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U. S. LAKŪNAI ATAKUOJA JAPONU BAZES PACIFIKE
Laukia didesnio japoną 
susimefimo Guadalcanal saloje

Pranešta, kad priešas sutraukia 
kariuomenę į pozicijas
WASHINGTON, spalio 19. sukoncentruoti savo jėgas 

Laivyno departamentas prieš amerikiečius Guadal
canal saloje.

Japonų žygių Solomons

praneša, kad U. S. lakūnai 
atakuoja japonų bazes Solo
mons ir N. Gvinėjos karo 
zonose, o Guadalcanal salo
je, Solomons, amerikiečių jė
gos apsikasa pozicijose ir 
laukia didesnio apėmio ja
ponų atakų.

Sužinota, kad Guadalcanal 
saloje japonai sustato arti
leriją į pozicijas ir kariuo
menė pasklaidoma j strate
gines vietas.

Iš gen. MacArthuro vy
riausios stovyklos Australi
joje pranešta, kad sąjungi
ninkų bombonešiai dienomis 
ir naktimis puola japonų 
reikmenų pristatymo linijas 
visoje karo zonoje pietvaka
riniam Pacifike.

Spėjama, kad tie bombo
nešiai sekmingai savo žygius 
atlieka, jei japonai užtrunka

žygių
vyriausias centras yra Buin- 
Shortland sritis—šiaurvaka- 
ruose nuo Guadalcanal salos. 
Tad sąjungininkų bombone
šiai ir atakuoja tas Buin ir 
Shortland bazes. Pranešama, 
kad nuo bombonešių atakų 
priešas turi didelius nuosto
lius.

Nepaisant to, japonai yra 
atkaklūs, jie, kiek žinoma, 
pasiryžę guldyti galvas ir su 
jais kovos bus sunkios. Kai 
kas sako, kad tai bus lemian
čios kovos.

Naujoj Gvinėjoj australų 
"kariuomenė .atnaujino savo 
žygius prieš atsimetantį prie 
šą antšlaitėmis ir raistuose. 
Vietomis priešui sukeliami 
dideli nuostoliai.

BOMBŲ SPROGIMAS SUKĖLĖ VANDENS ‘ SIENAS”

(“Draugas” Aciue iu.ti.uutu.

Laike Solomon mūšių japonai metė bombas į Australijos laivyną, bombos krito į van
denį ir jos sprogdamos sukėlė ore tarsi miesto “sienas”.

Senatas užtrunka svarstyti 
18-19 m. amžiaus drafto bilią

Stengiasi pirmiau apsidirbti su 
karo taksų biliumi

Vokiečiai Stalingrade paėmė 
kitą miesto griūvėsią kvartalą

Miesto gynėja? sulaukė daugiau 
naujų atsargų prieš vokiečius

U. S. bombonešiai 
atakuoja japonus 
Aieufians

WASHlNGTON, spalio 19.
— Laivynas vakar paskelbė, 
kad spalio 16 d. U. S. armi
jos bombonešiai B-26 “Ma- 
rander” atakavo japonus 
Kiška apylinkėse — Aleu- 
tians. Bombomis pataikyta 
dviems japonų naikintu
vams. Abudu laivai padegti 
ir palikti beliepsnoją. Maty
ta, kaip japonų įgulos iš tų 
laivų vaduojasi.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad amerikiečiai lakūnai ties 
Kiška sugadino du japonų 
naikintuvus, kurių vienas, 
regis, nuskendo. Tokiu būdu
priešas ten neteko keturių Tačiau šiam klausimui iš-

Didelis Amerikos ■ 
konvojus laimingai 
nuvyko Anglijon

BRITŲ UOSTAS, spalio 
19.—Iš Amerikos laimingai 
atvyko didelis konvojus. Per 
keturias paras Atlante ašies 
submarinai sekė konvojų 
tikslu jį torpedomis atakuo
ti. Tačiau tas nepavyko, nes 
lėktuvai akyliai lydimus lai
vus saugojo. Arčiau Angli
jos pakrančių pasirodė pavo
jingiausia sritis. Tačiau pa
vojaus išvengta, nes prie 
Amerikos saugotojų lėktuvų 
prisijungė daug Anglijos lėk 
tuvų. Vienoje vietoje suhma- 
rinai ėmė kėsintis. Išmesta 
sprogstamųjų medžiagų ir, 
regis, vienam aubmarinuipa 
taikyta, nes vandens pavir
šius apsiklojo aliejum. Kitoj 
vietoj taip pat submarinai 
buvo bombarduojajni.

Per keturias paras nuo 
submarinų gintasi kai nuo 
vilkų gaujų ir apsiginta. Ir
Anglijos pakrantėse turi vyk ! WASHINGTON, spalio 19.

,—Senatui dar svarstant 18- 
19 metų jaunuolių, karinio 
drafto bilių, senatorius M. 
E. Tydings pakilo darbuotis 
prie to biliaus prisegti pas
tabą, kad farmų darbinin
kams karinis draftas būtų 
atidedamas. Senatorius sa
ko, kad žemės ūkiui darbi
ninkai yra gyvas reikalas. 
Jei daugelis šių darbininkų

WASHINGTON, spalio 19. 
—Senato rūmai šiandie ga
vo iš karinių reikalų komi
teto jaunuolių, drafto bilių, 
kurį rekomenduojama pripa
žinti.

Tačiau senatas biliaus 
svarstymą atidėjo iki ketvir
tadienio.

Pranešta, kad senatas sten 
giasi pirmiau apsidirbti su 
karo taksų bilium, dėl kurio 
pravedimo vyksta karšti 
svarstymai. Pasirodo, kad 
nyki senatorių dalis prieš 
taksus argumentuoja.

Kas kita yra 19—18 m. 
amž. jaunuolių karo drafto 
bilius. šiam biliui iškeliama 
daug įvairių priedų ir pas
tabų.

Be to, sen. Vanderberg 
(resp. Mich.) iškelia sumany 
mą, kad jei 18 metų jaunuo
liai tinkami karo tarnybon, 
tai reikia jiems pripažinti 
balsavimo teises rinkimuose.

cinis priedas. Sen. Vander
berg ir nori tokio priedo.

Gal bus suspenduotas 
vaikams darbą \ 
varžąs įstatymas

ASHEVILLE, N. C., spalio 
19.—Congress of Correction 
suvažiavime pranešta, kad 
dėl darbininkų trūkumo pre
zidentas gal suspenduos per 
šį karą vaikams darbą var
žantį įstatymą. Tačiau apie 
tai tikrai nežinoma.

Vienuolika žuvo 
su bombonešiu

DĖS MOINES, N.. M., 
spalio 19.—Keturių motorų 
armijos bombonešis smogė į 
Sierra Grande kalno viršūnę 
ir sudužo. 11 kariškių žuvo.

Nelaimė įvyko šeštadiehio 
rytą. Du avių ganytojai pir-

Pašalintas kroatą 
karo ministras

ISTANBULIS, Turkija, 
spalio 19.—Gautomis žinio
mis iš Zagrebo, Kroatijos 
valstybės premjeras Ante 
Pavelic iš savo kabineto pa
šalino ir areštavo karo mi
nistrą maršalą Sladko Kva- 
temik ir patsai užėmė jo 
vietą. Maršalas areštuotas 
susekus karo ministerijoje 
praplitusius graftus.

čeką agitatorių 
giminės įkalinami

LONDONAS, spalio 19.— 
Iš Vichy per radiją praneša,' 
kad Kari Hermann Frank, i 
Bohemijos ir Moravijos na- 1 
cių sekretorius, pranešė, kad 
Londone esamų čekų agita
torių prieš nacius artimieji j 
giminės suimti ir uždaryti 
koncentracijos stovyklose.

Lėktuvas užmušė 
14 asmeną

LONDONAS, spalio 19.— 
Britų lėktuvas, nusileisda
mas į aerodromą, prašovė 
nusileidimo aikštę ir smogė

MASKVA, spalio 19. — 
Sovietų karo vadovybė pra
neša, kad vokiečiai Stalin
grade užėmė dar vieną iš
griauto miesto kvartalą.

Sakoj tai atsiekė žygiuo
dami saVo nukautųjų šimtų 
kareivių lavonais.

Rusai gynėjai atsimetė į 
naujas pozicijas tarp griu
vėsių ir sulaukė sau pagal
bon naujų atsargų. Tad rei-

LONDONAS.—Reuters iš 
Zuricho praneša, kad rūgs. 
29 dieną Zagrebe kesintasi 
prieš Kroatijos pronacį prem 
jeną Ante Pavelich. Bet jis 
išsisuko nuo padėtos jam 
bombos.

NEW YORK. —Iš Tokijo 
per radiją japonai praneša, 
kad Mančiuko Sibiro pasie
ny apsauga sustiprinta.

kia tikėtis, kad vokiečių žy
giai ne tik bus suturėti, bet 
jie bus išmušti ir iš jų nau
jų pozicijų.

Stalingrado gynėjų vadai 
pripažįsta, kad stovis tame 
mieste yra rimtas, nes prie
šas sutraukia daugiau ka
riuomenės ir laukiama pa- 
šėlesnių jo atakų.

Kiek anksčiau pranešta, 
kad Stalingrado šiaurvaka- 
ruose per kovas 14 vokiečių 
lėktuvų numušta.

Patirta, kad Stalingrado 
fronte su vokiečiais bendrai 
veikia apie 4,000 kroatų ka
riuomenės.

Kaukazo fronte, Mozdok 
srity, rusai nukovė tris vo
kiečių kampanijas.

Vakar dieną įvairiose fron 
to dalyse apie 2,500 vokiečių 
nukauta.

naikintuvų. 1 spręsti reikalingas konstitu-' vą.
mieji atrado sudužusį lėkt,u- • i gretimą geležinkelio stotį,

Norima iš karinio drafto 
išimti farmą darbininkus

ti nuolatinis budėjima's.

Komunistai neduoda 
ramybės Churchillhii

LONDONAS, spalio 19.—
Komunistų laikraštis Daily 
Worker šį kartą Churchillio 
vyriausybės reikalauja pa
šaukti teisman Rudolfą
Hess, buvusį Hitlerio depu- bus pašaukta karo tarnybon, 
tatą, kurs kažkodėl Anglijon maisto produkcija žymiai 
atskrido ir suimtas. Komu- sumažės ir tada šalis susi- 
nistai savo reikalavimą pa- dure su rimtu pavojum, 
kartoja paskui Staliną. Kaip žinoma, drafto įsta

tymas draudžia išskirti iš 
karo tarnybos kokią nors 
darbininkų grupę, bet ne
draudžia išimtį daryti pavie- 
niems darbininkams. Sena
toriaus Tydings iškeliamu 
priedu norima drafto boar- 
dus įpareigoti farmų darbi
ninkų kol kas visiškai ne
šaukti karo tarnybon.

