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SMARKIOS KOVOS UZ SOLOMON SALAS
Pranešta, priešas sutraukė didesnes 
jėgas prieš Guadalcanal salą

U. S. marynams gelbėti pasiųsta
kariuomenė, sako karo sekretorius
WASHINGTON, spalio 15.. Vakar vakaro išleistam 

— Laivyno departamentas laivyno komunikate pažymi 
praneša, kad už Solomon sa
las vyksta amerikiečių smar 
kios kautynės hu japonais.

Nepaisant to, kad japonai 
per paskutines keturias die
nas įžanginiais savo puoli
mais prieš Guadalcanal salą 
turėjo didelių nuostolių, jie 
dabar sutraukė stambiuosius 
savo laivyno dalinius ir užsi
mojo atsiimti Guadalcanal 
fr kitas salas.t

Laivyno departam e n t a s 
sako, kad keturių dienų lai
kotarpiu japonai kovose pra
rado 7 karo laivus, tarp ku
rių buvo vienas kovinis lai
vas, ir 33 lėktuvus, kurių 
dalis numušta, arba ant že
mės sunaikinta, ar sugadin
ta. Amerikos nuostoliai bu
vo maži.

Karo sekretorių^ dtimson 
iškelia aikštėn, kad "Solomon 
salose marynams gelbėti pa
siųsta kariuomenė, kuri pa
statyta nuo japonų saugoti 
ir ginti airfieldą.

Guadalcanal airfieldą, sa
koma, japonai anksčiau ap
šaudė iš karo laivų šoviniais.
Nepasakyta, kaip dideli nuo
stoliai padaryta. Tik pažy
mima, kad airfieldas atkak
liai bus ginamas nuo priešo.

ARMIJAI REIKIA 18 IR 19 METŲ VYRŲ Karo tarnybon bus pašaukta 100,000 
vedusiųjų, sako direktorius Hershey»;

ma, kad japonams pasisekė 
į Guadalcanal salą išlaipinti 
daugiau kariuomenės, kuri 
jungiasi su seniau ten buvu
sia ir nusisuka prieš mary- 
nus.

U. S. kariuomenė ton pa- 
čion salon išlaipinta spalio 
13 d. Japonų bombonešiai 
bandė atakomis sukoneveikti 
šį išlaipinimą, tačiau priešui 
šis žygis nepavyko ir ame
rikiečiai per atakas nenu
kentėjo.

Iš karo laivų lydimų tran
sportų japonų kariuomenės 
daliniai vakar išlaipinta. 
Amerikiečių bombo nėšiai 
atakavo priešą. Vienas japo
nų kovinis laivas sugadin
tas ir vienas lėktuvas nu
muštas. Japonams kliuvo ir 
kiti nuostoliai. Tačiau nepa- 
sisekė jų visiškai atmušti.

Sekretorius Stimson prune 
šė, kad U. S. armijos dali
niai yra New Hebrides ir 
Fiji salose, kurios yra Ame
rikos su Australija susisie
kimų linijoje.

Naujoje Gvinėjoje taip pat 
prasideda australų kovos su 
japonais Owen Stanley kal
nų pašlaitėse ir raistuose, 
pranešė karo sekretorius.

U. S. superka 
atliekamas padangas

VVASHINGTON, spalio 15. 
—Office of Price Adminis
tration praneša, kad vyriau
sybė šiandie imasi supirki
nėti iš automobilių savinin
kų atliekamas ir nevartoja
mas naujas ir senas padan
gas. Autoistai gali pasi
likti tik vieną ekstra padan
gą, ty. išviso tik penkias. 
Už padangas mokama nusta 
tytos aukščiausios kainos.

OPA sako, kad Šis padah- 
gų pardavimas yra "sava
noris”. Tačiau autoistai turi 
atsiminti, kad kas pasiliks 
daugiau kaip penkias padan
gas ir tų atlikusių nenorės 
parduoti, tai negaus racijo- 
nuojamo gazolino.

Supirktas, arba dovanai 
gautas iš motoristų padan
gas paskiau vyriausybė jas 
pataisius pardavinės tiems, 
kurie padangų reikalingi.

CAIRO. — Amerikiečiai 
lakūnai dienos metu bombo
nešiais atakavo ašies oku
puojamą Tobruką. Keletui 
ašies laivų pataikyta.

50 belgu suimta 
i įkaitais dėl bombos

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad Belgijos mieste
Ghent naciai rekvizavo mo-/
kyklą ir joje įgyvendino ka
reivius. Kažkas, ties moky
kla susprogdino bombą, žu
vo vienas nacių kareivis sar- 
gybininkas.

Dėl to naciai suėmė 50* 
belgų įkaitais ir, be to, mies
tui paskyrė pusę milijono 
frankų baudos.

Britai išblaškė 
ašies flotilę

LONDONAS, spalio 15.— 
Admiralitetas pranešė, kad 
britų karo laivai šiaurės jū
roje užtiko ašies E. laivų 
flotilę ir ją išblaškė. Floti
lėje būta mažiausia penkių 
laivų. Iš jų vienas, kaip spė
jama, nuskandintas ir kiti 
du sugadinti.

CANBERRA. — Australi
jos vyriausybė užšaldė visus 
motorinius transportus. Už
drausta juos parduoti ir 
pirkti.
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Raudonosios armijos lini
jos yra taip, Jgpip buvusios, 
praneša korespondentai.

Šiaurvakarinėse Stalingra 
do ribose vokiečių infanteri- 
ja buvo pakilusi į atakas. Bet 
rusų artilerija ją ne tik su
laikė, bet dar ir atgal pas
tūmėjo.

Mazdok srity, Kaukaze, 
kaip čia praneša, vokiečių 
tankai įsilaužė į rusų linijas. 
Bet kitoj vietoj rusai išblaš
kė priešą iš vienos aukštu
mos pozicijų. 400 vokiečių 
nukauta.

Yra žinių, kad vokiečiai 
pasirengia žiemai. Matyt, jie 
praeitą žiemą gerai pasimo- 

1 kė. Tad šį kartą bando ap
sidrausti nuo šalčių.

("Draugu” Acme teiepnoiu/ 

Army Chief of Staff general George C. Marshall (kairėje) sako senato militariškų
reikalų komisijai, kad armijai reikalingi 18 ir 19 metų vyrai. Komisijos nariai (iš kai
rės į dešinę): senatoriai Theodore Bilbo (Miss.), H. H. Schwartz (Wyo.), Sheridan 
Downey (Calif.), Elbert Thomas (Utah) ir komisijos chairman Robert Reynolds.

Stalingrado fronte apsistojusios 
didesnės nacių su rusais kovos

MASKVA, spalio 15. — 
Pranešta, kad Stalingrado 
fronte apsistoję didesni na- 
čių su rusais susirėmimai. 
Mažesnieji tačiau nenutrau
kiami, kai kur vokiečių in- 
fanterija tankų lydima imasi 
“inicijatyvos.” Bet rusai ją 
atmuša.

Amerika priglaus 
Prancūzijos žydu 
5,000 vaikų

VICHY, spalio 15.—Iš ne
okupuotos Prancūzijos tūks
tančiai žydų bėglių, Tyrų ir 
moterų, deportuota į nacių 
okupuojamus kraštus, iš kur 
jie buvo suplūdę Prancflzi- 
jon. Jų vaikai palikti nežmo
niškam likimui.

Dabar J. A. Valstybės pa
kilo vaduoti paliktus vaikus. 
Su Vichy vyriausybe sutar
ta. Amerika nusprendė savo 
globon paimti 5,000 žydų 
vaikų iki 18 metų amž. Jie 
bus paimti į Ameriką. Jų 
dalį priglaus Kanada, San 
Domingo ir gal kitos Ame
rikų respublikos. Po karo, 
jei bus rasti jų tėvai Euro
poje, vaikai jiems bus grą
žinti.

Hitleris pašalino 
štabo viršininkę

LONDONAS, spalio 15.— 
Iš Stokholmo pranešta, kad 
Hitleris pašalino iš savo šta
bo viršininką gen. Franz 
Halderį. Jo vietoje, sakoma, 
paskirtas gen. Alfred Jodl, 
operacijų viršininkas. Abudu 
generolai yra artilerijos va
dai.

B

CAIRO.—Spalio 14 d. Mai 
toje britai numušė 23 ašies 
lėktuvus.

Aukota mišios 
japonams katalikams

HOLLY, Colo.—Netoli čia 
Granada stovykloje laikomi 
iš Pacifiko pakraščių atkel
dinti japonai, tarp kurių yra 
ir katalikų. Kun. M. A. Ma- 
her pirmąjį kartą aukojo 
jiems, katalikams, mišias.

Tas įvyko rekreacijų tro
besyje. Greta budistų aukuro 
pastatytas kilnojamas alto
rius. Netrukus japonams ka
talikams bus skirtas kitas 
pastatas pamaldas turėti.
*». ___

Kunigui per mišias patar
navo du japonukai. Jų mo
tina savo kilme yra iš tų ja-1 
ponų, kurie katalikybėn per
ėjo Šv. Pranciškaus Ksavero 
laikais.

VICHY, spalio 15.—Neo
kupuotoj Prancūzijoj už
daryta tūkstančiai kavinių 
ir aludžių dėl valgomųjų pro 
dūktų ir svaigiųjų gėrimų 
trūkumo.

W. Willkie ir Amerikon grįžęs
kalba apie antrąjį frontą Europoje

WASHINGTON, spalio 15. į ti daug kas civilinių žinovų.

Willkie tvirtina, kad Ame 
rika laimės karą. Bet kad 
karas būtų trumpesnis, kad 
būtų mažiau žmonių gyvy
bių pakirsta ir kad po karo 
pasaulis sulauktų daugiau 
gerovės, reikalinga iškelti 
antrąjį frontą. Europoje. Be 
šio fronto tas viskas, kas 
aukščiau minėta, nebus at
siekta. Willkie dar pažymė
jo, kad Vokietija nesutriuš
kins Rusijos.

Tas visas išvadas darąs, 
sakė Willkie, po pasitarimų 
su visų šalių karo vadais, su 
kuriais jam teko kalbėti.

— Wendell L. Willkie grįžo 
iš pasaulinės kelionės. Va
kar prez. Rooseveltas jį pri
ėmė. Apie pusantros valan
dos vyko pasitarimai.

Po to Willkie laikraščių 
atstovams pasakojo apie 
antrojo fronto gyvą reikalin 
gumą. Kai kas dar anksčiau 
reiškė nuomonę, kad antro
jo fronto klausimas yra ka
rinių ekspertų klausimas. 
Willkie nesutinka su šiomis 
pažiūromis. Jis sako, kad 
karinių ekspertų nuomonė 
karo klausimais neturi būti 
jau tiek neliečiama, kad tais 
klausimais negalėtų atsiliep

WASHINGTON, spalio 15. 
—Maj. gen. Lewis B. Her
shey, nacionalinis karinės 
vyrų konskripcijos direkto
rius, iškėlė aikštėn, kad lap
kričio mėnesį karo tarnybon 
bus pašaukta apie 100,000 
jaunesniųjų vedusių vyrų, 
kurie neturi vaikų ir nors

Japonai nužudė du 
kunigus, dvi vienuoles

LONDONAS, spalio 15.— 
Britų kolonijų ofisas prane
ša, kad Guadalcanal saloje 
japonai durtuvais nužudė du 
katalikų kunigus misionie
rius maristus ir dvi seseris 
vienuoles. Vienas misionierių 
yna kun. Arthur Dunamel, 33 
m. amž., gimęs Bostone, ki
tas kun. Henry Engberink, 
gimęs Olandijoje.

Ofisas sako, kad anksčiau 
apie tai nepaduota viešumon 
iki gauta patvirtinimų.

Nuo nacių tenka 
ir ortodoksams

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad Bohemijoj ir Mora
vijoj naciai uždarė visas 
serbų ortodoksų (pravosla
vų) kongregacijas, kurios 
turėjo apie 73,000 narių. Jų 
vyskupas Matej Pavlik Go- 
razd su trimis asistentais 
nugalabintas, šis vyskupas 
apkaltintas būk davęs prie
glaudos koriko Heydricho 
žudikams.

Nacių arešte yra 
ir U. S. vienuolių

VICHY.—Okupuotoj Pran 
cūzijos daly tarp nacių areš
tuotų amerikiečių yra kele
tas seserų vienuolių. Spėja
ma, kad jos su kitomis ame- 
rikietimis yra internuotos 
rezortiniam Vittel miestely, 
šiaurrytinėj Pran c ū z i j o j. 
Kaip sužinota, tenai nuo 
1940 m. gruodžio yra inter
nuota apie 1,300 britų mote
rų, tarp kurių yra ir vienuo
lių.

57,700,000 darbininkų 
dirba pramonėse

NEW YORK, spalio 15.— 
Industrial Conferenee Board 
praneša, kad rugpiūčio mė
nesį apie 57,700,000 darbi
ninkų dirbo šalies pramonė
je, komercijoje ir žemės ū- 
kyje. Ir dirbančiųjų skai
čius nuolat kyla. Spėjama, 
kad 1943 m. gruodžio mėne
sį pakils iki 62,000,000 dar
bininkų.

turi užlaikyti savo žmonas. 
Šie vyrai hus pašaukti tar
nybon, nepaisant to, jei kon
gresas iv pripažintų 18 ir 19 
m. amž. jaunuolių draftą.

Direfctoafis nepasakė, ko
kio amžiau* vedusieji bus 

t spėjama, kad 
bus šaukiami iš jaunesniųjų
grupių .iki 34 m. amžiaus.

Jei kongresas praves 18 ir 
19 m. Amž. jaunuolių draftą, 
tad šių dalis bus pašaukta 
gruodžio mėnesį ir jų kvo
tos bus paskirstytos sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais.

Anot direktoriaus, dau
giau vedusių vyrų, kurie ne
turi vaikų, tarnybon bus pa
šaukti 1943 metais.

Laivynas praneša 
vyrų nuostolius

WASHINGTON, spalio 15. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė keturioliktąjį karo 
nuostolių sąrašą, kuris api
ma 991 vyrų žuvusiųjų, su
žeistųjų ir dingusiųjų. Tarp 
jų žuvusiųjų yra 161.

Nuo karo pradžios iki rug 
sėjo 30 d. nukentėjusių vy
rų skaičius yra 15,423. Jie 
taip paskirstomi:

žuvusiųjų—laivyno 3,744, 
marynų korpuso 481 ir pak
rančių sargybos 35.

Sužeistųjų — Laivyno 
1,664, marynų 379 ir pakran
čių sargybos 9.

Dingusiųjų — laivyno 
7,705, marynų 1,886 ir pak
rančių sargybos 120.

Du katalikų
kunigai sušaudyta

NEW YORK.—čekų slo
vakų informacijų tarnyba 
praneša, kad ryšium su na
cių vado žiauriojo koriko 
Heydricho nušovimu Bohe
mijoje tarp kitų naciai su
šaudė ir du katalikų kuni
gus.

Viena nacių auka yra kun. 
Fr. Kvapil, čekų katalikų 
kunigų dekanas. Kito sušau
dyto kunigo pavardė kol kas 
nežinoma.

LONDONAS. — Pranešta, 
kad angliškam sąsiaury bri
tai nuskandino svarbų nacių 
laivą su karo reikmenimis. 
Ir du kiti laivai sugadinta.

MASKVA.—Sau pagalbon 
Stalinas paskyrė du komisa
rus asistentus.

BERLYNAS. — (Per ra
diją) Gen. Rommel grįžo į 
Šiaurinę Afriką Egipto fron
tan.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MARIANAPOL1O KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMAS 

Įvyksta spalio 25-tą diena 1942 m.
Kaip kitais metais, taip ir šįmet, Marianapolio Kolegi

jos Rėmėjų seimas saukiamas spalio 25 d, 1942 m., Krim
taus Karaliaus šveatėje.

Ms iš eilės VIENUOLIKTASIS seimas bus- laikomas 
Mariėoapolio Kolegijos patalpose šitokia tvarka:

X 10 VAL. RYTO — Iškilmingo® SV. MIŠIOS kolegijos; nų, kad neprieteliai apves
koplyčioje. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą pasakys tave pylimu, apguls tave, . m;ero gy Andriejaus Sv

1 suspaus tave iš visur, par- i , ‘ , ’ _ ’ . . ..J „
Jurgio, FhiUdelphla.Sv.My- 
kolo par. iš Easton, Pa., šv. 
Marijos Aušros Vartų par.

Čia bočiai už laisvę tiek 
amžių kariavo;

Čia mūsų tėvynė ir buvo 
Ir bus”.

