie klestėjo
naujojo pasaulio laisvėje. Mes atsimename nesuskai
tomus žmonių milijonus, kurių ateities laisvė ir pati
gyvybė pareina nuo pasdovaas jungtinių tautų lai
mėjimo. “

žmogų

razumas

svarbi centralinių valstybių

’

padaryti, į namus įsilaužti,

sios mokyklos, nes jose ne

nuodijamas vaiko

palytėti ir

bės mokyklą. Jam holdapas

geriau

viškoj Rusijoj yra

pa

išmokstama

kas esti išėjęs visą bedievy

giria

vairiose srityse.

liepė į motinas ir tėvus, užtikrindamas, kad Amerikos
geriausiai

dėl ko bedieviai taip

paragavi

paragauti — vai

pagalios

ištlumočyti,

tavo, kad šis karas yra vedamas dėl visų tautų ir dėl

ir civilizacijai nebėra pavojų. Dėl to, Prezidentas ir

riausiais karo pabūklais,

lietuvių istorijai.

dina.

bilizuoti vyrai nuo 18 metų amžiaus, Prezidentas atsi

kariai yra puikiai paruošiami karui, apginkluojami ge

vertingą medžiagą Amerikos

tikrai didelį vaidmenį

Už vtsų žmonių laisvę ir gerovę

Bus tikrai džiugu, kai, sudužus Berlyno ašiai, paSuminėjęs, kad U. S. kariuomenei bus reikalinga mo

leidęs “žvaigždę” ir rinkęs

Šis laikraštis arba žurna-

,

nus paskelbtų, priešai jais tikrai pasinaudotų.

naciams užduoda didžiausią galvosūkį.

laimėjus,

*
Prezidentas pranešė labai svarbų dalyką. Jis primi

Prašau man

palytėji

pagalios

mas. Kai

mo atžvilgiu, kokie kur da

kėjui; reikia atiduoti didelę

niais ekspertais.

Kam

prof.

mas ir

uostyti, paskui

giasi savo

gos lietuviai.

lat posėdžiauja. To štabo viršininkai yra — admirolas

pertams.

Karą

laikais

gerai teįsiskaito Prezidento

arba penktakojai

Pašenavotas

snapso, o šį seka

savo mokyklas. Sako, bedie

bų vaidmenį Amerikos lie

veikia artimame kontakte su Jungtinių Tautų militari-

5. Karo strategiką reikia palikti militariniams eks

miesto

tas patvirtino savo kalba. Dėl to, lietuviškieji komu-

Leahy, gen. Marshall, adm. King ir gen. Arnold. Jie

4. Ir 18 m. vyrai bus reikalingi kariuomenei.

to

lietuviai vaidino labai svar

Anot Prezidento, Jungtinių Valstybių karo planus

2. Jungtinės Tautos karą laimės.
3. Nacių, fašistų ir japonų militarizmo vadai turės

gražioj

“Akys ir širdys“, kalbėjo

Tais

Klausimai ir Atsakymai
pininke !

Tai buvo pamokslas pir

Rugsėjo 25 d., atsakydami lietuviškų bolševikų redak

naciai

Papasakojęs įspūdžius apie savo in cognito kelionę

lietuvių

senovę.

daro.”

Tuos ir kitus mūsų teigimus Prezidentas Roosevel

Kolumbo dieną pasakytoji Prezidento Koosevelto kal

Amerikos

vado

kaizeris.

Praeitą

vasarą pentavau sau stubą.

Buvau ties

trečio

aukšto

langais. Staiga pajutau

aš

su kopėčiom atbulas virstu.

Mirtis buvo

Tariasi karo reikalais.
•

būdu.

neišvengiama.

Bet tuo tarpu .žvilgterėjau

Priešingi tik bolševikai....

pro langą į rendauniąko ki-

$61,706,212.74.

Kerenskio koaliciniam kabi

činą ir pamačiau ant stalo

Garbė joms!

netui yra priešingi tik ra

bonką šnapso. Taip ji

dikalai — bolševikai...

mane

moterys pardavė bonų už

Bu

Laimė ne tik akla, bet ji ( vusia rusų caras persikėlė
apakdo ir tuos, kuriuos ji gyventi į Abolah vienuoly
glosto. (Ciceronas).
ną, netoli Tobolsko

prie savęs

ėmė

traukti,

kad atgavau balansą ir

vėl

atsidūriau prie namo sien

os. Na, sveiks!

NAVY PRANEŠA APIE LAIVUS

Tikslas labai aiškus. Vokietijos ir Japonijos mi

lionai šauniai rūpinasi karių dvasiniais reikalais.

