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MARYNAI DARO PAŽANGA SOL0M0NS 
Guadalcanal saloje per dvi dienas PREZIDENTAS KOOSEVEL1AS KALBA I TAUTC 

' Sunaikino 15 japonų lėktuvų 
ir sugadino du lengvus kruizerius 

WASHINGTON, spalio 13. j rynai.per dviejų dienų ko-
— Laivynas paskelbė, kad \ vas tik du lėktuvus prarado. 
Guadalcanal saloje — Solo- R ^ admirolas J. S. Mc-
mon salų grupėje (Paciflke) ~, - . . . . , . 

? . „. . I . , Cam, paskiausia buvęs lai-—amerikiečiai marynai ne- i 
rojiškai kovoja su japonais, j ^T110 o r o i ^ v a d a s P**va-
kurie ryžosi salą atsiimti, j tariniam Pacifike, pareiškė, 
TaSaa priešui nesiseka. Ma- j **& amerikiečiai pajėgs išlai 
rynai per dvi dienas, spalio j ^ Solomons ir tenai vi-
9 ir 11 d., sukėlė ofensyvą I s į e m s laikams įsistiprinti, 
prieš japonus. Ne tik juos 
įveikė, bet dar gerokai pra
plėtė savo pozicijas. 
- Anot laivyno komunikato, 
marynai sunaikino 15 japo
nų lėktuvų ir sugadino jų dn 

į lengvesnius kruizerius. Ma-

McCain atšauktas į Wasning 
toną ir paskirtas kiton karo 
pozici jon. 

Aiškėja, japonai kaskart 
silpnėja pietvakariniam Pa-

U. S. kongrese jau imta dirbti 
pravesti jaunuoliams drafto biliu 

Valstybes sekretorius Stimson sako 
jaunuoliai armijon įneš entuzijazmo 

WASB3NGTON, spalio 13, \ 
—Prez. Rooseveltsii pareis- į 
kus, kad yra gyvas reikalas 
drafto keliu karo tarnybon j 
šaukti 18 ir 19 metų aro? 
jaunuolius, kongreso atstovų 

PREZIDENTAS UŽ 
JAUNUOLIŲ DRAFTA 

cifike, o U. 
1 stiprėja. 

WASHINGTON, spalio 13. 
i— Prezidentas Rooseveltas 
vakar vakarą kalbėjo per 

c-Drangas" Acme teiepboto; radiją. Pasakojo apie savo! 
S. jėgos nuolat' Prezidentas Rooseveltas sako kalbą į tautą ir praneša savo įspūdžius, patirtus lan- kelionę po kraštą. Visur ra

do ir matė žmonių vieningu-
- mą ir jų pastangas vykdyti 

ir laimėti karą, kad išvadno-

įkant karo fabrikus laike savo kelionės. 

D. s, neteko trijų lapkričio 9 diem prieš Stalingradą prisiųsta 
karo laivų 
Solomons zonoje 

WASHINGTON, spalio 13. 
aikštėn. 

kad rugpiūčio 8—9 d. Solo
mons salų karo zonoje kovo
se su japonais Amerika pra
rado tris sunkiuosius kruize-
zerius (karo laivus) Quincy, 
Vmcemaes "n- Astoria, *ku-
riuos priešas nuskandino. 
Tose pačiose kovose ir Aus- į lino, turės registruotis, 
tralija prarado savo kruize-

reikės registruotis 
gauti gazolino 
„_ WASHIKGTON. spalio 13. 
~— Registracija gauti racijo-
nuojam o gazolino visoj Saly 
prasidės lapkričio 9 dieną, 
praneša Office of Price Ad-
ministration. 

Visi automobilių savinin
kai, kurie norės gauti gazo

l į Canberra. 
Laivyno komunikate pažy 

mima, kad tarp tų laivų įgu
lų nuostoliai yra dideli. 

Kaip dideli priešo nuosto
liai, nesužinota. 

Arsenalas šaukias 
darbininku 

ROCK ISLAND, IIL, spaL 
13.—Vietos arsenalo autori
tetai reikalauja iki pustrečio 

VVASHINGTON. — Laivy
nas praneša, kad prieš kele
tą dienų Pacifiko pakrantė
se submarinas nuskandino 
U. S. prekinį vidutinio didu
mo laivą. 

italu kariuomene, daugiau tankų 
MASKVĄ^ spalio 

veiksmų Stalingrado fronte 
vokiečiai i r vėl v isu smarku
mu susimetė atakuoti miesto 
gynėjus kaip mieste, taip 
miesto šiaurvakarnose. 

ktmrūar 

Amerikiečiai puola 
ašies laivus 

demokratinę civilizaciją 
MĮK ne vien Amerikoj, bet ir vi

sur kitur. 
CAIRO, Egiptas, spalio, Prezidentas tarp kita pa-

13. — Egipte ir Artimuose reiškė, kad reikia mažinti 

~t jėgos kaskart 4&įr&&ffSB » , 2o"ikTlS metų, Sa-

vadai tuojau subruzdo tuo 
reikalu darbuotis. 

Kongreso žemesniųjų rū
mų komiteto karo reikalais 
pirmininkas May, kurs pir
miau į jaunuolių draftą šal
tai atsinešė, dabar sako, kad 
turi būti taip, kaip preziden
tas pageidauja. Kiti vadai 
yra tokios pat nuomonės. 

Valstybės sekretorius Stim 
son šiandie minėto komiteto 
posėdyje pareiškė, kad jau
ni vyrai armijon įneš dau
giau entuzijazmo. Jaunų vy
rų pageidauja ir armijos va
dai. 

Maltoje 37 ašies 
lėktuvai numušta 

VALETTA, Malta, 
13.—Ašis atnaujino 

všioje saloje. 

Leningrado fronte. j ̂  ^ J ĮJ^OJ^ „na atakuo-| greičiau karą laimėti. 
Pranešta, kad Stalingrado f ti ašies laivus Viduržemio 

žinių, šį 
kartą be vokiečių pasirodė 
ir italų kariuomenė. Pasiro
dė daugiau tankų. 

Bet, anot laikraščių ko
respondentų, atakuoto j a ra s 
kaip visuomet, taip ir šį kar
tą nesiseka užimti naujų po
zicijų. Kai kur « pasistumusį 

Per šj karą žuvo 30 misionieriuj 
tikėjimo platinimui daroma kliūčių 

10 
ir sunaikinta. Re to, dar ir 
daug kitų sugadinta, kurių 

Toliau pareiškė, kad vyrų l dalis vargiai įstengė grįžti į 
būti padalinta į savo bazes. 

šiaurvakaruose apie 1,000 i jūroje. Šiomis dienomis ame- s 
vokiečių nukauta, o Lenin- rikiečiai orinėmis bombo- i l^>a 

gradVfrente-Hbagtet k m p i a u s s m o g ė ašies d v i e m i ^ ^ ^ J ^ M **? ^ i , , U ž v a k a r f ^ ^mbone-
400. 

Kaukaze vietomis rusai at i "* dviems naikintuvams. Spė 
siima prarastas pozicijas. 

kiniams laivams, skuneriui J Parinkti karo tarnybai, kiti • šiai penkis Icartus atakavo 
palikti karo pramonėms. Į salą ir buvo numušta 15 lėk-

^ Kaip vieni, taip kiti savoįtuvų. Tokiu būdu per dvi 
skendo ! prievolėms turi būti atitin- j dienas priešas 37 lėktuvų ne-

Laivynas užima 
bis 

WASHINGTON, spalio 13. 
— Laivyno departamentas 
šiandie savo žinion paėmė 

Atakos įvykdytos šalia 
Kretos salos ir Afrikos pak
rantėse. 

Berle denuncijuoja 
^ISSOlfflį 

NEW YORK.—Misijų Sek pranešime Misijų Sekmadie-
šimto paprastų darbininkų, padienis bus šio spalio I S . n i o reikale Arkivyskupas pakalikus. Berle sakė,kad 

«i idieną, ateinanti sekmadienį, sako, kad kentėjimai ir pa- i a D r i K O vicepreaaemą ir ar J — _ , . . . . 
mijos ir laivyno inspektorių į Mussolinis virtęs Italijos ir 

italų tautos išdaviku, susi-

tris fabrikas— Triumph E x 
plosives Inc., Eakton, Md., ir, NEW YORK, spalio 1 3 . -
šio subsidijuojamus kitus du Valstybės sekretcnaas asis-
Milford, DeL Iš Baltųjų Rū- t e n t a s A d o l f 5 į į J r - ^ . 
mų pranešta, kad f e d e ran- r balbėdamas denuncijavo T t a - ; y b a i - prnmtų senesnius, 
mai agentai (FBI) areštavo i « * » diktatorių Mussonnį » H " = • ? « ? * P ^ ^ ' c i į - ant viršelio Hitlerio 

~ _ - ' ' sių bernaičių ir mergaičių 

kami. Į teko. 
Bus imtasi priemonių, sakė 

prezidentas, sulaikyti darbi
ninkų kilnojimąsi iš vienų 
karo fabrikų į kitus, taip 
pat bus neleista darbdaviams 
"kalbmti*' saa kitų fabrikų 
darbininkus. Bus nurodyta 
karo pramonių vedėjams*, 
kad, jie į darbus vietoje jąn^ 
nų vyrų, tinkamų karo tai-* 

Naciai paruošę 
savąją 

LONDONAS. — D a . i l y 
Sketch praneša, kad naciai 
Vokietijoje yra paruošę su-
nacintą Bibliją, kurią apie 
Kalėdas pradėsią pardavinė
ti. Sakoma visoje jų "Bibli
joje" bus tik viena iliustra-

Savaitės atlyginimai 
doleris. Sąlygos: darbiniu-1 " C a t h o l i c Missions" padėtas Į siaukojimai visados bus do
kai neturi būt jaunesni 18m. .arkivysteipo Celso Constan- j minuojančios žymės apašta- Sakoma, susekta suktybių i < K d a m a s ^ V o l d e t i j o s ąa-
amžiaus, kurie baigę nors 4'*™1' Propagandos kongrega- į liškam darbe. Misijų reika-1 papirkimais. Neaiškumai sie S d a i & ltalų t a u t a ^ l a u k į a 

ei jos sekretoriaus, rašinys. | lu arkivyskupas kalbės per, kia apie vieną milijoną dole-skyrius pradžios mokyklose 
ir kurie gali pakelti iki 125 
svarų sunkumus, arba tikti 
kitokiems sunkiems d a r 
bams. 150 uarbininkų reikia 
tuojau. 

.̂ Nurodo taupyti 
vartotas kojines 

WASHINGTON, spalio 13. 
—Karo gamybos boardas at
sišaukia į moteris, kad jos 
taupytų savo vartotas šilki
nes ir "nylon" kojines. Sako 
netrukus bus pradėta šių 
vartotų kojinių rinkimo kam 
panija. Surinktos kojinėti 
bus perdirbtos ir panaudo
tos narako maišeliams. 

Pažymima, kad šiandieninio' radiją šeštadienio 
karo aukomis krito 30 misi- į spalio 17 d. 
onierių ir 1 vienuolė. Jie žu- Šventasis Tėvas Pijus XII 
vo einant šventas prieder- prisiuntė per arkivyskupą 
mes—pasiaukojo platindami ! Spellman įvertinimą ir lai-
tikėjimą tarpe pagonų. š im-! minimą visiems Amerikos 
tai kitų tolimose misijose misionieriams ir tikintie-
gyvena didelius fizinius sun- j šiems, kurie kokiu nors būdu 
kūmus. Kas jiems skaudžiau 
sia, kad kai kurie jų nuo 
šventų priedermių atitraukia 
mi—suimami, internuojami, 
arba išsiunčiami kur kitur. 

Nepaisant sunkiųjų misio-
nieriavimo sąlygų, apie 80 
nuošimčių 

gelbsti misijoms. 

n ų 

Nulinčfuoti du 
negrai 

OUTTMAN, Miss.. 
13. — Areštuoti du 
berniukai 14 m. amž. 

Rasta mimsi 

Cincinnati a r k i v y s k u p a s k s Lang ir Ernest Green ir geryjeg. 

progos, kaip tais išdavikais 
nusikratyti. Ir nusikratys. 

Berle kalbėjo gausingam 
italų piliečių susirinkime mi 
nint Kolumbo Dieną. 

