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U.S. BOMBONEŠIAIS JAPONAI TRIUŠKINAMI
Sąjungininkai dominuoja Pacifiko
padangėse; japonai visur mušami

GUADALCANAL M ©ŠIO LAUKAS

Prezidentas pritaria iš karo
tarnybos paleisti senesnius vyrus

Neturi ganėtinų jėgų pakilti

Jie reikalingi karo pramonėms;

ir atakuoti Solomon salas

Armijos štabas svarsto šį planq

WASHINGTON, spalio 21.
— Pranešta, kad Amerika
su sąjungininkais dominuo
ja Pacifiko padangėse ir sa
vo oriniais veiksmais nelei
džia japonams kaip reikiant
atsipeikėti ir susiorientuoti.
Tai tik pradžia, pareiškia
laivyno sekretorius Knox.
Artimoj ateityje Pacifiko
padanges sąjungininkai pa
keis tikruoju širšynu ir ta
da japonai pasijus, kad jiems
ten nėra vietos.
Japonai tvarkosi ir neįs
tengia pasitvarkyti sukelti
atakas prieš amerikiečius

Pranešta, japonu
pozicijos Kiška saloj
yra kaip buvusios
'
ALASKOS APS A U G O S
KOMANDOS STOVYKLA,
spalio 21. — Amerikos bom
bonešiai ‘ ‘Liberator’ ’ kas
dien bombarduoja japonus
Kiška saloje, Aleutians, ir
budi, kad tenai japonai ne
didintų savo garnizonų.
Po paskutinių atakų lakū
nai raportuoja, kad toje sa
loje japonų pozicijos yra
taip, kaip buvusios. Vadi
nasi, ten japonų kariuome
/
nė nepadidinta.

Olandijos princas vėl
Washingtone svečiuose
WASHINGTON, spalio 21.
— Olandijos princas Bernhard, sosto įpėdinės prince
sės Julianos vyras, iš Lon
dono atvyko Amerikon ir
Baltuose Rūmuose svečiuo
jasi.
Ryšium su šiuo paskelbtu
įvykiu prezidento sekreto
rius Stephen Early pranešė,
kad prezidento Roosevelto
žmona tikisi atlankyti An
glijos karalienę Londone.

Vokiečiai nugalabino
14 olandu įkaitu
BERNAS, Šveicarija, spal.
21.—Gautomis žiniomis na
ciai Olandijoje nugalabino
14 olandų įkaitų dėl vykdo
mo ten prieš nacius sabota
žo.
Kai naciai nesuseka kalti
ninkų, tai žudo nekaltus
žmones.

NEW YORK. — Japonai
per radiją praneša, kad jie
turi paėmę nelaisvėn 4 ame
rikiečius lakūnus, kurie kadaisia atakšvo Tokijo.

WASHINGTON, spalio 21.
—U. S. armijos štabo virši
ninkas gen. Marshall andai
pareiškė, kad armijos vado
vybė studijuoja planą senes
nius vyrus iš armijos paleis
ti, kad jie galėtų dirbti karo
pramonėse, kur jie yra tin
kamesni, negu karo tarny
boje.

Prezidentas Rooseve 11 a s
pritaria šiam planui. Jis sa
ko, kad 35—45 metų am
žiaus vyrai yra per seni 25
mailes per dieną kur nors
žygiuoti su šautuvais ir ki
tais kareiviui reikalingais
nešti įrengimais. Tokiems
vyrams tinkamiausia vieta
karo pramonėse dirbti grą
žinus juos į civilinį gyveni
mą, jei yna pakankamai jau
Amerika neatsineša
nesnių už juos kareivių.
Bet ne visiems senesniems
į savo priešus su
vyrams tas turi būti taiko
neapykanta, kerštu
ma. Ir tarp jų yra daug fi
ziškai taip stiprių, kad jie
J. A. Valstybės neatsineša
gali prilygti jaunesniems.
WASHINGTON. — J. A.
Keturi vadovauja
Valstybių nusistatymą rei-! Tokie vyrai turėtų būti pa
24 bundistams skirta
liekami karo tarnyboje, taip
kale santykių su priešo ša
vokiečiu
armijoms
pat. tokie drafto keliu turėtų
po 5 metus kalėti
lių gyventojais ir vyriausy
būt šaukiami tarnybon.
Rusijos karo fronte
bėmis kiek nors nušviečia
NEW YORK, spalio 21.—
Elmer Davis, karo informa
Pripažinti kaltais buvusio
LONDONAS, spalio 21.—
Maskva
suseka#
kad
vokiečių
Gvinėjoj
cijų ofiso direktorius. Vie Australai
vokiečių amerikiečių bundo
Rusijos fronte
Vokietija
nas kariuozpenės vadas yra
24 vadai šiandie nuteisti po
šiandie buri keturias kariuo
jėgos
kaskart
labiau
menkėįp
pareiškęs, kad ašis turi būti pasistūmė tris mailes
penkerius metus kalėti.
menės grupes, arba armijas,
GEN. MacARTHUR ŠTA
Jie apkaltinti už sąmoks
MASKVA, spalio 21. — vienoje vietoje nėra įlaužęs kurioms vadovauja keturi sutriuškinta su liepsnojan BAS, spalio 21.—šiandie pra
čia neapykanta ir pagieža.
lą prieš karinį vyrų draftą. Raudonosios armijos vadai rusų apsigynimo linijos. Pa
generolai, atsakingi niekam
nešta, kad australų kariuo
praneša, kad Stalingrade ir tirta, kad Vokiečių jėgos kas kitam, tik vienam diktato Bet Davis yra kaip tik prie
šingos nuomonės. Jis sako, menė Naujojoj Gvinėjoj per
BERNAS.—Vichy vyriau apylinkėse rusai per lietų kart vis daugiau silpnėja ir
riui Hitleriui, patirta iš bri
sybė gyvena krizę. Prancū stiprina savo pozicijas. Nuo atrodo, kad rusams gynė
kad turi būti skirtumas tarp tris mailes pasistūmė pir
tų šaltinių. Tos keturios gru
zai darbininkai atsisako vyk šalto lietaus permirkę rusai jams prisieis ir žiemą pra
priešo šalių vyriausybių ir myn nubloškę japonų jėgas
pės ir vadai yra:
tarp Templeton Crossing ir
ti Vokietijon naciams ver Stalingrado griuvėsiuose leisti griuvėsių pozicijose,
gyventojų.
Šiauriuose (Lenin grado
gauti.
Tad Davis ir sako, J. A. Kokoda.
daug dirba ir visur atmuša jei kokiu nors būdu nepa fronte) — fieldmaršalas GeSąjungininkų bombonešiai
Valstybės neturi pasiryžimo
SANTIAGO. — A t r o d o, vokiečių sukeliamas atakas. vyks vokiečių tolokai nuo org von Kuechler.
sutriuškinti vokiečius, ita sukėlė didelius nuostolius
Maskvoje gauta žinių, kad Stalingrado nublokšti.
kad Čilė nutrauks santykius
Centre (Maskvos fronte)
japonams atakuodami
jų
Apskaičiuojama, kad daug — fieldmaršalas Guenther lus, japonus ir kitų su ašimi
priešas nuo sekmadienio nė
su ašimi.
susidėjusių šalių gyventojus, Buin bazę, Solomons šiau
vokiečių divizijų Stalingrado von Kluge.
bet nugalėti vyriausybes, riuose, už 315 mailių nuo
fronte yra netekusios iki 70
Pietuose (Stalingrado fron
amerikiečių bazės Guadalca
nuošimčių kareivių nukau te)—pulk. gen. Hermannvon kurios tuos gyventojus turi
nal saloje. Buin bazė yra
pavergusios.
tais ir sužeistais.
Hoth.
Japonija, sako Davis, turi Bougainville saloje.
Novorossiisko fronte ir
Kaukaze — fieldmaršalas
Kaukaze kai kur rusai kon Siegmund Wilhelm von List. būti nugalėta. Bet yra vil
ties, kad tenai tarp gyvento 11 ašies lėktuvu
tratakomis atgavę savo bu
Hitleris juos pasirinko ir
WASHINGTON, spalio 21. savaitę uždirba 13 dolerių,
vusias pozicijas, šimtai vo paskyrė eiti vadovybės pa jų yra japonų, su kuriais
— Kongresas pravedė didelį tai iš vieno dolerio kas sa
Amerika galės turėti drau numušta Afrikoj
kiečių nukauta, daug jų tan reigas.
rekordinį karo taksų bilių ir vaitę bus atitraukiama pen
gingus pasitarimus. Tas pat
CAIRO, Egiptas, spalio
kų sunaikinta.
pasiuntė į Baltuosius Rūmus ki centai “victory” taksų.
yra su Vokietija ir kitomit 21.—Amerikoniški vidutinio
Na, ir taip toliau.
prezidentui pasirašyti.
priešų šalimis.
didumo bombonešiai vakar
Kubos senatas ima
Gen.
Smuts
pareiškia,
Kiti
taksai
už
pajamas
Prezidentas Rooseve 11 a s
Tačiau tas visiškai neiš dienos metu su britais lakū
nagan prezidentu
vakar spaudos konferencijo bus ir toliau savo keliu kosprendžia šios problemos, nais puolė ašies aerodromus,
kad laikas ofensyvai
je pareiškė, jis šiandie pasi lektuojami. Tik jų norma
HAVANA, Kuba, spalio kadangi, anot Davis, priešų armijos stovyklas ir karo
rašys bilių, kad šis įstaty-' nuo 4 nuošimčių padidinta
LONDONAS, spalio 21.— 21.—Kubos vyriausybė ofi šalių gyventojai nors ne sa reikmenų pristatymo linijas
mas galėtų įsigalioti lapkri iki 6 nuošimčių. Be to ry Pietinės Afrikos Unijos mi cialiai pripažino Sovietų Ru vo noru tarnauja savo vy šiaurinėj Afrikoj. 11 ašies
čio 1 d. Jei tas nebūtų pada šium su šiais taksais yra su nistras
pirmininkas gen. sijos valdžią ir užmezgė di riausybėms, visgi faktas, lėktuvų numušta.
ryta šiandie, tai įstatymo mažinta išimtis vedusiems Smuts parlamente (atstovų plomatinius santykius su kad jie tarnauja.
Britų komunikate praneš
įsigaliojimas turėtų būt ati ir nevedusiems. Iki šioliai rūmuose) pareiškė, kad jau Maskva.
Karo metu neįmąnomas ta, kad iš tų atakų 12 lėktu
dėtas iki gruodžio 1 d., nes vedusiems išimtis buvo 1,600 yra laikas sąjunginėms val
Dabar Kubos senatas rei pasirinkimas. Vienatinis ke vų negrįžo. Tačiau amerikie
pasirašymas turi būti atlik dol. per metus, o dabar tas stybėms sukelti ofensyvą kalauja prezidento Fulgen- lias laimėti yra priešą nuga čių bombonešiai visi grįžo.
tas mažiausia 10 dienų prieš sumažinta iki 1,200 dol. Ne prieš ašies valstybes. Laikas cio Batistą pasiaiškinti, ko lėti, neatsižvelgiant į tai ar
kiekvieno mėnesio 1 dieną. * vedusiems buvo 750 dol., o pribrendęs, sako generolas, kiais sumetimais jis tai pa gyventojai remia vyriausy bų kėlėjams ir vadams turi
Naujas įstatymas palies dabar bus 500 dol. Priklau ir jau reikia imtis platesnių darė be kongreso pritarimo. bes, ar jų neremia. Kaip il būti skirta atitinkama baus
apie 46 milijonus asmenų. Iš somiems išimtis nuo 400 dol. karo veiksmų. Anot jo, Vo Kongresas gi visais laikais gai jie kovoja, jie turi būti mė, nuo kurios jie negalės
to skaičiaus apie pusdevy- sumažinta iki 350 dol. Nau kietijos armijos visiškai nu buvo priešingas pripažinti kovojami ir tik su kova su išsisukti.
/
,
niolikto milijono asmenų iki jas medikalinėm8 išlaidoms sikamavusios ir jose jau ma Sov. Rusiją.
klupdyti. Bet kai jie nugali
Visgi nereiškia, kad visi
šioliai nemokėjo taksų už kreditas prieš taksus ,už pa žiau atsparumo belikę.
mi, tada turi būti prisilaiko tie žmonės, kurie yra vie
pajamas. Dabar ir šie mokės jamas pripažintas, jei tas
CAIRO, spalio 21. — J. A. ma moralia standarto.
naip, ar kitaip yra prisidėję
jei ne takaus už pajamas, viršija visų pajamų 5 nuo
WASHINGTON. — Ass Valstybių ir britų bombone
Ir prezidentas Roosevel- prie piktų darbų vykdymo,
tai jų kiekvienas, kurs per šimčius.
Press apskaičiuoja, kad ašies šiai atakavo nacių okupuo tas yra tos pačios nuomo susilauktų visiško sau ištei
savaitę uždirbs daugiau kaip
“Victory” taksai bua ima submarinai jau apie 500 lai jamą Tobruko miestelį ir nės. Paskutiniais laikais jir sinimo. Jie patys
jausis
12 dol., mokės “victory” mi pradėjus ateinančio sau vų nuskandinę vakariniam uostą. Bombomis pataikyta pareiškė, kad Amerikos vy daug kalti, bet kartu su nu
taksus—5 nuošimčius iš to, sio 1 d. die taksai bus ati Atlante.
dviems dideliems ašies lai- riausybė neturi nė mažiau galėtojais galės darbuotis
kiek bus 12 dolerių pervir traukiami išmokant algas ir
---------------------I varna, kurie nuskendo. Kiti sio pasiryžimo siekti masi pasaulį atstatyti ir jį laimin
šio. Pavyzdžiui, jei kas per atlyginimus.
PLATINKITE “DRAUGI < du laivai sugadinta.
nės pagiežos. Bet piktų dar- gesniu padaryti.

Guadalcanal saloje,
Solo
mons, tikslu ją atsiimti. Jie
negali to atlikti, kadangi
Amerikos ir sąjungininkų
bombonešiai neduoda jiems
niekur ramybės. Nuolat ata
kuojamos jų bazės, aerodro
mai, pozicijos, skandinami
ir gadinami laivai. Viskas
skaldoma.
Japonai netenka jėgų ore
ir sausžemy. Jų Laivynas kol
kas dar neišblaškytas ir
stiprus. Bet ir šiam teks di
r'Drtiufu" Acine teienaoLO,
delius smūgius vilkti, kai
Japonų karių lavonai palmėtame miške, netoli Tenaru upės. Vyko smarkūs mūšiai.
sąjungininkų veiksmai dar
U. S. marynai japonus išstūmė iš jų pozicij ų laike besitęsiančių kovų.
daugiau bus praplėsti.

Nė lietus nesutrukdo rusų kovų
su vokiečiais Stalingrado fronte

N.

Kongresas pravedė rekordinį karo
taksų bilių; pasiuntė prezidentui
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4

Ketvirta dienia, spal. 22, 1942

SOLOMON GYNĖJAI SKANIAI VALGO

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Sv. Kazhniero Kara

/-i

I lietuvių skyriaus pirmininką

DEW. čia tiesos dėl to, kad jų šir
! 5136. Piaradas prasidės 2 v. dys pilnos egoizmo (saumypopiet, nuo Parkway. Taigi, Iės).

mybę.

PHt»b»irgh, Pa. — Neto
&v.

liese

Pranciškaus

pageidautina, kad kuo dau-

Švč. Panelės Marijos

g’.ausia lietuvių atvyktų pa

iš LAurdo groto

matyti patriotinio Navy Day

vie

Švč. Panelės

•»
Marijos

Aikib

paminklų struktūra, bet ka čiai apačioje randasi kars
pinės taip pat garsios vete tui vieta užklota akmenimis.
ranais lietuviais tautiečiais Tam amžinajam atsilsiui vie

nus Kazėnas. Jis pats tą gro

Meniška Kristaus statula

to ir vietą

iš marmure

suplanavo ir pastatė.

