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UOTAI NUSKANDINTA
Marynai eina pirmyn Guadalcanal;
lėktuvai nutildė priešo artileriją
t

NAVY PRANEŠA APIE NUOSTOLIUS SOLOMONS KOVOJE

U.S.A.
’-f‘ " f.
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Sąjungininkai Naujoj Gvinėjoj
I

,

WASHHNGTON, lapkr. 3.

WASHINGTON, Lapkr. 3.

Ja

ir naikintuvas, daugiau nu ponai pradėjo trauktis,

kai

skandinimą sekretorius

kosi informacijų

sa

iš

gavęs

grįžusioj o iš Solomons kovų

tuvai ir nardantieji bombo

vado,

1 F LE ET TU G ALSO SUNK

2 BISTRO Y E lt$

jėgas aplink Tel EI Akakir, ros pakrančių, vis dar neban
kur britai kyliu per 16 mai So prasilaužti per britų sieną

SUNKJ3-17

1-2

lių įsiveržė į ašies įsitvirti ir jo likimas dar nežinomas.
nimus.
Britų armijos ofensyvai,
Anot gautų žinių, kauty kuri antroji savaitė kaip
nės dar vyksta. Britai varto vykdoma, didelę pagalbą tei
ja keletą šimtų įvairaus di kia karo laivai ir Amerikos
dumo tankų. Daug ašies da didieji bombonešiai, kurie

- 8-10

CRUISERS

TRANSPORTS

DESTROYERS

linių pasidavė nelaisvėn, kad bombarduoja ašies konvojus
išvengti aiškios sau mirties jūroje ir karo medžiagos

nešiai

sekmadienį

DAMAGED* 6 transrorts,

smiltynuose.

į
į Drauraa Acuie

nutildė

pristatymo linijas sausžemy.

50,000 vokiečių ir rumunų kovoja
su rusais Kaukaze už plentą

The fir»t detailed report ietued by the United States navy department on the devastating sea and
ir battle of a week ago in tha Solomona gives this bos score. The Yanks are reported to have gained
•e role of the waters around

Gausus ašies dalinys, kurs,

—Pranešta, kad šiame Egip kaip vakar pranešta, Urbų
to fronte britų aštuntoji ar atkirstas ir iš visų šonų su
mija tankais supliekė ašies remtas prie Viduržemio jū

4
TRANSPORTS '

4. IATTLISHIPS. 4 AIRCRAFT CARRIERS. 25 CRUISERS. 12 DESTROYERS
5 CARGO SKIRS, 3 PLANE TENDERS, 4 OTHERS.
’mORE THAN 503t JAPANESE PlANES DESTROYED IN SOLOMONS

pasistūmė apie dvi mailes
pirmyn.
’ r ’ '.

R. Ghormley, karo laivyno

vyriausiojo

'

sikėlė per Matanikau upę ir

Amerikiečių koviniai lėk

buvusio

1 aircraft
CARRIER

bombonešių remiamas, per

teatro viceadmirolo Robert
operacijų pietiniam Pacifike

.

CAIRO, Egiptas, lapkr. 3.

.iC'i

marynų negausingas dalinys,

Apie šių dviejų laivų iri-

L6
DESTROYERS

it***

JAPAN

mons *karo juostoje du ja Guadalcanal saloje, praneša
ponų karo laivai—kruizeris laivyno departamentas.

j.iiJ / f

3
CRUISERS

DAMAGED:

Laivyno departamento — Japonai palengva atsime
sekretorius
Frank
Knox ta vakarų link nuo amerikie
šiandie pranešė, kad Solo čių turimos orinės bazės

skandintą.

LiL

2 AIRCRAFT
CARRIERS

paėmė japonų bazę Kokoda

Britai supliekė ašį smarkiose
tankų kautynėse Egipto fronte

SUNK: 16

1

i

priešo artileriją, komunika

U. S. Navy Departamentas praneša smulkmeniškai apie nuostolius jūrų ir oro mū
kurs atšauktas kitas parei te pažymima. Be to, ameri šiuose prieš savaitę Solomon salose, čia paduotos skaitlinės. Pranešama, kad amerikie
gas eiti.
kiečiai lakūnai tą pat dieną čiai Guadalcanal vandenyse turi pirmenybę prieš japonus.
MASKVA,
lapkr.
3. —
pasuko į Rekatą įlanką, kur
Sovietų karo vadovybė pra
GEN. MacARTHUR ŠTA pakraščiuose sunąiklno pen
neša, kad šiandie didelės
BAS, Australija, lapkr. 3.— kis priešo lėktuvus, ir pasta
kautynės vyksta pietrytuoae
Sąjungininkų sausžemio jė tuose sukėlė gaisfus.
nuo Načino miesto, kurį ru
gos atsiėmė Kokoda, Naujo
sai užleido vokiečiams.
joj Gvinėjoj, irir japonai bu
vo pasidarę savo veiksmams
bazę, praneša sąjungininkų

vadovybė. Be to, japonai su

laikyti nuo išlaipinimo dau
giau savo kariuomenės į pa

t'

OTTAWA, Orif., Kanada,
WASHINGTON, lapkr. 3. svarstė, bet nieko neišspren
—- Artimiausiomis dienomis dė ir tai paliko svarstyti lapkY. 3.—Iš Gibraltaro gau
— ateinančią
gresas

turės

savaitę, kon senatui, šis gi pasisakė, kad ,ta žinių, kad ten lėktuvo nėišspręsti du jaunuoliai prieš siunčiant laimėje sunkiai sužeistas žy-

jau susimetė prieš Kokoda.

CAIRO, Egiptas, lapkr. 3. svarbius klausimus:
—Pranešta, kad spalio mene
Ar pašauktus karo tarny
sį Malta saloje 131 ašies lėk
bon 18—19 m. amžiaus jau
tuvas numušta ir apie 200
nuolius be vienerių metų
kitų sugadinta.
Spėjama,
mankštos siųsti kur nors į
kad iš sugadintųjų apie 50
kovų frontus ir ar priimtas
taip pat kur nors nukritę ir
savanoriai moteris laivyno
dingę.
ir pakrančių sargybos tar

Dabar japonų jėgos stumia

nybon galima siųsti į užsie

kraščių strateginę bazę Bū

na—už 60 mailių rytų link
nuo Kokoda.
Kokoda paimta po austra

lų trijų parų kovos antšLai-

tėse, kur iš japonų

atimta

Isurava. Iš ten australai tuo

mos Ou,vi linkon, pareiškia
ma vadovybės komunikate.

Būna bazėn japonai buvo

Kanadoj planuoja
racijonuoti mėsa

metus

savo krašte turi būti mankš
tom!.
Vienerių

4h

metų

mankštai

priešinga administracija

armijos vadai.

Sako,

ir

kad

toks varžymas gali pakenkti
karo vykdymui, šį klausimą,

kaip ilgai jauni kareiviai tu

nius.

kanadietis

hm

JAPONAI PER 10
DIENŲ ŽUDĖ
SUIMTUOSIUS KINUS

gapore, kinai išgaudyti, su
varyti į paskirtas vietas ir

skęstančio laiyo. Taip įvykr

priversti patys sau iškasti

kongą daug britų

dėka

kapams duobes. Po to greta išžudė

S.

nuskendusio

naikintuvo

ton

O’Brien

Įeit. kom. Thomas Burrows.
38 m. amž., iš Keyport, N.J.
Naikintuvas nuskendo kovo

se su japonais rugsėjo 15 d
Tose kovose žuvo

ir

U. S.

lėktuvnešis Wasp.

Leit. kom. Burrows paša
koja, kad pu laivu,O’Brien

LONDONAS, lapkr. 3. —

Iš New Delhi, Indijos, pra
neša, kad tenai gauti doku
mentai apie tai, kaip japonai

Singapore, Malaya ir.

Bur-

moj išgaudė kinus ir

juos

barbariškai ten žudė.

Kinų

žudymai vyko

per

dešimts

dienų ir tūkstančiai tų žmo
nių ten išžudyta.

nežuvo nė vienas įgulos vy

Dokumentuose pažymima,

ras. Pažymima, kad tai la

kad kaip japonai paėmė Sin

šauniam

mui laive.

pasitvarky-

- sekos dar

ir

gėdino

tų duobių kinai buvo susta taip pat ir slauges.

kareivių

nepajėgs palaužti

sušaudė 50 įkaitų. *

at

rusų

Darbininkams liepta
dirbti, kitaip gi jie
skaitomi dezertyrais
LISABONA,

pabėgo 16 jaunų kalinių.
12 jau sugauta.

lapkr. 3. —

Anglo-Portuguese Telephone

nešaukti karo tarnybon.

Sužinota, kad vyria.usyhė Company, kuri šiame mieste
planuoja darbininkus impor ir apylinkėse per 30 mailių

turi monopoliją, sustreikavo

tuoti iš Porto Rico ir Kubos

i .darbininkai. Portugalijos vy
^riausybė tad visus streiki

BUY
■nn STATES
KFINSE

ninkus pavedė korinei
trolei.
Karo

snŪra
U||F

bo, arba bus skaitomi dezer

tyrais.

apie taksus
WASHĘ«3TON, lapkr. 3.

—Iždo departamento sekre
Henry

Morgenthau

Europos.

Spaudos

konferencijoje jis

pranešė,

grįžo iš

jis

kad būdamas Anglijoje

įgijęs

. naujų

idėjų

taksų

Kiek kurių nukauta
karo fronte Rusijoj
MASKVA,

lapkr. 3.—Ko

munistų partijos centralinio

komiteto propagandos virši
ninkas Georgii Aleksandrov
tvirtina, kad

Rusijos

karo

fronte'apie 10 milijonų vo
kiečių nukauta, arba visiems

klausimu.
Be kitako jis

sakė.

