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NACIAI IMSIS TERORU SPAUSTI PRANCŪZUS
BRITAI PRANEŠA APIE NAU JUS SAVO KARO LAIVUS

Planuoja užimti daugiau plotų
neokupuotoj Prancūzijos daly
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turės vykti Berlynan "pasitarimams'
mams”—gauti naujų
nors nacių įsakymų.

Gal japonai ir turi paėmę
nelaisvėn keturis U. S. Lakūnus
Japonijoj nė vienas ameriko
niškas bombonešis nebuvo
numuštas ir nė vienas nenu
sileido japonų okupuotose
teritorijose.

Vakar japonai per radiją
padavė paimtų nelaisvėn ke
turių amerikiečičų lakūnų
Stimson pareiškė,
kiek vardus. Sekr. Stimson sako,
jam žinoma, per tas atakas kad tie lakūnai tikrai yra
tarp dingusiųjų.

BERNAS, Šveicarija, spal.
22.—žiniomis iš Romos, Ita
lijos karalius Viktoras Ema
nuelis sunkiai susirgo vasarinuiose rūmuose San Rossore

Sosto
įpėdinis
princas
Humbertas armijos lėktuvu
išvyko pas sergantį karalių.
Italijos karalius šiemet
lapkričio 11 d. bus 73 m. am
žiaus.
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Spėjama, kad naciai grieb
sis represijų prieš neokupuo
tos Prancūzijos dalies gyven
tojus, kurie griežtai atsisa
ko kuo nors padėti Vokieti
*00
v:
jai kare. Prancūzai darbinin
CDrauraa" Acme tetevnoM.
kai atsisako vykti Vokietijon
Atėjo iš Londono radio foto, kuri parodo naują britų karo laivą H. M. S. Anson, 35,000 tonų, tai vienas iš dvie
į karo pramonės fabrikus.
jų karo laivų, naujai pastatytų. Šis laivas yra įjungtas į britų laivyną. Kitas britų naujai pastatytas karo laivas
Neklauso Lavalio raginimų
yra H. M. S. Howe, 35,000 tonų. Su tais dvejais karo Laiva is anglai atstatė prieškarinį originalį laivyno stiprumą
ir pasiryžę sukilti prieš La- su 15 karo laivų ir kovos kruserių. Karo laivas Anson jau yra jūrų akcijoje, kuris lydi konvojus į Rusiją, kovoja su
valį ir nacius, jei jie bus šau vokiečių oro jėgomis iš aukštų patrankų.
J
kiami konskripcijos keliu į
darbus Vokietijoje.

MASKVA, spalio 22. —
Stalingrado šiaurvakaruoStalingrado fronte po lie se rusai atakavo vokiečių
apkasus ir apie 200 jų nuko
taus pasireiškė sniegas.
Tarp Volgos ir Dono upių vė. Be to, kitoj vietoj šalia,
koridoriuje stepėse tik vieni j miesto rusai išmušė vokie
šiauriniai vėjai ima staugti. čius iš vienos kalvos pozici
Visur atsivėrusios klampy-! jų.
nės, kas daug kliudo ka
Vokiečiai, anot laikraščių,
riuomenės judėjimams.
jau netekę seniau turėto gy
Sniegas ir šaltas oras džiu
vumo ir rusai daugiur grie-«
gina Stalingrado rusus gy
biasi iniciatyvos. Kaukazo
nėjus. Nes tas suturės vo
fronte ir gi naciams daugiau
kiečių pašėlusius žygius. Bus
jau nesiseka.
kiek laiko atsikvėpti, pasi
Juodojoj jūroj rusai nu
tvarkyti, savo pozicijose įsi
stiprinti, o žiemos metu skandino rumunų naikintu
smogti į tarpragį sustingu vą ir didelį vokiečių trans
portą.
siems vokiečiams.

Italijos karalius
sunkiai susirgęs

r

-į į.

kokių

Sniegas Stalingrado fronte;
tas rusams yra džiugus dalykas

WASHINGTON, spalio 22.
—Karo sekretorius Stimson
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad, rasi, japonai ir
turi paėmę nelaisvėn ketu
ris amerikiečius lakūnus,
kurie kitados dalyvavo Japo
nijos atakose.
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Londone turima žinių, kad Lavalis

LONDONAS, spalio 22.— '
Vietos laikraštis
Daily
Sketch patyręs iš kovojan
čių prieš ašį prancūzų, kad
naciai planuoja
okupuoti j
daugiau Prancūzijos terito
rijų. Anot kovojančių pran
cūzų, okupantams gali kliūti
ir Vichy miestas, kur laiki
nai apsistojusi Prancūzijos
vyriausybė.
Daily Sketch taip pat pa
tyrė, kad artimiausiuoju lai
ku Vichy vyriausybės prem
jeras Lavalis gal bus nušauk
tas
Berlynan
“ pasitari

U. S.,"britu lakūnai
atakavo naciu bazę

Japonai sakosi suimtuo
sius aštriai nubaudę už “ne
žmonišką” kariavimo būdą.
Ir jie įspėja, kad visi suimti
lakūnai, kurie žudys civili
nius gyventojus, bus aštriai
nubausti.
CHESTER, Pa., spalio 22.
— Pittsburgh Ferro-Manganese Co. dirbtuvėse ištiko
sprogimas. Vieno pastato
stogas nuplėštas. 10 darbi
ninkų sužeista.

Perorganizuotas Čile
ministru kabinetas

CIO vadas atakuoja
admirolą Land

SANTIAGO, Čilė, spalio
22.—Čilės vyriausybė pada
rė žingsnį pirmyn—arčiau į
nutraukimą santykių su aši
mi.
Anądien iš ministrų kabi
neto išėjo keli ministrai, ku
rie darbavosi prieš santykių
nutraukimą su ašies valsty
bėmis. Dideliu ašies šalinin
ku ypač buvo užsienių reika
lų ministras Ernesto Barros
Jarpa.
Prezidentas Antonio Rios
kabinetą perorganizavo. Nau
jame kabinete nėra nė vieno
ašies šalininko.
Visgi dar neatrodo, kad
nauja vyriausybė tuojau pa
keis nusistatymą. Matyt, tas
palaipsniui bus vykdoma.
X

WASHINGTON, spalio 22.
—Philip Murray, Congress
of Industrial Organization
(CIO) prezidentas, kreipėsi
į prezidentą Rooseveltą pra
šydamas pašalinti iš užima
mos vietos Meritime komisi
jos pirmininką adm. Emory
S. Land, kurs bankininkų su
važiavime New York kalbė
damas yra pareiškęs, kad
unijos organizatoriai “saulei
tekant turi būti sušaudyti.”
Admirolas išleido pareiš
kimą. Jis sako kad kalbėda
mas neišvardino “unijos”
nė “darbo.” Minėjo tik “or
ganizatorius. ”
Murray į tai atsako, kad
admirolas bando išsisukinėti.

Du U. S. karo laivai
nuskendo Solomons

Prezidentas pasirašė
karo taksu bilių
WASHINGTON, spalio 22.
— Prez. Rooseveltas vakar
pasirašė kongreso pravestą
rekordinį karo taksų bilių,
kurio kai kurios pro vizijos
įsigalios nuo ateinančio lapkričio 1 d., o kitos—nuo sau
sio 1 d. (Vakar apie tą bilių
buvo plačiau pranešta).

WASHINGTON, spalio 22.
— Paskutinėmis dienomis
Solomon salų karo juostoje.
Pacifike, kovose su japonais
du Amerikos naikintuvai
nuskandinta, pranešė laivy
no departamentas. Nuskan
dinti laivai yra: Meredith,
1,630 tonų, ir O’Brien, 1,570
tonų.
Kanadon atvyko
Amerikos jėgos tuojau ja
ponams už tai atsimokėjo sovietu atstovas
Sugadints jų vienas naikin
0TTAWA, Kanada, spalio
tuvas ir vienas kruizeris ir 22.—Atvyko pirmasis sov.
numušta 12 lėktuvų. Ameri Rusijos pasiuntinys Kana
ka tik du lėktuvus prarado. dai Teodor T. Gousev. Jis
pareiškė, kad Rusija iki pat
galo kooperuos su sąjungi
Suturės federaliniu
ninkais kovose prieš bendrą
darbu projektus
jį priešą hitlerizmą, kurs
WASHINGTON, spalio 22. turi būti nugalėtas.,
—Donald M. Nelson, karo
WASHINGTON, spalio 22.
gamybos boardo pirminin
kas, pranešė, kad bus sutu —Karo gamybos boardas iš
rėti (nutraukti) visokie Ša kėlė aikštėn, kad J. A. Val
ly vykdomi federslinisi dar stybėse ir Kanadoj planuo
bų projektai, kurie neturi nė jama suvaržyti laikraštinio
kokio sąryšio su karo vyk popieriaus gamybą ir jei
dymu. O šių projektų šian kaip, tai šį popierių dar ir
racijonuotl.
dien yra daug.

Yra žinių, kad naciai visoje
Serbijoje paskelbę karo apgulą
Tuo keliu jie bandys išnaikinti

nepalaužiamus serbus patrijotus
BERNAS, Šveicarija, spal.
22.—Gautomis žiniomis, na
ciai visoj Serbijoj paskelbė
karo stovį, kad tuo būdu
jiems būtų sėkmingiau iš
naikinti serbus patrijotus,
kurie prieš juos kovoja.

LONDONAS, spalio 22.Gautomis žiniomis, pietinėj
Bosnijoj, Jugoslavijoj, vyks
ta didelės serbų partizanų
kautynės su ašies kariuomene
.
Iš serbų vado gen. D. Michailovičio stovyklos kažkur
kalnuose per radiją pranešta, kad kautynės pakilo prieš
tris dienas,, kaip vokiečių,
bulgarų ir kroatų kariuome
nės susimetė iš serbų parti
zanų atimti Kupres ir Toca
miestelius.
Trijų dienų kovose dau
giau kaip 1,200 ašies karei
vių nukauta. Serbai taip pat
netekę keleto šimtų vyrų už
muštais, sužeistais ir suim
tais.
Šiais mūšiais,
sakoma,
serbai atsiėmę keletą mies
telių ir pagerinę savo pozici
jas.

Be to, iš Prancūzijos ap
turima žinių, kad prancūzai
neturi pasiryžimo klausyti
Lavalio įsakymo savanoriai
vykti Vokietijon į darbą.
Lavalis pranešė, kad jei dar
bininkai nenori vykti Vokie
tijon savanoriai, jie bus pa
šaukti konskripcijos keliu.
Iš.Lyons depešoje sako
ma, kad prancūzų fabrikų
savininkai ir vedėjai darbi
ninkų priešinimąsi palaiko
ir protestuoja prieš planuo
jamą darbininkų konskripciją darbams Vokietijoje.
Yra žinių, kad nacių oku
puotuose kraštuose v i ę u r
darbininkai nerimsta ir neCAIRO.—Patirta, kad gen
draugingai nusistatę prieš
Rommel paskirtas vyriau
nacius.
siuoju ašies vadu visai Vi
Prancūzijoje ypač darbi
duržemio jūros sričiai.
ninkų priešinimasis didėja
prieš Lavalio reikalavimus.
Darbininkai pareiškia, kad
neis vergauti Vokietijai.

Sį mėnesį 10 ašies
laivu nuskandinta
CAIRO, Egiptas, spalio
22.—Britų ir sąjunginių val
stybių submarinai šį mėnesį
10 ašies laivų nuskandino
Viduržemio jūroje. Nepasa
kyta, kiek ašies laivų nu
skandino bombonešiai.
WASHINGTON. — Karo
departamentas studi j u o j a
planą iš armijos paleisti se
nesnius vyrus.

VICHY, Prancūzija, spal.
22.—U. S. ir britų bombone
šiai vakar atakavo Lorient,
okupuotoj Prancūzijoj, At
lanto pakrantėje, kur yra
nacių submarinų bazė.
Gautomis čia žiniomis,
daugiau kaip 100 asmenų
užmušta ir apie 450 sužeis
ta.
Lorient miestas prieš ka
rą turėjo apie 45,000 gyven
tojų. Tenai buvo svarbiosios
prancūzų laivų dirbtuvės.
Naciai ten įkūrė savo submarinams bazę, kuri uždeng
ta stambiu gelžbetoniniu sto
gu apsaugoti nuo oriųių ata
kų.
Galimas daiktas, kad mil
žiniškos orinės bombos svai
domos iš amerikoniškų ori
nių tvirtovių, viską ten su
lamdė.

Stimson nemano
pasitraukti iš ofiso
YVASHINGTON, spalio 22.
— Praplito gandų, kad karo
departamento sekretorius
Henry L. Stimson, kurs yra
75 m. amž., pasitrauksiąs iŠ
užimamos vietos.
Apie tai sekretorius klausi-amas atsakė, kad jis netuidėjos atsistatydinti,
Stimson yra respublikonas- Sekretorium paskirtas
1940 m. liepos 10 d.

Rusija kovos iki galo,
sako Standley
YVASHINGTON, spalio 22.
—Parvykęs iš Maskvos U.S.
ambasadorius Rusijai adm.
YVilliam H. Standley pareiš
kia, kad Rusija neatsimes
nuo sąjunginių valstybių ir
kovos iki pat galo.

TORONTO, Ont., spalio
22. — Ontario provincijos
premjeras Mitchell Hepbura,
žinomas liberalas, pasitrau
kė iš premjero vietos. Jo vie
tą užėmė generalinis proku
roras Gordon Conant.

Senate sulaikytas vaiky darbo
įstatymo suspendavimo svarstymas

YVASHINGTON, spalio 22.
— Kongreso žemesnieji rū
mai pravedė bilių, kuriuo su
spenduojamas vaikų darbą
varžąs įstatymas cukrinių
burokų ir cukrinių nendrių I
pramonėse taip, kad vaikai
gaištų vienur ir kitur laisvai
dirbti.
Bilius pasiųstas senatui ir
tenai sulaikytas. Miss Catherine Lenroot, darbo depar
tamento vaikų biuro virši
ninkė, pareiškė senato komi-

tetui, kad vaikų darbo įsta
tymas neturėtų būti suspen
duojamas iki visi kiti darbi
ninkai gaus darbus. Tik ne
užtenkant darbininkų tas
įstatymas karo metu gali
būtų padėtas į šalį.
Į tai atsižvelgiant, komite
tas pranešė, kad vaikų darbo
įstatymo klausimas atideda
mas. Sako, po įvykstančių
lapkričio rinkimų bus svars
tomas.
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Penktadienis, spalio 23, 1942

SMARKIOS KOVOS SOLOMON SALOSE

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
NAUJA MUZIKOS
PROFESIONAUft

papuošti, skaniais valgiais gėtės, liūdesio dienomis —
apkrauti; tas jau mus jau liūdėjot.
dino. Nemažiau jaudino mus
Tas mūsų širdyje pasiliks
per užkandžius gražios kal iki gyvi būsim.
bos, linkėjimai, rodos, kad
Pet. ir Petronėlė Medoniai
visi sekė kiekvieną įvykį
mūsų gyvenime: mūsų
džiaugsmo dienomis, džiau Būkit Malonūs

“Drangas'’ turi atspausdi
nęs. Katalikams yra prie
dermė švenčių proga svei
kinti katalikiškomis kortelė
mis. O. Paplinskienė kiek
vienam patarnaus, tik užsi
sakykite. Taipgi ir “Drau
go” prenumeratą galite at
naujinti ar užsisakyti.