Ta Kristaus Karaliaus sta
tūla tai gyvasis monumen-

tas-paminklas, kuriame ryš

ir

pasiskyręs

puikią

vietą

rėmėjai

1938

me Kapinių Kryžius

tais.
paminklas
Nuo paminklinės statulos
Šias kapines nupirko d. g.
Kristus Karalius su dešine
kun. Magnus Kazėnas, šv.
ranka laimina atskirą vie
Kazimiero lietuvių parapijos
tą mirusių seselių Pranciš
klebonas. Jis taip pat supla
konių laidojimui.
navo visus įrengimus ir pa
Šiose kapinėm lig šiol peqčių kapų ir mirusių šeimos
ki akmeniniai kryžiai pa
narių ploto struktūrą.
minklai nurodo penkias pa
I r x i;
,
Apie
kapinių
vidurį
pasta
laidotas seseles Pranciško
nes. Tuose kryžių pamink tytas didelis Kryžius-Pamin-

ir

ninku. John B. Kelly yra Na mokyklų mokiniai, pasirėdę
vy Day parado pirmininkas. ! Lietuvos tautinėmis spalvo

jus

keliolika

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir

mūsų vargonininkų. Pagei

PASKOLOS

DAROMOS
ANT

PIRMŲ MORGtCIŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKfiJIMAIS

rade ir daugiau žmonių jį

į

DR. STRIKOL’IS

828 W. 35th PLACE

PHYSICIAN AND SURGEON

Phone: YARda 2330
Z
\
•

4645 So. Ashland Avenue

Pilnai

Depart
Ilgų —

įrengtas .Mediko^
gydyi^ui visokių
■markių tr liglalkinių.

■nenuui

Pilnai Įrengtas Clilrurgljos De•partmenta.s, kur svarbias ir ma
žestias operacijas atlieka atsakomingl Chirurgai-Daktaral.

Pilnai įrengta Physlothcrapy Departmentas
priskaitant
Diathermy, Ultra Violet Ray, Slnusoldal
ir
kitus moderniškus
metodus
gydymo.

<>fiao vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Trečiadieni aia pagal sutartį.

Res. 6858 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee WL HEMiock 4848

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausia* gydymas ir prieiiūra.
Kas link mokesčių, susi tarsime,
kad būtų Jums ko patogiausia.

GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

Valandos: 1-3 popiet tr 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Seštad. vakarais ofisas uždarytas.
3241

West 66th

Place

TsL OAHal 0867
Rss. ML: PROspeet 86bk

nigss Janas Kopera, gimęs į nės ir laivyno dalis. Mariuos

VaL: 2—4 ir 7—0 vak. *
Ketvirtad. ir Nedėliomis sneitarua

birželio 12 d. 1868 m., įšven

DR. P. Z. ZALATORIS

2433 West Marguette Rd.

GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ r

d. 1803 m. ir
26 d. 1041 m.

miręs vasario

dr.

vArrrrsH, on.
tretu w»

Skersai didžiulis pamink

las

mirusiam Jonui Vaišno
rai, kurs plačiai žinomas lie

tuviams. Kitoje pusėje

mfoklas

pa-

pastatytas garsiam

bankieriui

ir visuomeninin

kui Jonui Miliui, mirusiam
1940 m. Kiek toliau yra pa-

nftnkkifl pagarsėjusiam Obiedūnui

(1885—1936).

. Be to, kiek čia daug skait

lingų ir kitų paminklų, pa

statytų pagarsėjusiems vete

ranams mūsų tautiečiams ’r
jų Žmonoms. Visų jų atsil

AW<
Palengvina akių įteapkną, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparęgyatą lr
toliragyitų.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atttalaosnoa.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v.
▼ak. Seredomia nuo pintu O Nodilioj pagal sutartį,
Daagely atitikimų akys atttababa akinių. Kainos plgian kai*

South Ashtancį Av.
siu!, Gerasai Dievas jų sie 4712 Pboos
YABDS U3S

TsL YABds 8001.
Uk KBNvood 6407.

:

MUTUAL
FEDERAL

DR. A. i BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
•»»ac

vai

ann 1-J:

Aatradieniais,

Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais

II
U47 S. Halsted St, Chicag

Valandos: 10-12 ryte, 3-0, 7-0 P.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Telefonas CALumet 687*1
134 N. LA SALLE ST.

A. A. SLAKIS

V AIA NDOR • 11 v ryto iki 8 pnpm
6 iki 9 vai. vakare
SKAITYKITE

"DRAFOį-

YARda 8146

•YDYTOJA8 LR OHIRURGAtIR AKINIUS PRITAIKO
744

Mokslinis Aklų Ugramlnavlmaa • Pataisymas Lsn- 4i|QC
sų (Vienas Reginys) • Pa•trinkimas M 3 Mod. Rėmų
Ir Kolsal. Reg. Raina gio.oo Viekas.

E4M&AM1NIMMA BR. S. GRANT
Registruotas Optornetristas — Viri S0 Metų Patyrimo.
Daug kitų Modemiškų Styllų Populiartmis Kainomis.
Tai Yra Ne “Balt” Hldlymae — Mes Parduodame Kų Gandnamr.

GRANT OPTICAL CO.

toen. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

4602 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 0141
Antros durys nuo Montgomery Ward

West

35th Stroel

Valandėti: 11-12; 2-4 ir 6:30-8 »
Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

VIRginia

Ofiso Tel.

188*

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

4720 So. Ashland Avė.

DANTISTAS

So. Ashland Avenue

4645

DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. C. VEZELIS
arti 47th Street
rak: auo 9 vai. ryto iki 8 vai
Seredoj pagal sutartk

»a*

Telefonas: HEMiock S849

DR. PETER T. BRAZIS

(2-tros lubos)
Tel. MIDrvay 2880
Chicago, DL
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. ryta

OR. MAURICE KART

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OYDYTOJAS LB CHIRURGAI-

6757 So. Western Avė.

1631 So. Ashland Avenu<

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį
Otearo 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS LR OHULURGAfr

Kamp. 15tos gat. ir 49th

Ct

aenfdsncUs: 6600 So. Artesian Av.

Spedalls atidarymo pealOlymas —
Tik Tn
Trumpam ‘Laikui!’ Įskaitoma:—

’

us

c.i

k.m.m ▼nie

DR CHARIfS SEGA!

TsL YARda 2246

Res. 1625 So. SOth Avenut

Canal 8887

■U -J U!

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

1821 So. Halsted Street

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI

OP CHICAGO

Telefonas:

VALANDOS. Nuo l-mo» iki a-b*
valandos vakare.

Tel

Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.:'Yards 0994
Rea, TsL: Ksnvveod 4800
V AliANDOP
Nno 10-12 • ryt*
VgadnHnmtP
»»r

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Šeėtad. 8:30 iki 9:30 vak.
cb»lrn-i«d

Pagal Sutarimą

Nusižeminimas

daugiau

suteikta

žmogaus

šviesos

protui, negu tuščias lr pai
kas gudravimas.
He

kentėjimo

M

’

OR. A. JENKINS
(Lį stovia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI*

2500 Wesl 63rd Street
oFtso

VAT.Avnno

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais lr Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRglnia 2421

4146 Archer Avenne

Savings and Loan
Association

2202 W. Cermak
Road

DI. P. ATKOČIŪNAS ’

OFISO VALANDOSt IU 4 popiet
7 iki 9 vakare
ir pagal mtarti

nnn 0:86-8*''

756 Weat 35th Street

vak '

Office tel YARda 4787
Namų tel PROspeet 1080_________

Tel

GYDYTOJAS £B CHIRURGAS

tintas į kunigus gegužės 1

I Nuo Z ita 4 ir nuo 6 iki 8 vai
I
Nedėliomis pagal sutartį

KALBAM LIETUVIŠKAI

REZTDEN CU A:

OR.J. J. SMONATIS

Abromaičiui,

A uditonjoje t

DR. Y. A. ŠIMKUS

OFISO VALANDOS:

|

Pilnai įrengtas X-Ray Departmentas daktarams ir pacientams.

TsL REPnblic 7888

mirusiam matytų. Apskaitoma, kad
vasario 6 d. 1024 m. Šali bus 25,000 maršudtb-jų, įskai
mais palaidotas trečias ku-’ tant uniformudtas kariuome

nui

Centrinis Ofisas

Ta)

VICTORY HOSPITAL

2201 West Cermak Rd.

4157 Archer Avenue

m

3133 8. HALSTED ST

Tel. Yards 1829
pritaiko Akinius
Kreivas Akis
Ištaiso.

LIETUVIAI

24 vai. patarnavimas

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

p

įrengta.

eities ir šių dienų įvykins, tautines dainas, vadovystėj

sklypo matosi dailus pamin Navy Day parade
parade. Tautinėje eisenoje,
klas, pastatytas mirusiam
kuri bus alfabetinėje tvar- AMKancps UKTVVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
brangiam mano prieteliai Plevėsuos lietuviškos
Oftao ML Vfflglaia 0088
ToL OAVai nn
kunigui Jonui J. Sutkaičiul. vėliavos, skambės dainos
Bosldsndjos ML: BZVorlv 8844
Jis gimęs gegužės 1 d. 1871
Phikadetphia, Pa. — Sek
DR. S. BIEŽIS

daugiau galėtų dalyvauti pa

7 Ot

ADVOKATAS
7
So.
Dearborn St.
Ofisas b- Akintų Dirbtuvė
Room
1230
3401 SO. HALSTED ST
kampas S4th St
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos:
9 ryto iki 4 popiet.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Kitomis
valandomis
pagal sutartj
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

HOSPITAL

gražiai parengtų flotų (ve- kiti sykiu maršuojanti Kė
limų), atvaizduojančių pra- tuviai
dainuos lietuviškas
policijos,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

NEW VICTORY

nepaprastai mis. Visų parapijų chorai įr

Dalyvaus parade

DR. G. SERNER

45*

heliu-

W\OKAlAf

♦41 Ro. SOth Avė.. Cicero. (H
Tel.- Cicere 7681

parapijinių mo koje, lietuviai kareiviai neš ed sailors, soldiers and makyklų mokiniai; praeitų ka dideles Lietuvos ir Amerikos rines), kurie turi šioje sa
rų veteranai; Civilian De- j vėliavas; grieš pagarsėjęs
vaitėj atostogas būtinai dafense divizija ir moterų sky 1‘etuvių šv. Jurgio parap. lyvauti Nayy Day parade
rius; visi uniformose. Mar benas priežiūroj kun. Bag- _
.
, .
. .
...
J
Tuojau užsiregistruokite pas
šuos mažiausiai 3000 karo dono; maršuos 7-to ir 8-to
reikmenis dirbančių darbi- skyrių lietuvių parapijinių,

viešųjų

Dorothy Davey

bet pradedama anksčiau, kad

iki

< Lietuv i ų

“šitą Kryžių

Day pripuola spalio 27 d.,

A.shlautJ

Kampai 1 k-tos
telefonaa: CANAL 0528
tUMcu«
OFISO VALANIMJts:
Kasdien #:»0 a m Iki 4 10 p a>
Trečiad ir SeStad
a m

Telephone: — EUCLID 900
— REZIDENCIJA —

marynai po smarkių kovų randa laiko pavalgyli. Čia jie valgo vienoje Guadalcanal salos vietoje.
\

PRIVATINES
nupirko ir nas. Paradą pamatyti atvyks
PIANO PAMOKOS
pastatė Adomas Jaškunas. Phila miesto majoras Ber- .
naitė (1908—1934). R.I.P.
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
“Atkalbėkite vieną Sveika nard Samuel, admirolas Mi-L
4. Sesuo M. Antonetta Kalėdaitė (1906—1936). R.I.P. Mariją ir Amžinąjį Atilsį už lo F. Draemel, komendantas Mokina, vartodama pasaulio
‘5. Sesuo M. Bernarda Ra mirusius.”
Phila. Navy Yardo ir jo šta
atsižymėjusio muziko
Kun. A. Tamelifinas
bas, Civilian Defense virši
čiūnaitė (1904—1938). R.I.P.
ALBERTO JONAS
ninkai ir kiti aukšti svečiai.
Mokinimo Tekniką.
Garsių vyrų kapai
Ir lietuviai pafrrotmiam Smagu pranešti, kad'ir lie D<M pasitarimo laukit sekančiai
D BE X E L
3 9 2 3
Kiek toliau, po seselių
tuviai dalyvaus Navy Day

1027 m. ir miręs rugsėjo 30
d: 1027 m.
"į;
•Šalia veKctnies kapo yra
kitas paminklas kunigui Ig

Su.

WHITNEY E. TARUTIS

(Prie kampo Lake St.)

Čia yra U. S. marynai Soiomon salose, kur jie gerokai sudavė japonams į kailį. U. S.

1. Sesuo M. Brigitta Uruo- talikų kapines pašventino Jo niuose kostiumuose ir su sa- Maloniai prašomi lietuviai
žytė (1879—1931). R.I.P. “ Ekscelencija vyskupas Hugh vo tautos ar valstybės vė-' kareiviai, jūęeiyiai (uniform2. Sesuo M. Andrea Kli- C. Boyle, D.D., rugsėjo 7 liavomis. Maršuodami turės Į. —.
..
- ... ■
.
. - .
dieną,
1925
metais.
dainuoti ir savo tautines dai
šlūtė (1914—1932). R.I.P.

m., įšventintas į kunigus bir madienį, spalio 25 d., Philaželio 16 d. 1893 m., buvęs delphia pradės Navy Day
Šv. Kazimiero lietuvių para apvaikščiojimą, kuris tęsis
pijos klebonu nuo 189? iki per visą savaitę. Nors Navy

l>l**l«*UETKIKI 41

ISUI

ADVOKATAS

Oak Park, Illinois

4

ugniagesių ir Fairmount par dautina, kad parade kuo dau
ko sargų. Grieš 60 benų.
giausiai dalyvautų mūsų gra
klas.
Varinė
lentelė
nusako
Taipgi pakviestos visos Philuose iškalti sekančių palai
,
,.
.
,
, ,
žaus jaunimo. Lietuvių gali
la gyvenančios tautos daly-1
dotų seselių vardai ir pavar tokią istoriją:
“Šv. Kazimiero Rymo Ka vauti eisenoje, savo tauti- dalyvauti iki 300 asmenų,
dės:

'3. Sesuo M. Ona Kriaučiū-

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

137 No. Marion Street

toliau

laidotis, j e i Maloningasai
kiai matomi iškalti šie mo! Dievas teiktųsi pašaukti pas Į
numehtaliniai amžini žo
Save. Nūngi, j i s gražioje
džiai : “Aš Atsikėlimas ir Gy
; sveikatoje ir Gerasai Die
.vybė, kas tiki į Mane, nors
das jį tepalaimina gana il
ir būtų miręs, bus gyvas”
gai darbuotis Dievo Garbei
(Jon. 11, 25). Tą paminklą
ir savo žmonių išganymui.
pastatė Šv. Pranciškaus vie

nuolijos

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną
Antradienio ir ketvirtadienir
vakarais.

gerb. kun. Jonas Misius tu
ri

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataiaymuetodų įrengimai akims, ku
•om* akinių pagelba neužtenka

savo palaidojimui

Kiek nuošaliau

I8T1R1NEJA

tKINIUb

ten tą pasiskyrė d. g. kun. Mag

palaidoti.

D

O

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gy
ventmul.
Saugokite Jas, leisdami
lftegsa minuoti JtM modern lakiausia
metodą, kuria regėjimo mokuln
gali sutelkti
S5 METAI FAUItlMo
prtrh.kluM- aalnlų, kurie pakalui,
visą aulų įtempimą.

Dfi SR.MA SOPFIKA

Tai didžiulis gražusis žemės o po kairei iš apačios klūpo
plotas ir pagarsėjęs ne vien šv. Bernadeta. Nuo Švč. Pa
dailia ir meniška kapinių ir nelės Marijos statulos sta

kurių kūnai

F. P.

parado.

iš

nuolijos ir akademijos ran Liurdo groto begalo graži.
dasi Sv. Kazimiero Lietuvos Dievo Motina aukštai iškel
Karalaičio lietuvių kapinės. ta ir majestotingai atrodo,

veikėjais,

Kavaliauską,

Juozą

loms teduoda amžinąją ra

laičio lietuviu kapinės

Daugelis žmonių nepaken-

•i

• > Afl 8 Alk A«*
nu^ I *#•
rt k
tat

»» "MfiMUita

tam*

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

1241 So Halsted St
Telefonas

Caiumet 4591
laimingu

mas būtų vėjas, kurio nepa

justų žmogaus veidas.