Kad

britai ir kanadiečiai už pa

jamas moka

išleido

jie tuojau imtųsi savo dar

{gijo naujų idėjų

torius

ministerija

kon

streikininkams įsakymą, kad

dukart

laikams sužalota.

(Vokiečiai iš Berlyno per

dides radiją praneša, kad per 500

nius taksus, negu amerikie dienų kariavimo Rusijoj* apie

LONDONAS. — Gautomis —Iš Missouri reformatorljos čiai. Jis tad nurodo, kad jei 14 milijonų

moteris, žiniomis naciai Jugoslavijoj

čia

nežinomos,

reiškiama viltis, kad naciai

mies žinotų, kurių darbininKri

tinti pravesto biliaus.
tomi į eiles ir be niekur nie / Tarnybon priimtų moterų įcacT sulaikyti nuo karo tar
ko sušaudomi. Paeiliui buvo klausimas irgi Svarbus. Ar nybos gydytojus, kurių daug
peršaujami į galvas ir lavo mijos tarnybon atsargos mo savanoriai tarnybon veržia

bai retas karo metu įvyki*
visai įgulai išsivaduoti iZ

Pacifiko

nus. Tas kebas jungia Rusi

ri būti mokslinami, sako, rei iš Maltos atskrido į Gibral kalingų sau darbininkų są
Senatas ir atstovų rūmai kia palikti karo vadovybei tarą, smogė j vieną uolos rašus, taip kad drafto boar
pripažino bilių, kad 18—19 ir to dalyko žinovams—kon viršūnę ir nusirito stačisi dai tais sąrašais vaduoda-

nai įvirtę į duobes. Kiti ki terys gali visur į užsienius si. Civiliniai žmonės negali
nai huvo priversti peršautuo vykti, kur tik reikalingas būti palikti be gydytojų.
skis užkasti ir po to vėl pa armijai patarnavimas. Bet
LONDONAS. — Žiniomis
tys sau duobes kasti. Ir taip atsargos moterys Laivynui ir
iš Indijos, praeitą mėnesį
iki galo tos baisios barba pakrančių sargybai negali to
Bengalio provincijoj siautęs
riškos skerdynės buvo vyk daryti, nes kongresas aiš
ciklonas (viesulo rūšis) ppr
domos.
kiai nustatė, kad jų tarnyba dvi dienas užmušė apie 11,
Tas pat su kinais įvyko yra kontinentinėse J.- A.
000 asmenų.
Malaya ir Burmoje. Be to, Valstybėse, bet ne kur kitur.
WA8HINGTON. — Sena
japonai pagrobė apie 9,000
Laivyno vadovybė tuo ne
kinų
mergaičių nemorali- patenkinta. Sako, kas leisti tdrių grupė darbuojasi kad
’prez. Rooseveltas vyriausio
na vienoOTs moterų atsar
jo teismo teisėju paskirtų
Užsienio reikalų sekreto goms, tas neleistina kitoms.
senato demokratų vadą senrius A. Eden prieš keletą Tad kongresas ir šį klausi
Barkley iš Ky.
mėnesių patvirtino žinias, mą turės išspręsti.
JEFFERSON CITY, Mo.
kad japonai, paėmę Hong-

U.

nį plentą per Ęaukazo kal

sparumo lr neužims to svar

rie senatoriai ima darbuotis,

lapkr. 3.—Grįžo iš Tolimojo

ja rusus tikslu užimti kari

ją su Gruzija, šių kovų pa-

Nor
iš svetur
gauti darbininkų

mankštos
ilgumo abiejų rūmų konferentai* tu sužeistųjų yra ir minėtas
transportų, sakoma, dar ir dangi iš Anglijos ir iš kitur nuolių
uždarytas
kontraktuotas
mė
prieš siunčiant juos į kovų rės tą klausimą išlyginti Kanados lakūnas.
kitiems priešo laivams kliu
I I
sos
importas.
Ypač
kiauliefrontus.
vo.
kompromisu, nes priešingai
1 nos pasigendama.
Atstovų rūmai šį klausimą prezidentas galės nepatvir
WASHINGTON—Kai ku
<s,
<

SAN FltANCISCO, Calif.,

šarvuotais pabūklais atakuo

skridikas

0TTAWA, Kanada, lapkr m. amž. jaunuoliai gali būti gresas neturėtų varžyti karo jūron.
pasirengę išlaipinti apie 7,000 Careivių. Tačiau sąjun 3.—Kšnados maisto adminis drafto keliu pašaukti karo
Iš La Lines, Ispanijos, per
vadų programos.
gininkų bombonešiai užata- tratorius J. Gordon Taggard tarnybon. Bet abieji rūmai
Kai kurie žemesniųjų rū Madridą pranešta, kad 15
- kavo konvojų ir sugadino du pranešė, kad už pusmečio turi priešingas pažiūras kas mų atstovai pareiškia, kad asmenų žuvo, 11 sužeista ir
priešo- transportus. Be tų bus racijonuojama mėsa, ka link priimtųjų tarnybon jau ateinančią saavitę susirinkę kai kurių nesurasta. Tarp

Nė vienas nežuvo su
nuskendusiu laivu

kitais

ir

tankais

ir

WASHINGTON, lapkr; 3. baus strateginio kelia
—Karo vyrų jėgos komisi
Stalingrado fronte ir pa
George Burling, kurs Malto
jos {urmininkas Paul V. Mc čiam Stalingrade, anot pra
je yra numušęs 29 ašies lėk
Nutt pagamino planą drafto nešimų, rusai atmuša visus
tuvus. Jis iš Maltos lėktuvu
keliu pašaukti darbininkus vokiečių užsimojimus. Prie
per Gibraltarą grįžo į Kana
į karo pramones. Planą įtei šui visur sukeliami nuosto
dą.
,
kė prezidentui Rooseveltui. liai.
.
Didelis britų keturių mo
Planas studijuojamas.
torų keleivinis „lėktuvąą su
•I .
'
32 asmenimis, kurių daugu
Tuo planu karo pramonės
mas buvo moterų su vaikais, įpareigojamos pagaminti rei

juos į kovų laukus kur nors i mus

mažiausia vienerius

rumunų

15 asmenų žuvo
susidaužus britų
lėktuvui Gibraltare

Ateinančią savaitę kongresas turės
spręsti du gyvuosius klausinius

Spalio mėnesi
Maltoj numušta
131 ašies lėktuvas

Apie 50,000 , vokiečių

Jų tie žmonės įstengia mokėti, sužeista ir

tad gali ir amerikiečiai.

paimta).

rusų

nukauta,

karo

nelaisvėn

n p A TT n Ą R

Teisėjas Jonas T. Zuris
vėl laimi

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Marianapolio

Kolegijos Rėmėjų

Trečiadienis, lapkr. 4, 1942

Lietuviams vėl tenka di
delė garbė turėti lietuvį tei

sėją Chicagos miesto tarny
boje.

1 I-tojo seimo protokolas

,

(Tęsinys)

',mė

A a. ltun. J. Navicko.

kurioje:

a)

Marianapolio Kolegijos Rė

mėjų skyrius įsirašytų nariu

-Toliau seimas svarstė a.
reikalą. Pranešimą apie fon

rėmėjų skyrius surastų na

do padėtį padarė T. Provin

rių kun. J. Navicko Fondui

cijolas, trumpai atpasakoda

menų; c) prašoma, kad Fon

bartinį stovį. Iki šiol jau y-

(tarp Kolegisto

mą propagandą mūsų visuo
menės tarpe fondo ręįkalu.

ir

Seminaristo Fondo). Fonde

3. Kun. J. Navicko raštų
leidimo reikalu: Marianapo

dabar yra arti $7,000. Be to,

pažymėjo, kad rengiama grei

lio Kolegijos Rėmėjų XI sei-,

tu laiku išleisti apie kun. J.

mas, įvykęs 1942 metais spa

Navicką knygą, kuri bus iš

lio

dalinta dovanai visiems fon-

25

dieną

Marianapoly,

•Pagal

Vėlesnių

davinių,

matosi, kad Teisėjas Jonas

T. Zuris vėl
Municipal

bus

išrinktas

Courts.