Kongreso žemesnieji rū
mai pravedė jaunuolių draf
to įstatymą visiškai apsilen
kę su farmų darbininkų klau 
simu. Tad šiuo klausimu da-

Amerika daug 
išleidžia propagandai

WASHINGTON, spalio 19.
—J. A. Valstybių vyriausy
bė šiandie karo laiku propa
gandai per metus išleidžia 
daugiau kaip 60 milijonų 
dolerių. Prieš karą per me
tus buvo išleidžiama apie 27 
milijonai dolerių.

Gaisrai aliejaus 
laukuose Rumunijoje

LONDONAS, špilio 19 —
Iš Vichy per radiją praneša, 
kad gautomis žiniomis iš Bu 
karesto dideli gaisrai kilę

kur, žmonės išeidinėjo iš su
stojusio traukinio vagonų. 
14 asmenų užmušta. Nepa
sakyta, kur tas įvyko.

X t
MANCHESTER, N. H.— 

Laivyno sekretorius Knox 
pareiškia, kad 1943 m. U. S. 
turės didžiausią pasauly lai
vyną.

bar senatas turėtų rūpintis, {Ploesti aliejaus laukuose, 
sako sen. Tydings. Rumunijoje.

LONDONAS. — Iš naujo 
gauta žinių, kad nacių ka- 

iriuomenė Norvegijoje kelia 
maištus.

WASHINGTON. —Valsty
bės sekretorius Hull po dvie
jų savaičių atostogų grįžo 
savo ofisan.

CAIRO—Ašies lakūnai ir 
toliau masiniai atakuoja 
Maltos salą. Per 8 dienas 
116 ašies lėktuvų numušta.

Maryknollio 100 
misionierią vyksta 
į P. Ameriką

NEW YORK.—Japonams 
ap valdžius gretimas Japoni
jai teritorijas, kuriose karo 
metu misionieriavimas neį
manomas, Amerikos Katali
kų Užsienių Misijų draugija

— Maryknoll — šiandie kon
centruoja savo dėmesį į nau
jas misionieriavimo dirvas 
Pietinėj ir Centrinėj Ameri
koj. Ateinančiais metais ši 
draugija 100 misionierių ku
nigų siųs į tuos pietinius 
Amerikos kraštus. 20 šios 
draugijos misionierių jau 
apaštalauja šiaurinės Boli
vijos raistuose. Kad naujai

Norvegijoje suimti 
visi amerikiečiai

LONDONAS, spalio 19.— 
Reuters praneša iš Stokhol
mo, Švedijos, nepatvirtintą 
žinią, kad Norvegijoje naciai 
suėmę visus amerikiečius. 
Apie tai pirmiausia paskel
bė švedų laikraštis Handels 
Tidningen.

Churchillis įspėja 
gyventojus

LONDONAS, spalio 19.— 
Ministras pirmininkas Chur
chillis paskelbė {spėjimą gy
ventojams, kad jie pasireng
tų prie nacių orinių atakų. 
Anglijos vyriausybė yra nuo 
menės, kad ateinančią žiemą 
vokiečiai susimes ir vėl ata
kuoti Angliją iš oro. >

apaštalavimo dirvai turėti 
pakankamą misionierių skai 
čių, 1943 metų kunigų įšven
tinimo klasė įvyks vasario 
pradžią.

Vyskupas James Walah, 
generalinis Maryknoll virši
ninkas, laiške J. A. Valsty
bių hierarchijai iškelia* aikš 
tėn, kad Maryknoll misionie
riai Pietų Kinijos trijuose 
apaštališkuose vikarijatuose 
ir vienoj prefektūroj ne vien 
tęsia savo darbus, bet dar ir. 
šiaip daug rūpinasi katalikų 
ir kitų gyventojų padėtimi 
šiais sunkiaisiais karo lai
kais.

Penki kiti Maryknoll misi
onieriai pasiųsti į Havajų 
salas ten gelbėti vyskupui 
James Sweeney.

Rusai per Volgą 
turi nutiesę ilga 
pontoninį tilta

MASKVA, spalio 19.—Čia 
iškeliama aikštėn, kodėl ru
sai taip ilgai sekmingai gali 
ginti Stalingradą nuo vokie
čių. Sako, jie turi nutiesę 
per Volgą dviejų mailių ilgą 
pontoninį tiltą, kuriuo iš ki
to Volgos šono Stalingradu! 
pri siuntinėjamos gynėjų at
sargos. Sako, tuo tiltu iš Sta
lingrado buvo išsiųstos ir 
moterys su vaikais.

Vokiečiai lakūnai bando 
tiltą sunaikinti. Bet jiems 
tas nesiseka. Sugadintos da
lys tuojau pataisomos.

CHUNGKING. — Kinijos 
provincijoj Honan badas 
smaugia 6 milijonus kinų.



MŪSŲ GYVENIMAS IK DARBAI
Pranešimas iš manojo 
basfimosi

Pbūladelphia, Pa, — Nors 
ir nepaeinu iš čigonų, tačiau 
dažnai ir man priaeina, kaip 
ir tiems vargšams čigonė
liams, bastytis. Tai ir pir
madienį, 12 d. spalio daug 
vietų aplankiau mūsų per- 
nelig plačiajame Broliškos 
Meilės Pily — Philadelphi- 
joje. Kas tik turi kokį nors 
santykį iš tos bastuvės su 
lietuvybe, čia, nors ir trum
pais bruožais, pranešu, pa
pasakoju, būtent:

Pirmiausiai man prisėjo 
užsukti į vietinio ukrainų
laikraščio: “Amerika” redak | Chicagon dalyvauti vyskupo 
ciją. Čia išsikalbėjus su re- Ambraziejaus Senišyno kan- 
daktoriu Lototskiu, pasakiau sekrecijoje. Bet, ar važiuos,

jam, kad Chicagoje, prie Fe
deracijos sekretoriato įsikū
rė Informacijos Biuras. Iš
girdęs tai išreiškė pageida
vimą, kad ir į jo laikraštį
būtų siuntinėjamos tinkamos garsioa veikėjos Onos Ungu-
ukrainiečiams informacijos 
iš šio biuro. Žinia, tam laik
raščiui informacijos privalo 
būti suredaguotos ukrainiš- 
kai, arba nors angliškai. 
Siųsti šiuo adresu: “Ameri
ka” — to the Editor, 817 N. 
Fr&nklin St., Philadelphia, 
Pa.

^Iš ten nuvykau pas mūs 
garsųjį “dziegormeisterį” 
Praną Pūką, 609 N. 12th St. 
Čia pirmiausiai susitikau su 
jo dukra Emile, Juozapo Ma
rijos Vilos akademijos stu
dente, kuri, kaip paaiškėjo, 
buvo atvykus Philadelphi jon 
į vietos sodaliečių kongresą, 
kuris, pasak jos, visais at- 

, žvilgiais kuo puikiausiai pa
sisekė.

,• Nuo “dziegormeisterio”, 
užkliuvau į Grožės Saloną, 
1201 Gr-een St. Ten, tarp 
kitko, sužinojau, kad Pfaila- 
delphijoje apstus kiekis lie
tuvių tėvynainių labai pagei
dauja, jog vietos veikė j ai- 
vadai pasirūpintų, kad ir 
mūsų mieste tarp savųjų 
viengenčių paviešėtų Lietu-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIBMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
<NF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

TelefosM:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

1 vos prezidentas, Antanas 
Smetona. “Grožės Salone” 
dėka viengenčio Krištapo 2e 
maičio, mačiau bene vėliau 
sios nuotraukos atvaizdą 
kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus tarp krūvos rankreš 
čių jau priruoštų spaudai 
veikalo: “Amerikos Lietu
viai Muzikos Garsuose”. Spė- 
jant iš gausybės tų rankraš
čių, drąsiai galima sušukti: 
“Vai! tai bus milžiniškas 
veikalas, jei troškimas auto- 
riaus pataps realybe — įsi 

(kūnijimu kilnios idėjos*!”

Toliau sužinojau, kad vie
tos plunksnagrauža, Kazys 
Vidikauskas, yra pakviestas

tai priklauso nuo jo noro ir 
nuo jo delmono...

Ant galo prikergiu eilutes, 
kurios paskiausiai tapo čia 
pabrėžtos pagarbai vietinės

raitės:

Nūn’ dėl Onos Unguraitės, 
Mūs darbuotojos garsios,

Aš, kauniškis ir aukštaitis, 
Įkainuodam’s veiklą jos,

Paaukoju rožės žiedą 
(Už uoliąją veiklą jos)

Ir manoji esmė gieda 
Dėl jos odą pagarbas. 

Bei pinu jai ir vahfiką, 
Nes to verta yra ji!

Kad daug veikia ir už dyką 
Unguraitę mūs darbšti!

Dažnas-Bastūnas

Sis-tas iš Battimore, 
Maryland

Siuvyklose jau gaminami 
sunkūs karių švarkai. Mažai 
jų pasiuvama, bet daug pa
vargstama.

Rugsėjo 24 d. par. mokyk
los vaikučiai turėjo puotą su 
gražia programa. Jie labai 
dėkingi kunigams už gražų 
vakarėlį.

O. Danielienė užsakė baž
nytinius raudonus rūbus. Ji 
yra stambia auka prisidėjus 
Kryžiaus Keliams Mariana- 
polyje.

Resyveris baigė likviduoti 
“The First Lithuani&n Buil- 
ding Association of Balti- 
more City”. Likvidavimo dar 
bas tęsėsi 10 metų. Žuvo 
lietuviams katalikams per 
700,090 dol. Tie, kurie buvo 
likvidavimo darbe, geras al
gas ėmė. J. K.

Žmogiškoji kalba lr krik

ščioniškoji kolba nustebin

tų mūsų žvilgias savo gro

žybėmis, jei įpratimas ne- 

užtemdintų mums akių. (He

no). .MUM

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI
Specialia atidarymo paniAlyaaae 
Tik Trumpam Laikui! Įskaitoma:—

«4«
Trumpam Laikui! Įskaitoma:— 

• MokR’lnln Aklų Egzami
navimas * PatAiHvnias bon
zų (Vienas Reginys) • Pa
sirinkimas M t Mod Rėmų 
ir Kolsal. Reg. Kaina 610.00 Viskas. 

FGZAMTNUOJA DR. S. GRANT 
Besbtruataa Optometriatas — Virt S0 Metų Ratyafano. 

Daug kitų Moderniškų Skylių Populiarėmis Kainomis.
Tai Yra Ne “flalt” AMtymaa — Mes Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ. Tel. YARDS 0141

Antros durys nuo Montgomery Ward

LAVINA KINIEČIUS

l'*£»raugas" Acme

Lt. Gen. Joseph W. Stillwell taikinių lauke stovi prie 
sunkios artilerijos “kur tai Indijoje” ir lavina kiniečių ar
miją dėl kitų atakų prieš japonus.