ORI. RADIO FATAIRYHn
PABAUMVi

VA&D8

3088

DBAUG A B

Ketvirtadienis, spal. 22,1942

Grišiui auksinis

KŪDIKIS TURĖJO
PERGYVENTI 8 OPERACIJAS
•

pi aru v p, uci it
rastas; jis bus klausi

puvu

Jubiliejus
Vakar šv. Jurgio lietuvių
parapijos bažnyčioje (Bridgeporte) įvyko advokato
Juozo Grišiaus,
Asistant
Attorney general, tėvų penkisdešimt metų vedyb’nio
gyvenimo sukaktuvių iškil
mės — auksinis jubiliejus.
Jų intencija šv. mišias ir
pamokslą pasakė prel. M.
Krušas. Bažnyčioje dalyva
vo sūnūs ir dukterys su šei
momis, giminės ir jų drau-.
gai. p. O. Piežienė per Offertorium giedojo solo.

Po pamaldų sūnus Juozas
Grašius iškėlė tėvams pusry
čius, Shoreland viešbutyje.
Linkėjimus išreiškė Lietu
vos konsulas P. Daužvardis
ir jo žmona, kun. kleb. Bal
tutis, ądv. Olis ir žmona,
Ona Piežienė, “Draugo” re
daktorius L. Šimutis.

Pabėgęs bankininkas |
surastas San Francisco
ir atgabentas į
Chicaga teisti
Saverio Ariani, kuris bu
vo pabėgęs prieš 11 metų iš
Chicagos, užvakar (spalių
20 d.) atgabentas į šį mies
tą ir jis turės stoti į teismą
dėl dingimo $154,539 iš ita
lų banko, kur jis buvo pre
zidentu.
Ariani žmona Minnie ir
du jo sūnūs: Carlo ir Romolo irgi turės stoti penk
tadienį prieš federalinį tei
sėją Michael L. Igoe. Mrs.
Ariani ir du jos sūnus yra
laisvi, kadangi kiekvienas iš
jų davė po $5,000 užstatą.
Pats Saverio Ariani neįsten
gė .gauti $25,000 užstato.
Kada Saverio Ariani pa
bėgo iš Chicago, tai bankas
bankrutavo ir indėlininkai
turėjo $500,000 nuostolių.
Dėl Saverio Ariani šelmy
sčių turėjo nukentėti žmo
nės, todėl jis turės už savo
griekus atsakyti teisme.
Saverio Ariani polic'ja po
ilgo ieškojimo surado San
Francisco.

(

nėjamas dėl unijos
dingusių pinigu

Iii’katlfou

I

RHEUMATISM

Vis dėlto peranksti
pavargo gyvenime

!

Happy Daya Ahead for You
Thlnk ot lt—how this old world
diies make progresą—now comea a
preecrlptlon which is knovro to pharmaciata as Allenru and wlthin 48
boura after you atart to take this
bw1ft keting formula pain, agony and
inflammatlon cauaed by ezceaa urlo
acld has atarted to depart.
•Allenru does Just what this notlee
aaya lt wlll do—lt ia guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugstorea everywhere for 8S
cents and lf lt doesn't brlng the Joyeua results you ezpect—your soo-tsy
arhola heartedly raturnad.
•

Iš Richmond, Ind., prane
ša, kad Adelphid Heubner,
19 metų mergaitė, kuri lan
kė Earlham College coed,
spalių 19 dieną šoko nuo til
to, 90 pėdų aukščio ir baigė
savo gyvenimą.
Miss. Heubner paliko raš
ACHING-STIFF
telį, kuriame parašyta, kad
SORE MUSCLES
jai įgrįso gyvenimas, kad ji
GREITUI palengvinimui —
patrinkite su Musterole. Iš
pavargo ir mananti mirti
braukimas su šiuo “ ConnterIrrltant” aktualiai gelbėja lr
gražiausiu laiku.
gydo skaudančius museulus.
Geresnis negu “mustard plasMiss Heubner prieš ketter”l Daromas 3-Jų stiprumų.
rius Berlyne ir čia gyvena
jos švogeris major Dr. Carl
virtą metų atvyko iš Vokie
tijos, jos tėvas yra profesoS. Junkermaun, kuris dabar
armijos mediciiškame kor SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”
puse, Camp Shelby, Miss.

HUstęroif

NULIŪDIMO

VALANDOJE

“DRAUGO”
DARBU SKYRIUS
“DKACflAh" HELP WANTF.D
ADVF.RTI8ING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANAolnh S4MS-S48S

,

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago

MERGINOS IR MOTERYS
17 IKI 45 METŲ

DIENA IR NAKTĮ DARBAI
DIRBTUVE OPERUOJA
3 SHIFTAIS
PATYRIMAS NEREIKALINGA

PETER TROOST
MONUMENT CO
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

61 firma virš 50 m. tos
palios šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORlALS Al NO ADDITTONAI COS7

Memoriale Erected Anywhere
YVorkmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U 8 WAR BONDS WITH THE SAVINO!
KRUUEKITCS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Tgthnanlaa

MODERNI Išvidini PARODA:!

4535 W. VVashlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA-

’

5919 South Troy St
Tel. REPnblIc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

TIKIS PARSIDUODA — 160 akerių.
80 akeru išdirbta. Namas, budinkal
moderniškai jrengtl. Cementuotas ši
lo lr tvartas Įrengtas su vandens
loviais ir stancljomis. Turi parduot
greit už prieinamų katnų. Priežastis
pardavimo — senatvė.
Savininkas
prašo, kad dėl platesnių informaci
jų kreipkitės sekančiai:
PETER STUMBRIS,
R. 1., Boz 80.

Wansaukee, Vis.

Kančia — tai didvyrių mo
kykla. (Maironis).

MTTERSWEET 7000

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos pakuoti ice cream kaušukus.
Taipgi VYRAI ir VAIKINAI reika
lingi pagelbėti kepykloje. Patyrimas
abiejuose
darbuose
nereikalingas.
Atsišaukite 2-trame aukšte —
ILLINOIS BAKING COMPANY
2230 So. Union

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreinkltės prie:
Mr. Valter Nutow. 2200 W. S7th SL,
Chicago. Bl.. tel. LAFayette 6098.
PARSIDUODA GREITU LAIKU
Parsiduoda greitu laiku lotas ant
Western Avė. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite savininkų:
PETRĄ VENGELIAUSKA
4500 S. Tahuan Avė. Tel. Laf. 4112
15 PARDAVĖJŲ ir 5 LUNCH COUNTĘR MERGINŲ reikalinga. Vedu
sios ar ne. Dirbti pilnų laikų arba
trumpomis vafandonlUv Patyrusios
ar ne. labai gera pradinė alga. Ma
tykite Miss Bloorri. Persorįnel Mana
ger —
NEISNER BROS__ 5c to 91 STORE

*

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

4058 W. Madison Street

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

“DRAUGE”

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

(Įsteigta 1886 m.)

VYRAI reikAlingt prie visokių abelnų darbų. Pastovūs darbart.
GREAT NORTHERN CHATR CO.
2500 VVest Ogden Avenue
AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje —• rinkti prenumeratas lr
11 išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
li nlginis atlyginimas labi! gems. Atslšauk'te 1 “DRAUGO“ RAŠTINĘ,
2334 So. Oakley Avė.. Ch’cago, Dl.,

PRUZIN FUNERAL HOME

★

U. S. J rttnrj Dtfrlmf

HELP WANTEI) — MOTERYS

šaukite telefonu — MRS. AVYATT.

Pain—Agony Starta To Leave in
«
24 Hours

REKORDAS

These intrenching shovels ars
used by the Marines around camp,'
digglng trenches, setting up barbed
wlrs entanglements and in many
other ways. Your purchate of War
Bonds and Stamps every pay day can
readily eųuip our forces wlth these
oecessary lmplements for varfare.
Invest st least ten pereent of your
Income every pay day. Buy War
Bonds and Stamps from your bank,
your postofllce and at retail storas.

ADS

LIVER BILE

★

When the Marines get their Serv
ice pack, there is included therein a
bright shiny new shovel cated ln a
muslin carrier. The shovel costs 68
cents and the carrier 39 cents, or
$1.07 for the ensemble.

CLASSIFIED

Pereitą antradienį (spalių
20 d.) buvo areštuotas Mi
HELP WANTED — VYHAI
INSERTERS
chael Savachka, kuris 1941
WRAPPERS
VYRAI — 80 IKI 55 M.
ENCLOSERS
metais, birželio 5 dieną pa
FEEDERS ON MACHINE
Prie dirbtuvės darbu, modemiško
BOX FILLERS
bėgo iš Chicago; jis areš
je corrugated baksu dirbtuvėje.
Patvrimas nereikalinga. Nuo $25
tuotas kaipo išsisukinėjęs
iki 830 į savaitę. Atsišaukite se- Dienos Darbo ir Piece Darbo
Mokestis. Jei Mažiau 18 Metų
I kančiai —
nuo drafto. Bet Michael Sa
Amžiaus Atsineškite Gimimo
4200 VV. 42ND PLACE
Liudijimą
vachka taip pat bus klausi
ARMATIRE
WINDERS
Gera
Transportacija
nėjamas ir dėl $910,000. ku
$1.25 J valandų Ir aukščiau. Pastovūs
darbai. Kreipkitės J —
W. F. HALL PRINTING CO.
rie dingo iš unijos kasos of
M. GOLDSCHMIBT & CO.
4600 DIVERSEY AVĖ.
local 1248 of the Retail
1022 W. Jackson. tel. H A Y. 7557
EMPLOYMENT DEPT.
Clerks International Protec
TOOL IR DIE MAKERS
BINDERY MERGINOS
REIKALINGI
tive Association.
Patyrimas nereikalinga.
Pastovūs
Prie svarbių karės darbų. Dienų lr darbai, gera užmokestis.
Vyriausybė
iškelia
Michael Savachka buvo
nakt) shlftal. Atsikreipkite j dirb
WIRF.-O BINDING COMPANY
tuvę arba pašaukite telefonu.
792 W. Vau Buren
secretary — treasurer of
tardymus dėl linčiu
C “Draugas" Acme telepnuu.
HAMMOND INSTRUMENT CO.
MERGINOS
the Clerks union ir gaudavo
2015 N. AVestem Avė., tel. BRU. 4100 Prie gereralinlo ofiso, orderių išpil
Arlene Marie Bertoni, 5 mėnesių amžiaus, iš Chicagos,
WASHINGTON, spalio 21. AAW, ROUTER OPERATORIAI lr dymo ir stoek darbų. Gera pradinė
į savaitę $37.50 algos. Kai
alga. Proga isidlrbti.
gimė su išvirkščiais viduriais. Kūdikis turėjo pergyventi — Generalinis prokuroras Pagelbininkai.
Medžio
Išdirbėjai,
SVARTCHILD & COMPANY
dalykas buvo ištirtas, tai
Shipptng
room
darbuobolal.
50c
iki
3 operacijas, dabar sveiksta.
29 E. Madison
65
centus
}
valandų
pradedant.
Tai

Biddle
įsakė
pradėti
nuodug

banke unijos sąskaitoi pini
MERGINOS
pogi reiklų Merginų dirbtuvės dar
korporacija reikalauja keletą
nius tardymus dėl įvykusių bams — 45c j valandų pradedant. Didelė
gų terasta $65 iš $910,000.
merginų
dirbti
pašto
Išsiuntimo
SERVICE INDUSTRIES, INC.
kambaryje; pageidaujamos baigusios
TO RELEASE FLOW OF
jų paskutiniais laikais trijų
2025 So. Cahimet Avenue
aukštesnes mokyklas, kurios moki
Sakoma, kad Michael Sa
VVOLK STUUI
negrų linčiavimų Mississippi TOOL, TR DIE MAKERS, MAŠINIS nosi ar rengiasi mokintis typing ir
1945 VVest 35* Street
stenografijos srityse. Pradinė alga
vachka buvo ieškomas, bet
REIKALINGI.
KARES DAR $70.00. Gera proga Isidlrbti. Atsišau
valstybėje. Bus bandoma su TAI
"fA? 7f* fa/
BAI. KREIPKITĖS SEKANČIAI:
kite
į ROOM 2800 sekančiai:
taip pat buvo gauti trys
O«t a bottla ot Kruichen Salta tonlght.
CECO STEEL PRODUCTS CO.
sekti tų linčiavimų vadus ir
Half an hour before breakfaat, take aa mucb
HOUSEHOLD
FINANCE CORP.
aa wlll lie on a tume In a glaaa of w*ter (bot
5701 W. 26TH ST., TEL. CRA. 2510
pranešimai, kad jis užmuš
019 No. Michigan Avenue
or cold) or ln your morning eup of tea or •
■
juos
patraukti
tieson.
coffee and keep tbt* up for 30 daya. Kruechen
taken tbla way belpa relleve auch aymptoms
I-R EIKAI.TNGI — CABINET MAK- PARDAVĖJOS REIKALINGOS, pa
tas. Užvakar Michael SaADVANCED PHOTOGRAPHY
aa alek beadaches, bowel alugglabneaa and
IERS Ir Pagelbininkai. Atsišaukite j: tyrimas nereikalinga. 46% valandos
ao-called blUous tndlgestton when doe to InI.OWEST
POSS1BI.E
PKKES
! PERPFCriON FURNITURE CO.
vacha buvo sučiuptas MiaBUfflcIeot How of bile from tbe gall-bladder.
darbo j savaitę. Pradinė alga $17.00
You can get Kruechen, a famoua Engllah
PHONE I.AFAYfcTTE 2*13
Proga Isidlrbti. Kreipkitės j —
2267 Clyboum Avenue
formula
made
ln
tbe
u.
S.
A.,
at
any
drug
mi, Pla. ir F.B.I. nori ji čia
Gyvenimas
atrodo
trum

•tore. You mušt be satlsfled or money back.
NEISNER BROS.—5c to 81 STORE
f
4255 Archer Arenate
atgabenti. Jam gręsią $10,pas dėl to, jog mes blogai VYRAI REIKALINGI SPAUSTUV
ĖMS RAŠALO DIRBTUVĖJE. Pasto
TARNAITES
000 pabaudos arba 5 metai
vūs darbai, gera užmokestis.
SKAITYKITE “DRAUGĄ” juo naudojamės. (Seneca).
North Side rezidencijos Hotelyje, rei
A. E. HANDSCHY & CO.
kalingos. Alga $66.00 j mėnesĮ. Pa
kalėjimo.
538 So. Clark Street

WAR BONOS

★

Civiliniams žmonėms
teks mažai mėsos
WASHINGTON. spalio 21.
— Office of Price Administration praneša, kad kaskart
į vis labiau mažėja įvairių
j rūšių mėsos išteklius J. A.
Valstybėse, o lašinių ir tau
kų jau sunku gauti pirkti.
' Šis ofisas sako, kad arti
moj ateity mėsos trūkumas
padidės ir civiliniai žmonės
turės tenkintis tuo, ką galės
gauti. Ofisas pataria jau da
bar mėsos vartojimą kiek
galima mažinti.

Ką tik mes darome —pa
lieka savo pėdsakas. Kiek
vienas mažiausias persigalė
jimas tvirtina mus, kiekvie
nas mažiausias apsileidimas
silpnina mus. Foersteris.

4F

3

DRAUGAS

4-

Ketvirti dienia, spal. 22, 1942

profesijai. Be to, ir patys žmonės turės kooperuoti. Jie

DRAUGAS

I

PASIKALBĖJIMAS SU NAUJUOJU UKRAINIEČIŲ
VYSKUPU

turės labiau saugoti savo sveikatą, labiau laikytis svei
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katingumo dėsnių, rūpestingiau pildyti gydytojų nuro

dymus.
,
Jei bus tinkamai kooperuojama su gydytojais, ir pa

sunkėjusiose tuo žvilgsniu sąlygose Amerikos sveika
tingumo standardas ir toliau pasiliks taip aukštas, kaip

ir ligšiol.
Šiandien visur ir visuomet reikia kelti šį puikų šūkį

kartą buvo pranešta, ne vis

— “Būk sveikas!”

kas yra tvarkoje.

