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t£at govefh^eht of 
the people, by the people, for 
the people, shall hot perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
■ ■■ ■■ ■ ■ ■—A— THE LlTHUAN-lAN DAILY FRIEND

n r s r n ss
The I.lthnantam Oally Frlend

enBLJSHJED BY THE 1JTBŲANU.B 
CATHOLIC PRE39 SOCIETT 

MM So. Oakley Avė., Chka<n, alinote 
Teiephone Canal 4010—8011

The moat lnfluentlal Uthuanlan Daily 
ln Amerloa . „ ______ .,

No. 296 3c a Copy ChiCago, III., Trečiadienis, lapkričio (Nov.) 11 d., 1912 Kaina 3c Voi. XXVI

U.S. KAREIVIO KOLONA JAU PASUKO LIBIJON

r

Amerikos kariuomenė visur 
nuslopina prancūzų priešinimąsi

Vichy vyriausybės apsaugos ministras 

Darlan amerikiečių nelaisvėje; Mo- 

roko sultonas ragina musulmonus 

priešintis amerikiečiams; U. S. karo 

ekspedicijos vyriausias vadas Įeit. 

gen. Eisenhower patenkintas šau

niais savo kareivių žygiais.

PALIKTI TYRYNUOSE 
ITALAI ALKSTA

CAIRO, lapkr. 10. — Cen. 
Rommelio jėgų vokiečių di
vizijos pirmiausia iš Egipto 
paspruko atgal Libijon. Ita
lų gi divizijos paliktos tyry- 
nuose. Pranešta, kad italai 
alksta ir laukia, kad tik grei 
čiau pakliūti britų nelaisvėn 
ir gauti maisto, švaraus van
dens. Atkirstais italais ta- 
čiau ir britai mažai rūpina
si. Vejasi pasprukusius vo
kiečius.'-

ŠIAURĖS AFRIKOJE

v

LONDONAS, lapkr. 10. — žiniomis iš Romos, Italija 

Mussolini šau-jau atsidūrus į visiško griuvimo angą. 
kiasi Hitlerio pagalbos. Bet Hitleris atsako, kad jis ir 
be to jau turi pilnas rankas, kad visko neįstengia ap
rėpti. Tiek prisivirė košės, kad jau negali visos iškabinti.
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AMERICAN BRITISH 
FORCES ATTACK KEY 

T0WNS WITH eiNCERS 
THRUSTS ALONG COaSTS 
OF ALGERIA. mOROCCO
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LIBYAiki Tunisijos. U. S. ekspedi
cija užima ir Algerijos visu'? 
svarbesniuosius uostus su 
miestais, kaip tai Oran, Ar- 
zew, Bou Sper, Algiers, Phil- 
lippeville ir kitus. Iš Oran

Ką Mussolini turi daryti. Karo stebėtojai pareiškia, uosto amerikiečių kolona 

kad jei Hitleris neduos Italijai paramos, Mussolini atsi

mos iš ašies ir kapituliuos. Viskas galima, nes Italijos 
gyventojai nerimsta.

LONDONAS, lapkr. 10.—i LONDONAS, lapkr. 10.—
Žiniomis iš šiaurinės Afri- Pagaliau aiškėja, kad Ame-

kos, viena gausinga U. S. 

kariuomenės kolona iš šiau

rinių, Algerijos pakraščių 
jau žygiuoja Libijos link, 
nekliudydama Tunisijos. 3pė 
jama, kad kita kolona susi
mes per Tunisiją.

LONDONAS, lapkr. 10 — 
Iš sąjungininkų vyriausios 
stovyklos šiaurinėj Afrikoj 
praneša, kad U. S. kariuome
nė jau užėmė Oran uostą ir 
kitas svarbesnes Viduržemio 
jūros pakrančių strategines 
vietas. Taip pat ir Casablan
ca, Moroko, prancūzų prie- 
šinimąsis nuslopintas.

LONDONAS, lapkr. 10 — 
Pranešta, kad U. S. ir britų 
karo laivynai ir orinės jėgos 
dominuoja visomis pranc ū- 
zų Afrikos pakrantėmis.

Hitleris Romoje 
tariasi su Lavaliu 
ir Mussoliniu

rikos karo ekypedicijai į 
prancūzų valdomą vakarinę 
Afriką kai kur smarkiai prie 
šinosi Vichy vyriausybės 
ten kontroliuojami garnizo
nai. Kai kuriuos uostus ame 
rikiečių jėgos paėmė be di
delių sunkumų. Kitur pran
cūzų garnizonai atkakliai 
gynėsi.

Kad amerikiečiai laimės, 
nėra nė mažiausios abejo
nės. Tačiau šios kovos visiš
kai nereikalingos. Amerika 
įsiveržia Afrikon ne kokiais 
užkariavimo tikslais, bet ten 
vaduoti prancūzus ir visus 
kitus gyventojus nuo ašies 
agresijos. Taįp pat, kad pa
čią prancūzų tautą ir Pran
cūziją išlaisvinti iš nacių 
jungo ir vergovės.

Ekspedicijos stovis šian
die toks buvo: Moroko—ame 
rikiečių kariuomenės gau
singi daliniai be prancūzų 
priešinimosi išlaipinti Aga- 
dir, Mogador ir kituose ke
liuose uostuose. Bet Casa
blanca, Kenitra, Mehdia, 
Rabat ir keliuose kituose 
uostuose susidurta su pasi-

LONDONAS, lapkr. 10.—
Apturimomis žiniomis, Hit-

.kOnf®rUO2*_’U PrieSinimu. Vichy vyriauay 

bė per radiją praneša, kad

leidosi Algerijos gilumon 
Algiers įvyko smarkus pran
cūzų įgulos pasipriešinimas. 
Netrukus tvirtovės patran
kos nutildytos ir miestas su 
uostu ir apylinkėmis pasida
vė. Bet kiek palaukus ame
rikiečių jėgos ten užatakavo 
nacių nardą bombonešiai. 
Tad iš kitur ten pasiųsta 
daugiau U. S. ir britų karo 
laivų ir lėktuvų ekspedicijos 
apsaugai. Phillippeville, anot 
žinių, amerikiečiai dar neiš- 
laipinti dėl prancūzų atkak
laus priešinimosi. Tikimasi, 
tačiau, juos greit įveikti. 
Phillippeville uostas yra ar
čiausia Tunisijos. Per šį kraš 
tą amerikiečių jėgos pasiry
žusios įsiveržti italų Libi
jon.

Gautomis žiniomis, Moro
ko sultonas, kurs yra Vichy 
vyriausybės kontrolėje, iš
leidęs atsišaukimą į musul
monus gyventojus, kad jie 
dėtųsi su prancūzais prieš 
Ameriką ir jos sąjunginin
kus.

Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad nežinia kur stai
ga dingęs Vichy vyriausybč3 
apsaugos ministras, admiro
las Darlan, atkaklus britų 
priešas. Amerikiečiams ėmus

Amerikos vėliava plevėsuoja virš Algiers. Sąjungininkų jėgos tęsia toliau okupaciją 
šiaurės Afrikoje. Sąjungininkų jėgos veržia si į Oran ir Casablanca. U. S. diplomatai iš 
Vichy pasiųsti į Pau. Prancūzijoje.

Rommelio jėgų 
liekanos bus suremtos

CAIRO, Egiptas, lapkr. 10. 
—Gen. Rommelio armijos 
liekanos iš Egipto nuo britų 
nešdinasi Libijon ir stačiai 
į amerikiečių karo ekspedi
cijos spąstus.

Galimas daiktas, kad arti 
miausioj ateity šios liekanos 
iš dviejų šonų Libijoj bus 
suremtos ir, jei ‘nepasiduos, 
bus sunaikintos.

Išlaipintų Algerijoje ame
rikiečių viena kolona pasi
rengusi veržtis Libijon per 
prancūzų valdomą Tunisiją. 
Ten amerikiečiai susidurs su 
pasprukusiomis iš Egipto 

1 ašies jėgomis ir su jomis 
bus apsidirbta.

Guadalcanal saloje U. S. marynai
sėkmingai kovoja prieš japonus

»
Sukoneveikia japonų išlaipinimus; 

išlaipintą priešą spaudžia

WASHINGTON, lapkr. 10.
•— Laivyno departamentas 
praneša, kad Guadalcanal 
saloje, Solomons, amerikie
čiai marynai pliekia japo
nus ir rytiniam savo bazės 
šone, tuos japonus, kurie 
ten paskiausia išlaipinti, kai 
marynai huvo užimti kovose 
su japonais vakariniam ba
zės šone.

Rytiniam šone amerikie
čiai supliekę japonus persi
metė per Metapona upę ir

veržtis Afrikon adm. Darlan i pasistūmė iki Koll vietovės, 
išvyko į Algiers uostą, Al-, Tuo ruožu japonų jėgos izo-
gerijoj, ten prancūzams va 
dovauti. Spėjama, kad jis 
bus pakliuvęs amerikiečių 
karo nelaisvėn. Matyt, ne
laisvėn pakliuvęs ir gen. Al- 
phonse Juin, vyriausias 
prancūzų jėgų vakarinėje 
Afrikoje vadas. Nes ir apie 
jį neturima jokių žinių.

liuotos išilgai jūros pakran
čių. Iš jūros pusės japonus 
apšaudo U. S. karo laivai ir 
jų pozicijas atakuoja dar ir 
lakūnai. Anot laivyno de
partamento, japonams ten 
yra pavojus. Atrodo, kad

kuotas. Su Duncan žuvo per. 
ki karininkai ir 58 jūrinin
kai. Bet laivo kapitonas Įeit. 
kom. E. B. Taylor išsivada
vęs. Duncan buvo naujas 
laivas.

Sovietų lakūnai 
atakavo Helsinkį;
45 užmuštųjų

HELSINKIS, Suomija, 
lapkr. 10.—švedų telegrafų 
agentūra iš Suomijos sosti
nės Helsinkio praneša, kad 
sovietų lakūnai praeitą sek
madienį atakavo tą miestą. 
45 asmenys užmušta ir 120 
sužeista.

Viena bomba nukritus su
sprogo būry žmonių, kurie 
iš teatro bėgo į artimąją

jei jiems nebus duota pagal-: nuo orinių atakų slėptuve.

Mussoliniu ir Lavaliu. Regis, 
tariasi, kaip jie turi gintis 
nuo amerikiečių ir britų, už- 
pludrasių vakarinę Afriką, iš 
kur sąjungininkams nebus 
didelių sunkumų persimesti 
Europos žemynan.

Daugiau pinigu 

yra apyvartoje
WASHINGTON, lapkr. 10. 

— Iždo departamentas pra • 
neša, kad šaly pinigų apy
varta žymiai pakilusi. Spalio 
31 d. kiekvienam gyventojui 

. teko apie 108 dol. 82 centai. 
Tas reiškia, kad 28 dol. 13 
centų daugiau, negu praei
tais metais spalio 31 d.

amerikiečių išlaipinimas su
laikytas Kenitra ir Mehdia. 
uostuose, o Casablanca vyk
sta kovos. Tenai amerikie
čiai visgi išlaipinti ir iš tran 
sportų iškelti tankai, kuriais 
dabar atakuojamas miestas 
(Regis, iki šioliai bus jau 
paimtas). Visos prancūzų 
ilgosios Moroko pakrantės 
užimamos. Kai kurie ameri
kiečių ginkluoti daliniai lei
džias krašto gilumos.

Algerija—ši prancūzų ko
lonija yra atsirėmusi į Vi
duržemio jūros pakrantes, 
kurios driekiasi per šimtus 
mailių nuo ispanų Moroko 
sklypo (priešais Gibraltarą)

Churchillis sako, kad Afrikon 
įsiveržimas - prez. Roosevelto planas

I

Jis pats, Churchillis, skaitosi tik 

kaip leitenantas - padėjėjas

LONDONAS, lapkr. 10.— 
Anglijos ministras pirminin
kas Churchillis šiandie kal
bėjo Londono lordo mayoro 
surengto j vakarienėj. Chur
chillis pareiškė, kai kas no
rėtų jam garbės sukelti u£ 
sąjungininkų žygius Afrikoj 
prieš ašį. Jis sakė, kad šių 
didelių ir svarbių žygių pla
nų autorius yra prezidentas 
Rooseveltas, o jis pats, Chur

chillis, yra tik prezidento 
leitenantas ir padėjėjas. Tad 
visa garbė už tą ekspediciją, 
kuri, be abejonės, suklupdys 
ašį, priklauso prezidentui 
Rooseveltui.