SAVO AKIMS I
DP

SF|

Tik vien. pora akly visam g>
venlmul
Saugokite Jas. leisdaur
tftegsamlnuotl )a. modern takiausi*
mptod*
kuria regėjtnm
galt sutelkti
UB METAI bATYKIMo
pririnkime .ainių, kurte pa&uiin.
visų .Kių Įtempimą.

MA SOHFIKA

O D
Petras Jončius su Veroni
ka švenkeliūte spalio 3 d.,
AKIM IŠTIRI N ĖJA
Šv. Antano bažnyčioj iš kun.
AKINIUS PRITAIKINA ,
I. F. Boreišio priėmė Mote
Ofise randasi kiti pataisymOITllMETRINTM
metodų įrengimai akims, ku
rystės Sakramentą. Jaunoji
ISO! So
Inhlanii
-toms akinių pagelba neužt«»nW*
K u lupa..* • k i m
iš Homestead, Pa., tat ta
i
ll O.S2
••••
8 • le feesfc
VALANDOS
proga buvo atvykę sesuo su
• • • * XI A
g
I
«| k •
Nuo 10 iki S vai kas dienšvogeriu Petras ir Teofilė
»m.i
ą^st*<i v >
*
Antradienio ir ketvirtadieni*
'Kt ’ ‘lt u '»•
vakarais.
Davidauskai iš Homestead,
ADVOKATAS
137 No. Marion Street
ACUiC įmepu
Pa. Jaunavedys yra senas
Oak Park, Dlinois
Detroito gyventojos ir už Trys japonų lėktuvai dega, vaizdas užpakalyje. Australijos kruseris vingiais plau
' WH1INEY E. IARU1IS
(Prie kampo Lake St.)
laiko biznį. Jaunavedžiams ta jūromis, kada japonai meta bombas, laike Solomon salų mūšio. Laivas zigzagais
ADVOKATAI*
Telephone: — EIJCLID 006
laimingo sugyvenimo mote plaukia, kad priešas nepataikytų į laivą.
— REZIDENCIJA —
Centrinis Ofisas.
rystės luome.
1441 So. 60th Avė.. Cicero (II
3133
S. HALSTED SI
Tel.- Cicere 7681
atgal, o namas jau buvo pil
i Lietuvių Auditorijoje
Spalio 20 d. Juozas Bar MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
nas žmonių, iš kurių pakilo
Į\ \I.AN1XJS Nuo l-mot> iki vi..
kauskas (Berkas) su Jennie
gražiausi sveikinimai su lin
Įvyksta spalio 25-tą dieną 1942 m.
valandos vakare
DR. G. SERNER
Blažsvičiūte kun. J. Čižaus
kėjimais mūsų 25 metų ve
Telefonas
CALumet 6871
šis iš eilės VIENUOLIKTASIS seimas bus laikomas
ko šv. Jurgio bažnyčioj bu
dybinio gyvenimo proga.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
134 N. LA SALLE ST
Marianapolio Kolegijos patalpose šitokia tvarka:
25
metų
patyrimas
vo surišti Moterystės Sakra
M.M.m
»n»«
■»*'»
Ištikrųjų, buvo mums di
1. 10 VAL. RYTO — iškilmingos ŠV. MIŠIOS kolegijos
mentu. Jaunavedys ūkininko
Tel Vardu 1829
koplyčioje. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą pasakys dis surprizas. Stalai gėlėmU
A. A. SLAKIS
Pritaiko Akinius
sūnus iš Nevv Boston, Mich.,
kun. Juozas Kuprevičius, M.I.C.
Kreivas Akis
geras lietuvis patrijotas. Jau
ADVOKATAS
IStaiso.
2. 12 VAL. PO PAMALDŲ — bendri atstovų ir svečių
noji plačiai žinoma Detroite
7
So.
Dearborn St.
N E W VICTORY
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
PIETCS.
•*
Room
1230
kaipo veikli darbuotoja įvai
HOSPITAL
3401 SO. HALSTED ST.
3. 2 VAL. PO PIETŲ — seimo posėdžiai.
Ofiso Tel. Central 1824
kampas 34th St.
riuose parengimuose. Kas
Po nauja vadovyste.
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
4.
Seimo
posėdžiams
užsibaigus
—
bus
rodomi
JUDA

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
tik kur paprašydavo, visur
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj Kitomis valandomis pagal sutarti
Naujai išdekoruota ir
MIEJI
PAVEIKSLAI
atvaizduoją a. a. kun. Jono Navicko!
prisidėdavo savo darbuote.
įrengta.
(
Nemažai yra pasidarbavusi paskutinius darbus ir jo laidotuvės.
Svarbiausieji šio XI seimo svarstytini klausimai! bus:
LIETUVIAI DAKTARAI
24 vai. patarnavimas
ir dideliuose Federacijos pa
rengimuose. Nuoširdžiai lie 1) dabartinė Marianapolio Kolegijos būklė; 2) pereito sei
Tel VARds 3144
mo
užbrėžtų
darbų
išpildymas;
3)
a.
a.
kun.
J.
Navicko
VICTORY
HOSPITAL
tuvių reikalais darbuotojai,
DR. STRIKOL’IS
OR. Y. A. ŠIMKUS
Fondo
reikalai.
828 W. 35th PLACE
kaip ir jos vyrui, linkime
PHYSICIAN AND SURGEON
OYDYTOJAS IR CHIRURGĄ r
Nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Marianapolio
Phone: YARds 2330
laimingo ir ilgo gyvenimo,
<645 So. Ashland Avenue
(B AKINIUS PRITAIKO
podraug nepamesti ir lietu Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuo skaitlingiau Pilnai Įrengtas Mediko. Depart- I
OFISO VALANDOS:
744 West 36tb Stroel
siai dalyvauti šiame vienuoliktame savo^seimo,
mentas gydyn/nl visokių ilgų — I Nno Z iki 4 ir nno 6 iki 8 vai *ak
vių darbuotės.
smarkių lr liglaiklnlų.
Valandos:
11-12; 2-4 ir 6.30-8 3»
Nedėliomis pagal sntartį
—'
KUN. JONAS VAITEKŪNAS, »
Pilnai Įrengtas Chirurgijos DePirmadieniais
tik 2-4
tel YARds 4787
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų centro pirm. ir valdyba. partmentas, kur svarbias lr ma Office
Namų
tel
PROspeet
1980
__________
žesnes operacijas atlieka atsakoŠventadieniais 11-12.
Spalio 28 d. įvyks svar
mingl Chlrurgai-Daktaral.
DI. P. ATKOČIŪNAS ’ Ofiso Tel
VlRginla 188*
bus Federacijos 4 sk. susi Tas būtų be širdies, kuris j gams-draugėms, kurie mums Pilnai Įrengta Physiotlierąpy Departmentas priskattant Diatherrinkimas Lietuvių žemutinė] neatjaustų alkanųjų. Yra ir! visai netikėtai spalio 11 d., my, Ultr* Violet Ray, Sinusoldal
DANTISTAS
DR. AL. RAČKUS
lr kitus moderniškus metodus
salėj, 8 vai. vakare. Prašo daugiau reikalų. Federacija suruose surpnzą.
gydymo.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mi dalyvauti Federacijos na tuomi ir rūpinasi. Darbo už
Aatradiemais, Ketvirtadieniais
Pilnai Įrengtas X-Ray DepartNetikėjom, kad yra tokių mentas
daktarams ir pacientams.
ir Penktadieniais
4204 Archer Avenue
riai ir kviečiami nauji dar teks visiems. Ateikite.
gudrių “piršlių”, kurie taip No vienam vertam ligoniui ne Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M LIGONIUS PRIIMA:
buotojai prisidėti prie Fede
bos atstumta, dėl stokos pinigų,
3147 S. Halsted SL, Chicag
Koresp. greitai gali “išpiršt” iš na geriausias
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
gydymas lr priežiūra.
racijos veikimo, kuri deda
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Kas link mokesčių, susitarsime,
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*
mų, kad davus progos pri- kad būtų Jums ko patogiausia.
ir Šeštadieniais
pastangų lietuvybės reika
ruošt surprizą. Už valandos KALBAM LIETUVIŠKAI _____ Valandos: 3 — 8 popiet,
lams. Rengiamas koncertas Padėka
tie “piršliai” pargabeno mus
Tel. YAHds 2246
lapkr. 8 d. tikslu pagerbti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šiuo norime viešai padė

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

/

.... T

. -s?įr>

. • -’b-i

___

Regina Mardosaitė su pa
sižymėjimu yra baigusi
Scranton muzikos konserva
toriją ir gavusi muzikos
laipsnį iš Maywood College,
Scranton, Pa., piano ir var
gonų šakoj. Vedė kolegijos
chorą ir mokino muzikos.
Per kelis metus davė kon
certus Scrantone ir apylin
kės miestuose. Apsigyvenus
Detroite (pas gimines Gali
nius) tikimos ji neduos sa
vo talentui rūdyti. Pirmas
jos pasirodymas Dėt r o i t o
lietuviams bus lapkričio 8
d., Marijonos Galinienės kon
certe, Detroit Institute of
Arts. čia ji išpildys kelis
muzikos veikalus piano solo
ir akompanuos solistams.
R. Mardosaitė prisirašė
prie Studentų ir Profesiona
lų Są-gos skyriaus ir tiki
mos daug ką naudingo įneš.

Sveikiname naują talentin
gą muzikę ir linkime čia mu
zikos šakoj pasisekimo.
Koresp.

Žinių žinelės
Spalio 25 d. Detroite bus
Antanas Smetona. Lietuvos
respublikos prezidentas. 11
vai. ryto per sumą bus šv.
Antano bažnyčioj. Svečią su
tiks katalikų dr-jų, organi
zacijų atstovai.

Popiet 2:30 vai., Lietuvių

DR CHARIfS SIGAI

mūsų tautiečius menininkus.

Tai yra visų susipratusių

prakalbos. Be lietuvių pareiga tam reika
A. Smetonos, bus ir daugiau
lui pasidarbuoti, šaukiasi iš
kalbėtojų iš valdžios.
tremtieji į Sibirą pagalbos.
Vakare Fort Shelby Hotel
bankietas.

koti savo mylimiems drau-

svetainėj bua

PRIVATINES

<

PIANO

PAMOKOS

Marijonos Galinienės kon
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
certas jau čia pat: įvyks lap
Dorothy Davey
kričio 8 d., Detroito Institute
Mokina,
vartodama pasaulio
of Arts (muziejuj). Komisi
atsižymėjusio muziko
ja ir šiaip darbuotojai tikie
ALBERTO JONAS
tus platina. Programa bus
Mokinimo Tekniką.
įvairi ir turininga. M. Gali
DSl pasitarimo gaukit sekančiai
nienė savo skambančiu ly
D RE X E L 3923
rišku soprano balsu, suža
dins klausytojų jausmus. Jo
nas Valiukas visų mėgiamas DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8
dramatikas tenoras, palinks
mins lietuvių širdis. Pirmą
kartą pasirodys pianistė Re
gina Mardosaitė. Išpildys ke
lis muzikos veikalus ir akom
M metą praktikai
Jūsų garaatavbaas
panuos solistams. Nusipirki Optomctrieally Aklą Spedaflataa
te tikietus iš anksto.
Palengvina aklų įtempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Elena Mardosaitė, Reginos svaigimo, akių aptemimo, nervuosesutė, atvyko iš Scranton tumo, skaudamą akių karių, atitai
so trumparegystę ir toliregystą.
ir žada Detroite apsigyven-Į Prirengia teisingai akinius. Visuo
atsitikimuose egzaminavimas da
ti. Jauna, energinga lietu se
romas tu elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
vaitė žada siekti mokslo.

t
Olesė Paplinskienė, laik
raščių pardavėja, taipgi pirduoda ir priima užsakymus
puikiausioms kalėdinėms lie
tuviškoms kortelėms, kurias

kreipiama J mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
▼ak. Seredomis nuo pietų, • Ne- dilioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttahemos be akinių. Kainos pigiam kaip
pirma

4712 South Ashland Av.

rboos YARDS

UU

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
Ofiso UL VERgima 0086
Residencijoa UL: BEVerly 8844

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

TaL OANal 6188

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

4729 So. Ashland Avė.

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

DR. S. BIEŽIS

DR. T. DDNDUUS

OR. C. VEZEUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai
Seredoj pagal sutarti

'»»

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS

(2-tros lubos)
Tel. MIDvvay 2880
Chicago, CL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

UR. MAURICE KAHN

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštad. va
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Trečiadieniais pagal sntartį.
karais ofisas uždarytas.
6757 So. Western Avė.
<631 So. Ashland Avenn.
Res. 6958 8. Talman Avė.
RKZIDENCUA:
OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel. OROvehill 0617
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
3241 VVest 66th Place
Res. Tel.: Keaw«od 4800
Offiee Tel. HEMlock 4848
Nedėliomia pagal autartį
TpL REPablie 7868
VALANDOS
* fl
va)
Kuo 10-12 < rvt*- * '
▼ei Cicere 1484
n*
TaL OAMal 0887
GYDYTOJAS IB CHIRUROAB
Raa. UL: PROapect 66bv
Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Ketvirtad. ir Nedėliomis snsitarok
Kamp. I5tos gat. ir 49th Ci

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. S. R. PALUTSIS

OR. A. JENKINS

OR. P. Z. ZALATORIS

2423 VVest Marąuette Rd.

TaL TARda 6981.
8107.

MUTUAL
FEDERAL

GYDYTOJAS IR CHIRUROAB
**>

ann 1-3:

2202 W. Cermak
Road

Reaidendja: 6600 8o. Artesian Ar.

756 West 35th Street

6 iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

ir pagal

-.atarti

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel

Cicero 1484

Specialia atidarymo pasiūlymas —
Tik Trumpam Laikai! (skaitoma:—
• Moksliniu Akių Egzaminavimas * Pataisymas bennų (Vienai, Reginys) • Pa-

CAOR

atrinkimas M X Mod. Rimų

lr Reisai. Reg

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •

__ _

OFISO VALANDOS
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare

VALANDOA- II v ryto iki 3 pop’»'

nno l-.SO-S-**

Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

CHIRURGĄ.

1821 So. Halsted Street

OR. A. J. BERTASH
•*i«e

GYDYTOJAI IR

Kaina 810.00 Viskas.

Telefonas:

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT
Registruotas Optometrlotas — Viri 80 Metą Patyrimo.
Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarčmis Kainomis.
Tai Yra Ne “Balt" Siūlymas — Mes Parduodame Ką Garsiname.