I SPAUDOS APŽVALGA ]
v ■■ . ..
ĮįKaeaeaoĮBiBaBBMMtSBS^
.

C - Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma 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
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne

dedamos.

Jauniausias vyskupas USA.
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"Ar sustiprėjo lietuviu vienybė?"

Tokia antrašte prof. K. Pakštas parašė straipsnį. Ka

dangi tas straipsnis jau paskelbtas kituose laikraščiuo

se, dėl to mes čia paduosime tik keletą svarbesnių jo

Italijoj,

kaip jau ne vieną

Fašistų valdžia kraštą tiek
“nugyveno”, kad badas žmo
nėms gręsia.
Daug nepasitenkinimų ky
la ir dėl to, kad didesnė Ita
lijos kariuomenės dalis yra
išsiunčiama Hitleriui gelbė
ti, neturint jokių garantijų,
ką už tai gaus Italijos žmo
nės.

vietų.

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

Atviras laiškas "Ihe Chicago Sun" redakcijai
“The Chicago Sun” savo vakarykščios laidos pir
mame puslapyje įdėjo rašinį, pavadintą “A Lithuanian

Lidice spurs colony here”, kuris būk tai turėjo vaizduo
ti Chicagos lietuvių pastangas U. S. karui laimėti.

Šiame rašinyje nacių žiaurumai okupuotoje Lietutuvoje teisingai sužymėti, tik, deja, toli gražu nepilnai.

prilyginta

•Atpasakota Šimaičių kaimo skerdynės, jos

s

prie Čekoslovakijos miestelio Lidice sunaikinimo tai ir
viskas. Visai nepaliesta to, kaip naciai naikina

Lietu

vos religinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. Nepalies
ta nė to, kad okupantai tūkstančiais jaunų vyrų išveža

lietuvių

Darydamas

vienybės

palyginimą

prieš

26

liniui jisai špygą pasiūlytų

resnis.

už visus jo pasitarnavimus

“Ypač pabrėžtina”, rašo prof. Pakštas, “kad šiais

Ne be reikalo, kaip pra

Taryba ir New Yorko Lietuvių Taryba susikūrė be bar

nešta, vienas italų regimen-

nių, be peštynių^ be varžytinių į ankštąsias vietas. Tai

tas sukilo, kiai jį siuntė į

labai svarbus reiškinys, rodąs lietuvių ankštą kultūrin

Rusijos frontą.

Amerikos Lietuvių Taryba,

gumą. Dabar jau niekas nebekelia klausimo dėl Lietu

Kai kariuomenė išeina

vos nepriklausomybės. Laisvė ir nepriklausomybė pasi

prieš valdžios parėdymus,

darė visos l etuvių tautos duona kasdieninė, kaip van

tuomet krašto padėtis pasi

duo žuviai, oras paukščiui. Dėl šitų dalykų normalūs

daro tiesiog katastrofiška.
•

žmonės nesiginčija.

Hitlerio bernas Lavalis

Kas remia lietuvių vienybę?

tangas padėti Jungtinėms Valstybėms ir jų santarvinin

sių politinių grupių; katalikų, liaudininkų, socialistų ir

pla

žydų. Tautininkų atstovas jon nebuvo išrinktas tik dėl

to^ kad jis sakėsi greit einąs į kariuomenę. Minėtų ke

čiau parašyti.

Čia veikia kelioliką lietuvių parapijų, kuriose eina

turių grupių žmonės normaliniuose Lietuvos seimo rin

aukoti

kimuose gaudavo beveik 95 nuoš. vietų. Dabar Liet.

Amerikos Raudonąjam Kryžiui, U. S. O.
Viena tik
švč. Panelės Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapija,

Taut. Taryba dar nepilna: ji turi 12 narių, ogi yra nu

$10,000,

bet apie tai The Sun nė vieno žodelio neparašė. Lietuvių

valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams bei^ gru
pėms silpnai atstovaujamoms ar dar visai nedalyvau

organizacijos tūkstančius suaukojo A. R. Kryžiui, bet

jančioms. Liet.

didžiausias sąjūdis pirkti

U. S. karo

bonus,

Brighton Parke, nupirko Ų. Su karo bonų už

ir apie tai nė gu-gu. Keliolika šimtų

jaunų

vyrų ir

matyta iki 20. Likusios vietos yra rezervuotos kitose

Tautinei Tarybai šiltą pritarimą pa

reiškė Amerikos Lietuvių Taryba, Kanados Lietuvių

organizacijos, kai kurie

lietuvių parapijų išėjo į Dėdės Šamo kariuomenę, bet

Taryba, Argentinos

The Sun to irgi nepastebėjo. Be to, lietuviškos spulkos

veikėjai iš Ęrazilijos, Anglijos ir Šveicarijos, šitą reiš

už milijonus dolerių karo bonų lietuviams jau yra par-

kinį tenka laikyti mūsų lietuvių politinio ir tautinio

davusios, bet ir apie tai tas dienraštis nutyli.

subrendimo ženklu. Visų srovių solidarų darbą remia

Tų ir daugybės kitų Chicagos lietuvių darbų Ame
rikai ginti The Sun redakcija kažkodėl nematė,

bet

pastebėjo, kad kažkokia “Victory Conferenee” (komu

nistų) Rusijai surinko $2,000. Pastebėjo ir tą, kad komu
nisto dr. Graičiūno ir Andrulio vadovaujama “Victory
Conferenee” šaukia kažkokį susirinkimą,

kuris, mūsų

žiniomis, “gelbės” komunizmą, bet ne Ameriką. Komu

nistų laikraščio redaktorius Sakai paimtas armijon, jj

“Sun” į padanges Iškėlė, bet apie kitus tūkstančius lie
Mes dėl to čia griežtai protestuojame

reikšmingieji

lietuvių

laikraščiai:

katalikų “Draugas”,

“Dar

bininkas”, “Amerika”, “Garsas”, “Liet. Žinios”, * Vy

tis”, socialistų “Naujienos”, “N. Gadynė”, “Keleivis”,

tautininkų

rimčiausias

organas

“Vienybė”.

Rietenas

kelia tik keli mažesnieji organai. Vieningo lietuvių dar
bo labiausia nepakenčia naujos laidos ištautėjusi rau
donoji šlėkta, kuri atstovauja Rytų despotizmą lr nau
dojasi svetimos valstybės globa ir instrukcijomis. Bet

šitos šlėktos politiniu požiūriu mes juk ir nelaikome
lietuviais: jie yra lietuviškai suprantą maskoliai, tik

tuvių vyrų kariuomenėj nieko nepasakė.
prieš

tokį

The Chicago Sun vienšališkumą, prieš įžeidimą Chica

vienai Rusijai ištikmi. Jie žino? kas juos glosto ir šeria”.

Bet... darbų išdavos menkos
“Ir jos menkos ne dėl vienybės stokos. Per pastaruo

lietuviško ir priešamerikoniško elemento iš komunistų

sius 25 metus Amerikoje išmirė apie 50 nuoš., t. y. pusė

dienraščio pastogės.

lietuvių ateivių, ogi antroji pusė labai pasenėjor per tai

lietuvių

nustojo entuziazmo ir palinkimo organizuotai ir ener

kad lietuviai yra rasiniais

gingai veikti. Seniau turėta savojo jaunimo, dabar jo

“The Sun” žiniai pranešame,

beveik nebeturima. Duosnumas sumenkėjo gal apie 50

pro-rusais ir prieš pasakymą
ryšiais surišti su rusais.

kad lietuviai nepriklauso rusų rasei, rusams

lietuviai

kartų. Atrodytų, kad duosnieji, geros širdies žmonės

nėra giminingi. Lietuviai nėra nei pro-rusai,

nei pro-

buvo paliesti

kokios

ypatingos epidemijos.

stengiasi įtraukti Prancūziją
į karą prieš Jungtines Tau

tas.
Bet jis prisibijo prancūzų

tautos sukilimo.
4
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>
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Mat, Prancūzijoj dabar

veikia gana daug slaptų or
ganizacijų.

Jos yna stiprios ir kovin

gos.
•

« .

...

Aną. dieną Lavalis gavęs

iš tų organizacijų perspėji
mą, kuriame aiškiai pasaky

Ukrainiečiai Jungtinėse
Amerikos Valstybėse
— Kaip gerai, Ekscelenci
ja, gyvuoja ukrainiečiai Nau
jajame Pasaulyje?
— Čia ukrainiečių yra apie 350,000, o gal net iki pu-

ta, kad, jei Prancūzija bus
išvesta į karą, prasidės de
monstracijos, streikai, suki

limai su tikslu nuversti Vi
chy režimą.

Tasai balsas iš Prancūzi
jos “požemių” Vichy vyriau
sybę vis dar nuo karo sulai

ko.

«

(Iš “Draugo”, 1917 metų

Albania paskelbusi nepri
klausomybę. Taip pranešė

spalių 22 d.)
Žiaurumo aukos...

Vokie

Associated Press iš Londo

čių zepelinai mėtė ant Lon

no.
Albanai esą kariauja

dono bombas.
su

Išžudyti 905

vaikai, moterys ir seneliai.

italais kalnų fronte.

gos lietuvių patrijotiškos tfsuomenės ir iškėlimą prieš-

Taip pat protestuojame prieš vadinamą

nacizmui.

Lietuvių Tautinė

laikais

vių Tautinė Taryba, sudaryta iš keturių pačių didžiau

kams “The Chicago Sun” taip pat nematė reikalo

jei

Hitleris ir laimėtų, Musso

pas

Apie didžiausios Amerikos lietuvių kolonijos

kad,

tik Amerikos lietuvių vieningumas šiuo metu yra stip

“Lietuvių politiniu centru šiuo metu laikoma Lietu

iš Lietuvos sunkiems darbams į Vokietiją.

Visur jaučiama,

metus ir dabar, prof. Pakštas prieina išvados, kad vis

Mums draugingoji ukrai
niečių tauta susilaukė nau
jo vyskupo. Ta garbė teko
jų vienuoliui bazilijonui Ambrozijui Senysinui. Jo kon
sekracija — spalių mėn. 22
dieną. Konsekruoja fiv. Mi
kalojaus bažnyčioje, Chica
goje. Konsekracijos apeigas
atlieka ukrainietis vysk. K.
Bohachevski, graikų kat.
vysk. B. Takach, Kanados
ukrainiečių vysk. Ladyka.
Vyskupas Senyšinas bus
jauniausias vyskupas Jung
tinėse Amerikos Valstybėse:
jisai yra gimęs 1903 metais
Sename Sambore, vakarinė
je Ukrainoje. 1923 metais
įstojo į bazilijonų vienuoly
ną, o kunigu buvo įšventin
tas 1931 m. Iškarto buvo vi
karu prie ukrainų bažnyčios
Varšuvoje, o 1933 metais at
vyko į Jungt. Amerikos Val
stybes, kur 1937 m. liko igumenu-vyresninoju — Čika
gos bazilijonų vienuolyno.
Čia būdamas drauge ir kle
bonu daug prisidėjo prie su
organizavimo rytų apeigų
Eucharistinio kongreso Či
kagoje 1941 m.
Naujasis Ekscelencija ma
lonaus būdo, daug girdėjęs
apie Lietuvą ir mielai atsa
kinėjo1 į jam patiekiamus
klausimus.

Albanų karingumas Itali
jai daug bėdų pridaro.
Ji nuolat turi siųsti ten

ginkluotų jėgų, kad laisvės
siekiančius

albanu® numal

sės milijono. Didžiausį vaid
menį jų tarpe turi katalikų
Bažnyčia, kuri juos visus
jungia, vadovaujant vysk. K.
Bohačevskiui. Esu aš skiria
mas jo pagelbininku. Jei vie
nas vyskupas nesuspėja vi
sų reikalų atlikti, tai jau iš
to matyt, kad darbo daug.
Religinės ukrainiečių orga
nizacijos veikia gerai. Uk
rainiečiai katalikai čia turi
du aavo dienraščiu, vieną sa
vaitraštį ir du mėnesinius
laikraščius. Tautinis ukrai
niečių judėjimas nėra labai
stiprus, tačiau ukrainiečiai
nori sulaukti nepriklausomos
Ukrainos. Ukrainiečiai yra
aiškiai priešingi ir prieš na
cizmą ir prieš komunizmą
ir jie nori matyti savaran
kiškai besitvarkančią laisvą
Ukrainą.

Ukrainiečiai ir lietuviai
Apie kaimyniškas dvi tau
tas Ekscelencija kalbėjo:
— Ukrainiečiai ir lietuviai
gerai sugyveno kunigaikščių,
kniazių laikais. Iš to laiko
tarpio mes paveldėjome ge
rus prisiminimus. Mes norė
tume, kad šita gero sugyve
nimo nuotaika būtų plečiama
ir laisvoje Amerikos žemė
je tarp lietuvių ir ukrainie
čių. Aš asmeniškai, kada tik
lietuvius susitikau, vis pasi
liko malonūs prisiminimai.
Lietuviai yra kentėję daug
persekiojimų, užtat jie nusi
pelno simpatijų. Mūsų — ba
zilijonų .— vienuolynas ki
tados turėjo stiprias pozici
jas Lietuvoje, visa svarbioji
jo veikimo jėga buvo Lietu
vos žemėse, taigi ir tas ma
ne riša su Lietuva.

Čia, Amerikoje, ukrainie
čiai su lietuviais sugyvena
gerai. Tegu Dievas duoda,
kad tas gražus sutarimas bū
tų ir mūsų tėvų žemėje —
Europoje. Istorinį gražaus
abiejų tautų sugyvenimo pa
vyzdį jau turime.”
Eksc. Senyšinas yra kon
sekruojamas tituli&riniu Mai
nos vyskupu ir bus pagelbi
ninku Eksc. K. Bohachevskio, ukrainiečių katalikų die
cezijos vyskupo Jungt. Ame
rikos Valstybėse.

šinti.

K. J.

Prauskis

PIRMOJI NUOTRAUKA PO STALINGRADO APGULIMO

Smulkes

vokiečiai, nei pro-lenkai, nei pro-italai, bet aiškūs pro-

niems vietos reikalams vis dėlto pinigų sukraunama,

lietuviai ir pro-amerlkonai.

bet platesniems visus tautos reikalams jų neduodama.

Iš to matosi, kad pats lietuviškas idealas sielose nu

A

skurdo, patys žmonės mažesni pasidarė, nes nustojo di

Būk sveikas!

džiojo tikėjimo į savo tautines galias. Įsigalėjo paprotys
girtis ir girti net už vieną paaukotą dolerį. Autokriti

Jau gana daug mūsų tautiečių gydytojų yra pašauk

j

kos savo srovės, grupes, kolonijos, parapijos veiklai be

kariuomenę. Tuo pačiu proporcingumu stoja į ka

veik nėra, tai kaip gi toji veikla gali tobulėti? Ramu

riuomenės tarnybą visi krašto gydytojai.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 176,000 gydy

mas, pasitenkinimas apsėmė mases ir negausius, pase

tojų. Iš jų 22,000 jau tarnauja Dėdės Šamo kareiviams.

riniai klausimai, duosnumas tautos reikalams turėtų

Jei kada armija turės apie devynis milijonus vyrų, bus

būti privatinių, kad ir mažų, susirinkimų, varduvių, į-

reikalinga net 58,000 gydytojų, t. y. vieno trečdalio

vairių pokilių dažna pasikalbėjimų tema. Bet eilinės

viso krašto medikų. Tą patį reikia pasakyti ir apie

nuobodžios ir skurdžios šnekėlės neužleidžia savo užka

nūrses-slauges. Jų yra 300,000. Penkiasdešimts tūkstan

riautos vietos kilnesnėms temoms net šiais nepapras
tai istoriškais laikais. Todėl fondų skyriai nesiplečia,

ta

čių nursių reikalinga kariuomenei.

nusius, pavargusius vadus. Lietuvos politiniai ir kultū

Civiliniai žmonės dėl to nesiskųs. Kiekvienas gerai

narių neieško ir negauna, pinigai tautos gyvybei gel

lino, kad karių sveikatingumas turi būti gerai prižiū

bėti neplaukia. Be pinigų jokia Taryba neatidarys savo

rėtas. Ką jau ir besakyti apie karo frontus — jiems

ofiso, negalės užsimegsti savos valdžios branduolys. Ir

jokiu būdu negali pritrūkti nei gydytojų nei nursių.

vienybė nepadės...”