Nepaisant skerdynių
Sakoma, kad keturi šim- 

tai pirmaeilių piliečių Ale
noj buvo nacių išskersti kai
po įrodymas keršto po vi
suomenės protesto prieš na
cių maisto numažinimą Sa
koma, kad šimtai žmonių 
mirė iš bado Atenoj todėl, 
kad naciai pagrobė jų mais
tą. •

Čekoslovakijoj vyskupas 
buvo nužudytas todėl, kad jis 
protestavo prieš nacių suvar
žymą hažnyčių. Kiti moks
lininkai Čekoslovakijoj pra
žuvo arba yra laikomi kon
centracijos stovyklose. Ju-
gosLavijoj, patnarkas Gav- . , , . • x

\ , v nieko bendro nenori turėti,
nlo Dozitch, serbų bažny
čios yra belaisvis vienuoly
ne — arba buvo prieš kelis 
mėnesius nei vieno žodžio ne
gauta apie jį. Centrinėj Eu 
ropoj visi vaikai sukimšti į 
nacių mokyklas, kuriuos mo
kina barbarizmo pagal na
cių mados, o jų tėvai ken
čia tyliai ir net Kvislingai 
Norvegijoj pradėjo pasiprie
šinti, ir daugelis jų vadų bu
vo nusiųsti į koncentracijos 
stovyklas todėl, kad jie at
sisakė kovoti Hitleriui Ru
sijoj.

Nepaisydami įkalinimo, 
kančių, pagrobimo vaikų, ir 
žudymo jų kaimynų ir gi
mimų, europiečiai visose na
cių užimtuose kraštuose nuo 
Norvegijos iki Graikijos prie 
šinasi. Kiek tik gali jie pro
dukcijai kenkia, nulėtina Ire- 
fiką ir komunikacijas ir pa
laiko laisvės dvasią.

Tai yra paveikslas tokio 
žmoniško heroizmo ir atnau
jinimas pasitikėjimo, kad vi
siems
hitlerinis barbarizmas nega 
Ii laimėti.

Kiek mokėsi kalbų, tiek 

būsi vertas. (Senovės prie

žodis).

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS iUSU NAMUOSE

Dorothy Dayęy
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

_________ i, Mokinimo Tekniką.

irodo, tad moderninta ii “k“a*i
. . , ’ . BREXEL 892 3ima Kur bn m RmstA IWA-  - - --------------------- ----

Iš *Deinocrat & Chronide’, 
Rochester, New York.

JLAMFEIttt

BONDSt
STAMPS

Ar. kun. J. Paškauskas 
giria nacius ,

žino ir žino, kad jie 
žino kunigą J- Pąškauską, 
kun. J. Paškauskaš tokius 

žmonės aukštai gerbia ir su 
jais bendrai darbuojasi.

Kas nežino kunigo J. Paš- 
kausko ir žino, kad jie jo 
nežino, kunigas J. Paškaus- 
kas mielai su tokiais žmo
nėmis nori susipažinti 
bendradarbiauti.

ir

Kas nežino kunigo J. Paš- 
kausko ir nežino, kad jie jo 
nežino, kunigas J. Paškaus- 
kas su tokiais žmonėmis

nes jie yra suklaidinti, yien 
pusiški ir tolinasi nuo tie
sos.

Kunigas J. Paškauskas, 
Visų 'Šventų parapijos 

klebonas, RoseJande

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Oflao ML VlRginia 0088
ML: BBV«tz 8844

OR. L OUNDIIUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Arame
OfiM valu i—9 ir A-4G9 P. I 

Trečiadieniais pagal antartį.

Rea. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
OHlee Tel. HEMloek 4646

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

Vai.: 2—4 lr 7—0 vak. 
Netvirtai. ir Nedaliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Rd.

TaL YARda
6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.* aue 1-8; nue 6:3O-8dW) 
756 VVest 85th Street

PRANEŠIMAS MALDOS APAŠTALAVIMO 
DIREKTORIAMS IR NARIAMS

Jau seniai išsibaigė a. a. čiau pranešti, kiek turima 
kunigo Saurusaičio išleistie- parapijoje M. A. narių, ir 
ji Maldos Apaštalavimo įsta- kiek knygučių galima būtų 
tai, o ir Lietuvoje lestųjų I išplatinti. Juo daugiau bus 
dabar nebegalima gauti. Ku-i galima spausdinti, juo pi
nigų prašomas rengiu nau
ją tų įstatų leidimą su rei
kalingais paaiškinimus. Bus 
pridėta taip pat reikalingų 
ž nių apie Šventąją Valandą, 
pirmuosius penktadienius, 
pirmuosius sekmadienius, a-

pie įvairių laipsnių skirtu Hj||erjQ istorijos 
mus, jų pareigas ir nuopel- ■

nūs. Keletas puslapių paaiš- IPokytOJiS UlirČ 
kins Maldos Apaštalavimo 
reikšmę kataliko gyvenime.

Knygutė išeis prieš Kalė
das. Būtų gera bent apytik-

Prof. Leopold Poetsch, 
kuris mokino Adolfą Hitlerį 
istorijos ir geografijos Linz, 

riai žinoti, kokį skaičių kny- Austrijoje, nuo 1901 —

gučių spausdinti. Todėl pra
šau gerbiamųjų Kunigų Di
rektorių ir M. Apaštalavimo 
pirmininkų kiek galima grei-

DR. KELMĄ SODBKA,
O. D.

AKIS KTIRINfiJA 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akuos, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

187 No. Marina Street 

Oak Park, Illinois 
(Prie kampo Lake 8L)

Teiephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

IMI Bo. 50tb Avė., Cioero, BĮ 
TeL: Cicero 7681

N E W VICTORY 

HOSP I T AL

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

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

Pilnai {rengtas Medikes Depart- 
jnentas gydyn/ul visokių Ilgų — 
smarkių lr ligiaikinių.
Pilnai {rengtas Chirurgijos De-
partmenta-s kur svarbias Ir ma- 
leanes operacijas atlieka atsako- 
miugl Chlrurgai-Daktarai.

Pilnai {rengta Physlothrrapy De- 
partntciitaa priskaitant IHather-' 
my, Uitra Violet Ray, Sinusoidal 
lr kitu? moderniškus metodus 
gydymo.
Pilnai {rengtas X-Ray Depart- 

daktarams )r pacientams
Nė vienam vertam ligoniui Be
bus atstumta, dėl stokos pinigų 
geriausias gydymas Ir priežiūra 
Kas Unk mokesčių, susitarsime

bGtų joms ko patogiausia.

TaL OAHal 0188

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

Valandos: 1-3 .popie 
Sekmad., Trečiai ir šaitad.

t Ir 76 v. vak.
va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:
8241 Went 66th Place 

TaL RBPubHc 7968

M. OAMai 0867
Raa taL: PBOipect 6659

DR. P. I. ZMATilS
GYBTTOJAfl B OBIRUROAfi

1821 So. Halsted Street
Raaldadja: 0600 Sa Artadu Ana.
VALANDOS U ▼. ryto iki 3 Ropiat 

6 Iki 9 vai. vakare

SKAlinurE “DKAliaė’

giau išeis. Laiškus malonė
kite siųsti šiuo adresu:

Rev. J. Kidykas, S. J., 
321 Willings Alley 
Philadelphia, Pa

1903 metų, vakar mirė. 
Prof. Leopold Poetsch turė
jo 89 metus.

Atrodo, kad mirdamas is
torijos ir geografijos moky-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
• Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAK AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal sutartį. 

Office teL YARda 4787 
Namų tol PROspect 1960_______

01. P. ATKOČIŪNAS ’
DANTISTAS

1446 So. 40th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3J 47 S. Halsted St, Chicagi >

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YABds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti <7tb Strert

vaL: ano 9 vaL ryto iki 6 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 5849

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Wrotern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 Ud 9 

Nedėliomia pagal sutartį

Telefonu CANal 4796

OR. PETER j. BARTKUS
GTDYTOJAB IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 ' 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį 

nas SBElay 0Rea talafooM 0484.

TaL Oiearo 1664

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 

Kaiop. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 Ud 4 popiet 7 iki 9 vakara 
ir PWil Butarti.

Rei. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

, 4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
PeukL, Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Sekmad. Pagal Sutarimą

tojas turėjo gėdytis savo 
mokiniu, kuris visiškai suža 
lojo istorijos ir geografijos 
mokslą.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy- 
venlnaul. Saugokite jaa. leisdami 
Išegzaminuoti Jum modernlėklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
via* akių įtempim*. .

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

OFTOAIKTKIKTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toe
reielonae: CANAL. 0628, CMoagt 

OFISO VALAMDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr Seėtad. 8:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m.

ADVOKATAS

WHITNEY E. f ARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 

valandos vakare. 
Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2A14 T«l KTV. 7575

• A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 Sę. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

TaL YABds 8146

IL

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

Ofiso Tel. ............ VlRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai

Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua

9R. CHARLES ŠEGAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, DL 
OFISO VALANDOS:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 

• Res. Tel.: Kenwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
» (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRŪRGAB
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniam ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

AAR.AU v tri DAJkiAKAA
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako minga! u* 
priMnamą kąlną

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
TAKOS 8066
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Laiškas Enciklopedijos redakcijai LAISVOJI

Mr. E. H. Powell, President, 
Encyclopedia Britannica,
20 North Wacker Drive, 
Chicago, Illinois

October 14, 1942

Dear Mr. Powell:

I have had the occasion 
to see the advance prospec- 
tus of your new W0RLD 
ATLAS, and I am presuming 
upon your kindness in ex- 
pressing my opinion on the 
implications of the political 
boundaries designated there- 
in. In your prospective map 
of the “Union of Soviet So- 
cialist Republics”, Lithuania 
ceases to exist as an inde- 
pendent nation. This is a 
gra ve injustice to nation 
that has earned the right 
to be independent, and has 
never given up her aspira- 
tions to a free life. Such a 
map will have the tendency 
to infer a completely stab- 
ilized ąuality to a situation 
that is very temporary.

Lithuania was partitioned 
between Germany and Rus
sia in 1939-1940. Germany 
first seized the coastline of 
Lithuania (Memel or Klai
pėda) in March, 1939. In 
June of the following year 
Soviet Russia occupied the 
remainder of Lithuania, bas- 
ing this fact of aggression 
on her part on the Soviet- 
G e r m a n Non-Aggression 
p a c t of August 23, 1939. 
Normally, a legal change of 
boundaries reguires the sign- 
atures of all parties affect- 
ed. In these instances, how- 
ever, Lithuania refused to 
put her signature on the 
change of boundaries effect- 
ed by Germany and Russia, 
as I was very recently in- 
formed in a personai con- 
versation with the President 
of Lithuania, Mr. A. Smeto
na.

The United States Govern
ment uneąuivocally refused 
to recognize these acts of 
aggression, and the Presi
dent Roosevelt on a number 
of occasions emphasized to 
Lithuanian representatives 
that Lithuania will again be 
free and independent even 
s o o n e r than Lithuanians 
themselve3 realize.

The publication of such a 
map, which would unwitting- 1 
ly propagate the idea of the 
dissolution of the Baltic Sta
tes, of Poland and Czecho- 
Slovakia, would be a grave 
injustice to these nations 
which have socrificed so ma
ny lives in the struggle a- 
gainst totalitarianism, and 
which have the recognition 
to an independent life gua
ranteed to them by Ameri
can Government and by the 
Atlantic Charter.