Canal 8887

GRANT OPTICAL CO.

Ren. J. KAZANAU8KAS
Sekretorius

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

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
šauk KEDrie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., šeštad. 8:30 Iki 9:30 vak
cielrmad Paarei Sutarime

Nusižeminimas
daugiau
šviesos suteikia žmogaus
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

(Lietuvis)

GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ*
2500 West 63rd Street
OFIRO VALANDOS!

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VlRglnla 2421

LtlETLiVI& i)AhiAMA!>
OPTOMETRISTAS
-ntaikii.»

akim u

a i e a k <> minga
..neinama kaina

fOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So Halsted St
Telefonas

Caiumet 4591
OGI. RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

DRAUGAI

Penktadienis, spalio 23, 1942
aišku, nenaudingas žmogus,
kaip ilgai jis negyventų, tik
rai pasakius, negyvena, bet
VIETA
miega. Napoleonas, apžiūri
nėdamas
kurį tai puikių me
"Dirbk taip, kaip jei taa būtų skirta gyventi
chanikos įrankį, rodė didžiau
sios savo pagarbos to įran
amžinai", sako toskanu patarlė.
kio išradėjui, ir atsisveikin
Darbas yra geriausias Sesnė už fizinę nieko ne damas visuomet jam žemai
davo
Darbas
užai
praktinio būdo auklėtojas. veikiantis protas yra ta pa-lnusil
Jisai išmokina paklusnumo, ti liga, - dvasinės rūdys, ■ ?mimaa ,r naudingi prati
susivaldymo, įdomumo, stro žaizdos ir nuodai. Lygiai mai yra didžiausia paslappumo, tvirtumo; darbas — kaip stovinčiame vandenyje | „„ laimei |aigyti ..Jaunat.
mūsų esimo įstatymas — dauginasi įvairūs kirminai vėje, — sako Valteris Skotiai ,
tai gyvasis principas, vedan ir gyviai, taip ir žmogaus taa _ mSaų H
prote
daugėja
įvairių
ydų
mūsų
,
aa
lankstus
„
tis žmones ir tautas pirmyn.
žjnios labaj ,engvai
Darbas gali būti sunkenybe ir ištvirkimo sumanymų....
ir pabauda, tačiau jis teikia i Tada užkrečiama ir siela’’, gyjamos. Bet jei mes nepamums garbės. Visa, ką žmo-1 Baigdamas Bertonas sako: sinaudosime mūsų gyvenimo
gus turi gero ir kilnaus, yra “Pergalėk
savo norą nieko
„ t
,
pavasariu, lai mūsų vasara
neveikti
ir
skirtis nuo kitų.
,
,.
.
pagaminta darbo; ir civili
.
* nebus naudinga ir nepakennieko neveikimo ir v.
• s. • j ,•
zacija yra darbo vaisius. Jei Vengki
. ,
...... ciama: vietoje derliaus mes
nuo kitų . štai
...
.
v.
,
darbas būtų panaikintas, tai atsiskyrimo
J
*
surinksime vien siaudus, ir
dorinė mirtis tuojau pasiek visų bendrai tinginių devi mūsų senatvės žiema bus at
tų žmonių giminę. Ne dar- zas: “Praeityje aš buvau ap- siskyrėlė ir neturinti pagarbas, bet nieko neveikimas gautas; dabartis mane kanyra žmogaus prakeikimas. kiną, ateitis baugina”. Prie- i
Nieko neveikimas gadina ir volė dirbti yra taikoma vi-1 Mylimosios žmonių patardažnai rodo jų būda. Valsuėda žmonių ir tautų šir siems luomams ir visų prodis, lygiai kaip rūdys suėda fesijų asmenims. Jūs nega- terio Skotto patarlė: “Niegeležį. Nieko nėra žemesnio lite išvengti rūpesčio ir dar- kuomet netinginiauti”; istouž tuščią gyvenimą, praleis bo — jie yra visos žmonijos riko Robertsono: “Gyvenitą pasilinksminimuose, ir likimas. Žmogus, kurio visi mas be žinių yra mirtis” ir
nieko nėra kilnesnio už dar rūpesčiai nukreipti tik tam, i t.t. Didieji genijai visi be išbo gyvenimą. Aprašinėda kad patikti pačiam sau, anks imties buvo dideli darbininmas pirmykštę socijalę Ita čiau ar vėliau, ir, tur būt, kai. Tik kilnia kantrybe ir
lijos padėtį, Plinijus sako: greičiau anksčiau, negu vė- darbu buvo sukuriami gė
“Tais laikais žemė buvo iš liau, prieis prie to, kad su- resni genijų veikalai. Ir pa
dirbama net karo vadų ran žinos tarnaująs labai daug (šaulį valdo žmonės nuolatos
komis; ji džiaugėsi po arklu, reikalaujančiam ponui... Tie-(dirbantieji ir rūpinantiejiepapuoštu laurais, kurį valdė ; sa, pasitaiko, kad žmonės si. Nė vienas didžiųjų val
triumfu pagerbtas artojas”. J miršta, nukankinti darbo, ta stybinių vyrų nebuvo tingi
čiau kur kas daugiau žmo- nys. “Karalių valdžia įgyja
žmogui yra įprastas no
nių miršta iš egoizmo, pasi ma darbu”, — pasakė pats
ras džiaugtis darbo vaisiais,
leidimo ir tinginystės. Rei Liudvikas XIV. Gelvetijus
nejaučiant jo sunkumų. Tik
kia pažymėti, kad didelis tvirtino, būk nuobodumo jau
rai, šis noras taip yra vi
metų skaičius toli gražu nė- timas yra svarbiausia priesiems įprastas, kad D. Milis
ra tikrasis ilgo gyvenimo žastis to, kad žmogus yra
įrodinėjo, būk vyriausybė
. ,
.. , , . .rodyklis. Kuo daugiau nau- yra aukštesnis už gyvulį;
pirmiausia buvo išrasta kaip i ,
, „ ,
kad būtinas reikalas paliuo.
_
................ . dos žmogus atneša, kuo daupnemone, galinti pnesintis I .
f
! giau jis mintija ir jaučia,
to noro vyravimui bendrojo °
-a. ... - v
mvi
labo nenaudai. Tinginystė ly-. tU°
T“” AtlUlO IMS SV. MlSIOS
J imas. Nieko neveikiantis ir
giai yra žeminanti, kaip pas
Už a. a. Onos Anužaitės
atskirus žmones, taip ir pas
sielą įvyks penktadienį, spa
ištisas tautas. Tinginystė
lio 23 d. 8 vai. ryto Šv. Jur
niekuomet nieko dar nepa
W(1LK STLDIO gio parap. bažnyčioj. Velio
1945 VVest 35* Street
gamino ir niekuomet dar
*^f< tte te// t/tre/finy nė buvo pažįstama visoje
nieko neatliko pasaulyje. Tin
Chicagoje. Jau keturi metai,
ginystės palydovą — nieko
kai ji yra mirus. Pažįstami
neveikimą visuomet lydi ne
ir ją žinantieji prašomi ją
pasisekimai. Bertonas savo
šia proga atsiminti.
veikale: “Melancholijos ana
tomija” kalba apie melancho
lijos priežastis, kylančias
daugiausia iš nieko neveiki
mo. “Nieko neveikimas, —
sako, jis, — kenksmingas yra kaip sielai, taip ir kūnui;
jis vyriaus as įvairių blogy
bių šaltinis, visų ydų tėvas,
vienas iš 7 mirtirjųjų nuo
MENIŠKI — VERTINGI
dėmių, viltis ir mėgiamiau
PAMINKLAI
sia velnio vieta... Dvasinė
MAUZOLEJAI
tinginystė kur kas yra blo-

NIEKO NEVEIKIMAS - MĖGIAMIAUSIA VELNIO

suoti iš nepakenčiamų skau kenkia sunkus darbas, kiek
smų, kuriuos iššaukia nuo vienodas, nuobodus, beviltis.
bodumas verčiąs žmogų vei Dirbti su viltimi, kad dar
HEI,P VVANTED — MOTERYS
bas
pavyks,
labai
yra
svei

kti, tai iš šito seka, kad nuo
“DRAUGO”
MERGINOS IR MOTERYS
ka;
rasti
sau
naudingą,
tel

bodumas yra vyriausias žmo
DARBŲ 8KYRICS
17 IKI 45 METŲ
nijos progreso variklis. Ge ekiantį vilties ateityje užsiėDIENĄ IR NAKTĮ DARBAI
“DRAUGAS” HFLP WANTF.D
DIRBTUVE OPERUOJA
resnės knygos yra parašy
ADVERTI8ING DEPARTMENT
(Nukelta į 5 pusi.)
3 SHIFTAIS
127
No.
Dearborn
Street
tos darbo žmonių, susiduTel. t RANdolnh •4R8-24R2
PATYRIMAS NEREIKALINGA
riančių su rimtais kasdieni
INSERTERS
n EI,P KANTRI) — VYRAI
nio gyvenimo klausimais. Ne
WRAPPERS
VYRAI — 30 IKI 55 M.
ENCLOSERS
darbas yra kenksmingas, bet
FEEDERS ON MACHINE
Prie dirbtuvės darbu, moderniško
perdidelis darbas; ne tiek
BOX FILLERS
je corrugated baksų dirbtuvėje.

CLASSIFIED

Demokratų radio
pranešimas

Vichy leidžia 1,000
žydu vaiku išvežti

Patyrimas nereikalinga. Nuo $25
iki $30 j savaitę. Atsišaukite se
kančiai —
4200 W. 42ND PLACE

Dienos Darbo ir Piece Darbo
Mokestis. Jei Mažiau 18 Metų
Amžiaus Atsineškite Gimimo
Lifidijimą
Gera Transportacija

Asthma Mucus

6638 SO. HALSTED

tykite Miss Bloom, Personnel Mana
ger —

NEISNER BROS.—5c to $1 STORE
4058 W. Madison Street

MAŠINISTAI

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Prie Engine ir Turret I.athe; taipgi
reikalingi Vertleal Mill Operatoriai.
Turi turėti nors 5 metų patyrimo.
100% DEFENSE DARBAI

FERERAL LE MOON
849 No. Kedzie

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansįškam stoviui prieinamas.

MERGINOS reikalingos prie 8Calendar assembly darbų; patyrimas ne
reikalingas. 5 dienų savaitė, geras
užmokestis. Kreipkitės j —
OAK SPECIALTY CO.
663 W. VVashington Blvd,

BITLLION EMBROIDERY DARBI
Į VYRAI reikalingi prie visokių abel NINKES reikalingos; moterys, kurtos
yra patyrusios prie apsiuvinėjimo
nų darbų. Pastovūs darbai.
GREAT NORTHERN CHAIR CO. darbų su auksuotais siūlais.
2500 \Vcst Ogden Avenne

LAUTERER — 165 W. Madison

MERGINOS 17 IKI 30 M.
AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas Ir Reikalingos dirbti corrugated bak
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi sų dirbtuvėje; patyrimas nereika
niginis atlyginimas labi! geras. At linga, pastovūs darbai. Restara-

sišaukite ) “DRAUGO” RAŠTINĘ,
2334 So. Oakley Avc.. Ch’cago, IU.,

ŪKIS PARSIDUODA — 160 akerlų,
. 80 akerų išdirbta. Namas, budlnkal
IĮ moderniškai (rengti. Cementuotas ši
lo Ir tvartas įrengtas su vandens
11 loviais lr stancijomis. Tun parduot
greit už prieinamą kainą. Priežastis
pardavimo — senatvė.
Savininkas
prašo, kad dėl platesnių Informaci
jų kreipkitės sekančiai:
PETER STUMBRIS,
R. 1., Boz 80,

|j___________ Waiisaiikce, Wis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

nas ant vietos. Atsišaukite j
4200 W. 42ND PL.
$5,000 ĮNEŠIUS GALIMA PIRKTI
18 APARTMENTŲ NUOSAVYBĘ —
ant ryt-žleminio kampo Pauliną ir
Warren Blvd. 12 apt. po 3 kamb. ir
6 apt. po 4 kambarius. Kreipkitės J:
A. B. I.AZORIS
Tel. DEArbora 0651. 123 U. Madison

PARSIDUODA GREITU IiAIKU
Parsiduoda greitu, laiku lotas ant
VVestern Ave. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite savininką;
PETRĄ VENGELIAURKA
4500 S. TaJman Ave. Tei. Laf. 4112

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

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

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

P. J. RIDIKAS

PASITIK ĖJIMO MUMIS

WAR BONDS

ADS

Assistant Corp. Counsel
Va Šalie ir Vincent Stulpinas
U’INDERS
kalbės dėl Mc Keough ir Tei $1.25 }ARMATIKF.
valandą lr aukščiau. Pastovūs
W. F. HALL PRINTING CO,
sėjo John T. Zūris išrinkimo darbai. Kreipkitės J —
VICHY, Prancūzija, spal.
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When the Marines get their Serv
ice pack, there ls included therein a
bright shiny new shovel cased in a
muslin carrler. The shovel costs 88
cents and the carrier 39 cents, or
$1.07 for the ensemble.
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LACHAWICZ IR SŪNUS
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used by the Marines around camp,
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other ways. Your purchase of War
Bonds and Stampa avery pay day can
readlly eųutp our forces witb thess
necestary implementa for warfara.
Invest a t least ten percent of your
income every pay day. Buy War
Bonds and Stampa from your bank,
your postofflce and at retail store*.
U. S. 1 runry Dtftrlmnt
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MODERNI Išvidinė PARODA:!

REZTDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645 I

5919 South Troy St
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VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9-6 vai.

4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii atotiea WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

Phone PULLMAN 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE 3572
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Mūsų kolegija ir jos rėmimas
Sekmadienį, spalių mėn. 25 d. įvyksta Marianapolio
Kolegijos Rėmėjų metinis seimas.
Seimo vieta — Marianapolio Kolegija, Thompson,
Conn.
Vieta nuo mūsų, čikagiečių, vis tik gana toli. Dėl to
mes ten nenuvažiuosime. Bet, spėjame, seimas bus gau
singas, nes Naujoje Anglijoje gyvena daug kilnadvasių ir geraširdžių lietuvių, kurie ir darbu ir auka re
mia lietuvių mokslo įstaigas.
Remiame ir mes.
Tai įrodysime pasiųsdami Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų seimui sveikinimo žodelį, o kai kurie iš mūsų gal
ir doleruku savo sveikinimą paremsime. Toks mūsų
gražus gestas priduos akstino kolegijos rėmėjams dau
giau darbuotis, būti dar duosnesniais ir daug prisidės
prie jų seimo* pasisekimo.
Pagaliau, reikia turėti galvoje ir tai, kad Mariana
polio Kolegija nėra vienos kurios lietuvių apylinkės
įstaiga, bet visų Amerikos lietuvių katalikų. Ji tarnau
ja mums visiems, visai mūsų tautai.