Balsų

užgyrė TT. Marijonų mintį skaičiavimaf gana iš lėto
do nariams ir rėmėjams. Po
išleisti kun. Jono Navicko ėjo, bet matosi, kad Zuris
šio pranešimo kilo gana gy
gyvenimo
aprašymą,
bet tikrai vėl pasiliks teisėju.
vos diskusijos, kurios iškėlė
drauge,
atsižvelgdamas
į
vieną, kitą mintį, kaip būtų
tai, kad kun. J./ Navickas Seimo laikas s
galima padidinti fondą.
yra palikęs daug vertingų
Galų gale iškeltas suma
Rezoltucijo*
raštų, kurie yra išbarstyti
nymas, kad reikėtų keist:
Svarstymams ir diskusi laikraščiuose ir todėl šian laiką rėmėjų metiniams sei
joms pasibaigus, rezoliucijų dien nėra prieinami, — pra mams laikyti. Daug nusi
komisija patiekė seimui tris šo TT. Marijonų vadovybę skundžia, kad spalio mėnuo
svarbiausias rezoliucijas, ku ligi kito seimo paruošti kun. nesąs patogus. Pasiūlyta da
rios buvo vienbalsiai užgir- Jono Navicko raitų rinkinį. ryti seimai pavasarį, kad ir
Aukos
tos ir priimtos, būtent:
į gegužės mėnesio pabaigą.
Rezoliucijas priėmus, pa
Šį klausimą išrišti ir parink
1. Kolegijos reikalu: Ma
daryta pertrauka ir parink
ti tinkamesnį seimams laiką
rianapolio Kolegijos Rėmė
ta dar aukų kolegijai. Aukų
pavesta naujai centro val
jų XI seimas, susirinkęs 194?
surinkta — $114.00. Sudėjus
dybai ir Marianapolio Kole
metais, spalio 25 dieną, iš
su aukomis, kurios buvo fgijos vadovybei.
klausęs pranešimo apie ko. ..
. teiktos su sveikinimais ir Užbaiga
Iegnos padėtį ir patyręs, kad ,
.
. .
.. r
r
laiškais, viso labo gauta —
pereitų metų seimo rezoliuv_ .
,.. .
Pakalbėjus dar seimo ir
ji,529.25, kuri suma šitaipos
cijos buvo tik iš dalies įvykaukstojų yra paskirstyta: a. naujos valdybos pirmininkui
dintos, nutarė, kad šiais me
a. kun. J. Navieko Fondui: kun. J. Švagždžiui, o T. Pro
tais būtų pakartotos ir į$820.00; kolegijai palaikyti: vincijolui padėkojus visiems
vykdytos rezoliucijos, kurio
$649.25; Argentinos bažny už dalyvavimą ir aukas, sei
se buvo reikalaujama: a)
mas užbaigtas malda 5:15
čiai: $60.00.
kad parapijose, susitarus su
valandą vakaro.
vietos klebonais, būtų su Seimo dalyviai
Seimo pirmininkas,
rengtos rinkliavos Mariana
Tuo tarpu Mandatų Komi
polio Kolegijai palaikyti (Šį
Kun. Jonas Švagždys,
sijos vardu A. Baldžius pra
nutarimą seimas nori maty
Seimo sekretoriai,
nešė, kad seime dalyvauja
ti įvykdytą artimiausioje aB. Miciūnienė,
apie 80 asmenų, tarp atsto
teity); b) per Kunigų Vie
Jonas Navickas
vų ir svečių. Atstovų yra 50,
nybę kreiptis į klebonus,
kurie sulig kolonijomis ši Aukos
kad kur tik galima būtų pa
taipos pasiskirsto: So. Bos
rapijose steigiamos Maria
• Per Marianapolio Kolegi
ton, Mass. — 8' atstovai;
jos Rėinėjų XI seimą, spalio
napolio Kolegijos Rėmėjų
Brockton, Mass. — 6; Pro
25 d. 1942 m., aukojo šie as
kuopos ar skyriai; o) prašo
vidence, R. L — 4; WorcesMarianapolio Kolegijos ir
menys:
ter, Mass. Šv. Kazimiero pa

TT. Marijonų vadovybę
stengtis

dėti

kuo daugiau

rap. — 20;

Nęw

Britais,

Conn. - 2; Waterbury, Conn.
pastangų ir akcijos įvykdyj
19 atstovų.
ti minčiai, kad iš kiekvię- Tnos lietuviškos parapijos bftl Vaaldybos rinkimai
tų atsiunčiamas bent vien«^
Po pertraukos seimas iš
berniukas mokslo eiti.
)J
rinko naują valdybą. Į Ma

2.Fondo reikalu: Mariana rianapolio Kolegijos Rėmėjų
polio Kolegijos Rėmėjų XI centro valdybą ateinantiems

seimas, įvykęs Marianapoly metams išrinkti šie asme
1942 m. spalio 25 dieną, iš nys: pirmininku — kun. Jo
klausė pranešimo apie kun. nas švagždys, vicepirminin
Jono Navicko Fondo padėtį ku — Vincas Parulis, sekre

LIETUVIS

DAKTARAS

$1.500. while * thlrty-caliber ma
chine gun coats approximately $010.
Our Oghting forcea need thousands
of these rapid-flre guos. Even a
small town or communi|y can buy
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten
percent of your Income in Wat
Bonds every pay day will do the
trick.
U. S. Trtttvry Dtfortauat

L A. a. kun. J.

Navicko

Fondui:

Pe $106: kun. J. Vaitekr
nas, Providence, R. I.; kun.

Povilas Lunskis;

Marijona

Sakalauskaitė, So. Boston,
Mass.; Ona Kaukalienė, Wa-’
terbury, Conn.; Ona Radze

vičienė, New Britain, Conn ;

Aleksandras Dzelevičius, Pro
vidence, R. L

tor

your

IOS

F. BUDRIK
KBAtrrcvans

3241 So. Habled Si
Telefonas: »_

Po $25: kun. E. Paukštis, »

Chester, Pa.; Julija Jakovo-

nytė, Brockton, Mase.

(pa-

Calumet 4591

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Ttk viens pore aklų jlaam gy
venimui. Saugokite jaa. leisdami
Uegaamlnuotl jaa modernUklautda
metodą, karia regėjimo mokėtas
gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie

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

1801 So.

Ashland Avenue

Kamum 11-tOB

relefonMt GAMAI. OMS, CUcagt

OPISO VALAKDO6:

m
Kasdien »:S0 o.
a. m. Utį
UU 1:10 p. m.

af a.

Trečiad. * •eMad.
iki

tė, Providence, R. I.; V. Ka

jam

linauskienė, Waterbury,
Conn.;

KEFRIKLAU8OM1 1

Ofiso taL Vllginto 006
BesUsacUos taL: BHVatb 044

' ICEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
3236 SO. KALSTED 8T.

K.

Pet

McKeough,

kuris

DL U SIMONAITIS

MAKE
EVERY
PAY DAY

lenkti- Senator-at-large.

niuoja su Brooks tikrai lai

mėjo dauguma balsų Chica-

SKAITYKITE

Po $20: U. Budenenė, Ne- Petronėlė Laurinaitienė, Waterbury, Cpnn.; Bezaspariewark, N. Jv
Pd $10: šmigelskienė, So

ry,
N E W

Conn.;

K.

Skarupskas,

VICTORY

HOSPITAL

DR. G. SERNER

nauja vadovyste.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metą patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
W.

35th PLACE

Phone: YARds 2330
*
Pikiai Įrengtai, Medikas Depart
neentaa gydytas*! > visokių Ilgų —
smarkių iv Uglaikinlų.
|rcngta.s Ckirurgijoit De
partmentus, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chlrurgal-Daktaral.

Pilnai įrengta Physiothrmjiy De
partmentas priskaitant Dlathermy, Ultra Violet Ray, Slnusoidal
. ir kitus moderniškus metodus
gydymo.
Pilnai Įrengtas X-Itay Depart
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, tlčl stokus pinigų
geriausias gydymas tr priežiūra
Kas lfnk mokesčių, susitarsime,
kad būtų jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

TaL OAMal 6138

GYDYTOJAS IB CHIRURGAI
2201 West Cermak Rd.

TaL OAHal 0867
Boa taL: PROapect 0669

DR. P. I. ZALATORIS'
GYDYTOJAS IB OBZBDBGA8

1821 So. Halsted Street
Baaidendja: 6^00 8a Artesian Ava

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND 8UBGE0N

“DBAUG4”

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI
Hneeialln atidarymo pasiūlymas —
Tik Trumpam Laikui! {ekaetoma:—

<5^9 =

Mokslinta Aklų Egsamlnavlmoa • Putais mas Lensų (Vienus Reginys) • Feslrtnkltnaa IS 3 Mo<i. ntmų
ir Keisui. Reg. Kulną giauO Viskas.

$495

EGZAMINUOJA DR. 8. GRANT
Kegtetruotae Optometrletau — Virt 30 Metų Patyrimo.
Daug kitų Moderniikų Stylių PopuUarfmis Kalbomis.
Tai Yra Ne “Balt” Slfllymae -» Mea Pardundame Kų Garataame.

. GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVE.
TeL YARDS 0141
» ..
Antroa durys auo Montgomery Ward

I

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki g-tos
valandos vakare.
Telefonas CALamet 6877
134 N. LA SALLE ST.

Rnnm MH4

Tel STA t* 7572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

DAKTARAI
TaL YABds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PRITAIKO
OFISO VALANDOS:
744 West 35th Street
*
Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL rak
Nedėliomis pagal sutartį.
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Office tel YARda 4707
Namų tel PROspeet 1980______
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

01. P. ATKOČIŪNAS'

Ofiso ToL ........... VIBginia 1886

1446 So. 49th Court, Cicero

DR. AL RAČKUS

Aatradieniais, Ketnrtadienisu
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
ir Penktadieniais
4204 Archer Avenue
Valandoa: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago LIGONIUS PRIIMA:
Pirmadiemaia, Treėiadieaiaii
Kasdien nuo 2:00 ikt 8:00 vaL
ir Šeėtadieoiais
Trečiad. Ir Sekmad. tik ausitariua.
Vaamdoe: 3 — 8 popiet,

OR.C.VEZEUS
DASY1STAS v

4645 So. Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS<
4729

So. Ashhuid Avė.

(2-troe lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UL

arti 47th 6kvw$
vaL: ano 9 vaL ryto dd 8 vaL vik
OFISO VALANDOS:
Syredoj pagal sntAriį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Telefonas: HEMlock 5849
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS*
Popiet nno 1 iki 3 vaL Vak. 7 Ui B
NediUomle pagal sutartį

DR. S. R. PALUTSIS

SKAITYKITE

ADVOKATAS

4645 So. Ashland Avenue

VALANDOS- 11 v rjto iki 3 popiet TaL Oteero 1404
6 iki 9 vai. vakare

mm

WHITNEY E. TARUTIS

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė
Room 1230
8401 SO. HALSTED ST.
Ofiso
Tel.
Central 1824
kampas S4th St •
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 0 Ud 8 Valandos: 9‘ryto iki 4 popiet.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti Kitomis valandomis pagal sutarti

TeL YABds 2246

ToL BBFabMa 78M

BONO DAY

ADVOKATAS

nė, Wateroury, Conn.; Jose- j
phina Venciūlienė, Waterbu-

Po

S*

‘DBAU04”

dalimis paaukoti, Boston, Mass.; K. Vosylienė, Jamdica Plain,f ^Mase.;

DR. S. BIEŽIS

M. T. DUNDULIS

Ofiae vai am 1-6:
OJGGSd
756 Went 85th Street

*

Karinau skie nė,

turi pirmenybę virš Day, dėl

tuo laik .