Kristus pamokino kaip rei
kia mylėti savo tėvynę: “Pri
siartinęs ir matydamas mie
stą, jis verkė jo ir sake: Kad 
gi ir tu ir tai šitą dieną pa< 
žintumei, kas tau neša ra
mybės, o dabar tavo akims f 
paslėpta! Nes ateis tau die-1

Penkių parapijų ir 
Juozapo Marijos Vilos

pgt Juozapo

■ v. i • .. C., skąitė paskaitą apie so-
SOdalIOCIIį konterenciJflįdaliečių reikšmę, čestaraitė 

sodalietė, Veronika Traki- 
maitė, davė paskaitą apie

Philadelphia, Pa. — Spa
lio 11 d., šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, pasidėko- 
jant tos parapijos sodalie- 
tėms ir kun. S. Mažeikai, pir
mą sykį Philadelphijoje įvy
ko konferencija sodaliečių iš 
penkių parapijų: šv. Kazi-

kun. Juozas Kuprevičius, M.LC.
2. 12 \AL. PO PAMALDŲ — bendri atstovų ir svečių 

PIETŪS.
3. 2 VAL. PO PIETŲ — seimo posėdžiai.
4. Seimo posėdžiams užsibaigus — bus rodomi JUDA

MIEJI PAVEIKSLAI atvaizduoją a. a. kun. Jono Navicko 
paskutinius darbus ir jo laidotuvės.

Svarbiausieji šio XI seimo svarstytini klausimai bus: 
1) dabartinė Marianapolio Kolegijos būklė; 2/ pereito sei
mo užbrėžtų darbų išpildymas; 3) a. a. kun. J. Navicko 
Fondo reikalai.

Nuoširdžai kviečiame ir prašome visų Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuo skaitlingiau
siai dalyvauti šiame Vienuoliktame savo seime.

KUN. JONAS VAITEKŪNAS,
Marianapolio Kolegijos Rėmėjui centro pirm. ir valdyba.

blokš žemėn tave ir tavo 
vaikus, kurie yra tavyje, ir 
nepaliks tavyje akmens ant 
akmens, nes tu nepažinai sa
vo aplankymo meto”.

Yra kiekvieno lietuvio pa-L . - .
. , . į buvo virš pora šimtų, be to,

reiga vaduoti savo žemę. Lie f .. . .. . . . j
... _ seselių-vienuolių, berods, dvi

«v,a. praeityje gyn€ eavo
Ukejim,. «« ,iskija Konferencija baro J-
palikimą. Tas darbas ir to-__
liau turi būti vykdomas

iš Chester, Pa., ir Juozapo 
Marijos Vilos. Suvažiavimas 
buvo gausus, būtent dalyvių

I5SIVEZTI ĮSPŪDŽIAI 15 MI. CARMEL PARAPIJOS 
AUKSINIO JUBILIEJAUS

(Tęsinys)

Paskutinę kalbą pasakė 
Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona. Prezidentas 
jaudinančiai ir nuoširdžiai 
kalbėjo. Pareiškęs savo svei
kinimus ir gilius širdies 
džiaugsmus persikėlė į Lie
tuvos veikimą, į Lietuvos
vargų ir džiaugsmų istoriją. J Kunigaikštija gynėsi. Bandė 
Prezidento žodžiais: “2mo- nutautinti jos parapijas, jos

va iškentėjo anais priespau
dos laikais. Išaušo nauji lai
kai vyskupui Giedraičiui a- 
tėjus. Tai buvo pirmas at
gaivinimas. Pasirodė tikybi
nio turinio raštas, kurio lie
tuviai buvo ištroškę... Užė
jo vėl sunkūs laikai Lietu
vai. Rusai, vokiečiai, lenkai, 
spaudė. Lietuvos Didžioji

nės gyvena ir miršta, kartos 
praeina, bet Bažnyčia gy7 
vuoja ir gyvuos iki pat pa
saulio pabaigos. Parapijos 
reikšmė Tautos gyvenime y- 
ra didelė. Ji išauklėja gerus
ir taurius tautos sūnus.....
Lietuvą nutautina kunigai ir 
kunigai ją atnaujina. Lietu
vos istoriją prisiminus, Lie
tuvos pirmieji kunigai buvo 
svetimšaliai, o ne lietuviai. 
Jie mokė svetima lietuviams 
nešuprantama kalba. Kiek
vienam žinoma, kiek Lietu-

PASKOLOS 
. DAROMOS
ANT PIRMŲ M

GREITAI IR PI
MĖNESINIAI; 

ATMOKĖ

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHK'AGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

žmones, jos jaunimą. Bet de
vyniolikto amžiaus pabaigoj 
Lietuvos jaunimas atgimė, 
išsiilgo lietuviškų pamokslų, 
pamaldų, kalbos. Rusų val
džia užgynė kalbą. Tai buvo 
didelė rusų valdžios klaida. 
Išnaujo atgijo parapijos ir 
prasidėjo kova. Su vysk. Ba
ronu priešakyje Lietuva at
gijo. “Kad tu gude nesulauk
tum, nebus kaip tu nori, bus 
taip kaip Dievas duos, ne ta
vo priesaikai nedori.’* “Ti
kėjimas yra šerdis Lietuvos 
tautinės sąmonės, — baigė 

Į prezidentas kalbėdamas apie 
Lietuvos atgaivinimo laikus, 

j “Parapija”, toliau tęsė pre
zidentas, “yra stiprus pama
tas, kada ji® yra darbingas. 
Atvažiuodamas Amer Ikon' 
rteatsivežiau nusiminimą, bet j 
viltį, kad Lietuvą atkurti, f 
kad Amerika pagelbės tam 
atkūrimo darbui. Man Ame
rika kaip Homerui anoji gra
ži šalis. Jis gėrėjosi jos gro
žybėmis, bet jis grįžo į sa
vo tėvynę. Dūminė g r į č i a 
gražesnė kaip svetur, nes ji 
mūsų, sava.

“Čia Vytautas didis gar
siai viešpatavo,

Ties Žalgiriu priešus nu
veikęs piktus;

Tauta yra tas kas yra, kas 
buvo, ir kas bus. Tad kas 
gali, turi gelbėti; kas plunks
na, kas darbu, kas lėšomis; 
kas diplomatinėj tarnyboj, 
žodžiu, kas kaip gali. Nerei
kia nustoti savo gero savo 
širdies; neprarasti tai kas 
Bažnyčios, kas tautos.

Nerasi kiemo nė apylinkes, 
iš kurios nebūtų atvažiavę 
lietuviai į šią šalį. Yra tad 
gyvas ryšys tarp Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių. Baig
damas tad prašau, tai ką 
darote Bažnyčiai dar dau
giau darykite, ką darote tau
tai dar daugiau darykite 
Būkite tokie, kokie buvote 
Te Apvaizda leidžia, kad jū
sų mokykla ir parapija aug
tų ir didėtų. Būkite dideli 
Lietuva ir Lietuvos tauta 
dž'anjgsis jumis. Atsiminkite 

k-a® geras lietuvis, geras a-

spūdinga paskaitomis, gies
mėmis, ir gražiu vaidinimu. 
Paskaitas skaitė: lietuvių 
kalboje Cbester, Pa., kleb. 
kun. E. Paukštis ir tos par. 
sodalietė Marijona Kučins
kaitė. anglų kalboje vietos 
sodalietės: Teklė Balčiūnai-

Mariją. Vietos klebonas kun. 
I. Valančiūnas sveikino so 
dalietes, linkėdamas pasise
kimo ir didesnio pasisuko 
jimo Marijos garbei.

Kongresui užsibaigus, pa
daryta graži eisena į baž
nyčią ir traukimas judomų- 
jų paveikslų. Bažnyčioje ku
nigas S. Mažeika pasakė pri
taikintą pamokslą Dvasios 
vadas prie Marijos altoriaus 
atnaujino sodaliečių priesai
ką. Klebonas kun. J. čepu- 
kaitis suteikė palaiminimą 
Sv. Sakramento. Sodalietės 
sutartinai giedojo “Garbin
kime Švenčiausiąjį Sakra
mentą”. Tuo ir baigės soda
liečių konferencija.

Po bažnytinių iškilmių vi
sos buvo pakviestos į svetai
nę parivaišinimui — susipa
žinimui.

Pageidaujama, *ad pirmu-
tė ir Franciška Mažeikaitė, , ijjjį sodaliečių konferencija 
Sv. Andriejaus parap. soda-Į pataptų tradicija kasmet tai 
lietė Stanislava Venskūnai-gvč. Panelės Moti-
tė, Šv. Jurgio parap. soda
lietė Ona Liepiūtė, Sv. My
kolo parap., Easton, Pa., eo- 
dalietė Elzbieta Pabijonaitė. 
Rožančiaus giesmę trio gie
dojo: Franciška Navickaitė, 
Teresa Morkūnaitė ir Alber
ta Paškevičiūtė. Pianu akom
panavo Aloyza Azaranskai- 
tė. Ilgą paskaitą skaitė se
suo Agnės Mary, misijome- 
rius iš BĮ. Triųity, Holmes- 
burg, Paz Al|itj|taųtė)» Solo 
^Ave Maria” išpildė Sv. An
driejaus parap. sodalietė O- 
na Urbonaitė. Iš Vila Juoza-

menkietis. < , ,, .. ... . ,
,, j PO Marijos mokines labaiMuzikalinę programo dalj;^

atliko ponia Thul ir jos dvil ........ -.................... ... ...... .......... ....

dukrelės Jr St. Petruškevi- VAmTCH OPT
čius su- savo dukrele. j JAU LJotl? Url.

Vakarienė baigėsi sug:edo-^
jus Lietuvos himną. Po va
karienės buvo jaukus pasi
linksminimas.

Kun. A. P. Šaudys, M.LC.

Kristaus atėjimas žemiu 
yru jradyuias begalinės Die
vo meilės.

LIETUVIS

Palengvina akių įtempimą 1 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervso- 
tumo, skaudamą aklų karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas So elektra parodančia ma
žiausias klaidas. SpedaU atyda ak> 
kreipiama į mokyklos valkus;

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki » v. 
vak. Seredomia nas pietų • 

<DaageTy4?2t£mų •Šri “

DR. SELMA SODEIKA,
a b.

AKIS liTIBINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofisą randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 

Ir

187 No. Marion Street

(Prie kampo Lake St-)
M — EtJCUD 

— REZIDENCIJA —
M. MM MVfe, CfM 
ToL: Ofeero 76S1

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •.
Specialia atidaryme pw«HHynroR —- 
Tik Trempam Laikui! įskaitoma:— 1
• Mofca'trrta Akl«j Rjrsaml- 
navlrmul • Patatavn»aa bnn- G, A QC 
aų (Vienas Reginys) • Pa- 
atrinkimas lt 8 Mod. ROmų 
tr Kwtsal. ftrg Kaina *10.00 Viskas.

EGZAMINUOJA DR. H. GRANT 
RegStruofaa OpCometrMan — Virš 80 Metų Patyrimo.
Daug kitų Modemiškų Styttų Populiartmls Kainomis.

Tai V ra Ne “Balt" Sifllymaa — Mea Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
1602 SOUTH ASHLAND AVE. T.L VARDO »I4I

Antros durys nuo Montgomery Ward

4712 Šou
pirma.

th Ashland At.

nos šventėje.
Garbė Šv. Kazimiero pa 

rapijos sodalietėnis ir vadui 
kun. S. Mažeikai. Garbe ir 
visai lietuvių tautai, kad tu
ri tokio susipratusio jauni
mo.

Vieną pastabą galima bū
tų padaryti: kitoj konferen
cijoj daugian paskaitų lietu
vių kalboj. Dalyvavęs

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. S5th PLACE 
Phone: YARds 2330

Pilnai {rengtas Medlltos Depart
mentag gydymui visokių Ilgų — 
■markių Ir Uglalkldfų.
PUnat (rengtas Cltiritrgfjos De 
partmentas, kur svarbias Ir ma
tėmės operacijas atlieka atsako 
mlngi ChirUrgai-Daktaral.
Pilnai (rengta f’liyslothcrn.py De- 
pajrtmrntas prlnkaltant IMather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kitus moderniškos metodus 
gydymo.
Pilnai (rengtas X-Hay Depart- 
naeutas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link fncfcesčių, sit-.Ua ertme, 
kad būtų jums ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS VARIAI
•Am M. Yttgfcto MM 

Baritaafiea tol: ttVertr «

DD. L DUNDULIS
•YDYT&JAN IR 0H1SVMA1

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 (r 6-8^9 P. II 

TyeModinrtaia pagal ootortį.

Rea. 6958 S. Talmart Ave.
Re*. T«T. GKOveMH (M17 
Office Tel. HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OSntUBOAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtod. ir Nedaliomis ■umtanu 
2423 Wwt Marąuette Rd.

T«L YABda B9S1. 
t«Ml> Kfiftreod 1107.

DI. A. J. BERTASR
GYDYTOJAS IB OBIBUBOA8

rWao vai • ana 1-8; nno 6:30-8410
756 West 35th Street

TA 0A»al

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OKIKUSOA8
2201 West Cermak Rd.

Yafeadoa: 1-3 popiet Ir 7-8 f.
Sekmad., Trečiad. ir Sežtad. i 

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:
3241 <Mtl» Place

TeL REPnbllc 7888

Penktadienis, spalio 16, 1942

Sako, Nermandie 
ir vėl plaukios

NEW YORK, spalio 14,—

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

Kap. W. A. Sullivan, kurs 
paskirtas Hudson upėje ap
degusį ir prrvirtusį prancū
zų laivą Normandie pakelti j 
ir remontuoti, sako, kad šis 
83,423 tonų laivas ir vėl 
plaukios jūromis.

Jis sako, kad pigiau atsi
eis laivą remontuoti, negu 
naują tokio didumo pastaty
ti. '

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
liegsamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
ris* aklų (tempimą. ..

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

OPTOMETIUSTAI
1301 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
telefonas: OAMAL 0533, Cfelcogt

OH8O VALANDOS:
Kasdien 8:10 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. tr leAtad. 9:80 a. aa.
Iki 7:0* p. m.

PRIVATINES
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Teknlką
DN pasitarimo iaukit sekančiai 

DREXEL 3923

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877
134 N. LA SALLE ST.

R<wtm 21)14 T»l STAta 7KT3

Į

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dtrbtnvš 
S401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th SL
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutari]

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

’ LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIK0L1S
PEYSI0IAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

| Nuo 2 iki 4 u- nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedeliomis pagal sutartį.

Office tel YARda 4787
Namų tel PROapect 1980

TaL YARda 3146

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

IB AKINIUS PRITAIKO

744 West 36th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8 30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

D3. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
AatVadieuiaia, Ketviriadieniaia 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiso TeL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGU
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel. MIDvvay 2880 Chicago, 11L 
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.

TeL TABds 2246

ŪR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Street

vaL: aoe 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

9737 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Valu 7 iki 9 
NedŠIlomifl pagal sutartį

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAU IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tet: Yards 0994
Res. Tel.: Kenvrood 4300

VALANDOS
Noo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak 
Nedčliomia nuo 16 iki 12 vai. diena

TsUfonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal antartp
Sekmadieaiaia taipgi pagal antartį. 

Rea. talafonaa SBHoy 6484.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PBOspect 6737

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
Kdiiip. 15tos gat. ir 49th Ct 

OYI8O VALANDOS: t iki 4 popiet 7 iki 9 vaksra
ir pagal nutartį.

Res. 1625 So. 30th Avenue
TA Oieore 1464TA OAMal 0887

Baa. tA: PBCtaperi 86M

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OSIRVROAS 

1821 So. Halsted Street
lmMmdJs: MM So. Anodas ln
VALANDOS: U V. ryta iki 3 popM 

6 iki 9 vai. vakare

Lte.ru vis damiAras 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinio* 
a t s a k o mfetgai o*

SKAITYKITE “DRAUGI*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirta., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., Seitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

flakmari. Pagal Sutarimą

JOS F. BUDRIK
KBAUTCVBJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE t 
YAKDS 3088

Lte.ru
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Iš Federacijos 4 skyr. 
susirinkimo

ALRK Federacijos 4 skyr. 
mėnesinis sus-mas įvyko ru-

Žiniy-žinelės
Pagerbė veikėjus

Petrui ir Petronėlei Medo- 
niams minint 25 metų vedy-

nainiai ilgiausius metus! Ne
nuleiskite rankų kilniems 
darbams ir ateityje.

Stambus darbuotojas, 
spaudos rėmėjas — Jonas 
Valukas, ilgametis Detroito 
dainininkas ir daug darbavę-

parapijos choro, remiąs vi
sus lietuvių kilnius reika
lus pageidavo turėti gerą 
draugą. Taigi ir lankys dnr. 
“Draugas”. Sveikiname spau 
dos rėmėjus. .

daug vienuolių naciai areš
tavę Vilniaus krašte. Lenkų 
vyriausybės narių praneši
mu, tai esą lenkai.