Prezidentas ypač stipriai pabrėžė, kad karo eigą nu
stato karo žinovai, strategai, bet ne rašomųjų maši

nėlių strategai, kurie savo pažiūras skelbia soaudoj ir

litarizmo siaubas turi būti sutriuškintas, kad jis dau
giau savo galvos nebepajėgtų pakelti, kad jis nebegrą-

sintų destrukcija, vergija, žiauria mirtimi.
Tokia tai buvo Prezidento kalba. Ji priduoda vilties

per radijo.
i

“Vargas su rašomųjų mašinėlių strategais yra tas’’,

ir ryžtingumo. Tai nėra tušti Žodžiai, bet jie yra pa
remti faktais, milžiniškais darbais ir pastangomis.

sakė Prezidentas, “kad, nors jie gal lr tori gerų idėsavo žinioje neturi daug informacijų apie mL
Marinių operacijų faktus ir problemas.

“Todėl ir ateityje mes paliksime karo planus n»Hitarlniams vadams“.

Gera tvarka viduje, piliečių darbštumas ir ryžtingu

Šiais žodžiais Prezidentas atsako komunistų agi

tatoriams, kurie agituoja, kad karo planai — laikas
ir vieta atidaryti naujus frontus būtų nustatyta

Kova sv blogais reiškiniais

ma

mas, gera nuotaika visuomenėje stiprina valstybės vi

duje pajėgumą.

Gera nuotaika, valstybės viduje daug prisidės prie
pagreitinimo karą laimėti.

siniuose susirinkimuose.

Tokie visuomenėje reiškiniai, kaip pesimizmas, de-

Mes taip ir manėm

fytizmas ir indiferentizmas siekia gadinti visuomenės

Ta proga norime priminti, kad mes, atsakydami mi

nuotaiką. Dėl to ne be reikalo New Orleane arkivys

nių kurstytojams, keliais atvėjais rašėme apie reikalą

kupas Joseph Rummel energingai ragina vesti kovą

palikti karo reikalus militariniams ekspertams.

su tais kenksmingais kraštui reiškiniais.

sėjo 24 d. savo vedamajame rašėme:
“Prezidentas Rooseveltas Ur Anglijos

Rug

vietoje. Vi
atkreipti rimčiausio dėmesio.

Arkivyskupo paraginimas yra visiškai

suomenė* vadai

į jį turi

U. S. S. Vincennes, vienas iš trijų Amerikos sunkiųjų kruserių, kuris buvo nuskan
dintas Solomon salų mūšiuose. Navy praneša, kad kiti kruseriai buvo nuskandinti šie:
Ouincy ir Astoria: iš viso Amerika neteko devvniu laivu’ Soloutons mūšiuose

/

D R A TT. G * S

Trečiadienis, spalio 14, 1M2

“Drauge” jau dedami pa
veikslai ir aprašymai lietu
vių jaunuolių, tarnaujančių
Dėdės Šamo kariuomenėje.
Būtų labai gerai, kad, kiek
galima, daugiau tilptų to
kių fotografijų ir aprašymų.
Tuo pačiu laiku ruošiami
planai išleisti knygą su pa
veikslais ir aprašymais vi
sų Amerikos lietuvių jau
nuolių, kurie tarnauja J. A.
V. kariuomenėje ir yra sužy
mėti bažnyčių “garbės sąra-

Nauji Lietuviški
Rekordai
10 ixJlų. ix> 70 centas vienas —
gaunama tiktai nudriko
Naujoje Krautuvėje
Mylėjau Mergelę
lr
Močiutė
Manę Barė — Įdainavo Bekeris.

Plaukia Mano Laivelis ir Jau
noji Mergelė — Įdainavo Bekeris

Stasytės Polka ir Chicagiečlų
Polka -— Jezavlto Radio Orkestrą
Lietuvių
Radio
Melodijos lr
Dzūkų Polka — Įgrojo Serelk,
Schemett & Labanauskas

Sužadėtinių Valcas ir Rosaliutės Polka — Įdainavo Pupų Dledienė

Sekminių Valcas ir Obelių Pol
ka — Įgrojo Biržys
Gardus Alutis ir Mariampolčs
Polka -— Įgrojo Biržys

Septintame Rojuje ir Jaunys
tės Meilė — Įdainavo Sabanaus
kas

Sukas Ratukas Polka ir Būk
Vyras Polka — Įdainavo Dvariouaa. i*.>M »*•’* ų 14 ....^
•.» c*i >
Virbalio Polka ir Polka Dėl
Numylėtos — Įgroo W. Gula.
Aukso Žuvytės Polka Ir Regi
nos Polka — Įdainavo Padaužos
Grupė