Mėnesinių Išmokėjimų I

FINANSINIAI

M.

Waterbury, Conn.;

skaičiavi

AMKKIK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ PRA ŪPUOS KABIAI

DR. A. J. BERTASH
gydytojas a okcrdrgas

ARBA REFINANSAVIMUI

J«a. M. Stesrii, 8ac’y.

terbury, Conn.; E. Barysai

DAHTI8TA8

K TARda 6081.
6107.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jftnų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 66,006.00 apdrausti per Federal Savtnga and Loan In
surance Corporation. Mokame 8^%. Jūsų pinigai greitai Ubmokaasi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB tmiAUSIA LUEKUV1Ų VTNANSINB {STAIGA
46 Metai gekmtago Patarnavimo 1 —

TEL. CALUMET 4118

Po $5: O. Narbutienė. Wa-

laimėjimą, kiek galima spėti pag&1 vj8ų v5|iauaių daviniy

828

GYDYTOJAS I* om&URGAB

PANAUDOKITE PROG& DABARTINI
NUOAIMCIO BATOMB.
** TAPKITE

kad

vak. prisipažino,

ir 7-8 v. vak.
Ofiso vaL: 1—3 ir-6—8:30 P. M Valandos; 1-3
Sekmad.,
Ir Seėtad. va*
Trečiadieniais pagal sutartį.
karais
uždarytas.
Rea. 6958 $. Talman Avė.
BEZIDENCUA:
| Bes. TeL GBOvehffl 0617
3241 Weat 66th Place
| Offiee TeL’HEMloelt 4848 '

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
Protcction

Mass.

apie 10 vai

4157 Archer Avenue

priė kūnas, MIC.

ant Lengvų

Bennett

bėje.

įrengta.

2423 Wesl Marguette tek

BEMONTAV11KU1

nora Mačiulienė, So. Boston, (

Guber

Naujai išdekoruota ir

GYDYTOJAS n 0BZBURGA6

atliko

Wat e r b u r y,

Conn.; Cecilija Valenauskie-

natorius New Yorko valsty

iki $100).

do svarbą mūsų lietuviškojo dininku — kun. Adomas Ma?

STATYBAI —

po naujai išrinktas

sižadėjusi

ir atsižvelgdamas į to fon torium — B. Miciūhienė, iž
palaikymo,

Verseckienė,

rauskienė, Waterbury, Conn.,
mą, Šen. Wayland Brooks
rodė pralaimėjimą Chicagos' goję, bet kitos Illinois vals- Maldos Apašt. dr-ja, Sv. Pet
' apylinkėje, bet kitose Illinois tybės dalys tikrai pražudė ro par., So. Boston, Mass.
Viso labo fondui; $820.00.
valstybėse, labai puikiai pa- McKeough.
,
One of these guns costs about airodė, ir tie balsai jam duos j
Jaunfl8is
Adamowski
i Bus daugiau)

• V gi.: 2—4 ir 7—6 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia anaitania

auklėjimo

raičiai, Worcester, Mass.; J.

Dewey buvo pripažintas kai

Per visą balsų

do Komisija pravestų tinka

ra įsirašiusių* narių arti 60

cester, Mass.; A. ir M. Gi-

proga pražuvusi.

tarp draugijų ir paskirų as

mas fondo pradžią ir jo da

Alb. ir M. Adomaičiai, Wor-

vak?<re, W. Į

Anksti vakar

The SOcaliber Browning machine
gun is ooe of the moat elftcient ahort
range weapons used by U. S Fighting forcea. It ia effactive et rengta
up to 2,000 yards and firea about
600 lorty-ave caliber buileta per
minute.

į kun. J. Navicko Fondą;
b) raginama, kad kiekvienas

a. kun. Jono Navicko Fondo

žinskienė, Providence, R. I ;

nė, So. Boston, Mass.; Leo

WAR BONDS

nutariama, kad kiekvienas

Fondo reikalai

asmenų

rezoliuciją,

Glaatonbury, Conn.; M. Bu-

Dewey išrinktas New
Yorko Gubernatorium!
Brooks laimėjo sena
toriaus vietą

GYDYTOJAS IR 0HIRUBGA8

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso TeL: Yards 9904
Rea. ToL: Kenwood 4300
VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 2S ir 7-6 v. vak
Nodčiiomis nao 10 ik. 12 vaL dieni

Kaiup. įstos gat Ir 49th Ct

DR. A, JENKINS

OFISO VALANDO8:
t Ud 4 popiet
7 Ud B*vakan.
ir pagal sutartį.

(lietam)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Res. 1625 So. 50tti Avenue

2500 West 63rd Street

Tel Okure 1464

OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 tr nuo 7—0 vakare
Trečiadieniais te Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namų telefonas VTRglnta 2421

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiao TeL LAFayette 3210
Vieni žmonės darbuojasi,
Rez. Tel. LAFayette 0004
kaip bitės rinkdamos medų
Jeigu Neatsiliepia —
šauk KEDiie 2868
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
VALANDOS:
I
Pirna, Antr , Ketvir. 6 iki 0 vak — kaip vorai, renka tikti
Penkt., Seitad. 8:30 iki 0:30 vak Mllrwlll„
Ū.U..J

D...1

UUUUU3.

D B A 17 O A $

ftęiįadienJs, ląpkr. 4, 1643

SAVAITES APŽVALGA

LEGENDA
(Tęsinys)

paaukojo nuoširdumu tiems,
kurie atidavė gyviesiems sa*

■ Pabudo trylika užmigusių- vo kraują.
j« jr i«J0 J t, tem,, kuri, —atpirko gy v i e s i e m s savo *
...
.krauju.
’ . Juodasis
t j - mirties an- .rasit. vilkų*
..

...

.

gėlu pranešė jiems Visatos
Viešpačio valią, kad surastų
žemėj gražiausi žmonijos žie

dą ir atneštų prie Jo sosto
papėdės.
; Vienai nakčiai pabudę kar

žygiai aplankė žmogaus ran

kų stebuklais garuojančius

Laivų statytojai skubina
baigti karo laivus
Kada Jungtinių Valstybių

Nueikit prie anų

“

tauta švenčia Karo Laivyno

/

Lapkričio 12 ir 13 d. d.

CLASSIFIED

ias yra nuvalyti jūrai nuo pradžios mokyklose
laisvės priešų.
nebus pamokų dėl
Solomono Salų paėmimas

HELP WAWTttp

‘ DRAUGO’’ ‘
DARB^ SKYRIUS

gazolino registracijos

“DRAUGAI." fTFLP W4NTRD
ADVFRTIHINO DEPARTMENT
117 Ko. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh 94sa-e489

ir naikinančios, Jun g t i n i ų

,
nugraužtus kau- Dieną mašinos laivų staty Valstybių submarinų atakos
.
.
..,
lūs to žmogaus, kuris atida- mo jarduose ir orlaivių dirb prieš japonų laivus Pacifiko
....... . ®
vė viską dėl to, kad jūs galė tuvėse skubina kalti laivus pietvakariuose aiškiai rodo
tumėt pamatyti žemę ir pa ir orlaivius rekordiniu grei Amerikos laivų statymo pro
pasakoti apie ją Visatos Val tumu, kad tik parūpinus nu gramos didinimo ofensyvinę
dovui. Tam pačiam Valdo tveriamas jūrų ir oro pajė reikšmę. » Atlanto naikinimo
vui, kuris pro veidmainiškas gas Jungtinėms Tautoms jų kare naujai paleisti į darbą
savo tvarinių maldas ir do ofensyvoj prieš ašį visuose sargybiniai karo laivai ir jūrybes nebemato tikrojo že pasaulio vandenynuose.
rų orlaiviai vis daugiau ašies

Lapkričio 12 ir 13 dieną
pradžios mokyklose pamokų

tomis

dienomis

bus registruojami

motoris

nebus, nes

HFT.P WANTED — VYRAI

mės veido-

>

Pradedant

FEDERATED METALS
DIVISION

per tas dvi dienas nebus spė

regis-

2230 Indianapolis Blvd.

tracija, tai tada dar ir 14

\Vliitlng, Indiana

dieną bus registruojama. Ga

1022

77i+

f

jie išgirdo nežemišką balsą.
— Duonos gabalą, kuris

būtų pratęsęs jų gyvybę, jie

t
PRANCIŠKUS VERIGA
Gyveno: 1815 West 45th St.
Mirė lapkr. 1 d.. 1942 m.,
10:26 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės
apskr,
Nemaksčio
parapijos.
. - .Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdme:
moterj Barborą
(po
tėvais
, JEudelkaltė); 2 įukteris —
Anna Kossnar lr
Priscella
Otodfrey: 2 sūnus — John lr
AVilliam: 2 žentus — W.lliam
lr Stanley: 2 marčias — He
len' lr Mary: 8 enūkus; 4
brolvaikus lr duag kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Kanas pašarvotas John F.
Eudelklo koplyčioje, 4605 S
Hermitage Avenue.
’
Laidotuvės (vyks ketvirtad.,
lapkr. 6 d. Iš ko 1 čios 8 30
vai. ryto bus atly Ctas J Sv
Kryžiaus par. bažnyč ą, kuroje (vyks gedu'ingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Sverto
Kazimiero knpines.
v
- Nuoširdžiai kviečiame vliu<gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sflnal, 2 nt’l. Marčios, Anū
kai ’Brolva kai Ir G minės.
Iald. direktorius: John F.
Eudeikis, tel. YAltds 1741. ’

ANTHONY B. PETKUS

FURNITURE
BROKER ;

Natlooalh

advertised

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JCSŲ PATOGUMUI:

6812 So. Westem Ave,, Chicago

REPRESENTATIVE

Telefonas — REPUBLIC 6051

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

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

PETER TROOST
MONUMENT CO
PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

PAGERBIMAS

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

WAR BONUS

REKORDAS
When the Marines get their serviee pack. there is included therein a
bright shiny new shovel caaed in a
mutlin carrier. The shovel costs 68
cents and the carrier 39 cents, or
11.07 tor the ensemble.