In my opinion, it would 
be far more appropriate and 
fair to depict such a map 
of Europe and Sovietą in 
the light of their boundaries 
as of 1937, which were re- 
cognized and stabilized, and 
for the retum of which the I 
entire freedom-loving world į 
is now fighting.

The boundaries of Lithua
nia -were changed four times 
in recent years:

March, 1939 — Klaipėda 
(Memel) lošt.

(Pastaba: Siame skyriuje mes duosime politinėms 
partijoms lygią progą išsitarti būsimų rinkimų 

klausimu).

Žodis P. Y.
Spalio 10 d. “Drauge’ til-

October, 1939 — Capital J po p. Y. straipsnelis, kuria- 
city of Vilnius (Vilna) ad-' me jis, .atsakydamas man, 

tarp kitko sako: “Mums rei
kia ne pagyrų ir kolionių,

ded.

August, 1940 — Švenčio
nys and Druskininkai ad- 
ded.

April, 1942 — Ašmena 
(Oszmiana) district added.

Būt I do not believe that 
such changes should be in- 
corporated in a very general 
Atlas, since they mušt be 
reserved for future highly 
specialized studies in Histo- 
rical and Political Geogra- 
phy. It is almost impossible 
to take into consideration ali 
of these changes which have 
already, or štili will occur 
in the boundaries of the 
Baltic States, therefore it 
would be best to leave them 
as they were in 1938.

I express the hope that 
you will seriously consider 
these objections and sugges- 
tions which I respectfully 
suhmit to you, as a represen- 
tative of a suffering nation, 
and ,as an officer of the

bet konstruktyvių minčių ir 
sutartinų — tvarkingų dar
bų, kuriuose figūruotų ne 
asmens, bet didieji ir reikš- 

! mingieji reikalai”.
Taigi, taigi, ne kolionių 

bei šmeižtų, kurių kaip iš ki
biro pilasi tautiškoje spau
doje, ypač “Dirvoje” mes 
laukiame, o darbų, kurių taip 
mažai tesimato iš mūsų va
dų pusės, gi džiaugsimės tik 
tada, kai jų daugiau maty
sime. Aišku, čia nekalbu a- 
pie visus bei tikruosius tau
tos vadus.

Kas dėl pagyrų ir asme
ninės garbės, tai be reikalo 
p. Y. įžiūri ten, kur jos nė
ra. Jei jau kam galima pri
mesti asmeninę garbę, tai 
patiems tautos vadams, ku
rie savo ar savo partijos 
interesus stato aukščiau tau
tos reikalų. Šiuo laiku, nei
nant į gilesnę polemiką, ga
lima priminti tik trumpai

Lithuano-Ameriean Society "en* visiems aiSkiai žin<> 
in Kaunas, which had for its £aku> i5 Praeities. Ar gi 
purpose the propagation of ne akmeniniais ir garbes su- 
American culture and good- metimais vaduojantis Lietu- 
will among my people. I do roję buvo laužoma tautos 
not believe that a respected,valia ir išlaikyta diktatūra 
and renowned establishment { P®r metų?
likę yours would Avish to -

belie the official and com- 1106 ašies lėktuvų 
pietely humane altitude of i v -- . ,
the United States Govern- ITUIHUSld MBIiOJG

CAIRO, Egiptas, spal. 18 
— Maltos salos gynėjai pra
neša, kad per šešias paras 
ašies lėktuvai atakavo salą 
ir "106 lėktuvai numušta. 
Britai gi prarado 24 lėktu
vus. Bet iš šių 13-os lėktu
vų skridikai išsivadavo.

ment.

With all best wishes, I re- i 
main,

Respectfully yours,

Dr. Kazys Pakštas,
Director of the Lithuanian 

Curtural Institute
President of the Geogra-J Laimė ne tik akla, bet ji

phical Society of 
Lithuania (1932-1940).

!apakdo ir tuos, kuriuos ji 
• glosto. (Ciceronas).

Olandijoj gyventojai CLASSIFIED ADS 
įspėjami

LONDONAS, spalio 19.—

HELP WANTKI> — MOTERYS

Tiesa, tokie užmetimai kai 
kam nemalonu skaityti spau
doje. Tad tegul pačiose vir
šūnėse negimsta tam prie
žastys. X.

G-NASHING

AXI3
■Z? ir -’S" o t am na t h

I asked my mother for 
fifty cents

To see the Emperor jump 
the fence,

I bought a stamp and he 
jumped likę fun 

And scorched his pants
on the Rising Sun.

BUY WAR BONDS 
AND STAMPS

U. S. Triuury Urpt.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

5919 South Troy St. 
Tel. REPubiic 4298 

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

MODERNI Išvidinį PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

Workmanship and Material Unercelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE S A VINGI

KREIFKma PRIE LUfffUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the TJthnanlaa Ghamber of Oognsnerce.

REZIDENCIJA:

Olandų vyriausybė Londone 
per radiją įspėja Olandijos 
gyventojus, kad sąjunginin
kų lakūnai pasiryžę atakuo
ti visų rūšių susisiekimus 
Olandijoje, o ypač geležin
kelius. Atakų metu olandai 
tad neturėtų naudotis trau
kiniais, arba laivais. Bom
bardavimai gali įvykti ir die 
nomis, ne tik naktimis.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KRAVTUVfi

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. laibai gert (rengimai. PardavL 
mo priežastis — Ilga. KrelnkltSs prie: 
Mr. Walter Ntftow, 2200 W. 37tli SL, 
Chicago. BI.. tel. LAFajette 6098.

PARSIDUODA GREITU LAIKU 
Parsiduoda greitu laiku lotas ant 
Western Avė. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite savininką:

PETKA VENGEI JAUSK A 
4500 S. Tahnaa Avė. Tel. Laf. 4112

PARSIDUODA — MAROUETTE 
PARKE MARINIS NAMAS. 2 fletų 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamą kainą, arba apsiima J mal- 
nūs ant mažesnio namo. Kreipkitės 
sekančiai:

7242 SO. FAIRFIELD AVENUE

ŪKIS PARSIDUODA — 160 akerių. 
80 akerų išdirbta. Namas, budinkal 
moderniškai (rengti. Cementuotas ši
lo ir tvartas įrengtas su vandens 
loviais lr staneijomls. Tun parduot 
greit už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo senatvė. Savininkas 
praSo, kad dėl platesnių informaci
jų kreipkitės sekančiai;

PETER STI MBRIS,
K. L, Box 80. 
AVausaukcc, Wls.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS%

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HFLP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dcarborn Street
Tel.: RANdolob »4aa-.48»
HELP W\NTED — VYRAI

VYRAI — SO IKI 55 M.
Prie dirbtuvės darbų, moderniško
je corrugated baksų dirbtuvėie. 
Patyrimas nereikalinga. Nuo $25 
iki $30 j savaitę. Atsišaukite se
kančiai —

4200 W. 42ND PLACE

STOCK MEN and PACKERS
Amžius senumo nesvarbu, jei tik e- 
sat tvirti dirbti. AtsiSaukite 4-tsm 
aukSte.

1300 W. JACKSON RLVD.

REIKALINGI — PATYRĘ! DOCK 
MEN. Unijos mokestis. Laikas ir 
pusė mokama už ©vertime. Pasto
vas dieną lr naktimis darbai.

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 AV. Fulton St.

MAŠINISTAI, PATYRĖ 
Reikalingi prie iSdirbtino mažu stain- 
less plieno dalelių. Nuolatiniai dar
bai, dienomis ir naktimis.

U. S. A. AIRCRAFT 
HAYmarket 0440

VAIKINAI
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 

ARMITAGE 8495

BAGGAGE AND 
MAIL HANDLF.RS 

2t iki 50 metų senumo, pageidau
jami vedę. Naktimis darbas. $5.20 J 
dteną-pradedant. AtsiSaukite nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. po piet ( Emp
loyment ofisą

UNION STATION 
510 AA’est Jackson Blvd,

REIKIA VYRŲ
Mes išmokinsime jus gerai apmo
kamam darbui. Alga kol mokina
tės. 100 nuoš. karo darbai.

2743 WEST 36TH PLACE

SAW, ROITTER OPERATORIAI lr 
Pagelbininkai, Medžio Išdirbėjai. 
Shipping room darbuotojai. 50e iki 
65 centus Į valandą pradedant. Tai
pogi reikia Merginų dirbtuvės dar-

Lbams — 45c , valandą pradedant. 
SERVICE INDUSTRIES, INC.

2025 So. Cahimet Avenue

SHAPER H AND reikalingas — pa
tyręs prie novelty rakandų. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis.

ŽAK FURNITURE COMPANY 
828 No. Wdls Street

VYRAS — bile amžiaus, reikalingas 
prie dišlų plovimo. Darbas prasideda 
12:30 vai. popiet. $70.00 ) mėnesj 
2 valgai Į dieną ir uniformas duoda
ma. Kreipkitės ) —

THE CHURCHILL HOTEL 
1255 No. State Parknay

WATCHMEN
Pastovūs darbai vyrams, kurie Ieško 

|l nuolatinio darbo. Turi būti blaivūs, 
lengvo svorio ir mažiau 60 metų am
žiaus. Darbas 6 naktis ( savaitę, o 
pradinė alga $25.20 ( savaitę. Turi 
mokėti rašyti ir skaityti angliškai.
Uniformos duodamos. Atsišaukite 
tarp 6tos ir 8tos vai. vakare.

p ART KLOB. 2218 W. Cullerton

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

MERGINOS IR MOTERYS
17 IKI 45 METŲ

DIENA IR NAKTĮ DARBAI 
DIRBTUVE OPERUOJA 

3 SHIFTAIS
PATYRIMAS NEREIKALINGA

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINE 
B0X FILLERS

Dienos Darbo ir Piece Darbo 
Mokestis. Jei Mažiau 18 Metų 

Amžiaus Atsineškite Gimimo 
Liudijimą

Gera Transportacija

W. F. HALL PRINTING CO.
4600 DIVERSEY AVĖ. 
EMPLOYMENT DEPT.

16 METŲ MERGAITES reikalingos 
dirbtuvėje ir prie lengvų assembly 
darbu.
CHICAGO EAPANSION BOI/T CO. 

2240 AV. Ogilen Avė.

REIKALINGOS MOTĘRYS prie au
dimo darbų — nuolatinis lengvas 
darbas. Patvrimas nereikalinga.

RAF.DLEIN BASKET CO.
718 MUwaukee Avė.

MERGINOS 17 IKI 30 M.
Reikalingos dirbti corrugated bak
sų dirbtuvėje: patyrimas nereika
linga, pastovūs darbai. Rostara- 
nas ant vietos. Atsišaukite i

4200 W. 42ND PL.

PARDAVĖJOS ir SECTIONAL MA
NAGERS reikatingos. Pradinė alga 
$17.00. Daugiau jei patyrusios. Pro
ga jsidirbti.

NEISNER BROS.
4040 AV. Roosevelt Rd.