LONDONAS—Rusų kole-
spalio g i j 0 j e Romoje daromi planai 

^g™ katalikybę atgaivinti Rusi-
joje, praneša Religious News 

likę savo misijose karo ištik
tuose kraštuose, pareiškia 
New Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman 

John T. McNicholas, O/P. , 
laiške savo arkivyskupijos 
kunigams Misijų Sekmadie
nio reikalu tarp kita sako, 
kad po šio karo per daugelį 
metų J. A. Valstybių Katali
kų Bažnyčia turės daugiau
sia rūpintis misijomis—pri
statyti daugumą misionierių 
kunigų, brolių ir sesers. 

uždaryti Ckrke apskrities, Tenai, sakoma, yra vilties 
kalėjiman. Jiedu, kaip sake- į atsižvelgus į religinių perse- , 
ma, prisipažinę bandę išgė-, ^ 0 ^ , & ateirinio aktyvu-! paliekama karo vadams ir 
dinti 13 m aml baltąją mer m į t raukimą. j t a s nesvarstytma. 
gaitę. Už rivumių gyventojų žu-

Apie^50 vyrų nak^ įsiver-f LONDONAS. Reuteris dymus okupuotuose Euro 
žė kalėjiman, abu tuos neg- iš Kinijos praneša, kad kaž- pos kraštuose po karo kalti 
rinkus išvilko ir pakorė. Au- kur pastebėta didele japonų . "rinkai bus susekti, patrauk 
toritetai nesistengia surasti j eskadra plaukianti į Pietų į ti tieson ir nubausti, sakė 
linčiuoto j ų. Pacifiką. , prezidentas. 

paveikslas. Tad reikia supra 
Žemės ūkių (farmų) pro- gt^ kokia bus ta jų "Buurja." 

blema yra viena svarbiausių
jų, nes reikalinga produkuo
ti maistą, būtiną kariaujan
čioms jėgoms ir pramonių 
darbininkams. Prezide n t a s 
rekomenduoja mokyklų au
toritetams taip pasitvarkyti, 
kad vidurinių mokyklų mo
kiniai turėtų laiko kiek pa
dirbėti ūkiuose arba karo 
pramonėse. 

Prezidentas minėjo ir an
trojo fronto klausimą. Sakė, 
kad antrasis frontas bus su
keltas. Bet kada ir kur, tai 

visaseima 
BLOOMrNGTON, EL, spa

lio 13.—Paul Roeske, 46 m , 
geležinkelio "brokeman," jo 
žmona Margaret, 41 m., ir 
jųdviejų du sūnūs. 20 ir 18m. 
amž., rasti namie mirę. Še
rifo pavaduotojas Jim Chris 
tensen sako, kad visi keturi, 
matyt, deginamuoju gazu 
užtroško. Nes namų rūsy 
rastas užkaistas puodas su 
vandeniu ir gazas laisvai 
sunkėsi. Užviręs vanduo už
liejo gazo liepsną. 

LONDONAS.—Britų bom
bonešiai pradėjo kas naktį 
atakuoti Vokietijos pramo
nės centrus. 
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STUDIJUOJA JAPONU LĖKTUVĄ ZEKO 

Trečiadienis, spalio. 14. 1942 
* ' a-' 

taus Karalystes platinimo 
dar-Vv» 

NEUŽMIRŠKIME SUNKIAI DIRBANČIU IR 
SERGANČIU SESERŲ 
Atsišaukimas į visuomenės geraširdžius 

Jau virš keturių metų kaip išnuomoti Vila Belą, het ne-
pasiunteme j Sao Paulo pen- žinau kaip daryti. Daugiau į 
kias PraneišMetes Seseris, skolos užsitraukti sau. nesi-! 
Tada geraširdžiai sudėjome nori, o vel ir vaikų gaila. 
joms keliones lėšas ir gal Reikės gerai apsvarstyti są-
kiek viršaus, bet tenai jos lygas. 
atsisėdo ant gruzdyno, ture- Trečia rūpestis, novicija-
jo mokyklą ir sau butą nuo- tas. Jau gruodžio 8 d. turi-
moti. Turėjo apsirėdyti, pa- me ruošti pirmas įvilkimų 
valgyti ir mokytis vietos kai- apeigas, nes jau užsibaigia 
bos ir papročių. Sakyčiau, kandidačių laikas, č ia vel 
jos dirbo tikrai misijonieriš- kyla prieš a k i s daugybes 
ką darbą. Brazilijos lietuviai klausimų, tarp kurių finan-
buvo pakrikę ir nuo Dievo sai užima ne mažiausią vie-
bei bažnyčios pasitraukę. Jos tą". 

Konferencijos Dalyvis 

<T>r»n*a3" 
Tai yra paimtas japonų lėktuvas zero (Mitsbubiaki'OO), ant kurio uždėta, balta žvaigždė, vietoj raudono japonų 

ženklo. Šis japonų lėktuvas yra studijuojamas Amerikos aviacijos ekspertų Navai Air Station, San Diego, Calif. 
Šis japoni| lėktuvas buvo numuštas Aleutian salose ir j is nukrito beveik sveikas. 

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS! 

TTk viena pora akiq visam gy-
venlmui. Saugokite jas. leisdami 
ISegranunuoti isw moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali soteUctt 
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime mkjoiu. kūne pašalina 
Ttsa aKio įtempima. . . 

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

OKrOJLETRJSTAI 
1891 So. Ashland Avenue 

j t f Į M 18-toa 
Telefoną*: CASAL 052S. Cfcicajp 

OflSO VAIiAJTDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8 10 p. m. 

Trečiad. Ir Mtad. 9:10 a. m. 
iM 7:0* o m. 

( 

ADVOKATAS 

pylinkės tretininkai aptarti apie šv. Pranciškų. Savo ta- j torius, priminė visiems, kad 
su pagalba vietinių kunigų Tai matote, brangūs gera-1 savo gyvenimo ir veikimo riningoje ir įdomioje paskai-! iš susipratusių ir veiklių tre-
suorganizavo net kelias mo- dariai, kokia padėtis Seserų i reikalus. Gero. klebonas ha- toje t. Justinas nurodė šių į tininkų Bažnyčia daug tflri-
kyklas ir prigteradė šimtus PrasKaškiečrų Bra2ilrjoje, ku' kėjo, kad konferencija j Tre- dienų pavojas ir Asyžiaus! si. Tai matyti iš Popiežių 
lietuviukų, prie katalikiškos rias daugiau kaip prieš ket- ' tininkų gyvenimą įneštų dau Atgailotojo šv. Pranciškaus', išsireiškimų. — "Per Trečia-
mokyklos, bei Dievo. Dabar, verias metus pasiuntėme te- ' giau gyvumo ir veiklumo, reikšmę mūsų laikams. Poi jį Ordiną ir šv. Pranciškaus i ryšimais dirbti uoliai Kris-
vietoje penkių, jau išaugo [ nai misijonieriauti. Iš vargo "Šv. Pranciškaus Serafiškos paskaitos b u v o diskusijos I dvasią pasaulis liko išgel- _ _ . 
iki vienuolikos seserų, bet vienos serga, kitos gi g a t meiles dvasia teaždega vi- kaip pritraukti jaunimą j } betas, ir dabar Tretysis Or-
štai ką jųjų vyresnioji se- jaunystėje apleisti šį pašau sos!", baigė savo kalbą kleb. Trečiąjį Ordiuą ir suakty- j dinas yra geriausia priemo-
suo M. Julija rašo: "Jau ant- lį ir taip svarbų darbą —- i kun. Ig. Valančiūnas. Kon- vinti visą TretininkTi gyve- ne žmonėms sagrjžti p r i e 
ras mėnuo, kai esu ligonė, ant visados. Mes pasižadė-, ferencrjai vadovauti gerb.! nimą. Evangelijos. Jei šv t Pranciš- I 
Visi vargai ir rūpesčiai tiek j ome jas remti. Tiesa, šelpė- j klebonas pakvietė kun. S t i Baigus diskusijoms. Luci- kaus Ordinai klestės, klestės 
kenkė sveikatai, kad galuti-', me, bet nustojome. Aš iš Railą ir sekretoriauti — O. į ja Sabeekaitė, skambinant tikėjimas ir visos krikščio- ! 
nai h- širdį paveikė. Dabar i paskutinio pasiunčiau joms į Unguraitę. į pianinu prof. Francis Ause * •iTo-on dorybes", rašo svtvo j 
esu tiek sustiprėjusi, kad ga- šimtinę.' P r a š a u maloniai, j j ^ n n g^ Bajfct pradeda- i ̂ l ū t ^ pagiedojo "Avė Ma rašto "Auspicato'' L e o n a s ; 
liu pavaikščioti apie namus, kad ir kiti, kitos prisidėtu- Į m a g konferencijai pirminia- r*a"• ^ Urbaitė pagiedojo į XDX 
Bet ir tai visai mažai. Jei mete. Ar tiesiog joms pa . - . i r r «^ p r i m i n ė susirinku-ja* ) Marijos giesmę. ' 
tik Mek daugiau pavargstu, siųsti (Sisters of St. Francis gįgj^g ^ a d ^ konferencija Atstovams padarius pra 

Tretininkų konf eren c i j a | WHITNEY E. fARUTIS 
buvo užbaigta švč Sakra-1 
mento palainiinimu bažny- j 
čioje. Konferencijos dalyviai 
išsiskirstė su tvirtais pasi-

DR. G. SERNER 
UETUVIS AKIC GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TeL Yards 1829 
Pri ta iko A Virtiną 

Kreivas Alria 
Iš tašo . 

Ir Altinin Dirbtove 
$401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4tk St. 
t Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas: 

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8>to« 
valandos vakare. 

Telefonas CALnmet 6877 
134 N. LA SAULE ST. 

SLnam 2*14 T»l ST***. 757T 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 123(1 

Ofisą TeL Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutarti 

tai širdis vėl pradeda plakti, j Caixa postai 4118, Sao Pau-1 gnįyįesta fcieh. kun. Ig. Va- n ešhnus iš kongregacijų gy- j 
Gydytojas uždraudė visokį , lo, Brazil), arba man P"- i a n Q ū n o rūpesčiu ir p a s t a n - ' v e n i m o ** veikimo, gerb.. vi- į 
•taršą =fiėk : - ?:":rek kaip c':*:=ti 323^ c^ Lituanica Av.. O.orr.;?_ j i^ferer^va ««, p?.. ' zitatorius t. J. Vaškys davė f 
kitos dirba. Kad galėtų ir j Chicago, 111. Aš joms per-iįyjgįg ^ p p a t ^ t g v ą „ į^. taryboms prakuškų nurody-
rūpesčius uždrausti tai gal Į siųsiu. Dievas geras, už ge- tatorių Justiną Vaškį. Pa- m u * k a i P vadovauti kongre-
greičiati viskas atsitaisytų. | rus darbus atmokės. 
Bet deja, sėdžia ir rūpinuos, PreL M. L 

nes 
bos iš niekur u 
Iš mokyklos mažai kas Me-j KONFERENCIJA 

sveikinęs susirmfaisina, knu Į gacijoms. Ypatingai j i s ska-
įS^BaflapersfaiB3kBBfereu-| t i n o k a s mėnesį daryti tary-

••- * 

į P r a d ž i o į e ^ B i g u r y t ė š v . ! ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 
r Pranciškaus garbei pasakė j | § g g į g g ^ v e i k t e i n a s r T Į 

io. " » J — ~ t ftįįggt ^ v praaeiškusv ten gražų eilėraštį Jos deklama-! ŠZ5=§iS~'~ ^ 
ka, nes rr tėvams sunku ap- ^ ^ * *«—»«.«!»* •c»;<=^ •* -«- ,— kalbėjo t. vizitatorius. Sa 
simokėti. 