Civiliniams žmonėms patarnaus likusieji gydytojai,
dirbdami daugiau ir ilgesne* valandas Kam padėtis

Straipsnyje paliesti klausimai yra labai aktualūs. Jais

Radio atnešė pirmąjį paveikslą į Jungt. Amerikos Valstybes laike vokiečių apguli

teks nekartą išsitarti. Kviečiame ir savo bendradar

mo Stalingrado. Dūmai 4r ugnis kyla iš bombų sugriautų namų. Dvi moterys priešakyje

•pareikalaus ir iš jįj daug didesnio pasišventimo savo

bius juos gvildenti.

neša gynėjams karo medžiagą, taip aako rusiį antraštė,

*

ųJ2 <7 *
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SKRAJOJANČIOS TVIRTOVE S SOLOMONS MŪŠYJE

Jungtinių Valstijų gamybos kareiviai
pagerbiami
Siame kare
Jungtinės
Amerikos Valstijos pager
bia savo gamybos kareivius
taip pat, kaip ir kareivius
frontuose.
Tarnautojai ir darbinin
kai karo dirbtuvėse buvo ra
ginami daryti pasiūlymus,
kurie gali sumažinti darbo
laiką, sutiumpinti
darbo
procesą, sutaupyti medžia
gą ir laiką. Tie, kuris tą da
ro, yra vertinami, kaipo už
sipelnę oficialaus vyriausy
bės pagyrimo.
Pirmieji pagyrimai

Karo Gamybos Taryba
paskyrė spacialinį štabą iš
pasižymėjusių technikų, ku
rie spręs kiek kuris iš tar
nautojų ir darbininkų pada
rytas sumanymas ar pasiū
lymas yra nsud'ngas. Pir
mieji pagyrimai buvo pas
kelbti po to, kai geresnieji
technikai peržiūrėjo 12,000
sumanymų, iš 1300 ka
ro dirbtuvių, kuriose dirba
3,000,000 darbininkų.
Darbininkai bus apdovanoti

kongreso garbės medaliais

Septyniolika

darbininkų

Lietuvos žmonių
maldaujantis baisas
per Šveicariją

Sveikata - Brangus Jurtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago

trupa ar nuskįla, šukėta vie
Ar teko kadabevalgant ta ^ra bartais
taip aštri
— 16 vyrų ir viena moteris
,
.
...
.
,
..
kai
stiklas.
O
tai
nuolat
— buvo pirmoje grupėje nu
krimstelti ir sukruv.nti sau
... ., ~ . .
braižo ir sužeidžia liežuv).
sipelnę pagyrimo. Pritaiky
.liežuvį? O tai yra p..prasĮ tas įvykis. Sužaistas lisžu- Jei dantis
mas jų padarytų pasiūlymų
i
'
rtT*io7agfia
ša 1 ma m n tai
priežastis non?
nepašalinama,
tai
gamybos procesą leido su
Vas georkai skauda, bet ir
gali įvykti labai liūdnos pa
taupyti kelias dešimtis tū
greitai sug.ja. Jei l.ežuv.o
sekmes. Į braižomą liežuvio
kstančių da’rbo valandų. Vi
žaizda greitai negija, tuo
opa dažnai įs'meta vėžys.
siems jiems buvo duoti pa
met yra kas nors negero,
Jei atsiradus^oji ant liežymėjimai, kad jie nusipel
yra pavojinga, ir neatidėlionė karo gamybai. Individua
jant reikia e.ti pas gydyto- žuv*° °Pa neuž£*ia P61" de
ją
šimts dienų, tuomet būtinai
liniai Gamybos Nuopelno
Pažymėjimai yra antroji au
Bet kartais ant liežuvio re kia eiti P43 daktarą. Tokščiaus'a garbė, kokią karo
...
,
' . 7. 1 L - ,
,
,
•
atsiranda opa ir žmogus į kiu būdu galima išvengti
Viena
skrajojanti
tvirtovė
pakilo
į
orą,
ki
tft
skrajojanti
tv
rtove
banco
p'kilti
ir
suxa
.
dėmė3i0 baisios vėžio ligos ir sun
gamybos darbininkas gali
į cementinį kelią, Lunga airporte, Guadalcanal saloje, tai vienas iš kelių airportų Solo-j^
menkos opelės kar- kios mirties. Ypat ngai sugauti.
mon salose. Šis airportas buvo įrengtas japonų ir dabar jie nori vėl jį atsi mti.
Uis yra daug pavojingiau Mukusieji 50 metų amžiaus
Vėliau
vyriausybė pa
privalo saugotis, kad atsinei susiže.dimai.
rinks aprėžtą skaičių darbi
Viena rūšis kitokių opų radusioji ant liežuvio opa
ninkų, kurie gaus individu- 1,000 LĖKTUVŲ ATAKA BRITAMS KAŠTUOJA 14,000,000 DOLERIŲ
yra vadinama dyspeptinis ’ nepavirstu į vėžį.
linį gamybos nuopelno pa
□ceris, kuris yra gan skau- I Anksti gydanties vėžio
žymėjimą. Šitas pažymėji
- Marso sąskaita už baisiąją naktį. - Kiek kaštuoja bombonešis
dus, ir negreit gija, ir daž- ^84 galima pagydyti, bet
mas bus lygus industrijos
nai pasikartoja. Tas ulee- kai vėžys įsigali, tai jau ne
- Jei 1,000 lėktuvą kasnakt pultą Vokietiją... - Kai žmonės nuo
fronte Kongreso Garbės Me
ris beveik visada atsiranda f daug tėra vilties,
daliui, aukščiausiai dova
žemės
pakils
ne
tik
lėktuvais,
bet
ir
širdimis.
šone arti liežuvio galo. Pas
nai, kokią gali gauti Jung
vaikus ir pas jauniklius daž DAKTARO ATSAKYMAI
tinių Valstijų kareivis, jū
dolerių.
Paruošimas
vieno
paruoštas
ir
galėtų
norm
Baisioji atakų naktis
niau dyspeptinis uleeris ant Į KLAUSIMUS
rininkas ar marinas.
lėktuvo įgufos nario kaštuo- liai atlikti savo veiksmus,
liežuvio pasireiškia, nei pas Klausimas. — Dažnai ma
Masinės oro atako? pa
Tas pažymėjimas bua-.suja apie 4,000 dolerių. Didžia- reikia ant žemės nemažiau
suaugusius. Seniau buvo ma no pilvas atrodo lyg pati
tiems anglams labai bran
jam bombonešiui, kaip “Lon-, kaip 20 vyrų kiekvienam į
teikiams retais atsitikimais
nyta, kad dyspeptinis uleeris nęs ir tuomet man yra sungiai kaštuoja. Štai pavyz-1
nes vyriausybė nenori, kad džiui, sąskaita (bila), kurią caster” reikia 7 žmonių įgu- orą išleidžiamam vyrui. Tai- iškyla ant liežuvio kuomet ku kvėpuoti. Kaip pereina,
jo vertė ir vertięimas suma karo dievaitis Marsas patei los, taigi “jie kaštuoja” vai- gi iš viso norint paruošti viduriai negali gerai maistą jaučiuosi visiškai sveikas,
stybei 28,000 dolerių, o v'sos lėktuvus tokioms atakoms
žėtų, kas įvyktų, jei jis bū kė britams už Koelno puoli-'
suvirškinti ir kai žarnoze Prašau gerb. daktaro pasatūkstančio tokių lėktuvų į-, reikėtų turėti ant žemės įmą, įvykdytą š. m. geg. 30-31,
susidaro nevirškinamo mai- kyti, kas tai būtų do liga ir
ti) plačiai dalijamas.
gulos paruošimas, kaštuotų gulą apie 360,000 — 400,000
dieną, atakuojant daugiau1
sto fermentacija. Atrodo, ką reikia daryti. — P. V.
apie 28 milijonus dolerių. 1 vyrų. štai, kaip dabartinis
kad neklystama. Bet mo
karas brangiai kaštuoja, koAtsakymas P. V. — Iš
Policija gaudo taver- kaip tūkstančiui lėktuvų: Oro įgula
kio jj8 reikalauja smegenų derniškieji daktarai įrodo, tamstos laiško sunku spręs
1. 5 nuoš. žuvusių lėktuvų
jog tokie uleerai atsiranda
nuose slot mašinas
— 11,250,000 dolerių.
Jei būtų norima Vokietiją įtempimo, kokio pasiruoš.mo
ti apie tamstos ligos prie
kai
žmogaus
kūne
pristin

2. Paruošimas pilotų, ku kas naktį atakuoti vidutinišvisk3-3 t-3-3, kad žmogus
žastį. Gali būti tulžies pūs
Capt. Albert Mikės, iš rie žuvo atakoje — 1,300,000 kai imant tūkstančiu lėktų-1 naikintų žmogų ir tą, ką ga tūlų vitaminų.
lės liga, arba kuri nors vi“Dyspeptinis” uleeris papCjagin Police Station, buvo dolerių.
vų, tai imant dėmesin, jog žmogus per šimtmečius s.u.. . ... . . , , durių ar žarnų disfunkcija,
rastai greitai uzgija jei dak _
,
...
..
policijos
komisionieriaus
3. Gazolino išeikvota už oro sąlygos kai kuriomis na-J kūrė.
#___ _______ ______________ Tamsta privalai pasiduoti
taras opą patrina su argenJames P. Allman suspenduo 375,000 dolerių.
ktimis neleidžia skristi, kad
stropiam gydytojo ištirinėji
tum nitratum bzdele. Bet
tas iš pareigų. Cap. Aibert
4. Bombų numesta už 1,- išlaikyti reikiamą vidurkį, [
širdies
mui ir klausyti jo patarimų.
toji opa vėl gali pasikarto
Mikės distrikte pereitą pir
000,000 dolerių.
kai kuriomia naktimis tektų
Teisingai N
laurea.
Atsakymas S. K. —Daug
ti jei viduriai bus netvarko
madienį tavernuose rastos
1 Vokietijų pasiųsti po 3.000^ medika8 jr
Iš viso tos atakos nuosto
je, jei kūnui stigs vitaminų. žmonių yra alergiški linkui
astuonios slot machines.
lėktuvų. Imant, kad iš vieno
aspirino, ir jie gauna dusulį
Mikės yra 35 metus iš tar liai patiems britams — 13,- aerodromo galės operuoti du xis Carrel savo knygoje
Antroji lležuvinio uleerio
925,000 dolerių.
“Man The Unknown” iškelia
(asthmą) jei vartoja aspiri
navęs policijoje.
lėktuvų skvadronai, tokiam
rūšis yra taip
vad narna
ną.
kad
medžiaginę
kultūrą
žmo

Vienas neįvardytas liudi
Ta'gi kone keturiolika mi lėktuvų ska/čiui reikėtų 120
“tuberkuliozinis”
uleeris.
ninkas užvakar grand jury lijonų dolerių (žiūr. “Bull. aerodromų. Keturių motorų nės daug, daug plačiau iš Tos rūš'es opa
atsiranda
pareiškęs, kad po pastaty from Britain” š. m. rūgs. bombonešiui, kaip “Lancas- vystė, kaip savo pačių dva ant liežuvio pas tuos, kurie
Sensacija sukėlė
sinę kultūrą. Neapvaldyta
mo tavernuose slot machi- 16 d. Nr. 107).
ter”, “Stirling” ar “Halifax”
turi džiovą. Čia tai jau yra
materialinės kultūros pažan
nes, taverno laikytojai pa
reikia 7 žmonių įgulos. Dvirimta liga ir reikalauja nekataliko knyga
Kiek vertas bombonešis
ga
atsisuka
prieš
patį
žmo

reiškė, kad “it’s O. K. with
motoriniams, kaip “Wellingir lakūnas...
gų. Gaisrų pašvaistės nu
, • • • • w , Daktaro šventosios
garbei
the station”.
I
ton” ir “Whitley” — reikia
svarbiausioji užduotis yra Į
v
*
šviečia.
mūsų
dvasios
uba

Bet paskaičiuokime toliau penkių. Taip kad visa trijų
Liudininkas sako,
kad
sumažinti skausmą, ir tai pdFSSyfd
prieš kelias dienas atėjo lie — o kiek kaštuoja britams ; tūkstančių lėktuvų oro ar- gystę ir mes ilgimės dau pavyksta tepant tuberkulio
(LKFSB). Amerikos didie
sas žmogus, kuris buvo apie suorganizavimas 1,000 lėk- mada pareikalautų 18,000 giau plataus žmoniškumo,
žirų uleerį su “lactic acid”
taurių
sielų.
Taika
ir
ramy

ji dienraščiai neseniai pra
5 pėdas ir 6 colių aukščio, tuvų atakos? V enas suriku- žmonių įgulos (pilotų, kui
skiediniu. Beje, tokiais atbė
ateis
tik
tada,
kai
žmo

nešė, kad labiausiai perka
svėrė 130 svarų, į taverną sis bombonešis kaštuoja a- kosvaidininkų, bombų mėtynės mokės nuo žemės pakil- v®Ja^3 Yra labai gera valgyma knyga yra “The Sorrg of
ir įdėjo pinigą į slot ma pie 300,000 dolerių, viduti- tojų, radijo operatorių ir t.
ti ne tik lėktuvais, bet ir ti rūgusį pieną.
nis
—
apie
150,000
dolerių
t.).
Bernadette”. Knygos istorichines ir pareiškė, kad man
širdimis.
K. J. Prauskis
Bet
pati
pavojingiausioji
'j
a labai įdomi: kai naciai
(pav.,
“
Wellingtono
”
tipo).
nereikia rūpintis policija.
Baisios
karo
Jei atakoje dalyvaus pusė
----------------------; ir gan dažnai pasita kanti ėmė okupuot Prancūziją, dau
išlaidos
Laimė ne tik akla, bet ji liežuvio u’.cerio rūšis, tai gelis tos šalies gyventojų
teirautis apie galimybes sių tokių, pusė kitokių bombo
he galas:, 1kad apakdo ir tuos, kur uos ji opa nuo nuolatinio \bralžy- gelbėjosi bėgdami į IspaniIr tai
sti pagalbą maistu ir dra nešių, tai pačių mašinų tūks
nu ją. Tarp jų buvo ir žydas
bonešis bū tų glosto. (Ciceronas).
mo. Kai danties kr:
bužiais; kol kas tas lab-"' tantis kaštuoja 225 milijonai sunkusis
rašytojas Franz Werfel. Sie
sunku, bet gal kada ir šis
JAPONAI
SU
VISA
JĖGA
PUO
LE
GUADALCANAL
AIRPORTĄ
ną pasiekęs įsitikino, kad ji
dalykas pagerės.
bepereinaim ir tada su
3. Susirinkimų rezoliucijo
stojo Liurde. Čia gyveno kas
mis. asmeniškai, laiškais
dieną laukdamas mirties. Pa
kreiptis į senatorius, konžinęs nuostabius Liurdo įvy
gresmanus, Raudonojo Kry
kius jis vieną dieną padarė
žiaus vadovybę ir kitas įstai
įžadą: jei pasiseks ištrūkti
gas prašant, kad būtų atida
į Ameriką, jis parašys kaip
rytas kelias be muito siųsti
tik gali gerą knygą šv. Ber
lietuviams tremtiniams siun
nadetos garbei. Pasisekė. Te
tinius ir kad jie būtų iš’aąssėdamas savo prižadą Die
vinti, kaip tas dabar vyktta
vai jisai, nors nekatalikas,
su lenkais ištremtais į Sibi
parašė tą puikią knygą, kur
rą.
tokiu iškalbingumu nu
pasakoja Marijos apsireiški
mus Liurde, stebuklingus li
Surinktomis i niom
gonių pagijimus ir šv. Ber
šiol yra parašyta ir išleista
nadetos gyvenimą nuo pat
1,500 A. J. Valstybių prezi