Bevartydami dienraščio “Draugo” 1917 m. komplek
tą, pastebime vieną labai ryškų dalyką: tų laikų lietu
vių visuomenė labai gyvai buvo susirūpinusi] lietuvių
kolegijos steigimu. Buvo įsteigtas kolegijos fondas ir
labai įtikinančiai buvo agituojama į tą fondą aukoti.
Kolegijos klausimas buvo svarstomas organizacijų sei
muose, konferencijose, spaudoj. Daug tam tikslui dar
bavosi lietuvių moksleivija. Visokiausiais būdais buvo
įrodinėjama lietuvių kolegijos reikalingumas.
Lietuvių troškimas turėti savo kolegiją 1926 m. bu
vo realizuotas. Jį realizavo Tėvui Marijonų kongregacija,
kuri išklausė mūsų visuomenės balsą.

Ir priminti čia, berods, nėra reikalo, kiek daug dar
bo reikėjo įdėti, kol toji kolegija buvo įsteigta, išau
ginta, kol jai tinkama vieta ir patalpos įsigyta.
Kaip kiekvienas didesnis tautos žygis ar darbas pa
reikalauja stambių aukų, taip pareikalavo ir Mariana
polio Kolegijos įsteigimas ir išauginimas. Tos kolegijos
nteigėjas ir ilgametis rektorius kun. dr. Jonas Navic
kas tiek dirbo ir sielojosi, kad įstaigą į pačias aukštu
mas iškelti, kad jai pripažinimą gauti, kad net sveika
tos neteko ir nelaiku, dar jaunas būdamas, turėjo at
siskirti su savo mylima kongregacija, kolegija ir jos
studentija.
A. a. kun. d r. Navickas savo sveikatą ir gyvybę pa
sakojo mūsų visuomenės Ir tautos gerovei.

K

Tikrai, dėl to, yra džiugu, kad atsiranda tokių gera
darių, kurie, įvertindami kun. Navicko didžias pastan
gas, ir dirba ir aukoja, kad Marianapolio Kolegija ir
toliau galėtų sėkmingai laikytis ir auklėti lietuvių sū
nus sąmoningais lietuviais katalikais.
Bet tokių geradarių nėra daug. Jų reikia kur kas

didesnio skaičiaus, kad tinkamu būdu aprūpinti stam
bius aukštesnės mokslo įstaigos reikalavimus.
Kiekvienas lietuvis privalėtų būti Marianapolio

Ko-

jos rėmėjas.

Tikrai taip būtų, jei mes visi suprastume, kokį vaid
menį mūsų gyvenime vaidina toji įstaiga.
Tasai vaidmuo šiandien yra keleriopai padidėjęs.

Jei mes norime

dar išlikti gyvi kaipo lietuviai, vpatin-

būdu turime kreipti dėmesio j lietuviškas mokyk-

I las: jas remti ir j jas savo vaikus leisti.
Be to, neišleiskime iš savo gaivų nė to, kad Ameri
kos lietuvių mokyklos dabar yra vienintelėmis laisvo
mis lietuviškomis mokyklomis pasaulyje.
Neužmirškime, kad Lietuva yra okupuota. Ten, be
abejonės, yna mokyklos, bet jos okupantų kontrolėje.
Jose jaunoji lietuvių karta yra tempiama ant naciško
jo kurpalio. Jose ne be lietuvybės ir katalikybės idea
lai vaikuose skiepijami; bet vokiški, naciški.

Dėl to čia, Amerikoje, mūsų mokyklos turi būti gausingiau lankomos, stipriau remiamos. Jos bent dalinai
turi papildyti tuos didelius tautai nuostolius, kokie pa
si darys tautinio ir religinio auklėjimo atžvilgiu Lietu
voje.
Marianapolia Kolegija yra aukštesnioji mūsų mokyk
la. Dėl to jos atsakomybė yra didesnė. Didesni ir rei
kalavimai. J.uk ji šiandien bus vienintelė tos rūšies« lietuvių mokykla pasaulyje. Jei kam, tai jai yra reika
linga nuolatinė ir stipri parama, kurios ir nepasigailė
kime.
Jos, Marianapolio Kolegijos, garbingiems rėmėjams
linkime geriausio pasisekimo jų tikrai kilniuose dar
buose.
i

Hitlerio budeliai veikia
Iš Europos vis skaudesnių žinių ateina.
Hitlerio budeliai nacių okupuotuose kraštuose dirba
viršlaikį ir žiauriausiomis priemonėmis žudo žmones.
Prieš pora savaičių Trondheim rajonas, Norvegijoj,
pergyveno baisų terorą. Areštuota daugybė norvegų ir
iš jų trisdešimts keturi sušaudyti be jokių tardymų,
be teismo. Nužudytųjų tarpe yra labai žymių norvegų.
Daug uždarytą į kalėjimus ir ten laikomi nežmoniškose
sąlygose.
Lenkijoj, Jugoslavijoj, Čekoslovakijoj, Belgijoj, Olandijoj ir kitur Hitlerio budeliai ir pailsėti neturi ka
da. Jie sutminėja nekaltus žmones ir daug jų visai ne
kaltai išžudo.
Daug kenčia ir pavergtieji Lietuvos žmonės. Tik apie
jų kančias žinios sunkiau platųjį pasaulį pasiekia.

Mes ir politika
Chicagoje eina karšta rinkimų kampanija. Girdime
smarkių spyčių, įtarinėjimų, skundų, apkalbėjimų —
pletkų.
Tai ne naujiena.

“Sausieji” (“dry’s”) ke
lia savo galvas.
Iš Vašingtono gautomis
žiniomis, jie trukdo kongre
sui pravesti bilių, kuris au
torizuotų imti kariuomenėn
18-19 metų vyrus.
Tuo jie trukdo ir karo pas
tangoms.

Numanu, kad “sausieji”
ir dabar norėtų pravesti prohibiciją, kaip ir pirmojo pa
saulinio karo metu.
Bet, turbūt, jie to nepa
sieks.
Prohibicija padarė kraš
tui daug nuostolių.
Dideli buvo medžiaginiai
nuostoliai, dideli ir morali
niai.
Įstatymais ir

policinėmis

priemonėmis visuomenės ne
padarysi blaivia.
Tai ne prievartos reika
las.
Tai pasiekiama sistematingu auklėjimu.
Bažnyčia, mokyklos, orga
nizacijos ir spauda savo dar
bą turi vesti tokia krypti
mi, kad visuomenė blaivėtų,
kad girtavimas mažėtų.

Prieš kiekvienus rinkimus taip yra.
Dėl to mus nejaudina įtarinėjimai, kad mes vieną
ar kitą partiją favorizuojame.
Mūsų dienraštis nebuvo ir nėra nė vienos politinės
partijos organu.

•• '

Jis yra bepartyvis.
Mes vedame ne kokią partinę politiką, bet lietuvišką,
amerikonišką.
Jei kuris iš kandidatų aiškiai pasisako stovėsiąs už
Lietuvos išlaisvinimą ir remsiąs Amerikos pastangas
karą laimėti, mes jo pažadą su pasitenkinimu konsta
tuojame. Bet tuo mes dar nepasisakome remią vieną
ar kitą partiją arba net bet kurį kandidatą.
Bet kad mes remiame savo tautiečius kandidatus (lie
tuvius), apie tai abejonės nėra.
Toks nusistatymas išplaukia iš grynojo lietuviškumo
ir ištikimumo Amerikos demokratinei santvarkai.
•

Neužtenka, kad pats prenumeruoji ir skaitai lietuviš
ką katalikišką laikraštį, bet žiūrėk, kad ir tamstos kai
mynai jį skaitytų.

I SPAUDOS APŽVALGA |
k ------------
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Ištikro, apgavikai
Visa Chicagos lietuvių visuomenė pasipiktino komu
nistų informacijomis, suteiktomis dienraščiui “The Chi
cago Sun”. Kadangi tas dienraštis matė reikalo lietu
vius užgaulioj ančias žinias dėti, dėl to ir prieš jį kyla
protestai. Protestuojama dėl vadinimo lietuvių pro-rusais, dėl priskaitymo mūsų tautos rusų rasei, dėl iš
garsinimo komunistiškos “Lietuvių Pergalės Konferen
cijos“. Dėl pastarosios “Naujienos“ parašė tokią pas
tabą :
|
“Komunistai 1940 metais, liežuvius iškorę, bėgiojo,
agituodami prieš pagalbos teikimą demokratijoms.
Andrulis “Vilnyje” smerkė Prezidentą Rooseveltą,
kaipo “karo kurstytoją“, ir dergė “Naujienas” pri
kaišiodamas joms Anglijos ir Amerikos “imperialis
tų rėmimą”.
Dar 1941 m. pradžioje komunistų “Vilnies“ fiėrininkų susirinkimas priėmė rezoliuciją, pamierkiaačą Amerikos pasi ruošimus karai. Tas raudonųjų penktakolumnistų organas organizavo “taikos mobilizaci
jos” mitingus ir ragino jaunuolius važiuoti į Washingtoną pikietuoti Baltuosius Rūmus! Uoliausias ši
toje “penktakoliumnistų“ kampanijoje buvo tūlas “Sa
kai”, kuris dabar dedasi dideliu Amerikos “patriotu“.
Ir šitie gaivalai neturi sarmatos girtis, kad jau
nuo 1940 metų jie darbuojasi už “pagalbos“ teikimą
sąjungininkams!”

(Iš “Draugo”, 1917 metų
spalių 23 d.)
Lietuvių-latvių respublika.
Dr. Jonas šliupas, važinėda
mas Europoje, agituoja už
bendrą lietuvių-latvių res
publiką. Toliau numatą po
litikai tai idėjai nepritaria.

Po svietą pasidairius
Lietuviški balšavikai, kaip
žinote, ląbai mėgsta važinė
ti su prakalbomis ir jau
taip tamsius savo pasekėjus
dar daugiau mulkinti sovie
tų darbininkų rojumi. Bet
kartais pasitaiko, kad spykeris, užuot po prakalbų
skanios vakarainės ir rie
baus atlyginimą iš surinktų
visokiems galams šelpti au
kų. vos mušti negauna ir
greiti turi nešdintis ten, iš
kur atvyko.
Vienoj kolonijoj
buvo
toks atsitikimas.
Stalino
draugui Kukbekui atvykus
su prakalbomis, susirinko
visi kolonijos balšavikai.
Per prakalbas vienam bal
šavikų pasidarė nuobodu.
Priešais jį sėdėjo pliKu pa
kaušiu tavorščius, kūnam
nuobodžiaujantis sumislijo
šposą padaryti. Radęs kaž
kur plunksną j s jos kraš
tus apiplėšė palikdamas tik
tai pačią viršūnę, ir pradejo kutenti savo tavorščiaus
pliką pakaušį. Tas, manyda
mas, kad jį musė apnyko,
stengdamasis ją užmušti
nuolatos iškeldavo ranką ir
smarkiai
pliaukštelėdavo
per plikę. Sėdėdami užpaka
ly tavorščiai daugiau pradė
jo kreipti dėmesio į plikpakaušį, negu į Kukbeką, ku
ris įrodinėjo, kokia laimė
žmogui yra gyventi sovie
tiškam rojuje. Manydamas,
kad toje vietoje sėdi būrys
fašistų ir iš jo juokus daro,
Kukbekas nutraukė
savo
kalbą ir piktai sušuko:
— Ei, jus ten bunčius fa

šistų! Arba tu plikiau pro
nazi liaukis savo pliką pa
kaušį mušęs, arba jūs hitlerio agentai liaukitės juok
tis iš mano kalbos!
Balšavistiniai tavorščiai
tokiu pasakymu užsigavo ir
pareikalavo Kukbeką, kad
viešai atšauktų ką yra iš
pliurpęs. O kadangi Kukbe
kas delsė, tai sukilę tavor
ščiai puolė jį mušti. Laimei
kiti Kukbeką atgynė, bet
prakalbos buvo nutrauktos
Vienas mano tavorščių at
siuntė sempelį ženatvės kon
trakto su dešimčia moterų
prisakymų vyrams ir prašo,
kad jį padėčiau ant savo
delno. Sako, pris'laikant šio
konrakto, ženatvė tarp vyro
ir moters visuomet bus lai
minga. Štai, tie prisakymai:

1. Neturėk ant mįslės sve
timų moterų.
2. Nemina vok vardų tų
merginų, su kuriomis pir
miau draugavai.
3. Nubausk tuos, kurie
mane apkalba.
4. Sena vok ir gerbk mane
vieną, tavo pačią.
5. Niekados nepakelk ne
tik rankos, ale ir balso
prieš mane.
6. Nepasigerk, bet man
neužgink pasigerti.
7. Malkų prikišk ir anglių
visuomet atnešk.
8. Pelenus visuomet iš
nešk.
9. Parnešk man visą savo
pėdę ir dar su neaptplėštu
voku.
10. Nereikalingai nebūdink.
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idien Darbininkų Unijos už! gyrė, Independent piliečių
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(Atkelta iš 4 pusi.)
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i čiai, farmerų grupės, dide. . i
| lės dirbtuvės ir taipgi žy
mimą yra viena geresniųjų
- Jo nuomonė apie Amerikos jauni*
mūs pavieni žmonės.
priemonių būti laimingu.
‘ Šios kampanijos klausiTuščias gyvenimas, kuris
mq. - Kaip atrodys pasaulis po karo?
|mas yra aiškus. Mes turime
1 reiškiasi vien valgyje, gėri
Tautų Sąjunga ir tarptautinė policija. ____ ________________ me ir miege, labiau yra benk
išrinkti McKeough į U. S.
JB!
Senator todėl kad jis yra ki
- Komunizmo plėtimuisi atėjo pabai- tuvai daryt1’ kada ten yra smingas proto darbui. Nie
!ęs
iš mūsų tarpo. Jis žino
stipresnės vokiečių jėgos, ko neveikimas greičiau ne' ,
ką mes norime. Jis yra quaga. - Nacizmas sužlugdytų dabartinę būtų saužudybė, bet kai at- darb?s nuvargina žmogų.
hfikuotas garbingai Illinois
K *■
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.
uigręj .aikas prieš Vckieti- Darbas tik tada kenkia, jei
kulturą. - Kodėl po karo turės apie ją tos nacių pavergus tau- žmogus dirba galvotrūkč'a'o
Valstijos pJiečius atstovau
ti, ir žinome jūsų balsas pa
nervingai. Patys
milijoną USA vyrų pasilikti Europoje? tos ne tlk tures atfci£reztl neramiai,
F
’
’
"
gelbės išrinkti jį sykiu su
pr.eš okupantus, bet ir nusi ie rū p e s č i a i, neramumai
Aukštųjų kultūros ž.dinių zaciją, bet mes tvirtai tiki- kratyti įr nuo nacizmo, ir daug daugiau kenk'a, n e '
teisėju Zūriu.
rūmuose bręsta mintys, ku- me, kad laimėtojais bus de- nuo komunizmo infekcijų kad pats darbas.
Šiuomi turime garbę pa
rios nšvies kelią žmonijos mokratinės valstybės,
kviesti visus lietuvius atsi
savo tarpe — žmonių, kurie Dvasios tvirtybė
ateičiai. Dėl to mums įdomu Aš manau, kad nėra ko- buvo parsidavę svetimoms
lankyti į mūsų Mass Mitin
“Tiktai audroje pilnai pa
ga, kurie įvyks sekančiai:
rasti ryšį su tų įs.aigų va- munizmo pavojaus. Komu- idėjoms ir svetimiems okusirodo
jūrininko
mokslas
;
Roseland — VVest Pullman
dovais ir patirti jų nuomo- nizmas, tiesa, yra bloga sis pantams,
tiktai
kautynių
lauke
išban