• ir taika" — šiuo šūkiu šie-Įvimas ir gražus lietuviški 
\ . . . v - - -i met š v . Praaciškaus šveatėr į tautiniai rūbai sužavėjo vi-

Sąjungos mokyklos labai I j e s p a ^ 4 <į philadelphijos I sus. 
blogai stovi, kai jau gal ži-Įšv. Kazimiero lietuvių para-; Toliau, konferencijoje da-
note, girdėti gandai, kad a- 1 pįj^>s salėje įvyko Philadei- i lyvavęs Pennsylvanijos uni-
teinancius metais išnuomos phijos ir apylinkės lietuvių versiteto profesorius A. Sen-
patalpas pramonei, kad ga- 1 Tretininkų ir šv. Pranciš- į nas tarė sveikinimo žodį. 
lėtų daugiau pelnyti, kad ne- į kaus mylėtojų konferencija. — Pasaulyje žvanga gmfr 
reiktų parduoti. Siūlo mums, Konferencijos tikslas bavo lai ir liejasi kraujas. Tiek j 

; geriau susipažinti su švento neapykantos ir keršto žmo-
—f Pranciškaus dvasia ir kartu nių tarpe. Pasaulį gali iš-

numatyti priemones tai mei- gelbėti tik meilė, kurią Vi
lės ir taikos dvasiai paskleis- šiems skelbia šv. Pranciš-
ti žmonių tarpe. ( kus ir Jo sekėjai Gerasis 

K«aferencija buvo l a b a i Dievas telaimina jų žygius-
skaitlinga. Joje dalyvavo vi- — baigė savo rmoširdžią kal
si ppr. Kazimiero parapijos bą prof. A. Sennas. (Prof. A. 
Tretininkai, didelis skaičius j Sennas yra šveicarietis, bei 
t&į • ^Pranciškaus mylėtojų, j gražiai kalba lietuviškai Jis 
tretininkai atstovai iš Phila- į yra didelis lietuvių priete-
delphijos Šv. Jurgio parapi- liūs). 
jos. iš Šv. Andriejaus par., Po sveikinimų, Šv. Kaži 
ir atstovai iš Camden, N. Y. miero parapijos mokiniai. 

Konferenciją atidarė mal-, vadovaųjaat Šv. Kazimiero 
da Šv. Kazim'ero parapijos | Kongr. sesutėms, išpfldė la-
kleb. kun. Ig. Valančiūnas. bai gražią programą. Sera-
Savo kalboje kun. Ig. Valau f iškas linksmumas atgijo vi-
čiūnas išreiškė savo dideli, suose dalyviuose, 
džiaugsmą, kad Šv. Kazimie- Po g r a ž i ų deklamacijų, 
ro par. pirmą kartą Ame- dainų ir vaidinimo, «ekė tė-
rikos istorijoje susirinko a- vo Justino Vaškio paskaita 

" | v o kalbos gale gerb. vizitą-
' l 

DAROMOS 
ANT PIKMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS 

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan 

Associcrtion 
OF CHICAGO 

2202 W. Cennak 
Road 

TcVfonav: 

Canal 8887 
Beo. J. K.AZANAtSKAS 

Sekretorius 

PRIVATINfiS 
PIANO PAMOKOS 

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE 

Dorothy Davey 
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio nmziko 
ALBERTO JONAS 

Mokimmo Tekmką. 
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai 

D K E X E L 3 9 2 S 

N E W V I C T O K Y 
H O S P I T A L 

Po riauia vadovyste. 
Naujai išdekoruota ir 

įrengta. 
24 vai. patarnavimas 

VIOORY HOSPITAL 
828 W. 35th FLACE 
Phone: YARds 2330 

Pilnai Jrenstas Mnfiko. r»epart-
mcnn» gydymui visoknj ligų —j 
smarkių ir liglaiklnių 
Pilnai Įrengtas Chirurgijos IX-
įfmttmrnr* v kur s i i r b a s ir n a -
^ • n e s op-racrjas atfi«fca. a i sa io -
nnogi Chirurgai-Daktaral, 

Pflnsrt į m e t a Physiotli«Taj>T ©e-
pmrUaenta^ priskaitant Diatijer-
nrjį Ultra Vioi*t Bay. Sinusoidal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo. 

Pilnai frcsgtas S-Ray Pepart-
daktarams ir padeniams. 

Tertaro Ugoniai a e -
d S stokos ptnJęru. 

_ gydymas ir priežiūra. 
K a s link mokesčiiĮ, - n s U r ^ m t . 
- ko 

LIETUVIAI DAKTARAI 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Aatrauieniais, Ketvirtuditnipt 
ir Penktadieniaia 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P.M. 
i 3 1 4 7 S. Halsted S ^ Chkago j v, 

TeL TAEds SMC 

ir Šeštadie 
3.—- SytĖBtr 

KALBAM LIETUVIŠKAI 

DR. F. C. W1NSKUNAS 
GTDYTOJAS I S CHIRUBGAS 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiio UL CAHaI 2S46 

Ofiao vaLi Z-A Ir t—9 
Seredoj pagal sutarti 

Bes.: 70*4 S * FrirtteU AVOBH 
Bes. t*Li ą g — a e * SLM 

CS. Y. A. SSSS& 
•YDTTOJAS IE CHrRUBGAfl 

IB AKDOU8 PBaTAEKO 
744 West 35th Stnjet 

11-12; 2 - i ir 6-.S0-8JSD 
t a « ' 

n-12. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAETASC DBAUGIJOS KABIAI 

Ofiao taL 
«al£ BEv"a4r 

DR. L DBNUHJS 
GYDYTOJAS Or aHZBSBOAa 

4157 Archer Avcnue 
Ofiaa M L : 1—3 ar «—8^0 P. 1 

Trefisdieaiais pagal sutarti. 

Tat OAJTal SUS 

DR. S. BIE2IS 
ftYDTTOJAS I S CHIETmGAS 
2201 West Cermak Rd. 

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. v a i . 
Sekmad, Trečiad. ir Seštad. va-

TeL TABds 2346 

D B . C V E Z a i S 
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47U» Streat 
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 TaL f*k 

Seredoj pagal catarti 

Ofiaa TeL . . . . . . 

DR. Al. RAČKUS 
GYDYTOJAS m CHIBrBGAS 

4 2 0 4 A r c h e r A v e n u e 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Hefafi 

Bes. 6958 S. Talman A ve. 
Bes. TeL GKOvrMD 0617 
Offiee TeL H U t l a t k 4648 

DR. J. J. SIMONAITIS 
6YDYT0JA8 TA CHIBUBaAB 

VaL: 2 - 4 ir 7—9 vmk. 
KetTirtad. ir Ked&ozniJ snsitarai 
2423 VVest Marųaette Rd. 

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI • 
SpeetaJr. atidarymo pa>iūlymas — 
Tik Trumpa m Laikai! Įskaitoma:— 
* Mots'inm Aki'j E c a m t -
navtnois * I atanv rnM l>co- t A fljt 
m, (VW>a» R»«in>s) • Pat- * a J ^ V 
atrinkimas M 2 Jlo-I. Ui n. g 
Ir Kanai. R~g Kaina *10.»» Vfekan. 

EGZASONLOIA DR. S. GBANT 
Bep^trnotas Of<i>—rtiiikii — Mri 39 Meta Pat yrimo. 

Daus kita Moderniilta Stjliij Populiarėmis Kainomis. 
Tai Yra Ne "Bait" Stalrnaa — Mes Parth»odan»e Ką B — i 

GRANT OPTICAL CO. 
4662 SOL TH ASHLAND AVE. TeL TABDS 6141 

Antros durys nuo Montgomery Waad 

DR. STRIK0L1S 
FKTBZCLaJi AMD STJBGBOB 

4645 So. 

karais ofisas uždarytas. 

BEZIDENCIJA: 

3241 West 66tk Plaee 
TeL BEPaaBc 7868 

TaL CABal 0857 
Kfla. taL: FBOapaot 6 6 9 

06 . P. L ZAUTŪRIS 
GYDYTOJAS IB 0EZET7RGAS 

1821 So. HaJsted Street 

HTMktrk 5846 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJOS m CHIBCBGAS 

6757 So. Western A»e» 
OFISO VALANIX>S: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 70U9 
Nedeliomis pagal sutartį 

Telefonas CAN&l 4798 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS LB CKTBPBGA8 

1913 So. Haisted S t 
OFISO VALANDOS: M ir 7 6 

ir 

08. CHABtiES SEfitt 
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

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

TeL MIDway 2889 Chkago, DL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. v a t 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. HAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IB CHTEUEOA8 

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yards 0994 
Bes. TeL: Kenw«od 4S66 

VALANDOS 
Na* 19-12 T. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak 
Ned?liomi» nuo 10 tk 12 vai diena 

TaL 14M 

DR. S. R. PALUTSIS 

6699 So. Ava. 

OflSO VALANDOS: 
Kao 2 iki 4 n- noo 6 iki S T*L vak 

Nedelioniia pagal •ntartL 
OTfiea teL YABda 4787 
Namt tai 

TaL TABda 66SL, 

A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS TB CfTIRŪBGAfl 

Ofiaa valr aaa %St n a 6-39-8* 
756 West 35th Stjeet 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 
6 iki 9 vaL vakare 

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turSti medžiagos, kuriai ga-

taikyti papuošalus. 

i . 
"Darbai parodo meiles je-

»" (Goathe). 

GYDYTOJAS IB CHIBUB6AS 
Kai.ip. 15tos gat ir 49th Ct. 

OFISO VALAKDOS: 
3 iki 4 popiet 7 iki S vakar*. 

ir pagal •atartį. 
Res. 1625 So. 50tb Avenue 

TeL Cicaro 1484 

DR. A. JENK1NS 
(Lietovo)) 

GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj 

Ofiso telefonas PBOspect 67ST 
Namo telefonas VTRginia 2421 

• 
• i 

m 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA BR CHIEUBGAS 

4146 Archer Ave 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bez. TeL LArayette•-6T"- * 

Jeigu Neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Pirm., Antr . Setvir. 6 iki 9 vak. 
PenkL, Seatad. 8:30 iki 9:30 vak. 

LAKIU VIS U A l k i ; A K A S 
OFTOMETRISTAS 

JOS F. BUDRIK 

3241 So. Haktcd SI 
Telefonas: 

CaXbmM4591 
DCL B ADfO PATAISYBO 

- i 

r 



Trečiadienis, spalic 14, I>!2 B E i U G l S 

IKvniA) 
Sena medžiaga 

Rinkimas visokios atlie
kamos arba senos medžia
gos progresuoja. CIO, AFL 
ir Gelžkelių Brolystes drau-

turi gana aHuminos padary
ti septynis iš . 50 kalibrų kul
kosvaidžius. 

Ir visa alirrmina iš 7,700 i 
puodų turi gana metalo pa 

_ i daryti pilnai įrengta pase- į 
ge veikia šiame vajuj b e n - l ^ 1 § k t u v % 
arai su 80 nuoš. šalies dien- Taigi matote kodėl atlie

kama medžiaga yra reika
linga. Vieno žmogaus auka 
gal daug nereiškia, bet šim
tų ir tūkstančių sudaro vie
ną, iš turtingiausių šaltinių 
žalios medžiagos visame pa
saulyje. 

raščių. Piliečiai visur yra 
prašomi prisidėti prie va
jaus kaipo rinkėjai ir pra
nešti apie visas nenaudoja
mas mašinas ir nevartoja
mus metalinius daiktus, ka
riuos būtų galima pristatyti 
plieno fabrikams. Moterys 
visose šalies dalyse renka ] « ' i H , A , r gazolinas 
kuo daugiausia skardinių. 
Pradžioje, žmones tik kai 
kuriose šalies vietose rinko 
skardines, todėl, kad tuomi 
laiku nebuvo patogumų at
skirti skardą nuo kitų me
talų (detin). 

Dabar "detining" įstaigos 
įvestos šešiose svarbiose vie-

-tose taip, kad skardines ga-

S 
nuose. E to matyti, kad jie 

John (Jake the Barber) 
Guma ir gazolinas artimai j-

sujungti įvairiais būdais kas I _ . 
,. .. . . . T . , I Factor prašo Chieagos pa
liečia vieną kitą. Ir abudu r -^ 
. - . . . _ ,. . , Įlicijos apsaagos nuo Roger 
būtinai reikalingi moderni- J * . ° , 

, r* *• i Touhy, kuns yra pasakęs, 
mame kare. Gazolinas varo i J , „ f_ .„ . 
__ . . -. . , i kad kai tik j i s galės įssi-
mfliiomES pnvacių ir komer-1 _ • . ._.. °, . _ 

. . . . * ..? ., j laužti is kalėjime, tai uzmu-
cijinių automobilių, beveik 5 J „. 
milijonai sunkvežimių dau- ( ^ 
giau kaip 150,000 busų. Sunk • 

peticija prezidentui 
(LKFSB). Po pirmojo ka

ro siekdami Lietuvos pripa
žinimo Amerikos lietuviai 

į surinko milijoną parašų, ku 
Į riuos nuvykusi didžiule de-
jlegacija 1921 metų geg. 31 
į dieną įteikė prezidentui. Da 
bar gi Kat. Federacija ima-

i si iniciatyvos surinkti para-
• šus lietuvių motinų, kurių 
I sūnūs išėję į kariuomenę. 
Motinos vardan sūnų lieja
mo kraujo prašys preziden
tą, kad jų tėvų kraštas Lie
tuva būtų išlaisvinta ir jai 
būtų užtikrinta nepriklauso ; 
mybe. Peticijos tekstas jau 
baigiama paruošti. Bus ats
pausdinta apie 6,000 blan
kų. Numatoma kad peticija 
bus įteikta 1943 metų vasa
rio 16 dieną. 