41 firma viri 50 m. to*
paMoe ielnoofl rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T

Memorials Erected Anywhere
tVorkm&nshlp and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
TYese lntrenchlng ahovela are
naed by tbe Marines around camp,
digglng trenches, aetting up barbed
wlre entanglements and ln many
other way«. Your purchase of War
Bonds and Štampe every pay day caa
readily eąulp our forces with these
necessary Implements for varfare.
Invest at least ten percent of your
Income every pay day.
Buy W«r
Bonds and 8tamps from your bank, •
your postoffice and at retail storas.
II. 1.1 ntnrj

’BUT U. 8. WAR BONDS WITH THE 8AVINO!

Laidotuvių Direktorius
*•

,

e

nunpnra prie lietuvio

VdShn

MODERNI livldlnj PARODA:!
4565 W. WMhlngton BlvdJ

Tol. ESTebrook 6645

■ber off

RfiS&l O KNCU A
5919 Sonth Troy St *
Tel. REPnhllc 4298

VALANDOS; Kaedien 9-9 y. rak., fteitad. Ir Sekm. 9-fl vaL

SKAITYKITE -DRAUGĄ”

[JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

JOHN w: PACHANKIS

ACME A nROCTN A KSARPF-i
Automatic 8crew Maehine Operato
riai reikalingi. Tiktai patyrę, Gera
užmokestis, darbai dieną ir nakt).
PFRFFCTTOJf SCRFVV PRODUCTS
1500 W. 15tl» St.

MERGINOS — prie, lengvų difbtuv<Je darbų. 00 iki 60 centų J valan
dą mokama už pieėe trork po 2 sa
vaičių pamokinimo.

SUPAŽINDINKITE KITUS
!

SU DIENU. “DRAUGIT

IŠMOKTI AMATĄ
j. P. SMITH SflOF CO’tfPANV
071 No. Sangamon

MERGINOS
MOTERYS

18 iki 35

PUNCH PRESS OPERATORfcS
ASSEMBLERS

INSPEKTORES
MACHINE OPERATORES

Naktj lr Dieną Darbai
TIKTAI AMERIKOS PILIETES

EVERSHARP, INC.

1800 W. Roscoe
College ir High School
MERGINOS
Bus išmokintos kaipo

Laboratory Asaiatants
Inspektorės
Radio Service Womcn
MOTOROLA RADIO
Calvin Mfg. Corp.
4545 W. Augusta Blvd.

MOTERYS ir MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 60
i
Prie Abelnų Dirbtuvės Darbų.
Pradinė alga 56 centai Į valandą.
10% bonus mokama tiems dirbant
naktimis. Dabar tai jums proga
prisidėti prie karo darbuotės, nes
maistas mūsų kareiviams yra taip
pat svarbu, kaip ir kulkos.

CAMPBELL

SOUP

CO

CENTRAL DIVISION
2550 AVEST SfiTH STREET

FACTORY — OHDNANCE
VOCATIONĄL EMPIOYMENT
SYSTEM
20 AV. Jackson.
Room 1611

PARDAVIMU KRAUTUVĄ
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Parį® Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. KrelpkitSs prie:
Mr. AValter Nutovr. 2200 W. 37th SU,
Chicago. Dl., tel. LAFayetto 0098.
TIKRAS BARGENAS! PARSIDUO
DA — 2 aukštų mūrinis namas, 5 ir
6 kambarių.
Beismentas, karšto
| vandens šiluma, apdengti porėtai lr
garadžius. Kaina 66,200. Atdaras ap
sigyvenimui. Kreipkitės sekančiu ant
rašu :

3439 AVEST 2SRD STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PRUZIN FUNERAL HOME

(Įsteigta 1889 m.)

I

Telefonas Grovehill 0142

6343 South Westem Avenue. Chicago

nr------------------------------- *
'kfkat 'lįoufctuf, Witk

AGENTAS reikalingas Roęeland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab-’l gerns At
sišau k’te J “DRAUGO” RAŠTINE,
2334 So. Oakley Ave.. Chicago, III.,

Telefonas CICERO 2109

itema

FACTORY

I

1410 South 50th Avenue. Cicėro

ALEX ALESAUSKAS and SONS
/

LABORERS
Dirbti prie tiekių, prižlūrėjin\o lr
pataisymo darbų. Atsišaukite i Supervisor’s ofi»a. lOflth ir Indinnopolis Boulevard.
PENNSYLVANIA RAILROAD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Dinlng Room Seto — Parlor
'toto — Bedroom Seto — Ragą
— Radio* — Refrigerators —
Waaher» — Mangels — and
Stovės

tūli AV. lako Street

TOOL ŠI A K E R S
100% Defense darbai. Užtenkamai
overtlme darbo. Atsikreipkite j —
RUSSELL ELECTRIC COMPANY
340 W. Huron

Kreipkitės į -

WHOLESALE

MOTERYS

A'MHRICAN HRU«B CORP.
1118 No. Franklin st.
IKI 60 METŲ AMŽ.
--------------- - -Pastovūs darbai, gera užmokestis.
jaunos merginos

VYRAI
metais subrūarinų sunaikina, o mū- žolino registracijoje pagel
40 IKI 50 METŲ
Trylika karžygių nulenks Jungtinės Valstybės minėjo sų paskandinamų laivų skai bės pradžias 'mokyklų moky
Dieną
lr
nakt' darbai. Aukščiausia
t ojos ir mokytojai.
sias lygumas, besišypsančias savo galvas prieš Visatos kasmet spalio 27 dieną, kai čius staiga sumažėjo.
mokestis dirbtuvėje dirbant 100%
po Karo LaiVyno Dieną,’ ku
pievas, paniūrusius miškus, Valdovą,
Motoristai užpildys aplika karSa darbus. Turi būt piliečiai.
Jūrų vaizdas Jungtinėms
Pašaukite dėl pasitarimo — MANSjo pas tuos, kurie, plaudami
— Viešpatie, mes aplan- rioje buvo pagerbiami nar Valstybėms ir kitoms Jung cijų blankas ir galis kuponų FIELD 7161 ar atsišaukite prie
išblaškusias tyrumas. Jie ė- kėm sutvertąją Tavo žemę. sūs mūsų jūrų pajėgų žy tinėms Tautoms darosi kas- knygutes, kuriomis bus duo
JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELLWOOD, ILL.
giai.
Spalio
mėnuo
parink

nelaimingųjų ašarose krūvi- Gražiausias žmonijos žiedas
dien skaistesnis, kai šiaurės dama 16 galonų gazolino mė
nas savo rankas, giedojo, yra ąno vargšo kaulai, ku- tas todėl, kad tą mėnesį bu Amerikos laivų statymo jar nėšiui. Defense darbininkai STEEL HELPERS
šventus himnus, ėjo pas tuos, j riuos ir atnešėm prie Tavo vo nutarta įkurti Karo Lai dai gamina karo laivus vis ir kiti, kurie norėą papildo .ARTHUR J. O’ LEARY and SON,
COMPANY
vyną. Tokį nutarimą priė
’ kurie nuo nuolatinės maldos . kojų.
didėjančiame skaičiuje. Vie mai gauti gazolino, tai tu
5757 Mest 65ll» Street
Tai tarę, audėjo apgrauž mė Kontinentalinis Kongre name nesename pranešime rės kreiptis į vietos boardus.
suvytusiomis lūpomis skelbė
VAIKINAI reikalingi — prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Turi turėt gimimo
prakeikimus žemės dulkėms, tus kaulus prie sosto papė sas 1775 metais. Šiais me atstovas Carl Vinson, Atsto
liūdijimą. Atsišaukite J —
tais
Karo
Laivyno
Diena
už

ėjo pas tuos, kurie žudė žmo dės.
W1LSON-JONES CO. i
vų Rūmų Jūrų Komisijos
3950 W. Madison Street
Ilgai žiūrėjo Visatos Val tiko mūsų tautą bevykdančią pirmininkas, pareiškė, kad
W(lLk STIDIO
nes dėl to, kad, keldami vie
1945
VVest
35*
Street
BUS BOYS — FOUNTAIN MEN —
šai į padanges savo aukų dovas į gražiausi žmonijos dar nematytą jūrų ginklavi didėjantis Jungtinių Valsty
AND
GENERAL
RESTAURANT
H EI,t*. Reikalingi dirbti dideliame
dorybes, taptų nemirštan žiedą. Drebėdamas iš susi mosi programą, kurios tiks- bių laivų statymas duos ga
VVest Sldo restarane. Patyrimas ne
reikalinga. Gera užmokestis ir pro
čiais ‘genijais.
jaudinimo, tarė:
♦
limybės “pereiti į ofensyvą
ga Jsidirbtl. Kreipkitės J —
<Y>MPI.ETE
mums
šiuos
vargšo
kaulus
ir*
v /r
— Jūsų žodžiai ir darbai
AVALTER P. POWF.RS
su
perviršijančia
jėga
bet
AD\
AM
KD
PHUTOGRAPHY
Ir niekur nerado gražiau
»■
3950 W.
St.
skaistūs, ka;p naujagimio a- vo mirties patale net ir pa kokioj mūsų pasirinktoj vie I.OWKS1 INlSSini K l’RK
sio žmonijos žiedo, kuris tik
1 PHONE I.AFAl KTTE 2*13
MAŠINISTAI, TOOL ir DIE MAKšaros. Už tai, kad atnešei leisk mums ramiai gulėti sa- toj”. i
I ERS reikalingi. Pastovūs darbai ge
tų draugiškojo sosto papuo
ra užmokestis.
Cafeteria randasi
man gražiausią žmonijos žie-j skutinę visuotiniojo teismo
dirbtuvėje. Atsikreipkite prie Superšimui.
intendent —
dą, leidžiu jums prašyti vi dieną. Didžiausia mums do
Galų gale jie užklydo į ano
AMERICAN DECALCOMANIA CO.
vana — niekuomet nematy
, 4334 W. Ftrth Ave.
Kedzie 8144
sa to, ko galit norėti.
vargšo trobelę. Čia rado ke
Ilgai tylėjo trylika karžy ti tų žmonių, kurie ruošiasi
į REIKALINGI JAUNI VEDUSI VYturis lavonus — moteriškės
| RAI. Drafto paliuosuoti. Iš vidaus ir
NULIŪDIMO
VALANDOJE
nukryžiuoti Tave antrą kargių.
I lauke darbai, jeigu tik galite valir trijų kūdikių. Kai pagau
I ruoti troką. Pastovūs darbai tinka— Viešpatie, atiduok tą
.miems vvrams.
ti klaikaus vaizdo sustingo,
FUI/TON SMOKED FISH CO.
miestus, suvargusius kaimus,
kuprotus kalnus, užsimąsčiu- Į