Ministras pirmininkas iu 
bai nudžiugęs Amerikos žy
giais. Jis sakė, kad ašis jaū 
sutriuškinta Egipte. Ji bus 
sunaikinta ir visoj Afrikoj 
ir visur kitur.

ba, jie paklius nelaisvėn, ar- 
Į ba bus išnaikinti. Amerikie- 
i čiai pasiryžę ten visus ja,po- 
f nūs jei ne vienaip, tai kitaip 

uždugnyti. Japonai neturi 
pakankamai jėgų pasiprie
šinti.

Vakariniam šone japonai 
rodo daugiau gyvumo. Ten 
jie smarkiau ima veikti. Te
nai jie buvo bandę dar dau
giau kariuomenės išlaipinti. 
Bet amerikiečiai lakūnai su
naikino jų keletą išlaipinimo 
laivų ir sausžemyje įsistip- 
rinimų.

Be to, laivynas iškelia 
aikštėn, kad Solomons kovo
se Amerikos naikintuvas 
Duncan nuskandintas. Apie 
Šio laivo nuskendimą buvo 
pranešta spalio 13 d. Bet 
tada laivas nebuvo identifi-

ŠVEDIJA RŪPINASI 
SAVO SAUGUMU

STOKHOLMAS, lapkr. 10.
—Švedų užsienio ministras 
Christian E. 'Guenther a- 
biems parlamento, rūmams 
lapkr. 7 d. pareiškė, kad 
Švedijai laisvę gali užtikrini 
tik laisva Suomija ir laisva 
Norvegija.

Sakė, kad švedų viešoji 
nuomonė yra griežtai nusi
stačius prieš nacių vykdomą 
terorą Norvegijoje ir kituo
se kraštuose.

Ministras sakė, kad Švedi
ja šiandien iš dviejų pusių 
spaudžiama, kad aiškiai pa
sisakytų už nacius, arba per 
simestų Rusijos bolševikų 
pusėn.

Švedija nepadarys nei to, 
nei kito, sakė ministras. • 
Švedija ir toliau nori išlikti 
neutraline valstybe. Visomis 
priemonėmis vengs įsivelti 
karan.

Nepaisant to, Švedija la
bai daug interesuojasi Suo
mijos ir Norvegijos likimu, * 
šių valstybių laisve. Nes nuo 
jų laisvės priklauso ir Švedi
jos valstybės laisvė.
'T V-

Prez. Rooseveltas 
deiuincijuoja Lavalį

WASHINGTON, lapkr. 10. a 
— Ryšium su nutraukimu 
diplomatinių santykių su 
Vichy vyriausybe prez. Roo
seveltas .aštriais žodžiais de- 
nuncijavo Lavalį, Vichy vy
riausybės premjerą, kurs 
pasivergęs Hitleriui.

Prezidehtas pareiškė, kad 
Lavalis Amerikai atsako 
Hitlerio kalba ir žodžiais. 
Jis taip daro, kaip Hitlerio 
jam liepiama.

Prezidentas reiškia daug 
nuoširdumo Prancūzijai ir 
prancūzų tautai ir apgaili, 
kad neokupuotos Prancūzi
jos dalies vyriausybės vir
šūnėse yra Lavalis, Hitlerio 
pakalikas.

Tokį skaudų nuostolį Suo
mija buvo pergyvenusi tik
tai karo pradžioj, kai sovie
tų lakūnai suomių miestus 
naikino.

Prancūzijoj vyksta 

masiniai suėmimai
LONDONAS, lapkr. 10.— 

Vichy radijas praneša, kad 
maršalo Petain vyriausybės 
įsakymu visoj neokupuotoj 
Prancūzijoj vyksta ųiasiniai 
įtariamų prancūzų areštavi
mai, kad jie kokiu nors bū
du negelbėtų “priešui.”

LONDONAS, lapkr. 10 — 
Vichy per radiją praneša, 
kad į Gibraltarą atplaukė 
daugiau sąjungininkų 
laivų ir transportų.

I
Britai atakavo 
Hamburgą

LONDONAS, lapkr. 10—
Britų lakūnai praeitą naktį 
atakavo Hamburgą ir kitus 
Vokietijos miestus.

Konferentai atmetė 
vienerių mėty 
mankštos sumanymą

WASHINGTON, lapkr. 10. 
— Kongreso, abiejų rūmų 
konferentai šiandie išmetė 
iš 18—10 m. jaunuolių dra*- 
to biliaus vienerių metų 
mankštos proviziją.

Bilius grąžinamas abiems
kar o rūmams galutinam jo pra 

vedimui.

y<4
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Afrikoj žuvo kareivis Ed. Rakauskas NACI V N UOSTO U AI EGIPTE

Hartford, Conn. — Šiomia 
dienomis Rakauskų (Broad 
Street) sūnus Edvardas žu
vę karo fronte Afrikoje. 2.’-

mėueaj parengimą, kurio pel
nas bus skiriamas lietuviams 
kareiviams.

, x Remkime moteris ir niei-
m» gauto U Waahmgtoro. t kurios darbuojasi mū
CMtoBU. »mw, patoldfl- aų
taa kur nore Afrikos žemė
je-

Edvardas įstojo Dėdės Ša
mo kariuomenėn tuojau po 
Pearl Harbor netikėto už
puolimo (gruodžio 8d.). Jis 
turėję gerą darbą Royal 
Typewriter kompanijoje. Bai 
gė lietuviu parapijos mokyk
lą ir Hartford High Schooi.
Priklausė prie Lietuvos Vy
čių įr Sv. Cecilijos bažnyti 
nio choro. Buvo pavyzdingas

„i““ Gandino ‘egistradia

btaer.ų ir niekada jų neini-1 Gazolinui gauti registrą- 
davo į automobilį. Mra. <='Ja įvyk“ ketvirtadienį ir 
Elsie Ciane. 7889 Kimbark Penktadienį nuo 7 vai. ryto
avė., policijai pasakė, kad iki ® '*’• va^ar0-

Gazolinui gauti registraci 
ja vyks alfabetine tvarka,

ji pažino Mrs. Puckett ir jai 
teko su ja kartu važiuoti ir 
visuomet užrakindavo auto-<imonės (motoristai), su pa

Vyrų Klūbas per savo pas
tarąjį suairįnkimą gražiai 
pasirodė. Nutarė pirkti bo- 
ną už $500. Užpereitą mėne
sį irgi pirko boną už $500 
Be to, aukojo $15 Raudona 
jam (parapijoje) Kryžiui 
Taip pat nutarė visiems klū 
bo nariams kareiviams šių? 
ti Kalėdoms dovanų.

Linkime klubui dar smar
kiau veikti kareivių šios &a-

5 vaikinas, geras Bažnyčios! lies ir Bažnyčios gerovei.
» vaikas, lietuvis ir jumorįs-

M

tas.
Liūdį tėvai, sesuo ir bro-

Žiniy-žineles

Lietuvis vaikinas, Petras 
Eli j ožius, šiomis dienomis 
paskirta* radio mokytojum 
Hillyer Institute. Šis vai»L-

Lietuviai Hartforde ir a 
pylinkėse per Bonų Komisi-

•» ją (pirm. ady- Pranas Mon- 
čiūnas, rašt. Boleslovas Šit 
kus ir kasininkas kun. Kri
pas) išpirko virš $10,000 ver 
tės bonų, neskaitant to, kiek 
lietuviai seniau buvo pirkę

; tai fabrikuose, tai ofisuose 
<. ir kitur. Bet dar ne galas.

Amerikai reikalingas kiek
vienas centas.

U- —------ c’ •
Prelatas Jonas Ambotas 

hųvo išvykęs į Chicago į Šv. 
Jurgio parapijos jubiliejines 
iškilmes. Ten pasakė pamoks1
lą bažnyčioje.

’ *>t• ? *• ims
• -• ’j;

Lietuvos Vyčiai turėjo aek 
mingą' šokių vakarą Rock- 
lecįge Country Klube. Ka?ė 
sija, vad. Bartusevičiūt is, 
smarkiai veikia.

Į moterystės luomą ren 
giasi šips porelės: Juozas 
žemgulys su Ona Sabeikai- 
te; Antanas Stanubs su O- 
na Manikaite.

Linkime joms geriausio 
pasisekimo. Gražus pavyz

dys mūsų jaunimui: kurti
lietuviškas šeimas.

Praaeaama, kad britai paėmė iš “ašies” Ei Daba aerodromą, Egipte, daugiau kaip 
šimto lėktuvų dalių (fuselages). Britai sako, kad naciai italus paliko paėmimui ar pa
žeminimui. < •

mobįlio duris ir užleisdavo 
langų užuolaidas.

Šunelis kentėjo

Pereitą pirmadienį Mrs. 
Puckett šuo buvo paimtas 
iš nabašnikės namų. Jis nuo 
penktadienio nebuvo ėdęs, 
todėl kaft jam buvo duota 
maisto, taip rijo pašėlusiai 
greitai, bemaž uždusęs.

vardžių raidėmis nuo A .iki 
E turi registurotis ketvirta
dienį iš rytą; nuo F. iki L.*
turi registruotis ketvirtad ie 
nį po pietų. Penktadienį iš 
rytą turi registruotis žmo
nės (motoristai) su pavar
džių raidėmis nuo nuo M. 
iki R. ir po pietų nuo R iki 
Z.

Iš Jurgiečių tarpo
Philadelphia, Pa. — Sek

madįenį, lapkričio 15 d., jųr- 
gięčių svetainėje, prie Sal-

nas turi stebėtiną rekordą, mon ir Venango gatvių, į- 
Kad ir paralyžuotas, jisai J vyks 40-metinis “card par-
per save ^mokinosi radio ša
koje ir pasiekė labai aukštą 
vietą radio srity. Kai buvo 
potvynis ir viesulas-1938 me 
tais, jis visą naktį darė pra 
nešimus gelbėdamas tuo tė
vams, kurie buvo ausirūpnę 
savo vaikais ir t.t. Jisai pa
dirbo savo setą ir jo galva 
pilna radio reikaluose žinių. 
Sveikiname ir linkime jam 
tapti Amerikos radio man 
No. 1. Je tėvai žymūs veikė
jai parapijoje ir draugijose.

Hartford Times tilpo ap
rašymas su fotografija.

ty” šv. Jurgio bažnyčios nau 
dai. Tame vakare, kam lai
mė nusišypsos, gaus Karo 
Boną, vertės $25. arba toną 
anglių ir tiktai už paprastą 
dešimtuką. Į tą parengimą 
pąminėjimui 40-metų sukak
ties šios parapijos gyvavimo 
kviečia visus laiškais taip 
klebonas, kaip ir vikaras, 
kun. dr. V. Martuševičius ir 
Run. J. Bagdonas. K. V. 
Iš bonų platinimo

Lapkričio 4 d. adv. Kazio 
Oeledino ofise, 204 N. Broad 
St., įvyko lietuvių karo bonų 
platinimo komiteto susirin
kimas.
Mirė M. Jaskelevičienė

CHICAGOJE
Policija stropiai 
veda tardymą

■■■■■■■■ i n — i ■ ■ .......

Į tas brauningas 38 Calibro, 
bet William Puckett sako, 
kad tai ne jo brauningas ir 
jis pareiškė, kad kelionėje 
visai neturėjo* brauningo. 
Mr. Puckett pareiškė, kad jo 
brauningas . yra jo žmonos 
name bet policija nerado nu
žudytosios moters name mi
nimo brauningo.