Meilės Karalaitis lr 4 Ratai —
Įdainavo Pazerskas
Ruduo
ir Nepamiršk
Mane
Valsas — Įdainavo Sabanauskas

Oi, Mergyte, Tu Jaunoji ir Vai
Nekukuok — Įdainavo Graužinis

Vėderas ir Mikita —
Cetkauskas ir Vilniškis

Įgrojo

šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia ir
Kur Tas šaltinėlis — Įdainavo
Graužinis.
Jeigu norite prisiųsti Į kitą
miestą, tai supakavlmas ir prlaluntlmas kainuos vienas doleris
ekstra.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.
Didelė Rakandų Krautuvė,
Radio ir Jewelry

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7238
leidžiamas žymus Radio prog
ramas Sekmadienio vakare 9 vai
W<*PL 1000 K.
Ketvirtadienio vakare 7 valandą
WHPC 1450 K.

Brighton Park. — Praeitą
sekmadienį Ignaco ir Mari
jonos Petkų namuose, 4343
So. Rockwell St. Nekalto
šuose”. Beveik kiekviena lie Prasidėjimo P. Sv. (Varg
tuvių parapija turi panašų dienių) Seserų naudai įvyko
sąrašą ir kiekviena galėtų “bunco party’, kuri, reikia
suteikti nuorašą tų vardų. , pasakyti, buvo sėkmingiauGreičiausia nebus galima 8ja Taį nuopelnas šeiiųininsurinkti paveikslus visų tų ■ kų, jg. jr M petkų, jų pageljaunų lietuvių, tarnaujančių binink^, kurie prie šios prakariuomenėje, bet gana leng1 mogos rengėsi su giliausiu
vai galima gauti nuorašą pa- ( nuoširdumu ir rūpesčiu. Bet,
vardžių “garbės lentelės” ba dabar, aiškiai įrodė, kad
žnyčiose.
jų tas vargas, rūpestis, virto didžiausiu džiaugsmu, nes
Nuoširdus atsikreipimas
pramoga pavyko kuo puiŠiuomi nuoširdžiai prašo kiaušiai ir duos gražių sekme, kad parapijų komitetai,,', mįų.
ar klebonai, atsiųstų sąra
Garbė ir nuoširdžausia
šus tų pavardžių iš “garbės padėka priklauso namų šeilentelės” į “Draugo” redak mininkams, Ignacui ir Ma
ciją, kad galima būtų suda rijonai Petkams, kurie ma
ryti pilnas sąrašas visų jau lonėjo užleisti savo pastogę;
nuolių lietuviškos kilmės, ku j taip pat visoms ir visiems
rie tarnauja A. J. V. ’kariuo- rengėjams, talkininkams^kumenėje. Toks dalykas tikrai rie padėjo platinti dovanų
bus istorinis ir Amerikai Rū tikietus. ir tiems, kurie ko
dijimas, kad lietuviai yra pa kiu būdu prisidėjo prie pra
darę didelę auką A. J. Val mogos. Bet ir nuoširdi pa
stybių laisvės gynimui ir padėka priklauso ir tiems, ku
Kuosavimui kitų valstybių iš rie taip skaitlingai suvažia
nacių vergijos.
vo ir parėmė rengėjų gražų
Nėra jok**o pelno “Draugui” darbą.
Siųskite savo pažjstamų
Užtat reikia pasakyti, kad
kareivių paveikslus “Drau Ig. ir M. Petkai, jų pagelbi
gui” su vienu doleriu, už ku- ninkės ir visi, kurie tik šia
' rį padarysime klišę, ir sy me darbe padėjo, atliko vie
kiu su kareivio biografija ną gražiausių ir gailestin
įdėsime į “Draugą”. “Drau giausių darbų, už kurį Ne
gas” iš to negauna jokio pel kalto Prasidėjimo P. šv. Ma
no. “Draugo” redakcijai kai rijos Seserų vienuolija bus
nuoja vienas doleris pada giliai dėkinga.
ryti klišę. Tos klišės kainuo
Tuo atžvilgiu, pasitikime,
tų daug daugiau, bet admi kad ši prąmoga Petkų na
nistratorius yra padaręs su muose nebus paskutinė, nes
tartį su viena kompanija ir Marijonos Petkienės pašiauji padaro tas klišes už tą kojimas viršminėtoms seserims J1O
yra begalinis; tikimės,
specialę kainą.
I1U1B
Draugo redakcija tikrai kad už kiek laiko jinai suprojektuoja išleisti knygą su • ruoš ir kitą pramogą, nes,
visų tų kareivių paveikslais kiek teko girdėti iš susirin
ir, jei bus kooperacijos, su- kusiųjų, kad labai patiko ne
rinkti visas pavardes lietu vien parengimas, jo graži
vių kareivių iš “garbės len tvarka, bet ir patys vaišingi
telių” visose bažnyčiose. To šeimininkai.
kia knyga įamžins lietuvių
jaunuolių pavardes Ameri
kos lietuvių istorijoj.
VHOLESALE
Siųskite paveikslus
j
L1QUOR
su biografijomis
ĮSTAIGA
Nuoširdžiai kviečiame
kiekvieną šeimą, kuri tun
savo narį, ar giminę kariuo
Uveilojame
po vLm»
menėje, atsiųsti paveikslą
Ohtcagou
ir tik vieną dolerį padengi
mui lėšų už klišės padaryREMKITB
;i mą. •
8ENĄ
LIETUVIU
Pagerbkite savo mylimuo
DRAUGĄsius ir įamžinkite jų vardus. n. KAirmą na*.
XXX