OFFICE and FACTORY 
Darbai moterims kaipo Klerkos. Ty- 
pistės, Ofiso mašinų Operatorės. 
Ispekterkos, Cheekers. Pakerkos ir 
Vyniotojos. Atsišaukite 4-tam aukšte

1800 W. JACKSON BLVD.

MERGINOS
Didelė korporacija reikalauja keletą 
merginų dirbti pašto išsiuntimo 
kambaryje: pageidaujamos baigusios 
aukštesnes mokyklas, kurios moki
nosi ar rengiasi mokintis typing ir 
stenografijos srityse. Pradinė alga 
$70.00. Oera proga (sldirbti. Atsišau
kite } ROOM 2800 sekančiai: 
HOUSEHOLD FINANCE CORP.

• 19 No. Mieliignn Avenne

PARDAVĖJOS REIKALINGOS, pa
tyrimas nereikalinga. 46*4 valandos 
darbo J savaitę. Pradinė alga $17.00 
Proga isidirbti. Kreipkitės į — 
NEISNER 3ROS---- 5c to $1 STORE

4255 Archer Avenne

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

-X* BONO DAY

i’

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labil geras. At
sišaukite ( “DRAUGO” RASTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, m.,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARDS 17A1-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE . 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGE3 (1390), su Povilu fialtimieru.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Telephone Y AI
710 W. 18th STREET 

SDS 1419
/

I. I. ZOLP
1640 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ m SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1276
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M.. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572
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Tautų Sąjunga turės būti kitokia
Nors mažai kas težino, tačiau Tautų Sąjunga dar 

nėra likvidavusia.
Tai liudija Tautų Sąjungos išleistas 1941-1942 metų 

raportas.
Šiuo metu labiau, negu kuomet nors pirmiau pripa

žįstama, kad toksai kūnas, kaip Tautų Sąjunga, yra bū
tinai reikalingas.

Kodėl t
Pats šių dienų gyvenimas į tą klausimą puikiai at

sako. y
Nors, kaip visiems yra gerai suprantama, tos są

jungos veikimas dabar yra suvaržytas, tačiau jos eg
zistavimas ir ateities planavimas yra naudingas.

Tautų Sąjungos raporte daug reikšmės priduodama 
šventojo Tėvo.Pijauspenkiems taikos punktams.

Raporte pasakyta, kad Popiežiaus taikos planas yra 
vertingas dėl to, kad jis yra sudarytas mokslišku bū
du, atsživelgiant į istoriją, atsižvelgiant į dvasinius ir 
moralinius principus.

Stipriai .yra pabrėžiama, kad tie, kurie bus pašaukti 
pokarinei konstrukcijai ir kooperacijai tiesti pagrin
dus, turės atsižvelgti į Jo šventenybės taikos planą.

Tautų Sąjungos raporte plačiai cituojama “Osser- 
vatore Romano” straipsnius, pavadintus “Būtinos są- 

• lygos tarptautinei santvarkai”, kuriuose buvo interpre
tuoti Popiežiaus penki taikos punktai.

Tuo yra atkreipiamas pasaulio politikų dėmesis į Šven
tojo Tėvo stovėjimą už teisingumo dėsnius, už pasto
vią pasaulio taiką.

Šia proga bus vietoje pastebėti, kad ir Prezidentas 
Rooseveltas ir Anglijos politikai, ir net įvairių protes
tantų dominacij-ų vadai įvairiomis progomis yra citavę 
Popiežiaus taikos plano dėsnius.

Tad, gerai, kad Tautų Sąjunga vis tik dar tebėra 
gyva ir gerai, kad ji populiarizuoja Popiežiaus planą, 
kurį įgyvendinus pasaulis susilauktų teisingos Ir pasto
vios taikos.

Visi gerai nusinlanome, kad po šio karo Tautų Są
junga bus kitokia, negu ji buvo ligšiol, tačiau yra ge
rai, kad ir senoji tebeveikia. Sutriuškinus B^rlyno-To- 
kio ašį, ji savo vietą turės užleisti tokiai Tautų Sąjun
gai, kuri pajėgs palaikyti pasaulio taiką, kuri pajėgs 
sudrausti ir nubausti tarptautinių sutarčių laužytojus, 
imperialistus ir tarptautinius banditus ir smurtininkus.

b*

Senatorius stovi už nepriklausomą Lietuvą
Jau gana daug lietuvių ir per radiją ir kitokiais bū

dais girdėjo, kad praėjusį šeštadienį lietuvių delegacija 
lankėsi pas senatorių Wayland Brooks, kad sužinoti 
jo nuomonę apie lietuvius ir nusistatymą dėl Lietuvos 
ateities.

Turimomis žiniomis, šen. Brooks aukštai vertino lie
tuvius. Jo manymu, lietuviai esą dori, ištikimi piliečiai 
ir drąsūs Amerikos ginėjai. Pirmojo pasaulinio karo 
metu jam teko kartu su lietuviais kariais (J. Dargiu 
ir Limontu) kautis su vokiečiais Prancūzijos karo lau
kuose, gyventi apkasuose. Jisai dėl to turėjęs puikios 
progos patirti, kad lietuviai yra Ir munamūs Ir drąsūs 
kariai.

Be to, šen. Brooks džiaugėsi, kad Lietuva per dvide
šimts du metus buvo nepriklausoma valstybė ir kad 
tuo laikotarpiu ji nepaprastai didelę pažangą padarė. 
Toji pažanga reiškėsi ne vienu kuriuo, bet visais at
žvilgiais.

Beapgailestaudamas, kad tokia garbinga ir pažangi 
tauta buvo užpulta ir pavergta, .senatorius Wayland 
Brooks padarė tokį pareiškimą:

“Nelaimei Lietuva du kartu buvo užpulta: pirma
Besijos, dabar Vokietijos Tos okupacijos buvo ne-
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teisingos ir be priežasties. Lietuva yra nusipelniusi 
būti laisva ir nepriklausoma.

“Mano giliu įsitikinimu, su santarvininkų pagalba 
Lietuva vėl atgaus užpelnytą nepriklausomybę.

“Aš notrių kad jūs žinotumėte, jog jūs turite mano 
pilniausią paramą šiame vertingame siekime, kad 
Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma tauta”.

Kaip mes, taip ir visi geri ir sąmoningi lietuviai 
džiaugsis perskaitę šiuos senatoraus žodžius. Jie yra 
reikšmingi ir padrąsinanti. *I

Iš tų žodžių, padarykime tinkamą išvadą.
Jei aukštieji Amerikos politikai stoVi už tai, kad lie

tuvių tauta kuo greičiausiai būtų išlaisvinta ir kad ji 
ir vėl galėtų gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, 
tai tuo labiau mums, lietuviams, reikia dirbti ir auko
tis, kad realizuoti tautos troškimą — atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę.1

Lietuvių delegacijai pas senatorių vadovavo adv. An
tanas Olis.

Dėl to mes skaitome, kad jis gerą žygį atliko ir pasi
tarnavo savo tėvų kraštui — Lietuvai.

Antradienis, spalio 20, 1942

Šipkarčių pirkimu balša
vikų erštams sušiptinti į 
Ameriką Dėdė Šamas turė
tų šimtą sykių labiau susi- 
domėtį, negu gromatomis iš 
Lisbonos.

Italai bijo invazijos
Gaunamomis apytikriomis žiniomis, Mussolinis pra

deda bijoti invazijos, įsiveržimo Italijon.
Jis yra susirūpinęs dėl to, kad fašistų karo jėgos, 

palyginti, yra gana menkos.
Tuo tarpu pačios Italijos viduje tėra nuo 28 iki 33 ar

mijos divizijų. Geriausia, prirengta ir apginkluota ka
riuomenės dalis yra pastatyta Sicilijoj ir Sardinijoj. A- 
pie vienas milijonas italų karių yra išsiųsta į šiuos 
frontus: dvylika divizijų Rusijon, penkiolika divizijų 
Šiaurės Afrikon, trisdešimta divizijų į Balkanus ir Ry
tų Mediterano salas.

Tad, neramu dabar italų fašistams, o ypač jų vadui 
ir diktatoriui Mussoliniui.

SPAUDOS APŽVALGA

Vakar mano šeimininkė 
nusiskundė, kad Amerika 
jau “pritrūkę” kavos, nors 
budrios moterų akys yra nu 
žiūrėjusios, kad dideliuose 
štoruose lentinos lūžta nuo 
kavos maišų ir kenų. Mano 
gaspadiuė net ir išfigeriavo, 
dėl ko taip pritruko ka
vos. Esą, nesenai per gazie 
tas buvo įspėjamos gaspadi 
nės nedaryti namuose dide
lio kavos rezervo, nes il
gai stovėdama ji genda, tai 
yra netenka natūralaus sko
nio. Kadangi žmonės vis 
tiek neapseina be kavos ir 
turės gerti, ar ji bus suge
dus, ar nė, tai didieji storai 
nutarė, kad geriau tegul ka 
va ilgu stovėjimu sugenda 
štoruose, negu gaspadinės 
virtuvėje. f

Lietuviai ir politika
“Vienybė” rašo;

“Vis dėlto reikia stebėtis, kad mes Amerikos lietu
viai iki šiol negalėjome ir neįstengėme bent atski
rose valstybėse sudaryti jungtinių klūbų centrus, fe
deracijas ar sąjungas. Mes seniai apie tai esame kal
bėję, kiti taip pat pripažįsta, kad tokių centrų rei
kalas visuomet buvo ir yra aktualus ir reikia juos 
kurti, bet iki šiol niekas to darbo nuoširdžiai neban
dė vykdyti.

“Politinių klūbų mes turime daug, jų yra kiekvie
noje didesnėje lietuvių kolonijoje. Įkūrus tokių klū
bų sąjungas, galima būtų sudaryti labai stiprias poli
tines jėgas, su kuriomis skaitytusi demokratai ir res
publikonai. Tik sukimus politinių klūbų valstybių fe
deracijas, galima eiti prie nacionalinio komiteto cent
ro.

“Užuot nuolat skundęsi, kad mažai lietuvių paten
ka į valstybines tarnybas ir mažai jų gauna politi
nius darbus miestuose ir valstybėse, reikia atsimin
ti, kad tokios vietos ir tarnybos turi būti užtarnau
tos ir užpelnytos. Iškrikusios bitės niekados į avilį 
neprineš medaus ir anksčiau ar vėliau jos išnyks. 
Užuot išmėtinėję ir zurzėję, geriau apsidairykime a- 
pie save ir pažiūrėkime kas galima padaryti tai pa
dėčiai pagerinti.

“Politinių klūbų centrų steigimas yra labai geras 
darbas, kurį turi dirbti visi lietuviai, visur Amerikoje.”

Komunistai - svetimos valstybės vergai
“Naujienos” savo rašiny “Iš juodo baltas, iš balto 

juodas,” daro tokių pastabų:
“Kasdien komunistai demonstruoja, kad jie yra 

svetimos valstybės vergai, o ne laisvi žmonės. Ką tos 
valstybės valdžia daro, jie viską “užgiria”.