Jau esame rašę, kad per
eitą penktadienį netoli La- 
fąyette, Ind., įvyko žmogžu 
dystė. Buvo nužudyta Mrs. i
Ella Mae Puckett, 07 m. Nu r 
žudytosios moters vyras pa
reiškė, kad ji buvo nužudy- ” ■ v .
ta hitchhiker’io.

Klausinėjamas

William R. Puckett, 63 
metų, iš Chicago, yra polici 
joa vįs klausinėjamas.' Nu
žudymo scenoje buvo ras-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viens pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, lsledaml 
(kegsamlauotl jas modernlžktauata 
metodą, kuris regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYLIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina
visa aklų Įtempimg. ..

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

OPTOMETRUSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
reistaMSi OAMAL MU. ddcsgt

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:«0 a. m. Iki !:«• p. m. 

Trečiad. lr Mtad. '»:»0 a. m. 
Up V<f p ni

W(U K STUDIO
I947 VVest 35* Straet 

7%e yfefa/ U/tefaėete

MODERN 

FT F

AlAvtltU PliOl OGKAIM | 

LOWEST l’OSSini.K PRIt ES

dONf i v> AYRTI E

ADVOKATAS

Aną dieną pas pralotą bu
vo apsilankęs garsus veįfcė- 
jas iš Brockton, Mass., kun. j Spalio 24 d. mirė gerai ži- ! 
Jonas švagždys. Su juo bu- F noma viengentė, Mikalina
vo atvykęs ir vikaras Juo 
zas Petrauskas.

Conn. valstybės rinkimuo
se išrinkta respublikonų val
džia. Gubernatorium Ray 
mundas E. Baldvvin. Denio-į. 
kratai pralaimėjo visą sąra
šą.

Jaskelevičienė, o spalio 28 
po gedulingų pamaldų jos 
kūną palaidojo laidotuvių di
rekt. Juozas Kavaliauskas 
Šventojo Grabo kapinėse.

Pranešėjas

veikli Moterų Sąjungoj.

LAKTU V te DAKTARAS 
OPTOMETKISTAS

Priteikiau uklnįiit 
atsako mingai u‘ 
prieinamą kaina

JOS F. BUDRIK
KBADTUVUB

3241 So. Halsted St.
Telefonas;

Calumet 4581
DBL RADIO PATAISYMO 

FAAAVVTBl 
VARIUI 1088

N E W VICTORY 

HOSPITAL 
Po sauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 

įrengta.

24 ^al. patarnavimas

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

Pilnai (rengtAM AleUlkos Depart- 
mentas gydymui vtpoKių ligų — 
smerktų lr ltglalkmtų.
riliai Įrengta.-. ClUrurglJus IX-,- 
partmentas, Kur pvarbUts tr ma
žesnes operacijas atlieka ataako- 
mlngl Cnlrurg&l-p*ktaral.

PUnal Įrengta Pliystotlicrnpy Dc- 
partoicntae, priakaitaut Ulather- 
my. Ultra Vlolet Ray, Sinusoidal 
tr kitus moderniškus metodus 
gydymo.

PUnal Įrengtas X-IUiy ll.-purt- 
mstfn daktarams tr pacientam*.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumtu, dčl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir prfcvUūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogkuuda.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė 
3401 S^. HALSTED ST. 

kampas Mth St 
Valandoe nuo 10 iki 4, nuo 6 Ud 8

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonas CALnmet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tol KTAte 757?

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti Kitomis valandomis pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

Parapijos vajus gęrąi se
ksai. Bet dar yra nemažai 

K tokių, kurie neprisidėjo. Ra
ginami visi parapijiečiai ir 
jaunimas prisidėti, kad va
jus pasisektų ir knygoje bū
tų atspausdinti visų lietuvių
vardai ir pavardės.

U. S. Laivyno oficierius 
Jonas Desris buvo apsilan
kęs pas vietos kunigus. Ji
sai įdomaujasi jaunimu. Da
har yra instruktorium U. 8.

Kun. Vilčiauskas ir adv. 
Pranas Mončiunas turi su
rinkę lietuvių kareivių var
dus pavardes. Sako, kad 
skaičius siekia 70-80. Svar
bu, kad mes jų neužmirštu
me, bet rašytumėm laiškusL. G. (New Londone) Y. >!.

C. A. jaunimo atletikoje ir, kad ir siųstume dovanėles,
fizinio lavinimo. Lietuvis jū
reivis iš Kenosha, Wis.

Raudonasis Kryžius (pa
rapijoje) smarkiai pradeda 
veikti. Siunčia parapijos lie
tuviams kareiviams Kalėdų 
dovanas. Be to, turės dar šį

Aną sekmadienio vakarą 
huvo iškelta surpriae party 
Servams, 36 metų vedybų 
sukakties proga. Susirinko 
gražus būrelis prietelių: va.- 
gė, kalbėjo ir šoko. Buvo su
silankę ir pralotas Ambonas 
ir kun. Kripas. Servlenė -

MITOKOS UKTUVIg PASTABŲ DRAPtUJOg SAKIAI 

Td OAMal >US

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Ofiso taL YIRdMa 80M
, BuuldendjM taL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM ZR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso mLį 1—3 ir 5—8:30 P- M 

Trečiadieni eis pagal sutartį.
'>» n1, •'

DR. STRIKOLIS
• PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OTISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office tai YABds 4767 _
Namų tel PROspeet 1930

DT. P. ATKOČIŪNAS ’
DANTISTAS

1446 Sa 49th Court, Cicero
Aatradiemais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 24t 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL TARds 8146

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS LR OHIRUROAS 

IR AKINIUS PBITAIKO 

744 West 35th Stroet
Valandos: 11-12; 2-4 ir 8:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

Ofiso Tek ........... VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRITMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8i00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua

ar laikraščius. Kareiviai to
li nuo Damų ir* labai nori iš-
fifirati žinių iš savuiu ir ir R®®- 6958 S. TaloMa Avė. girsu ainių is tavųjų ir ir , GROvehfll 0617
aavo parapijos n miesto. Oflloe Tel. HEMiock 4848

Pasidarbavimu Stasio Šri u 
pso įtaisyta bažnyčioje gra
ži Amerikon vėliava. Diliai 
Ladies Lithuanian America.. 
Ausihary rengiasi įtaisyti ir 
Sarvice vėliavą. Kereap.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYBYTOJAfl n amMBBAS 

VaL: »-4 ii 7-8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus 
2423 Wea| Marguette M

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
RBZaDENOUA:

3241 W*at Mth Place 
TA BRPąbUc 7168

TeL YABds 2246

DR. G. VEZEUS
4645 Sa Ashland Avenue 

auta 47th Street
vai.; anų 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 

Seredoj 4±eL sutartį.

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

ant Lengvų Mėnesinių Umokėiimų 1
PANAUDOKITE PROGA DAJRAHTWMI8 BKMOMŠ 

NDOŠBK1O RATOMK
""TAPKITE FINANSINIAI fcfcpRteLAUSOMi! '

TĄUPYKITB mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $0.000.06 apdrausti per Pėdavai 8avinga and Loan la- 
surance Corporation. Mokame 3į^%. Jūsų pinigai greitai limoto- 
ml ant pareikalavimo.
MCNIAHUA IB tYMIAVUA LIRTUVIV ItNANSINt IHTAltiA 

•r 48 Metai Sekmiaco Pataraavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 fcm. M. M<n«rta. SM’y. S23« 80. HALSTED ST

TeL IĄRds M&.
Km.: KSNneed U07.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS K QW»<Ua

Ofieo vuLi auo 1-8; nuo 6:39-8:60 
756 Weat 35th BUeet

TeL OANal W6T
Am. tai: PROMeot 8888

DR. P, Z. ZALATORIS
e VnTtOJĄ* a TOBURGAB 

1821 So. Halsted Street

AMMendja: $000 0a. Aitaetaa Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

Telefonas: HEMiock S849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8757 8m VFeaUrn Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 yd 3 vaL Vak. 7 Ud 9 
NedMtomia pagal sutartį

OR. CUARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL 
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

SkAJTYKI-VB ^DRAUGĄ’

Protecttonl 

•iui your 
A<Xa

b

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Rpenalh atidarymo paatūlyman — 
Tik Ttaunpeun LaButi luhatteaaa:-* 

tylos
\ v*x «U (Vienas Reginys) • PO-

atrinkimas M 8 Mod. Rčmų ” 
ir Keissl Reg Kaina $MMM> Viskas.

EGZAMINUOJA pr. 8- GRANT
Regiutruotae Opteutatubtaa Virš $8 Moto Patyrimo.

GRANT OPTICAL CO.
4662 SUCTR ASHLAND ĄV®. .Tel. YAJM>A 6141

Antros durys nuo Montgomery Ward

TU Oieero 1484

DR. S. R. PAUITSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURaAS 

Kamp. 15tus ir 49th Ct
OFISO

B iki 4 popiet 7 iki 8 vakare, 
ir pegal antastį.

Rc& 1625 Sq. 5Q6i Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofise TeL: Yards 0964 
Bes. TaL: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 t. vai 
NedAUomie nae 10 ik, 12 vei. diena

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4148 Arrihcr Avenne

Ofiao TeL UAFayette 3210 
Rez. Tel. LĄFayettc 0064 .

Jeigu Neatsiliojiia — 
šauk KEDzto 2868 

VALANDOS:
Hm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.

‘ t 840 iki 6:30 vak.
Pagal Sutarimą duoous.

DR. A. JENKINS
(lietuvio)

GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
nagai sutarti

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Vieni žmonės dar Nto jas i, 
kaip bitėn rinkdamos medų 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai

fci.* . _• .j* _ *
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teisybės žodis apie Ameriki afa ■A#š«'dar nelc,uv>0 ištobulintas. l)S OlO JOCfę trdkumai jau da
CLASSIFIED ADS Lakūnai atakuoja . _ ą’ ' ”A _----- 1 ’ A

Jflcė of War Information j bofnbonešių, transporto lėk- į Nei Viena tauta negali nu 

išleido 30 puslapių raportą | tuvų, patruliavimui ir nar- ; ftiatyti reikalavimus oro ka 
dintojų.

Lėktuvo gamintojai, ne
žiūrint kokios rūšies lėktu
vą turi pagaminti, vis turi 
keisti savo planus. Pavėlin
tas 1*000 arklio jėgos, jam 
vis atliks perviršis, kada 
bus sunaudota užtektinai jė 
gos lėktuvą pakelti į orą.
Jis turi tada nustatyti kiek 
šio perviršaus duoti išsikė-

Hmui, tolumui, gazolinui, Negalima numatyti -
ginklų, šautuvų ir bombų > 9 '
svoriui. Viskas turi būti at- j Amerikos karininkai ture 

ras būdas išbandymui kovos likta turint omenyje specia , jo skaitytis su dar kitu sun 
lėktuvo. Antra, kad lėktų- lų darbą, dėl kurio lėktų- 1 kurnu, kuris nelietė priešo.

apię . Amerikos oro jėgą, 
koris aiškiai ir išmintingai 
nušviečia tą visą dalyką. 
Raportas išaiškina daug ne 
supratimų* kurie egzistavo 
dėlei priešingų ir kartais 
nepainformuotų nuomonių.

Reikia kovos
Reikia atsimipti du daly

kai kada svarstoma oro jė
ga. forma, kad išbandymas 

mūšyje yra vienintinis tik
ras būdas išbandymui ko-

ro, ypač kada kiekvienas 
karo patyrimas veda prie 
naujų bandymų. Kada Suv. 
Valstijos dar neištobulino 
skysčių šaldomą motorą, bri 
tai ir vokiečiai buvo atsili
kę su oro šaldomu inžinu. 
Vokiečių pirmos linijos kau 
tynių lėktuvas su oro šaldo
mu motoru pasirodė prieš 
kelis mėnesius.