CLASSIFIED ADS

gsėjo 30 d., Lietuvių svetai-1 binio gyvenimo sukaktuves sis meno dirvoje, užsisakė
nėj.

Susirinkimą vedė pirm. P. 
Medonis. Tarp svarbesnių 
reikalų apkalbėta Lietuvių 
Kultūrinio Instituto reikalai. 
Numatoma geros pasekmės 
platinime leidžiamų institu
to knygų.

Sekančiai ėjo komisijos ra
portas iš rengiamo Federa
cijos koncerto, kurio prog
ramą išpildys Detroito dai
nininkai: M. Galinienė ir J. 
Valukas. Koncertas bus lap
kričio 8 d. Art Institute sve
tainėj.

Nutarta atspausdinti pla
katai ir pradėti plačiai gar
sinti.

Kadangi paaiškėjo, kad

ir naujo namo jsigijimo pro
ga, Federacijos narių inicia
tyva spalio 11 d. būrelis dar
buotojų ir jų artimų drau
gų nuvyko į Medonių namus, 
kuomet jie buvo išvykę ki
tur, ir viskas buvo prireng
ta surprizui. Jubiliatams su
grįžus, jų laukė papuošti gė
lėmis stalai ir pakviesti puo
tai, kurioj visi drauge vai
šinosi. Po vaišių sekantieji 
sudėjo nuoširdžius Medo- 
niams linkėjimus: S. Atko
čiūnas, A. Ambrasienė, P. 
Grybas, A. Bandzienė, J. Va
lukas, M. Galinienė, O.

“Draugą” dviems metams. 
Sako, metai greitai prabėga, 
geriau užsisakyti dviems me
tams.

Juozas ir Marijona Gali
niai, nors yra čia gimę, bet 
lietuvių kalbą gražiai var
toja. Priklauso prie katali
kų organizacijų, seka lietu
vių judėjimą, o kadangi dnr. 
“Draugas” pirmas su nau
jomis žiniomis, dėl to užsi
sakė “Draugą”.

Marijona Galinienė — tai 
Detroito scenos pažiba, gra-

Krumblienė, O. Šimonienė. Į- j žiabalsė solistė, kuriai Fed. 
teikta ir dovana nuo visų»4 sk. rengia koncertą lapkr.
dalyvių. Ant galo abu Me- 

komisijos įvyko klaida bilie- doniai susijaudinę dėkojo vi- 
tų spausdinime, nutarta bi- siems už surprizą. 
lietus atspausdinti naujus. 1 Medoniai yra ilgamečiai 

Susirinkimas pageidavo,
kad M. Šimonis prisidėtų 
prie komisijos ir spaudos 
darbo. Maloniai apsiėmė pa
sidarbuoti.

Nutarta po koncerto su
rengti vakarienę viešbuty pa 
gerbimui dainininkų M. Ga
linienės ir J. Valuko.

Perskaityta Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolyno pa
dėka Fed. 4 sk. už sveikini
mo auką. Laiškas priimtas.

Iždininkas P. Grybas pa
darė platų finansinį rapor
tą. Pasirodo, skyrius geram 
stovy. Raportas priimtas.

Susirinkime pakelta klau
simas dėl bendro Detroito 
lietuvių pasidarbavimo nu
pirkimui Raudonajam Kry
žiui ambulanso. Valdyba į- 
galiota dalyvauti bendram 
susirinkime.

Sus-mas baigtas pirm. P 
Medonio malda.

Nut. rašt. A. A.

8 d., Detroito Institute of 
Arts. Apie šią solistę vėliau 
parašysiu daugiau.

ITCH CHECKED
IMtl/lYflf

-■r Moni/ Blok
For quidc relief from itchinc cauaed by eczema. 
athlete'a foot, acabiea, pimplee and othier itchinc 
oonditiona, ūse pure. cooiinc. medicated. Iiquid 
D. O. D.FRCaCRirriON. A doctor’s formula. 
Greaaeleaa and atainleaa. Soothes. comforta and 
quickly čalma intense itching. 35c trini bottle 
proveait.or money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist -nday for D. D. O. PRCSCRIHTION.

darbuotojai lietuvių tarpe. 
Veikė jaunystės dienose, ir 
apsivedė per 25 metus ne
paliovė veikę savo tautos ir 
Bažnyčios gerovei.

‘ Petras Medonis jau treti 
metai eina Federacijos 4 sk. 
pirmininko pareigas ir de
da pastangų, kad skyrius gy
vuotų. SLRKA 171 kp. pir
mininku yra jau kelintas 
metas ir visur veikia nesi
gailėdamas laiko pašvęsti.

Petronėlė Medonienė eina 
pareigas pirm. Lietuvos Dūk 
terų Dr-joj, atstovauja Fe
deraciją ir joj darbuojasi.

Jubiliatai išaugino keturis 
sūnus, kurie yra palinkę prie 
lietuvių darbuotės. Antrasis 
jų sūnus Vincas yra Studen
tų ir Profesionalų Sąjungos 
centro pirmininkas.

Medonių šeima -yra daug 
pasidarbavus platinime kat. 
spaudos. Tokiems visų kil
nių darbų rėmėjams kaip tik 
vietoj buvo surengtos pa- 
gerbtuvės.

Gyvuokite, veiklūs tėvy-

Juozas Kairis, stambus 
biznierius, 3808 Williams St., 
užlaikąs alinę, ilgus metus 
prigulėjęs prie Šv. Jurgio

A.t A.
SYLVESTER DAVID' 

BEINORIS
Gyveno 5301 So. May Street.
Mirė spalio 13 d.. 1942 m.. 

8:05 vai. vak., sulaukęs 26 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylima motinėlę Emmų (po tė
vais Žvirblaitė); tėvelj Sylves- 
trų: teta Ona Ramanauskienę; 
pusbroli Benedikta Ramanaus
kų lr daug kitu giminių, drau
gų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelkio koplyčioje. 4332 So. 
California Ave. Laidotuvės )- 
wks pirmadieni, spalio 19 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas Į Nekalto Prasidėji
mo Švč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčia. Brighton Par
ke. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, no pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Te
ta, Pusbrolis ir Giminės.
, laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. YARda 1741.

A. T
PRANCIŠKA JAKUTIENE 
(po tėvais Tamašauskaitė)

G veno 3236 R. EreraldAv". 
Ml 6 Snallo 15 d , 1942. 10:20 
vai. ryte, sulaukus nusės amž.

Gimė Lietuvoje. K’lo 18 Ra
seinių apskr. Š mkalčlų pa
rap., Medininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Pal ko dl 'eitame nuliūdime 

2 sūnus Petrų (U. 8. kariuo
menėje), marčių Rted’ų ir .Jo
nų. 2 puss seres Onų ir švo- 
gerj Ju-gJ Radav čius. Anelę 
ir Svogerj Petrų Yurevlč'uslr 
Jų šeimas, švogerkų Moniką 
irr švogerj P-anclškų Petkus 
Ir Jų šeimų Ir daug kitų gi
minių, draugų Ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko b-olj An
tanų lr brolienę Petronėlę 
Tamašauskus lr jų šeimų, 2 
seseris Anas'a z Jų Mockienę lr 
Ivanų Ir ir Uitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave.

laidotuvės (vyks pirmad., 
Spalio 19, iš koplyč'os 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas | Šv. 
Jurgio parap. balnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka- 
zimle-o kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dravgua-ges ir pa
žįstamų* dalyvauti laidotu
vėse. '

Nul’ūdę Sūųal, Marti, Pus- 
seseiės, fttogerlal, ftvngcrka Ir 
Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

• <

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
. Mumis

Rekordas —
ši Firma Virš 50 Metų 

Tos Pačios šeimos 
Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
* '

4F * I
Memorials Erected Anywhere

■ z. -

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lovvest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINO!

KRKEPKITR8 PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
of tho rtthr

MODERNI IlvIdlnS PARODA: 
4585 W. Washington Blvd. 

TcL ESTebrook 8645

unber of

REZIDENCIJAS 
5919 South Troy 8t 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 0-6 vaL

Pas Juozą ir Ievą Kairius
svečiavosi švogeriai Alekas 
ir Magdelena Langevičiai iš 
Mahanoy City, Pa. Ta pro
ga didelio vaišingumo paro
dė Medeliai, V. Vamackienė. 
P. Baker ir kiti. Jų gerumu 
Kairiai aplankė Detroito vi
sas apylinkes ir susipažino 
su daugeliu žmonių.

TO ROUSE FL0W 
r 0F LIVER BILE

Oat a bottla of Kruachan Balta tooifht. 
Half an hour be forą braakfaat, taka aa much 
as wlll Ua oa a dlme ln a glaaa ot watar (hot 
or cold) or ln your morning cup of taa or 
coffsa and kaap thia up for 30 daya. Kruachan 
takto thia tray halpa ralltvs auch aympaųma 
ai tiek headacbes, botral alugglahnesa and 
ao-called bllloua lndlgaatton wken due to In- 
aufllcient Sow of bile from the gall-bladder. 
Tou can gat Rruachan, a famoua Engllah 
formula mada in tba U. B. A., at any drug 
itora. You mušt ba aaUaflad or mooay back.

Antanas Smetona, Lietu
vos respublikos prezidentas 
kalbės Detroite spalio 25 d I 
2:30 Lietuvių salėje, W. Ver- 
nor ir 25 g. Be A. Smetonos, 
bus ir daugiau kalbėtojų ir 
valdžios atstovų. Vakare 8 
vai., Fort Shelby viešbuty, 
įvyks bankietas artimesniam 
susipažinimui. Rengia Lie
tuvai Vaduoti Są-gos skyr. 
Bankieto bilietus reikia gau
ti iš dr. J. Jonikaičio.

Koresp.

(LKFSB). Amerikos lai
kraščiai skelbia, kad apie 
30 kunigų, 50 klierikų ir

NULIŪDIMO

Asthma Mucus
(oughing, Gasplng

Thanks to n Doctor’s preaertptlon ealledMendaeo? thouumfU>now ®TCrtbta«:

nftture reraove thlck exccss mucus. No aopes* 
no amokes. no lnjectlons. Just tasteless, 
pleaaant tablets. The rapld. dellghtful pal- 
[latlve actlon commonly hrlps nature brlng 
arelcome aleep—a ••Ood-aend. A prlnted 
guarantee vrapped around each package of 
Mendaeo lnaurea an lmmedlate refund of 
the full coat unless you are completely sat- 
lafied. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under thia posttlve money 
back guarantee ao get Mendaeo Irom your 
druggist today lot only 60c. r f /

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklnf, gasplng, vheezing spasms of 
Bronchlal Asthma ruln sleep and energy. In- 
gredlenta ln the preaertptlon Mendaeo qulck- 
iy clrculate through the blood and common
ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the flrst day, thus aldlng nature In pamatine 
the terrlble recurrlng chpklng apaama, ana 
in promotlng freer breathing and restful 
aleep. Mendaeo ls not a smoke, dope, or ln- 
Jectlon. Just pleasant, tasteless palliatlng 
tablete that have helped thousands of suf- 
ferervPrlnted guarantee vlth each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your druggist tor Mendaeo today. Only 60c.

£ VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEIJ> VVANTED 
ADYERTISING DEPARTMENT

127 Mo. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh B4SM-S4HS

HELP VVANTED — VYRAI

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

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

RCREW MACHINE VYRAI 
Automatic ir Hand screw set-up vy
rai reikalingi. Aukštas užmokestis, 
overtime, nuolatini darbai. Svarbi 
karės industrija. Pašaukite —

SEELEY 7460

LATHE HAND reikalingas. Taipgi 
vaikinas 18 metų senumo, dirbti 
machine shop. Kreipkitės ) —

HODGSON FOI’NDRY CO.
2012 We»t 18th Street

TOOL. DTE. ir JIG MAKERS rei
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. Anerdecn

VYRAI — 30 IKI 55 M.
Prie dirbtuvės darbų, moderniško- 
ie corrugated baksų dirbtuvėle. 
Patyrimas nereikalinga. Nuo $25 
iki $30 į savaitę. Atsišaukite se
kančiai —

4200 W. 42ND FT.ACE

VYRŲ — keletą reikalinga. Akty
vūs, stiprūs ir suvirš 55 metų. Pa
linkę prie mekanizmo dirbti kaipo 
mokinantys akinių išdirbėjai ir aki
nių stiklų tekintojai. Pastovūs dar-

. bai,. puiki proga. Pradinė alga *60.00 
j mėnes).

THE HOUSE OF VISION
30 N. MiHUgan

VAIKINAI
Prie Ofiso ir Sbipping Dept. dar
bų: patyrimas nereikalinga. Pradinė 
alga *17.00 už 5 dienų 40 valandų 
savaitėje. Laikas ir pusė mokama 
už overtime. Proga išsidirbti. 
INTERNATIONAL ACCOUNTANT8

SOCIETY, INC.
3411 So. Michigan Blvd.

CABINET MAKERS
WOOD WORKERS

PEERI.ESS CHROME INDUSTRY 
1101 Wcst 38tli Street

COOPERS — slack and tlght; gera 
užmokestis, pastovūs darbai. Atsi
šaukite j —

7240 SOUTH CHICAGO AVENCE

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie; 
Mr. VValter Nutow, 2200 W. 37th SL, 
Chicago. Dl.. tel. LAFayette 6OM.

PARSIDUODA — MAROUETTE
PARKE MŪRINIS NAMAS, 2 fletų 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamų kainų, arba apsiima Į mai
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės
Qolf !i n fi 1 •

7242 SO. FAIRFIĘLD AVENUE

VYRAI — SU ŠEIMOMS 
IŠMOKINSIME

Prie Machine Shop darbų. Geros 
darbo sąlygos. Atsineškite giminto 
liudijimą ar pilietlbės popieras ir 
sočiai security kortelę. Ataišauki- 

3025 W. 47th STREET
■ ■ na ii i i l i ■< n-a ■

DIRBTVVfcS PAGELBININKAI
Vaikinai lr vyrai su kiek tai paty
rimo didelėje lovų Išdirbimo dirbtu
vėje. Gera užmokestis.

COLUMBIA BEDUINO CO. 
1750 No. Woleott

VYRAS reikalingas medžio išdirbi
mo dirbtuvėje. Patyrimas nereika
linga.

WIENF,R PIPE ORGAN CO. 
4084 N. Kolmar. Tei. PAL. 0780

TVIRTI VYRAI reikalingi Bėluotl 
vartotus popierius. Patvrimas ne
reikalinga. Išmokinsim. 65 centai J 
valandų. >

TRANSO-F.NVELOPE CO.
3542 N. Kimba! Ave.

HELP VVANTED — MOTERYS

JAUNOS MERGINOS 
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Pastovūs dar
bai, gera užmokestla.

3001 W. GRAND AVENTB
(netoli Saeramento).

MERGINOS ir VAIKINAI reikalin
gi išmokti amatų. Lengvas Bindery 
darbas. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas Jsidirbimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 So. Slierman Street

MERGINOS — MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas. Prie leng
vu pakavimo darbu. Pastovūs darbai. 
THOMPSON * TAYLOR DIVISION

586 Wcst Cermak Iboatl

OPERATORE — PATYRUS
Single needle. Gera mokestis. Kreip
kitės j—

PARKER LAMP SHADE 
1550 No, Dayton Street

FOUNTAIN GIRLS
f

Pastovūs darbai jūsų apiellnkėje. 
Pradinė alga *19.00 su garancija 
algos pakėlimo. Uniformos duoda
mos ir išplaunamos. Atsišaukite Į 
arčiaus)

Walgreen Drug Store
1»58 Irvtng Park. 5S73 W. Madison 

1500 Morse Ave. 6300 Cottage Grove 

6267 S. Ashland. 150 N. Ija Šalie

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

AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION

....................... ■■ *
JAUNOS MERGINOS — reikalingos 
prie lengvų dirbtuvėje darbų. 54 
centai ) valandų pradinė alga.

ARVEY CORPORATION 
3462 No. Ktiuball

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VEITERKOS reikalingos, patyrusios 
pageidaujamos. Atsišaukite Penkta- 
dienj 11 vai. ryto.

THE GRAEMERF, HOTEL
3400 W. WasliingVjn : ;

X -Ali

Kiek mokėsi kalbi;, tiek 
būsi vertas. (Senovės prie
žodis). *■ * V . . ' ‘ ’sg ' ( ,
- --------------- H ! .... , ,, —A-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4S05-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

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

TeL LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir KetvirUd. vak. 
ii stoties WGES (1300), su Povilu Saltimieru.

\



4. DRAUGAS Penktadieiys, spalio 16, 1942

draugas Karo eiga Pacifike
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■634 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association 
‘ Subscrlptions: One Year — $6.00; Slx Months — $3.50z. Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months j— $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Drauga*” brings best results.
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Uelna kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbise: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

-Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, jei ne- 
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
ftinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikoa ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, UI. 
, Under the Act of March 3, 1879.