- r . L A S S T F T F n A n a 
! vietą. 

VVOLK S T L O I C 
1945 VVeif 35*" Srrett 

T/u- 7i,&</ U/e^^f 

w jo* ouest-

"DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS 1 

vezimiai 
apie 35,000 padangų per die- | Įima kolektuoti iš kiekvie

nos šalies dalies ateityje, j ną. Labai daug gumos išeik-
Kada visa medžiaga iš I vojama kasdien, 

ir busai išnešioja Adr6Sdl S ib ird l l 

ištremtiį lietuviu 

i 

šalies laukų ir darželių bus j ^ greitą važiavimą. 
surinkta perdirbiniui, ką su 
ja mes darysime? Stebėti
na ką mes iš jos galėsime 
pagaminti. 

Atliekamas senas geležies 
ir plienas iš dešimt senų vir-
fcives pečių padarys pakan
kamai plieno del vieno pil
nai įrengto skautų karo. 

dauguma 

Metinis Atminimas 

61 šaldytuvas 

_ i 

vieną lengvą tanką, ir vie
n a s užtenka del 12 lengvų 
kulkosvaidžių .45 kalibrų. 

6 didelės atmatų skardi-
~ edarys vieną prieš-Iek-

tuvinį nurodytoj ą; 17 senų 
radiatorių pagamins 75 mm. 
tankų šautuvą; ir v i e n a s ( . I »^i. 
viedras pagamins tris dur- AUQ9 Ll6ltfY0S 

Vienas varinis puodas pri- i OrBIKĮIĮ SK3KIUS 
stoto pakankamai vario del? tLKFSB). Prie Friends 
8 4 isšovimų automatinio šau- of Litbuania Čikagos sky-
tovo amunicijos. jriaus prisidėjo Dr. O. In-

Viena. sena baterija gali gvoldstad ir John O. Steen. 
parūpinti užtektinai švino Abu norvegai Dr. O. Ingvo-
dėl trijų prieš-lektuvinių šau ldstad daug yra nudirbęs 
t a v ų norvegų aukų rinkimo veik-

Aliuminas iš vienas skal- loję. 
biamos mašinos gali padą- -
ryti 21 keturių svarų pade
gimo bombą. 

(LKFSB). Apie septynias 
dešimties Sibiran ištremtų 

Vienintelis teisingas ir | i i etuvių adresus turi Lietu-
praktiškas būdas išvengti į v o s konsulatas Čikagoje. 
baisią gumos stoką yra pa- f 
skirstyti gazoliną. Visą tau- m ~ 
tą apimantis racijonavimas» 
prasidės lapkričio 22 d. Jau 
d a b a r pergreitas važiavi
mas sustabdytas su maksi
mumo greitumu iš 35 mylių 
per vaiandą visiems karams 
Suv. Valstijose apart sunk
vežimiams ir busams, kurie 
daro regnliares keliones. Le-
tas važiavimas taupo gazo
liną ir padangas. 
Trūkumai ir pasiaukojimai 

Vytėmtose dar tebėra 
saleziečiai 

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

k. 
AMANO 

t 
MAZLLALaKO 

kuris apleido Sį pasauli spalio 
14 d. 1941 m. ir tapo palaido
tas šv. Kazimiero Kapinėse. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados neužmiršime. Pri
simindami . * » Jiud na dieoe- -
lę. ttlpraSeome Sv. Mišias Spa
lio 14 d_ T vaL ryte. šir. Jur
gio parap. bažnyčioje. Kitos 
šešios šv . 3H§©» * « s atlaiky
tos 35E PranciSkans Vienuoly-. 
oe . Pittsburg-h. o vienos Tėvų 
Marįjomj koplyčioje. Hinsdale. 
niinois. 

Mes jo artimieji nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
Šiose pamaldose ir kartu SB 
njsrais pasim<4sti už amžir.c. 
atiisio Antano si^la. 

Tie, kurie negalės išklausy
ti žv. Mišių, prašome nors ke
lias maldeles sukalbėti jį pri
siminus. 

O jūs miejas vyre. ir bran
gus mūsų tfveii. ilsėkis Vieš
paties ramybėje. 

Ištekame nuliūdę Moteris. 
Thiki«>ry-< Sūnau Krolis, Bro-

Gyveno Tėvų Marijonų ūkėje 
Mirė Spalio 12. 1942 m. 
Gimė Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdi

me gimines ir jos prietelius. 
Kūnas pašarvotas Antano 

M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį. Snalio 15 d. iš kop'y-
S o s 9:30 vaL ryto bus atly
dėta į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurio;-3 įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bos 
nulydėta į šv . Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
Laidotuvėse.' 

Nuliūdę: 
Gimines ir jos Prieteliai 
Laidotuvių Direktorius 

Antanas 31. Phillips, Telefo
nas Yards 4908. ^ 9 m 

"DRAUGAS" HELP W * S T E D 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

121 BTo. Dcarborn Street 
TeL: RAVdolob »4tt8-»18» 

; j 
HELP W.\STED — VYRAI 

100 — VAIKINŲ — 100 

Prie abelnų dirbtuvės darbų 
SHIFTAI 8 A . M . K I 4 P . M. 

12 M. IKI 8 A. M. 
W. F. HALL PRINTING CO. 

4600 Diversey Ave. 
EMPLOYMENT DETT. 

G E L Ž K E L I O 
Paprasti Darbininkai. Kam Valyto
jai. Round-Housf- S-=rvir^ Vyrai r*i-
tstSSaifS. UJAJISU- MastPr M»-<-banic 
s»-kjn<"iai— 

C. B. and Q. R. R. CO. 
162./ So. Western Ave., Chieaso 

rcBAi — sr ŠEIMOMS 
IŠMOKINSIME 

TVii- Tklarliino Shop darbų. fVros 
(t^rbo sąlygos. Atsineškite eimimn 
liūdiltraa ar pilietybės rKvpieras ir 
sričiai s*fTirit\- kortele AtsiiaHkite \: 

3025 W. 47th STREET 

YRA MALONU 
DIRBTI D£L "JEWEL" 

Patyrimas nereikalingas. Siort- dar
bai. Pradinė alga S9> M. PUaas už
mokestis laik* mokinimo 

APPLY 9 A . 1 L t>~6 P. M. 
5932 W. rHICAGO A\1L 

arba 
3617 S. ASHLAND AVE. 

JEWEL FOOD STORES 
VAIKINAI 

r"žimti nuolatinius Ofiso Pasiuntiniu 
darbus. Gero mokslo, švarūs ir man
dagūs. 

AMERICAV MEniCAIi 
ASSOCIATIOS 

5*5 X. Dearborn St. 

N R B T T V P S PACELBtVTfK.\I 
Vaikinai ir vyrai su kiek tai paty
rimo didelėje lovų isdirbimo dirbtu-
v?>>. Cera užmokestis. 

COLrMRIA BEI>DING CO. 
lT.lo Vn. Woteolt 

S<"KEW M-VCHIVE VTR.U 
H E t P WA.VTED — MOTERYS 

Aalomatic ir Hand sere îv set-up vy- j MERGINOS reikalingos — prie 
rai reikalingi- Aukštas užmokestis, j fengvt; dirb 
overtime. noolatini darbai. 
karės industrija. Pasaukite 

SEELEY T 4 « O 

_ _ dirbtuvėje darbų. 5 dienos 
)(Svarbi Į savaitę. Patyrimas nereikalingas. 

DOCTOR DRESS CO. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ »47 W. Jaok^on Blvd. 

TLA T HE HAXD reikalingas. Taipgi i REIKALINGOS DVI MERGPXOS 
vaikinas IS. metų senumo, dirbti dirbrrrvžie ir jautru vyrų. Patyrimas 
machine- shop. Kreipkitės j — nereika»inea_ 

HODCSON" P O r V D R Y CO. SHPEKtlNG REPIECTOR CO. 
2©12 W e t lSUi Street 1431 W. Hubbard 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS 
^ • 

LAIDOTUVIŲ DU4KKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109 

U8I2 So* Westem Ave,, Chicogo 
Telefonas GroveMU 0142 

Mūsų jMitarnavrmas yra greitas, mandagns ir 
jūsų fmagsBfcaaii stoviui prieidamas. 

REIKAUNCI \~V-RAI iki 55 metu 
s^nurao. prie lensvų dirbtuvėje dar
bų. Patvrimas nereikalingas. -Atsi
šaukite D A B A R . 5-tamo aukite. 
MeU.OD & CO_ 21« "W. Institute- PL 

MACHESTSTAI 
Geri aU arfund vyrai. Proga Ssi-
dirbti. Amžius nesvarbu. Geros 
darbo sąlygos ir trarrsportacija. Pa-

. šaukite j 
KEYSTOXE 2172 

I f 
• PAIEŠKOMAS VYR.VS SOFEKATTI 
! 'T>RAt"GCT" yra r«>ikalineas šoferis Į 
! Kaktiniam darbui, kuris kartais ga- ', 
. lėtų t'ūt' suderintas su turimu dar- ', 
į bu. Kreipkitės į "DRAUGĄ** rytais 
it-'^fonu — CANal Soi«^ arba asm"- » 
į nlškai Prašykit P. P. Cliikas. MXC. I 

TOOL. PIE. ir J1G MAKERS rei-
V-'--^- T-."rnri V{--<Į S^TAtr Maebi- I 
overtime. -">_tsišauki;e tarp S vai. ry- \ 
to ir 3 vai. po pi-rt. 

MONROE ACME CO. 
215 N. \berdex-n 

JACSOS MERGTNOS 
Prie lengvu dirbtuvėje darbu. Pa
tyrimas nereika'inga- Pastovūs dar
bai. g*H-a Uižmokestis. 

SOOl IT. GBAVD A V E N I E 
(netoli Sacramento). 

MERGTNOS REIKALINGOS prie 
lengvu assembly darbu. Patyrimas ne-
reikalūKa. 
COMET MODEli AtKPt-ANE CO. 

129 V. 2*«1> S t 

MERGINOS 
Prie Pakavime ir Bindery darbtj. 

THE PKOCESS CORP. 
1956 S. Troy S t 

i MERGINOS ir VAIKINAI reikalin-
• gi išmokti amatą- Lengvas Bindery 

darbas. Gera užmokestis laike moki-
I nimo. Greitas isidirbimas. 

PT \<n"Tr p.TNPTvr. r o p p 
732 So. Shermesn Street 

» R I I X PRESS OPERATORIAI 
Patyrę. 30 cent u į valanda iš pra-

1 MERGINOS — MOTERTS 
Patyrimas nereikalingas. Prie leng
vu pakavimo darbu- Pastovūs, darnai. 
THOMPSON * TAVLOR TMVISION 

cetr 
«as w. 

S A N D E R S - ^ Spindfe-ir^ B e * . Pa-^ 
! tyrę prie novelty rakarsdu. * 
į FEDERAt WOOI> CAKVIX<S ' PARDAVIMTT KBAUTCVe 

102» "OT. ChicaKO. Ave. fRa-adasi geroj v l e to t BetoB McKlnler 
VAIKINAS IR VTRAI 

Prie lengvų dirbruvėje darbu. Pas
tovūs darbai. 

THOMPSON & TAYLOR 
OTVISION.::.:: 

r,S6 W. Ceraak R.L 

V.«KIN-<I 
Prie Pakavimo ir Bindery darbų. 

THE PROCESS CORP. 
1»5« S. Troy S t 

Fark. Labai gert irenjrimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreiokitej prie: • 
Mr. \Talter Ntrtow. 2SBO W. S7th St , 
CbJcmgo. m. . teL LAP»yette •<>•». 

PARSHM.-ODA MAR«-ftJETTE 
PARKE MŪRINIS NAMAS. 2 Hetę 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamą^ kaina, arba apsiims i mai-
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės 
sekančiai: 
7242 SO. F A I R F I E U ) AVENCE 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Elektrine valymo masina 

iQįi'FT>UTKV, « \ ROX 
( SABONAnTEN ft ) 

(po tėva's MiHiaiickaitė) 
Mlre Spal'o 12. 1942. 3 S5 vai. 
ryte. sul»u"'n5 47 m. am*. 

Gimf Lietuvoj*" Ki'n IS Kė
dainių ?pskr.. Vosyliškiu par.. 
Levikalniy ka»rno. 