“DRAUGO’ 
DARBŲ SKYfttŲg

■Si iii

“DRAUGAS" HRLP WA1 
ADVF.RTISING DBPJ

117 No. Dearborn StrseC 
TeLl RANdotnh MU-HH

HELP WANTED — VVRAT

D O C K M E N 
FREIGHT HANDLERS 

Unijos Užmokestis
Matykite Mr. Hąff.po 10.tos valan
dos ryto. Atsineškite gimimo llūdlji- 
mą arba prirodymą pilietybes. 
INTF.R-STATF^ MOTOR FREIGHT

SYSTEM
1883 So. Canal Street

TOOL MAKERS 
Karo darbai. Moderniška dlenos- 
švieaos dirbtuve Matykite W. jjąve- 
Joy — D. C.O'l’TUKB & COMPANY/ 
1140 N. Kostner Albany 2940

General Warehouse
pastovus; Pilno laiko

KASDIEN DARBAS

Patyrimas nereikalingas; am
žius metais nesvarbu. 40 valandų 
Ištisą savaitę. Nekurtos vietos at
daros prie filing ir generallo ofi
so darbų. Gera pradinė alga, su t 
užtikrinimu progos isidirbimo.

Atsišaukite į —
walgrEen co.
3501 W. 47th St.

vas yra pastatytas paskir- vas paskirtas, 
tam darbui. Taigi “Bell P- 
30“ nors netinkamas aukštu 
mo taktikoms, kurios varto
jamos Anglijoj, yra puikus Dviejaie techniškais išsi- 
ginklas rusų ir aleutų fron- vystijimais £uv. Valstijos

Ko nebuvo pasiekta

tuose.

Atliko darbo
Kitas pavyzdis yra rekor 

das Skraidomosios Tvirto- 
vėš (B-17). Dažnai kriti
kuojamos, Skraidomosios 
Tvirtovės atliko geresnį dar 
bą, negu jų buvo tikima. 
Spalio 10 dienos užpuolimas 
Prancūzijos — didžiausias 
bet kada įvykdytas, įrodė, 
kad Skraidomosios Tvirto
vės galėjo nuskristi ligi sa
vo tikslo ir grįžti atgal, ne
paisant priešo stipriausios 
opozicijos, su jų naujau
siais ir stipriausiais Me- 
sserschmitts. Tas lėktuvas 
pasekmingai veikia įvažo
se aplinkybėse: Saliamonų 
karšty ir lietuje, Aleutų 
šalty ir ūkanuose, smėlių 
dykumuose ir mūsų pakraš
čiuose.

*«4r’ ,.t • —

Reikia visokią
Kitas pagrindinis svarsti- 

jimas yra balansuotos oro 
jėgos. Gaminti tiktai vienos 
rūšies lėktuvą, pavyzdin, 
bombonešį būtų pragaištin
ga. Balansuota jėga reika
lauja visokių rūšių lėktuvų, ( 
trumpos kelionės, greitai ki 
lančių, "interceptors” (pas
toti kelią), ilgos kelionės, 
stipriai šarvuotų lėktuvų 
dėl apsaugos bombonešių, 
torpedo lėktuvų, žvalgybos, 
lengvų, vidutinių ir sunkių

dar nebuvo pasiekę jos prie 
šų, kada karas prasidėjo. 
Skysčių šaldomas motoras 
dar nebuvo ištobulintas, to
dėl, kad oru-šaldoma rūšis 
buvo pilnai pasekminga. Ir
gi superchargeris, kuris pa
laiko lėktuvą aukštumoj, ka 
da labai greitai skrenda,

Jie negalėjo numatyti kur 
jų lėktuvai bus naudojami. 
Vokietija ir Japonija su nu 
statytais agresijos planais 
galėjo statyti lėktuvus įvy- 
kdinti jų planus, bet Ame
rika be jokių agresijos no
rų negalėjo numatyti kur ji 
turės kariauti. Pirmiausia, 
mūsų lėktuvai būvo pritai^ 
kinti apsaugojimui mūsų pa 
kraščių. Taigi mes pirmiau
sia išvystėme ilgų kelionų 
bombonešius, kurie atsuktų 

(Nukelta į 4 pusi.)

TOOL MAKERS
Jigs ir Fiaturos 

Defense Darbai

EICOR, INC. 
1501 W. Congreaa

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. Pastovūs ir Sva
rūs darbai. Pradinė užmokestis 50 
centų J valandą.

W. H..SAIJSBVRY * CO.
401 N. Morgan

OPERATORES, patyrusios prie pow- 
er siuvimo mašinų. Gali uždirbti net 
825.00 | savaite ir overtlmo. Nakif 
ir dieną shlftai. taipgi ir laikinai. 
Nepatyrusias merginas priimam 13- 
mokinimui, 40 centų j valandą iš 
pradžios. '
4TH FLOOR — 624 W. ADAMS ST.

bazę Prancūzijoj
LONDONAS, lapkr. 10.- 

Amerikos ir britų bombone
šiai vakar popiet atakavo 
nacių submarinų bazę St. 
Nazaire, Prancūzijoje, pra
nešta bendruoju amerikiečių 
britų komunikatu.

Trys bombonešiai negrįžo 
iš tos ilgos kelionės. Praneš
ta, kad keletas bombų pa
taikyta į tos bazės kranti
nes.

Kiek anksčiau britų lakū
nai atakavo Le Havre, kitą 
svarbų nacių lizdą Prancū
zijoje.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

z ZIGMONTAS SEREIKA

Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį — 
Zigmontą Sereiką. a .......

Netekome savo mylimo lapkričio 11 d., 1940 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsim 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo 
sielą ketvirtad., lapkričio 12 d., 1942 m., Sv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje, 8:30 yal. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Zigmonto Sereiko sielą.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Anūkės, Bro
lis, Brolienė, Seserys ir Giminės.

LATHE HANDS
Tool room; Dirbti iš blue prints; 
piliečiai; kariuomenės tarnavimui 
paliuosuoti. Defense darbai.

EICOR, INC.
1501 W. Congreaa

LATHE ir SCREW MACHINE OPE
RATORIAI reikalingi. Pirmos k'.e- 
sos. dieną ir naktj darbai. Gera. už
mokestis ir darbo sąlygos. 
ANDERSON & QUIGLEY CORP. 

2326 NeNon St. l. - — . . i ■ —
AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pmumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi! geras. At
sišaukite J “DRAUGO” RASTINO, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago. IU.,

MARIJONA PUIAIS
(po pirm n vmi Dnlertc*, po 

tėvai* Valt'ninsltė)
Gyv»no. 120 W, 84th PI .
MlrS lapkr. 10 d.. 1942 m. 

S:05 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus

Gimus Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime-, 

vyrą, Jurgi; 4 dukteris — Ag
nės Krasneck. Anna Russo lr 
žentą Josenh, Mary Ollver lr 
žentą Peter. ’r Vlrtorla Mr- 
Croeken 19 žentą Harrv; g a* 
nflkm; seserj Agnės Tauter Ir 
los še^mą, Ir daug kitą gimi
niu, draugą Ir pažįstamą.

Kūnas pašarvotai Mažeikio 
koplyfitole, 8819 8. T.ttuanlca 
Avė. LaldotuvAs Įv»kS penkta- 
dieni, lapkr. 18 d. TI koplyčios 
I vai. ryto bu* atlydėta į ftv. 
Jurgio par. bažnyčią kurioje 
■)vyka gedulingos pamaldos ui 
ve'Ionlo e'-’ą. Po pamaldų, 
bua nulydėta J ftv. Kaalmtepo 
kaptned

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pallstamOs 
dalyvauti šiose laldohivėse.

Nuliūdę; Vyras. Dukterys, 
Žent-1, Anūkai. Fesuo Ir Gl- 
mlnfta

Laid. direkt.: Mažoka Ir 
tel. TAR. 1188*19.

Jurgis trumpauskas
Gyveno 824 W. I/Ute St., Oak 
Park. IU. ••f*

Mirė I-apkr. 9. 1948, ryto, 
sulaukęs 64 metų amžiaus.

Gimė IJetuvoje. Kilo z1š 
Kauno apskr., Survlllškės pa> 
rap.. Naujos Pakrostčs sode".

Amerikoje išgyveno 87 ra.-
Paliko dideliame nullū-hųift 

dvi brolio dukteris — Mrs/ 
John Papievis lr Mr*. John 
Nodua, Jr. ir Jų šeimas; bro
lio sūnus — Charloą Ir Syl- 
vestež Misevičius Ir Jų šeimas 
lt dang draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Gar- 
field Park Liet. Pašalpos kilu- 
bo. Cicero Lietuvos Kareivių 
draugijos ir prie Chicagos 
Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. ėftth Avė., Cicero, IU.

laidotuvės įvyks ketvirl-v- 
dlenj. I^pkr. 12 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Antano parap. baž
nyčią. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vasns 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Brolio Dukterys, 
Brolio Kūnus Ir Drangai.

Laidotuvių direktorius An
tanas B. Petkus, Cicero 2109.

Mažina civiliniams 
jautienas vartojimą

WASHINGTON, lapkr. 10. 
—Karo gamybos boardo mai 
sto reikalų komiteto nuro
dymu kainų administracijos 
ofisas 10 nuošimčių sumaži
na civiliniams jautienos var
tojimą.

Sako,, daugiau jautienos 
reikia kariuomenei ir “len\ 
lease.”

Žmogus be draugo, tai de
šinė ranka be kairės.

Žmogus gali tapti žmogum

VALANDOJE auk,®j*m^ (Kantas)-

MOTERYS — prie valymo darbų 
naktimis — vldurmiesčio krautuvėj. 
Atsikreipkite j —

HILIiMAN’S PURE FOODS 
28 W. U a-Ji įauginti

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUV® 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 

. Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. KrelpkltSs prie: 
Mr. Walter NutOW. 2200 W. STtli SL, 
Chicago. III., tel. LAFayette 6098

RENDUOJASI FLETAS — 4 kam
barių su karšto vandens šiluma. Pri
imami tiktai be vaikų. Atsišaukite
sekančiai:

* 7130 SO. TALMAN AVENUE

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS •»

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

^1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17A1-17A2
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TaL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad ir k H vi r tad. vak. 

U stoties WGES (1880), co Povilo ftalttmieru.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Ūbi

Tekentėkitl Žemo per S0 
meto gelbėjo žmonėms. Pa- 
ialin* eesemo. išbėrimui, 
apnogna lr kitokius odoa 
negalavimas. Pirk Žemo 
bandienl Vienose aptieko 
es <Wr 80c 81.00žemo

FOR S MN . IR R Ct'«T l O t J S

SKAITYKITE. -DRAUGĄ”

Prašo pasimelsti
Town of Lake. — Metai 

atgal, lapkr. 11 d. mirties 
angelas aplankė mūsų na
mus ir pašaukė amžinybėn 
mylimą vyrą Juozapą Ged
vilą ir mylimą tėvelį, kurio 
atsiskyrimas iš gyvųjų tar
po padarė neužgijamą žaiz
dą mūsų širdyse.

Minint jo mirties metines 
sukaktuves trečiadienį, lap
kričio 11 d., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje 8 vai. bus trejos 
šv. Mišios.

Taigi nuoširdžiai prašo pa
žįstamų, parapijonų atsilan
kyti į bažnyčią ir pasimelsti 
už a. a. Juozapo Gedvilo sie
lą. x ' Rap.

ACHING-STIFF 
SORE MtISCLES

For PROMPT relief—rub on Mus- 
terolel Massage with this wonderful 
“ooDNTBS-iaaiTANT” setually bringa

gestion. 1----------- ---------------
BUBtard plaster! In S strengthc į

K
——

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 23rd PLACE

TeL PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9M1

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE k Phone YABDS 4008

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
8804 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Teiephone YABDS 141#

i. r. zolp
1846 WEST 40th STREET YABDS 0781

MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
PhoMs YABDS V88-8I
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Sis kazas tarės dueft teisingą ir pastovią taiką
Šiandien sueina lygiai 24 metai, kai baigėsi pirmasis 

pasaulinis karas. 1918 m. lapkričio 11 d. buvo paskelb
tos karo paliaubos.