Italu nepasitenkinimas ir fašistų susirūpinimas
Sakoma, kad Italijos diktatorius Benito Mussolini 

yra susirūpinęs, piktas ir nesavas. Išrodo, kad jis da
bar jau mato, kad jis italų tautą įtraukė ne į tą kariau
jančių valstybių pusę.

Daugelis šaltinių rodo, kad “mažasis” Hitlerio part
neris Mussolinis jaučiasi nekaip. Jis nebepasitiki nar
ei ai s, nes jau keliais atvejais jis buvo prigautas.

Tą jaučia ir italų tauta. Tai dar labiau fašistų vadą 
“piauja”. Mat, tuo smukdomas jo autoritetas krašte. 
Visur didėja šnibždėjimai: “Mussolini mus apvylė”, 
“Mussolini daug žadėjo, bet neištesėjo”, “Mussolini su
sidėjo su naciais, kurie mus skandina”. “Geriau būtų, 
kad jis būtų prie demokratiškojo fronto prisidėjęs”.

Diktatoriai, kaip visi gerai žinome, žmonėms laisvės 
peduoda. Spauda yra griežęiau^ių būdu cenzūruojama, 
gyvu žodžiu taip pat nevalia diktatoriui tiesos pasa
kyti. Dėl to italai tylomis savo nepasitenkinimą reiš
kia Mussolinio politikai.

Šitokiu reiškiniu, matyti, rimtai susirūpino ir “didy
sis” partneris Hitleris, štai, šiomis dienomis Mussolinį 
atlankė pats vyriausias Vokietijos nacių Gestapo (slap
tosios policijos vadas) Heinrich Himmler.

U Duče ir vyriausias nacių šnipas turėjo ilgą pasi
kalbėjimą. Apie ką? Well.... svietui sunku gauti tikrų 
žinių.

Vieni sako, kad Hitleris pasiuntė Himmlerį duoti 
Mussoliniui garo, kam jis leido per savo teritoriją spe
cialiam Roosevelto atstovui, Myronui Tayloriui, pasiek- 

. ti Vatikaną ir konferuoti su Jo Šventenybe. Be to, Hit
leris norįs žinoti, kodėl po spalių mėn. 19 d. Jungtinės 
Valstybės nebelaikys 600,000 italų ateivių priklausan
čiais prie Amerikos priešų. Vadinas, iš to sprendžia, 
kad italų tautos sentimentas yra prieš abu “broliuku” 
— Hitlerį ir Mrussolinį.

Bet ar tik ne tikriausias bus Gestapo vado misijos 
tikslas pas II Duče, kad duoti “patarimų”, kaip kovoti 
au augančiu italų tautoje nepasitenkinimu ir fašistais 
ir naciais. Galimas dalykas, kad Gestapo net siūlosi 
Mussoliniui į talką “tvarkyti” Italiją viduje.

Tačiau vargu Himmlerio misija bus pavykusi, nes 
yra rimtų teigimų, kad netrukus patsai Hitleris vyks 
pasimatyti su savo mažesniuoju partneriu Mussoliniu, 
kurs vis labiau apserga “susirūpinimo liga”. Bet ar 
jam bent kiek pagelbės Hitlerio “pagoniškojo nacizmo 
vaistai”, parodys netolima ateitis.

Patys karo vadai pripažįsta, kad padėtis Pacifiko 
salų karo fronte vis tik yra rimta. Nedideli, palyginti, 
Jungtinių Valstybių jūrininkų, lakūnų ir marinerių 
skaičiai turi atlaikyti dideles priešų jėgas.

Paskutiniuoju laiku amerikiečiai perėjo į ofensyvą 
ir atsiėmė keletą japonų užgrobtų pozicijų. Be to, lai
vynas ir lėktuvai japonams uždavė didelių smūgių, 
išskandinant gana daug jų laivų.

U. S. karo vadovybė specialiu komunikatu užvakar 
pranešė, kad japonai stipriai bombardavo U. S. mari
nerių bazę ir išsodino kareivių Guadalcanal saloje. Ten 
laukiama didelių mūšių. U. S. karo jėgos darys pas
tangų japončikus iš tos salos iškrapštyti ir užkurti 
jiems tokią pirtį, kokios jie dar nėra matę.

Karo departamentas į Pacifiko karo frontą žiūri la
bai rimtai. Naudojama visi galimumai, kad priešą ne 
tik sulaikyti, bet it išvaryti jį iš tų salų, kurias, pa
sinaudodamas smurtu, užgrobė.

Kariuomenė savo pareigą atliks. Lakūnai, jūreiviai 
ir marineriai kariauja nepaprastai drąsiai, darydami 
tiesiog karžygiškus žygius. Pasitikėjimas jiems krašte 
didžiausias.

Tik, mūsų manymu, pati Amerikos visuomenė neuž- 
te k tinai rodo susidomėjimo Pacifiko karo frontu. Daug 
kam lyg ir atrodo, kad karas su japonais tai nieknie
kis, Kad neprigytų čia senas rusų karo vadų posakis — 
“japonus kepurėmis ūžmėtysim”.

Ne taip lengvai.
Dabar jau matome, kad su japonais tenka rimtai 

grumtis. Be pasiaukojimo, be gero pasiruošimo, be tin
kamų karo pabūklų japonų nenugalėsi.

Tai reiškia, kad visuomenei reikia dar daugiau rū
pintis U. S. karo bonų daugiau išpirkti, daugiau Rau
donajam Kryžiui aukoti, daugiau nuo savęs atitraukti, 
kad kariai visu kuo geriausiai būtų aprūpinti.

Taip, japonai bus nugalėti taip kaip ir naciai, bet 
pergalė pareikalaus iš mūsų visų didesnio įsitempimo 
prie karo'darbų, dar daug didesbio pasiaukojimo.

Lapkričio 3 d. rinkimuose ne tiktai patys balsuoki
me už savo tautiečius kandidatus į įvairias valdžios 
vietas, bet paprašykime, kad ir nelietuviai jiems savo 
balsą atiduotų. "l

 . , . 

FraternaJiznio sąjūdis A- 
merikoje yra įdomus ir stip
rus.

(Učiai - kankintojai
I

Londone paskelbta, kad lenkės vienuolės, kurios yra 
uždarytos koncentracijos stovykloj Bojanowe, yra ver
čiamos tekėti už nacių partijos narių.

Šioje koncentracijos stovykloje yra apie 260 vienuo
lių. Jaunos ir -sveikos vienuolės yra priverčiamos pa
keisti vienuoliškus rūbus į pasaulinius, išstatomos spe- 
dolinėms moralinėms tortūroms, kad išsižadėtų tikėji
mo ir pašaukimo. Po tų kankinimų jos yra išvežamos 
nežinia kur. Tik senos ir liguistos vienuolės telaiko
mos pastoviomis kalinėmis.

Ne tik Lenkijoj, bet visuose užgrobtuose kraštuose 
naciai tiesiog žvėriškai elgiasi su religinių kongrega
cijų nariais. Net pačioje Vokietijoje vienuolės ir vie
nuoliai yra skaudžiai nukentėję nuo pagonų nacių ne-

!*' žmoniškų persekiojimų.
Tos nacių pavergtų žmonių kančios turi akstinti 

kiekvieną iš mūsų dėti didžiausių pastangų, kad grei
čiau būtų laimėtas karas ir išlaisvinti kenčiantleji žmo
nis iš hitleriškos vergijos.

m ■
Tenelieka nė vieno lietuvio, neprisidėjusio prie U. S.

1 pastangų karą laimėti, Visi pirkime U, S. karo bonus.

I SPAUDOS APZVA1GA |
k - . r- r _

Grįžta senas klausimas /
%

“Darbininkas” rašo, kad Vilniaus klausimas yra la
bai gilus įsisenėjęs pašinas lietuvių-lenkų santykiuose. 

“Senas opus kausimas, dar karui nepasibaigus, 
grįžta atgal. Atrodo, kad patys lenkai mėgina jį iš
provokuoti, primygtinai skelbdami kažkokius. nebū

tus pas'kalus, jog lietuviai būk tai šaudo lenkus. Tai 
aiški nesąmonė. Viena, kad tai nesutinka su sena 
karo padėtimi. Juk ne tik lenkai, bet ir lietuviai yra 
vokiečių pavergti. Kas jiems duos ginklų kits kitą 
šaudyti? Tai ir nesutinka su lietuvių prigimtimi. Ne
laimingą ir pavergtą žmogų lietuvis nepuls, bet jo 
pasigailės. Juk lenkai patys pripažįsta, kad jų pa
bėgėlius Lietuva svetingai priglaudė. Kam. rodyti to
kį neskanų nedėkingumą, skelbiant nesąmoningas me
lagystes?”

Aiški tiesa.
Ta pačia proga norime priminti, kad lenkų dien

raštis “Dziennik Chicagoski” įdėjo Lietuvos konsulo 
dr. P. Daužvardžio laišką, kuriame protestuojama dėh 
skelbiamų apie Lietuvą melagysčių, tačiau pridėjo to
kį prierašą, kuriame ir vėl tas pačias melagystes pa
kartoja. *

Vis tik to lenkų dienraščio redaktoriai gėdos neturi.

Remtina mintis
“Amerika” rašo:

“Yra kilęs sumanymas spalių 24 d. paskelbti tauti
ne Amerikos Lietuvių Karo Bonų Pirkimo Diena. Tuo 
labai rūpinasi Isahelle Harris, amerikietė lietuvaitė. 
Ji nori, kad tą dieną lietuviai visoje šalyje turėtų 
masinius susirinkimus, kuriuose būtų platinami .bo
nai ir pasirašomi pasižadėjimai ko daugiausia jų 
pirkti. ,

“Tokios tautinės dienos dar nėra turėjusi nė viena 
kita tautinė grupė, išskyrus keliose valstybėse, bet 
ne visoje šalyje. Jos tinkamas pravedimas būtų labai 
svarbus Amerikos karinėms pastangoms. Tik mums 
atrodo, kad laikas labai trumpas, todėl ar nebūtų ge
riau pasirinkti kitą dieną, lapkričio gale? Iki tol bū
tų galima suorganizuoti Bonų Platinimo komitetus 
visoje šalyje, kiekviename mieste ir miestelyje.**

Pirmoji fraternalinė pašai 
pos draugija įsteigta 1668 
metais Meadville, Pa., mies
telyje. Tą draugiją įsteigė 
John Jordan Upchurch.

Vadinas, kitais metais bus 
minima deimantinis jubilie
jus fraternalinės pašalpos 
sistemos Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje.

•
Daug kas mano, kad fra

ternalinės pašalpos organi
zacijos veikė ir veikia tik 
ateivių tarpe.1

Netiesa.
Yra gana daug ir “grynai 

amerikoniškų” fraternalinių 
organizacijų, kurių tarpe 
randame labai stiprias — 
Woodmen of the world, Cat
holic Order of Foresters, 
Knight8 of Columbus ir daug 
kitų.

Fratemalinę pašalpą yra

plačiai išplėtę lenkai, čekai, 
slavokai, airiai.

Sios ir kitos tautinės gru
pės laiku pradėjo pašalpos 
judėjimu rūpintis ir, be to, 
riesiskaldė į mažas draugi
jėles, bet jungėsi į naciona
lines arba centralines fra
ternalinės pašalpos organi
zacijas.

Dėl to pas juos tas sąjū
dis ir išaugo į didelę jėgą ir 
šiandien jų gyvenime vaidi
na Ubai svarbų vaidmenį.

Lenkai, sakysim, turi ke
lis gausingus susivienymus 
(vienas turi 350,000 narių), 
kurie leidžia dienraščius, už
laiko bibliotekas, sėkmingai 
varo Lenkijos tremtinių šal
pos darbą, rūpinasi Lenki
jos atstatymu, turi daug ir 
stiprios įtakos šio krašto 
politiniame gyvenime.

Pas mus, pavyzdžiui, pa
rapijose dar yra pusiau mer
dėjančių lokalinių pašaipinių 
draugijų, bet pas lenkus tos 
rūšies draugijos jau seniai 
yra susivienymų skyriais.

Tuo buvo išgelbėtos len
kų draugijos nuo žlugimo ir 
narispas užtikrinta gyvybės 
apdrauda ir pašalpa ligoje.

•

Ir lietuvių tarpe dar ne
vėlu fraternalinės pašalpos 
sąjūdį praplėsti.

Tik reikia daugiau gerų
norų.

Mūsų Lietuvių R. K. Su- 
sivienymas Amerikoj — ga
li būti stipriu to sąjūdžio 
pagrindu.

Organizacija* veikia mu o 
1886 metų. Turi apie 300 
kuopų. Turtas siekia virš 
pusantro milijono dolerių.

LRKSA turi moderniškus 
apdraudos polisus, yri griež
toj valdžios kontrolėj, ge
rai tvarkomas.

Tai yra viena iš tų mūsų 
organizacijų, kuri yra verta 
rimčiausio visų Amerikos 
lietuvių katalikų dėmesio.

Vertingas žmogus niekuo

met nežiūri išdidžiai į men-

arba į beprotnamį neužda
ro”. •Po svietą pasidairius

Gazietos aną dien pami
nėjo apie Wilbur Glenn Vo- 
livą, Zion’o miestelio, Illino- 
juje, savotišką diktatorių, 
kuris savo sektai draudė 
rūkyti, čiugumą kramtyti, 
o merginoms pentuotis, pau 
deruotis ir t. p. Be to jis 
tvirtino, kad žemė yra pa- 
plokšti, kaip blynas. Savo 
sektoje jisai buvo prana
šas.

Čikagos cicilistų gazieta, 
paminėjus Volivą mirusį, 
savo šneką baigė šitaip: 
“Amerikos valdžia yra libe
rališka; pranašų į kalėjimą

■

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
spalių 16 d.) t

Baltijoj dunda anuotos... 
Baltijos jūrose girdisi labai 
smarkūs armotų šaudymai. 
Kaujasi rusų ir vokiečių lai
vynai.

•
Šaukia gelbėti Rusiją.......

Petrogradas pavojuje Minių 
minios bėga iš miesto. Pre- 
mieras Kerenskis šaukiasi ir 
į rusų kareivius ir į santar
vę gelbėti Rusiją.
• «

Minėjo jubiliejų..^ šv. Jur
gio parapijiečiai šauniu ban- 
kietu minėjo savo parapijos 
sidabrinį jubiliejų. Bankiete 
kalbėjo: kun. Vaičiūnas, kun. 
Serafinas, kun. Albavicius, 
kun. Kemėšis, Gurinskas, A- 
žukas, Nausėdienė, kun. Sla- 
vynas, L. Simutis, kun. dr. 
Maliauskis. Klebonas kun. 
M. Kriaučiūnas bankiete ne
dalyvavo, nes sirgo.

Ir labai gerai, tavorščiai, 
kad mes turim tokią libera

lišką valdžią. Kitaip, kiek 
ir iš lietuvių būt buvę uždą 
ryti į beprotnamį. Tik prisi
minkim Mockų, Šidlauską, 
ir kitokių sektų pranašus. 
Pats cicilizmas yra gi yra 
sekta, kuri tiki, kad viską 
padalinus fifty-fifty tarp 
savęs, ant žemės bus rojus. 
Ar gražu būtų, kad priklo
dui cicilizmo sektos prana
šai, kurie šiandie sėdi re
dakcijose, Čikagoj ir Bosto
ne, valdžios būtų pasodinti į 
beprotnamį ?

Jonas Knobžda nuėjo pas 
daktarą pasirodavoti kas 
link savo žmonos, kuri jau 
ilgas laikas kaip nesveikuo- 
ja. Išpasakojus ligds simp

tomus, daktaras sako:
— Man rodos, kad jau 

reiktų daugiau šviežio oro, 
daugiau vaikščioti.

— Ot, ir bėda, daktare, 
kad ji nei žingsnio iš namų 
neišeina.

— Duok jai daugiau pini 
gų parėdams, teatrams, o 
pamatysi, kaip ji dažnai iš
eis iš namų.

Pas Kukulaičius aną dien 
buvo birdei parė. Kukulai- 
tienė sukvietė daug svečių. 
Nepamiršo ir Baikų pa
kviesti. Kada susirinko visi 
svečiai, Kukulaitienė pama
tė, kai Baibokienė viena. 
Priėjus ir klausia;

— Na, dušel, viena. . O kur 
vyras?

— Dievuliau tu mano! — 
nusigando Baikienė. — Pa
prastai, kai aš turiu ką 
nors padaryti, tai ant enke 
čio užrišu mazgelį. Ir, žiū
rėk, pirmą sykį man tropi- 
jos pamiršti užrišti mazgelį 
ir nepasiimti su savim Yyrą.