Amertkoje iS-yveno 2 S m. 
Pa'iko dide'iame nu'iūdime 

vyra Kaz'mi-ra, duk'<>rj Ell<-n 
ir žentą Albert SV»abis. 2 sū-
nus Edvar*'* (U^. Navy) ir 
marčia I.uoille ir Bruno, anū
ką Ed«ard Charles Sabon. se-
atsr\ Jnltą Ir Svcgerl Juozapą 
Antanaičius ir jų Sefmą. Svo-
ger). Svogerką Joną ir Ona 
Sabonaičii:s ir 1ų Solma ir 
daug kilų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Uietuvoic paliko seser) Ma
rijoną Mlellauckaitę, 

Kanas pašarvotas namuose, 
3328 So. Emarald Ave 

LAldo'uves tvyks ketvirta
dieni. Spalio IS, fi rainų $:»• 
•vai. ryto bus a t l ^ ^ a J Sr. 
Jurgio parap. bažnv-eią. ku
rioje t«yks gedulingos pamal
dos u i veikmes »1ela- Po t>«-
maldn bus luitydeta I 5v. Ka-
slmlero kapine*. 

Nuotirdiin krl-aaaae -rlsns 
irlmlneSL draugus-r-^ tr pažįs
tamus dalyvauti Įaiaotuilna. 

Nullflde Vvrav Imktr, Sū-
n»L t o t « . Marti. S-w>. Sro-
prrtel. Svogrrka, 

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.) 

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOUEJAI 

ŽENKLAI 

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas — 
ŠI Firma Virš SO Meto 

Tos Pačios Vttnuį 

GABY, jTOBIANA-LAIDOTli V1Ų IŠTAIGA 

PRUZ1N FU N ERA L HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnan ja. 

PHONE: 9009 620 WEST 1KTH AVENUE 
NABIAI 
Chieagos 
Lietuvių 
Laidotu via 
Direktorių 

•"'*'-*fr 
S i^ 

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS 

ĮJOS. 

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį. 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse. 

J. LIULEVIČIUS 

PERSONALJZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL. OOST. 

Memorialą Erected Anyvvnere 

^jiW 'y. 

4348 SO. CAIIFOKNLV AVE. LAFAYETTE S572 

P. J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRJSET 710 W. 18tfc STBEE1 

Telepbone YARDS 1413 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th STREET YARDS 9781 

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices. 

BUY U. & WAR BONDS VVITH T H E SAVING! 

[JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius 

AMBULANCE Dieną ir Naktį 

MAŽEIKA 
S319 LITUANICA AVE. 

EVANAUSKAS 
Pbones YARDS 11S8-39 

KRETPKIT&S PRIE LIETUVIO 

JOHN W. PACHANKIS 

LACHAWICZ IR SUNŲS 
SKYRTCS 42-44 E 108tb ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE 

TeL PULLM.VN 1771 
Phonc CANAL 2515 

MODERNI IMilJfcf PARODA: 
4535 W. Washington BĮvd. 

TeL ESTebrook 3645 

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
TeL REPubUc 4298 

4605-f7 SOFTH HERSOTAGE AVENUE 

Tel. YARDS 1 7 4 1 - 1 7 4 2 
4SS2-S4 SOUTH CAUP0RN1 .V AVENUE 

TtL LAF»yette 6727 

L. BUKAUSKAS 
19821 SO. MICHIG AN AVE. PULLM.\N9661 

Laidotuvių tHrektcirius An
t a n a s M.. Phlllipa Tel. Yards 

CMS. 
VALANDOS: Kasdien 9-9 T. vmk.; Settad. Ir Sekm. 9-6 vaL 

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak. 
B stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 LITUANICA AVENUE Pbone YARDS 499S 
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Karą laimėsime - žmonija bus laisva 
Kolumbo dieną pasakytoji Prezidento Roosevelto kal

ba buvo pažymėtinai svarbi. 
Papasakojęs įspūdžius apie savo in cognito kelionę 

po karo pramones centrus, Prezidentas pažymėjo, kad — 
1. Santarvės jėgos stiprėja. 
2. Jungtinės Tautos karą laimės. 
3. Nacių, fašistų, ir japonų militarizmo vadai turės 

būti. nubausti. 
4 . I r 18 m, vyrai bus reikalingi kariuomenei. 
5. Karo strategiką reikia palikti militariniams eks

pertams. 
6. Kariaujama dėl visų tautų išlaisvinimo. 
Prezidentas ir daugiau klausimų palietė, tačiau čia 

suminėtieji yra patys svarbiausi. 

Laimėsime ,. .. . . . , . _ 

^sėra aoc ,CI..Č;>. iiau K.ė£v:čr.arr. pauoriir:: sio rira t̂u 
gyventojui bsrvo džiugu girdėti iš paties vyriausio kraš
t o ir karo vado, kad Amerikos. Anglijos ir kitų san
tarvininkų karo jėgos auga. Tos jėgos jau viršija prie
šų jėgas. Priešai daug vilties dėjo j nervų karą, sėjantį 

gMKJgtfnrtj penktąją Jroloną ete., bet tikslo ne-

Nepasisekimai prie Stalinogrado, miTžmSki nuostoliai, 
maisto stoka, nuvargę darbininkai karo pramonėse — 
naciams užduoda didžiausią galvosūkį. 

Dėl to, abejonės nėra, Amerika ir jungtinės tautos 
karą laimės. ,„ g .„ „ 

Taip kalba Prezidentas. 
Ir jis, aišku, neklysta. 
Karą laimėjus, jungtinės tautos neieškos masinio 

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

Taip ir turės būti. 

Karą pradėję diktatoriai. Jie tiek tautų pribloškė, 
tiek kraujo praliejo, tiek ašarų išspaudė, tiek daug 
skriaudų pridarė, kad jie tiarai sasila-iiks užpelnytos 
bausmės. 

Karo eigą nestato militar-niai žinovai 

Suminėjęs, kad U. S. kariuomenei bus reikalinga mo
bilizuoti vyrai nuo 18 metų amžiaus. Prezidentas atsi
liepė į motinas ir tėvus, užtikrindamas, kad Amerikos 
kariai yra puikiai paruošiami karui, apginkluojami ge
riausiais karo pabūklais, geriausiai užlaikomi, kape
lionai šauniai rūpinasi karių dvasiniais reikalais. 

Prezidentas ypač stipriai pabrėžė, kad karo eigą nu
stato karo žinovai, strategai, bet ne rašomųjų maši
nėlių strategai, kurie savo pažiūras skelbta soaudoj ir 
per radijo. 

"Vargas su rašomųjų raaŠmėl*ų strategais yra tas", 
sake Prezidentas, "kad. nors jie gal ir tufi gerų idė
jų, jie savo žinioje neturi daug informacijų apie mi-
tttarijūij operacijų faktus ir problemas. 

"Todėl ir ateityje mes paiiksime karo pianus mili
tariniams vadams". 

Šiais žodžiais Prezidentas atsako komunistų agi
tatoriams, kurie agituoja, kad karo planai — laikas 
ir vieta atidaryti naujus frontus butų nustatyta ma
siniuose susirinkimuose. 

Mes taip ir 

geriausius strategus, rimčiausius karo ekspertus. Pas 
juos suplaukia iš visų karo frontų simrikmenlškiau-" 
šios žinios. Jiems yra žinomas ir priešininkų jėgų 
judėjimas ir jų pajėgumas. 

"Vyriausieji karo vadai, prieš savo akis turėdami 
visus karo eigos davinius, nustato ateities veiklą. 

"Jiems pasitiki milijoninės armijos, pasitiki visa 
eBė tautų. Pasitikime jais ir mes, nes jie žino ką 
daro." 

Tą patį vedamąjį straipsnį baigdami pažymėjome, 
kad "karas tikrai būtų praloštas, jei vadai pasiduotų 
sentimentui, jei klausytų ne šalto proto, ne strategų 
ir kitų karo ekspertų nurodymų, bet demagogų sukurs
tytos minios." 

Rugsėjo 2> d . atsakydami lietuviškų bolševikų redak
toriams dėl reiškiamo nepasitikėjimo Prezidentu Roose-
veltn ir karo vadovybe, mes rašėme: 

"Ne Litvinovas, ne Anglijos ar Amerikos komo-
nistai, ne slakeris Prūseika ar parsidavėlis Bimba 
su Mizara ir Andruliu nustatys laiką, kada atidaryti 
antrąjį frontą prieš Vokietiją, bet Prezidentas Roose-
veltas ir Premjeras Churchill, pasiremdami mllitari-
nių ekspertų patarimais". 

Tuos ir kitus mūsų teigimus Prezidentas Roosevel-
tas patvirtino savo kalba. Dėl to, lietuviškieji komu-
naciai arba penktakojai gerai teįsiskaito Prezidento 
pasakytąją kalbą, kuri visais atžvilgiais yra begalo 
svarbi. 

Anot Prezidento, Jungtinių Valstybių karo planus 
nustato jungtinis armijos ir laivyno štabas, kuris nuo
lat posėdžiauja. To štabo viršininkai yra — admirolas 
Leahy, gen. Marsnall, adm. King ir gen. Arnold. Jie 
veikia artimame kontakte su Jungtinių Tautų militari-
niais ekspertais. 

Ateities planai 

Prezidentas pranešė labai svarbų dalyką. Jis primi
nė, kad pastaruoju laiku daug strateginių nuospren
džių^ buvo padaryta. 

"Vienas iš jqT, sakė Prezidentas, "dėl kurio mes 
visi sutikome — nečia atitraukimą priešu jėgų nuo 
Rusijos ir Kinijos prie kitų karo teatrų naujomis 
efensyvomis prieš Vokietiją ir Japoniją. Pranešti, 
kaip ir kur tos ofensyvos bos pradėtos, šiuo laiku 
per radijo Begalima". 

Gerai, kad bus f J C « t naujos otensyfos ir labai 
g e n i , kad neskelbiama kur i r kada jos bus pradėtos. 
Tai yra generalinių karo štabų, reikalas. Jei savo pla
nus paskelbtų, priešai jais tikrai pasinaudotų. 

Tai patvirtina, kad Anglijos ir Amerikos komunistų 
agitaciją už antrąjį frontą, nurodant net laiką ir vie
tą kada ir kur tą frontą atidaryti, buvo ir yra didžiau- § 
sia nesąmonė. Jų, komunistų, norus pildyti — reikštų 
pasitarnavimą priešui. 

Už visų žmonių laisvę ir gerovę 

Prezidentas Rooseveltas dar kartą stipriai užakcen
tavo, kad šis karas yra vedamas dėl visų tautų ir dėl 
visų žmonių laisvės ir gerovės. 

"Šiandien naujojo pasaulio sūnūs kovoja tolimose 
nuo save krašto — Amerikos šalyse apsaugoti visos 
žmonijos, narnant ir mūsų, dėsnius, kurie klestėjo 
naujojo pasaulio laisvėje. Mes atsimename nesuskai
tomus žmonių milijonus, kurių ateities laisvė ir pati 
gyvybė pareina nuo pastovams jungtinių tautų lai
mė jono." 

Bus tikrai džiugu, kai, sudužus Berlyno ašiai, pa-
sijusime, jog vėl esame apsaugoti, jog mūsų kultūrai 
ir civilizacijai nebėra pavojų. Dėl to, Prezidentas ir 
kalbėjo: 

"Mes, dėl to, kariaujame del atstatymo ir Įamži
nimo pasauly tikėjimo ir vilties." 

Tikslas labai aiškus. Vokietijos ir Japonijos mi
litarizmo siaubas turi būti sutriuškintas, kad j i s dau
giau savo galvos nebepajėgtų pakeiti, kad jis nebegrą-
sintų destrukcija, vergija, žiauria mirtimi 

Tokia tai buvo Prezidento kalba. Ji priduoda vilties 
ir ryžtingumo. Tai nėra tušti žodžiai, bet jie yra pa
remti faktais, mflžiBaBfcaia darbais ir pastangomis. 

Ta proga norime primintu kad mes, atsakydami mi
nių kurstytojams, keliais atvejais rašėme apie reikalą 
palikti karo reikalus militariniams ekspertams. Rug
sėjo 24 d. savo vedamajame rašėme: 

f*A*i 

"žvaigždė" vis dar tebesi-
gilina į Amerikos lietuvių 
senovę. 

Š. m. spalių mėn. numeris 
turi įdomų kun. J. Žilinsko 
pamokslą, pasakytą 1894 m. 
Snenandorio lietuvių bažny
čioj. 