nę svarbiaisiais gyvenimo tema, bet jo plėtimuisi atėjo
Antradienį — Spalio 27ta
Tiems lietuvių visuome- doma kario drąsa; o mes
klausimais.
pabaiga. Po šio karo Rusija
— 7:30 Visų Šventų svet.
nės vadams, kurie dabar pažįstame žmones sulig to,
108th and Wabash.
Čikagos De Paul universi bus taiP sugriauta, ir pa
tėvvnės ribų oi,
i • •
v
•
. .
...
....
tįpmc rusams
tiek bus rū- yra UZ savo levynes
0 kaip jie elgiasi sunkose ir
Marąuette Park '
.
rektorius ar kaip cia
atstatymu ypa{ tUriu galvoje esan4ius I pavojingose apystovose!" —
Penktadienį, — Spalio30Amerikoje vadins, preziden p«c.o au kreato ataUtymu, ,
svarbu 8Uelti ,
„Jej
irink
ki,
ta — Panelės Švenčiausios
tas Mykolas
J. O Connell *ad net jei Rusijoje ir tada
ryšj
su įtakingais vieti nų tikslą, tu mokėsi eiti prie
svet. 68th £ Washtenaw.
pasirodė labai malonus žmo dar būtų komunistinė s s.e- niais žmonėmis ir jiems nu
jo nesvyruodamas ir nesu
i Nedėlioję — Lapkr. 1-ma
gus ir rado laiko atsakyti ma- rusams nebus net ir
šviesti Lietuvos reikalus, laikomas jokių kliūčių, nors
Prez. F. D. Rooseveltas
—
Lietuvių
Prietelis
*
— Dariaus Girėnas svet.
į jam patiektus klausimus, tuoj laiko po karo pasauliper juos veikti. Antra — tavo širdis šiose grumtynė
nei revoliucijai plėsti. Be to,
būtų iš jo geras senatorius 4416 Wester Ave., įvyks vi| jie turėtų studijuoti mūsų se kraujais apsilietų. — ne
Ainerikos busimoji
stovi
senatorius
santykiai tarp Rusijos ir
(kad ir Republikonas) ir bū suomeninis susirink mas.
; krašto santvarką, kad jie nusimink! Ateis tavo valan
generaciją
, demokratinių valstybių pa■.
tų verta už jį balsuoti.
j Jūs iškirsite svarbių pra- Tamsta kasdieną susi- veikė taip, kad komunistai1 F’**.1 3aV° *7?
P'*a‘ da, tu pergalėsi ir pasieksi už Lietuvį?
Karo Sekretorius Stimson, “aimų- P"*““^** HRespublikonų
propagan
duria te auAmerikosjauni- palaipsniui atsitraukia, švel 77'?
m? C,- _pers0 tikslo!” — Makeij.
_ .
. ..
. tiškai su demokratu valdiir Laivyno Frank Knox ir . , . .
, .
dinti tuos demokratinės san
Kiekvienas žingsnis pir dos komisija ir Čikagos Tri
mu ir jį neblogai pažįstate, nindami savo taktiką.
....
. . , . ninkais, ir mes kaip lietuyra Republikonu vadai, bet . .
, .
tvarkos laimėjimus, kurių
myn žmonijos istorijoje bu būnas paskelbė, kad Senato , ,
Kokia Jūsų nuomonė apie
Dėl pokarinės santvarkos,
...
viai, parodysime savo vie. ,
,
~
.
mes čia pasiekėme. Busimo vo atliekamas su kliūtimis rius Brooks dabar prieš rin- abudu eina is vien su PreAmerikos jaunuos.us studi- tai mano įsitikin mas yra
t>
j-i Bingumą ir loya!umą Prezi. .2
.
ji Tautų Lyga paliks kiek ir sunkumais; jisai buvo at i kimus stovį už Lietuvos ne- zidentu Rooseveltu. Todėl ,
i, ,
„ ..
. dentui Rooseveltui.
jozus? — klausinėjau nu- toksai, kad karo pabaiga pa
vienai tautai
apsispręsti-, liekamas žmonių puikių ir priklausomybės
atgavimą. | lapkr. 3-cią dieną, balsuokivykęs
į DePaul universiteto matys
nors naip
kaip ir
ir Taub “Y
-■“)-» ką nors
rauirinkti
vald
į
Bet kur stovėjo Ponas Se- j kitę Demokratiškai už Ray-1 Teisėjas Zūris žada jums
Prezidento darbo kambarį. tų Sąjungą su tikra poliei- fPormą feet visgi n8r/abe. drąsių, mint'es vadų, didžių
pasakyti rinkimu
jų išradėjų, didžiųjų patri- natorius per pereitus du mond S. McKeough į Sena- visiems
— Tiesa, su jaunimu man joa jėga. Turės būti tarpj torius, kuris
vis remia faktus ir kodėl mes turime
jonės, ji darys spaudimą, jotų ir didžiųjų darbo žmo metu?
tenka jau gana ilgai dirbti tautinė armija, pakankamai
Visi gerai žinote kad F. Į Prez. Roosevelto darbus.
kaip grupe būti demokraįtaką, kad būtų įgyvendina- nių visose gyvenimo srityse
kolegijose, kitose auklėjimo didelė priversti nusilenkti
tais. Kiekvienam minėtam
nama demokratija”.
Nėra tos didžiosios tiesos D. Rooseveltas turėjo At- 13th YVardo Liet. Dem. KI.
įstaigose, o dabar universi- įstatymo ir teisės dvasiai,
. susirinkime įvyks pragraUniversiteto prezidentas nėra to mokslo, kuriems ne- lantike susitikima su Ang
tete. Pastebėjau
jaunimo Aš net manau, kad net ir
| mas, dovanas, ir dykai alaus
lijos
užsienio ministerių
tarpe pasikeitimą į rimtės- po karo Amerika kokį mili baigė, kiek jo laikas leido būtų tekę kovojant skinti
! visiems.
Churchill ir priėmė Atlanti
nę pusę, ypač per paskuti- joną vyrų laikys Europoj il- pasakoti savo pažiūras pa- sau kelią ir tuo pačiu laiku
Lietuvių Demokratų Lyga
nius penkerius šešenus me- gesnį laiką. (Mes ne tokie tiektais lausimais., Jisai D- būti šmeižiamiems, persekio ko Charterį, kuris skamba Lietuviai! balsuokime
(Sk.)
tus. Jų socialiniame veikime kvaili, kad laimėję, padėtukultūringas ir nuošir- jamiems, peikiamiems. “Kur taip:
“Amerika ir Anglija ka demokratiškai!
ir moksle galima pastebėti, me ginklus ir lauktume, ka- duB žmogus. Jisai teiravosi tik didžioji siela neįvilktų
kad jie pilnai supranta rei- da vėl teks kariauti).
apie Lietuvos padėtį, su at savo minčių į žodį, sako Gei- riauja už visų tautų paliuo- Išrinkime Congressman Ray
Mc Keough, U. o.
S. ornaiui
Senator ..... .
o. mvncvujii,
, _
kalą dirbti. Intelektualiniu
jautimu klausėsi apie lletu- nė, ten randasi jai Golgota”. ’ savimą, nuo dLdelių ir mažų s.
atžvilgiu jie parodo stropua bu’ atstatyta
vių vargus. Keliaudamas iš Į Pikingtonas sako: “Parem- diktatorių užgrobimo ir pa ir Teis. Zūrį antram terminui nlilCNS pdCjrOŪ? IliftO
mo ir godumo siekti tiesos;
— Mums būtų malonu iš Ijo jaučiau širdyje malonią kitę savo sprendimą gerai vergimo”.
Šiandien mes tur.me iš- | Dr. Max Winkler apskaiWayland Brooks visą lai
morališku atžvilgiu (jie yra Tamstos šį tą išgirsti, ką šilumą
ir mąsčiau, kad apgalvoję tuo, ką jūs laikorinkti į svarbias valdiškas č.uoja, kad Lietuvos turtas
geri, kaip ir kitos generaci- manote apie Lietuvą ir lie- mums lietuviams tikrai rei- teisingu,
bet netuo, kas ka ėjo ir balsavo prieš Pre- vietas tokius, kurie žūri į vertas vieną bilijoną dolejos prieš tai. Manau, kad tuvius?
kia palaikyti kuo glaudesnį tam
tikrulaiku yramadoje , zidento Roosevelto nusista- ateitį šio krašto žmonijos, rių. Kadangi Dr. Max Winkanksčiau į juos nemažai
— Negaliu sakyti, kad ryšį su mielais Amerikos vi arba prasiplatinę”. Kiekvie
Demokratų sąrašas kaip tik ler nuomone Lietuva turi
paveikė depresiją, kada ne- Lietuvą gerai
pažinčiau. Ssuomenės vadais. Juk tiek nam reikia turėti savas Keough visada rėmė ir bal ir turi tokiu3 kandidatus. 2,500,000 gyventojų (dabar
turėjo ką ičieisti ir vieton Tiesa- savo mokslo įstaigo- vilčių į mus deda mūsų pa- sprendimas. Žmogus, kuris savo už Prez’dento Roose Pirmoj eilėj stovi Kongresą- ji turi 3,000,000 gyventojų),
darbus. Todėl, kuris
išblaškančių malonumų ture 8e turime keletą lietuvių. Jie vergti ir ištremt eji broliai, nedrįsta savo sprendimo tu velto
, ,
.
monas Ray S. McKeough dėl tai kiekvienam gyventojui
dėl Lietuvos TT ~
s
•»
,
jo galvoti apie ką rimtės- duba gerai.
K. J. Prunskis rėti yra bailys; kur s nenori gali daug.au
, 6
,
,
U. S. Senator. Š.s zmogU3 išpuola $400.
jo turėti yra tinginys; o ku nepriklausomybes duoti? Ar
,
• I » i
• i
nio; dabar gi į juos nenia- i Po karo turės būti atsta- ____________ _______________
_ r
_
per astuonius me.us remia
Bulgarijos kiekvienam gy
žai veikia karo metas, nu- t
nepriklausomybė ir maKur dainuojama, ten būk ris negali jo turėti yra kvai ^roo sas^^ar___ oymon^
administraciją, ventojui išpuola $320 turto;
lys.
McKeough?
Žinoma,
kad
tai
teikdamas daug rimčiau žiū |Ž*U4 ^tų, taigi ir Lietu- ramus: pikti žmonės nedaiKongressman McKeough Lenkijos — $345; Estijos
rėti į gyvenimą. Be kitko, lvos Dabar ką yPatinS° Lie nuoja. (Než. poetas),
J. Pajesiets tas, kuris eina su Prezidentu turi tokį rekordą, kurį šian- — $375.
Rooseveltu.
.
dabar pakilęs susiinteresa- i
Ponas Senatorius pasiro
JAPONAI BELAISVIAI SOLOMON SALOSE
vimas tokiais karo +metu rei I
do kad jis stojo už nepri
kalingais mokslais, kaip ma i
klausomą Lietuvą todė, kad
tematika.
jis
nori gauti lietuvių bal
— O koksai jų susidomė- ,
Klausykitės
sus. Jeigu Brooks rūpi Liejimas religija?
uva, kodėl jis ne-e na į
— Geriau, kaip vidutiniš
Karės Laimėjimo
Prezidento
Re
ose
velto
pu

kas. Ypač iš katalikų mo•
sią? J* s vi»ada ėjo prieš ir
Kalbėtojų
kyklų ateina su geresniu
eis ateity. Tai koks iš
— iš —
pagrindu. Jie daug uolesni
Brooks bus senatorius ir
tikėjimo dalykuose už anksW.G.E.S .......................... W.H.F.C.
kiek jis galės padaryt gero
8:<MI wd. vak................... 10:15 v. v.
tybesnę generaciją.
dėl Lietuvos.

Pasikalbėjimas su De Paul universite
to prezidentu Mykolu J, 0'Connelliu

'

DRAUGAS

Nieko neveikimas—
velnio vieta

IŠ POLITIKOS LAUKO

*9

Kiek Lietuvoje

ROOSEVELTO RĖMĖJAI!

Tarptautinė policija privers
nusi'enktl teis?!

Wendell Willkie, buvęs
kandidatas iš Republikonu
partijos prieš R k se viltą. ,
— Dabartinis karas yra
pralošė ir pamatė, kad Prezi
tikra kultūros katastrofa.
dento nusistatymas yra ge
Būtų įdomu sužinoti Tams- į
ras. Tada Willkie apmainė
tos nuomonę apie tai, kokių 1
savo politiką ir pasiliko i
pasikeitimų galime laukti
Prezidento Roosevelto rėmė
gyvenime po šio karo?
jas ir net asmeniškai atsto
— Esu įsitikinęs, kad vi
vauja Prezidentą karo fron
sų pirma turėsime pasikeiti
tuose. Jis atliko tolimą ke
mų auklėjimo srityje. Kas
("Oraurao" Acnia
lionę ir sugrįžęs reportavo
dėl karo pabaigos, tai jei
Japonų
belaisviai
Guadalcanal
saioje
neatredo
taip
nusiminę,
kada
jie
dega
ameri

ką
jis matė ir patyrš.
būtų pergalė Vokietijos ir
Kad taip darytų Brooksas
Japonijos pusėje, jie sužlug kiečių cigaretes, kurių japonų belaisviai per dieną gauna dešimtį. Japonai buvo paimt,
kaip kad daro Willkie, tai
dytų krikščioniškąją civili* belaievėn po smarkių kovų Guadalcanal saloje ir tuojau gavo cigarečių užrūkyti.

PENKTADIENI, SPALIO 23 d., W.H.P.C., 10:15 P. M.
Adv. K. A. Va Šalie, Aa*Mant Corp. Coanael, Ir Vincent
StulpinaM, Secretary Utlmanian Democratic

I^aąae.

PENKTADIENI, SPALIO 30 d., W.H.F.C.,''10:16 P. M.
Judge Jobu T. ZiriM. Ir Frank Wnidat, Bepr. Lithwnnlan
Dvalaeim Mea’a Aaaodatlaa.
ftEATADIENJ, SPALIO 31 d„ W.H.F.C„ 10:15 P. M.

O.

Al.
Kamskls, Pren. llthuanlan Democratic Iztague, ir
KottMtaat Kairia, Labor Union Repr. Ir Pro*. LLh. Soelety.
PER W. G. E. SM ŠALTIMIERO PROGRAMA. 8 VAL. VAK.
GIRDĖSIS SVARBUS PATARIMAI IR PRANEŠIMAI!