4 Bomn Lenais
SeRttANTMOMi

OFTHE MARINE CORPS
WAS NEEOEO AT HOME 

BECAUSE OF SERIOUS 

ILLNESS IN HIS 
FAMILY...

fH£ RIO CROSS 
HELPEO ARRANGE TRANS
PORTATION AHOAOVANC- 
ED THE COST OF THE TRI#
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Stalingradas, kur grumiasi
didžiosios armijos

- Fabrikai per 31 mylią. - Išsprogdinti 
tiltai per Volgą - rusams nerą kelio 
atgal. - Danguje liepsnos per 40 my- 
lių frontą. - Lavonai Volgos pakran
tėse. - Rusų štabas po žeme.

— Pasaulis mažai pašte- žiniomis buvo daugiau kaip 
bės ir neilgai atsimins, ką pusė mi'ijono gyventojų. Ir 
mes čia pasakysime, bet dar jis turėjo tendenciją au- 
pasaulis niekados neužmirš, gti: planuota ties ta vietą į 
ką jie čia pada’ė, — šituos Volgą sujungti su Donu Ka- , 
Linkolno žodžius cituoja nalo ilgis — apie 60 mylių, i 
Maskvos radijas, taikyda- Tada visiškai palengvėja ir 
Mas juos Stalingrado gynė- anglių, miško ir kitokie tran 
jams. sportai, nes nebsreik’a per-

T , ... krauti į traukinius, o van-Jau daugiau kaip pusan- *
.... o, dens kelias visada pigesnis, tro menesio, kaip ties Sta

lingradu kruvinai grumiasi 
didžiausios pasaulio armi
jos, kaip dieną naktį padan 
ges raižo spiečiai Mesers- 
chmitt 109 F, kai vanagai

DRAUGAS

WILLKIE DĖKOJA IR SK UBĄ PAS PREZIDENTĄ KAS PIRMOJE VIETOJE?
Ar komunistai, ištikrųjų, yra tokie uolūs šios šalies 

karo pastangų rėmėjai?

Paliekame patiems skaity- geltonasis siaubas jau griau- 
tojams atsakyta į tą klau- na mūsų duris. Retkarčiais 
simą labai praktišku būdu. komunistų laikraščiai apra-

PirmiausLai, visi supranta-. karo su e*€A
me, kad ši šalis ir visos ^>et taiP ,etal ir ,a'P t,u"‘ 
Jungtinės Tautos kovoja Pa*’ katl ,cikla ak>lldl 
prieš ašies jėgas - prieš koti’ kad 8Uradus tokil* 
Vokietiją, Italiją ir Japoni- nil* . tarP ištisus 
ją. Dėl to jokio klausimo straipsnių apie Rusiją n 
negali būti. Mūsų šalis nepa- antr4 frontą.
dės ginklus pakol visos trys Komuniatai jau at v u ai

Vokiečių strategija ir
rusų gynimasis 

>
Šalia tų žemės turtų,, pra 

monės įmonių prie Stalin-

('■Draugaa" Acme tętevno*-
Wendell L. W.llkie sugrįžo į Washington, D. C., dėkoja pilotui maj. Richard Kight, 

kuris vairavo lėktuvą 30,000 mailių, skrendant aplink pasaulį. Willkie spaudžia mažy
tei Carol Anne, piloto dukteriai ranką, kuri yra tėvo rankose ir skuba į Baltuosius Rū
mus pranešti prez. Rooseveltui apie savo kelionės patirtus įspūdžius. Centre yra Mrs. 
Kight, piloto žmona, s -

pekliškos gaujos nebus par
blokštos.

Bet kuri iš ašies jėgų yra 
dabartiniu momentu pavo
jingiausia šiai šaliai? Visos 
jos yra pavojingas, bet iš 
kurios gręsia didžiausias pa
vojus dabar?

Aišku, kad iš

pradeda kritikuoti Ameriką 
ir Angliją, kodėl jos neati
daro antrą frontą. Jie jau 
drąsiai ir begėdiškai kalti
na mūsų šalį neišlaikymu 
duoto žodžio.

apie kurį pranešė amerikie
tis Maskvos korespondentas 

metimai. Užimdami Stalin- Leland Stowe (žiū?. Chica-
vik IL-2, ar koks kitas rei- gradą' jie gauna užnuSari gos Dai’y News, rūgs. 11
ksmingesnis taikinys. Dėl žygiui į Kaukazą, jie per- d.): bolševikai sudegino vi- Į
ko gi čia tokios žūtbūtinės kerta gelžkelių mazgus, jie sus tiltus per Volgą. Taigi Į šį karą katalikai gali įtraukti į kovų sukurius.
kautynės? priartėja prie vienintelio ru i Stalingrado įgulai nebėra remti visomis priemonėmis, 1 Ač.ū Dievui, šiandie mes gi

sams dar likusio gelžkelio kelio pasitraukti. Jie prie- kadangi karo siekimas yra t name žmogaus laisves ir 
Caricinas virto Stalingradu Europoje pietinę Rusijos da versti kautis iki paskutinių- ‘ krikščioniškas dalykas, pa- ; krikščionišką pasaulį. Gali-

tykodami sovietų airodro- Srado ™k^lus 6al la‘ 
mua ir Laukdami ar nepasi- biau vili°->a ’fateginiai au- 
rodys kur sovietų Štormo

Šio karo siekimas - krikščioniškas 
dalykas, sako Arkivyskupas

Kogi jie, ištikrųjų, nori iš 
Amerikos? Ar stebuklų? Mū
sų šalis dabar turi savo ka- 

Japonijos, reįvjų jūrininkų ir marinų 
su kuria mūsų kariuomenės ant w frontų, MQsų 
ir laivyno stipriausio, jėgos siu,{ia piniguBi maistą, 18k. 
grumiasi. Japonija užpuolė tyvu3 tankas ir vi3okią ka, 
mūsų šalies teritoriją, ji y- riiką pagalbą Rusijai 
ra jau užkariavusi ir ūžė-' jai Angli}lj ir via0m8 u. 
muši didelius plotus mūsų, tom3 jungtinėms Tautoms, 
teritorijų, japonai yra išmu- Komunistai turėtų žinoti, 
š« tūkstančius mūsų gra- kad mOsy SaHa tiek pa.
žiausio jaunimo, jie yra jau gaibos siunčia Rusijai ir ki- 
bombardavę mūsų pakraš- tom3 šalims> kad mūsų pa-
čius, jie yra jau įsistiprinę čių j8goa Pacifike
mūsų žemėse, ant pat mūsų, kenčla jr yra nuailpninto3 
slenksčio. Japonai yra pa- d81 MaeArthuro
reiškę, kad jie taikos sąly- ranko3 yra palyginamai su-

. . H jungiančio su centrine Į jų. Bolševikų strategija pa- 'reiškė Chieagos Arkivysku
.tsa ymas paais ėja pri vaistybės dalimi (nuo Astra- vartoja ir tokias priemones, pas S. A. Stritch kalbėda- 

simlnuskasyra Stalingra chanės į šiaurę). Atkirtus Dabar Stalingrade kiekvie- mas andai atidarant
das ir kur jis išaugęs. Sta- Volgą, rusams labai pasun-
lingradas buvo seniau vadi- ksja pristatymas žibalo iš_______________ _____
namas Caracmu. Seniau čia Baku, 0 iš šių žibalo laukų iauku. Patsai sovietų karo būtyje, 
tik buvo liekanos apgriuvu- Rusija gauna apie 75% viso korespondentas taip aprašo 
šių tvirtovių, viena pilis, savo žibalo.* Karo metu, tai
septynios cerkvės, mošėja, ypatingos reikšmės daly- 
mokyklos... Dar 1920 me- kas Tieaa Rusija 
teis čia tebuvo tik 20,000 karinėje dalyje dar turi ži- 1 — Dan&uie liepsnos per taus Kryžiaus. Prieskriks- 
gyventojų. Tačiau miestas balo versmes tarp Volgos ir v'8ą 40 mailių frontą, kurs ciomškais laikam ap e tas 
pradėjo nepaprastai greit 'Uralo jo3e produkcija ! tęsiasi per miestą, priemies laisves nebuvo galvoU.
augti. Juk ties ta vieta Ru- dar „įsutvarkyta ir iš jų te i čiu9' fabrikus ir darbininkų n,
sijos upių molina Volga' gaunama apĮe 7 mil. tonų ! kolonijas. Kaikurios gatvės

nas namas pasidaręs tvirto- j vasarinę Katalikų Akcijos 
ve ir kiekviena gatvė kovų i konferenciją Morrison vieš-

dabartinį Stalingrado vaiz
dą:

“Laisvės, už kurias šian- 
die kovojame”, sakė Arki
vyskupas, “ištroško iš Kris-

Gyvenant po žvaigždėta 
ir dryžiuota vėliava esame

taip arti prieina prie Dono. 
Čia susikerta keli geležinke 
liai. Miestas pasidarė tran
sporto centras. Kadangi čia

žibalo per metus, taigi tik 
ketvirtadalis to, kas gauna
ma iš Baku.

Vokiečiams pasisekė už
arti akmens angliai ir kiti imti Jergeni kalnynug# ku_ 
žemės turtai, be to, patogus
transportas gelžkeliais ir 
upėmis, tai ši vieta pas’da- 
rė pramonės centru. Mies
tas augo nepaprastai greit. 
Carų jau nebuvo, tai mies
tas, pataikaujant naujajam 
Rusijos viešpačiui buvo iš 
Caricino perkrikštytas Sta
lingradu. Stalinas asmeniš
kai jautėsi labiau surištas 
su tuo miestu, todėl dar la
biau rėmė jo augimą.

Pramonės miestas

rie nusitęsia iš vakarus nuo 
Stalingrado. Iš šių kalvų 
jie puikiai gali apšaudyti 
Stalingradą, o be to — turi 
persvarą ore, taigi rusų pa
dėtis ypatingai sunki. Bet 
rusai, nuo pat revoliucijos 
laikų, turi puikų patyrimą 
gatvių kautynėse. Tą paty
rimą dar pagilino užsieninė 
praktika, kaip, pvz., kovų 
metu Madride. Rusai suge
bėjo į gynimosi darbą įtrau
kti darbininkus, studentus,

taip-.apgriautos, kad beveik 
nebepereinamos. Moterys ir 
vaikai slepiasi n3mų rūsiuo 
se ar urvuose, iškastuose 
Volgos pašlaitėse. Nuolat 
sproginėja vokiečių bombos. 
Degančių

me ir turime šiai kovai pa
vartoti visas priemones, ka
dangi dalykai, dėl kurių ko
vojame, kilę iš Kristaus 
Kryžiaus. Tai krikščioniški 
dalykai ir mūsų žygiai pa
teisinami.

“Turime kovoti, kad ap
ginti savo laisves, savo žmo 
gišką savygarbą, savo žmo
gišką personalumą”.

Laisvių sąvoka jau senai 
nužymėta popiežių encikli
komis, kurios š.andie skai-- 
temos kaipo pranašystės, 
sakė Ekscelencija.

“Nieku būdu nebus an

gas diktuos mums iš Baltų
jų Rūmų, Washingtone!

rištos todėl, kad jis tik ma
žą dalį lėktuvų ir karo pa-

Patriotiškai nusistatę šios buklų gauna, kuriuos mes
šalies laikraščiai gerai su
pranta tą gręsiantį pavojų 
ir visomis išgalėmis infor
muoja susirūpinusią Ameri -

siunčiame į Europos ir Azi
jos frontus.

Akivaizdoje to, komunis
tai dar drįsta kaltinti Ame-

sius. Aiškiai šviečia jų kru
vini bandažai. Nebėra laiko 
nė nukautų palaidoti ir Vol
gos pakrantėse guli užmuštų laukta pastovaus pasaulio

negerumų išsprendimo iki 
žmonės nesusiburs vienybėn 
su Kristaus Bažnyčia”, sa

kos visuomenę apie karo su riką stoka nuoširdumo ir lo- 
J a poni j a eigą. Jie smulkiau- į jalumo ir neužjautimu sun- 
siai aprašo kiekvieną mūsų kios Rusijos padėties! 
laimėjimą Pacifike. kad pa- Jej mym8 atrodo keiatoka 
kėlus žmonių ūpą ir sustip- -r nenuoširdu, kad Ruaija 
rinus amerikiečių pasiryžimą kyri g.„na pagalbo3 iš 
sumušti stiprų geltonąjį prie my3y dar dra„gi5.
šą. Tuo pačiu laiku, jie ne- k(Jno ,, „epuoHnlo sanĮy. 
ignoruoja kar, prieš ašį Eu- klys 8U mfay pavojingiaM8ta 
ropoję.

Dabar pažiūrėkime į ko
munistų laikraščius. Kas

moterų ir vaikų lavonai.
namų pašvaistė — Vieną vakarą, —■ rašo 

raudonai nudažo visą hori- tasai rusų karo korespon- 
zontą. Artilerija griaudžia dentas, — aš persikėliau 
be paliovos ir bombų spro- p^j. Volgą į Stalingradą, 
girnas girdisi dieną ir nak- Tarp tūkstančių ir degančių 
tį. Nebėra saugių vietų namų tęsėsi kovų laukas...;

danguje suliepsnojo vokie
čių signalinė rakieta. Ir nak 
čia kovos nesustoja. Oras 
dreba nuo vokiečių bombo
nešių, Įlekiančių su sunkio
mis naštomis. Rusų vyriau
siojo. štabo būstinė įtaisyta 
gilai po žeme. Čia praleisda 
mi ilgas nemigo naktis jie 
planuoja, kaip toliau atšilai 
kyti prieš uraganškas tan
kų, lėktuvų ir- užgrūdintos 
infanterijos atakas.

Stalingrade, bet žmonės ap 
siprato ir tas nejaudina.

Oras dreba nuo 
bombonešių.

Volgos pakrantėse sprogs 
tančios bombos išrausė kra
terius. Kitos bombos, nekliu 
džiusi į taikinius, krintą į

net moteris ir vaikus, kurie 
Stalingrade, kaip rašo N. suburti į pion’erių organiza- 

Mikhailovas knygoje “Land ciją (kiek panaši į skautų), j vandenį ir sprogdamos sukę 
or the Soviets", per ištisą ; Pagaliau bolševikai, bea- lia milžiniškus vandens stul 
31 mylią tęsiasi be pertrau- bėjo su palaiminimu vyriau pus. Sunkiai nukrauti keltu 
kos fabrikai traktorių, nae- gjo kariuomenės vado Stali- vai neša karo naštas į mies 
talo darbų, kenavimo fabri no> griebėsi tokio žygio, tą, o atgal gabena sužeistuo i 
kai, lentpjūvės, žibalo valy
klos, elektros stotys, laivų 
dirbtuvės ir tt. Garsiausi ta 
čiau čionai buvo traktorių 
fabrikai, kurie paskutiniu 
metu buvo perdirbti į tan
kų fabrikus. Koks čia buvo 
judėjimas galima spręsti iš 
to, kad kai 1936 metais čio
nai atvyko Maskvos Stanis
lavskio teatras, per du mė
nesiu Stalingrado traktorių 
dapbininkfi išpirko teatro 
tikietų už pusę milijono rub ' 
lių. Paskutiniu metu Stalin
grade, sovietų skelbiamomis

kė Arkivyskupas. “Susidu
riam su didele erezija, kad 

i nėra žmonių rasėse tikrosios 
vienybės, ere z. ja, kuri auk
ština rases ir kalba apie 
antracionalizmą”.

Krikščionybė šiam vis
kam yra priešinga. Daug 
kag kritikuoja šį krikščiony 
bės idealizmą. Bet tie visi 
kritikai, sakė Arkivysku
pas, nėra žvi’gterėję į Kris
taus Kryžių. Juk šis Kry- 
ž us gali išnaikinti godumą, 
sukontroliuoti ais rą, pa
laužti kūno iškrypusius po
linkius.

K. J. Prunskis PLATINKITE “DRAUGĄ’

jiems yra svarbiausia, ką jie 
stato pirmoje vietoje? Ar 
pavojų gręsiantį mūsų ša
liai? Ne! Jiems pirmoje vie
toje rūpi pavojus Sovietų 
Rusijai. Beveik kiekvienas 
antgalvis, visos špaltos ži
nių ištisai, beveik visi edi- 
torialai — didesnioji dalis 
kiekvieno numerio jų laik
raščių apimta aprašymais 
vien tiktai apie Sovietų Ru
sijos sunkią padėtį ir reika
lavimais, kad visos Jungti
nės Tautos mestų savo ap
sigynimo veiksmus ir arti 
miausio priešo puolimą ir 
bėgtų Rusijai gelbėti.* Ko
munistai rėkia, kad didžiau
sias šiuo momentu pavojus 
Amerikai yra Stalingrado 

j fronte, o visai ignoruoja tą 
. faktą, kad iš vakarų pusė?

priešu, Japonija, ir kad ji 
atsisako leisti Amerikai var
toti savo uostus Sibire bom
bardavimui Japonijos — tai 
komunistai atsako, kad Ru
sija turi sukaupti visas sa
vo jėgas ant vieno fronto, 
ir kad jai būtų pavojinga 
atlaikyti antrą, naują prie
šą iš kitos pusės. Mes tą pa
aiškinimą mielai priimame ir 
per daug nespaudžiame Ru
siją dėl jos draugavimų su 
mūsų priešu.