Prezidentas F. D. Rooseveltas yra pareiškęs xnoro, 
kad ši diena ypatingu būdu būtų minima visame krašte, 
•nes ji turi daug reikšmės keliais atžvilgiais. Ir vyriau
sybė ir karo vadovybė pareiškia pageidavimo, kad ši 
diena nebūtų eikvojama tuštiems, be reikšmės daly
kams, bet atžymėta gausingesnių U. S. karo bonų pir
kimu, geležies ir plieno laužo rinkimu ir pasižadėjimu 
daugiau dirbti ir aukotis karui laimėti.

Kai baigėsi pirmasis pasaulinis karas, buvo daug 
džiaugsmo. Pirmoje vietoje džiaugtasi dėl to, kad su
stabdytas žmonių žudymas ir kad tų, žudynių, kaip buvo 
žadėta, jau- daugiau nebebus. Antra, buvo suprasta, 
kad su karo pabaiga užsibaigs despotizmo ir militariz- 
mo siautimas, kad visur demokratija įsigyvens, kad 
visos tautos, ar jos mažos ar didelės, bus laisvos ir ne
priklausomos.

Tokių vilčių buvo, nes pastovios taikos, tautų apsi
sprendimo teisės, demokratinės santvarkos įgyvendini
mo šūkius iškėlė garbingasis Jungtinių Valstybių pre 
zidentas W. Wilson, įstojant į karą, nulėmusį laimėji
mą santarvininkams. Be to, griuvo visa eilė Europos 
monarchų, daug mažų tautų išsilaisvino, jų priešai teu
tonai buvo sutriuškinti, taikai palaikyti prezidento Wil- 
sono iniciatyva buvo įsteigta Tautų Sąjunga.

Bet netrukus po karo pasirodė, kad žmonių troški
mai pastovios taikos ir demokratijos neišsipildė. Tau
tų tarpe didėjo kivirčiai, prasidėjo vienos kitų smur
tiški užpuldinėjimai, vietoj demokratijai stiprėti, iš
augo ir stiprėjo komunistiška, fašistiška ir naciška dik
tatūra. Blogiausia — Tautų Sąjunga nefunkcijonavo 
kaip reikiant, savo pareigų nepildė.

Dėl to greit buvo pajusta, kad santarvininkai lai
mėjo karą, tačiau taikos nelaimėjo.

Iš tos tai priežasties dabar turime antrąjį pasauli
nį karą, kuris savo didumu, žiaurumu ir net savo reikš
me toli pralenkia ir pirmąjį pasaulinį karą.

Šiuo karo metu yra iškelti beveik tie patys šūkiai. 
Prieš 25 metus turėjome Wilsono 14 punktų, dabar tu
rime Roosevelto-Churchillio Atlanto čarterį. Ir dabar 
Amerika kariauja, kad padėti tuos pačius militaristus 
ir imperialistus nugalėti, pavergtas tautas išlaisvinti, 
demokratiją išgelbėti.

Šį kartą Amerika yra dar labiau, užinteresuota kari. 
nes jos teritorija buvo užpulta japonais ir Ji buvo pri
versta gintis.

Tad, dabar tenka dar didesnių pastangų dėti, kad 
nugalėti agresorius ir nugalėti taip, kad' jie niekuomet 
daugiau nebepajėgtų pakelti savo galvas ir grąsinri 
laisvę ir ramybę mylinčių tautų saugumui.

Kai esame užpulti, suprantama, pirmiausias klausi
mas ir reikalas yra apsiginti.

Apsigynus, tarptautinį gengsterizmą reikia nubausti 
tokiomis bausmėmis, kokių jis yra nusipelnęs.

To ir siekiama — karą laimėti ir karo kaltininkus 
1 nubausti.

Tačiau, prisimindami 191® metų paliaubas, pagerb
dami atmintį tų karių, kurie aname kare savo gatvas 
paguldė, reikia iš visų jėgų slengtis, kad šj kartą, lai
mėti ir karą ir taip pat laimėti pastovią lr teisingą 
talką.

Kad to pasiekti, iš anksto reikia planuoti.
Jungtinės Valstybės, iškėlusie* gražiuosius ir i*ga- 

ninguoaius šūkius, turės neištraukti savo karo jėgų iš tų 

pozicijų, kurias joms teks karo metu užimti. Jos turės
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patroliuoti Europą ir kitu* kontinentu* tol, kol nebus 
atstatytas pasaulis visiško teisingumo pagrindus ir kol 
nebus garantijų, pastovios taikos.

Aišku ir tai, kad turės būti sudarytas koks nors tarp
tautinis kūnas, ar jis vadinsis tautų sąjunga ar kitu 
vardu, bet jis turės turėti ne tik moralinės jėgos nu
teisti taikai nusikaltusią valstybę, bet turės turėti ir 
fiziškos jėgos tarptautinio teismo ištarmę įgyvendinti 
— kaltininką sudrausti ir bausti.

Tokios tai mintys kyla Paliaubų Dienoje’.
Mūsų troškimas yra, kad ir šio karo paliaubų diena 

greičiausiai ateitų. Kad toji diena ateitų po visiško ir 
pilno laimėjimo. Kad tasai laimėjimas užtikrintų taiką 
ne keliems metams, bet amžiams. Kad taika, laisve ir 
gerove galėtų pastoviai džiaugtis visos tautos ir visi 
žmonės.

Tai daug reiškia
Jungtinėms Amerikos Valstybėms atidarius karo 

frontą Afrikoj ir pradėjus ten karo pirmuosius žygiu3 
su dideliu pasisekimu, visose jungtinėse tautose sukėlė 
puikią nuotaiką dar labiau padidinti pastangas karą 
greičiau laimėti.

Nacių okupuotųjų kraštų žmonės, sužinoję, kad Ame
rikos karo jėgos pradėjo ofensyvą jų išlaisvinimui, 
džiaugsis nepaprastai dideliu džiaugsmu. Ir ne tik 
džiaugsis — jie padidins savo ryžtingumą ir veiklą kuo 
greičiausiai nusikratyti okupantais.

Sakysime, prancūzų tautoje iškart prasidėjo didelis 
sąjūdis. Nors Hitlerio kontroliuojama Vichy vyriau
sybė ir nutraukė diplomatinius ryšius su Jungtinėmis 
Valstybėmis, tačiau ištikimieji savo tautai prancūzai 
su viltimi žiūri į Amerikos pradėtus žygius ir darbuo
sis, kad tik greičiau iššluoti mačius iš prancūzų terito
rijų. Laisvę ir nepriklausomybę mylintieji prancūzai grū 
puojasi aplink ištikimuosius savo tautos karo vyrus — 
generolą Charles De Gaulle ir gen. Henri Giraud, ku
rie ranka rankon veikia su Amerikos karo jėgų vyriau
siuoju vadu Afrikoje gen. Dwight D. Eisenhoweriu.

Tai daug reiškia.

Tautinė pareiga
Lietuviui patrijotui ir priminti, berods, nėra reikale, 

kad rūpintis tinkamu Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 25 metų sukaktuvių minėjimo surengimu yra 
jo svarbj pareiga, šios reikšmingos mūsų tautos gyve
nime sukaktuvės bus 1943 metais vasario 16 dieną.

SPAUDOS APŽVALGA
Vis tik ir tieses pasako
V

Chicago Daily Nevvs korespondentas Maskvoje Leland 
Stowe daug prirašo apie Sovietų Rusiją^ Daugiausiai 
jis nesąmonių prirašo, tačiau kai kada ir teisybės žodį 
pasaka Besidžiaugdamas tuor kad bolševikai kraštą 
paruošė karui, tarp kitko, sako;

“Per tuos trumpus (?) velniškos konsolidacijos ir 
statybos metus, buvo žiaurių badmečių, buožių lik
vidavimai, masiniai gyventojų kilnojimai ir neįkai
nuojamos aukos žmonių gyvastimis. Viskas Sovietų 
Sąjungoje tarnavo dviem dalykam — nuostabaus 
maisto industrializavimui neaprėpiamo krašto su jo 
gausingais turtų šaltiniais ir krašto ginklavimui, kad 
jisai atsigintų nuo priešo invazijos, kuri buvo numa
toma, kaipo neišvengiamas dalykas, turįs įvykti anks
čiau ar vėliau.” (“N-nų” vertimas — “Df.” red.).

Dėl to rašinio “Naujienų* redaktorius daro tokių 
pastabų:

“Čia Leland Stowe pasako gryną tiesą. Bolševizmo 
politika beveik per visus 20 meto* buvo ne kas kita, 
kaip krašto militarisavimo politika. Milžiniškas, ’ bet 
kultūriniai ir ekonominiai atsilikęs, kraštas buvo sten 
giamasi paversti militarinę valstybe. .

Vadinasi, bolševikai davė Rusijai ne socializmą, kaip 
kad jie buvo žadėję, bet mititarlnį despetiaaną. Ir rei
kia' pasakyti, kad šita kryptimi Leninas su Trocbiu, o 
dar labi vi Stalinis padalė nepaprastai didelį prog 
regą. Sovietų militarizmas dabar yra toks galingas, 
kad sugeba grumtis net su yokiečių karo mašina.

“Bet Rusijos liaudis užmokėjo už tai neapsakomu 
skurdu ir pasibaisėtinais badmečiais! Milionai žmo
nių išmirė — ypač per dvi didžiausias bado katas
trofas: vieną Lenino darbo — 1921-22 metų, antrą —- 
Stalino darbo — 1932-33 metų. Nesuskaitoma daugy
bė inteligentų darbininkų ir “kulokų” buvo likviduo
ta. Be to, visos gyventojų pilietinės ir politinės teis’ta 
buvo panaikintos.

“Tuo Rusijos žmonių skurdu ir pavergimu Rusija 
buvo paruošta karui. Vakarų demokratijos nuošir
džiai simpatizuoja Rusijos liaudžiai, kuri tiek daug 
kentėjo ir dabar lieja savo kraują mūšiij laukuose.”

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 11 d.)

Naminis kavas Busi j*j*,... 
Bolševikai nuvertė Kerens
kio valdžiąz Kai kuriuos mi
nistrus jau areštavo. Val
džios priešaky stoja Leni
nas ir Trockis, kurie siekia 
greitos taikos su Vokietija. 
Kerenskis su savo šalinin
kais įsteigė kitą vyriausybę 
Maskvoje. Jis turįs kelis 
šimtus tūkstančių kariuome
nės is mėginsiąs atimti Pet
rogradą iš bolševikų.

Trečiadienis, Upkr. 11, 1942
■■■■■■■■MnnnmMB

Liežuviai politikoje vis tik 
daro šiokią tokią pažangą.

Chieągoje, kaip gerai žino
me, Jonas T. Zūriš vėl iš
rinktas teisėju.

Clevelandletis Jonas T. De
Righter išrinktas trečiam 

terminui į Ohio legislatūra.
Baltimore, Mtt., adv. N. 

Rastenis laimėjo atstovo-vie
tą Maryland steito legislatū- 
roj.

Tai džiugūs reiškiniai, ku
rie turėtų būti stipriu aksti
nu dar. daugiau, planingiau 
ir vieningiau dalyvauti po
litikos gyvenime.

•
Hitleris, sužinojęs, kad a- 

merikiečiai jau šiaurinėj Af
rikoj ir sėkmingai karšia na
cių ir jų talkininkų kailį, 
pasakė kalbą ir .pareiškė, kad 
jis yra ištikimesnis vokie
čiams, negu kaizeris kad bu
vo — jis nepabėgsiąs.

Kaip dabar dalykai išrodo, 
Hitleris neturės kur bėgti, 
tai viena, o antra — jo įvel
toji į karą vokiečių tauta 
pati jį. sulaikys ir nuteis to
kia bausme, kokios jis savo 
kruvinais darbais yra užsi
pelnęs.

•
Rusijos carą nuvertė de

mokratinės santvarkos šali
ninkai.

Jie sudarė demokratišką 
vyriausybę, laikiną parlamen 
tą ir talkininkavo Amerikai, 
Anglijai ir santarvininkai ? 
kare su Vokietija.