“Jų nelaimei, tas jų garbinamas stabas labai daž
nai keičia savo politiką, ir jo pasisukimai kartais 
būna 180 Laipsnių, L y. visai į priešingą pusę. Pavyz
džiui, iki 1941 m. birželio 22 d. sovietų valdžia drau
gavo su Hitleriu ir, stengdamasi jam padėti, smerkė 
karą ir organizavo per savo agentus demokratinėse 
šalyse sabotažą apsigynimo pramonėse. O kuomet 
Hitleris Sovietų Sąjungą užpuolė, tai Maskva susyk

> pasuko į priešingą pusę!
“Ir Kominternas su visomis jo sekcijomis pasisu

ko tokiu pat būdu. Iš karo priešų Maskvos davatkos 
staiga pavirto karščiausiais karo rėmėjais, iš sabo- 
tažnlnkų — uoliais “patriotais”. Amerikoje Browde- 
rio šūkis “Yanks are not com*ng” buvo pakeistas 
šūkiu Antras frontas”’

Adv. Juozo Gridiaus, mū
sų gero bičiulio, tėveliai ry
toj mini auksinį vedybų ju
biliejų. x

Tai yra retas mūsų tarpe 
įvykis ir reta lietuvių sei
mu gyvenime šventė.

Lenkiamės prieš “jauna
vedžius” ir juos nuoširdžiau
siai sveikiname!

Tegyvuoja jie dar ilgus 
metelius ir tesulaukia dei
mantinio jubiliejaus!

Auksinį jubiliejų švenčian 
tiems Grašiams, manome, yra 
džiugu, kad jų išaugintiems 
vaikams gyvenime gerai klo
jasi, kad mūsų visuomenėje 
jie užima ryškią vietą.

Štai, jų sūnus Juozas šio
mis dienomis paskirtas Illi
nois valstybės generalinio 
prokuroro — General Attor- 
ney asistentu.

Pozicija svarbi.
Dėl šio paskyrimo ir mes 

sveikiname adv. Juozą Gri
sių.

“Ar lietuviški komunaciai 
veikia su klierikalais iš
vien?#,.

Tokį plausimą stato B. Si- 
mokaitis “Am. Lietuvy”.

Į tai jis pats ir atsako — 
taip.

Ši Simokaičio nesąmonė 
dar kartą patvirtina, kaip 
mes vakar šioj vietoj paste
bėjome, kad, jei “A. L.” ma
to reikalo skelbti visokias 
insinuacijas ir šmeižtus, to 
laikraščio jokiu būdu nebe
galima priskaityti prie pa
dorių laikraščių.

Jis yra toks šlamštas, ku
ris nebevertas jokio dėme
sio.

Lietuvių R. K. Susivieny
mo Amerikoj Chicagos aps
krities susirinkimas buvo 
praėjusį sekmadienį.

Ir šis susirinkimas nebu
vo gausingas.

Kodėl?
Dėl to, kad mūsų organi

zacijų kuopų ir draugijų va
dai pradeda sirgti “apsilei
dimo liga”.

Jie į savo pareigas mažai 
dėmesio bekreipia.

Tai yra liūdnas reiškinys.
Vyrai, “gydykimės”, nes 

labai skaudžiai pradedame 
nusidėti lietuvių katalikų vi
suomenei !

Po svietą pasidairius
Jei lietuviški balšavikai 

būtų tokie dosnūs pirkimui 
War Bonds ir Stamps, kaip 
pasirodo duosnumu pirki
mui šipkarčių, kad iš Euro
pos į Ameriką būtų sušip- 
tinti visi didieji balšavikų 
erštai, tai maladiec būtų 
vyrai. Ale tai nėra. Geitas 
sutriuškinimas hitleriškos 
ašies balšavikams nesvarbu. 
Jiems svarbu kas kita.

Štai, Čikagos lietuviškų 
ruskių gazietoj J. Gasiūnas 
praneša, kad A. M. Metelio- 
nis iš Detroit, Mich., pirki
mui šipkarčių balšavikams 
į Ameriką sušiptinti, arba, 
kaip jis pats sako “šiam 
svarbiam darbui” paaukojo 
net $10.000!

$10.000, tavorščiai, Ame
rikai daugiau gali padaryti 
bloga, negu iš Lisbonos gro- 
matos, kuriomis lietuviški 
balšavikai gązdina Dėdę Sa 
mą. Beje, balšavikai, tur 
būt, nežino, kad dabar net 
iš Kanados kiekviena gro- 
mata yra cenzūruojama ir 
jei kas praeina pro cenzo
rių rankas, tas nėra pavo
jinga Amerikai. Bet balša
vikai kaip atbulai viską da
ro, taip ir galvoja.

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
spalių 20 d.)

Lietuvių pulkų steigimas... 
M. Yčas, Pr. Klimaitis ir 
Juozapavičius stengiasi gau
ti leidimą iš rusų vyriausy
bės išskirti lietuvius karei
vius iš rusų armijos ir iš jų 
sudaryti lietuvių pulkus.

•
Leninas ir Trockis skelbia. 

Rusijoje naminis karas esąs 
neišvengiamas. Trockis, Le
nino dešinioji ranka, savo 
kalboj pareiškė, kad galima 
laukti rusų miestų gatvėse 
kraujo praliejimo.

Netikėtai vakar suėjau 
savo seną pažįstamą. Žiū
riu, vaikinas nusiminęs.

— Kas yra? — paklau
siau. — Sergi?

— No.
— Tai kas yra? — klau

siu prisispyręs.
— Būtum ir tu nusimi

nęs, jei žinotum, kas tavęs 
laukia.

— Nekalbėk niekų, — sa 
kau vaikinui. — Kas gi ta
vęs laukia? A

— Nu gi vakar mano mec 
gina pradėjo man įsakymus 
davinėti. Jei dabar, prieš 
ženatvę, įsakymus davinė
ja, tai kas bus, kuomet ap- 
siženysim?

— Kaip daktaras gyve
nai, kad sulaukei žilos se
natvės? — aną dien paklau
sė vienas žmogus mano pa
žįstamo daktaro.

— Rašinėjau visiems re
ceptus, o pats jokių vaistų 
nevartojau, — atsakė dak
taras.

JAPONĖJ ORO ATAKOS SOLOMONS

........ ■ • • • •

("Draugu*" Arine telr panto*

Aštuoniolika japonų aukšto skridimo bom bonešiai ūžia virš Solomons laike kovų. Ši
nuotrauka padaryta iš Australijos laivyno, kuris dalyvavo šiose kovose.

-■■■  ------ ------------- - - —-------- ------------ — ----- —— M
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CHICAGOJf IR APYLINKĖSE
Dievo Apvaizdos 
parapijos žinutės

Iš Keistuto "spulkos 
metinio susirinkimo
Vienas iš trijų perrinktų 
direktorių išrinktas J. 
Mozeris. Jis yra ‘spulkos” 
sekretorius

Bridgeport. — Keistuto 
Taupymo ir Paskolos B-vė 
seniausia iš visų kitų lietu
viškų bendrovių, laikė meti
nį susirinkimą spalio 16 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Šėri- 
ninkų labai skaitlingai atsi- 
ląnkė.

Bendrovės pirm. Tarnas 
Janulis atidarius susirinki
mą, sekr. Juozas Mozeris per 
skaitė praeitų metų proto
kolą ir išdavė visus rapor
tus iš metų bėgio. Pasirodė, 
kad biznis gana žymiai pa
didėjęs. šėrininkai buvo pa
tenkinti, kad jų pinigai yra 
gerai apsaugoti.

Po visų valdybos raportų, 
pirmininkas pranešė, kad rei 
kia rinkti 3 direktoriai, kaip 
kas met daroma. Perstaty
ti: senieji Kazimieras De- 
mereckis, Pranas Dikša ir 
naujas Juozas Mozeris. J. 
Balčiūnas, senas kolonijos 
biznierius, įnešė vienbalsiai 
išrinkti. Taip ir įvyko. Da
bar bendrovė turi naują ir 
energingą jauną direktorių 
sekretorių J. Mozerį. »

Linkim direktoriams ge
riausių sėkmių. Dar turiu 
priminti, kad visi direktoriai 
nutarė bendrai dalyvauti šv. 
Jurgio parap. auksiniam ju
biliejuj.

Bravo! Kur vienybė, ten 
galybė. R. M.,

Dievo Apvaizdos parapijos 
bazaras eina visu smarkumu 
Žmonių lankosi daug, ypač 
spalio 18 d., kuri buvo pa
skirta biznieriams, gausiai 
pasirodė publika.

Kun. Barausko pasakyti 
pamokslai apie spaudą, gir
dėt, žmonėms labai patikę. 
Dabar namus lanko A. Dau
girdas ir daugelis žmonių 
prenumeruoja dienraštį 
“Draugą”.

Raud. Kryžiaus susirinki
me sumokėta $13.00. Rožių 
ir Lelijų Klūbas aukojo $10. 
Nutarta ruošti vakarienę pa
rapijos kareivių naudai. Bus 
nupirkta Kalėdų dovanėlės 
ir pasiųsti sveikinimai.

Tėvų Marijonų Bendradar
bių susirinkimas buvo skait
lingas. Nutarta rengti va 
jaus vakarienę su gražia pro
grama sausio 17 dieną.

RADIO
Dainuos ‘'granadieriai *, 
bus drama, juokų, muzikos

Šiandie, antradienį, 7 vai. 
vakare, radio klausytojai ir 
vėl turės smagią valandėlę 
klausydami gražių liaudies 
dainų, smagios muzikos, pra
nešimų ir patarimų. Viską 
išpildys gerai prisirengę re
guliariai radio artistai: M. 
Batutis, F. Jakubauskas, J. 
Vanas ir kiti. Leidėjų prog
ramų — Peoples Fumiture 
Co., patieks gerų žinių apie 
gerus pirkimus namams, nes 
šiomis dienomis Peoples 
krautuvė tęsia didelį 26-tą 
rudeninį išpardavjmą. Malo
nėkite pasiklausyti.

Rap. XXX

Rožių ir Lelijų Klūbas ren
gia vakarą eu vaidinimu “E- 
stera” parapijos naudai. Tai 
hus sekmadienį, lapkričio 8 
d. parapijos salėje. Pradžia 
6 vai. vakare. Įžanga 33c. 
Nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti. i

I
- I

Buvo paskelbta bažnyčio- ! 
je, kad po bazaro kas savai-, 
tę bus rengiama ‘‘bingo”. 
Tas įvyks kas ketvirtadie
nio vakarą. Prašomi visi at
silankyti. Koresp.