Bet ką komunistai sakytų, 
jei ši šalis būtų pavartojus 
jų pač'ų argumentą ir būtų 
atsakius Rusijai į jos mal
davimus ateiti jai į pagal
bą: “Mes gerai suprantame, 
kaip sunki jūsų padėtis. Bet 
mes ir turime aavo sunkią 
padėtį, ir turime savo visas 
jėgas sukaupti atmušimui 
priešo nuo mūsų slenksčio. 
Suprantate, kad negalime 
skaldyti savo jėgas, nes tai 
darydami patys nukentėsi- 
me. Mums labai gaila jūsų, 
bet negalime jums eiti į pa
galbą kol priešas prie mūsų 
durų nebus sumuštas”?

Kada komunistai susipras, 
kad j'.e yra (ar turėtų būti) 
šios šalies piliečiai, ir kad 
jiems pirmoj* vietoje turė
tų rūpėti aavo šalies reika
lai? Nieko negelbės jei iš- 
gelbėsime vlaą pasaulį ir pa
tys žūsime tai darydami!

Eduardas J. Kubaitis



Penktadienis, spalio 16, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKESF
West Pullmano daug laimės ir gražaus su

gyvenimo.

naujienos
Spalio 4 d. šv. Mišiose 

Pranas Simutis su žmona iš-i

Spalio 11 d. švento Vardo 
dr-jos nariai ėjo bendrai prie

kilmingai minėjo 42 metu 
vedybinio gyvenimo jubilie
jų. Buvo malonu matyti, kad 
seni tėveliai, sūnus, marti iri 
anūkės bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Reikia pasakyti, 
kad Simučiai yra parapijos 
amžini nariai ir nuo pat pra
džios parapijos susiorgani- 
zavimo, kiek išsigali, remia 
jos reikalus.

Linkime F. Simučiams su
laukti auksinio jubiliejaus.

Spalio 7 d. ŠŠ. Petro i) 
Pauliaus parap. bažnyčioje 
buvo labai iškilmingas šliū 
bas Sofijos Kiupeliūtės sv 
Sgt. M. Malloy. Moterystė? 
Sakramentą suteikė pralota' 
M. L. Krušas. Mat, pralota? 
yra Kvapeliams artimas gi 
minė. Per šliūbą vargonai' 
grojo muz. S. Rakauskas, c 
solo gražiai giedojo Helenc 
Pečiukaitis.

Vakare parapijos salėje į 
vyko šaunus vestuvių poky
lis, kur dalyvavo daug gi
minių, svečių ir draugų. Po 
kylyje dalyvavo ir pralotas 
M. L. Krušas, kuris pasakė 
reikšmingą kalbą.

Linkime jaunavedžiams

šv. Komunijos. Po visam pa
rapijos salėje buvo pusry
čiai ir po to pasitarimas. 
Kleb. kun. M. švarlis malda 
atidarė susirinkimą ir kvie
tė šv. Vardo draugiją pasi
darbuoti parap. rengiamam 
bingo žaidime, kuris prasi
dės lapkr. mėnesyje. Iš Šv. 
Vardo dr-jos Dėdės Šamo ka
riuomenėje tarnauja apie 10 
jaunų, gabių ir darbščių vy
rų. Dėl to šiame susirikime 
’ienbalsiai nutarta užprašy- 
i jų intencija šv. Mišias, 
•ad Dievas apsaugotų juos 
'uo pavojų, šv. Mišios bus 
aikomos lapkričio 8 d. 8

Cairo: 
500 Milai

nnAtoas

WILLKIE SKRIDIMAS APLINK PASAULĮ

. Willki.'» 30,000-Mila 
Routa Around th«World

. - ArcticOctar 
LAND

to
ICELAND

INDIANA HARBOR AIDAI
Yictory Supper

("UrauKtut Auiko leieptiuiu.
Wendell L. Willkie skrido aplink pasaulį per 50 dienų; jis pakilo lėktuvu pabaigoj 

rugpiūčio mėnesį, kaipo prezidento Roosevelto “Good Weel Ambassador” ir aplankė į- 
vairius Jungtinių Tautų kraštus, išskyrus Australiją, padarydamas 30,000 mailių ke
lio. Willkie buvo sustojęs Jungtinių Tautų sostinėse ir kalbėjos su tų tautų vadais ir 
aplankė daugelį karo fronto linijų ir mūšio zonas.

—ja W. Pullman Coal |-

- - - - - - - -  ! draugovės veikimo
Praeitą sekmadienį per 12 

ai. ryto. Nariai eis bendrai yaj gy Mišias labai gražiai
irie šv. Komunijos, 

ą ■
ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa- 

apijos bowling tymas ge- 
ai laikosi ir per ilgą laiką 
juvo pirmoje vietoje. Dabar 
/ra, rodos, antroje vietoje. 
Tymą sudaro vikrūs vyru
kai: S. Rimkus, Al. Sabai, 
Mike Ores, J. J. Peredna ir 
L. Rimkus. Mūsų bowling ty
mas žaidžia su K. of C. kitais 
tymais ir jiems puikiai se
kasi. ŠŠ. Petro ir Pauliaus

r
parap. tymą palaiko ir fi-i

giedojo solo “Ave Maria”. 
Jonukas Pesco, kuris turi 
puikų soprano balselį. Var
gonais pritarė varg. Alfon
sas Kriščiūnas. Rap.

Yw Help Someone You Know

* *

ūso

When You Give to the U S 0

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINES KORTELĖS

- DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

Patriotinės iškilmės
Bridgeport. — Spalio 11 

d. tarp Halsted ir Morgan 
Ateitininkų draugovės su- St., nuo 33 ir 34 PI. buvo 

pašventinta 11 Amerikos vė
liavų ir iškeltos ant aukštų

sirinkimas, įvykęs spalio 11 
d. Aušros Vartų parapijos
patalpose, buvo skaitlingas stiebų.
ir įdomus. Jame dalyvavo ir žmonės pradėjo rinktis 
kalbas pasakė dvasios vadas 1 jau nuo 12 vai. prie 33 PI.,
kun. K. Barauskas ir “Drau- kur buvo prirengta vieta
go” red. narys Ig. Sakalas, programai. Rinkos kareivių 
Daug aptarta svarbių klau-1 motinos, tėvai, rinkos bro- 

i simų. Buvo išrinkta deiega- liukai ir sesutės, rinkos ir

Kun. K. Bičkauskas nuo
širdžiai dėkoja visiems, ku
rie rėmė Pergalės Vaka
rienę darbininkams, ir daly
vavimu.

Kalbas sakė majoras P.
Migas, Mrs. P.' Daužvardis,
Mr. A. Vinick, Mrs. S. Bar
čus ir Mr. L. Granger.
’ Mrs. P. Daužvardis, narė 

Chicago Red Cross Chap- 
ter, Public Relations Spea- 
kers’ Bureau, skatino susi
rinkusius aukoti — soldier 
kits, pirkti bonus, paaiški
no Raudonojo Kryžiaus dar 
bą, ir ragino parapijos mo- 
teres stoti į eiles Raudono
jo Kryžiaus skyriaus karių, 
kurs susirenka kiekvieną 

; trečiadienį po vadovybe 
Mrs. E. Derkintis.

| Mrs. S. Barčus, vedėja ra 
dio * programos stotyje 
WGES, yra įkūrėja Lithua
nian Housewives Red Cross 
Radio Club, kurs turi apie 
200 narių. Trisdešimts na
rių čia dalyvavo ir vadovy
bėj prof. A. Pociaus, šv.
Jurgio parapijos varg., pa- KRIKŠTAS 
linksmino su dainelėmis. [ S«k™dieni buvo suteik-

aštuonios
draugės.

Raštutis ir Mr. P. Vaitkus. 
{Prie stalų patarnavo Mrs. 
R. Furticella, Mrs. S. Da- 
rrow, Miss S. Drungilas, 

į Miss A. Gusčius ir Mrs. J. 
Bihlman, sesuo Beatriče.

Dalyvavo iš Chicago Mr. 
ir Mrs. S. Balnonis, Mrs. A. 
Sudeikas, teta, ir Mrs. J. 
Sudeikas. Iš šv. Kata j nos 
ligoninės buvo
slaugės, Beatriče
Tarp aukų ir dovanų buvo 
dovanos nuo parapijos sese 
hų Kazimieriečių ir seselų 
šv. Kataunos ligoninės kur 
Beatriče buvo slaugė Bea- 
tiice baigė mūsų paraijinę 
mokyklą. Dalyvavo ir Mr. 
ir Mrs. L. Slamkowski ir jų 
•Ju sūnūs ir dvi dukterys.

Sekmadienį Beatriče sy
kiu su motina automobiliu 
išvyko į Mariana, Florida, 
Uti Pensacola, ir jau priė
mė Moterystės Sakramentą 

1 su orlaivių kursu kadetu. 
Barney Slamkovvski, kurs 
baigs tą kareivinį kursą už 
dviejų mėnesių.

cija iš penkių asmenų į Fe
deracijos šaukiamą katalikų 
seimelį lapkričio 15 d. Nu-

tie, kurie neturi kareivių sū
nų, kad pagerbti vėliavas.

Nepasiliko taip pat ir Rau
tarta surengti vakarą Cice-| donojo Kryžiaus darbuotojos 
roj. Tam išrinkta komisija savo baltose uniformose, mė- 
iš šių asmenų: A. Petroko, lynomis skepetėlėmis su rau- 
W. Klemkos, B. Šato, A. Pe- donų kryžium ant krūtinės, 
sankos, B. Vančytės, A. Pu-1 Jos nešė Amerikos vėliavą 
čio ir L. Zaikienės. ir baltą su raudonu kryžiu-

Naujais nariais šiame su- mi, kur darė nemažą įspūdį.
sirinkime įstojo: Ig. Saka
las, A. Pesanka, Juzefą Lie- 
kaitė, Bronė Klevas, E. Nor
vaišaitė, Robertas Trijonis
ir M. Jonavičius.

Gražios vestuvės

Sk.

Taip pat nešė iškabą lietu
vių šeimininkių radio viene
to.

Vadovavo R. Mazeliauskie 
nė ir Antahina Vaišvilienė.

Visose vėliavų vietose iš
taisyti puikūs darželiai. Pir
miausia vedant Dariaus-Gi
rėno posto A. L. ir jo bernui, 
numaršūota prie W. 33 St. ir 
Green. Iš ten prie 33 ir Li-

Spalio 10 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje pri
ėmė Moterystės Sakramentą 
Vladas Baranauskas su Ju- tuanica Ave. Paskui prie

tas Anette Justinai Bilunas, 
dukreles M. ir Mrs. C. Bi- 
lūnų, 3613 Deodor gatvės. 
Krikšto tėvais buvo C. Ko- 
šius ir Mi3s H. Ruibys. Pie 
tūs buvo suruošti šeimynos 
nariams ir draugams.

1 Kiti svečiai buvo: Judge 
T. Callahan, Mr. N. Markey, 
Mr. J. - Gustaitis, Mr. J. 
Gustaitis, Jr., Mr. (č Mrs. 
J. Prusiecki, Mr. J. McGuan, 
Mr. Mrs. J. Gunther, Mr. 
P. Natale, Captain S. Labo- 
dinski, Legion Commander 
A. Einikis, Dr. Mrs. C. 
Kielbasa, Dr. and Mrs. A. 
Payne.

Kun. K. Bičkauskas buvo 
vakaro vedėju.

Dalyvavo programoj pa
rapijinė mokykla ir Šv. Ci- 
cijos choras.

Pergalės Vakarienės Ko
mitetą sudarė: Mrs. E. Ba- 
lich, Mrs. M. Sleinis, Mrs. 
Jak. Karvelis ir Mrs. P. 

‘Laucis ir jų pagelbininkės 
ir pagelbininkai ir Raudono 
jo Kryžiaus skyriaus vado
vybėj Mrs. E. Derkintis. 
Komitetas visiems labai dė 
koja už suteiktą paramą.

ŽINUTES
Mrs, S. Lucas, Sodalicijos 

pirm., kelioms dienoms iš
važiavo pas savo brolį, Dr. 
B. E. Bolotoff, Rockforde, 
kurs neužilgo iškeliaus tar
nauti Dėdei Šamui.

Norbert Karvelis, pernai 
baigusis parapijinę mokyk
lą, ir dabar sekantis St. 
Bede Academy, Peru III., 
lankęsis pas tėvus ir dalyva 
vo “Victory Supper”.

Morgan St. ir W. 33 PI. Ir 
taip toliau, kol apeita 11 vie
tų.

Baigus vaikštynes, sugrįž
ta prie 33 PI. Čia S. Mažei
kai vadovaujant, sudainuota 
keletas dainų ir pasakyta 
kalbų. Nemažai parduota ir 
bonų.

Visos ceremonijos baigės 
apie 7 vai. vakarei

Diena pasitaikė puiki, vis
kas pasisekė. Dalyvis

lijana Tribuliūte. Liūdyto- 
| jais buvo jaunojo brolis A.
; Baranauskas ir jaunosios se
sutė Emilija. Šliūbą davė 
kun. Vėžis. Bažnyčioje buvo 
daug žmonių.

Vestuvių pokylis buvo jau 
nosios motinėlės namuose, 
219 Wharton St. Pokylis bu
vo šaunus. Be jaunojo ir 
jaunosios giminių, dalyvavo 
kleb. kun. I. Valančiūnas, vi
karai kunigai V. Vėžis ir S. 
Raila.

Jaunoji per ilgus metus 
buvo Šv. Kazimiero parapi
jos choristė, mylėjo dainą. 
Jaunojo tėvai Tribulienė iš
kėlė puikų pokylį.

Prof. A. Pocius, garsus 
muzikas, kurs dalyvavo mū 
sų “Victory Supper”, yra 
dėdė ir krikštotėvas mūsų 
darbščios Mrs. S. Lucas, 
choro ir sodalicijos pirm.“SHOWER PARTY”

Buvo suruoštą pereitą 
ketvirtadienį Beatriče; Da- 
nusas, kuri ruošiasi Mote
rystės Sakramentui su Bar
ney Slamkowski iš Šv. Jono 
Kantiaus parapijos.

“Parės” pirm. buvo Mrs^
I. Šalkauskas; su ja darba
vosi: Mrs. M. Guščius, Mrs.
J. Maurūšis ir Mrs. W. Ser
bentą. Jos rinko aukas lan- 
kydamosios po namus.

Virtuvėje darbavosi Mrs. 
T. Musteikis, Mrs. A. Matu
levičius Mrs. A. Kelly, Mrs. 
J. Gustaitis, Sr., Mrs. P. 
Jutkus ir Mrs. M. Juodis iš 
Chicagos ir Mrs. P. Danu- 
sas. Prie gėrimų tarnavo 
Mr. W. Serbentą, Mr. A.

i i

Raudonasis Kryžius mū
sų parapijos rengia dovanas 

'siųsti parapijos kareiviams 
iš aukų tam tikslui suteik
tų “Victory Supper” metų.Po vakarienės jaunieji iš

vyko povestuvinėn kelionėn.
Dalyvavęs

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

SKELBKITES “DRAUGE*

Sv. Cecilijos choras ren
gia “cash bingo” vakarą 
parapijos salėje, spalio 25 d.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR šis Alus vra pagamintas Iš importuotų 
pirmrv- rūšies produktų

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje. ,

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles.

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, Illinois

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Ankštesnės mokyklos so
dalicija rengia “roller ska- 
ting” vakarą State, Ham- 
monde, spalio 26 d. Susirin
kimas bus sekmadienį, spa
lio 18 d., 2 vai. Motiejus

Kur nėra išmanymo, ten 
nėra nė jėgų. (Emerson).

Jr

Paulina Russian and Turkish Baths

Urmo (vrholesale) kainomis pristato į alines ir kl 
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKTJ. kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 
j Aią Modernišką Lietuvių įstaigą! ' 
ELEKTRIKINIAI TRE
Ultra-Violet Sunshlne ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish M&ssage ir Movementa.