Tai buvo pawinkalag pir
mose pamaldose naujai pa
statytoj gražioj to miesto 
netuvių bažnyčioj. 

"Akys ir širdys", kalbėjo 
pamokslininkas, "visų Ame
rikos lietuvių buvo atkreip
tos į Sbenadorį lyg į paveiz-
dą, lyg į Jeruzalę kokią iš
ganymo ir vadovystės". 

Tais laikais Shenadorio 
lietuviai vaidino labai svar
bų vaidmenį Amerikos lie
tuvių gyvenime. 

Ar tik ne panašų vaidme
nį šiandien vaidina Chica-
gos lietuviai. 

• 
Kun. A. Milukui, senam 

mūsų laikraštininkai ir vei
kėjai, reikia atiduoti didelę 
pagarbą, kad jis nesustoja 
leidęs "žvaigždę" ir rinkęs 
vertingą medžiagą Amerikos 
lietuvių istorijai. 

Šis laikraštis arba žurna
las galėtų eiti ir mėnesinis 
ir dar iaug daugiau istori
nės medžiagos surinkti ir pa
skelbti, jei mūsų rašytojai 
ir pati visuomenė ateitų į 
talką senam ir uoliam spau
das veteranui kun. A. Milu
kui. 

Anot A. Jakšto: 
"Vienas žodis ne šneka, 
**Vienas vyras ne talka — 
"Kai du stos — 
"Visados darbą padarys!" 
c 
Šiuo karo metu moterys 

tikrai didelį vaidmenį vai
dina. 

Tasai vaidmuo reiškiasi į-
vairiose srityse. 

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

Vien tik Chicagoj ir Cook 
County per keturis mėnesius 
moterys pardavė b o n ų už 
§61,706^12.74. 

Garbė joms! 

Iraimf ne tik1 akla, bet ji 
apnkdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. (Ciceronas). 

Klausimai ir Atsakymai 
Pašenavotas prof. Kam

pininke! 

Prašau man ištlumočyti, 
dėl ko bedieviai taip giria 
savo mokyklas. Sako, bedie
viškoj Rusijoj yra geriau
sios mokyklos, nes jose ne
nuodijamas vaiko razumas 
visokiais burtais. Girdėjęs. 

Atsakymas. Bedieviai gi
ria savo mokyklas dėl to, 
kad jose mokinama visi 
penki kūno pajautimai, bū
tent regėjimas — žiūrėti 
pro rakto skylutę, ką veikia 
tikinitieji žmonės, kaip el
g ias i savo namuose tikėji
mo atžvilgiu, kokie kur da
roma susirinkimai ir t t 
kad visa tai galėtų pranešti 
čekai; girdėjimą — ne tik 
užsiglaudus už kampo klau 
syti, ką kiti šneka, bet ir 
pačiam mėginti kitus išpro
vokuoti, ką kiti mano apie 
bedievišką rėžimą ir- paskui 

" visa* tai Taportuoti čekai, 
kad ji bedievybės ttnešus 
sulikviduotų; pauostymą — 

snapso, o šį seka palytėji
mas ir pagalios paragavi
mas. Kai išmokstama pa- ' 
uostyti, paskui • palytėti ir 
pagalios paragauti — vai
kas esti išėjęs visą bedievy 
bes mokyklą. Jam holdapas 
padaryti, į namus įsilaužti, 
žmogų nužudyti vieni nie
kai. Kai pauosto, palyti ir 
galop paragauja snapso — 
jis palieka baisesnis už bet 
kokį žvėrį. Eidamas naktį 

i miesto apitamsia gatve ne
bijai nei šunies, nei kito 
gyvulio, bet blogo žmogaus, 
kuris tave gali plėšti, Stt-
mušti ir net nužudyti. Tai 
bedieviškos mokyklos vai
siai. 

Tokias mokyklas. Tai be
dieviškos mokyklos bedie
viai skaito geriausiomis. 

l i š "Brango* 1917 metų 
spalių 14 d.) 

Kaizeris tariasi su savo 
pakalikais... Sofijoj, Bulga
rijos sostinėj, eina l a b a i 
svarbi centralinių valstybių 
konferencija, kariai vado
vauja Vokietijos kaizeris. 
Tariasi karo reikalais. 

; r 
Priešingi tik bolševikai.... 

Kerenskio koaliciniam kabi
netui yra priešingi tik ra
dikalai — bolševikai... Ba-
vusis rusų caras persikėlė 
gyventi į Abolah vienuoty-
ną, netoli Tobolsko 

Užėjęs, aną dien pas Juo
zą Gurkšnį pamačiau: dar 
savo gyvenime nematytą 
dalyką. Ant stalo stovėjo 
bonka snapso ir ant jos pri
lipdytas 'poperis su tokia 
parašu: ""Nlano gyvybes iš
gelbėtoja. Laikysiu tave ant 
stalo, kol gyvas busiu!" Na, 
sveiks. 

— Na, Juozai, — sakas, 
— kas čia dabar per fonėa. 
Pirmą syk girdžiu, kad šnap 
sas būtų žmogaus gyvybę 
išgelbėjęs. Paprastai, šnap-
sas yra žmonių žudytojas. 

— Tikėk, ar ne bet š i 
snapso bonka mano gyvybę 
išgelbėjo, — sako Gurkšnis. 
— Na, sveiks. 

— Kokiu Būdu? 
— Tokiu būdu. Praeitą 

vasarą pentavau sau stabą. 
Buvau ties trečio aukšto 
langais. Staiga pajutau a š 
su kopėčiom atbulas virstu. 
Mirtis buvo neišvengiama. 
Bet tuo tarpu žvilgterėjau 
pro langą į rendauninko ki-
činą ir pamačiau ant stalo 
bonką snapso. Taip ji ėme 
mane prie savęs traukti, 
kad atgavau balansą ir vėl 
'atsidūriau prie namo sien
os. Na, sveiks! 

NAVT PRANEŠA APIE LAIVFS 

Kova su blogais reiškiniais 
Gera tvarka viduje, piliečių darbštumas ir ryžtingu

mas, gera nuotaika visuomenėje stiprina valstybės vi
duje pajėgumą. 

Gera nuotaika valstybes viduje daug prisidės prie 
pagreitinimo karą laimėti. 

Tokie visuomenėje reiškiniai, kaip penimi anas, de-
fytizmas ir indtferentianaa niekia gadinci v i—weaėn 
nuotaiką. Dėl to ne be reikalo New Orleane arkivys
kupas Joseph Rummel energingai ragina vesti kovą 
su tais kenksmingais kraštui reiškiniais. 

Arkivyskupo paraginimas yra visiškai vietoje. • Vi-
vadai 2 ji t u r * »tkr=ripti rimčiausio 

U. S. S. Vmcennes, vienas iš trijų Amerikos sunkiųjų kruserių, kuris buvo 
dintas Solomon salų mūšiuose. Navy praneša, kad kiti k rasenai buvo nuskandinti šie: 
CJuiacy ir A»torw iš vįso Amerika neteko devynių laivu SoJomons mūšraose 

•v—m 

/ 
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JAU DAROMI PASIRUOŠIMAI LIETUVOS HEPRI-

• 
Bus mėginama sutraukti paveikslus, ar vardus, 
visų kareivio, kurie yra įtraukti bažnyčių 
"garbes sąrašuose" ir kreipimasis į visas 
Amerikos lietuvių parapijas. 
"Drauge" jau dedami pa

veikslai ir aprašymai lietn-

uirtn / l i i a i i n c m u Kam teko b ū t i pereito darbo. Tad, gerbiami 
" • •U "I.rlflln|)IIU penktadienio vakarą Dariaus • jai bei draugijų ir organiza-

Brighton Park. — Praeitą i r Girėno salėj, kur bavo sų- | cijų vadai, jei gausite kvie-
sekmadienį Ignaco ir Mari- : sirinkę Čikagos patrijotai I timo laiškutį nepatingėkit* 
jonos PeLkų namuose, 4343 veikėjai trijų srovių, kad su- atvykti j susirinkimą, kad 
So. Rockwell St_ N e k a l t o . d a r i u s komitetą Vasario 16 tas minėjimas būtų pasek-

šuose". Beveik kiekviena lie-1 Prasidėjimo P- Šv. (Varg- į d. minėjimui, tas žino su mingas, didingas. Tokie rei-
tuvių parapija turi panašų dienių) Seserų naudai įvyko kokiu pasiryžimu užsimota ; kalai bei progos, mums vi-

vių jaunuolių, tarnaujančių j sąrašą ir kiekviena galėtų "buneo party\ kuri, reikia rengtis tai dienai. ' šiems turi rūpėti. 
Dėdes Šamo kariuomenėje. 
Būtų labai gerai, kad, kiek 
galima, daugiau tilptų to
kių fotografijų ir aprašymų. 
Tuo pačiu laiku ruošiami 
planai išleisti knygą sa pa-

ir aprašymais vi- į vardžių "garbes lentelės" ba- < 
« ų Amerikos lietuvių jau-1 žnyčiose. 
nuolių, kurie tarnauja J. A. 
V. kariuomenėje ir yra sužy
mėti bažnyčių "garbes sąra-

suteikti nuorašą tų vardų, pasakyti, buvo sėkmingiau- Kaip žinome, 1943 ra. su-
Greičiausia nebus galima g ^ Tai nuopelnas šeiminiu- kanka 25 metai, kaip Lietai-

surinkti paveikslus visų tų įų, i g įr M. Petkų, jų pagel- va pasiskelbė nepriklausoma |\_ » ty|l|fl|K lUKkaifa 
jaunų Keturių, tarnanjaneių bininkų, kurie prie šios pra- ' valstybe. Tiesa, šiuo metu *" • * *^^P* [H&KOllU 
kariuomenėje, bet gana leng m 0 g 0 S rengėsi su giliai^iu mūsų tėvyne Lietuva paverg- SUdOfPiRO UlHSYlOJUS 
vai galima gauti nuorašą pa- (nuoširdumai ir rūpesčiu. Bet, tą to paties žiauraus priešo, " Bridgepert. Spalio 7 d. 

d a b a r , aiškiai įrodė, kad .kaip ir prieš 25 metus. Bet. ^ ^ ^ p i a n u o s sseta i - i 

A. Stulga, 3257 So. Halsted 
tema rfon-

Tegenta^mp^ 
., _ vaizdžiai išdėstė dantų svei

katos svarbą, kad kurie ti* 
girdėjo paskaitą, jos save 
gyvenime nepamirš. 

Dr. A Stulga yra toks 
profesionalas, k u r s s a v o 
moksle įgytas žinias nešykš
ti liaudžiai perduoti. Patar
tina ir kitoms draugijoms 

_ . • . - E jo gerumu pasinaudoti. 

Korespondentai 

Nuoširdus atsikreipimas 

Nauji Lietuviški 
Rekordai 

10 colių, po 79 ivntos vienas — 
gaunama tiktai Badriko 

Nauja je Kranriryęjc 
JIyltjau_ Mergelę ir MoGntė 

Manę Bare —- Įdainavo Beteris. 