LEO MORKUS, Ji.

Daugelis gerųjų talkinin
kių iš įvairių kolonijų ir vie
tinių gelbėjo M. Petkienei,
bet gaila, kad jų vardų ne
sužinojau; pasitikiu, kad jos
visos dirbo neieškodamas ko
kios iš to sau garbės, bet
tai darė iš meilės ir dėl di
desnės naudos.
Buvęs,

Triangle
Range OU
Kristaliniai balta range
alyva dei mėlynos liepsnos
bumerių švariai dega!

Mes turime savo stake viį sokios rųšies alyvos dėl burnerių, namų vartojimui ar
i
Mūsų didelis
stamoderniški
meteriai
• mūsų trokuose užtikrina geriausią patarnavimą.

TRIANGLE OIL COMPANY
2436 West 26flt Street
Chicago, UL, Tel. CAN. 2020

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir
nuo 7 iki 9 vai..vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla
816 W. 3Srd Place, Chieago IU.

Mūsų Specialybė
Labai geros rūšies moterų kailiniai, knUiitkals papuošta*!
eloth kotai parsidukla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

PATYS

IR

PAMATYKITE

ariu

ftIANDTENt

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 470i St

Yards 2588

Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
DIDELIS ISl’AK«AVi_±AS MISŲ
MILŽINIŠKO STAKO MUMBLALLNIŲ INSTRUMENTŲ.
PASI N AUDgKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIftPAKDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES,
FLUTES su “cases” — $35.00, $37.60,
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANISKI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$8.50, $8.60, $12.50 Iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00.
I $138.00 rr >350.00. BASO UŽDENGALAS — $13.00. SMICELAI
SMUIKOMS, 8TRIUNINL
NIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.60, $8,00, $5.00,
$10.00 lr $15.00. Striūnos d81 vi
sų virftmlnėtų instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60,
$28.60, $36.00, $60.00. PEDALS,
RI BOYS.
CTMBOLS.
DRUM
READS pataisomi Jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
braso lr "reed” instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Trlūboms.
Sasaphones,
Smalkoms lr Gultarams.
GOLDeTKIN’8 MUSIC
•14 Mantrll 88.

SHOP

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —,
AR VAŽIN WANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOR IR
'
AATUNK18 UETUVUA KASDIEN SU ATTEA KLAUSOS** ■

[$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
'TAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 djrtO Af)
vertės “elose ont” kaina ...................................................4JZ.Z..UV
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

[VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <t«Q nr įl-i CVCt *7*1
fci $85.00. Parsiduoda dabar n«R>.. 2>O.7i> IKI &1O./O
Į FUR COATS, $75.00 vertės,
<C9Q 00
Parsiduoda po tiktai .......... .................... .. ......................... JMO.UU

iVAKV rtlABVIĮAI,

(tai, «j (J5 įr $8.95
vilnoniai siūtai, $15 veri, uuzemit. kaina
ai
į MERGAIČIŲ ROTAI hr DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- 0*1 QQ
da po tiktai ...............................................................................
ipl.uO
5.00 vertės KOTAI,
<sq rjr
parsiduoda po tiktai ........................................................... *t>O. / O

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxw«ll St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE

FIARGUTIJ

FURNITURE

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

BROKER

VteblntAki ta*

•x,T<fr
.......................... U j v L O

Ine Room Belą — Partor

Vakarinis Lietuvių
Amerikoje!
- YTENUOLffift METAI!
SEKMADIENIAIS 1 vri. p.
KITOMIS INeMmfo •:» v.
PENKTAJMENlAtt 7 v. v.