Lygiai prieš 25 metus bol
ševikai, Lenino ir Trockio 
vadovaujami, pradėjo revo
liuciją, nuvertė demokratinę 
rusų valdžią ir padarė atski
rą taiką su kaizerio valdžia.

Bolševikų diktatūra lig
šiol išsilaikė.

Kokie vėjai Rusijoj papūs 
po šio karo, nedaug kas te- 
siima pranašauti.

•
Vkrainų laikraštis “Ame

rica”, išeinąs Philadelphijoj, 
pagerbė J. E. vyskupą P. Bu
čį, minintį 70 metų amžiaus 
sukaktį. Įdėtas vyskupo at
vaizdas ir aprašymas. Tai 
yra kruopščioje mūsų spau
dos bendradarbio Kazio Vi- 
dikausko nuopelnas.

Teisybės žodis 
apie oro jėgą

(Atkelta iš 3 pusi.

mūsų priešus toli nuo že
mės. Karo pradžioje mes 
neturėjome greitų “intercep 
tor” lėktuvų, todėl, kad mes 
nenumatėm dalyvauti oro 
kautynėse užjūry ir tokssai 
lėktuvas mums nebuvo rei
kalingas čionai.

Perspėjimai
Kitas svarbus dalykas yra 

tinkama oro puolimo pers
pėjimo sistema (air raid 
warning system). Kinijos 
oro puolimo įspėjimo siste
ma, viena iš geriausių pa
sauly, padėjo ChennaulVo 
skraidančius tigrus sunai
kinti 218 japonų lėktuvų 
prieš 84 savo.

Todėl, kad tokios siste
mos nebuvo Fort Darwin 
praeitą vasario mėnesį, 8 iš 
10 Amerikos lėktuvų, to
kios pačios rūšies, kaip 
skraidantieji tigrai vartojo 
Kinijoj, buvo sunaikinti. 
Praeitą rugpiūčio mėn., ka
da perspėjimo sistema buvo 
pagerinta, tos rūšies lėktu
vas nušovė 12 iš 47 japonų 
lėktuvų be jokių nuostolių 
Tą patį mėnesį, Amerikos 
lėktuvai Azijoj nušovė 75. 
priešo lėktuvus ir prarado 
13. ’

Ateityje mes turime būti 
prisirengę prie vis augan
čių nuostolių tarp vyrų ir 
lėktuvų, kada mūsų ofensy- 
va bus pagreitinta. Turėti 
geresnius lėktuvus visose ka 
tegorijose, negu mūsų prie
šų, yra beveik negalimas 
dalykas. “Visuomenė gali 
tikėti, kad palyginamai įren 
girnai mūsų alijantų bus ge 
resni, negu priešo”, rapor
tas sako.

Adresai gazo raciena- 
vimo boardų

Aplikacijų formas dėl 
"A” gazolino racionavimo 
gavimo knygučių kurios 
bus išduotos Ketvirtadienį ir 
penktadienį, galima gauti 
pažymėtose vietose. Paduo
dame tas vietas, kur ga
lima gauti aplikacijų for
mas dėl gazolino gavimo 
kortelių. Ir mes pažymime 
tik tas vietas, kuriose ga
usiau gyvena lietuvių. Bū
tent:

10901 S. Michigan ave.; 
9228 So. So. Chicagos ave.; 
3130 S. Halsted str.; 2102 
W. 35th str.; 3308 W. 63rd 
str.; 6142 S. Western ave.; 
5709 S. Halsted str.;. 1854 
S. Ashland ave.; 149 North 
Cicero ave.; 2118 N. Damen 
ave.

1,400 trokų seno 
metalo vajuje

Šiandien Chieągoje 1,400 
trokų rinks seną metalą iš 
gatvių ir veš karo produk
cijos reikalams.

Posėdžiavo Lietuviu
Tautinė Taryba

• *■
Nefdr .Yorke įvyko Lietu

vių ThUtiNŠk*'Bar$®eą suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
pulk. Grinius; prof. K. Pak
štas, Dr. P: Vileišis; Robin
sonas, Januškis, Rabihavi- 
čius, Gabaliauskas, kun. Dr. 
Starkus ir Ant. Vaičiulaitis

Apie šio suvažiavimo nu
tarimus ir planus išgirsime 
vėliau spaudoje.

Niekd nėra, kas galėtų* su
laikyti žmogui, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

SĄJUNGININKŲ VADAI AFRIKOJE
4 '
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į dešinę Rear
vyno vadas šiaurės Afrikoje; maj. gen. Charles W. Rydėr, 
kuri* vadovauja jėgoms prie Algiers. Žemiau, maj. ger.. 
George S. Patten, Jr., vakarinės Afrikos pakrančių vadas,
ir maj. gen. Lloyd R. Fredeądall. Oran fronto vadas

v* 1'mi, 1 nn«" !•*



Trečiadienis, lapkr. 11, 1943 D W Ą TT G < fi
"VIEŠPATIE, GELBEK MUS, NES ŽŪSTAME”

Gyvenimas siūbuoja 1 y g 
laivas mėtomas įniršusių jū
ros audrų taip, kad, kartais, 
baimėje norisi su apaštalu 
sušukti: “Viešpatie, gelbėk 
mus, nes žūstame.”

Brangi mūsų tėvynė pa
saulinių žmogžudžių terįoja- 
ma. Ji laukia ir turi būti iš
vaduota.

Mūsų šalis, Amerika, kau
jasi už savo ir pasaulio tau
tų šviesesnę ateitį. Taigi 
prieš mūsų akis darbas, ko
va ir visiška pergalė, be ku
rios mūsų gyvenimas būtų 
tikrai baisus.

šie ir kiti svarbūs šių die
nų klausimai, bus svarstomi

BUDRIKO
Rakandų ir Radio

PERSIKĖLIMO

IŠPARDAVIMAS

Federaojjos metinėj konfe
rencijoj, lapkričio 15 d., Ne 
kulto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos salėj, prie 44 
ir Fairfield Avė. Konferen
cija prasidės šv. Mišiomis 
10:30 valandą ryto. Po šv. 
Mišių pietūs atstovams toje 
pačioje salėje. Kviečiami da
lyvauti ne tik draugijų ir 
organizacijų atstovai, bet ir 
pavieniai katalikų veikėjai 
bei geros valios lietuviai.

Savo troškimus, svarsty
mus ir darbus, svarbu jung
ti su malda. Gal, niekada 
žmonijai nebuvo taip daug 
reikalinga Aukščiausiojo pa
galba, kaip šiais pasaur.rts 
katastrofos laikais. Tad pra 
some konferencijos dalyvius, 
kurie gali, dalyvauti šv. Mi
šiose ir bendrai pasimelsti. 
Bendra malda patinka Die 
vui, nes Jis yra pasakęs 
“Jei kur susirinks du ar trys 
mano vardu, ten ir aš bū
siu”. A

Ten pat salėje bus parduo 
darni Karo Bonai ir Karo 
Ženklai. Vietoje pirkus bo
nus kitur, lietuviai prašomi 
pirkti čia ir pelnyti kreditą 
sau. Bonus pardavinėti ap
siėmė Gedimino Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė, kuri vi
suomet lietuviams manda
giai patarnauja. Laisvutf

Akim Kaskas žavi
Pereitą šeštadienio vaka

rą, lapkričio 7 d., Chictgcs 
Civic Opera Company pra
dėjo šių metų eesoną ataty-

Bus "Lietuviškos 
vestuvės"

Town of Lake. -— Moterų 
Sąjungos choras rengiasi

dama iškilmingąją Verdi: prie “Lietuviškų vestuvių 
“Aida’'. Viena svarbiausių i Tai bus sekmadienio vaka-

į E. Širvinskienė, 4541 So. 
Rockwell St.

F. Stulginskas, 671 West 
X8th St.

A. Dargis, 2<2o W. M? - 
ąuette Rd.

J. Motekaitia, 1310 S-. 50

toe operos rolių — karalai
tės Amneris — buvo patikė
ta žymiausiai Amerikos lio-

re, lapkričio 22 dį
“Lietuviškose vestuvėse” 

dalyvaus jaunieji, jaunųjų 
tėvai, svočiukė, piršlys, pa Į 

i mergės, pabroliai, svečiai ir 
muzikantai iš Triškių!

Iš tikrųjų, bus įdomu pa
sižiūrėti ir pasiklausyti, kas 
tose “Lietuviškose vestuvė
se” dėsis. Rodos, tai pirmą 
kartą bus šioje kolonijoje.

Aš Irgi ten būsi d

Anna Kaskas
tuvaitei Anna Kaskas, kuri 
žavingu tos rolės išpildymu 
tvirtai atsistojo pasaulinio 
masto artisčių tarpe.

Neduosime čia smulkios 
josios balso charakteristikos. 
Paminėsime tiktai, kad jo-

. .Spalio 29 d. buvo šaunior 
vestuvės veikėjų J. ir M, Su 
deikių sūnaus Alfonso, su 
ris tarnauja kariuomenėj.

11 vai. ryto per šv. Mišias 
jį moterystės ryšiu surišę 
kun. Adominas, Metrikiene 
vargonais grojant, solo gte 
dojo O. Norkienė.

Vestuvių ; puota buvo pa 
rapijos salėj. Per vakarienę 
kalbėjo kun. kleb. Linkus, 
kun. Deksnys, kun. Jonelis

sios baisas vietomis ir Adominas, kun. j. Sknj

Laike 30 dienų Budriko se
nosios krautuvės atakas turi 

Jauti perkeltas j naujas, di
deles ir gražias patalpas, 
3241 S. Halsted St., kur bus 
galima pirkėjams duoti dar 
geresnį patarnavimą.

t
Prieš perkeliant staką dari 

galite pigiai nusipirkti įvai
rių namų reikmenų:

150 gražių vartotų radio

po $12.50
2 šmotų parlor setai

po $4850
3 šmotų miegamojp kamba

rio setai

po $59.50
5 šmotų virtuvės setas

♦ po $13,50
7 šmotų dining room setai

po $48.50
Labai gražios lempos

po $6.95
Nauji, 1942 m. radio, 

kabinetuose

po $59.50
Panešami radio, su elektra 

■ ir baterijiniai,

po $24.50
Didelis pasirinkimas auksinių 
laikrodėlių ir auksinių plunk
snų. Jau galite gauti Kalė
dinių atviručių.
krautuvė atdara ir sekma

dieniais iki 4 vai. vak.

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALumet 4901 

Budriko nulio programai

sekmadieniais iš WCFL-1000 
kil. radio stoties 9 vai. va
kare ir ketvirtadieniais iš 
WHFC-1450 kil. radio sto
ties 7 vai. ’vek.

Iš Moterų Sąjungos 
49 kuopos veiklos

Bridgeport. —- Malonu pa 
žymėt, kad kuopa laikytam 
mėnesiniam sus i r i n k i m e 
daug kas nutarta, o, žinomu 
kas pasakyta, tas bus ir pu 
daryta. Pirmiausia priėmė 
kvietimą į Federacijos sei 
mą 15 d. lapkr. ir išrinko d* 
legates U. Galeckienę ir Čiu
rlenę; paskyrė ii auką ši
melio lėšoms padengti.

Priėmė kvietimą į,Labou 

rių seimą 22 d. lapkr. Sve. 
kiną seimą su dovana VyiL 
niauekienė.

Svarbiausia — tai kuopom 
3 metų gyvavimo vakariene. 
Tikietai smarkiai platinau, 
ir šeimininkės jau iš anksti 
dirba, kad svečius geriau 
priėmus. , v

Nors kuopa dar jauna, bet. 
turint tokią pirmininkę, kaip 
R. M&zeliauskienė, sparčiai 
auga ir visos sutartinai dir
ba. Viena Iš narių

• ______ j.______

Už banditu autonobiiic 
vairiavimą moteris ga
vo 20 metu kalėjimo

Miss. Charlene O'Neil, oJ 
m., kriminalinių bylų teis
me, Chicagoje, užvakar ha-' 
vo nuteista dvidešimčiai 
metų kalėjiman už tai; kad 
ji rasta kalta kaipo pagelhi- 
ninkė policininko nužudyme 
ir taverno apiplėšime.