(LKFSB). šiomis dienomis
oro paštu iš Šveicarijos, nuo
vieno aukštai stovinčio lie
tuvio gautas laiškas, kuria
me Lietuves žmonių vardu
maldauja Amerikos lietuvių,
kad kaip galint gelbėtų Si
biran ištremtuosius. Laiške
rašoma:
— ' Susimildami sutelkite
visas jėgas, šaukdamiesi pa
galbos iš tikrų amerikiečių,
mūsų nelaimingiesiems gel
bėti. Jie tikrai yra baisioje
padėtyje ir, padėčiai dar pablogėjant, jie visi ligi vieno
išmirs dykumose. Reik;a vis
ką išbandyti, visus užkinky
ti, visas įmanomas duris pra
verti tremtiniams gelbėti....
Atsiminkime visi, kad tauta
pareikalaus iš mūsų 'apys
kaitos apie tai ką padarėme
nelaimingiems broliams va
duoti. Labai puikiai supran
ta, kad š;ais visuotinio pa
klaikimo ir sužvėrėjimo lai
kais mūsų nelaimingų bro
lių likimas maža ką gali su
jaudinti, tačiau vis dėlto at
kakliai ir tolydžio veikiant
šis tas galima tikėtis pa
siekti”.
Ap'e Lietuvos padėtį, pa
reiškiame laiške, kad ji nėra
tokia beviltiška, bet **išnau
dojimas e na pilnu tempu”,
Naciai žino kaip savo nau
dai alinti pavergtas tautas.
Kai dėl ištremtųjų į Sibirą
tai kiekvienas lietuvis turi
me:
1. Kreiptis į Amerikos Rau
donąjį Kryžių prašant su
ieškoti, kur yra ištremti gi
minės ar pažįstami, apie ku
rių ištrėmimą sužinojome if
dento A. Lincoln’o biogra
laikraščių ar kitu būdu.
2. Sužinojus adresą pasių fijų.
sti piniginę paramą (šio;
srity gerai patarnauja Ame PERSKAITĘ “DRAUGĄ"
rican Kapress Company) ii
DUOKITE Ji KITIEMS

OPOS ANT LIEŽUVIO

jaunystės iki mirties.
l'Dr*u|U"

Acm«

t«iepnov.

U. S. marinai užtaiso Guadalcanal airporte japonų padi rytą patrankom s ir bombomis skylę laike smarkaus jv

puolimo į Šį Airportą; Japonai su vlaa jėga Ir didžiausiomis

pastangomis puolė šį aJrportą, nes Jis yra vienas ii svar- siela

biųjų Solomon salose ir japonai nori šią salą užvaldyti ir išstumti sąjungininkus.

t

Draugiškumas yra

•

dviejuose

(Pytagoraa).

viena

kūnuose,
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DRAUGAS

Leningrado herotoą i LIETUVIAI RENGIA MASINIUS MITIN-1 RICHARD J. DALEY KALBĖS KASLINK

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III.: Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice p’rmininkasj
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas.

GUS IR KALBAS PER RADIO DEL AT

SENELIAMS PENSIJOS PAKĖLIMO

EINANČIŲ DEMOKRATŲ RINKIMŲ!

Ateinantj antrad., spalio ri finansinei prisidėti parė
27 d., 7-tą vai. vak., State mime.
Šiame ausirinkime bus ir
Senatorius Richard J. Daley, 9-to Senatoriai distrik svarstymai kaslink ateinan
to, kalbės susirinkime Lower čių lapkričio mėn. rinkimų,
West Side Braneh of the OM kaslink apsaugos mūsų šaAge Assistance Un;on of II-1 lei ir kaslink įvykdinimo
linois, kuris įvvks Howell, ‘ ‘Old Age Assistance Grants
Neighborhood Hoūse, 1831 į Act” bilos. Tiktai tikri “Win

kviečia profesionalus, veikė
jus ir biznierius.
Šiuo metu Labdarių SaNorima, kad šiemetini”
junga yra susirūpinusi sa- labdarių seimas ypatingai
vo metiniu seimu, kurs bus būtų gausingas.

Seimas ir kiti reikalai

So. Racine Avė. Josef B. Ci- i the War kandidatai yra re(Sk.)
hlar, pirmininkas Bohemian-' miami šios unijos.
Pilsen skyriaus šios uniojos,
pirmininkaus šiame susirin Sibire su mūsą
kime.

sekmadienį, lapkričio 22 die- Nauji sumanymai
ną Švč. Panelės Nekalto Pra sidėjimo parap. salėj, Brigh-i labdariu direktoriai nutatremtiniais vra
ton Park
i r® *r didesni p° rengimą suSenatorius Daley yra išsi
Kad seimas būtų pavykęs,1 rei^^- ^or ma *r kitataučiu
reiškęs už ir prisižadėjęs pil 10 lietuviu kunigu
Konstantin Konstantinov.
daug dirba centro valdyba.! * b patraukti. Manoma ką 18 metų amžiaus, USSR ma
ną paramą p?ogramui, kad
Raymond S. McKeough
John T. Zūris
(LKFSB). Gautos patik
direktoriai ir kuopos.
didesnio ir geresnio sureng- rinas, kuris išliko vienas gy
i įvykdinti tinkamą kompen rintos žinios, kad drauge su
Lietuvių Demokratų Lyga, miero Lietuvišką Radio va- saciją Illinois valstijos sene- kitais tremtiniais iš Lietu
Specialus direktor'ų susiChicago Civic Opera vas iš jo vieneto, laike baisiu
vokiečių
atakų
prie
Le-!
Cook
Apskrities, rengia ma- landą, kuri yra transliuoja- liams. Laiške rašytam spal.
rinkimas buvo rugsėjo 15 d.. House- š* darbą ^planavo
vos į Sibirą išgabenti šie
kun
A.
Linkus.
Tikietai
jau
i
n
į
n
g
rado
.
j;
s
vienas
valdė
s
^
n
^
us
mitingus
ir
kalbas
per
ma
kiekvieną
vakarą
nuo
16
d.,
Senatorius
Dalev
išsi

Šv. Kryžiaus parap. salei.
lietuviai kunigai: 1. St. Balbusiu
labai
linkjn
ir
užmušė
74
radio
’
dėl
sugrąžinimo
Jono
8:0
o
įkį
8:30
vai.
vak.,
iš'
reiškė:
“
Aš
būsiu
Susirinkimą malda pradėjo bus galima gauti būsimame ma?hine g,
gun
trimas, gimęs 1889 m., pasdvasios vadas kun. A. Lin centro susirinkime snobu 28 nacius, kirto juos kaip ko- Zūrio į teisėjo urėdas, dėl radio stoties W.G.E.S. Taip- , smas padėti jums ir nariams kutiniu metu klebonavęsZakia b
j atstQm8 naciu, Congressman Raymond S. gi girdėsite kalbų iš radio ' jūsų organizacijos pravesti rasUose, 2. VI. Didžiokas, gikus, pirmininkavo A. Dar 1_d._ _ Jei■ 1perai pasidarbuosime.
« s•
’
Panevėžio kagis, direktorių pirmininkas bus galima nemažai pelnyti atgal. Konstantin Konstan McKeough už U. S. Senato- : stotiea w.H.F.C., penktad., , bilą legislotūroje, kurios t’k- męs 1012
lietuvių
senelių
pr'eglaudai
rių
ir
dėl
visų
kandidatų
ant
S
p
a
j£
0
23-čią,
30-tą,
ir
31s
^
as
Y
ra
Pakėlimas
penkios
tedros
vikaras.
3. Aug. DirZigmas Gedvilas, direktorių
tinov liko apdovanotas aukš
baigti
statyti.
Be
to,
ir
ki
mą, 10;15 val vak. Kalbė- mokesčiu Illino’s seneliams veįg, gimęs 1901 m., pransekretorius, perskaitė praė
čiausiu pasižymėjimo žerk- Demokratų baliotu.
jusio susirinkimo nutarimus, tataučiai bus geriau supa- lu (raudona žvaigžde).
tojai pasakys kalbas kaslink vyrams ir moterims.”
ciškonas, 4. Juoz. Kostr’cMarąuette
Park
Masinis
žindinti
su
mūsų
veikla.
Susirinkę direktoriai ap
rėmimo mūsų vado, Prezioid Age Assistance Union kis. gimęs 1909. Kelmės viMitingas
gailestavo, kad ne visi gaDrektorius J. Motekaitis rijoje taip tėra. Praktikoje
dento Rosevelto, ir apie bai- of Illinois vadovauja įvyk- karas, 5. Liuc. Martušis, giĮėjo atvykti. Nebuvo kun. I. į sumanė, kad būtų paimta di- kitokie dalykai dedasi. Tūks
Marąuette Parke masinis gavimą tiesiog Demokratišdinime bilos “Old Age Asais- m?s 1915 m., pranciškonas,
Albavičius, nes jį sunki liga dėlė salė ir surengta prieg- tančiai mūsų tautiečių ne mitingas įvyks penktad., spa- kai, lapkričio 3-čią dieną.
tance Grant”, kuri bila įs- 6. VI. Mažonas. gimęs 1881.
buvo į ligoninę paguldžiusi.; laudos naudai kauliukų žai- kreipia dėmesio į jokius dar lio 3O-tą d., 7.30 vai. vak., |
' teigtų lygų mokėjimą po vi- marijonas, 7 Aleks. Mileika
Nesveikavo ir K. Sriubienė.1 dimas. Tuo reikalu rūpinasi bus ir reikalus. Už juos turi Gimimo Panelės švč. parap. Al. G. Kumskis Vadovauja gą vaistiją $50.00 į mėnesį gimęs 1881 m., Vvžonu kle
dėl to ir jos savo tarpe ne-, patsai sumanytojas. Jam pri at'dirbti ir už juos aukoti, salėje. County Clerk Michael
Šiai Kampanijai
seneliams ir kuri panaikintų bonas, 8. Petras Prunskis, 69
turėjome. B. Nenartonis iš | taria ir kun. A. Linkus. A- palyginti, nedidelis žmonių J. Flynn; Thomas Byrne,
Al. G. Kumskis, Preziden- dabartinį privertimą gimi- metų amžiaus, Vilniaus krašdarbo negalėjo ištrūkti tą not jo, jei kiti tokiais pi- būrys. Ir čia kaip tik dide Sanitary District Trustee;'^ Lietuvių
D2mokratų nių, kad tuos senelius jie tu- to kunigas, klebonavęs Pa
vakarą. Nebuvo ir Grišiaus. rengimais padaro pelno, ko- lė neteisybė įvyksta. Vieni ’Congressman Edward A. ;Lyg08 -r gouth g.^ Dig. i
lūšėje, bet dėl silpnos sveiKiti visi direktoriai susi- dėl mes, labdariai, turime at šimtines prieglaudai kloja, Kelly; State Senator John trict
kates paskutiniu metu nega
Representative dėl
rinkime dalyvavo ir daug ką ' silikti.
p‘ark District, va. i“”1 Stulpinas Frank Woi-. 15jęa eiti joki ųpareigų, 9
kiti nė dolerio nepaaukoja. M. Lee; Rep. Michael Han- Jchi
aptarė. Ypač daug kalbėta
Išklausius raporto iš lab
nigan ir kiti pasakys kai- dovauia šiam rinkimo va- 'dat’ J°hn Jacka’ John Do' St. Rimkus, gimęs 1912 m.
Ką padarysi.
’ ’ . . J
......
„ 1 wiatt, William Poppel, Chas. , Kražių vikaras, 10. Dr. J.
būsimo seimo reikalais.
darių' ūkio reikalų vedėjo,
bas. “
Bus programas, gėri
Jo pegelb.n.nka.
R.
Jo£
|
1880 m
Labdarių Sąjungos veikė mų ir išlaimėjimų.
Seimas aukščiau minėtą1 pasirodė, kad viskas geroje
jų pareiga yra savo veikimą
/ Constantme Kairia, Vincent iš visų dešimties šių įstremdieną prasidės su šv. Mišio- j tvarkoje.
Counsel
;
Paul
B.
šaltimieRėkus, Michael Pavilonis, tų kunigų tik dviejų yra žitaip
praplėsti,
kad
kiekvieRoselaxido-West
Pullmano
mis Švč. .Panelės Nekalto i Kad greičiau pasveiktų
Masinis Mitingas
, ras, Director of Radio Pub- Stanley Grabas ir Sanley narni adresai, kur jie dabar
Prasidėjimo bažnyčioj. Po kun. Ig. Albavičius, užpra ną lietuvį pasiekti su pra
šymu prieglaudai aukos.
(Sk./^ Sibire yra.
pamaldų delegatai ir svečiai šytos šv. Mišios.
9-to
Wardo
Lietuvių
i
Tam
yra
atspausdintos
auT
,,_,
susirinks į parapijos salę, i Pranešta, kad mirė centro ,
. , .
f
.Klubas rengia masini mirinkimo knygutės, tam ,.
_ , .
m - kur bus paruošti bendri pie- • sekretorės Onos Jasparienės kų
. x. ..
. ,
,
itingą dėl pagerbimo Teiselaiškai i drau- . _ .
. . ...
SIŲSKITE
UŽSAKYMUSI
tūs. Direktoriai reiškia pa- tėvelis. Už jo s.elą užprašy- siuntmeiami
.
, . .
1
jo John T. Zuns ir dėl visų .
gijas ir paskiriems asme- *
... .
, ~
i
geidavimo, kad visi tie, ku- tos šv. Mišios.
.
Kandidatų ant Demokratų f
balioto, antradienį, spal. 27
rie dalyvaus seime, atvyktų
Ą. Valančius mm8,
į pamaldas ir drauge su vi-'
---------------------Labdarių kuopų veikėjų y- d., 7:30 v. vak., Visų Šven
saia pietautų. Tai mums duos ggpj
ra pareiga kiek galima dau tų par. salėje, 108-os ir So.
progos asmeniškai susipažin-,
u vi vi jnų
giau suorgan'zuoti aukų rin Wabash Avė. Bus progra
ti ir draugiškai pasikalbėti j Mes, lietuviai daug dide- kėjų, kurie net per namus mas, gėrimų ir išlaimėjimų.
DABAR PARDUODAMOS
svarbiaisiais labdarių sąjun-i lių darbų nuveiktume ir greit turėtų eiti.
Tuomi pat kartu, girdėsite
gos reikalais.
nuveiktume, jei visi dirbtuvisiškai skirtingos nuo praeitų metų"
Šių žodžių skaitytojai net kalbas liečiant kodėl mes tuDirektoriai pritarė rengi-j me ir visi aukotume.
nelaukite kada pas jus ateis ; rime dirbti su mūsų Prezimo komisijos patvarkymui, j Kai apskaičiuoji, kiek vie- i rinkėjai. Patys tuojau bent i dentu Rooseveltu, kad greikad seimas šiemet prasidėtų noje Chie-’goje yra lietuvių, doleruką pasiųskite kun. A. I giau iglaimėjus šį ka^-ą. ir
vieną valandą anksčiau, bū- tok ą senelių prieglaudą bai- Linkui, Labdarių Sąjungos kodėl balsuoti tiktai Demotent 1-mą valandą.
gti statyti, rodos, tik vieni iždininkui ir senelių prieg- kratiškai
Direktoriai dar kartą rrco- juokai. Visi sudedame po vie Liudos statymo komisijoj pir
lankiai prašo organizacijų ir ną dolerį, ir reikalas y r a mininkui< kurio adresas yra
Bendras Miesto Masinis
• »rMU(TM8"

AcniP

telephoto

LIETUVISKOS-KATALIKISKOS
KALĖDINĖS

draugijų prisiųsti į Beimą baigtas.
toks: 4559 S. Wood St., Chi- i
savo atstovus. Taip pat užTačiau, gaila, kad tik teo- cago, III.
Ld.
OHIO STATE STOPS PŲRD

Mitingas
_

Bendras miesto

masinis
mitingas įvyks sekmad., lap
kričio 1 d., 2:00 vai. popiet,
j Dariaus-Girėno salėje, 4416
j So. Western Avė. Kalbėto
jai bus Congressman Raymond S. McĘeough, Judge
John T. Zūris, Benjamin Adomowski for Congressman, at-Large; Victor Schlaeger
for County Treasurer; Pe
ter Carey for Sheriff; Coun
ty Clerk Michael J. Flynn;
Alderman James McDermott for Board of Appeals;
Sanitary District Trustee
Thomas
Byrne;
County
Commissioner Peter Fosco
ir kiti. Bus programas, gė
rimų ir išlaimėjimų. Pribū
kite!
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KORTELĖ

<"L>rMU*M"

Acme

telephoto*

UŽ

$1.00

(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)
Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Amerikoje.
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas

Kalėdines Korteles.