y

VYRAI

tai dėl gavimo gazolino. Jei

ta pravesti gazolino

ADS

4405-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. PlrmadiTKetvirtad. vak.

U stoties WGES (1390), au Povilu Saltimieru.
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Jau buvome pradėję nugąstauti dėl “Studentų žo

Chicago. Illinois

kad šis žurnalas gal būt daugiau nebepasirodys. Tačiau

jis pasirodė ir mes tuo džiaugiamės. Džiaugiasi ir žur
n&lo skaitytojai.

Po rinkimų

Truputį pavėlavęs pasiekti aavo skaitytojus “St. Ž.”

politinė atmos

No. 7-tas turi gerų raštų. Viršelis puošiamas a. a. kun.

fera vėl prasiblaivys. Visas

Jono Navicko, MIC., atvaizdu, {dėta labai groži “Malda

kraštas dar labiau pasiners

Uelna kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valaytbise: Me
tams — $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

,už Tėvynę”, kurią kun. J. Navickas parašęs dar tais

remti vyriausybės ir kariuo

laikais, kada Lietuva tebebuvo laisva ir nepriklausoma.

menės pastangas kuo grei

Ražo visa eilė žymesnių rašytojų įvairiomis temomis*

čiausiai karą laimėti.

mė apie Bernadetą“, “Tarptautiniame kongrese”. De

lietuviai labai aktyviai da

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

dama raštų ir kitais klausimais.

lyvavo.

DRAUGAS

Šioj rinkimų kampanijoj

“Tremtinis pasakoja”, “Dviejų kaimų istorija’’, “Gies

Kadangi “St. žodis” šiandien palieka vienintėlis rim

tesnis religinės ir tautinės minties lietuvių žurnalas,

reiktų dėti didžiausių pastangų, kad jį išlaikyti ir pa

daryti dar turiningeaniu, įvairesniu ir įdomesniu. Kai
bus daugiau skaitytojų, susidarys daugiau reikalingų

Entered as seeond-Class Matter March 31, 1915 at Chicago, UI
Under the Act of March 3, 1879.

Pasirodo, kad daug kam dar nėra aišku, dėl ko Jung

Lietuviai dalyvauja visuo

nentus. Pasakojo

būtus ir

seno ir nebepajėgė pedievo-

jie turi dalyvauti ir politi

Ratai kaž kur tebėra,

bet

niame gyvenime.

nentą,

tąjį asilą pirmą kartą

da

4
Tautinės Tary

Lietuvių

bus lapkričio 7 d. New Yor

dytų mūsų visuomenė, jei jos šviesūnija nebepajėgtų

ke.

svarbus

suvažiavimas

Gerai, kad Lietuvos pilie

tis, planuoti, dirbti.

yra persekiojama ir žudoma.

nių Tautų pasirašytoje deklaracijoj, Prezidento Roose

Pasitvirtina pranešimai, kad Gestapo (nacių slaptoji

velto ir Premiero Churchillo pasakytose kalbose.

policija) nužudė kunigą Tesar

Bet geriausią atsakymą duoda pats gyvenimas, pa

ir

jo gimines išskerdė

jos darbų.
,
* O labiausiai jos darbų lau

lio Reinhard Heydricho nužudytųjų vyrų žmonoms ir

Diktatoriai, įsigalėję Europoje, pradėjo laužyti tarp

našlaičiams teikė pagalbą.

tautines sutartis, užpuldinėti, pavergti, grąsinti krikš
čioniškosios civilizacijos sunaikinimu, demokratiją pa
keikti diktatūra, krikščionybę — pagonizmu, laisvę
— vergija, žmoniškumą — tironija.

po

bažnyčios. galva

vyskupas

Gorazd

Pavlik.

savybė konfiskuota.

dami.

tinis

jimus ir jų siūlomą pasauliui ‘‘naują santvarką”.

vokiečiai išžudę 1,765 čekų. Be to, labai daug čekų mirš

straipsnyje energingai gina

ta nacių koncentracijos stovyklose, nepakeldami baisių
tortūrų. ?
’ '

lietuvių tautos reikalus.

tvarkyti pasaulį taip, kad visi žmonės turėtų laisvę ir

Pittsburgh,

Pa., lietuvių

“nezaliežninkų’’ pryčeris pa-

okupuotos tautos. Kenčia ir Lietuva.

Suprantama, kad jfcu dabar reikia pradėti planuoti

ilgokame

grąsino “Lietuvių Žinioms”

pokarinį pasaulio tarptautinį gyvenimą. Jungtinės Val

teismu dėl jo “garbės“ įžei

stybės tokiam planavimui turi imtis vadovauti.

dimo.
Praeitame numery “L. 2.“

Bus rimta talkininkė

Neabejojama, kad Jungtinės Tautos karą laimės. Bet
jos turi laimėti ir tokią taiką, kuri būtų ir teisinga ir

Meksika smarkiai ruošiasi karui. Skubiai mobilizuo

pastovi.

jami vyrai ir jie gerai apmokomi. Jungtinės Valstybės

redakcija davė tinkamą tam

nezaliežininkui atsakymą.

“L. ž.“ puikiausią jam pa

padeda. Ligšiol iš Jungtinių Valstybių Meksikon pa
siųsta karo reikmenų, kuriomis aprūpina pusę milijono

Svarbas karo frontas

“Verčiau Brigmanas eitų

karių. Siunčiama ir daugiau. Tuo būdu Meksika ren

dien užėjęs pas vieną pažįs
tamą užvede kalbą su mažu

tum?
— Eičiau

lapkričio 4 d.)

stracijai..... Lenino vadovau

ciją prieš kapitalistus, kurie

kurios

pas

darbininkus smaugia, kurie

vyriausybė

■verčia sunkiai dirbti, ką tu

diena laikoma
Rusų

laptyje....

imasi žygių tramdyti ukrai-

tuomet darytum,

nų ir suomių veikimą, ve

tum mušti?, —

dantį į jų savivaldybę.

balšavikas.

7•

ir karaa...

Rusija

nebepajėgia toliau kariauti
smarkumu.

Nors nuo

bės nutarė tuojau paskolin

veiklos’
Ar nereikėtų Brlgmanui j

ti Rusijai $31,700,000. Lig
šiol Rusija gavo iš Ameri

šį

kę daug jėgų, tačiau ateitis santarvininkams yra. šviesi.

rija.

kuo

»

kos

karo

000,000.

reikalams

į $325,i

ko, kad žmonės yra broliai,
dėl to nevalia

mušti, vai

kas nedrąsiai atsakė:
— Nei

vienų,

nes

visi

žmonės yra broliai.
— E, tu nieko neišmanai,

— sukandęs dantis nušvenkštė balšavikas.

Dabokitės prieteliai -arti
savęs sėsti,
Nes iš meilės galite viens
kitą suėsti. , (“žvaigždė”).

MARINŲ REZULTATAI GUADALCANAL AKCIJOJE

eidami mes galime viską asmeniai pralaimėti, bet ir

Šis britų užsimojimas sunaikinti gen. Rommelio jė

viską laimėti. Antruoju keliu — mes ne tik savo, bet

gas pradėtas tam, kad padaryti galą Berlyno-Romos

ir sekamų kartų ateitį parduosime už trisdešimts ska

ašies grąsinimams Egiptui. Bet tai liečia ir dar svar

tikų, o sekamos kartos mus prakeiks.

besnį karo tikslą. Tai yra kova dėl Viduržemių, kuri

Lietuvos Vyčių vėliavą puošia garbingas ženklas.

vedama nuo to laiko kai Italija įstojo į karą. štai, dėl

Raitininkas, užsimojęs kardu nė valandėlei nepagal

ko santarvininkai dar kartą peržengė Alpų kalnus, kad

vojo apie save. Jis težinojo tik vieną — laimėti ar

šiaurinėj Italijoj sukelti paniką ir štai kodėl aplink Da

mirti. Vytis aiškiai kalba apie garbingą laisvo lietu

karą eina nervų karas.

vio praeitį.

Tad, ne vienu, bet keliais atžvilgiais yra labai svar

sunaikinti nacių

• karo jėgas.

rimčiausio dėmesio?