Moterims — Trečladllenlais.
Telefonas: VIRglnia 9498 

A. P. CZKSNA, savininkas

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

4.
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Užvakar Įvyko svarbus posėdis,, 
kuriame ieškota būdų pagyvinti veiklą

nantis į kariuomenę turėtų 
palikti įgaliojimą, “Powti 
of Attorney” tam, kuriam 
paveda prižiūrėti esamą tur
tą. Įgaliojimai arba “Power

Federacijos koal.re.ci> l of būti .dvie-
A. L. R. K. Federacijos 1 * budų'„ ~ »P™*ežm<*«

Lietuviškos
vakaruškos

Pereitą trečiadienį, spa- 
14 dieną, Aušros Vartų lie
tuvių parapijos mokykloje, 
įvyko Chicagos Apskrities 
L. R. K. Federacijos veikė
jų susirinkimas, kuriame 
buvo tartasi svarbiais bėga 
mais klausimais, kaip spau
dos, vakarinių valstybių fe
deracijos konferencijos, 
tremtinių šelpimo ir Lietu-

vakarinių valstybių konfe
rencija įvyks šių metų lap
kričio 15 dieną, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijos salėje, 
Chicagoje. Ši konferencija

tai yra, išduotas t'k vienam 
arba keliems tikslams; ar
ba, bendras, kuriuo asmuo 
yra įgaliojamas visuose rei
kaluose veikti ir dokumen
tus pasirašyti. Pavyzdis: jei

Spalio 18 diena 
baigsis "Rūtos" 
darže piknikai

IVesfc Šitie. — Per visą va
sarą Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” daržas pasižymėjo 
įvairių rūšių piknikais. Jie 
visi buvo linksmus, malonūs, 
ir dėl to daugelis, kaip vie
tinių taip ir iš kitų Chica
gos ir Ciceros kolonijų, at
vykdavo į juos pasilinksmin
ti, pasidžiaugti ir arčiau su
sipažinti su vestsaidiečiais.

Jungtinėse Amerikos 6et j&u atė->° rudenėlis ir
ty i » i - *-w. prasideda šaltesni orai. Bet,
vaisfynese rugpiuoo kadangi dar oras vis yra pa-

menesį pakilo iki “
57,700,000 darbininko 1 lio 18 diena bus jau pasku-

Amerikos indnstrijos, ko tinis pasilinksminimas "Rū- 
tos” darže, — vadinasi para-

Žais kauliukais
So. Chicago. — šv. Tere

sės draugija rengiasi prie 
didelio bunco party. kuri į- 
vyks spalio 22 d., parap. sa 
lėj. Draugijos pirm? Anast 
Snarskienė daug darbuojasi 
pramogos pasisekimui. Lauk 
sime svečių iš visur. Koresp

T
Plunksnų Kaldras

PADAROME IS JŪSŲ 
PATALŲ —

Kai perkate matertoią H mūsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Parankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: VARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota,.

13 Wardo Lietuvių Demo
kratų, Klubas rengia links
mą vakarą — lietuviškas 
vakaruškas. Jos susidės iš 
šokių, dainų, muzikos.

Vakaras bus spalio 17 d. 
salėje 6825 S. Western Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įėjimas visiems dykai. Vi
si lietuviai kviečiami atsi
lankyti. J. A. Vilk'.sius

18 dieną gausiai suplaukiant 
į į West Side, parapijos “Rū
tos” daržo uždarymo iškil
mes. Pasitikime, kad ir ma
lonūs klebono draugai po vi
są Chicagą, atvyks į pasku
tinį uždarymo daržo pasi
linksminimą. Par.

. . , , . , . sudegtų esamas namas, če-
būs įdomi ir svarbi, nes bus ' . ", . . ,

\ kJS 1S apdraudos kompani
jos pereis vardu to. kurio 
varde yra apdraustas na
mas. Įgaliojimas, arba “Po- 
wer of Attorney”, duoda tei
sę įgaliotam iškeisti čekį ir 
išmokėti pataisymo išlaidas.

Jeigu šeimynos nariai ne
sugebėtų prižiūrėti tamstos 
namo, tai yra patyrę lietu
viai real estatininkat, kurie 
tamstos namus atatinkamai 
prižiūrėtų ir atskaitas pa
teiks.

svarstomi labai aktualūs 
klausimai, pavyzdžiui, kaip

vos, nepriklausomybės dvi- sėkmingiau lietuviams prisi
dešimt penkerių metų su
kaktuvių reikalais.

Spaudos reikalais kalbėjo 
kun. J. Prunskis

Spaudos reikalais kalbėjo 
Kun. J. Prunskis, kuris sa
vo kalboje nušvietė kaip ki
ti žmones platina Katalikiš
kas idėjas. Kalbėtojąs pa
brėžė, kad dabartiniu laiku 
moderniškiausia priemonė 
skleisti katalikiškas mintis 
yra spauda — laikraščiai, to 
dėl jis pabrėžė, kad sekmin 
gesniam spaudos išplatini
mui reikėtų suruošti katali
kiškos spaudos savaites, ku 
riose vaizdais būtų parodo
ma katalikiškos spaudos 
reikšmė, kad žmones labiau 
susidomėtų katalikiškąją 
spauda, ją pamiltų ir skaity 
tų. Ypač pabrėžė reikalą pa 
laikyti ir platinti dienraštį 
“Draugas”, kurio vajus da
bar vyksta Chicagoje ir ku 
riam vadovauja p. A. Dau
girdas.

Spaudos reikalams išrink 
ta komisija, kuri išvardyta 
skyriuje “aplink mns”.

dėti prie Amerikos karo lai
mėjimų, Lietuvos nepriklau 
somybės iškovojimas, trem
tinių Sibire šelpimas ir pa
gyvinimas lietuviškųjų orga 
nizacijų veiklos.

Lietuvon Nepriklausomybės 
minėjimas

Šiame Federacijos posėdy 
je buvo gyvai svarstyta iš
kilmingai paminėti dvide
šimties penkerių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės su 
kaktį, kurį įvyksta 1943 m., 
vasario 16 dieną. Šiose Lie
tuvos Nepriklausomybės su 
.kaktuvėse daugiausia bus 
kreipiama dėmesio supažin
dinti kitataučius su Lietu
vos Nepriklausomybės idėja 
ir aiškiai parodyti, kad Lie
tuva nenori niekam vergau
ti ir kad Lietuvos pavergti 
Žmones eina išvien su Jung 
tinėmis Tautomis, kad būtų 
pilnai įvykdyti Atlanto čar
terio punktai.

Federacijos posėdyje da
lyvavo daug Chicagos kolo
niją atstovų. Posėdžiui pir
mininkavo Ignas Sakalas, o 
sekretoriavo p. Samienė.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

KAIP TURI SUTVARKYTI SAVO FINANSINIUS 
REIKALUS IŠVYKSTANTIS1 KARIUOMENE
Ketvirtoji Lithuanian Chamber of Corameree of Illinois bom Street.

Padarykit testamentą

Kiekvienas einantis į ka
riuomenę turėtų padaryti tas 
tamentą, “Will”, pareikšda
mas savo valią, kam turėtų 
tekti jo turtas atsitikime 
mirties.

Padarymui “Power of At
torney”, arba įgaliojimo, o 
ypač testamento, reikia krei
ptis į patyrusį advokatą.

Tarpe narių Lithuantan 
Chamber of Comnierce of 
III. yra patikimi real estate 
biznieriai. Visų aš negalė
siu suminėti, bet patieksiu 
jų pavardes ir adresus, jei
gu atsikreipsite į mūsų raš
tinę.

Sekančiai patiekiu sąrašą 
mūsų narių advokatų:

Anthony A. Olis, 134 No. 
LaSalle Street.

Anthony A. Šlakis, Seven 
South Dearborn Street,

K. P. Gugis, 127 No. Dear-

mercijos ir žemdirbystės 
srityse šių metų rugpiūčio 
mėnesį buvo57,700,000 dar- 

j bininkų. Manoma, kad 1943 
metais, gruodžio mėnesį vi
sose Amerikos pramonės, 
komercijos ir žemdirbystės 
srityse bns 62,500,000 dar
bininkų. Rugpiūčio mėnesį 
prisidėjo 500,000 naujų dar į 
bininkų svarbiems darbams.

pijos “Rūtos” daržo vartai 
bus uždaryti. Kad šį uždary
mo pikniką kiek gražiau, iš- 
kilminglu i ir triukšmingiau 
atžymėti, klebonas kun. J. 
Dambrauskas ruošia netikė
tų dalykų, kad į jį susirin
kę kaip vietiniai parapijie
čiai — biznieriai, profesiona 
lai ir eiliniai, ir svečiai iš 
kitų kolonijų, rastų tą, ko 
nerado praeituose piknikuo
se.

Taigi, visus prašome ir

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mfisų Specialybė

profesionalus savo kasdieni
niais reikalais; taupykite ir 
imkite paskolas iš lietuviškų 
taupymo bendrovių, kuriose ,laukiame sekmadienį, spalio 
pinigus gausite lengvomis 
sąlygomis.

laibai geros rūšies moterų kailinlsl, kailiukai* papno-lats arba 
elotli kotai parsldulda nulcmtntomls kainomis. 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J

kalba, kurią praeitą ketvirtadienį pasakė tos organizacijos 
sekretorius — auditorius J, P. Varkala iš radio stoties 
WHFC, 1450 k., 7:45 valandą vakare.

Šios savaitės pirmadienį skolinimo bendrovėse. Kad 
Am. Jungtinės Valstybės mi- Į žmona, vaikai arba tėvai iš- 
nėjo 450 metų sukaktį nuo ėjusio į kariuomenę, būti- 
to laiko, kai Columbus at-: nam reikalui ištikus, netu- 
rado Ameriką. Profesorius retų keblumo naudojimui pi-| 
Kerwin praeito sekmadienio nigų iš minėtų sąskaitų, pa- Į 
kalboje pareiškė, kad Ame- tartina, kad taupymo sąs-;

kaitos bankuose arba taupy
mo bendrovėse iš vieno as
mens vardo, einančio į ka
riuomenę, būtų pervesta ant 
vardo dviejų asmenų, taip 
vadinamo ‘Joint Ownership’ 
Turint tokią sąskaitą, pini
gus gali naudoti bile vienas, 
kurių vardai suminėti, arba 
abudu.

Antras būdas pervedimo

Charles Kai, 6322 South 
We?tern Avenue.

Paul Adomaitis, 77 West 
Washington Street.

Remkite savo biznierius ir

Triangle
Range Oil
Kristaliniai b*Ua5an8e 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!r* »
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur- 
] nerių, namų vartojimui ar 
j industrijoj. Mūsų didelis sta- 
• kas ir moderniški meteriai 
Į pa ūsų trokuose ūžt kri na ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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

DIDELIS IftPARDAVk_xAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOtoJT PROGA DABAR. 

KOL DAR NSaSPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETĄI. TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLU- 
TES bu "cases” — $35.00, $37.50, 
$<5.00 lr $75.00. VISI garantuot! 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 

S.50. $8.50. $12.50 Iki $35.00.
RIUNINIAI BASAI — $60.00. 

„26.00 lr $150.- KAiO,. U4- 
DENGALA8 — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS fr 
CELLO — $150, $3,00, $5.00,
$10.00 lr $15.00. Striūnos d81 vi
su vlrSminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.60. 
$23.60 $35.00. $50.00. PEDALS,
HI BOTS. CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "resd” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lflpoms.

EK8PERTTVA8 VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Triflboms. Satapkoses, 
Smulkoms lr Gultarains. 

GOLDSTETN'S SfUSIO SHOP 
•14 Ma*weU Su CMcsgo.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 djOO Art 

vertės “elose out” kaina  ...................................d>«AaUv
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, DAta*
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž ........................ 1/j F L A

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,

iki $16.75
FUR COATS, 175.00 vertės, COO HA

Parsiduoda po tiktai ............................................ .. 4>AO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų PC QC :« tfO QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nnžemit. kaina •P0*'*'*

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESĖS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- Pi QQ 
da po tiktai   dU.OO

$15.00 vertės KOTAI, <sq nr
parsiduoda po tiktai .......................................................5)0./□

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

rikos atradimas buvo' atra
dimas žmogaus laisvės.

Ar gi netiesa? Liuosybes 
tikėjimo dėlei, Puritonai at
vyko į Ameriką. Rūo poli
tinės ir ekonominės pries
paudos carų Rusijos ko ne 
vienas trečdalis visos lietu
vių tautos atrado laisvę ir 
gerbūvį Amerikbje.

Šios šalies laisvės idėja
sujungė šiam karui visas de- sąskaitos yra iš pavienio į 

taip vadinamą “Survivor- 
ahip” sąskaitą, kur po mir-* 
ties vieno, visas turtas pe
reina į nuosavybę antro.

Pat kit įgaliojimą 
valdymui turto

Tie, kurie turi nekilnoja
mo turto, arba “real estate”, 
turėtų pasirūpinti, kad toks 
turtas būtų laikomas taip 
vadinamam “Joint Tenaney”. 
Tas reiškia, kad mirtis vie
nam, visas turtas pereina į 
nuosavybę likusių šeimos na
rių.

Dėl valdymo ir prižiūrė
jimo palikto "real estate” 
arba nekilnojamo turto, «i-

mokratijos tautas. Už Pre
zidento Roosevelto pareikš
tas keturias laisves mes da
bar kariaujame prieš nacius, 
fašistus ir japonus, kurie 
savinas! galę valdyti pasau
lį ir žmoniją.

Iki galo šių metų bus pa
imta tarnybon visi pavieniai 
vyrai nuo 20 iki 45 metų 
amžiaus. Po Naujų Metų bus 
imami visi vedę bevaikiai ir 
su viena ar dviem vaikais.

Pervcskit pinigus ant 
dviejų vardų

Šiais laikais beveik kiek
vienas turi taupymo sąskai
tą banke arba taupymo ir

Rvržtojsme
go
ChhagO.

WHOLESALE
L1QUOB 
{STAIGA

. REMKITE 
BENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, KV.

MUTUAL LIQUOR CO.
4767 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD MI4

NEŽIŪRINT KtR BŪNA —■ NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

EARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VleoinUUs lr Smagiausias 
Vakarinis LMtuVfų Programas 

Amerikoj®!
- VIENUOLIKTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. ad 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.|| 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450 kil J
6755 So. Western Avenue

Pfcsnei GBOvehiB 2342

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Protection
for vour

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUCMlMCfO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ffgi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3*/2%. Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE fSTAIGA 

— 40 Metai Keknslago Patarnavime ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TtL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.

if

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dtabsg Room Sets —- Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tss, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin- 

______ kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS, lp /.C
Mine run - labai lumpsuoti, toną* už tiktai ©«©□ 
GENUINE POCAHONTAS, $<
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $įq £Q

9.20
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams

Ana kalnoa prrtoort » l<»nr «r «mlrS
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

z



Lietuvio advokato nuotykis
«• \

važiuojant i Gary
Šiandien jau savaitė suė

jo kaip yra pabėgę septyni 
kaliniai iš Stateville kalėji
mo. Policija pabėgusius ka
linius, ypač Roger Touhy ir 
Basil Banghart, stropiai ie
ško ir manoma, kad kai ku
rie pabėgę kaliniai randasi 
Chicagoje.

Nuotykis važiuojant

Advokatas Charles Kai 
pasakoja, kad jis užvakar 
važiavęs į Gary ir prie 
Southwest highway ir 95tos 
gatvės vaikčiojo vyriškis ir 
moteriškė. Jis sustojęs. Ma 
nė, kad jie nori, kad duotų 
raidą. Vyriškis įsėdo į auto
mobilį prie jo, o moteriškė 
užpakalyje. Charles Kai sa
ko, kad vyras įstatė į jį 
brauningą ir liepė važiuoti į 
Gary, o moteris sėdėjo užpa 
kaly automobilio, irgi turėjo 
rankose atstačiusi braunin
gą, pasak adv. Kai, atrodė, 
kad “moteris” buvo vyras, 
o tik apsirengusi moteriš
kais rūbais.

Oficierius išmestas iš 
tarnybos, jo šautuvas 
buvo panaudotas nu
žudymui meilužio

Užvakar patrolman Har- 
ney H. Towey, the North 
Damen Avenue Station, bu
vo išmestas iš tarnybos, kad 
Mrs. Eleonor Williams pa
naudojo jo šautuvą nušovi
mui pirmiau jos buvusio 
meilužio.

Towey ir Mrs. Williams 
buvo pereitą mėnesį užsire
gistravę viešbuty kaipo 
"Mr. ir Mrs. John Moore” 
Aragon Arms Hotel, 4917 
N. Kenmore avė., ir tą naktį 
Mrs. Williams nužudė Gor- 
don Mc Naughton.