SKUBIAI
z

KORTELĖS

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS:

Radio Kalbos

Gerai žinomi lietuviai bizGeorge Slu?ser (42) Ohio State halfback comes through large hole in line for fcurth
touchdovvn against Purdue at Columbus, Ohio as the Ohioans stopped the Boiler-' nieriai, profesionalai ir kiti
makers Western Conference title drive with score of 26 — 0.
I bus girdimi per P. šalti-

"DRAUGA S"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

t

n •» .*

Ketvirtadienis, spal. 22, 1942

PASIRUOŠIA PRIEŠ JAPONŲ ATAKAS GUADALCANAL SALOJE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Jurgio parap.
auksinio jubiliejaus
iškilmėse dalyvaus
40 kunigu

n ą g

Iš Kareivių Motinu
Draugijos veikimo

Town of Lake. — Sv. Kry
žiaus parapijoj neseniai įsi
steigus Kareivių Motinų Dr
gija praeitą sekmadienj laiBridgeport - Pamaldose kf. 8usirinkim^ fcuriame M
jau pasižadėjo dalyvauti 30, rių dalyvav0
it
kunigų. Kai kurie Chicagos nutarta
u d gu
kunigai tą sekmadienį per
pramogą _
pamaldas dar turės pasilikti, „bunc0 p8rty, Tai bua pjr_
savoje bažnyčioje, bet į auk- mojo
kar0 paJiau.
sinio jubiliejaus bankietą at bų diena (Armistice Day).
vyks, taip kad bankiete, nu Pramoga bus parapijos sa
matoma, dalyvaus apie 40 lėj ir prasidės 7 vai. vaka
kunigų.
re. Rengimo komisijon iš
U. S. marynai veda spygliuotas vieias prieš pastatant į tinkamas vietas artileriją
Kai kurie atvyks iš toli: rinkta šie asmenys: kun. S.
kun. Kazys Skripkus (jubi Adominas, pirm. M. Sūdei (gun) Guadalcanal saloje, prieš japonų atakas, kurios turės įvykti,

,

liatas) iš Binghampton, N. kienė, rašt. F. Sudeikienė
tai malonų siurprizą kada tai žiūri savo partijų inte
Y.; kun. Juoz. Skripkus iš Juškienė, Bekienė, Martinai
buvo pranešta, kad Illinois resų, o ne lietuvių.
Pittsburgh, Pa.; sykiu su tienė ir Petrauskienė.
Pramoga rengiama Ubai, Valdybės Attorney General
Į susirinkimą
Chicago
juo atvyks iš šios parapijos
Barrett
atsiuntė
savo
asme

Tribūne atsiuntė savo ats
kilusios 6 seserys pranciš- kilniam tikslui, būtent su
ninį
atstorvą
Prokuroro
Pa

tovą, kuris' nufotografavo
kietes. Pasižadėjo dalyvauti kėlimui fondo, iš kurio bus
dėjėją
Hector
Brcuillet
perĮ
Senatorių Brooks lietuvių
kun. Inčiūra, iš Kmgston, nupirkta kalėdinių dovanų
Pa.; kun. Simonaitis iš Eli- ir pasiųsta lietuviams iš šv skaityti raštą, kur.uomi lie- , tarpe. Paveikslas tilpo pirzabeth, N. J.; kun. 'G. M. [Kryžiaus parapijos, tarnau- tuvis Adv. Juozas Grisius i madieriio Chicago laidoje,
Čėsm iš Sioux City, Ia.; kun. | jantiems kariuomenėj. Prą- paskirtas Assistant Attor-i Muzikalinę programos dalį
A. Savage iš Detroit, Mich.; šoma visų paremti tą pra- ney General, ir ten pat jį išpildė p. Vanagaičio apie
prisaikdino eiti savo parei- 30 lietuvaičių dainininkių
atvyks prel. Ambotas iš Hart mogą.
Sekantis labai svarbus Ka gas. Prokuroras Brouillet grupė. Taipgi daug skanaus
ford, Conn.; pažadėjo atvykti lietuvis benediktinas kun. rei vių Motinų Draugijos su- sayo kalboje perdavė lietu juoko pridavė
atsilankuGeneral siems ‘Baltramieju3”, kuris
Rakauskas ir augustijonas sirinkimas įvyks penktadie- viams Attorney
tėv. Cibulskis. Dalyvaus ir nį, spalio 23 d., p9Tapijo3 Barrett’o nuoširdžius svei išrėžė karštą
politikišką
kinimus
ir
savo
malonumą,
kitų tautų prelatų: Bona,' salėj. Visos narės kviečiaspyčių, išstatydamas savo
kad
gali
taip
tinkamai
įver

mos
atsilankyti
ir
atsiveeti
Bobai, Dunne, Murray.
kandidatūrą į ‘Generolus”.
naujų narių, būtent motinų, tinti Illinois’o lietuvių nuo
Buvęs
žmonų, arba seserų visų tų pelnus savo valstybei ir ša
Koncertas pasisekė
vyrų, kurie tarnauja kariuo liai.
Koresp.
Spalio 18 d. Simano Dau menėj.
Adv. Olio kalba Lietuvių
kanto Draugija buvo suruo
Vienybės Klausimu
šus koncertą Lietuvių Audi
Pats kandidatas
Adv.
torijoj. Daukantiečiams pro
Olis ragino lietuvius laiky
gramą pildė Suvalkiečių Drtis ne vienos ar kitos parti
Kristaliniai balta range
gijos choras: vaidino ’* lie
jos linijos, bet balsuoti ne alyva dėl mėlynos liepsnos
tuviškas vestuves”. Pasirodė
burnerių švariai dega!
tiktai už jį, bet ir vėl iš
labai puikiai lošime ir dai
rinkti Teisėją Zūrį kitam
Mes turime savo stake vi
navime.
terminui. Lietuvių balsavi- sokios rųšies alyvos dėl burŽmonių buvo nemažai.
mas ir vieninga parama lie- nerių, namų vartojimui ar
S. Gedaimis
tuvi, handidat, gali užtikrinti abiejų lietuvių išrinki mūsų trokuose užtikrina ge
mą į teisėjus. Lietuviai turi riausią patarnavimą.
dabar auksinę progą išrink TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 2«th Street
Senatoriaus Brooks kalbą
ti du lietuvius teisėjus, ir jie Chicago, IU., Tel. CAN. 2020
Lietuviai pripildė
Tarpe kit, žymių lietuvi, turj pasinaudati ta proga,
ir
kitataučių
kalbėtojų, ne klausydami tų, kurie tikKelly High School

Šiuomi kviečiame lietuvių
visuomenę atsilankyti į Da
riaus-Girėno salę, 4416 So.
VVestern Avė., sekmadienį,
lapkr. 1 d. 2 vail. p. p. Čia
galėsite pamatyti programą,
šposų, pasiklausyti dainų,
naudingų kalbų, gauti dova
nų ir prisireikti lapkr. 3 d.
balsavimui.
Visus kviečia Lietuvių De
mokratų Lyga.

Adv. Olį remti
sutraukė daug žmonių
Sekmadienį, spalio 18 d.,
Chicagos lietuviai parodė
savo nuoširdų
užgyrimą
adv. Antano Olio kandidatu
ros į Chicagos Miesto Teisė
jus, ir savo tvirtą pasiryži
mą išrinkti jį būti antruoju
mūsų lietuviu teisėju. Seni
ir jauni, iš visų Chicagos
dalių jie suvažiavo į Kelly
High School
Auditoriją.
Brighton Parke, ir užpildė
didelę salę parodyti simpa
tiją ir paramą Adv. Otiui.
Jie užėmė visas sėdynes, vi
są balkoniją, ir vėliau atėję

PADAROME IŠ JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materiolą 16 mūsų
krautuvės— ui tiktai
LANGAMS
APDENGALAI —■
«
Drapes — pritaikomi VELTUL

DIDELIS MPARDAVk^uAS MUSŲ
MIL4TNIAKO STAKO MIZIKAL1NIV INSTRUMENTŲ.
PASI NAUDOKI T PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI

•

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAKAPHONES,
FLUTES su “cases” — >36.00, >37.60.
>46.00 Ir >76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. 8PANI8KI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
>6.60. >8.60. >12.60 Iki >36.00.
STRIUMINIAI BASAI rr- >80.00.
>136.00 tr >150.00. BASO UŽDENGALA8 — $13.0A. SMlCELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAM8 BASAMS.
VIOLA8
tr
CELLO — >1.60, >8.00, 36.00.
>10.00 Ir >16.00. Striūnos d81 vi
sų vlrtmtnėtų Instrumentų. BA88
DRUMS. 8NARE DRUMS - >18.60,
>28.60. 386.00. >60.00. PEDALS.
HI BOTS.
CYMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir “resd" Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Trlūboms.
Saxaphonas,
Sraulkome ir Guitarams.

GOI.DSTEIN’S MUSIC SHOP
•14 Maiwell St., OUcago.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Drapeiių, Viršutinių
Apdengsią Materiolo.

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

Amerikos Lietuviu
Mokykla

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.

l 1

3221-25 S. HALSTED ST.

819 W. S3rd Place, Ohicago, IlL

Phone: YARDS 4778
Visas darbas ii prekės yra
pilnai garantuota.

‘DRAUGE’

SKELBKITĖS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms j
SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
Labai

geros rūšlett moterų kailiniai, kailiukais iiapuoštala
eloth kotai parsidiiiila nužemintum ta kainomis.

ATEIKITE

m

PATYS

PAMATYKITE

arba

UAMTIEKI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktt, Sav.

J

S100000 STOCK LIOUIDHIOH PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 d* D O fin
vertės “elose out” kaina ............................................. ^.UU
Pirkite dabar ir sntanpykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
nOU,T<fc
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ........................ Ua V 1*9
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiūti. Tikra vertė mo $15.09<taQ vvc -l_z (t I C *7^
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
J

FUR COATS, $75.00 vertės,
COO
Parsiduoda po tiktai ........................... ..........................

V^.
KV
vilnoniai

t

$6.95

siutai, $15 vert. nuienut. t-ri
kaina *''*»**w ir
“

$8.95

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- 0*1 QQ
da po tiktai
................................................................. 8>1.JO
$15.00 vertės KOTAI,
<t*n
parsiduoda po tiktai ....................................... ........ »PO»/O

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

svarbiatusia ir įspūdingiau
sią kalbą pasakė U. S. Se
natorius
C.
Wayland
Brooks. Jie sutiko Senato
rių Brooks. Savo gražioje,
ugningoje kalboje Senatorius ragino Amerikos lietuvtua toliau tęsti savo uolų
ir patriotišką rėmimą savo
savo šalies kare prieš ašį.
Kalbėtojas apibūdino, kad
laisvė yra verta pasiaukoji
mų, ir kad nuo pat šios ša
lies atsiradimo Amerikos
žmonės yra kovoję ir pasi
aukoję už savo ir viso pa,atavę 6;ame fcare

mes visi kariaujam už tą
patį tikslą — laisvę. Ir
tiktai laisvam pasauliui su
triuškinus Ašies jėgas, vi-

sas pasaulis — įskaitant ir
turtjo stovėti užpakalyje.
_ gllj tlkžUa pU.
nee nebuvo daugiau vietoa. n0,
j, Mpriklauao.

'Susrrmkusiųjų ūpą h* jų
atžvilgį į rinkimus nustatė
masmitingo prakalbų tonas,
kuriame svarbiausią ir pa
kartotina mintis buvo: Lap
kričio 3 d. Chicagos lietu
viai balsuos už ab ejus lie
tuvius kandidatus į miesto
teisėjus: respublikoną OJį ir
demokratą Zūrį. Tučmi jie
savo lietuviškus reikalus ge
riausi&i apsaugos.

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

Lygos koresp. S. G.

Range Oil

Auditoriją

Plunksnų Kaldras

Svarba balsuotojams

Triangle

IŠ POLITIKOS LAUKO

PAMOKOS

mybės. Jis lietuviams pakar
tojo savo pirmiau duotą įsi
tikinimą, kad Lietuva vėl
bus nepriklausoma ir priža
dėjo lietuviams savo stip
riausią paramą Senate, kad
Lietuvai būtų grąžinta pil
na laisvė.

Adv. Grisius prisaikdintas
valstybės prokur. padėjėju
Šiame masiniame susirin
kime lietuviai gavo

netiko-

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVECFUOSE —
AR VAŽINAJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
W
APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

WHOLESALE
’.iųUOR
(STAIGA

1
i

Į‘

MARGUTIS

FURNITURE

BADIO UUKRASCIO PROGRAMŲ!.

BROKER

Vlenintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

(Įvežtajame
po viso
Ohicago.

>

- VIENUOLIKTI METAI! -j
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. pJ
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. |
PENKTADIENLAIS 7 v. v.

REMKITE
SENĄ
.IETUVIŲ
DRAUGĄ

S

WHOLESALE

Dining Room Sets — Parior
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
—• Radios — Refrigerators*—
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertiaed itema.

• Eita cm*

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

6765 So. VVestern Avenne

TeMTonaa: BOTnjCVARO 0014

Phone: GROvehill 2242

MEX AlfSAUSRAS and SONS
FACTO RY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

PASKOLOS DAROI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų JstAigąJe. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3Į^%. Jūsų pinigai greitai ilmokami ant pareikalavimo.
‘
SENIAUSIA DR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
.
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS" and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jo*. M. Mozeris, Sec’y.

3236 80. HALSTED ST.

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction
your

COAL

CRANE

Kol dabartinis atakas dar neišpardnotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinkelio karo jums:

genuineTpocahontas,
$p l r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
$O 9 H
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
r«ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ir\ r n
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lw*wV
A*>k

kainos

perluoti

5332 SO. LONG AVĖ.

< tmnu*

ar

MUlrA

TEL. P<FRTSMOUTH 9022

«

f> B 1 V OIB

8
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ARMIJOS ORLAIVIAI SOLOMONS

Lietuviai kariai kovoje už U. S. Miško gaisras
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą Kalifornijoje

mu

SU UGNIMI KOVOJA
KARIAI IR CIVILIAI

L. M. Genevičius F 3-c.

Leonardas M. Genevičius,
gimęs 1924 m. lapkričio 19
dieną, baigė šv. Baltramie
jaus lietuvių parapijos pra
džios mokyklą Waukegan
ir Township high school;
jis turi mechaniko specialy
bę. Leonardas aukštesnėje
mokykloje pasižymėjo basketball žaidime ir buvo to
ratelio manager.
Leonardas Genevičius į
Dėdės Šamo kariuomenę išė
jo 1941 metais, gruodžio 13
dieną, dabartinis jo adresas
yra šis: C-o Fleet Post
Office, San Francisco, Ca
lif. Prieš išvykdamas į ka
riuomenę gyveno šiuo adre
su: 915 lOth, North Chica
go, UI., Leonardas priklau
sė prie šv. Vardo draugi
jas; jo tėvai: Motiejus ir
Josepha Genevičius.