“Mes turime pasirinkti žvelgti mirčiai į akis Lais
vais žmonėmis, ar gyventi vergais. Pirmuoju keliu

šius nulems, kai fronte atidarys ugnį sunkioii artile

santarvininkams

atkreipti

klausė vėl

įdėjo vedamąjį, kuriame tąrp kitko rašo:

Tuo tarpu priešo jėgos yra daužomos iš lėktuvų. Mū

bu

patarimą

kurių ei

Girdėjęs-pirmą iš baisa vi-

žalingos

numery

man,

rengia didelę demonstraciją,

atskalūnų

vėliaugdame

pasakyk

jei žmonės sukeltų revoliu

bolševikai

bekovos... Jungtinės Valsty

savo

broliai.' ’
"—- Mi, o

Petrograde

jami

spėti katalikų visuomenę dėl

“Vytis”

gerą širdį, tas atsisako eiti
mušti, nes visi žmonės yra

nedarys, tačiau aktyviai ne-

Tokia antrašte

savo

— Bet, Čarliuk, kas turi
(Iš “Draugo”, 1917 metų

da, kurios pareiga yra per

"Kuriuo kelki?”

ginklu

dary

drąsiai atsakė vaikas.

limų ir jau buvo manoma, kad šio fronto “byla yra pra

tikslas nebus pasiektas, nes vokiečiai ten buvo sutrau

amžiaus,

krašto ir laisvės ginti! —

skiros taikos su vokiečiais

Anglai gerai prisirengę, pasikvietė į talką amerikie
čius ir siekia nacius sutriuškinti. Žinoma, labai greit

tokio

į kariuomenę, ką tu

pas, o nesibilinėtų su spau

kunigų

— Pasakyk man, Čarliuk,

kurio dabar vyrai šaukiami

Prieš kiek laiko šiame fronte buvo nemažai nusivy

\

Čarliuku.

tu būtum

talkininkų neatsisakys ir at

SPAUDOS APŽVALGA

aną

— klausia balšavikas, — jei

kokią jam paskirs jo vysku

X

Didelis antro fronto ati

kti, tęsė: Atsirado big šat!

visu

nacių generolą Rommelį.

kelias minutes laukti ir sto

darytojas, balšavikas,

į vienuolyną atgailą daryti,

giasi būti rimta Jungtinių Valstybių talkininke.

Anglijos karo jėgos sėkmingai veda ofensyvą prieš

turėjo

ir, norėdamas iš jo pasijuo

Rusai

tarnavimą davė:

kandidatas

pėsi kalbėtojas į atsiliepusį

Leninas vadovaus demon

Čekoslovakijos žmonės kenčia. Kenčia ir kitos nacių

gerovę, kad teisinga ir pastovi taika viešpatautų.

Čibiras

taip pradė

Susirinkusieji

vėdamas raudonuoti.

didatą?
— Kas tu toks į — krei

lą “Criterią”, kuriame trem
K.

nuo estrados..'.

sus apie kitos partijos kan

Argentinos katalikų žurna

sio, kuomet buvo užmuštas nacių korikas Heydrich,

kalbant į mus

ti, kad

dienomis gavome

rėjo sukilti prieš diktatūrų agresiją, prieš jų .užsimo

bar matau

pardavė.

jo kvatoti ir rankomis plo

visus pasaulio

Skelbiamos žinios, kad nuo šių metų gegužės mėne

asilą

— Kaip tau ausis neraus
ta pasakojant Tokius nonsen

, .

Šiomis

ti, ratus ir

iškentė ir atsiliepė:

iš

Pasaulio demokratijos ir patsai žmoniškumas tu

tatūras, išlaisvinti jų pavergtas tautas, atstatyti ir su

kitos partijos šalininkas, ne

vergtai tėvynei kiek išgalė

Po jo nužudymo, bažnyčia buvo likviduota ir jos nuo

Amerika ir Jungtinės Tautos siekia sutriuškinti dik

tarpe vienas pilietis, matyt

kraštus, darbuojasi savo pa

Dėl tos pačios priežasties buvo nužudytas ir čekų

ortodoksų

blaškyti

susirinkusiųjų

Tavo tėvas buvo pedliorius:

tremtiniai,

Lietuvos

tiesiog

Pažįstu tave ir tavo familę.

kia pavergtoji Lietuva.
•

Jis ir jo giminės buvo nužudyti todėl, kad nacių bude

tys pasaulio įvykiai.

pasakojant

nonsensus,

Lietuvių visuomenė laukia

sakymą randame Atlanto Čarterio dėsniuose, Jungti

Vienam

daiktus.

kandidatui puolant savo opo

yra mūsų prestyžo ir garbės reikalas. Kaip gi beatro

Patys naciai skelbia, kad Čekoslovakijos dvasiškija

pilie-

vo neturtingas. Kai jau pa

bos

Pavergtieji kenčia

Kandidatai kad

sakei, — atsakė jam

vanojo, tai vanojo savo opo

Jau seniai laikas jai rink

ra.
.
|
Dėl ko Jungtinės Tautos kariauja — puikiausią at

bose.

prakal

Ir gerai.

čių taryba suvažiuoja.

Mūsų manymu, tdkioms abejonėms vietos nedaug tė

politiškose

tuis. — Mano tėvas tikrai bu

“Studentų Žodį“ užsiprenumeruoti. Juk tai, pagaliau,

jonių ir spaudoj ir per radiją ir šiaip jau mitinguose.

būti

žiojo bulves...
— Čia tai tikrą tiesą pa

se kituose krašto darbuose,

išleisti nė vieno rimtesnio žurnalo.

tinės Tautos kariauja. Vis dar keliama visokiausių abe

man

Prieš eleetions teko

jau

>

lėšų žurnalui leisti ir gerinti. Dėl to kiekvienas švie

Karo tikslas aiškus, bet planuoti reikią

asilą į ratus pasikinkęs ve

Po svietą pasidairius

nebūtus

sesnis lietuvis į tai turėtų kreipti rimto dėmesio ir

Bet£ pasirodo, kad ne.

1942

lumpai

džio” likimo. Daug kam į galvą, buvo atėjusi mintis,

Publlshed Daily, except Sundays .
A member of tho Catholic Press Association
' SubseripUoas: One Year — $6.00: Six Months —- $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
5ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising ln “Draugaa** brings best reaulta

lošta”.

4,

lapkr.

Presfyžo ir garbės reikalas

DRAUGAS
1534 South Oaldey Ava.

Trečiadienis,

/

D B A U O A 8

gen.

Mes gyvename Amerikoje. Mes esame naujojo pa

Rommeho

saulio naujieji vaikai, bet mūsų gyslose tebeteka tas

'

pat tvirto, kaip plienas, lietuvio kraujas. To lietuvio,

kuris nepažino vergijos, kuris buvo pasiryžęs ir aukš
čiausią kainą už laisvę sumokėti.
*

"Kas bus, kas nebus, lietuvybė nepražus'*

Todėl šiandien kiekvieno Lietuvos Vyčio ar Vytės

Tokį drąsų šūkį metė Studentų Sąjungos veikėja Chi'cagoj A. Vaikutytė. Ji “St. Žodyje” rašo, kad:

tegali būti tik vienas tikslas — laimėti. Mes galime

pralaimėti, bet mes turime laimėti. Mes negalime leis

“Tai užtikrina lietuviai studentai-tęs. Kaip Chica

ti, kad Europos maniakų sugalvotoji “naujoji san

goje, taip ir visose studentų kuopose, kiekvienas na

tvarka’’ ar perversijomis persigėrusių Azijos milita

rys veikia — ruošiasi tolimesniam gyvenimui ir vi

ristų klasta vienu užsimojimu nušluotų per šimtme

suomenės darbui“.

čius kurtą ir puoselėtą pasaulio kultūrą ir žmonijos

Dėl to tasai veikimas ir užtikrina, kad — kas bus.
kas nebus, lietuvybė nepražus!

r

•

laisvę.

ų

z

[”Drau»M" Actue t«l«phouM

Šiuo metu, kai Lietuva yra pavergta, kai visi lletuvitį tautai yra rimtų pavojų, šis veiklios lietuvaitės

Tad, į darbą Vyčiai, “mus šaukia tauta ir Bažny

Užmušti japonų kareiviai guli smiltyse Tenarn upės iiotyje, netoli Henderson oro

čia*! Tapdami Vyčiais mes pasirinkome laisvo žmo

bazės, (kradalcanal, kur U. S. marinai ir japonai kovojo dėl užėmimo labai svarbios

studentės šūkis kaip tik yra iškeltas laiku ir vietoje.

gaus kelią ir mes negalime jo atsisakyti. ’’

pozicijos.

*

___________

•

Trečiadienis, lapkr.
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ATSTATOMA, KAS BUVO APGRIAUTA PRIEŠ PORA METŲ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Chesterfield Cigaretų Vajus Prasidedi

Laikraščiuose Viduryje Šio Mėnesio

KVIEČIAME | CHICAGOS VYČIU SUKRI!

Pamatuotas Tema: “Koks Cigaretas Suteikia
Rūkytojams Tai Ko Jie Nori;”

Sekmadienį, lapkričio 8 dieną, 1942 metais,

**

'

Šv. Antano parapijoje

e

The Liggett & Myers To- riose mokyklose ir kolegijo-

Chicago apskrities Lietu vadų moralinė parama, susi
Vyčiai žinomi

vos

domėjimas

nuošir

džiai kviečia lietuvių veikė vargais,

jo reikalais

patarimo

žodis

naują Chesterfield cigaretų auginimo ir išdirbime.

ir

kia savo pasitikėjimą, kad veltui, rašydami į: Cbester

Gyvas reikalas

tai yra švelnų, gero-skonio

Štai kodėl Chicagos lietu

lietuviško jaunimo reikalai,

rūkymą. . . o nieko kito.

dalyvauti jų rengiamam me viškas katalikiškas jaunimas
tiniam seimely ateinantį sek nuoširdžiai kviečia visus lie

cero.