Susirinkimą:
Moterų Sąjungos Chicagos 

apskrities susirinkimas, su
lyg pereito susirinkimo nu
tarimo. šaukiamas viena sa
vaite anksčiau negu pripuo
la — būtent spalio 23 d. 7:30 
vai. vakare Gimimo Marijos 
parapijos salėje, Marąuette 
Parke. Kuopų išrinktos de
legatės prašomos dalyvauti 
ir nesivėLuoti. Pirmininkė

Cicero. — šv. Antano Pa-
, t

rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyks spa
lio 21 d., 8 vai. vakare mo
kyklos 8 kambary. Yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. 
Prašom visus atsilankyti. Y- 
ra laiškai iš “Draugo” ad
ministracijos ir iš Cook 
County Civic Ccuncil, kurie 
bus perskaityti šiame susi
rinkime. A. F. Pocius, pirm.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF *

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

$10,000.00 WAR BONDS - HITLERIŠKAI AŠIAI TRIUŠKINTI Labdariams į talkį
šakių Apskrities Klūbas 

praeitam susirinkime, kuris 
įvyko spalio 14 d. nutarė su
rengti ‘‘bunco party” lapkri
čio 15 d., Stanaičių ‘‘Club 
Room”. Visas pelnas bus 
skiriamas Labdarių Sąjun
gos senelių namo reikalams. 
Tikietus bus galima gauti 
pas visus klūbo narius. Kai
na tik 25c. Prašoma, vardu 
senelių, visų geros valios tau 
tiečių įsigyti nors po vieną 
tikietą, ir šį svarbų darbą 
paremti. P. J.

SKELBKITES “DRAUGE” i

Plunksnų Kaldras
PADAROME 18 JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate iuateriolą 16 mū»Q
krautuvės— už tiktai $1.50
LANGAMS APDENGALAI —j 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Drąperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

Visas darbas iz prekės yra 
pilnai garantuota*

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
B SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Brighton Park. — Prieš 
kiek laiko buvo pašventin
ta ir iškelta U. S. vėliava 
parapijos darže. Klebonas 
kun. A. Briška savo kalbo
je pabrėžė, kad trumpoje a- 
teityje Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės parapija pirks 
už stambų pinigą War Bonų. 
Tas prižadėjimas buvo iš
pildytas rugsėjo 29 d. Tą 
dieną klebonas atsilankė į 
arkivyskupijos raštinę ir Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pane
lėj parap. vardu nupirko už 
$10,000.00 U. S. War Bonds. 
Tas įvykis rodo, kad Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panelės 
parapija ir jos vadai: kle
bonas kun. A. Briška ir pa- 
gelbininkai kun. J. Stanke
vičius, St. VaLuckis ir J. 
Statkus ne tuščiais žodžiais, 
bet darbais padeda šiai ša
liai laimėti karą ir užtikrin
ti laisvę visiems žmonėms, 
visoms tautoms.

Sekmadienį, spalio 4 d., 
klebonas kun. A. Briška pra
nešė parapijonams, kad U. 
S. War Bonds jau nupirk
tas ir pakvietė po pamaldų 
susirinkti prie bažnyčios pa
darymui nuotraukos. Susi

tvarkius miniai prie • bažny 
čios durų fotografas A. Pre- 
čipauskas padarė gražią nuo 
trauką atminčiai. Šis įvykis 
teduoda suprasti, kad verta 
remti kiekvieną naudingą 
sumanymą parapijos labui. 
Dabar yra svarbus laikas. 
Mūsų senoji tėvynė paverg
ta. Jos vaikai išblaškyti 
vargsta ir kenčia. Mes, ku
rie galime ką nors gerą pa
daryti šviesesniam rytojui, 
turime daugiau dirbti ir au
koti. Yra vilties, kad po šio

Triangle

Range Oil

Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynos liepsnos 

burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta- 

’kas ir moderniški moteriai 
mūsų trokuose ūžt krina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

18 v ežioj ame 
po visg 
Ohk-ago.

REMKITE 
SENĄ

LIETI: VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KAN TEK, na v.
MUTUAL LIQUOR~CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonu: BOULEVARD 0014

karo mūsų tėvynė ir vėl bus Į 
nepriklausoma. Bet iki kol 
tas įvyks, mūsų priedermė, 
yra remti šios šalies valdžią. į 
Ir tai turime įrodyti savo į 
darbais.

Brighton Parko lietuviai1 
subruskime, kad už kai ku
rio laiko galėtumėm dar už 
$10,000.00 nupirkti Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Pan. para
pijos vardu U. S. War Bonds.

Namiškis

DIDELIS l8l*AKDAVk_.AS MUSŲ 
MII. ?.I VISKO STAKO Mi'ZIKA- 

tiHTIŲ INSTRUMENTŲ- 
PASINAUDuKJT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDliOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. ‘ SAXAPHONES, FLU- 
TES su •‘cases” — 835.00. >37.50, 
345.00 ir 375.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
36.50. 38.50. >12.50 iki 335.00.
STRIUNINIAI BASAI — 360.00. 
3125.00 lr 3150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — >12.00. SMICE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BA8AMS.
CELLO — >1.50,
>10.00 lr >15.00. Striūnos d61 vi
sų vlrSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUM8 - 3X8.50,
323.50, 335.00. 350.00. PEDALS,
HI BOTS. CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "read” inatrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams, TrlOboms. Saiaphones, 
Smulkoma ir Guit&rama.

GOI.DKTETN'8 MU8IC SHOP 
014 Mazwell St- Chicago.

VIOLAS ir 
33.00, 35.00,

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR (

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGlITI-f
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!,

Vlenlntėll* tr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -!

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p j 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.|| 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

6765 So. VVestern Avenue 
Phone: GBOvehill 2242

V

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais |«apuoštals arba 
clotli kotai panUduida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BIttDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mn. K. P. Dziubak ir Dūkti, Sav.

$100,000 STOCK LKMHPATtOH PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vUnoniai, $55.00 4" O O HA 

vertės “elose out” kaina ................................................ JŠŠ.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................Ua V L3>

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 g« n iye :X,S ČIR 7 R 
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo.. iFL/O IKI

|FUR COATS, $75.00 vertės, <AQ n n
Parsiduoda po tiktai ..........................................................JpA*J«UU

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC :r <TO QC 
I vilnoniai siūtai, $16 vert. uužemit. kaina

'MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- QQ
da po tiktai .............................................................................. &A.5JO

| $15.00 vertės KOTAI, nr
parsiduoda po tiktai ...............................................*....

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Wasbers —- M.ng«d. — and 

Stovės.
Nationally advertised iteme.

S ALEX ALESAUSKAS and SOMS
FACTORY BEPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
8TATYBAI — REMONTAVIMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Piotcctioh 
<or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
auranee Corporation. Mokame 3l/2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

___ —- 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
kEIŠfŪTO SAVINGS-and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonai ui tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose lr namų šildytuvams..

kuliu., perkant 4 tonas nr stnlrA
6332 SO. LONG A VE. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.65
9.20

*10.50
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Senatorius Brooks už 
Lietuvos Nepriklausomybę

šeštadienį amerikiečių 
lietuvių respublikonų de
legacija, adv. Olio lydimo, 
atsilankė pas senatorių 
Brooks, First National 
Bank Building ofise ir turė 
jo su senatoriumi pasikalbę 
jimą, kuriame Brooks dele
gacijai pareiškė, kad jis sto 
vi už Lietuvos Nepriklauso
mybę ir reiškia didelį prie
lankumą lietuviams. Senato
rius Brooks pareiškęs, kad

pereitame kare jam teko 
petis petyn su lietuviais, 
kaip Dargis Lemont, kariau 
ti viename fronte prieš vo
kiečius.

Pereito sekmadienio masi
niame susirinkime, Chicago- , 
je, Kelly mokykloje, senato
rius Brooks taip pat pareiš
kė, kad jis stovi ir stovės 
už Lietuvos Nepriklauso
mybę.

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

• MUSIC FOR MORALE • MUSIC FOR MORALE

0 Kaip Yra Su Jūsų Radio?
Nauja Philco Radio dideliame, gra
žiame kabinete už $69.95. Didelė nuo

laida už seng radio.
KRAUTUVE ATDARA IR SEKMADIENIAIS 

IKI 4-tos VAL. PO PIETŲ

Pilnas pasirinkimas Lietuviškų 
Rekordų

Žymus Budriko Sekmadienio programas iš WCFL 1000 
— K Radio stoties Sekmadienio vakare 9-tą valandą. 
Pasiklausykite.
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P. F. C. F. A. Rapoll

Fabijonas A. Rappol, gi
męs 1919 metais, vasario 9 
dieną, Chicagoje, jis lankė 
šv. Kryžiaus lietuvių pra
džios mokyklą ir baigė 
Fulton pradžios mokyklą; 
jis baigė taip pat Lindblom 
high school ir lankydamas 
aukštesnę mokyklą taip 
pat priklausė prie R. O. T. - 
C. ir čia lavinos dvejus me
tus ; mokykloje pasižymėjo 
gimnastikoje ir labai gerai 
mokės.

Fabijonas A. Rappol vedė 
Margaritą Barth, 1941 m. 
spalių 14 dieną, jis dirbo 
Montgomery Ward buchal- 
terijoje ir valiau keksų ke
pykloje.

Fabijonas A. Rappol 1942 
m. balandžio 17 dieną išėjo 
į marynus, jo dabartinis ad 
resas yra: R. R. Dėt. M. S. 
M. B. T. San Diego, Calif., 
o prieš išvykdamas į Navy 
gyveno 5224 S. Paulina str., 
Chicago, III., jo tėvai — 
William (jau miręs) ir Le
okadija Rappoll-Trijonis.

Kogrekiausiai reikia 
atiduoti padangų 
perviršiu

Jei kas turi daugini! kaip 
penkias padangas vienam 
automobiliui, tai reikia ko- 
greičiausiai parduoti val
džiai, nes po kelių dienų tų 
padangų laikymas bus nele
galus.

Sūnus nužudė tėvų medžioklėje
Žudikas lošia kortomis ir glosto šunį

Policininko grumtynės su plėšiku
Vakar sučiuptas desertyras iš armi 
jos ir 40 įvairių nusikaltimų vyras.

All the HITS of the 
HIT PARADE

2 HIT TUNES FORQ"|fw
ONLY...........................O f C

... ELITE Ofiers 2 BIG "HITS" on 
EVERY Record By Nationally 
K n o w n Orchestras...
• 7018—Do You Mt««s Your Swfx tlu«jt X- Under «

Stmwbwry Moon .................................... Marnlialls X Oreh.
• 7017—Klrlp Dulka A Take Me .......................... MarMinlIs A Oreh.
• 701«—Itm Old Fasliloncd A Manhattan

Reretiade ... į................................ San Donohno A Oreh.
• 7015—Just As Thomgti Yoai Mere Here A

Pennsjlvanln Polka ..................... Sam Donolme & Oreh...
• 7014—Dearlv Hrtaved A I ('anie Here to Talk

For Joe ....................................................... M«J Hallett A Oreh.
>701S—Ijet’s Oet Ix»st 16 Tliere VVII1 Never Be

Another You .............................................. Mal Hallett A Oreh.
• 7012—Whlte (brist mas * Hlp Hlp
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Clinton Milner, 62 metų i 
amžiaus, iš Milvvaukee, 
prieš porą mėnesių išsirūpi
no, kad jo sūnus John, 30 
metų amžiaus būtų paleis
tas iš Milvvaukee kauntės ne 
pilnapročių ligoninės.

Tėvas, sūnus John ir kiti 
išėjo medžioti. Clinton Mil
ner pasisuko į šalį ir glostė 
šunį, o sūnus John atstatė į 
jį šautuvą, jis du kartu pa
leido šūvius ir tėvas krito 
negyvas.