Pvt. lst. Class J. Grigelis
Pvt. 1-st class, John Gri
gelis, gimęs 1908 m., rug
piūčio 2
dieną, Cbicago,
Ill„ baigė Phil Sheriden grammar school ir American
Photography school; jis yra
pasižymėjęs žvejojime, kem
pinime ir golfo žaidime.
John Grigelis,
prieš iš1
vykdamas į Dėdės Šamo ka
riuomenę, gyveno 8739 Colfax avė., Chicago, III., ir
dirbo gas Heater darbą; o
dabartinis jo adresas
yra
šis: 70th Service Sqd., San
Angelo, Tex., Goodfellow

field. Jo tėvas
Grigelis.

yra

Frank

Iš Santa Monica, Calif.,
praneša, kad vakar rytą čia
siautė miško gaisras. Ugnis
jau išdegino 8,000 akerių
miško. Miško gaisrą gesina
kariai, pakrančių sargyba ir
civiliai gyventojai.
Miško gaisras šiek tiek
baimės kelia Mallbu filmų
kolonijai. Bet manoma, kad
ugnis šios kolonijos nepa
lies, nes šią koloniją ir miš
ką skiria dideli smiltynai.
Bet Richard Dix, filmų vai
dintojo, kalnų namas buvo
pavojaus zonoje, ka:p ir ki'tas pasakiškas namas, $1,000,000 vertės, kuris buvo
pastatytas Mrs. M. Rindge.
Šis namas paskutiniu laiku
buvo parduotas įrengti pran
ciškonų vienuolynui.

Šiais metais daug
grieščiau baus visus
tuos, kurie murzins

langus ir žalos
nuosavybes

Kitą savaitę paskutinėmis
John Grigelis būdamas dienomis ateina vaikų links
Dėdės Šamo kariuomenėje mybių dienos.
Kitais metais būdavo vai
priklauso prie šv. Vardo
draugijos San Angelo, Tex. kai ir jaunuoliai spalių mė
nesio pabaigoje krečia viso
kius šposus: pasiverčia bai
dyklėmis ir tepa langus ir
sienas ir t^ Šis vaikų žygis
gerokai padarydavo nuosto
lių.
Šiandien yra karo metas.
Bet koks turto žaliojimas
padeda priešui, todėl šiais
, jo nelietė, nes buvo įsakyta metais Illinois ir Indiana
valstybėse griežtai įspėja
nieko neliesti.
* *
ma, kad vaikai savo “links
Japonų snaiperiai
mybėse” būtų santūrūs ir
atidarė ugnį
nežalotų turtų.

Kai japonai Tulagi saloje pamatė
chicagiečius, tai jie palikę pusryčius
bėgo į mišką slėptis
Trys chicagiečiai kariai,
būtent, pvt. J. Cwienkala,
21 m., 1431 W. Chicago
avė., pvt. James P. Majercak, 27 m., 5207 S. Richmond str. pvt. William E.
Walin, 20 m., 4875 Magnolia
avė.; buvo Haleta pakran
čių, Floridos saloje. Tie trys
chicagiečiai,
vadovaujami
cap. Edward Crane iš Da
lias, Tex., lydimi piloto C.
E. Spencer, australų oro
oficieriaus, rugpiūčio
7 dieną vieną valandą an
ksčiau įžengė į Tulagi salą,
negu ji buvo sąjungininkų
atakuojama.
i

Japonai išbėgiojo
po mišką

’• F >

Kada prašvito, tai sąjun
gininkų jėgos lipo į Tulagi
salą. Keletas japonų snaipe
rių atidarė ugnį, bet jie ne
ilgai šaudė. Kada vyko Tu
lagi saloje mūšiai, tai trys
chicagiečiai ir keiti buvo
Floridos saloje, kaipo at
sarginė jėga.

Dabar trys chicagiečiai
yra Floridos saloje ir pat
ruliuoja
Floridos
salos
džiunglėse ir ieško paklydu
šių japonų.

Smarkūs chicagiečiai vy
rai įžengia į Tulagi salą. Amerika ruošiasi ir po
Tai buvo ankstyvas rytas,
kariniam gyvenimui
dar šiek tiek tamsa viešpa
tavo. Tuo laiku japonai pus I
Charles E. Merriam, garryčiavo. Tik žvilktelia ja
profesorius,
kalbėjo
ponai kareiviai ir prieš sa I sus
ve pamato amerikiečius ir Chicagoje ir jis pareiškė,
australus. Tuojau palieka kad Amerika stropiai ruo
gyvenimui.
savo pusryčius ir išsislapto šiasi pokariniam
y*
po mišką, nė vieno šūvio ne
Prof. Merriam pareiškė,
paleido. Tik buvo girdėti kad Amerika po karo nebus
kaip miškas ūžė ir japonai netikėtai užtikta, bet vis
uždusę bėgo.
kas daroma, kad pokarinis
Kada chicagiečiai kariai gyvenimas būtų šaunus ir
grįžo iš miško nuviję japo geras.
nus, jie rado japonų palik
Tas, kuris nustoja dranga
tus ryžių valgius ir japo
vęs,
niekad
nebuvo
geras
nišką alų. Valgis atrodė
nieko sau, bet chicagiečiai draugas.

X “Vyties” pirmas nume
ris iš po naujo redaktoriaus
J. Pilipausko plunksnos jau
išėjo. Daro gero įspūdžio.

Žuvies pavyaiio armijos lėktuvai, kurie buvo nutraukti Guadalcanal airporte, susi
X Jonas Kalvaitis, 5713
jungę su Navy ir Marine lėktuvais nepaprastai didelius nuostolius padarė japonams So. May St., dirbęs aplink
laike Solomons mūšių.
savo namą nukrito nuo ko
pėčių ir sunkiai susižeidė.
Greit nugabentas į Southtown ligoninę, 5701 So. Wood
St. šeima labai susirūpinus
jo padėtim.

Du U. S. karininkai išspruko iš japonų ir keliavo 159
dienas 1,500 mailių kol pasiekė Australiją

' Iš karo fronto gauname
kas kart įdomesnių žinių,
kurios atskleidžia nepapras
tą amerikiečių karių valią
ir drąsumą. Tokius dalykus
skaitome su susijaudinimu.
Čia noriu atskleisti dvie
jų amerikiečių karininkų
nepaprastus pergyvenimus,
kuriuos jie turėjo pabėgę iš
japonų rankų Bataan’e.
Capt. William Lloyd Os
borne, iš Los Angeles, ir
lst. St. Damon J. Gause, iš
Winder, Ga. pasprukę iš ja
ponų Bataan’e, keliavo 159
dienas 1,500 mailių kol pa
siekė Australiją. Jie turėjo
pergyventi jūrose baisiausas audras (typhoon), juos
lydėjo japonų kulkos ir sa
vo laivelio motorą turėjo
pripildyti coconuto alieju
mi.
(
Bataan kritus

. Capt. WUlian, Osborne bu
vo su filipinų kariais kai
Bataan krito. Osborne su
trijais f i lipi nai s apleido Ba
taan ir po 18 valandų per
plaukė skersai Manilos įlan
ką ir rado prieglaudą netoli
Taal. Filipinai išsiskirstė po
kaimus, o capt. Osborne ieš
kojo būdų išsigelbėti ir pa
siekti Australiją.

veidus. Po 24 valandų išlipo
į krantą ir japonai jį su
čiupo, nuvilko paltą ir įme
tė į kempę su kitais 300
amerikiečių.
Gause ieškojo būdų pabė
gti. Jis kartą pasiekė kran
tą, rado laivelį, sėdo į jį ir
išplaukė. Japonai paleido
šūvius, bet nepataikė. Pas
kui kelias valandas laively
je miegojo. Kai pabudo, vėl
plaukė, japonai ir vėl šaudė
į jį, bet jo kulkos nepalietė.
Kada Gause pasiekė Corregidor, tai jo laivelis turėjo
40 skylių, kurias buvo pada
rę japonų machine-guns kul
kos. <

Audra apvertė laivelį
Kada krito Corregidor,
tai Gause čia gavo laivelį ir
plaukė į Luzon uostą. Kilo
didelė audra, laivelis buvo
mėtomas į visas puses ir
jis apvirto. Gause vargais
negalais pasiekė kalnus. Jis
čia gavo maisto ir rūbus.
Gause iš vietos gyvento
jų išgirdo, kad čia buvo at
vykęs amerikieti karinin
kas. Gause po mėnesio ieš
kojimo suranda kapitoną
Osborne r dabar jie planuo
ja kaip pasiekti Australiją.
Lt. Gause ir kapitonas
Osborne gavo motorinį seną
laivelį, apsirūpino maistu ir
iš čia išvyko į Australiją
rugpiūčio 15 dieną ir ją pa
siekė po 58 dienų baisibs ir
šiurpulingos kelionės.

į japonų rankas Ir
Illinois ir Indiana valsty iš jų išspruko
bės tėvai ir vaikai perserLt. Damon J. Gause tro
giami, kad šiais metais bus ku vežė Bataan’e karo me
daug grieščiau baudžiami džiagą ir sutiko japonus ap
vaikai ir jaunuoliai, kurie ginkluotus kariškame troteps langus ar kitus kokius ke. Gause , pamatė, kad čia Dvi dienas siautė
krės “šposus”, kurie žaloja ne juokai, tuojau šoko į baisus taifūnas
nuosavybes.
upę, japonai jo ieškojo ir
Rugsėjo mėnesį Gause ir
šį pareiškimą yra pada nerado, nors jis matė jų Osborne kelionėje ištiko bai
ręs Mr. Hayes, the Motor
Club president, su policijos
žinia.

Dono Kazokų choras

dainuos ir "Avė Maria"

Pateko

sus jūros taifūnas (audra),
kuris tęsės dvi dienas. Bet
du amerikiečiai karininkai
važiavo gera kryptimi, nes
Gause turėjo gerą nusima
nymą geografijoje.
Kada amerikiečių karinin
kų kelionėje pritruko laive
lio motorui aliejaus, tai Os
borne į laivelio motorą įpy
lė coconuto aliejaus. Nors
laivelio motoras ir nenoriai
rijo tokį aliejų, bet vis tik
galima buvo šiaip taip va
žiuoti.
Kelionėje pro Osborne ir
Gause laivelį praplaukė ja
ponų kruseris, kuris lydėjo
du transportus. Jie taip pat
matė vienoj saloje japonų
iškeltą vėliavą. Spalių 3
dieną 2:20 po pietų krajojo
virš jų laivelio japonų lėk
tuvas ir kokia 15 minučių
šaudė į juos, bet nepataikė.

X Petras Pabijonaitis, ži
nomas Chicagos lietuvių ka
talikų veikėjas, ypati ngai
Labdarių Sąjungoje, kurioje
per keletą metų ėjo sekreto
riaus pareigas, išvyksta į
Kaliforniją, kurioje jis se
niau apie San Diego ir ki
tur gyveno. West Side lietu
viai irgi neteks veikėjo.
X D o m a Kaminskienė,
grįždama iš Detroit, Mich.,
iš savo tėvo laidotuvių, par
sivežė ir savo motiną Ag.
Gustaitienę poilsiui ir paviešėjimui.

X Konstancija Skelly, ži
noma Chicagoje gabi scenos
mėgėja bei solistė, pastaruo
ju laiku savo eilėraščiais
puošus “Muzikos Žinias”, da
bar jos eilėraščiai pasirodė
ir “šv. Kazimiero Akademi
jos Aiduose”.

X Pranešama, kad naktį
iš spalio 14 į 15 d. paraly
širdys plaka džiaugsmu,
žius ištiko Oak Forest Innes išgelbėti
firmary supervaizerį John
Netoli
Australijos Os Welsh. Gydytojai deda pas
borne ir Gause priplaukė tangų gelbėti ligonio gyvy
pavojingas seklumas, niekur bę.
nematyti civilizacijos pėd
X LRKSA Chicago apskri
sakų, o jau jaučiama van ties susirinkime praeitą sek
dens trukumas.
madienį plačiai svarstyta bū
Spalių 11 dieną amerikie dai sekmingesniam naujų na
čius karininkus paėmė Aus rių vajui, kuris prasidės su
tralijos karinizikas ir keli lapkričio 1 diena. Tam tiks
! vyrai į savo laivą, kur ame lui Chicago dalinama į du
rikiečiai buvo viskuo ąprū- rajonus ir kiekvienam rajo
nui nužiūrėti vadinamieji fi
pinti.
Du amerikiečiai karinin eld veikėjai.

kai laimingai pasiekė Aus
traliją ir jų širdys plakė
džiaugsmu. Kelis mėnesius
jokių žinių neturėjo, "todėl
begalo džiaugės, kad Aus
tralijoje nerado japonų.

X Antanina Vaišvilienė,
bridgeportietė, žinoma vei
kėja švietimo ir kultūros or
ganizacijose, bus vyriausia
virėja Šv. Jurgio parapijos
auksinio jubiliejaus bankieTai tikrai Odisejaus ke te, sekm., Bpalio 25 d. Jai
lionė. Per 159 dienas kelia gelbės narės iš TT. Marijo
nų Bendradarbių skyriaus.
vo 1,500 mailių.
Prie stalų patarnaus soda
lietės, o išvedžiotojų į vie
tas pareigas atliks Jaunų
Širdies
ataka
pakirto
Moterų Klūbo narės.
Ryšiumi su Roger Touhy, Į tai, krizninalių bylų specia
Basil Bangharth ir dar ki listai ir visuomenės veikė
pasaulinio masto
tų penkių pabėgimu iš State jai.
Sodaliečių padėka
ville kalėjimo, spalių 9 die
Joseph E. Ragen turėjo muziko
Brighton P»rk. — Nuo
ną, prieš kelias dienas iš ka svarbias pareigas
prie
Įėjimo viršininko pareigų Pressed Steel Car Company,
Spalių 20 dieną mirė Dr. širdžiai dėkojame mūsų rė
pasitraukė Edward M. Stu- Ine., kur jis dirbo karišką Frederick Stock, garsus vi mėjams ir prieteliams, kurie
bblefield.
darbą. Eraest Murphy, mi same pasauly Chicagos Sim padėjo mums taip gražiai
Joliet ir Stateville kalėji nimos kompanijos viceprezi foninio orkestro vedėjas. švęsti mūsų dešimties metų
sukaktuves per
mo nauju viršininku (war- dentas, apie Ragen labai ge Širdies liga pakirto pasauli gyvavimo
banketą, įvykusį parapijos
denu) paskirtas Joseph E. rai atsiliepia. Ę. Murphy nio masto muziką.
Ragen, kuris šešius me sako, kad Ragen išvystė fa
Df. F. Stock buvo gimęs salėje, spalio 11 d. Tikrai
tus yra buvęs šio kalėjimo briko sargų sistemą, prieš 1872 m., lapkričio 11 dieną. negalime atsidžiaugti vaka
viršininku, prie gub. Henry gaisrinę sistemą ir daug Jia 38 metus vadovavo Chi ro pasisekimu ir nerandam
Horner. Joseph E. Ragen kitų naudingų dalykų fabri cagos simfoniniam orkes žodžių visiems asmeniai at
sidėkoti. šia proga gilų
kalėjimo viršiniziko parei ke įvedė.
trui.
gas perims pirmadienį.
Sakoma, kad Ragen pas
Dr. F. Stock buvo pakvie ačiū visiems, kurie vienu ar
Labai palankiai apie Jo- kyrimas kalėjimo wardenu stas Teodore Thomas
į kitu būdu ir prisidėjo prie

Naujas Joliet ir Stateville
kalėjimo wardenas

1
Spalių 25 dieną Chicago
je, Civic Opera House, 3:30
po pietų dainuos Dono ka
zokų choras, kur bus išpil
dyta įvairių dainų. Popetinėje programoje yra numa
tyta 13 dainų, kurių tarpe
yra ir religinių dalykų,
kaip pavyzdžiui, “O God,
Save Thy People” ir kitos.
Bus dainų ir iš kazokų gy
venimo.
Spalių 25 dieną ten pat
8:30 vakare Dono kazokų
choras vėl dainuo*. Vakare
kazokai išpildys įvairių daly
kų. Čia girdėsime “Avė Ma
banketo.
ria” — Bach — Gounod ir sepih E. Ragen asmenį atsi- ' pašalins daugel neaiškumų, Jungtines Amerikos Valsty I
1 liepia sociologai, penologis- kurie kilo pastaruoju laiku. bės iš Vokietijos.
kitus įvairius dalykus.

V

Sodalietės