Mis*. Charlene O'Neil lau 
kė plėšikų automobily, ka
da keturi plėšikai nuėjo 
apiplėšti tavemo, 5141 W. 
North avė. Laike taverno 
apiplėšimo, policininkas 
Walter Storm, ir Eugene 
Qųąy, plėšikų gengės vadas, 

buvo užmušti.

galingas — visada buvo švel
nus ir minkštas kaip pūkai. 
Jau vienas balso rafinuotu
mas padarė josios Amneris 
majestotinga.

Anna Kaskas buvo tikra 
karalaitė, aukštai save ne- į 
šančios, rūsčios, nieko arti

kus iš Pittshurgh, Pa., P 
Šaltimieras ir kiti. Jauna ve 
džiama sudėta daug sveiki 
nimų ir dovanų. Toastmaste 
riu buvo Ed. Kubaitis, jau 
noeios brolis.

Lapkričio 3 d. Al. Rude.
savęs neprileidžiančios ir tik Įkis tur6J° Palikti namua ir 

savo jauną žmoną ir išvyk 
ti atgal į stovyklą Virginia 
y als tybė j. ‘

baimę visuose keliančios. Ki
tos yra karalaitės ir gimi-, 
mu ir dvasia. Jos malonios, 
mielos ir kilniai paprastos. 
Nesunku prie jų prieiti, jų 
pakalbinti jų mylėti, šito
kioms nereikia vaidinti ka
ralaitėmis. Joms užtenka bū- 
ki kuo yra. Tokia* karalaite 
buvo Anna Kaskas Amneris. 
Joaios kiekvienas gestas — 
žingsnis, rankų pakėlimas,, 
galvos pasukimas buvo vi* 
siškai natūralūs, nesuvaržy
tas. lengvas. Anna Kaskas 
nesistengė imituoti prieš ja 
buvusių Amneris tipų. Ji kū
rė ir nepaprastai gražų* su
kūrė Amneris tipą.

Viso, Amerikos lietuviško
ji išeivija didžiuojasi Anra 
Kaakas dideliais laimėjimais 
ir džiaugiasi, kad jųjų gar
binga atstovė taip gausiai 
gali prisidėti prie bendrojo 
Amerikos kultūros lobyn 3 
praturtinimo. Ji Amerikos ir 
Lietuvos pasididžiavimas.

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

TĘS sų “cMer’ —- IH-00, |>7.S0,
tft.U*. VM sumatuoti

)AlVĄh MUSŲ

PAsiNAtjnLnrr rnoaa dabar 
KOL DAR IfEUPAKDUOn
TUB0U. CUAMNBTA1. TROM

BONAI, SAJLAPHONBS. FLU-
BS «ų *

Ut.to lr
lenpvam srejlnaul.

KONCERTUI OUITARjU, SPA-

M-M. Il.tt. »12.M Iki 116.00. 
STRIUNINIAI BASAI —
IU6.00 lr 1160.00. BASO VjĮ. 
DBNOAIJLB — tlt.OO. 8MICB- 
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
N1AMB BASAMS, VIOLAS lr 
cello — h.M. ta.ee. tt.oo, 
tio.ee *p t»t.es. «nuaos au vi-
■ų Tlrftmlnttų Inatrumantų. BASS

HI BOYS, CYKMOLS. DRUM 
HJ5AD8 d a ta Iro oU jums mUa-u- kUotMOCTH PĮEOI X. 
brass lr *reod” Instrumen'

PHOMOURAPM paUtorouta. 
Atstatymas visų ĄaJh^ Clarne-

Smulkoma lr OųttaKma
eoLDerenre moko

>R IR

MONSTER BENEFIT!!!
THE LITHUANIAN CATHOUC OSKARITUBS

in assooiatioo vvith * \

THE MIDWEST CATHOLIC THBATRE MOVEMENT
P r e s e n t

VViIliam Roeder and The Joyce Kilmer Players x 
in His Lateat St&ge Suceess —a

TAe Virtue of' Satan
A carefully Selscted Cast, inoluding —

IsabsUe Coarafth — damos tlmker — day Sheridan 
BENEFIT — HOLY FAMILY VILLA

Civic 
I Theatre

Sw., Nev. 29, Mat. and Eva 
Tutsday, Dtc. Isf - Evening.

20 N. Wacker Drive — Seat»

Vaidinimas Labdariu 
prieglaudos naudai 
Civic Teatre

Gerai žinomas artistas 
VViIliam Roeder su Joyce 
Kilmer lošėjais lapkr. 29 ir ct cicero
diMi“ veikalą -TOe’“viZe' 3231 UUiani-1 geoybėe, atsakė - “drau-

of Satan” Lab. Są-gos nau- Į
dai. Visas pelnas šio vaka- j ' ' -——-jį--; ~ \J

kuri beveik baigta statyti. Į
Veikalas “The Virtue of,

Satan” buvo rodegnas 6 vai-' 
atybėae ir viaur labai publi 
kos pamėgtas, šis veikalai 
tikrai yra nepaprastas, sen
sacingas ir stebėtinai gra
žiai Joyce Kilmer grupė 3 
vaidinamas. Ši grupė aukoje 
savo laiką labdarių naudai, 
dėl to dera visiems atsilan
kyti ir paremti pastangas

Bilietus įsigykite iš anks
to. šiose vietose galite gau
ti:

Šv. Kryžiaus par. raštinė 
je, 4557 So. Wood St. Tei ,
Yards 1810. i

“Draugo” raštinėje, 2334 1 
So. Oakley Avė.

M. Sudeikienė, 1632 W«st 
4ftth St.

(B. Cicėnas, 4945 So. Hals
ted St.

A. Valančius, 1226 S. 50th 
Avė., Cicero.

J. Dimša, 3347 Lituanica 
Avė.

K. Yodelis, 5566 W. Mon 
roe St.

K. Draugelis, 10843 
Wabash Avė.

A. Snarskis, So. Chicago

So.

Aleksandras Didysis pa
klaustas, kuT yra jo bran-

KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens

bruožai'

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

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

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

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

WHOLESALE
UQUOB 
ĮSTAIGA

REMKITE 
8ENĄ 

LIETI IV ru 
DRAUGA

ISveiiojame
po
Ohl(*«0.

Y
\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

M. KANTER. sav.
MUTUAL uųvos CO.

4707 80. Halsted 8t.
Tetetou.*: UOLI.KVAHP 0014

ni, 1 ,

aioterų
cloth kotai parsiduida nužemintomis kataomia. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN t

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

Ura. K. P. Dzlubak Ir Duktė, Sav.

Iskbal geroN rOBrs kailiniai, kailiukais papuoštais arba

Plunksnų Kaldras
PADAROME tt JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolų R mūsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasilenkimas
Ferankų, Draperių, VMuttnlų 

Apdangalų Materialo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 8. HALSTED ST. 
Pbone: TARDS 4211

Visas darbas u prekės yra 
pilnai garantuota.

TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlyna lapenos 
burnerių švariai degą!
Met turime savo stake ri- 

sokios rųšies alyvos dėl bun- 
i nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis įta
kas lr moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANOLĘ Oa COMPANY

2430 Weat 26th Street 
Chicago, W., TeL CAN. 2020

NEMOBINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAMNBSANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APFUNKBS UETUVUA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

mARGum
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

VlenlntSlis Ir Smagiausias 
Vakarlnks Lietuvių Proframas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI MĖTAU - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis »:8O v. vaL 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
4755 So. VVestern Avenue

Pbone: GBOvehilI 2242

ĮSIOO.OOO STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
Įsiūtai m dvejemM kelninfe, 104% vilnoniai. $55.®0rrtO rtfl

vertės “cleee out” leaiaa ................................................. ųlAfc.UU
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
>29.50 vm-Mn, parsiduoda dabar ui .........................B*

TERŲ I* MERGINŲ AUDEKI4NIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra t erti m *jr : i - eic *7C
Iki 135.90. Parsiduoda dabar nuo.. &O./0 IKI 31O./O

|FUR COATS. >75.00 vertės, MI
Parsiduoda po tiktai ..........................................................

I VAIKŲ DRABUŽIAI. Valkams 4 ėmotų QC S- <Q QC 
vllaoalal siūtai, >15 vert. aafemit. kaliu IT

[MEROAICIŲ KOTAI b* DRE8ES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos K45, parsiduo- qq
da po tiktai .......................................................... .77........... >1.00

|> 15.00 vertės KOTAI. PO *TC
paraidaoda po Ūktai ...........................................................$O./d

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAI IR Vigą MENĄ SEKMADIENIAIS



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

LIETUVIS AUSTRALIJOJE
turi brolį Antaną ir seseris 
Aldoną ir Eleonorą. Eleo
nora yra Dr. Jakobo, dantų 
gydytojo, žmona.

Pvt. Alberto A. Tumonio 
tėvas miręs, o motina Anelė 
Tumonienė gvena Chicago
je, Roselande.

Laivyno herojus pasakė savo sūnui: 
"būk geras katalikas - būsi M 
geras amerikietis. 11

Albert A. Tumonis
Pvt. Albert A Tumonis 

yra baigęs Visų šventųjų 
lietuvių pradžios mokyklą, 
mokės De La Šalie ir baigė 
Fenger high school.

Pvt. Albert A. Tumonis 
yra U.S.A. armijoje ir dabar 
jis randasi kur tai Australi-

Vji-r' *
joje ir kovoja prieš japonus.

Pvt, Albert A. Tumonis

Užregistruos 700,000 
automobiliu

šios savaitės ketvirtadie
nį ir penktadienį Chicagoje 
įvyksta gazolinui gauti re- 
gistravimąsis. Manoma, kad 
per tas dvi dienas bus užre
gistruota apie 700,000 auto
mobilių gazolinui gauti pa
gal korteles.

Amerikos karo frontai 
yra kovos laukai už Ameri
kos krašto laisvę ir paverg
tųjų tautų išlaivinimą. Dar 
nėra metų kaip Amerika ka
re, o jau daug nuveikta. Mes 
su pasididžiavimu ir pakilu
sia nuotąjka skaitome Ame
rikos karių karžygiškus žy
gius.

Du jauni katalikai 
vyrai didvyriai

i

Kaliniai ruošė kelią pabėgimui
Pereitą sekmadienį vaka

re Stateville, III., kalėjimo 
ninkas Joseph E. Ra- 

gen priėjo kalėjimo celės ir 
sudavė su kamertonu į lan
go grotas. Kamertonas ne-

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

•Sekretorius

davė jokio skambesio. Kilo 
įtarimas. Pasirodė, kad tojo 
kambario lango geležinės 
užtvaros buvo išimtos ir pa 
keistos medinėmis, bet jos 
buvo taip puikiai nudažytos, 
kad visai negalima buvo at
skirti, kad tai medinės štan

gos.
I *

Norėjo pabėgti

Tame kalėjimo kambary, 
kur iš lango buvo išimtos 
geležinės štangos ir įdėtos 
medinės, įgyveno kaliniai: 
F. Garing, William Burke ir 
Robert Pond. Du pirmieji 
nuteisti kalėti visam gyveni 
mui, o tretysis dešimčiai me 
tų.

«
Griežtesnė tvarka

Kaliniai, Gacing, Burke 
ir Pond, darbavosi du mėne
sius kol geležines štangas 
pakeitė medinėmis. Matyti 
ruošė kelią pabėgimui. Da
bar tie kaliniai patalpinti į 

, kalėjimo saugesnę vietą Ka- 
Į Įėjimo viršininkas Ragen įsa 

■ kė, kad kaliniai negali kam
bariuose laikyti daiktų, ku
riais jie gali sau paskatinti 
kelią pabėgimui.

Su apgailestavimu skai- 
tėm apie Amerikos Wasp 
lėktuvnešio nuskandinimą 
Solomon mūšiuose.