Plaukia Mano Laiveiis ir Jau
noji Mfcrcelė — Įdainavo Rekeris 

Stasytės Polka ir Chica^ie<5v 
Polka — Jezavito Radio Orkestrą 

l ietuvių liadio Melodijos rr 
Dzukų I'olka įgrojo Sereik. 
Sehemett & Labanauskas 

Sužadėtinių VaJcas ir Rasa! iu-
tės" Polka — įdainavo Pupn Die-
dienv 

Sekminig Valcas ir Obelių Pol-

Gardui Alutis ir Mariainpoles 
Polka — įgrojo Biržys 

Septintame Bojuj* ir Jaunys
tės Meile — Įdainavo Sabanaus-
kas 

Sakas Ratukas Polka, ir Būk 
Vyras JPcBea._-— Įdainavo E>rmo-

Šiuomi nuoširdžiai prašo
me, kad parapijų komitetai, 
ar klebonai, atsiųstų sąra-

' šus tų pavardžių iš "garbės 
lentelės" į "Draugo" redak
ciją, kad galima būtų suda
ryti pilnas sąrašas visų jau 

jų tas vargas, rūpestis, vir- kaip anais laikais, taip ir | v y k Q K a t a l i k ų F e d e r a , 
p didžiausiu džiaugsmu, nes dabar, ji budi ir laukia pa- j c i j o g 2 g ^ ^ ^ susįrinfcį. 
pramoga pavyko kuo pui- tekančios aušros, ji gyvena, m a ^ knsiajoe p a k v i e s t a s dr. 
Mausiai ir duos gražių sek- • viltimi, kad demokratijų lai J 
mių. mėjinru ji vėl galės atsiste- i 

Garbė ir nuoširdž ausis, ti laisvų tautų tarpe. i 
padėka priklauso namų šei-1 g k o m i t e t o p l a n r } . į g ^ j 
nmiinkams, Ignaeui i r Ma- : fcad ^ m i n § i i m a s ^ g 
rijonai Petkams, kone ma- , ., - v_*^_ _j I J ' I kilmingas ir skirtingesms \ 
lonėjo užleisti savo pastogę; , , .. , . . . . 

nuolių lietuviškos kilmės, kuL - . - . . . nuo kitų buvusių minėjimų. i 
' taip pat visoms ir visiems _, , . ~ •-. , . ; 

n e tarnauja A. J. V. karino- - - t „ • • , »__ 1 T a d « pareikalaus daugiau! 
„ J rengėjams, talkininkams, ku-

menejev Toks dalykas tikrai . , - - ' " ~ ~ , « - ! 
' . . B ne padėjo platinti dovanų 

bus istorinis ir Amerikai Bū- ^ ^ k ^ ^ k o _ 
dijimas kad lietuviai yra pa- M u b M ū ^ ^ i e 
darę didelę auką A. J. Vai- o". - Z. , . ^ « 

J , , . , . L mogos. Bet ir nuoširdi pa- , . .. w , - „ •, Į stybnį laisves gynimui ir pa-; _ 5 ^rikia^o ^ tiems. k ^ Į ^ ^ ^ k a d m V ^ d U *" - ^ ! * * a pnkiaBso rr tiems, 'sa-\saį^l^3Ml. pasftada, kad jos 

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je. 

P!IITIVCTII Kaldrasl 
PADAROME K J r S Ų 

PAIAUTJ — 
Kai pei^ste materiolą S mūav 
trantaves— nž tiktai tfl r n 

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL 

Didelis Pasirinkimas 
Ferankų. Draperių. Viriutiniij 

Apdengia Hateriolo. 

BECK'S DEPT. 
STORE. Inc. 

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

Visas darbas ir prekes yra 
pilnai garantuota^ 

r? 

Daugelis gerųjų talkinin t 
! kilį i š įvairia kolonijų ir vie j 
Itinių geflaėjo M. Petkienei, į 

ruvažia-
nacių vergijos. -
Nėra jok^o pelno "Draugai" 

; visos dirbo neieškodames ko-

Buvęs f 

\ f « ^ -
Virbalio P o D a - - * : Polka Dėl 

NcmylčTos —- leroo::~W.z:ffabLT' 
Aukso Žirvytės Polka Ir Regi

nos Polka — įdainavo Padaužos 
Grupe 

Meilė* Karalaitis ir t K a l a i — 
įdainavo Pazerskas 

Rndno ir Kfpamiršk Man« 
Vaisais l<Lnaarvo Sabananskas 

Oi. Mergyt*. Tu Jų unoji ir Vai 
Xek«kuok — įdainavo Graužuos 

V«deras ir Siki ta — įgrojo 
Cetkaoskas ir Vrtniškis 

šiaurus V'jas Baisiai Vžia ir 
Kur Tas šaltinėlis — įdainavo 
Graužinis. 

Jei?n norite prisiųsti į kita 
miestą, tai supakavinias ir pn-
atanfimas kainuos vienaa dolens 

miosavimm kitų valstybių g , ^ ^ s k a iti ingai 
Ivo ir parėmė rengėjų gražų j ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

\fefbZ- ^tai darė i š meilės ir dėl di-
Siųskite savo pažįstamų; Užtat reikia pasakyti, kad j j g ^ s g naudos 

j kareivių paveikshis "Drau-;)c. ir M. Petkai, jų pagelbi-
gui" su vienu doleriu, už ku- ninkės ir visi, kurie tik šia- ; 
rj padarysime klišę, ir sy- me darbe padėjo, atliko vie-1 
kiu su kareivio biografija t ną gražiausių ir gaiiestin- , 
įdėsime į "Draugą". "Drąsa- i giausių dErbų, už kurį Ne- j 
gas" iš to negauna jokio pel-, kalto Prasidėjimo P. Šv. Ma- I 
no. "Draugo" redakcijai kai- į rijos Seserų vienHOUja bus Į 

I nuo j a ; vienas doleris padą- Į giliai .dėkinga, __ 1̂ Į._ , _ į 
ryti klišę. Tos klišės kainuo- Tas atžvilgiu, pasitikime, alyva 
t į daug daugiau, bet admi4kad ši pramoga Petkįt na- į btff^arafS* aliai 
nistratorius yra padaręs su- ] nuiose nebus paskutinė, nes ]&es tarime savo stake vi-
tartį su viena kompanija ir'Marijonos Petkienės pašiau- j šokios rūšies alyvos dėl bur-
ja padaro tas kKšes <až tąlkojimas viršmmėtoms sese- nerių, namų vartojimui ar 

\ specialę kainą. j rnns yra begalinis; tikimės. į g ^ ^ ^ ^ f l S 
*TDraiQgo'J redakcija tikrai fatd už kiek laiko jinsi su-

\ j projektuoja gleisti knygą su ruoš ir kitą pramogą, nes, 

PAMOKOS 
Anglų Kalbos 

Lietuvių K a l b o s 
K n y g v e d y s t e s 

Stenografi jos 
Mašinėle R a š y m o 

Ari tmet ikos 
Pi l ietybes 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo- 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro. 

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

816 W. SSrd Place. Oacago, HL 

š* •*• • Pasirinkimas Janafedėms 
SOKNrSLIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINCaUS 

PILNAS PASIRINKIMAS 
SCKSEUŲ — S£XM£GŲ — 

SICTŲ IB KAILIŲ 
Jaunavedems Šyrąi ir Sukneles 

Mūsų Specialybe 

Labai geros rfišies roo«eTij 
ctoth kotai 

laulrniai, 
miiliiiiiinlumii' i kainomis 

ATEIKITE m FATTS TAMJUYhJlh SIA3SDIEX: 

PEOPLES ttOAK and BR1DAL SHOP 
1711 W. €7&St Yards2588 

Mrs. K. P. Dziukak ir ftafcg, Sav. 

Triangle 
Range 

JOS. F. 
Didele Rakando Krautuvė, 

Radio ir Je welr>" 

13241 S. Halsted St 
TeL CAL.UMET T23S 

T>eidžiam.Ts žymaus Radio Tyro*r-
ramas Sekmadienio vakarę 9" vaJ. 
WCFX. 1M« K. 

Ketvirtadienio vakare T valandą 
WHPC 145« K-

[j visų tų kareivių paveikslai. && teko girdėti iš susirin-
ir, jei bus kooperacijos, su- kusiųjų, kad labai patiko ne 

S rinkti visas pavardes iietn-' viea parengimas, jo g r a ž i 
vių kareivių iš "garbes len- tvarka, bet ir patys vaišingi 
telių" visose bažnyčiose. To-4^>iTOminkai 
kia knyga įamžins lietuvių 
jaunuolių pavardes Ameri- ii 
kos lietuvių istorijoj. 
Siųskite paveikslas 
su biografijomis 

Nuoširdžiai k v i e č i a m e 
kiekvieną šeimą, kuri ton ] 
savo narį, ar giminę kariuo-
menėje, atsiųsti paveikslą 
ir t3t vieną dolerį padengi 

';mtri lėšų už klišės padary-

Pagerbkite savo mylimac-
y šias ir {amžinkite jų vare is. 

XXX 

k a s ir moderniški meteriai 
mūsų^ trotaose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COBIPANT 

2430 West ZGttk Street 
Chicago , ! ! ! , TeLCAN.^120 

DIDELIS I&PABDAVa-iAS 311 t>V [ 
— ą g g Į M Į STAKO 3KZEKA-

IXMC tNSTKCMKNTL. 
FASESACDuKTT PROGA DABAR 

KOI. D A R NE1ŠPARDEOTI 
. L s . i . :"—\J>.:VSTA: T P . " M . 

BO^AJL SAXAPUONliS. r'j_i_-
TES su "cases" — *35^M>. $37.50. Į̂  
$45.00 ir 3T5.l»0. Visi garantuoti 
lengvam groiūruū. 

{
KONCERTUI GCTEARAI. SPA-

KISKI MANDOLINAI. BAKJOS. 
SMUIKOS. TEXOE BAKJOS 
JS.50. t8.50. »12.5« iki JJ5.00. 
STBIUytSIAJ. BASAI — «<tt.0«. 

DENGAJLAS — $12.0*. SK1CE-
LAI S3KL1KOKS; STRlUlOrt*-
KLOCS BASAMS. VB>LAS te 
CELLO — *1.5». » ^ « . $5.0«. 
J10-00 ir $15.O«L Strinnoa d51 -vi
si} virSminėtu tiibUr mmeata. BASS 
D R O J a S S A R E DRC34S - $\8-50. 
$23.50. $35.*». *50.00. PEDALS, 
HI BOTS. CYStBOLS. D R O t 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PTECE visiems 
braas tr "reod" luaLi imtpntMiM 
pritaikomi jūsų rOpoms. 

EKSPERTTVAS VICTOR I R 
PHONOORAJPH pataisymas. 

Atstatymas visų dalių Clarne-
tama. Trifiboms. Sašapnones, 
Smuikoms ir Gaitarams-

$100.000 ST0CK LIOUIDATION PARDAVIMAS 
epinėmis, 106' , ilBoaiai. >-?•>' la lClAI >u i'.cjcrais 

T«*es "ciose ort" karna 
Pirkite dabar ir sutartpykit* pinrgq. 

iTTKC 2EEMDOA1 OCX)AXS, 
S29.50 vertės, " " 

GOLDSTErVS 
•14 

r ^ 0STt$ 
[ MOTERŲ IK MEBGTNT AUDEKUNL^I SPOKT CO ATS, 

I F U R eOATS, S3SJM rertės, 
P» ***»* 

IVAIRL' DE-\BU2I.VJU Vaikams 4 Š B K * * «C Q C jm < f t , 9 5 
Tfln«ūai sifitai, $15 ver t «nemit . kaina * « ^ " VO"™ 

lVEXGSMSŲ KOTAI ir MSESĖS NEPAPRASTAI NU2EMLK-
" TOMS R.AEVOMIS. Breses vertos $335, parsidno- tfl QO 

da po tiktai . „ . . . v . . . i > l « W > 
vertes KOTAI. * Q 7 C 

parsidnoda p o tratai VO»iO 

GABEL'S CLOTHING STORE 
733MaxweU SL 

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENA SEKMADIENIAI 

ALEX ALESAUSKAS and SONS 
Jr 

GERKIT TIE GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBKOSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NBCTAR. Sis Alus yra pagamintas is importuotų 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOB 

Ambros Ja & Nedar 
B E E R S 

tas ištaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą. 

2259 W. Cermok Rd. T»L Monro* 0808 

6343 South Western Avenue, Chicago 
Telefonas — REPUBLIC 6051 

CRANE COAL C O . 
WEST YIRGTMA GENX1XE 

POCAHONTAS 
Kol dabartinis stakas dar neišparduo-
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums: 

GBM7INE POCAHONTAS, $ Q £ C 
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0 » 0 ^ 
GENUINE POCAHONTAS, $Q *}r\ 
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas J.LKJ 
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ | ^ \ | - £ \ 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IViaOw 

Sa». lataios perkant 4 tofin> ar xrrir> 
5332 S a LONG AV*E. TEL. PORTSMOUTH 9022 

^ 



I 

D R X r o A H Trečiadienis, spalio 14, 1942 

• i 

del kalinių pabėgimo 
Vykstant ieškojimui Ro- kaltino sargą - Kross, kuris 

ger Touhy ir Basil Bang- buvo pabėgusių kalinių len-

Lietuviai kariai kovoje už u. y 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą 

ČIGONŲ VESTUVES 
• 

hart ir dar penkių kalinių. 
kurie pabėgo pereitą penk
tadienį iš Stateville kalėji
mo ir einant tardymams del 
tų kalinių pabėgimo, užva
kar iš Menard. UI. State ka
lėjimo (nepilnapročių kri
minalistų) bandė išsilaužti 
tris plėšikai ir du žmogžu
džiai kaliniai. Jie buvo savo 
-kambarių langų geležines 
užtvaras perpiovę, bet kalė
jimo sargas laiku pastebėjo. 

gvai sužeistas, kad j is nešo
vė i kalinius, kada kaliniai 
lipo kopėčiomis į jo bokštą. 