“Aš jį užmušiau”, — ta
rė John. “Jis neturėjo nie
kad mane ten padėti”.

John buvo patalpintas į 
Kenoshos kalėjimą, jis kal
tinamas kaipo pirmos rū
šies žmogžudys.

Baisią tėvžudystę liudija 
Joseph, 26 m., Clinton sūnus, 
Josephs’s švogeris Robert 
Roth, 28 m., iš Milvvaukee 
ir Alex Lagrave.

Alex Lagrave stovėjo prie 
tėvo, kada sūnus paleido šū 
vius. Šis vyras tuojau sučiu 
po John ir palaikė kol atvy
ko šerifas Thomas Jester.

Kada John Clinton, tėvo 
žudikas, buvo nugabentas į 
kalėjimą, tai jis lošė korto
mis ir glostė šunį.

“Mes išėjom medžioti šeš
tadienį” pasakė jis, “ir lau
kiau progos jį užmušti. Bet 
niekada neturėjau progos.

John Clinton psichiatrinė 
je ligonineėje išbuvo septy- 
nius mėnesius. Ir iš ten iš
leistas kaip sveikas.

§
53;

Baus streiko 
kaltininkus

Amerikos valdžia ruošia
si griežtai elgtis su tais, ku
rie išprovokuoja fabrikuose 
streikus. Streikai paraližiuo 
ja karo produkciją, todėl 
bus griežtai elgiamasi su 
tais, kurie kokiu nors būdu 
iššaukia streikus. Streiko 
kaltininkai gali būti darbi
ninkai ir fabrikų vedėjai ir 
tt.

Sumažėjo mokiniu 
skaičius

Chicagos priemiesčių au
kštesnėse mokyklose šiais 
metais mokinių skaičius yra 
sumažėjęs 27 procentų, pa
lyginus su pereitus metais.

Stateville kalėjimo 
viršininkas Edward M. 
Stubblefield atsisakė 

iš pareigu
Pareito sekmadienio vaka 

re Stateville kalėjimo! verši
ninkas Edvvard M. Stubble
field atsisakė nuo pareigų 
ir kalėjimo viršininko parei 
gas dabar eina Sullivan, 
State director of public 
Safety. M. Stubblefield at
sistatymo raštą įteikė vals
tijos saugūmo direktoriui, 
kad geriau būtų galima pra
vesti tardymas dėl pabėgi
mo Roger Touhy, Basil 
Banghart ir kitų penkių ka 
linių, kurie ne taip senai 
yra pabėgę iš Stateville ka
lėjimo.

Edvard M. Stubblefield 
jau apleido buvusį savo bu
tą kalėjimo rajone ir parei
škęs, kad greit vyks į far- 
mą, esančią Brighton, Mo- 
coupin kauntėje.

Vakar rytą Chicagoje, 
4806 W. Madison str., pini
gų keitimo įstaigoje, buvo 
sučiuptas Irvvin Kadens, de
sertyras iš armijos, stam
bių nusikaltimų vyras.

Irvvin Kadens, kuris yra 
papildęs kokią 40 nusikalti
mų, buvo keitimo pinigų įs
taigoje ir čia jis su braunin 
gu grąsino kokiai dvylikai 
žmonių ir iš jų atėmė $650. 
Kada plėšikas Kadens ten 
švaistės ir grasino žmonėms, 
tai įšoko policininkas Nelson 
ir čiupo plėšiką už sprando, 
prasidėjo smarkios grumty
nės, plėšikas buvo nugink
luotas ir nuvežtas į polici
jos stotį. Kada plėšikas at
sigaivino, tai capt. Louis 
Klatzco ir Lt. Joseph Fallon 
pradėjo jį klausinėti. Kai 
plėšiko klausė apie tokį ir 
kitokį moterų užpuolimą, 
kada klausė jį apie apiplėši
mus, tai jis kiekvieną kartą 
vis atsakė: taip, aš tai pa
dariau”.

Irvvin Kadens yra ne tik 
šiaip visokių šunybių papil
dęs, bet taip pat jis apiplė
šė pašto troką Chicagoje; 
keturias poras West Side 
apiplėšė ir dvi moteris už
puolė, Detroit apvogė polici
ninką.

Oi tas pinigas pinigas 
- ką jis padaro

Buvęs Stateville kalėjimo 
sargas Benard prisipažino, 
kad jis nuo rugpiūčio 1 die
nos įteikęs kaliniams arba 
išnešęs iš kalėjimo apie de
šimt neatidarytų laiškų. Už 
tuos patarnavimus gauda
vęs nuo penkių ir dvidešimt 
pęnkių dolerių už kiekvieną 
patarnavimą.

Benard taip paf prisipa
žino, kad kai jis tarnavo ka 
Įėjime, tai jis įnešė užant
spauduotą laišką Rogeriui 
Toughy, kuris anuo laiku 
dar sėdėjo kalėjime. Tou
ghy ir Banghart gali būti 
dabar Buffallo apylinkėse, 
N. Y., nes ten matyta Bang
hart mylimoji.

Į Irvvin Kadens pareiškęs, 
kad jis buvo paskyręs kiek 
laiko gyventi; jis sau buvo 
paskyręs laiką gyventi iki 
spalių 21 dienos, rytdienos; 
jam tą dieną sukanka 33 me 
tai. Jei iki to laiko Kadens 
niekas nebūtų užmušęs, tai 
jis spalių 21 dieną pats bū
tų nusižudęs. Taip jis pa
reiškęs policijai.

Tai irgi pabaisa žmonių. 
Tikrai baisus dalykai su 
žmogumi įvyksta, kada jis 
nieko aukštesnio ir gražes
nio nebemato, tik savo ais
tras ir žemus kūno palinki
mus.

{sakė pagreitinti bylas 
dėl Amerikos priešu

Generalinis Prokuroras 
Biddle davė įsakymą fede- 
ralinėms įstaigoms tuoj pat 
pradėti teismuose bylas dėl 
denaturalizacijos ir dėl jų 
internavimo prieš visus da
bar jau nebegyvuojančio 
Amerikos Vokiečių Bundo 
pareigūnus ateivius. FBI iš 
aiškino, sako Gen. Prokuro
ras, kad nuo 300 iki 500 
Bundo vadų priėmė priesai
kas būti ištikimi Jungti
nėms Valstijoms su tikslu 
geriau pasitarnauti nacių 
interesams. Ponas Biddle sa 
kė, kad priešų ateivių tyri
nėjimo komisijos iki spalių 
1 d., ištyrinėjo, 7,199 atei
vius ir jis davė įsakymą 
9,199 internuoti arba paleis 
ti ant žodžio. Nuo karo pra 
džios FBI (Federalinis In- 
vestigacijų Biuras) paėmė 
savo žinion iš viso 11,372 
ateivius iš priešų šalių.

I
Poperio produkcija 
talkininkaus gumai
Gaminant iš medžio popesį 

gaunama įvairių medžiagų, 
kaip pavyzdžiui alkoholis. 
Šis alkoholis gali būti panau 
dojamas sintetinės gumos 
gamybai. Todėl projektuoja 
ma jis panaudoti gumos ga
mybai.

1944 metais gumos 
bus užtektinai visiems, 
pareiškė gumos 
tvarkytojas
William M. Jeffers, gumos 

koordinuotojas, paskelbė, 
kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse svarbiam važi
nėjimui užtektinai gumos 
bus apie 1943 m. vidurį, gi 
užtektinai čia gumos bus ir 
nesvarbiems reikalams 1944 
metais.

mu

Niekas nežino tiek blogo 
apie mm, kiek mes patys, 
bet niekas apie mus .gerai 
nemano, kaip bies patys. ....

Lėktuvas sudužo 
kalne

Iš Dės Mainės, N. M., prane 
ša, kad Sierra Grand kalno 
viršūnėje sudužo keturių 
motorų kariškas lėktuvas ir 
žuvo vienuoliko įgulos vy
rų, kurie buvo rasti pereitą 
sekmadienį.

Adv. J. Grish, naujai pa
skirtas Assistant Attorney 
General for the State of UI. 
Attorney General George F. 
Barrett, praeitą šeštadienį 
padarė paskyrimą.

X Adv. Juozas Grish, ku
ris šiomis dienomis paskir
tas Assistent Attorney Ge
nėtai, yra daugelio lietuviš
kų organizacijų narys ir vei
kėjas. Be to, L. Vyčių ir ki
tų organizacijų yra legaliu 
patarėju. Garbė lietuviams.

X Ona Norkevičiutė iš 
Waterbury, Conn., šiomis 
dienomis vieši Chicago’je 
pas John P. Makauskus, 701 
N. Central Avė. Chicago, sa 
ko, jai patinka ir žada net 
apsigyventi.

X Juozas Dobrovalskis, 
sūnus plačiai žinomų West 
Side biznierių J. ir M. Do
brovalskių, 2325 So. Oakjey 
Avė., vakar išvyko į kariuo
menę. Praeitą sekmadienį J 
Budos mažoj salėj buvo su 
ruoštas išvykstančiam atsi 
sveikinimas, kuriame daly 
vavo daug Dobrovalskių gi 
minių ir draugų.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, šią savaitę pra
dės lankyti parapiją suraši
nėdamas lietuvius, parapijos 
narius, liuosnoriai išvyku
sius, ar pašauktus, į kariuo
menę.

X Kaz. Vengeliauskas, sū
nus Brighton Park biznierių 
greitu laiku rengiasi išeiti 
į kltiuomenę. Prie Venge- 
liauskų biznio vietos bus pa
šventinta didelė vėliava to 
bloko jaunuolių garbei.

X Vincas Vyšniauskas, 
jaunas marketparkietis, 
džiaugiasi, kad buvo priim
tas į marynus ir jau praeitą 
savaitę išvyko lavyboms.

X Aušros Vartų parapijos 
nuosavaus (“Rūtos”) daržo 
uždarymo piknikas praeitą 
sekmadienį pavyko, kaip ir 
kiti piknikai. Rudeninis pik
nikas prieš pora savaičių, 
Vytauto parke, nepaisant ne
palankaus oro, taipgi davė 
arti 500 dol. pelno.

X Phil Klikūnas, kuris 
staiga buvo pašauktas į Ft. 
Sheridan stovyklą, nutrau
kiant atostogas, šiomis die
nomis vėl matomas W e s t 
Side, nes jam tenka darbuo
tis Old Post Office Building, 
kur duoda egzaminus pasi
suko j antiems į Air Cadets. 
Jis pats yra Air Cadet ir 
tiki, kad teks kokį mėnesį 
ar daugiau dirbti tą darbą 
ir po to bus išsiųstas į spe
cial ę mokyklą.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukakties minėjimo laikini- 
jo komiteto sekantis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 23 d., 8 vai. vakare, 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 
S. Westem Avė., Chicago, 
III. šiame susirinkime bus 
sudaryta pastovus komite
tas suruošimui įpinėjimo 
1943 metais ir bus patiekta 
įvairūs planai sukakčiai pa
minėti. Visi 1942 m. komi
teto nariai, visi suinteresuo
tieji, ir organizacijų atsto
vai kviečiami dalyvauti.