“SU VIENYBE LAIMĖSIME!”
IŠRINKITE I TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE
JOHN T. ZORIS, LAPKR.-N0V. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTAI DEMOKRATIŠKAI!
Vienatį ktyieMa ant dideli., bailoto, mitra* kryielb ant mato.

z
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GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

Penktadienis, spalio 23, 1942

INDIANA HARBOR AIDAI

to pirmadienio vakarą turės
roller-skating party. Visas
ticella, Mrs. R. Maurušis,' jau™“a® kvieČiamas dalyMiss R. Maurušis, Mrs. J.’ ™tl 1F nU° narių Pirkti ti
Kelly, Mrs. P. Jutkus ir Mrs. kietus. nes norima sau pelno
pasidaryti.
B. Serbentą. Prie gėrimų buMr. ir Mrs. A. Winske,
vo Mr. J. Maurušis, Mr. R.
Furticella ir Mr. W. Serben- 3726 Deodor gatvė, susilau
kė eūnaus spalio 16 dieną.
ta.

motinas mŪ9 kolonijos. Vi
Victory Supper
sos motinos, seserys ir ar
! Atnešė sekančias pasektimieji prašomi dalyvauti
mes: Karo Bonų parduota
šioje aukoje ir melsti Kris
už $20,000.00, Raudonajam
taus Karaliaus apsaugos, ra
Kryžiui padaryta $379.00,
mybės ir taikos pasauliui.
Visai netikėtai, greitu lai
; kareiviams surinkta $108.00,
Ta intencija ištisą savai
ku, sužinojome, kad šiomis tę degs amžinoji lempa Šv.
parapijai pelno $379.00.
Motiejus
Kitą mėnesi C. Budris ren
dienomis kun. Ignotas Vai Kazimiero bažnyčioje.
I
giasi priimti Moterystės Sa
Vestuvės
čiulis išvyksta į karo kape
Mokėti save suvaldyti reiš
Šeštadienį Sgt. Stanislova? kramentą au Miss G. Blaze
Gyvojo Rožančiaus draulionus Amerikos J. V. armikia mokėti gyventi.
Ramanauskas ir Bernice Bi ’š Šv. Stanislovo parapijos,
joje. Pirmiausiai vyks j Har- £Ua
karo metą melsis
dris priėmė Moterystės Sa East Chicagoj.
vard universitetą šešioms už taiką, ramybę pasauly ir
kramentą iš kun. C. Bičkaus Taunųjų šv. Vardo dr-ja
išlaisvinimą tautų ir paverg
savaitėms prisirengimui.
ko* rartkų. Pabroliais buvo
tųjų.
Organizuojasi ir turėjo pir
Kadangi kun. I. Vaičiulis
A. Ramanauskas, C. Budris
Lietuvių
Pašalpos
ir
mą susirink'mą pirmadieni.
yra kilęs iš Gary, čia mo
Sgt. Ed. Vehrs ir J. TamošPolitikos
Klubo
balius
Dalyvavo: E. Merkelis, E.
kyklą ėjo, čia šv. Mišioms
ka. Pamergėmis: Miss C. B’iMusteikis, P. Vaišnoras, F.
tarnavo, čia savo pirmąsias
Ruošiamas sekma dieni,
dris, M'ss G. Blaze, Miss K
Lucas, J. Klavas, E. Zaranšv. Mišias laikė, iš čia jo mo spalio 25 d. vakare, parapi
Tomkutonis ir Miss B. Miką
ka, E. Kelly, S. Liūdnas ir
tinėlė prieš šešis mėnes'us jos salėje. Laimingiem* vra
lauskas. Per Mišias giedojo
P. Gilbert. Kitas susirinki
negu jis įšventintas į kuni nanmštos 25 dovanos. Tikiesolistas S. Norkus.
mas bus lapkričio 1 d. 12:30
gus į kapus palydėta, čia tu išleista, v;rš 700. TikiePriimtuvės
įvyko
vakar?
vai.
jis daug draugų turi, todė’ t.u iau nebeliko ir kas a*eis
parapijos
salėje,
kur
daly

susirūpinta surengimu jam He tikieto taiD nat bus įlei
Choro “bingo”
vavo kun. K. Bičkauskas ir
išleistuvių, kurios bus spa džiamas. Atsilankys ir nokun. J. J. Naudžius, jaunųjų
Įvyks sekmadienį, 7:30 v.
lio 24 d., 7:30 vai. vakare 1'tikos wru ir bus praneši
Karo kapelionas, Kun. Ig. Vaičiulis
šeimos, pažįstami ir draugai. vak., parapijos salėje. Bus
parapijos svetainėje.
mu politikos klausimais.
Iš Chicagos buvo: Mrs. C. ‘‘cash bingo”. Chora3 visus
Išleistuves ruošia bendra"
Ramanauskas, Mr. ir Mrs. nuoš’rdžiai kviečia atsilanLietuviai politikoj
Gary ir Indiana Harbor lie
L.
Ramanauskas, Mr. ir Mrs. kyti.
kalbą a p i e demokratu Aukos Sv. Pranciške js
Artinasi rinkimai. Lapkri
tuviai. Puotos vedėju bur
partijos pravestus kraštui
A. Ramanauskas, Mr. ir Mrs. žinutės
kun. J. Martis. o Sim. ir On? čio 3 diena bus lemiam’oii
A. Žilius, Misses Mary ir He- į High School Sodalicija kipagerinimus.
Sakė,
kad
jis
Seserų
Vienuolynai
Brazauskai, Jonas ir Onr ’r išriš daiueelio galvosūki
len Ramanauskas, Miss J. i
yra paruošęs įstatymą, ku
Mikėnai paruoš išleistuvių šiuo metu eina nrakalbos.
riuo Indiana vai. ne tik vaiPavvtucket, Rhode Island: Yurkus, iš Gary: Mr. ir Mrs.
vakarienę atsilank u s i e m s baliai ir vakar’enės. Anta
diškų, bet ir visu kitų mo- $1-00 — A. White.
A. Petraitis, Mr. J. Bartus
svečiams.
nas Kazlauskas didelis de
Everybody ravės about your
kyklų vaikams būtų teikiaProvidence, R. I.: $11.00 ir Miss A. McKenas su savo
mokratu
prietelius
penkta

Kun. Ig. Vaičiulis į kuni
mos knygos nemokamai. Jis — A. Bulauskienė; $1.00 — dviem seserimis. Pab r o 1 i s
salads, Peg.What’s the secret?
gus buvo įšvęstas 1938 m. dieni. spalio 16 d., iškėlė va aikė: “Mes pastatėme mo- J- Dzekevičius, E. Švedienė, Sgt. Ed. Vehrs buvo iš Ft.
birželio mėn. Vikaru buvo kariene. i kuria atsilankė vi derniškas mokyklas su vi-Į
Moundsville, Va.: $5.00 — Knox, Kent ir J. Tamoška
si
demokratu
kandidatai
ir
šiose parapijose: St. Patsais ^rengimais, mes duoda- V. Vaičikauskienė,
iš Chicagos.
rieks (Muncie, Ind.), švento politikai. Visi pasakė prieš me žaidimui 'vairias prieVirginia: $5.00 — Pvt. G
MIRACLE WHIP!
Sgt. Stanislovas yra mo
Pranciškaus (Indiana Har rinkimines kalbas, visi dė mones ir visokios rūšies mo- Žilinskas.
bor, Ind.) ir Our Lady of kojo Kazlauskui už vaišin kytojas, bet mes neduodaHs "different" flavor
Beioit, Wis.: $1.00 — T. kytoju Ft. Knox, Kentucky.
Miss
Bernice
Budris
yra
gumą.
,
Hungary (So. Bend, Ind.)
me vaikams ginklo, t. y. kny Ragalskis.
alvvays makes a hit.
Be vietos draugų ir pažįs- Garės Lietuvių Lake
Kenosha, WIs.: $2.00 — narė choro ir vyčių.
gos. Mano noras yra, k.ad
tarnų, daug svečių pakvies- K<Hmfgs Lyga
visu mokyklų vaikams bū- O. Kaminskienė, J. ZalatoTarnavimas prie virtuvės
MILLIONS AOBII—Miracle Whip does work uionders
ta iš tų parapijų, kur kun. ,
tų knygos duodamos nemo- rienė; $1.00 — A. Kavaliaus- ir stalų buvo aprūpintas se-'
with salads! A unique combination of old-fashioned
Vaičiulis darbavosi per pasšeštadieni, spalio 17 d.
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
kamai. Tą aš žadu įkūnyti”, kas, M. Dapkienė, U. Macio-'kančių: Mrs. A. Musteikis,!
by far America’s favorite saled dressing.
taruosius metus.
buvo masmitingas parapijos
mene.
Mrs. A. Darrow, Mrs. A. Fur*********
**** ******
Gary lietuviai visi kvie- Saisie- Dau? žmonių atsilan- Gubernatoriaus ir kitu kai- "'p '., Wash-lneton wis .
čiami atsisveikinti su kun. ka- Atsilankė ir visi kandi- bėtojų kalbų klausės kele’
$3.00 — J. Bersenas.
tas
tūkstančių
žmonių.
Vaičiuliu
datai: Ray J. Madden i konRacine, Wis.: $2.00 — A
SIŲSKITE
UŽSAKYMUS!
Tai pirjnas lietuvis ir ant- £res^’ J’38- E- Finerty į miePažymėtina, kad prakal- Sokelis, D. Sokelis, A. Putras iš visos Lake County 8^° maiorus
daug kitu. bose organizuotai dalyvavo ng. $1.00 — J. Putna, W.
kunigas išeina savanoriu į Visi aiškino demokratų par- Gary ir visos apylinkės dirb- Petkus.
t
armijos kapelionus. Jo bro- ^i08 nuopelnus ir ragino bal tuvių įvairių šakų darbinin- ’
Sheboygan, Wis.: $5.00 — Į
lis Augustas jau pora mė- 8U0tl už
ir dar dldes‘;kų atstovai ir jų vadai. Jų K Lubauskas; $2.00 — M
nėšių kai tarnauja kariuo- nius ^imėiimus ir remti di- buvo virš šimtas. Visi išsi- g<ugžda ; $1.00 — A. Alda-*
menėj. Trečias brolis kun. diji prezidentą Rooseveltą. reiškė, kad tik prez’dento kauskas, A. Kazlauskas, A.
DABAR PARDUODAMOS
Mykolas Vaičiulis mokyto- didžiausį žmonijos prietelių. Roosevelto dėka jie gali taip stauskienė.
visiškai skirtingos nuo praeitų metų
jauja Catholic Central High I Gražu' kad lietuviai gili- skaitlingai .atstovauti darbo
st LoUis, BL: $1.00 — O.
Schooi. Fort Wayne, Ind. Ke- nasi i 8iuos svarbius reika- partiją, darbo žmones ir jie Lavenas, J. Keserauskas, A.
tvirtas brolis Kazimieras yra lūs.
visi rems balsuodami už de- Baldadensk’s.
vedęs ir gyvena Garyje, taip
mokratų partiją. Čia pat buTechny, Iii.: $5.00 — kun.
pat ir tėvas. Kun. Ignoto
. _ , .
« .. .
vo iššaukti ir v’si demokra- A Tamoliūnas.
°
gubematonus Schncker
sesutes — viena yra sesuo <
.
Aukojo taip pat $2.00 SaEvalyn Sv. Kazimiero SeseSPa,io 19 d milžiniškoje tų partijos kandidatai.
Korespondentas pkienė; $5.00 — Deguzis; $1
rų vienuolyne ir šiuo me ų GarV Armory svetainėje kai_
_
_
_
_
„
į — S. Kaulakis, Monstavičiemokytojauja Aušros Vartų
Indiana gubernatorius,
nar. mokvkloie. Chicagoje. Jis pasakė ilgą ir reikšmin- SKELBKITES “DRAUGE/’ nė.
I
Kita sesutė Rožė yra elau-___________________________
P1ETTJ AFRIKOS PREMJERAS KALBA
gė ir darbuojasi Woodliwn .
Lietomis lakūnas
Hospital Chicagoje. M,? ro
me, kad, gal, visi broliai ir 1
apdovanotas
sesutės dalyvaus išleistuvė
Great Neck, N. ¥. — Šiose.
m’s dienomis Great Neck lie
Parapijos vakarienė
tuviai Lipskiai gavo pn-ne
pavyko
šimą. kad jų sūnus leitenan
tas lakūnas Clarence Lipsky
Šv. Kazimiero parapijos
Amerikos apdovanotas Distvakarienė praeitą savaitę
inguished
Flying Cross, už
praėjo geriausiu pasisekimu.
narsumą ir pasižymėj’mą ko
Kleb. kun. J. Martis dė
vose su priešu Europoje.
koja rengėjams ir visiem?,
Kaip žinoma, prieš kurį lai
kurie kuo nors parėmė. Va
21 KORTELĖ UŽ $1.00
ką buvo pranešta, kad jau
karienė davė gražaus pelno
nasis lietuvis leitenantas ne
parapijai.
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)
grįžo iš vienos kovos Vokie
Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Kristaus Karaliaus
tijoje. Dabar yra viltis, kad
Amerikoje.
šventė
jis gyvas, gal būt atsiras, o
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas
Spalio 25 d. pripuola Kris
gal pateko į nelaisvę.
Kalėdines Korteles.
taus Karaliaus šventė. Ka
SKUBIAI
SIŲSKITE
UŽSAKYMUS:
dangi Šv. Rožančiaus mėnuo,
Vieni žmonės darbuojasi,
in
tai Gyvojo Rožančiaus drau
//I
kaip b'tės rinkdamos medy
DRAUGAS
Premjeras
Jan
Smuts,
iš
South
Afrikos,
kalba
į
abejus
gija ‘ ‘in corpore” eis prie
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
žv. Komunijos. Mišios * šv. parlamento rūmus, neįvardytame Londono name, ministe — kaip vorai, renka tiktai
Chicago, Illinois
2334 S. Oakley Ave.
bus laikomos už karius ir ris pirmininkas Churchill sėdi vidury su Lord John Simon. nuodus.

Išleistuvės j karo
kapelionus kun.
Ignoto Vaičiulio

LIETU VIŠKOS-K ATALIKIŠKOS
KALĖDINĖS

4

KORTELES

n. r»

Penktadienis, spalio 23. 1942

eitais metais baigė Tėvų Ma
rijonų aukštesniąją mokyk
lą, Thompson, Conn., dabar
yra Marijonų novicijate ir
tęsia mokslą į kunigus.
Mickai labai džiaugiasi ir
begalo Dievui dėkingi, kad
juos laim:no gražias šeimy
na ir labiausiai, kad vieną
iš sūnų Dievas šaukia į aa
vo išrinktuosius.