Kada Wasp lėktuvnešis 
buvo japonų sutorpeduotas, 
nepaprastai daug heroišku- 
mo parodė du katalikai kari 
ninkai, abu buvę Bostono ko 
legijos studentai. Vienas iš 
jų yra Comm. John J. Shea, 
North Cambridge, Mass., ku 
ris kovojo su ugnimi lėktu
vų denyje, nepaisant jokios 
amunicijos expliozijos, ne
žiūrint didžiausių pavojų jo 
gyvybei.

Kitas pasižymėjęs vyras 
yra Comm. Bartholomew 
W. Hogan, gimęs West 
Quincy, Mass., kuris nepaisy 
damas savo žaizdų, per 48 
valandas teikė medicinišką 
patarnavimą Wasp lėktuvne 
šio įgulos sužeistiems na
riams. Jis per 48 valandas 
be miego ir poilsio gelbėjo 
savo draugus iš mirties nas 
rų.

Comm. Shea buvo oro pa
jėgų karininko padėjėju 
Wasp lėktuvnešyje. Comm. 
Hogan, pirmiau buvęs asso
ciate profesor of psychiatry 
in the Georgetown universi
ty medical school, huvo se? 
nior medical officer Wasp 
lėktuvnešyje.

Abu šie vyrai buvo speci
aliai pagirti Capt. Forrest 
P. Sherman. Spėjama, kad 
Comm. John J. Shea žuvo 
nuo amuncijos expliozijos, 
kada jis kovojo Ugnimi lėk

tuvnešyje. Jo žmona kas
dien meldžiasi ir tikisi, kad 
gal vyrui pasisekė išsigelbė
ti ir jis grįš sveikas į na-

skleidžia tėvo,' nepaprastai 
ddelės dorybės.

Comm.John^J. Shea savo 

laiške penkių metų sūnui 
Jackie, kuria jaumoka skai
tyti, rašo, kad jo tėvas iš
vyko kariauti už šio krašto 
lasvę ir didelius idealus. 
Prašo sūnaus, kad jis gerai 
mokytųsi, stropiai ruoštųsi 
gyvenimui. Tėvas penkių 
metų sūnui aiškiai parašė: 
“būk geras katalikas, tuo 
pačiu būsi geras amerikie
tis”.

Comm. John J. Shea pra
šo savo mažučio sūnaus glo
boti savo motiną ir klausyti 
jos. šis laiškas rašytas 
Comm. John J. Shea savo 
sūnui Jackie, 5 metų am
žiaus, sujaudino visą Ame
riką ir visi žmonės atkreipė 
dėmesį į tą puikų ir šaunų 
laišką.

Laiškas pateks į literatūrą

Horace Cahill, Liuetenant 
Governor of Massachusetts 
(nekatalikas), yra įsitikinęs, 
kad Comm. Shea’s laiškas, 
rašytas penkių metų sūnui 
pateks į Amerikos literatū
rą... Tas laiškas pasako tau 
tos idealus, už kuriuos Jung 
tinių Amerikos Valstybių 
laivynas kovoja.

Laiškai žmonai
;►

i mus.

Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti Išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).

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

Didvyrio tėvo laiškas 
5 metų sūnui

Prieš Wasp lėktuvnešio 
kovas su japonais, Comm. 
John J, Shea yra parašęs sa 
vo sūnui Jackie, 5 metų am
žiaus, laišką, kuriame atsi-

Comm? John J. Shea savo 
laiškuose žmonai rašo, kad 
ji kasdien melstųsi už jį ir 
aukotų šv. Komuniją, nes 
vienas Dievas tegali išgelbė 
ti pasaulį. 'f '■ ’

Comm. John X Shea sū
nus Jackie lanko šv. Agnės 
pradžios mokyklą, North 
Cambridge, ir yra pirmaja
me skyriuje. Mažutis Jackie 
kasdien eina į koplyčią ir 
meldžiasi už savo tėvelį.

Nuolat žvakės dega prie 
šv. Antano altoriaus, šv. Jo 
no bažnyčioje.

Comm. John J. Shea laiš
ką skaitė per visas šv. mi
šias vyskupas Richard J. 
Cushing, Bostono auxiliaras, 
Švenč. Širdies bažnyčioje, 
Newton, Mass., ir pabrėžė 
tojo vyro šventą gyvenimą, 
kuris kovojo už laisvę.

Daugelis mano, kad 
Comm. Shea yra žuvęs jū
rų kovose, o žmona vilisi 
savo vyrą pamatyti gyvą, 
po didelių pergalės kovų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Jr
Z

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines lr ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS ”
Kol dabartinis atakas dar neiėparduo 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, IQ L C
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*09 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 9|ft CM 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.3U 

5382 SO. I^^AV^^TElTpORTSiIoUTH 9022

*9.20

KLAUSOSI KOVOS 
ŽINIŲ

("Draugraa” Acme teiephoto) 

Mrs. Dwight Eisenhower, 
žmona Amerikos generolo, 
kuris vadovauja kovoms 
šiaurės Afrikoje, au Milton 
Eisenhoweę, generolo broliu.

X Adv. K. Savickas šivo 
metu randasi Chanute Field, 
kur rengiasi būti armijos a- 
viacijos instruktorium Teie- 
type skyriuje.

X Karių veteranų Darius- 
G i rėnas posto sukaktuvių 
bankiete praeitą sekmadienį 
kalbėjo kun. Valančius ir ei
lė kitų svečių. Dainavo Bie- 
žienė ir Mileriūtė. ‘ ‘Floor 
show” buvo importuotas iš 
vidurmiesčio.

X A. KopJevvskio, Ensign 
USN, pagerbime praeitą sek 
madienį dalyvavo daug Kop 
lewskių draugų ir pažįsti, 
mų. Solemnizantas visiems 
padarė labai gero įspūdžie 
savo kalba.

S. • A
X Gasparkienė, Jasnaus

Ką sako motina apie sūng 
išdavystės byloje

Jau trečia savaitė kaip 
tęsiasi šešių chicagiečių, vo
kiškos kilmės vokiečių, by
la.

Pereitą pirmadienį teisėjo 
William F. Campbell kame
roje, Chicagoje, buvo pers
kaitytas Mrs. Erna Haupt, 
Hebert Haupt motinos, ket
virtas parodymas, kuris sa
ko, kad ji žinojo apie savo 
sūnaus Herbert atvykimą iš 
Vokietijos) submarinu į šį 
kraštą. Mrs. Haupt parody
mas atskleidžia jos sūnaus 
iš Vokietijos į Ameriką atr 
vykimo istoriją.

Nusigandus ir susijaudinus

Mrs. Erna Haupt, Herbert 
Haupt motina (Herbert už 
špionažą Amerikos karo tei 
smas pasmerkė mirti), ket
virtame savo pareiškime, ku 
ris buvo duotas liepos 3 die
ną, sakosi, kad ji buvo la
bai* nusigandus, susijaudi

nus ir dėl tos priežasties 
nieko nesakiusi apie savo sū 
nų Herbert.

Grojo muzika ir 
mergaitės lydėjo

Mrs. Haupt ketvirtame 
savo parodyme sako, kad 
jos sūnus Herbert kalbėjęs 
apie atvykimą į Ameriką 
submarinu ir kada aštuonių 
sabotažninkų grupė ėjo į 
Vokietijos krantą, tai muzi
ka grojo ir mažos mergaitės 
bėrė jiems gėles.

Turtjo ryš|

Herbert Haupt ir Wolf- 
gang Wergin Chicagą aplei 
do 1941 m., birželio mėnesį. 
Mrs. Haupt pareiškė, kad 
gavusi Laiškus nuo sūnaus 
iš St. Louis, Oklahoma, Te
ras ir Mezico. Taip pat yra 
gavusi gimimo dienoje tele
gramą iš Vilią Obregon 
Mexico. Po dviejų dienų atė 
jusi Gerda Melind, kuri mer 
gaitė būdama vadinos Stuc- 
ckmann, ir teiravosi apie

Herbert. Gerta Melind paša 
kiusi, kadi gruodžio mėnesį 
sulauksianti kūdikio ir kū

dikio tėvas yar Herbert 
Haupt. Mrs. Haupt savo pa 
reiškime pažymi, kad jai bu 
vo tada jau aišku kodėl su
pus išvyko į Meksiką. Mrs. 
Haupt taip pat pareiškė, 
kad ji yra gavusi telegramą 
nuo sūnaus iš Tokijo ir jis 
sakė, kad jam gerai sekasi.

Birželio 19 dieną
Mrs. Haupt pareiškė, kad 

sūnus Herbert į Chicagą at 
vyko 1942 m., birželio 19 
dieną, ir jis susitiko su savo 
tėvais Walter ir Lucille 
Froehling namuose. Mrs. 
Haupt sako, kad Herbert bu 
vo labai susijaudinęs ir ge
rai apsirengęs. Herbert pa
reiškęs, kad jis pinigų “pa
sidaręs” Vokietijoje ir ge
rai pasipuošęs.

Kaltinami
Kaltinami yra Mrs. Haupt 

ir jos vyras Hans, Walter ir 
Lucille Froehling, Otto ir 
Kate Wergin, kad jie yra 
Amerikos priešai ir kaipo to 
kie turėjo ryšių šio krašto 
išdaviku Herbert Haupt.

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

kiehė, Klikūnienė. Miliaus

kienė, Rimkienė, Budaitienė, 
Čepienė, Aitui lene ir kitos 

pirmos Aušros Vartų Mote
rų ir Merginų draugijos na
rės vaišins svečius draugi
jos 35 metų gyvavimo jubi
liejaus bankiete lapkričio 15 

i d., Aušros Vartų parapijos 
l salėj. Rengėjos tikisi daug 
i publikos.

X Brightonparkietės mer
gaitės ir moterys prašomos 
į talką Amer. Raudonam 
Kryžiui, per lietuvių viene
tą. Gauta didelis užsakymas 
vynioti bandažus, taip pat 
siuvimo ir mezgimo. Talka 
bus labai vertinama. Atei
kite pirmadienio vakarais į 
Vengeliausko salę, 4500 So. 
Talman Avė.

X J. Motekaitis, Cicero 
veikėjas ir plačiai žinomas 
Labdarių Sąjungoj darbuo
tojas, praeitą šeštadienį tu
rėjo įspūdingą ekskursiją... 
pas altorių, kur turėjo per
mainyti savo “stoną”. Buvęs 
vaikinas dabar paliko... vy
ras.

X A. a. kun. J. Vaičiūnui 
atminti iškilmingos pamal
dos Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, bus ketvirtadienį, 
lapkričio 12 d., 6, 7 ir 8 vai. 
ryto. Ciceriečiams bus gera 
proga savo maldomis prisi
minti gerąjį vadą, kuris gy
vas būdamas nuoširdžiai dir
bo parapijos ir Cicero lietu
vių vardui kelti.

X Kuu. dr. K. Rėklaity 
MIC., Tėvų Marijonų nro- 
vinciolas Amerikoje, per R. 

Kryžių gavo trumpą žinią 
apie marijonus Lietuvoje, ži
nios paduotos vasario 16, šių 
metų. Praneša, kad mirė dj 

\ marijonai: kun. Totoraitis 
birželio 22 d., šių metų, o 
kun. Packevičius — gruodžio 
21 d. Kunigai Mažonas ir 
Przybysz su trimis klieri
kais ištremti į Rusiją.

X M. ir M. Jasnauskai, 
2259 W. Cermak Rd., užpe- 
reitą naktį manė, kad prie
šas jų namą bombarduoja, 
kuomet automobilius, vairuo 
jamas irgi vestsaidiečio Al. 
Vičausko,’ visu smarkumu 
smogė i sieną nuo Oakley 
gatvės. Smūgis buvo toks 
smarkus, kad viduj, taverne, 
stovėjus toje vietoje piie 
sienos automatinė muzikos 
mašina, kaip plunksna, atsi
mušė į barą. Laimė, kad to
je vietoje nebuvo žmonių — 
būtų sužeidus. Vairuotojas 
buvo išmestas iš automobi
lio ir sunkiai sužeistas nu-

v
gabentas į ligoninę.
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