WHFC-W50
6756 So. Weefera Arai

rtVOVrR,
Nationaily advertfeed itema.

ALEI ALESAUSKAS <nd SONS
FACTORY

REPRESENTATIVK

6343 South VVestem Avenue, Chicago
Telefoną* — KEFURLIC 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction
ior your

PANAUDOKITE PBOO£ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%. Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavime.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
____
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

BEERS

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

PADAROME IŠ JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate niateriolą 1$ mūsų

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Pilietybės
MOKSLO LAIKAS:

^ocSoooboodoooOo^oo

Ambrosia & Nectar
Urmo (wholssale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

Iš komitete planų, maty [ Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
ti, kad šis minėjimas bus iš
Knygvedystės
kilmingas ir skirtingesnis
Stenografijos
nuo kitų buvusių minėjimų
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Tad ir pareikalaus daugiau

BOUUEVAMD 0014

DISTBIBUTOR

or

Plunksnų Kaldras

Kam teko būti pereito
penktadienio vakarą Dariaus
krautuvės— už tiktai $ į
ir Girėno salėj, kur buvo su
sirinkę Čikagos patrijotai
LANGAMS APDENGALAI —
veikėjai trijų srovių, kad euDrapes — pritaikomi VELTUI.
darius komitetą Vasario 16
Didelis Pasirinkimas
d. minėjimui, tas žino su
Ferankų, Draperių, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo.
kokiu pasiryžimu užsimota
rengtis tai dienai.
BECK'S DEPT.
Kaip žinome, 1943 m. su-,
STORE, Ine.
kank* 25 metai, kaip Lietu
Korespondentas
8221-25 S. HALSTKD ST.
va pasiskelbė nepriklausoma
Pilone: VAROS 4778
valstybe. Tiesa, šiuo metu Dr. A. Stulgos paskaita
žmogus* sielos spinduliai
Visas darbas ir prekės yra
mūsų tėvynė Lietuva paverg sudomino klausytojus
ir šešėBai atspindi jo kalbo
pilnai garantuota..
ta to paties žiauraus priešo,
je.
Bridgeport. — Spalio 7 d
kaip ir prieš 25 metus. Bet1
Šv. Jurgio parapijos svetai
kaip anais laikais, taip ir nėj įvyko Katalikų Federa Jr
dabar, ji budi ir laukia pa- cijos 26 skyriaus susirinki
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
tekančios aušros, ji gyvena mas, kuriame pakviestas dr.
viltimi, kad demokratijų laiSUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
mėjimu ji vėl galės atsiste- į
KAINOMIS
| ti laisvų tautų tarpe,
PAMOKOS

F MUTUAL LIQUOR CO.
So. Halsted Sc.
Telefonas:

GERKIT TIK
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iž importuotų
pirmo* rūšies produktų.

A. Stulga, 3257 So. Halsted
St, davė paskaitą tema dan
tų higiena. Prelegentas taip
darbo. Tad, gerbiami veikė vaizdžiai išdėstė dantų svei
jai bei draugijų ir organiza katos svarbą, kad kurie tik
cijų vadai, jei gaiisite kvie girdėjo paskaitą, jos save
timo Laiškutį, nepatingėkite į gyvenime nepamirs.
Dr. A. Stulga yra toks
atvykti į susirinkimą, kad
tas minėjimas būtų pasek profesionalas, kurs savo
mingas, didingas. Tokie rei moksle įgytas žinias nešykš
kalai bei progos, mums vi ti liaudžiai, perduoti. Patar
tina ir kitoms draugijoms
siems turi rūpėti.
Lakvortė jo gerumu pasinaudoti.

JAU DAROMI PASIRUOŠIMAI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 25 M. SUKAKTIES MINĖJIMUI

KAREIVIU KNYGA BUS ISTORINIS DALYKAS
i Didelis prisirengimo
Bus mėginama sutraukti paveikslus, ar vardus, darbasir rūpestis
virto džiaugsmu
visit kareivių, kurie yra įtraukti bažnyčių

"garbės sąrašuose" ir kreipimasis į visas
Amerikos lietuvių parapijas.

n

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

CRANE

COAL

CO.