Kada Towey pabudo rug
piūčio 6 dieną apie 1:45 m. 
naktį, tai nebebuvo Mrs. 
Williams ir jo šautuvas bu
vo pagrobtas. Towey buvo 
pašalintas iš tarnybos už ne 
morališkus veiksmus, kurie 
oficieriui nedera ir netinka.

Reikia pastebėti, kad ne- 
morališki veiksmai netinka 
ir nedera ne tik pareigū
nams, bet ir visiems žmo
nėms. Reikia daug dorovi
nės drausmės, tai tokie daly 
kai niekados neįvyks ir ne
reikės raudonuoti už savo 
griekus.

Armijos aviacijos 
kadetų skaičius didėja

Pereitą trečiadienį į Ar
mijos aviacijos kadetus įs
tojo 40 vyrų, dabar jau yra 
į kadetus įstoję 11,282 vy
rai. Iki 1943 m., sausio 1 
dienos norima gauti į Armi 
jos aviacijos kadetus 20,000 
vyrų.

Kai kuriose grosemėse te 
ko patirti, kad jos iš farmų 
mažiau begauna sūrių.

Charles Kai sako, kad vy 
riškis buvęs, greičiausia, 
Robert Nicholson, kuris yra 
pabėgęs pereitą gruodžio m. 
iš Winnebago kauntės kalė
jimo, Rockford. Kai pastebi, 
kad Nicholson liepęs jam pa 
skui vėl grįžti į Chicagą ir 
jis išlipęs Hammond, o “mo 
teris” išlipo netoli Chicagos. 

Policija mano sučiupti

Policija mano, kad Ro
bert Nicholson bus kartu su 
čiuptas šu Roger Touhy ir 
Basil Banghart. Robert Ni
cholson ieškomas už apvogi 
mą pašto. Robert Nichol
son turi, matyti, ryšių su 
Touhy genge.

Dabar policija turi dide
lių rūpesčių gaudyme pabė
gusių plėšikų, tenka laukti, 
kad pabėgę kaliniai bus su
čiupti.

Lapkričio mėnesį ma
noma pašaukti į armijų 
100,000 vedusių vyrų

Kai tik kongresas priims 
įstatymą, kad vyrai imami 
į kariuomenę nuo 18 metų, 
tai lapkričio mėnesį bus pa 
imta 100,000 vedusių vyrų, 
bet tik tie vyrai, kurie ne
turi vaikų.

Oficialai nepasako kokio 
amžiaus vedę vyrai, be vai
kų, bus lapkričio mėnesį 

imami į kariuomenę. Lap
kričio mėnesį nebus imami | 
vedę vyrai, kurie turi dau
giau kaip 34 metus am
žiaus, daugiausia tą mėnesį 
bus imami vedę vyrai iki 25 
metų amžiaus.

Už greitų važiavimų 
bus atimtos gazo racio
navimo kortelės

Lapkričio 9 dieną įvyks 
registracija gazui gauti ra
cionavimo kuponai. Sakoma, 
kad bus atimtos racionavi
mo kuponoS' iš tų automobi
listų, kurie greitai važiuos.

Viešbutis paverstas 
karo ligonine

Vakar Chicago Beach Ho
tel buvo paimtas karo reika
lams. Siame viešbuty bus 
įrengta ligoninė dėl armijos 
oro jėgų. Manoma, kad vieš 
būtis bus baigtas įrengti ka 
ro ligoninės reikalams iki 
lapkričio 1 dienos.

Trečiadienį truko 
lašiniukų

Pereitą trečiadienį kai 
kuriose Chicagos krautuvė
se negalima buvo gauti la
šinėlių (bacon). Mėsos par
davėjai pasakė, kad nereikia 
nusigąsti, nes šis trukumas 
esąs tik laikinas.

Mirsi!
SCENA NAUJO MŪŠIO SOLOMON SALOSE

<**Ur*us&a** Acme teiepnoto*
Japonai bandė naktį išlaipinti savo kariuomenę Gaudai - 

canal saloje ir jie’ sutiko U. S. karo jėgas ir aštrioj 30 mi
nučių kovoje japonai neteko vieno kruserįo, keturių nai
kintuvų ir vieno transportinio laivo. The Navy praneša, 
amerikiečiai neteko vieno naikintuvo.

Smuiką, kurio negalėjo nusipirkti, 
gavo už vieną dainą

Muzika mus žavi ir kelia aukštyn. 

Kaip muzikas įsigijo brangią cello

Muziką ir daina mus 
džiaugsmingai nuteikia, 
ypač nusiminimo ir liūdesio 
dienose paguodžia ir padrą
sina drąsiais žingsniais žen
gti per gyvenimą. Ir muzi
kai turi sielvarto dienų. Ka
da jie negali groti tuo ins
trumentu per kurį jie galė- 
lėtų išsakyti visus savo šie 
los gražiuosius jausmus. 
Kartais muzikai negali įsi
gyti gražiausio muzikos in
strumento, nes neturi tiek 
pinigų, kiek jų reikia.

Ateina klausytis gražiau
sių męliodijų

Prieš kiek laiką Bostone 
gyveno smuikininkas Gre- 
gor Piatigorsky ir į jo kon
certus lankydavo vienas žy
mus muzikos patronas. Jam 
patiko Piatigorsky koncer
tai, bet jis mažai su juo 
kalbėdavos, tik kartais pa
sibaigus koncertui, turtin
gas muzikos patronas pri
eidavo prie Piatigorsy ir pa 
sakydavo: “man patinka ta 
vo grojimas, ypač paskutinė 
dalis”.” Taręs šiuos žodžius 
muzikos patronas dingdavo. 
Muzikos patronas sakyda
vo: “Kur tik aš bebūčiau, 
nors ir nematyčiau Piati
gorsky, bet jei tik jis gro
tų, tai iš grojimo galėčiau 
pasakyti, kad tai jis”.

Nelauktas Įvykis 

krautuvėje

Laike savo kelionės po 
britų salas, Pietigoraky su
stojo Londone vienai dienai 
ir norėjo aplankyti muzi
kos krautuvę, kurioj buvo 
didelis brangus smuikas, 
kurį jis norėjo įsigyti, bet 
neturėjo tiek pinigų, kad 
galėtų būti jo nuosavybė. 
Tą smuiką Piatigorsky bu
vo matęs prieš mėnesį, o da 
bar vėl tas smuikas jį suvi
liojo ir atėjo į muzikos 
krautuvę. Muzikas įeina į 
krautuvę, paliečia smuiko 
nugarą pirštais, jo pirštai 
užgauna smuiko stigas, pa
sigirsta balsai. Piatigorsky 
pats nepamato, kaip su di
džiausiu pamėgimu jis pra

Kaip 1914 metais rūsy caras 
Įsivaizdavo taiką

Išmušti iš vokiečių tautos galimybę 

revanšuoti. Šį kartą sąjungininkai pa

sielgs gudriau su naciais.

1914 metais, lapkričio 21 
dieną prancūzų atstovas M. 

Paleologas atvyksta pas ru
sų carą pasitarti karo ir bū
simos taikos klausimais.

Prancūzų atstovas tarp 
kitų klausimų užsiminė ir 
apie taiką ir paklausė:

— Kaip, jūsų didybė, įsi
vaizduojate bendrais bruo
žais taikos pagrindus?

Kurį laiką* pamąstęs im

peratorius sako:
— Svarbiausias dalykas, 

ką mes turime padaryti, tai 
pirmiausia sunaikinti Vo
kietijos militarizmą, tą 
siaubą, kuris mums dau
giau, kaip 40 metų neduoda 
ramumo. Reikia galutinai 
atimti iš vokiečių tautos 
bet kurį revanšo galimumą. 
Jei mes duosimės mus su
graudinti ir pasigailėsime 
— tai neužilgo turėsime 
naują karą. Pačios taikos gi 
sąlygų atžvilgiu, tai aš turiu 
pasakyti, kad iš anksto su
tiksiu su tuo, ką Prancūzija 
ir Anglija ras reikalingu 
pareikalauti jų interesuose.

dėjo groti, visa krautuvė 
prisipildė muzikos aidais, 
jie skrido į gatvę.

Kada krautuvėje, skam
bėjo muzikos aidai, pro krau 
tuvę praėjo koks tai žmo
gus, jis laukė ko tai, krau
tuvės šeimininkas išėjo į 
gatvę ir sutiko Bostono tur
tingą muzikos patroną — 
globėją ir jis muzikos krau
tuvės šeimininkui pasakė: 
“tavo krautuvėje groja mu
zikas Piatigorsky”. Krautu 
vės šeimininkas pasakęs, 
kad taip ir jis pasakęs, kad 
Piatigorsky labai norėjo 
įsigyti Montaganą (didelę 
smuiką), bet neturi tiek pi
nigų. X

Už vieną dainą gavo 
brangią smuiką

Bostono turtingas muzi
kos mėgėjas ir globėjas pa
sakė muzikos krautuvės šei 
mininkui Londone, jog jis 
turi pasakyti, kad Piatigor
sky rytoj vėl ateitų į šią 
krautuvę ir skambintų ir 
liėpė pasakyti rytoj, kad 
šią Montaganą nuperka jam 
vienas žmogus.

Piatigorsky jau turi bran
gią didelę smuiką, jis kon
certuoja Europoje. Piati
gorsky buvo tikras, kad jį 
visur sekė ir klatisės muzi
kos patronas, jis norėjo su 
muzikos globėjo pasimatyti, 
bet neužilgo jis mirė.

Dabar kilo mintis kam pri 
klauso ši smuiką. Visas ap
linkybes išaiškinus, turtin
go muzikos globėjo giminės 
— įpėdiniai sutiko, kad Pi
atigorsky šią smuiką sau 
pasilaikytų.

Piatigorsky ant šios isto
riškos Montagana smuikos 
gros kitais metais, baland
žio 8 ir 9 dieną.

61 smuiko istorija įvyko 
prieš penkis ar šešis metus, 
ji prasidėjo Bostone, scena 
vyko Londone ir dabar vėl 
veiksmas vyksta Bostone.

Kas tas muzikos globėjas, 
kuris nupirko Piatigorsky 
smuiką — lieka paslaptis, 
jo vardas neskelbiamas.

Valgyklų darbininkai 
sau darbų paieško 
kitur

Chicagoje kai kurios val
gyklos projektuoja laikyti 
savaitėje vieną dieną užda
rytas valgyklas, nes joms, 
girdi, stinga darbininkų ir 
darbininkių. Nors algos bu
vo ir pakeltos, bet valgyk
lų darbininkai ir darbinin
kės sau darbą kitur pasiieš 
ko.

Baigiami klasifikuoti 
vyrai nuo 20-45 

metų amžiaus

Pulk. Paul G. Armstrong, 
State director of Selective 
Service, praneša, kad prieš 
mėnesį buvo duotas įsaky
mas drafto boardams, kad 
baigtų klasifikuoti nuo 20- 

145 metų amžiaus vyrus. Šis 

darbas yra baigiamas ir ku 
rie dar negavo klasifikacijų 
kortelių, tai jas gaus iki 
lapkričio 10 dienos.

Pulk. Paul G. Armstrong 
taip pat pareiškė, kad vy
rai 3-A nebus imami ka
riuomenėn tol, kol nebus iš
semtas 1-A vyrų sąrašas.

šiandien prasidės 

painokos

Kurie įstojo savanoriais į 
paskirstymo reikmenų tarny 
bą (rationing boards), į pa 
skirstymo reikmenų įeina ir 
aliejaus kuras, tai šiandien 
jiems prasidės pamokos.

PenKtaJTenTs, spafto 16, 1942

1914 metais galvota apie 
sunaikinimą vokiečių tautos 
militarizmo, o vokiečiai ka
rą pralaimėjo tik 1918 me
tais, lapkričio mėnesį, bet 
jų militarizmas nebuvo su
naikintas, nes jis metais iš 
metų vis didėjo ir 1939 me
tais, rugsėjo 1 dieną, palei
do karo mašiną į darbą.

Kai vokiečiai naciai šį 
karą pralaimės, reikia ma
nyti, kad sąjungininkai bus 
daug pasimokę ir padarys 
vis tai, kad tokių dalykų 
amžiais nebeįvyktų, kokie 
dabar kad vyksta.

__________________ • ‘

Atiduoda geležines 

tvoras
Chicagoje ir jos priemies

čiuose 80 savininkų sutiko 
atiduoti geležines tvoras, 
kurios randasi prie jų na
mų, karo produkcijai.

Griežtai pasisakė
Chicagos mayoras Kelly 

griežtai pasisakė prieš 
Brooks išrinkimą į senato
rius.

Paieško Kazės Petkus
Giminės Europoje prašo 

mūsų pagalbos surasti Kazę 
Petkus. Kas žinote kur yra 
Kazė Petkus, prašome pra
nešti Amerikos Raud. Kry
žiui šiuo adresu: 616 South 
Michigan avė., Chicago, UI.

Areštuota aštuoni
1 1

Užvakar Chicagoje areš
tuota septyni vokiečiai ir 
vienas italas, kaipo Ameri
kos priešai.

Kitais metais bus daug 
vedusių vyrų pa
šaukta į armijų

Daugiau vedusių vyrų, be 
vaikų, projektuojama pa
šaukti į armiją 1943 metais 
nuo balandžio iki rugsėjo 
mėnesio. 1943 metais nori
ma turėti 7,500,000 vyrų ar
miją.

Atvyks 5,000 
žydų vaikų

Lavalio valdžia rengiasi 
išleisti 5,000 žydų vaikų iš 
Prancūzijos į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Rastas be sąmonės 
lietuvis; mirė

Virtuvėje, 4033 No. Fran- 
cisco Avė., užtiktas be są
monės Ernestas Katilius. 
Užsinuodijęs gazu iš pe
čiaus. Nuvežtas į Cook 

County ligoninę, mirė. Jis 
buvo sulaukęs 51 metų am
žiaus.

X Kun. J. Prunskio pas
kaita apie komunistų takti
ką bedievybei skleisti pra
eitam Federacijos susirinki
me visus begalo suįdomino. 
Susirinkimas buvo itin gau
sus.

X Juozas Gribauskas, Jr., 
Šv. Antano Savings & Loan 
Assn. (Ciceroje) sekretorius, 
džiaugiasi garnio dovana. 
Tačiau tą džiaugsmą užgu
lė slogutis, nes jis Dėdės Šar
mo šaukiamas karo tarny
bon. J. Gribauskas yra sū
nus žymaus Cicero lietuvių 
veikėjo J. Gribausko.

X Ed. Kubaitis, buvęs 
“Vyties” redaktorius, laiki
nas liet. Vyčių Chicago aps
krities pirmininkas, šį vaka
rą “Margučio” radio valan
doje, 7 vai. vakare, iš sto
ties WHFC kalbės aktualia 
šių dienų tema. Pasiklausy
kite.

X Keistute Savings and 
Loan Assn. šį vakarą, spa
lio 16 d., bus metinis šėri- 
ninkų susirinkimas, Chicago 
Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
Bus patiekti metiniai rapor
tai iš bendrovės gyvavimo. 
Tikimasi gausaus susirinki
mo. i

X Povilas ir Agota Gied
raičiai, oldtaimeriai ir vei
kėjai Dievo Dievo Apvaiz
dos parapijos, vėliau per ke
letą metų sėkmingai vedę 
biznį Brighton Parke, dabar 
biznį perdavė sūnums, o pa
tys apsigyveno adresu 2806 
W. 58 St.

X Kun. J. Prunskis, A. 
Navikaitė, apt. V. Petraus
kas, M. Pakeltienė, A. Dau
girdas Ir O. Aleliūnienė už
vakarykščiam Federacijos 
susirinkime išrinkti atgai
vinti Spaudos Draugiją ir 
jau dabar kolonijose orga
nizuoti Spaudos Savaites.

X Cecilija Stasiūnienė, 
2903 West 64 St., šiomis die
nomis išvyko atostogų į šil
tąją Floridą. Stasiūnai yra 
nuolatiniai “Draugo” skaity
tojai.

X Bruno ir Adelės Belec- 
kių, 4426 S. California Avė., 
sūnus pakrikštytas Robertu. 
Krikšto tėvais buvo Cuonie- 
nė ir J. Beleokis.

X Edvardas Reynovičius, 
brightonparkietis, šv. Edvar 
do dieną, spalio 13 susi
laukė daug sveikinimų nuo 
savo draugų.

X J* M. Janušauskų, tu
rinčių valgomųjų daiktų 
krautuvę adr. 4601 S. Wash- 
tenaw Avė., sūnui Juozui bu
vo suruošta atsisveikinimo 
puota. Išvyko į kariuomenę. 
Bizn. Janušauskai yra dos
nūs kilniems reikalams.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincija sutiko 
suruošti programą “Draugo” 
metiniame koncerte. Girdėt, 

! šį kartą žada suvaidinti o- 
i peretę. Artistai bus renka
mi iš visų parapijų chorų.

t