Kalėjimo sargas Kross 
save teisina tuo, kad jis ne
pajėgęs šauti j kalinius, nes 
priešakyje kaliniai per ko
pėčias stūmė kalėjimo sar
gus, ir sakosi, kad buvęs 
labai susijaudinęs ir negalė-

'jes mesti gazo granatų. 

Wardenas Stubbfield ma-

D1DELIO IŠSILAVINIMO 
LIETI VTS KARYS 

MARIANAPOLIO 
KOLEGIJOS STUDENTAS 
KARIUOMENĖJE 

Taip pat tame kalėjime per- no, kad kaliniams pabėgti 
eitą antradienį vienas kali- turėjo kas nors padėti vidu-
nys užmušė kitą kalinį. 

Nežiūrint įvairių įtarinė
jimu ir kai kurių neaišku
mų, septyni pabėgę kaliniai 

Pvt. Jonas P. Rastenis, Jr. 
Pvt. Jonas P. Rastenis,- gi 

je, nes Touhy ir Banghart m e s 1 9 2 i m_t spalių 28 die-
turėjo brauningus, o jie iš ^ Chicagoje. BĮ., baigė šv. 
lauko negalėjo būti įnešti. 

Reikia manyti, kad neųž-

Corporal Jurgis B. Kodis 

Jurgis B. Kodis gimė 1922 
metais, gruodžio 25 d. Chi-

Panelės Nekalto Prasidėji- ! eago, m. Tapo pakrikštytas j 
mo lietuvių parapijos pra- Aušros Vartų parapijoje. 

i š Statevkille kaskart stro- | i lgo visas dalykas bus išaiš- ^žios mokyklą ir Šv. Ritos Jis baigęs Užgimimo Pane-
piau ieškomi ir dėl jų pabė- kintas 
gimo yra apklausinėjami 
kalėjimo sargai. 

Pereito šeštadienio rytą į j ^11113 MlliltČšlVO 
kalėjimą buvo atvykęs gub. | , 
Green ir aplankė wardeną : uU FlCCrilS 
Edward M. Stubblefield. i 
Gub. Green tą dieną atidėjo 

high school, čia jis pasižy- lės Švenčiausios pradinę mo 
mėjo footbolo žaidyme; taip kyklą. Jurgis lankė Maria- I f o m Johns, kariam kitą mėnesį sueis 10 metų ir Katy 

j pat lankė vienerius metus Į napolis High School, Thom- į Miller, 11 metų po jungtuvių ceremonijų. Bellville, 111. At-
I Northwestern universitetą, psone, Connecticut, vieną į rodo, kad tai paskutinės čigonų ceremonijos laike šio ka-

Pvt. J P Rastenis į Dė- m e t ą - P a s k u i t a i g e Harper j r o jaunavedžiai gyvens kaip brolis su seseria, kol pa
sieks legališką amžių. (dės Šamo kariuomenė išvy- *&* SchooL Lankydamas 

ko 1941 metais gruodžio 19 High S**0 0 1 j į Pasižymėjo 
B Meridian, Miss.. prane- j dieną; prieš išvykimą į ka ' ^ -

baseball lošimą ir įsakė stro ša, kad netoh Shubata žmo- riuomenę gyveno šiuo adre-
piai vesti tardymą dėl kali- nės nulinčavo ir pakorė du su: 4653 So. Rockwell str., 
nių pabėgimo. Tardymas pa jaunuolius negrus, kad jie Chicago, 111., jis priklausė 
vestas vesti T. P. Sullivan, buvo užpuolę trylikos metų prie šv. Vardo draugijos; jo 
director of public safety. mergaitę, einančią iš mo- į tėvai: Jonas ir Julia Raste-

Wardenas Stubbfield ap- kyklos. !nis. 

ball. Užbaigęs High School 
savanoriai įstojo į "Air 
Corps Army ir išvažiavo į 
Hawaiin Islands lapkričio 
19tą, 1940 metais. Jurgis 
ten lankė Hawaiian Univer-
?;*v baiedamas ]cur?nis kai-

SIŲSKITE U Ž S A K Y M U S ! 

LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS K O R T E L Ė S 

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų 

-*!•' 

Įneštas įstatymo 
projektas del seny 
automobilių 

Senatan įneštas įstatymo 
nroiektn? kuris l̂ 1"? val-

po mechanic. Dabar Jurgio j ^į^d pirkti senus automobi 
antrašas 3rd Airways De- į j į ^ jj. nau<Joti geležies lau-
tachment, A.P.O. 913, c-o ^ 
Postmaster, San Francisco, 
Califbrnia. Jurgis priklausė 
prie švento Vardo Draugi
jos ir dabar priklauso tar
naudamas kariuomenėje. 

Jurgio tėtis, Jurgis Ko
dis, yra miręs prieš 13 met. 
Chicagoje Jurgis paliko ma 
mytę, Efebiėta Kodienę, ku
ri gyvena 66 39 So. Artesian 
Ave., vieną brolį, septynias 
seserys, viena yra švento 
Kazimiero vienuolė, daug gi 
minių, pažįstamų ir draugų. 

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

X Šiandie Aušros Vartę 
parapijos salen renkasi Fe
deracijos skyrių, organizaci
jų apskričių atstovai ir visi 
veikėjai. B u s Federacijos 
Chicago apskrities susirinki-

I mas ir kun. J. Prunskio pa-
I skaitą labai aktualiu klau-
i simu. Pradžia 8 vai. 

X Dr. F. C. Winskmias, 
turįs ofisą adresu 2158 W. 

. Cermak Rd., girdėt, ruošias 
| liuosnorju vykti į kariuome-

tSeįo«». j nę. Jis yra Šv. Kryžiaus li
goninės gydytojų štabo na
rys. 

X Leo Labanauskas, nuo
latinis "Draugo" skaitytojas 
ir' rėmėjas, šiuo metai guli 
American ligoninėj. Jis Fort 
Dearborn viešbuty buvo vy
riausiu virėja (kukorium). 
Seniau gyveno West Side ir 
buvo visų gerbiamas. 

X Jonas Knistautas, 2123 
Į W. 23 St., uolus parapijos 
' ir draugijų rėmėjas, šiomis 
i dienomis grįžo iš Kenosha 

stybėse, įskaitant karius, W i s ^ ^nr dalyvavo savo gi-
1942 metais sausio 1-mą j minės a. a J. Lauciaus lai-

Į dieną buvo 133,965,000 gy - | dotuvėse. Ta proga aplanke 
daug savo draugų, kurių ii-

28 milijonai ūkiu ver
čiasi, o 105 milijonai 
žmonių gyvena iš pra
mones ir kitu amatų 

, Jungunėse Amerikos Yai-

Manoma, kad metu bėgy- | ventojų. 
je Amerikos yaldž^i nupte- 1 Skaičiuojama, kad š i ų m e 
ks Ęį^Srm S imfijonus an- l tų pradžioje Amerikoje g y -
tomobilių. 

Jauni banditai 
užpuolė advokatą 

T 

veno apie 28 milijonus žmo
nių farmose ir iš žemės 
ūkio vertės, ir apie 106 mi- | ~^~~^ 

gai nebuvo matęs. 
X A. Auksutienė, 3438 S-

Lowe Ave., žinoma Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno 

lijonus žmonių vertės pra
mone, amatas , — prekyba, 
laisvomis profesijomis, tar-

Į naudami susisiekimo prie-
Vakar du jaunuoliai, ko- monėse, valdžios (federali-

kių 16 ar 18 metų amžiaus, j nės? šteitų ir miestų) ir vi
so ve į advokatą Thomas Di- j suomenės įstaigose. 
Uon ir pataikė į kairę koją. __ 
Jis grįžo iš Sherman vieš-
bučio, kur dalyvavo savo | | | ^ į | ^ p į g Didžiojo kare pamoka 

Anas didysis karas aiš- Į draugo, išvykstančio į laivy 
kiai parodė, kad kariauja ną, pagerbtuvėse. Jaunuo- |cįj(]jj(i j j llflOllilt^S 
ne tik armijos, bet ir išti- , liai šovė į advokatą T. Di-
sos tautos ir kad karą gali ; Uon netoli jo namų, 1502 E. 
laimėti tik toji pusė, kurios 68th str. Jaunuoliai nepa-
tauta bus ištvermingesnė. į grobę iš advokato pinigų 

pabėgo. =s» 

Suvaržytas misingio 
vartojimas 

OTTAWA, Ont., spalio 13. 
vyriausybė su-

Į šv. Onos ligoninę, Co-
lumbas, atėjo jauna mote
ris ir pagrobė aštuonių mė
nesių Daniel Scanlon vaiką. 
Pagrobtojo vaiko tėvas yra 

Sėkmingai vyksta 

rėmėja ir pirmininkė Bridge-
port skyriaus, buvo rimtai 
susirgus ir net ligoninėj po
ra savaičių išgulėjo. Dabar 
jau namie ir kasdien eina 
sveikyn. 

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

X Vytauto parkas dar te
bėra atdaras ir sekmadienį, 
spalio 18 d., bus trečias šį
met Nekalto Prasidėjimo Pa-ligoninės darbininkas. 

Norsė Miss Pauline Cap- i neles šv. parapijos piknikas. 
_ . . . . | Unger sako, kad atėjusi m o - - Brighton Parke prie 
Chicagoje^senos gefeoes teris , ^ ^ a t a t a t 6 į j a \ ̂ ^ ^ " w M a t v ^ 

priešais naujų biznierių Jo-

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

:.v-

Lietuviskiausios visa spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje. 

"Draugo" spaustuve yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles. 

I 

— Kanados 
varžė misingio vartojimą ka rinkimas sėkmingai vyksta. _ brauningą įr liepė jai ne i š 
ro ir kitų uniformų sagoms,*Žmones su pasišventimu ati ^ ^ g nepajudėti ir pabėgo 
ženklams, saktims ir kito- duoda seną metalą karo pro s u y^^^ Policija ieško mo
kiems daiktams, nes misin- dukcijos reikalams. Tai žen- ^ ^ ^ -^^ pagrobė vaiką i š 
gis reikalingas amunicijai ir klas gilaus patriotizmo. i ]įg0ninės. 
jo išteklius mažas. Vietoje į 
misingio bus vartojamas 
plastikas. 

T) R 
2304 S. Ookley Ave. 

Nori atvykti į Ameriką Eleveitoris nukrito 
nuo ketvirto aukšto Tarp nuvykusi , iJmBhUnMvam 

yra ir ChiCagieČių [ta gyvenantis lietuvis stu-
BRTTŲ UOCTAS, spalio !dentas p. Povilaitis daro pa- lidated Royal C h e m i c a l 

12.—Tarp atvykusios į Bri- i stangų atvykti į Jungtines Corp., 540 S. WeDs str. nu-

Chicago prie the Conaoli-

S K U B I A I S I Ų S K I T E 
tanijos salas naujos ameri-

; kiečių kariuomenes yra daug 

linių. Laikraščių atstovams 
leista stebėti, kaip prisiųsti 

i kareiviai tvarkingai išlaipin
t i 

Amerikos Valstybes. Afi- truko eleveitorio viela (ka-
deivitą jam sutiko parūpin- belis) ir eleveitoris nuo ket-

• ir iš vidurinių vakarų vals- ti kun. Puidokas. Dabartį- j virto aukšto įkrito į rouį-
|tybių vyrų, karininkų ir ei-1niu metu p. Povilaitis gal- šioje eleveitoriaus nelai-

būt yra Šveicarijoje, kur mėje šešios moterys buvo 
rengėsi važiuoti pusei metų suleistos, dvi sunkiai, o kit i 
pastudijuoti diplomatinių Į trylika asmenų buvo sukra-
mokslų. tyti. 

no ir Adelės Dulksnių krau
tuvę, įspūdingomis iškilmė
mis pašventinta ir iškelta 
vėliava pagerbimui to bloko 
jaunuolių tarnaujančių Dė
dei Šamui. Po pašventinimo 
iškilmių buvo pasilinksmini
mas. 

X K. Skelly, Krikščiūnas 
ir Kybartas praėjusį sekma
dienį išrinkti į komisiją, ku
ri rūpinsis, kad surengti pra
mogą, i š kurios pelno bus 
apmokėtos LRKS A 163 kuo
pos norių, tarnaujančių U. 
S. kariuomenėj, duoklės. Lig-
Šiol ši kuopa turi tris savo 
narius Dėdes Šamo armijoj, 
š i s kuopos užsimojimas yra 
gražus, patrijotiškas. 
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