WEST VlRGfNIA GKNUlNK
POCAHONTAS
Kol daba.'tinis atakas dar neifiparduo*
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
’ftAR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0-03
GENUINE POCAHONTAS
$0 90
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
7. Z U
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $in CA
kepimui pečiuose ir namų Šildytuvams..- »V»OV
si(»» kainos iM-rtuuil 4 tonua a, smlrf
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022

»
D B A U O A H

0

Stropiai vedamas tardymas
dėl kalinių pabėgimo
Vykstant ieškojimui Roger Touhy ir Basil Banghart ir dar penkių kalinių,
kurie pabėgo pereitą penk
tadienį iš Stateville kalėji
mo ir einant tardymams dėl
tų kalinių pabėgimo, užva
kar iš Menard, III. State ka
lėjimo (nepilnapročių kri
minalistų) bandė išsilaužti
tris plėšikai ir du žmogžu
džiai kaliniai. Jie buvo savo
kambarių langų geležines
užtvaras perpiovę, bet kalė
jimo sargas laiku pastebėjo.
Taip pat tame kalėjime per
eitą antradienį vienas kali
nys užmušė kitą kalinį.

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

kaltino sargą Krosą, kuris
buvo pabėgusių kalinių len DIDELIO IŠSILAVINIMO
gvai sužeistas, kad jis nešo LIETUVIS KARYS
vė į kalinius, kada kaliniai
lipo kopėčiomis į jo bokštą.

Minia nulinčavo
du negrus

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS

KALĖDINĖS

KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

P. Daužvar
dis sutiko per šv. Jurgio pa
rapijos jubiliejinį bankietą,
kurs įvyks spalio 25 dieną,
pasakyti kalbą.
X

Jurgis B. Kodis gimė 1922
metais, gruodžio 25 d. Chi
cago, III. Tapo, pakrikštytas
Aušros Vartų parapijoje.
Jis baigęs Užgimimo Pane
lės švenčiausios i pradinę mo
kyklą. Jurgis lankė Marianapolis High School, Thompsone, Connecticut, vieną
metą. Paskui baigė Harper
High School. Lankydamas
High School jis pasižymėjo
“track”, football, ir basket
bąli. Užbaigęs High School
savanoriai įstojo į “Air
Corps Army ir išvažiavo į
Hawaiin Islands lapkričio
19tą, 1940 metais. Jurgis
ten lankė Hawaiian University baigdamas kursus kai
po mechanic. Dabar Jurgio
antrašas 3rd Airways Detachment, A.P.O. 913, c-o
Postmaster, Sari Francisco,
California. Jurgis priklausė
prie švento Vardo Draugi
jos ir dabar priklauso tar
naudamas kariuomenėje.
Jurgio tėtis, Jurgis Ko
dis, yra miręs prieš 13 met.
Chicagoje Jurgis paliko ma
mytę, Elzbieta Kodienę, ku
ri gyvena 66 39 So. Artesian
Avė., vieną brolį, septynias
seserys, viena yra Švento
Kazimiero .vienuolė, daug gi
minių, pažįstamų ir draugų.

Anas didysis karas aiš
kiai parodė, kad kariauja
ne tik armijos, bet ir išti
sos tautos ir kad karą gali
laimėti tik toji pusė, kurios
tauta bus ištvermingesnė.

Suvaržytas misingio
vartojimas
i
i

KORTELĖ

UŽ

$1.00.

(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Amerikoje.
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas
Kalėdines Korteles. ____

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS:

"DRAUGAS"
l'J 2334 S. Oakley Avė.
Š

£
Chicago, Illinois

OTTAWA, Orit., spalio 13.
— Kanados vyriausybė su
varžė misingio vartojimą ka
ro ir kitų uniformų eagoma,
ženklams, saktims ir kito
kiems daiktams, nes misingis reikalingas amunicijai ir
jo išteklius mažas. Vietoje
misingio bus vartojamas
plastikas.

Tarp nuvykusių jų
yra ir chicagiečių

X Dr. F. C. Winskunas,
turįs ofisą adresu 2158 W.
Cermak Rd., girdėt, ruošias
liuosnoriu vykti į kariuome
_
(•■Urauffaa” Acme teiepnotoi nę. Jis yra šv. Kryžiaus li
Tom Johns, kuriam kitą mėnesį sueis 10 metų ir Katy goninės gydytojų štabo na
Miller, 11 metų po jungtuvių ceremonijų, Bellville, III. At rys.
rodo, kad tai paskutinės čigonų ceremonijos laike šio ka
X Leo Labanauskas, nuo
ro. Jaunavedžiai gyvens kaip brolis su seseria, kol pa
latinis “Draugo” skaitytojas
sieks legališką amžių.
ir rėmėjas, šiuo metu guli
American ligoninėj. Jis Fort
Įneštas įstatymo
28 milijonai ūkiu ver Dearborn viešbuty buvo vy
riausiu virėju (kukorium).
čiasi, o 105 milijonai Seniau gyveno West Side ir
projektas dėl seny
automobilių
žmonių gyvena iš pra buvo visų gerbiamas.