DAINUOS JUBILIEJAUS
BANKIETE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GIMIMO PANELĖS SV. PARAPIJAI IS METU
Irjmpai pažvelgus atgal
Marąuette Park. — Spa
lio 25 d., Kristaus Karaliaus
šventėj, mūsų parapija šven
čia 15 metų jubiliejų.
Parapija suorganiznota
vasarų, 1927 metais. Paskir
tas klebonu kun. A. BaltUr
tis.
Pradžia buvo labai sunki.
Kur šiandien stovi parapi
jos trobesiai, buvo pievos —
lygumos. Iš tolo, per keletu
mylių, buvo matyt šv. Ka
zimiero vienuolynas, it ko
kia katedra. Kun. Baltutis
atvykęs rado tik 47 šeimas.
Pirmosios pamaldos buvo
Šv. Kazimiero vienuolyno au
ditorijoj.
Žemė parapijos laikinai
bažnyčiai buvo prakasta lie
pos 4 d. Kampinis akmuo
įdėtas rugsėjo 9 d. Pirmos
pamaldos naujoj bažnyčioj
įvyko Verbų sekmadienį,
1929 m.
Parapijos bažnyčios vidus
— gotiko stiliaus. Tamsių
plytų baltais akmenimis mar
gintas. Po vienu stogu tel-i
pa: bažnyčia, mokykla su 11
kambarių, auditorija ir se
selių pagyvenimas.
Mūsų klebonas tuomet gy-;
veno namely skersai nuo baž
nyčios iki 1931 m., kol kle
bonui paskirtas asistentas.
Tuomet pradėta statyt kle
bonija, kuri šiandien yra vie
na gražiausių lietuvių para
pijų klebonijų šioj diecezi
joj.
1933 m. buvo paskirtas
antras asistentas, o šiandien
yra trys: kun. S. Petraus
kas, kun. A. Valančius ir
kun. A. Zakarauskas.
{steigus parapiją, pradė
jus statybos darbą, kun. A.
Baltutis pergyveno daug sun
kūmų, nes užėjo depresija, o
nauji parapijonai buvo pa
sistatę savus namus. Jie rū
pinosi savo reikalais. Bet,
Dievui padedant, parapijos

Parapijos jubiliejaus
pramoga
Spalio 25 d. Father Perez
K. C. Hali, 8710 So. May St.,
Šv. Teresės draugijos ren
giami šokiai ir “card par
ty”. Draugija ruošias visus
atsilankiusius patenkint vi
sapusiškai. Bus didelis bu
fetas įvairiausiai išdėtas, ge
ra muzika šokantiems, o kor
toms patogumai ir kaulelių
žaidimai ''to sporto mėgė
jams.
Ifcun. A. Baltutis tikisi sa
vo parapijonų šimto nuošim
čių kooperacijos, nes jis de
da pastangų, kad pramoga
būtų nepaprasta ir visus pa
tenkintų.
Lauksime visų, jaunų ir
senesnių.
Donna

skolos per 15 metų atmokė
ta $224,000 iš $260,000. Lie
ka vos $36.000, kuriuos kun
A. Baltutis mano atmokė*
bėgy dviejų metų. Tas, b?
abejonės, išsipildys, nes kle
bono neišsemiama energija
ir darbštumas yra visų pa
rapijonų įkainuojamas.
Draugijos parapijoj y r r
šios: Šv. Teresės, Moterų Są
jungos 67 kp., Motinų Klū
bas, Mergaič'ų Sodalicija,
mažų mergaičių Sodalicija,
Šv. Barboros moterų, Šv. Ka
zimiero vyrų, Šv. Vardo, Lie
tuvos Vyčių 112 kp., para
pijos choras, mergaičių
“Glee Club”, Vaikelių Mari
jos, Vaikų Angelo Sargo, Šv.
Vincento, šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių, Labda
rių ir LRKSA 163 kp.
Jubiliejaus proga parapi
jonai sveikina savo kleboną
ir asistentus, linkėdami
jiems ilgiausių metų darbuo
tis Dievo ir Tėvynės labui.

4 *.7 P Ą g

Nors per tuos trisdešimts
penkis metus pergyventa ir
nemažai kryželių, bet Dievo
palaima lydėjo jų takus, ir
tikimės Dievas dar laimins
juos suteikdamas sveikatos
sulaukti auksinio jubiliejaus.
X.

Dain. Ona Keža, daug sykių dalyvavus scenoje operetėse, sekmadienį dainuos
Šv. Jurgio parapijos auksi
nio jubiliejaus bankieto pro
gramoje. Ji yra Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para
pijos choro solistė.

j

-------------- ~

Ir ŠVI6ŽilJ IdDU
*
Bridgeport. — Dr-stės Šv.
Onos narės malonėkite at
vykti sekmadienį, spalio 25
d. 10:30 valandą ryto su
draugystės ženklu prie pa
rapijos svetainės, kad daly
vavus “in corpore” parapi
jos jubiliejaus apvaikščiojimo iškilmėse. Narės skait
lingai dalyvaukite.
Valdyba

Kaip gyvena lieiuviai
Pietį, Amerikoje

Knygvedystės
(LKFSB). Tik ką gautas
Stenografijos
pranešimas iš kun. P. RagaMašinėle Rašymo
žinsko apie Brazilijos lietu
LANGAMS APDENGALAI —Aritmetikos
vius. Tame krašte dėl karo
Drapes — pritaikomi VELTUL
Pilietybės
pabrango ma'stas, be to fab
Didelis Pasirinkimas
MOKSLO LAIKAS:
rikams trūksta žaliavos ir
Nao 9 ryto iki 3 po pietų ir
Ferankų, Draperių, Viršutinių
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
Apdengalų Materiolo.
mašinų, taip kad tarp lietu
vių tenai yra ir bedarbių,
BECK'S DEPT.
ir negalinčių sočiai pavalgy
STORE, Ine.
ti. Vokiečiai, japonai ir ita
3221-25 S. HALSTED ST.
lai tame krašte labai suvar 816 W. 33 rd Place, Chlcago, IIL
Phone: YARDS 4778
žyti, ta prasme, kad jų kul
Visas darbas ir prekės yra
tūrinis ir ūkinis gyvenimas
pilnai garantuota.
yra griežtoj kontrolėje. Lie
SKELBKITES “DRAUGE”
tuviai dalyvavo IV Brazili
jos nacionaliniame Eucharis
Jr
tiniame kongrese, kurs bu
vo sutraukęs 600,000 žmo
nių minias. Per vienas pa
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
maldas 250 kunigų dalina
KAINOMIS
komuniją vaikučiams, kurių
buvo suvažiavę apie 250,000

Amerikos Lietuvių
Mokykla

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

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

Labai

PAMATYKITE

ŠIANDIEN!

Yards 2588
sr

DIDELIS IŠDARDA V k. .AS MUSŲ
MILŽIMAKO STAKO MlIZIKALINIV INSTRUMENTUPASINAUDOKI T PROGA DABAR
KOL DAR NKISPARDUOTI

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <£00 Hfl
vertės “elose out” kaina .................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž

FUR COATS, $75.00 vertės,
<CQQ nn
Parsiduoda po tiktai .......................................................... 4>£O.vU
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų CC QC :r CO O C
vilnoniai siūtai, $15 veri. nužemit. kaina •P0*3'* It ųJO.UU

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESESNEPAPRASTAINUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo<£1 QQ
da po tiktai ...............................................................................
4>i.OO
$15.00 vertės KOTAI,
ryr
parsiduoda po tiktai ............................................................ ųJO./O

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

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dlning Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Waahera — Mangels — and
Stovės.
Natlonally advertised items.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

i PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction
for your

į

į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREA TMENTAI

.•/VI,

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

PANAUDOKITE PROG£ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

Paulina Russian and Turkish Baths

MnS5ACC

FACTORY

REPRESENTATIVE

Telefonas — REPUBLIC 6051

BOULEVARD OOI4

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Mamtage ir Movementa.
Moterim* — Treėiadllenlsl*.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
6343 South Western Avenue, Chicago

RKMKITB
SENĄ
■IKTl'VrŲ
DRAUGĄ

kA.Mhls aa*.

.......................... U j V L4>

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra tertė nuo $15.00Q nr il_: CIO 7R
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..

WHFC-l450 kil.!

-.........................

PATYS

arba

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

ĮTAIGIU/

A. F. CZESNA, savininkas

IR

1711 W. 47th St

Triangle
Range Oil

Telefonas: VIRginla 9493

geros rfišles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
clotli kotai parsHluiila nužemintomis kainomis.

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

TUBO8, CLARINETAI, TROM
Žinomi marketparkiečiai
BONAI.
SAXAPHONES. FLUTES su "cases” — $35.00. $37.50.
Konstancija ir Juozapas Mic
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
kai atšventė trisdešimts pe
KONCERTUI GUITARAI, SPANISKI
MANDOLINAI, BANJOS,
nkių metų vedybinio gyveni
8MUIKOS, TENOR BANJOS —
mo sukaktį.
$4.60, $4.60, $12.50 Iki $35.00.
ry
STRlUNINIAI BASAI — $60.00.
Kristaliniai balta range
Ta proga iškėlė puotą sa
$125.00 lr $150.00. BA8O UŽDENGALAS — $12.00. SMICEDain.
Ona
Juozaitis,
kuria
alyva
dėl
mėlynos
liepsnos
vo puošnioj rezidencijoj. Da
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BA8AM8,
VIOLAS
lr
burnerių
švariai
dega!
dažnai
matome
ne
tik
scenoj,
lyvavo šeimyna, giminės ir
CELLO — $1-60. $3,00, $6.00,
$10.00 lr $16.00. 8trlunos d61 vi
Mes turime savo stake vi sų
draugai, taip pat keletas ku bet ir girdime per radio, pa
vlrOmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
sokios
rųšies
alyvos
dėl
bur

kviesta
dainuoti
šv.
Jurgio
nigų: artimas giminaitis ku
$23.60, $35.00, $50.00. PEDALS,
nerių, namų vartojimui ar
BOTS.
CTMBOLS. DRUM
nigas A. Zakarauskas, kun , parapijos auksinio jubilie- ' industrijoj. Mūsų didelis sta HI
HEADS pataisomi Jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
A. Valančius, kun. S. Pet-' jaus bankieto programoj. O. kas ir moderniški meteriai brass
lr “reed" lnvtrnmentams
Jūsų lūpoms.
rauskas ir kun. M. Urboną-1 Juozaitienė yra jauniausios mūsų trokuose užtikrina ge pritaikomi
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
vičius, MIC. Jubiliatams į- ; Chieagoj parapijos — Gimi riausią patarnavimą.
Atstatymas visų dailų ClarneTRIANGLE
OIL
COMPANV
tams.
Trlflboma,
Saiaphonea,
teikta daug brangių dovanų mo Panelės šv. — choro so
2430 West 26th Street
8mulkoms Ir Gultarams.
listė.
ir sveikinimų. Labai gražų
GOLDSTEIN’S MTJS1C SHOP
Chicago, IU., TeL CAN. 2020
•14 MaiweU SU Chlcago.
sveikinimą suteikė Marijonų
dybinio
gyvenimo
laikotarpį
seminarijos rektorius kun.
A. Jagminas, MIC. Gaila, kad išauklėjo gražią inteligentiš
jo pareigos neleido dalyvau ką šeimą: tris dukteris ir
NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —.
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
ti puotoje. Taipgi sveikino tris sūnus. Dukterys Kaži-'
APYLINKES
UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
kun. A. Baltutis per kun. A. miera ištekėjusi už Roko
Zakarauską, nes tuo kartu Nerkes ir jau auklėja šei
myną ; antroji Konstancija
buvo išvykęs svetur.
Mickai per tą ‘trumpą” ve- už Jono Skelly. Abu žentai
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
prakt'kuojanti katalikai ir
Vianintžll* lr Smagiausiu
veiklūs parapijonai, abudu
Vakarinis Lietuvių Programas
sveikino uošvius linkėdami
Amerikoja!
WHOLESALE
sulaukti Auksinio jubiliejaus
- VIENUOLIKTI METAI! -I
ir dėkojo už išauklėjimą
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
LIQUOB
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. J
jiems
puikių
moterų.
Duktė
IŠTAIGA
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
Konstancija yra pasižymėju
si “mene”, eilėraščiu-ose ir
vaidinimuose, taipgi yra pa
(Iv eitajame
6755 So. Western Avenue
po visą
rapijos choro solistė. Jau
Olih-atfo.
Phoaa: GROvehiU 2242
niausias sūnus Alfonsas pra-

_ ,

Specialybė

Mūsų

ATEIKITE

Atšventė 35 metų
sukaktį vedybinio „
gyvenimo

Savo
ivo sveikatą
Sveikatą Pagerinsite
Pageri
Atsfankydami

PADAROME 16 JUSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materlolą iš mūsų
krautuvės— už tiktai J Į

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos

Donna

Trlernnan:

Plunksnų Kaldras

PAMOKOS

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant paneikalšvlmo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos, M. Moaeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

Jr

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
$q Q A
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
/.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ir\ rn
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU
SIhm kainos perkant *1 Ūmiu- ar snlri
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.65
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GAL IR JAPONŲ BELAISVIAI?

Savigarba turi aukščiau stovėti
už gerus laikus

Lietuviai kariai kovoje už U. S.
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą
gavo leitenanto laipsnį.
Lt. Jerome C. Jocis į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1941 metais, balandžio
11 dieną, dabar jo adresas:
37th Engineers (c), Marysville Assembly Center, Marysville, California. Jo tėve
liai: Mr. John ir Mrs. Domicella Tomkutonis (ši pavar
dė buvo dar nevedus) Jo
cis gyvena šiuo adresu:
4036 Euclid Avė., Indiana
Harbor, Ind., ir jis turi dvi
sesutes: Anna ir Franees
Jocis.
Lt. Jerome C. Jocis, prieš
išvykdamas į Dėdės Šamo
kariuomenę, dirbo Labaratory at Youngstown Sheet
and Tube Co., Indiana Har
bor, Ind.; jis priklausė prie
Lietuvos Vyčių 55 kuopos
ir buvo tos kuopos preziden
tas ir dabar priklauso prie
L., Vyčių; priklausė ir prie
šv. Vardo draugijos šv.
Pranciškaus lietuvių para
pijos bažnyčioje,
Harbor
Indiana, Ind., buvo tvark
darys.

Lt. Jerome G. Jocis

Lt. Jerome C. Jocis, gimęs
1918 m., sausio 16 dieną,
Indiana Harbor, Ind., baigė
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos pradinę mokyklą,
Indiana Harbor, Ind.; Ca
tholic Central high school,
Hammond, Ind., St. Joseph’s
College, Rensalear, Ind., De
Paul university, Chicago,
UI.;
Officers
Training
school, Fort Belvoir, Virgi
nia.
Lt. Jerome C. Jocis kole
gijoje gavo bakalaurato lai
psnį, o Officers training
school, Fort Belvoir, Virg.,

Sgt. Wallace Kelton, 20
m., gyvenęs 1055 Granville,
Chicago, III., iš
armijos
kempės, netoli Santa Maria,
Calif., pagrobė $1,500 armi
jos pinigų ir spalių 2 dieną
i iš ten pabėgo. Sgt. Wallace
' Kelton buvo policijos suim
tas pereito antradienio va
kare Hunfington, L. I.
Sgt. Kelton buvo ginkluo
tas ir dėvėjo karišką uni
formą, jis buvo pastebėtas
Second lieuts. D. E. Hallmarke (kairėje), 27 m., Dalias, šviesiame automobilyje, ku
Tex., ir J. D. Farron, 23 m., Darlington, S. C., manoma, rį buvo nusipirkęs už pavo
kad jie patekę į japonų nelaisvę, po to kai jie bombarda gtus pinigus, pas jį terasta
vo Tokyo, balandžio 18 dieną. U. S. karo departamentas $280, kada jis buvo su;mtas,
nieko apie tai nesako.
pareiškė Amaza W. B:gs,
Huntington policijos chief.