mones ir kitų amatų

Senatan įneštas įstatymo
projektas, kuris leis val
Jungtinėse Amerikos Val
džiai pirkti senus automobi
liūs ir naudoti geležies lau- stybėse, įskaitant karius,
w •
1942 metais sausio 1-mą
ZUI.
dieną buvo 133,965,000 gy
Manoma, kad metu bėgy ventojų.
je Amerikos valdžia nupir
Skaičiuojama, kad šių me
ks apie 7 ar 8 milijonus au tų pradžioje Amerikoje gy
tomobilių.
•
veno apie 28 milijonus žmo
nių farmose ir iš žemės
ūkio vertės, ir apie 106 mi
lijonus žmonių vertės pra
Jauni banditai
mone, amatais,
prekyba,
užpuolė advokatą
laisvomis profesijomis, tar
naudami susis’ekimo prie
Vakar du jaunuoliai, ko monėse, valdžios (federali
kių 16 ar 18 metų amžiaus, nės, šteitų ir miestų) ir vi
šovė į advokatą Thomas Di- suomenės įstaigose.
llon ir pataikė į kairę koją.
Jis grįžo iš Sherman vieš
bučio, kur dalyvavo savo
draugo, išvykstančio į laivy Moteris pagrobė
ną, pagerbtuvėse. ' Jaunuo
kūdikį iš ligoninės
liai šovė į advokatą T. Dillon netoli jo namų, 1502 E.
Į Šv. Onos ligoninę, Co
68th str. Jaunuoliai nepa lumbus, atėjo jauna mote
grobę iš advokato pinigų ris ir pagrobė aštuonių mė
pabėgo.
nesių Daniel Scanlon vaiką.

Sėkmingai vyksta
Chicagoje senos geležies
rinkimas sėkmingai vyksta.
Žmonės su pasišventimu ati
duoda seną metalą karo pro
dukcijos reikalams. Tai žen
klas gilaus patriotizmo.

Nori atvykti į Ameriką

Eleveitoris nukrito
nuo ketvirto aukšto

(LKFSB). Marseillės mies
te gyvenantis lietuvis

stu

kiečių kariuomenės yra daug deivitą jam sutiko parūpin
ir iš vidurinių vakarų vals ti kun. Puidokas. Dabarti
tybių vyrų, karininkų ir ei niu metu p. Povilaitis
linių. Laikraščių atstovams būt yra Šveicarijoje,

gal

Chicago prie the Consoli-

kareiviai tvarkingai išlaipin pastudijuoti

mokslų.

belis) ir eleveitoris nuo ket

virto aukšto įkrito į rūsį.
eleveitoriaus

nelai

kur mėje šešios moterys

buvo

leista stebėti, kaip prisiųsti rengėsi važiuoti pusei metų

X Jonas Knistautas, 2123
W. 23 St., uolus parapijos
ir draugijų rėmėjas, šiomis
dienomis grįžo iš Kenosha
Wis., kur dalyvavo savo gi
minės a. a. J. Lauciaus lai
dotuvėse. Ta proga aplankė
daug savo draugų, kurių il
gai nfebuvo matęs.
X A. Auksutienė, 3438 S
Lowe Avė., žinoma šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno
rėmėja ir pirmininkė Bridge
port skyriaus, buvo rimtai
susirgus ir net ligoninėj po
ra savaičių išgulėjo. Dabar
jau namie ir kasdien eina
sveikyn.

X Kazimieras Stulgaitis,
Jr., žinomas Kenosha, Wis.,
lietuvių veikėjas, šią savai
tę liuosnoriu išvyksta į ka
riuomenę — karo aviaciją
lakūnu. Jo žmona, buvusi
Kvietkaitė, su sūnum grįš į
Chicago ir apsigyvens pas
tėvus Brighton Parke.

X Vytauto parkas dar te
bėra atdaras ir sekmadienį,
Pagrobtojo vaiko tėvas yra spalio 18 d., bus trečias šį
ligoninės darbininkas.
met Nekalto Prasidėjimo Pa
Norsė Miss Pauline Cap- nelės Šv. parapijos piknikas.
linger sako, kad atėjusi mo
X Brighton Parke prie
teris į ligoninę, atstatė į ją
Rockwell ir W. 44 gatvių
brauningą ir liepė jai ne iŠ priešais naujų biznierių Jo
vietos nepajudėti ir pabėgo no ir Adelės Dulksnių krau
su vaiku. Policija ieško mo tuvę, įspūdingomis iškilmė
terį, kuri pagrobė vaiką iš mis pašventinta ir iškelta
ligoninės.
vėliava pagerbimui to bloko

BRITŲ UOSTAS, spalio dentas'p. Povilaitis daro pa lidated Royal Chemical
12.—Tarp atvykusios į Bri stangų atvykti į Jungtines Corp., 540 S. Wells str. nu
Valstybes. Afi- truko eleveitorio viela (ka
tanijos salas naujos ameri Amerikos

ti.

Konsulas

X Šiandie Aušros Vartų
parapijos salėn renkasi Fe
deracijos skyrių, organizaci
jų apskričių atstovai ir visi
veikėjai. Bus Federacijos
Chicago apskrities susirinki
mas ir kun. J. Prunskio pa
skaita labai aktualiu klau
simu. Pradžia 8 vai.

Corporal Jurgis B. Kodis

Didžiojo karo pamoka

SKUBIAI

mu

MARIANAPOLIO
KOLEGIJOS STUDENTAS
KARIUOMENĖJE

Kalėjimo sargas Krosą
save teisina tuo, kad jis ne
pajėgęs šauti į kalinius, nes
priešakyje kaliniai per ko
pėčias stūmė kalėjimo sar
gus, ir sakosi, kad buvęs
labai susijaudinęs ir negalė
jęs mesti gazo granatų.

Wardenas Stubbfield ma
no, kad kaliniams pabėgti Pvt. Jonas P. Rastenis, Jr.
turėjo kas nors padėti vidu
Pvt. Jonas P. Rastenis, gi
je, nes Touhy ir Banghart męs 1921 m., spalių 28 die
turėjo brauningus, o jie iš ną, Chicagoje, Ul.f baigė šv.
■ Nežiūrint įvairių įtarinė
lauko negalėjo būti įnešti.
Panelės Nekalto Prasidėji
jimu ir kai kurių neaišku
Reikia manyti, kad neuž mo lietuvių parapijos pra
mų, septyni pabėgę kaliniai
iš Statevkille kaskart stro ilgo visas dalykas bus išaiš džios mokyklą ir Šv. Ritos
high school, čia jis pasižy
piau ieškomi ir dėl jų pabė kintas.
mėjo footbolo žaidyme; taip
gimo yra apklausinėjami
pat lankė vienerius metus
kalėjimo sargai.
Northwestern universitetą.
Pereito šeštadienio rytą į
Pvt. J. P. Rastenis į Dė
kalėjimą buvo atvykęs gub.
dės Šamo kariuomenė išvy
Green ir aplankė wardeną
ko 1941 metais gruodžio 19
Edward M. Stubblefield.
Iš Meridian, Miss., prane dieną; prieš išvykimą į ka
Gub. Green tą dieną atidėjo
baseball lošimą ir įsakė stro ša, kad netoli Shubata žmo riuomenę gyveno šiuo adre
piai vesti tardymą dėl kali nės nulinčavo ir pakorė du su: 4633 So. Rockwell str.,
nių pabėgimo. Tardymas pa jaunuolius
negrus, kad jie Chicago, III., jis priklausė
#
vestas vesti T. P. Sullivan, buvo užpuolę trylikos metų prie Šv. Vardo draugijos; jo
director of public safety. l mergaitę, einančią iš mo tėvai: Jonas ir Julia Raste
Wardenas Stubbfield ap- kyklos.
nis.
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Šioje

sužeistos, dvi sunkiai, o kiti

diplomatinių trylika asmenų buvo sukra
tyti.
,

jaunuolių tarnaujančių Dė
dei Šamui. Po pašventinimo
iškilmių buvo pasilinksmini
mas.
X K. Skelly, Krikščiūnas
ir Kybartas praėjusį sekma
dienį išrinkti į komisiją, ku
ri rūpinsis, kad surengti pra
mogą, ii kurios pelno bus
apmokėtos LRKSA 163 kuo
pos narių, tarnaujančių U.
S. kariuomenėj, duoklės. Lig
šiol ši kuopa turi tris savo
narius Dėdės Šamo armijoj.
Šis kuopos užsimojimas yra
gražus, patrijotiškas.