Malonaus būdo lietuvis išėjo į pensiją
Jis dirbo vieną darbą 20 melą

Mūsų lietuviškoji išeivi
ja Amerikoje yra gausi ir
lietuviai
darbininkai yra
malonūs ir simpatingi. Ne
tik lietuviai malonūs, bet ir
darbštūs ir sąžiningi. Kai
kokį darbą pamėgsta, tai jį
dirba keliasdešimt metų. šį
kartą norime pažymėti vie
ną lietuvį darbininką, kuris
Chicagos parkuose
dirbo
dvidešimt metų. To darbi
ninko vardas yra Antanas
Zalumskis, kuris
gyvena
Brighton Park, 4140 South
perskaitė Kadens’ui pirmą Campbell, Chicago, Iii.
jį kaltinimą už plėšikavimą Atvyksta iš Lietuvos
of the family Loan CompaAntanas
Zalumskis
į
hy offiee, 4806 Madison
Str., kur jis buvo sučiuptas, Ameriką atvyko 1905 me
ir kai jo paklausė, ką jis tu tais, iš karto atvyko į Pennri dėl to pasakyti, tai jis sylvanią ir čia dirbo šešis
mėnesius prie karų taisy
nusikvatojęs atsakė:
mo, vėliau atvyko į Chica
“Esu nekaltas”.
Ir dėl kitų dievjų kaltini gą
Antanas Zalumskis prieš
mų buvo toks pat atsaky
dvidešimt
pradėjo dirbti
mas. Ir vėliau jis atšovė:
South Park distrikte, taip
“Dar nekaltas”.
Teisėjas Sbarbaro paklau pat dirbo ir kituose Chica
sė ar jis turi advokatą, ar gos parkuose. Antanas Za
jis gali pasisamdyti, tai Ka lumskis dvidešimt metų iš
dirbęs Chicagos parkuose
dens atsakė, kad ne.
šių metų balandžio 14 dieną
Tada teisėjas pasakė:
“Aš tau paskirtu advoka išėjo į pensiją.
tą Lester Grossman”.
Malonaus būdo lietuvis
Kaltintojai
informavo
Antanas Zalumskis yra
Grossman, kad Kadens pir
miausia yra kaltinamas dėl visų mėgiamas ir mylimas,
apiplėšimų banke, kur jis ypač jį mylėjo Chicagos
parkų pareigūnai ir darbi
buvo sučiuptas.
Banditas Irwin Kadens ninkai, nes jis visuomet yra
buvo nusistatęs nusižudyti geroje nuotaikoje, visuomet
kaip vakar, tą dieną jam su jo veidas šviesus ir skai
drus. Jis yra religingas ir
ėjo 33 metai.
labai mėgsta bažnytinę mu
ziką ir jaunimą.

Banditas Irwin Kadens I
buvo sučiuptas pirmadienį
Chicagoje, kada jis banke iš
žmonių atiminėjo p.nigus.
Užvakar Kadens buvo ve
žamas į teismą, kur jis kal
tinamas užpuolimuose
ir
apiplėšimuose. Pakelyje Ka
dens vis dar laikės geroje
nuotaikoje ir buvo linksmas.

Patiekti apkaltinimai
Pereitą antradienį grand
jury pateikė prieš Kadens
du kaltinimus, kad jis apip
lėšė banke žmones ir buvo
užpuolęs West Side mergai
tę. Trečiadienį grand jury
iškėlė dar du plėšimų apkal
tinimus.
Pereitą trečiadienį Irwin
Kadens buvo atvežtas į teis
mą ir jis ėjo į te'smo rūmus
juokdamas ir užpakalyje
laikė cigaretę. Kada Chief
Deputy Bailiff Joseph Lelivet liepė cigaretę jam nu
mesti, tai Kadens atsakė:
“palauk, tuojau pabaigsiu”,
— jis tuos žodžius tarė
žengdamas prie teismo sta
lo.

Didelė pokarinė rinka

Amatą kursai
ANTANAS ZALUMSKIS
išklausydavo šv.
mišias.
Gražus jo
religinis gyve
nimas visuomet
palaiko
šviesią ir giedrią nuotaiką.
Jis taip pat yra uolus kil
nių darbų rėmėjas ir palai
kytojas. Nė vienas žymes
nis parengimas negali apseiti be Antano Zalumskio.
Kada Antanas Zalumskis
išėjo į pensiją, tai Ch-.cagos
parko pareigūnai ir darbi
ninkai jam nupirko gražų
Jėzaus širdies paveikslą ir
kryžių, kaipo padėka už jo
šviesų būdą ir gražų darbą.

Chicagietis žuvo

Kada Antanas Zalumskis I bombonešio
Manoma, kad po karo Ru dirbo Chicagos parke, tai
Banditas užsigina
sija bus didelė rinka įvai kiekvieną dieną anksti kel katastrofoje
Kada derk Arthur Olson rioms prekėms gabenti
davo ir prieš einant į darbą '
*
I Pereitą sekmadienį
~I

YOU W0MEN WH0 SUFFER FROM

HOT FLASH ES

Vi

during 38 to 52 Years
of Age!

If you—likę eo many women betereen the agM of 38 and 53—aulfer
from hot flaahea. weak, dlzzy, nervoua feellngs, dlatresa of “lrregularltlea", are blue at tlmea—due to
the functlonal mlddle age perlod
ln a woman'a llfe—atart at once—
try Lydia E. Plnkham'a Vegetable
Oompound. It'a the beat known
medicina you can buy that'a made
etpecially for women.
• Plnkham'a Compound ta famout
to rei leve auch dlatresa. Taken regularly — lt helpa bulld up realetance against auch symptoma. It

also la a fine atomachlc tonlcl
'Ęhouaanda upon thouaanda of
women — rich and poor allke —
have reported beneflta. Alao bene- O
Ilčiai for younger women to help
relleve dlatreaa of monthly func
tlonal dlaturbancea. Pollow label
dlrectlooa. Worth try ingi

Geležies laužas
padidės

li Chadron, Neb., žuvo trys

Midwestem army pilotai.

Nedažnai pasitaiko proga

dideliems darbams, nuolatos
— mažiems. (P. Chaignou).

Gibbs spalių

21 dieną pranešė, kad žuvu

siųjų tarpe yra Chester

Chester W. Hepler, of the
H. S. Employment Service
in Illinois director, pareiškė,
kad Chicagos moterys ir vy
rai, kurie yra laisvi nuo
drafto, turi gerą progą iš
mokti įvairiausių amatų.
Kursai vyks per 16 savai
čių ir savaitėje bus 15 va
landų pamokų. Pamokos tę
sis vėlai po pietų arba vaka
rais, tos mokyklos veiks
per 24 valandas.
Bet amatų kursus galima
baigti ir per 8 savaites, bet
tada tenka per savaitę lan
kyti 30 valandų pamokas.
Tuose kursuose bus išeina
ma įvairiausi dalykai, kurie
yra naudingi gyvenimui.
Amatų kursų reikalais ga
lima pasiteirauti ar užsire
gistruoti telefonu: Randolph
0624, tarp 8:30 iš ryto ir
5:00 po pietų.

pavardės

yra

šios: Lt. Woodrow W. Syverson,

Pelican

Rapids,

Minn. ir pvt. Elmer Putzier,

VĖL KALTINAMAS

X Šv. Jurgio parapijos
jubiliejinės iškilmės prasidės
sekmadienį prieš 11 vai. J.
E. arkivysk. S. Stritch su
tikimu. Į bažnyčią įėjimas
visiems laisvas. Trūkstant
vietų, pirmenybė bus tiems,
kurie turi įsigiję tikietus į
kitas jubiliejaus iškilmes.
Jubiliejinis bankietas prasi
dės 1 vai.

X Vargonininkai — Sas
nausko choro nariai šešta
dienį, spalio 24 d., 8:30 ren
kasi į šv. Jurgio parapijos
muzikos kambarį repeticijai.
Visi prašomi suvažiuoti. Rei
kia pasiruošti pirmadienio
giedojimui.

X M. Tamkus, 7051 So.
Maplewood Avė., Dėdės Ša
mo šaukiamas į kariuomenę
išvyksta pirmadienį. Nors
tikimos, kad tai laikinas at
siskyrimas, tačiau namuose
jaučiama didelis nuliūdimas.
X Juozas Slauteris, sūnus
žinomų ciceriečių, spalio 31
d. susituoks su Gladys Komrska. Didelėje šlauterių šei
moje tai bus didelė diena.
Šliauteriai yra išauginę ke
turis sūnus ir keturias duk
teris.
X Valerija Storonis, 4329
So. California Avė., praeitą
šeštadienį -turėjo atmintiną
visam gyvenimui ekskursiją
— pas altorių Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. bažny
čioj, kur priėmė Moterystės
Sakramentą. Vestuvių puota
buvo Vengeliausko salėj.

X Jono ir Antaninos Mikolinųi namuose, 6810 S. Ar
tesian Avė., gruodžio 13 d.
Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
Marijos kongregacijos dvie
jų seserų tremtinių Argen
tinoje kelionės lėšoms pa
dengti pramoga — “bunco,
bingo ir pinochle party’’. Į8itėmykite Vargdienių Sese
rų Gildos narės bei nariai,
ir prašomi ateiti į talką ge
ram tikslui.

50 metų kaip Chicaga
kalbasi telefonu su
New Yorku
(“Draugas”

Spalių 20 dieną suėjo pen

pravestas telefonas.
Telefoną

išrado

moksli

ninkas Bell prieš 75 metus.

Būk darbštus, gyvenk su
lig savo pajamų. Bet svar
ĮGYKITE ‘•DRAUGĄ’* biausiai tai galvok.

Wisconsin Rapids, Wis.

Ateinančią savaitę Chica
goje bus teisiami Mr. ir Mrs.
Haupt; Mr. ir Mrs. Froeghling ir Mr. ir Mrs. Wergin.
Jie kaltinami, kad padėjo
nacių sabotažnikams, kurie
buvo į Ameriką atvežti na
cių submarinu.
šeši nacių sabažnikai pa
smerkti mirti ir bausmė jau
įvykdyta. Du pasmerkti ilgan terminui kalėti. Jie
bus atvežti, kad liudytų apie
tuos, kurie bus teisiami ki
tą savaitę.

X Prelatas J. Ambotas,
Hartford, Conn., lietuvių pa
rapijos klebonas ir vienas
Amerikos lietuvių vadų, jau
atvyko į Chicago dalyvauti
Šv. Jurgio parapijos auksi
nio jubiliejaus iškilmėse. Sek
madienį jubiliejaus Mišiose
šv. (per sumą) gerbiamas
svečias sakys pamokslą. Taip
pat atvyko ir kun. J. Skrip
i kus, šv. Pranciškaus Seserų
kapelionas iš Pittsburgh, Pa.

X

cago, UI. Atrodo lietuviška kisdešimt metų kaip tarp
Chicagos ir New York buvo
pavardė.

dvi

Kilę savaitę bus
teisiami sabotažnikg
pagelbininkai

F.

Obal, 1345 N. Bell avė., Chi

Kitų

militerizavo visus fabriko
sargus ir patrolmen. Ir to
liau biuleteny pasakyta, kad
šį fabriką valdžia laiko ka
rišku fabriku, kad darbinin
kams bus užtikrinta apsau
ga ir kad visi, kurie "trukdo
karo produkciją yra val
džios sabotažnikai, kalti bus
nubausti, ir valdžios autori
tetai pareiškė, kad šio fab
riko durys atdaros, kurie
nori dirbti.

per

bombonešio katastrofą, neto

Maj. R. S.

Manoma, kad geležies lau
žas smarkiai padidės, kada
Jungtinės Tautos pradės ka
riauti sausumoje. Armija
ruošiasi pargabenti į namus
karo lauko laužą su vyks
tančiais
laivais iš karo
fronto.

Armijos aktas Čikagos fabriko streike
Vakar of the , ShermanWilliams paint Company fa
briko, 635 E. 115th str., oficialai pranešė, kad fabriko
sargai ir patrolmen buvo
šiame fabrike įvesti kariškon tarnybon ir darbas tę
siamas, nežiūrint, kad tarp
darbininkų vyksta ginčai.
Užvakar šiame fabrike
ritinėje pamainoj e ' (shift)
nedirbo 400 darbininkų iš
600. Keturi šimtai darbinin
kų atsisakė užvakar dirbti,
kad kampanija atleido Do
mime Daile Avė, organizato
rių John L. Lewis United
Mine workers.
Buvo išleistas specialus
biuletinis, kuriame pasaky
ta, kad karo departamentas

Plėšikas juokdamasis su cigarete
atėjo prie teismo stalo

Kada Kelton buvo klausi
nėjamas policijos viršinin
ko, tai jis pareiškęs, paėmęs
armijos pinigus, kad turėti
gerus laikus.
Kelton perduotas armijos
autoritetams.
Keltono motina, Mrs. Todd
Hunter, ir jo patėvis, žino
mas Chicagos radijo prane
šėjas, pareiškė: “negalime
suprasti kas su vaiku atsi
tiko”.
Kelton, prieš išvykdamas
į armiją, buvo Lane Techical high school studentas.
Gaila kai vyras aukščiau
stato gerus laikus, negu sa
vo ir tėvų garbę.

Acme

telephotol

Peggy Satterlee, 17 metų
mergaitė, naktinių klūbų šo
kėja, yra Los Angeles poli
cijos apsaugoje, kuri buvo
matyta au Errol Flynn. Jis
antroje byloje kaltinamas
kad draugauja su nepilna
metėm mergaitėm.
PLATINKITE
I

“DRAUGI

Julijona

Markūnaitė,
cice rietė, buvo perėjus daug
daktarų, kurie tačiau nieko
negelbėjo. Dabar išvežta į
Mayo Brothers ligoninę į
Rochester, Minn. Jau ketvir
ti metai, kaip ji nevaikščio
ja. Nelaimingajai sušelpti
lapkričio 5 d., šv. Antano
parapijos salėje, rengiama
kauliukais žaidimo pramoga.
Tikimos, kad ne tik ciceriečiai, bet ir iš Chicago geros
širdies žmonės atsilankys pa
remti gražų darbą. Markū
nai yra “Draugo” skaityto
jai.

/