Jia nekviečia visuomenę for

Pas jaunimo prietelį —

malumo dėlei, bet iš gyvo
reikalo. Jam reikia patari- ’

- reikalus, ir nuoširdžiai pri-,

savo veiklą šiais sunkiais or vių jaunimo — Vyčių — vei
ganizacijos laikais, maloniai kimu ir nuopelnais. Ji daug
sutiko duoti vyčiams naudo sykių yra pareiškusi, kad
tis savo gražios parapijos Amerikos lietuvių ateitie

Jaunimas prašo moralines
paramos

Vyrai "beibius" prižiū ieškomi vyrai į preky
ri, o moterys teatrus binio laivyno tarnybą
Illinois valstybėje ieško
rengia
~
ma 3,500 vyrų, kuriė galėtų
Brighton Park.

— Šioje

! kaipo tautinė vienetą pri- kolonijoj vyrai tikri pasiry
i klauso nuo dabartinio jau
žėliai; bet jau, gal, pradės
nimo. Tas jaunimas nori protestuoti, jei nepasibaigs
veikti ir dirbti ir stiprėti ir moterų parengimai ir teat

Ši konferencija bus ypa perimti lietuvišką veikimą
rų praktikos.
,
tingai svarbi, nes nuo jos ateityje, bet jo organizaci
Mat,
Šventos
Teresės
priklausys ar ši jaunimo or nis gyvenimas yra susilpęs
draugija ruošia didelį teat
ganizacija galės surasti prie — nevisiškai iš jo paties
rą, muzikalinę komediją ir
monių atsilaikyti prieš kin kaltės — ir jam gręsia pa
šokius N. P. P. S. parapijos
tančių gyvenimo aplinkybių vojus visiškai iširti. Tad pa
salėje sekmadienio vakare,
spaudimo, ir toliau tęsti sa laikymas ir sustiprinimas to
lapkričio 22 4. O. tokiems,
vo užsibrėžtą tikslą — dirb jaunimo veikimo yra žūtbū
parengimams
reikia daug
ti Bažnyčiai, Amerikai
ir tinai reikalingas.
praktikų.. Tagi, vyrai vaLietuvai. Mūsų jaunimas ęeN e užmi rakime: sekmadie
karais pasilieka namuose su
rų norų turi----- bet jik be
nį, lapkričio 8 d., dalyvauki
vaikais, ir moterys eina į
jėgis įgyvendinti tuos savo te Chicagos Vyčių seimely
praktikas.
norus. Jam gerų norų, pra je Šv. Antano parapijoje. Vi
Bet vyrai patenkinti, nes
kilnios organizacijos kūno, sa Chicago lietuvių visuome
mano, kad parengimas bus
ir supratimo savo reikalin nė užkviečiama!
geras. Vakaras bus
tikrai
gumo mūsų visuomeniniame
Komitetas
originalus,
Viena
narė,
gyvenime netrūksta, bet jis
Lilian Renecke (buvusi Klivienų vienas negali krusti iš
maitė), parašė
veikalą, o
vietos. Jam daugiau už pi

Atostogų įspūdžiai

niginę

paramą

reikalinga

mūsų visuomenės veikėjų ir

Plunksnų Kaldras
PADAROME U JŪSŲ
PATALŲ —
Kat perkate materiolų IA mflsą
kraatnvėa— už tiktai
LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Persukų, Draperių, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo. ■

kita narė Ona Piežienė para
duktė — Ju-

Aš ir mano

lia Evaskienč — šiomis diee
nomis grįžom iš atostogų,
parsivežėm daug įspūdžių ir

daug linkėjimų Chicago lie
tuviams. Lankėmės Rytinė
se valstybėse: StoughtSn,

Mass., Boston,

Mass., New

York, Brooklyn, N. Y., At
lantic, N. J., Philadelphia,
Pa., Washington, D. C., Bal
timore, Md., Pittsburgh, Pa.

ir kituose miestuose.

šė jhm muziką.

Veikalą vaidins šios kolo
nijos visos “žvaigždės”, mu-

zikalinėje dalyje bus

būtum

gėlėse. Įė
jautiesi

patekęs į patį

plaukia kasdien

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta«
kas ir moderniški moteriai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.

pristatys laivą į Australiją,
gaus didesnį metinį atlygini
mą, negu'gauna . gen. Mac

Arthur, kuris priima

terų chprą

dalyvavo

vakarienė,
daug

Baltimoriečiai

U. S.

land,

labai

gamybą,

Rengėjos

kviečia

taipgi

kareivius, kurie bus

tomis

dienomis namie. Daug jų ža

da būti.

resės

draugijos pirmininkė,

rapijos vikaras, kun.

nislovas Valuekas,
žmogių. |vadis Sios moterų

ir

., alreulata through the blood and i
ly help looaen the thlck strangllng mui
the flrst day, thua atdlng nature Tn paulatl
the terrlhle reeurrlng choklng epaema,
ln promotlng freer oreathlng and ree
sleep. Mendaco le not a įmoka, dopt, or tnJectlon. Just pleaeant, tastelaaa palllai
tablete that have helped thousands ot i
terore. Prlntad guarantee wlth eaeh i
—money back unless completely satls:____ ..
Ask your drugglst for Mendaco today. Only Ma.

ši knygutė,

i jau 5-tas milijonas atspaus
dintas, yra plačiai veltui iš
dalinama ir naudojama įvai-

Žmogus gali tapti žmogum
per auklėjimą. (Kantas).

Laimė ne tik akla, bet ji

WHOLESALE

apakdo ir tuos, kuriuos ji

LIQLOB

glosto. (Ciceronas).

IŠTAIGA

n j •

— ITCHY—SCALY
Iheitojams
po visa

ECZEMA
Effective Heme Treatment
Promptly Relieves Torture!

REMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ

First applirKtinna of vroaderful sooth
ing medicated Žemo—a doctor’s forraula
—promptly relieve the intense itch
ing soreness and start ai onee to help
hešd the red, aealy skin. Amazingly soeceufhl for over 80
30 yean!............................
First trial of
marveioua cleaa, staislaaa liįutd Žemo
convincee! Ali drug
Stores. Only 364.

karo

medžiagą.

Naciai Paryžiuje
susekė arsenalą '

DRAUGĄ.

N. KANTER, atv.
MUTUAL

4707

ŽEMO

LONDONAS, lapkr. 2. —

cheese
thot’s diflerfible

LiųiJOR ^O.

So.

Halsted

Sc.

Telefonas: BOULEVARD MI4

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

gs milk it99 Ifl

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS
SPKCADSI SLICESt TOASTSI
~ MILTS PERFECTLYI *

Mūsų Specialybė
> • cough due co a coM drive* yoa mad,
Smith Brothers Cough Drops gi ve soothing,
piešiant relief Smith Brothers' cnnrant a spe
cial blend of medicinai ingredientt, blended
with presrrrprinn care. Štili cost only V:—yet,
<• tticiul chtcks tktU ticklt!

svečius iš visų kolonijų da

kurioj

tai Baltimore lietuviams

Choklng
Brone

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Į pagalbą stoja taipgi pa

Kaipo viešnias, mus
TRIANGLE OIL COMPANY giški.
labai
gražiai priėmė
ir
2430 Wes$ 26th Street
Chicago, UU TeL CAN. 2020 vaišino. Dėkingos esam už

For Thousands of Sufferers

daliniai visą cigaretų išdir-

O. Piežienė.

necke ir Anna Pohl, šv. Te

drau

Loosened First Day

A.”, parodant

diriguoja narė,

ninke Ona Piežienė, L. Re

Spalio 11 d'eną buvo pa

Aslhma Mucus

SUKNELIŲ
SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

nuo 5 vai.

nimus Chicago lietuviams.

ra, kad jie yra švelnesni

ja pati autorė Renecke; mo

Rengimo komisijos pirmi

Mendelis,

daugiau nieko.

.

PILNAS PASIRINKIMAS

kun. Dubinskas ir seseles Ona Jagiella, su kitomis na
labai nuoširdžiai mus priė
rėmis prezidijumo, eina į pamė ir prašė parvežti sveiki gelbą rengėjoms.

rapijos

HUSBOtf

kurie

operatorius,

mėgstu

žius balsus. Veikalą režisuo

vanduo,

ryto iki 10 vai. vakaro.
Klebonas kun.

gaus reapastebėjo,

kad laivo kapitonas ar inži-

skleisti visur ir, kaip nugir
bažnyč'a sta, žada dalyvauti daug žyyra Baltimore, Md., šv. Alsvečių.

rojų. Žmonių, ka‘p

' Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

director of the Service, paša

jos.

Sta

dvasios
draugi-

Labai

TAMfVBB

—

1

5*

»LACK OR MINTHOl—

č

i

r MUK

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINI Al SPORT ( OATS,
Paikiai pastųti. Tikra vertė nuo $15.00
TC :1_; CI £
Ud $95.00. Parsidaoda dabar nuo.
IKI ^10a/Q
[FUR COATS, $76.00 vertės,
C9Q MI
Parsiduoda po tiktai .................................................... &AO.UU

Q C S- <O QC

’MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dtmžh vertos $8.05, pareldno- dji qa
da po tiktai .......................................................................... *1.30
I81&00 verMn KOTAI.
<a nr
parsiduoda po tiktai ............................................... .. ... s>0./0

Rap.

linkim toliau gražioj vieny
bėj gyventi ir darbuotis.

Julia Norkus

PATYS

I'A.MATYKrrE

ŪIANDIEN1

1711 W. 471h SL
Mra. K. P.

Yards 2588 .

Dziabak lr Duktė, 8av.

a fin

[VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
aa»S.t4»
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ni ....................... U 3 r L ?

[VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Arnotų
vilnoniai rifltal, $16 vert uužemit. kaina

UI

arba

PfOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

$100.000 stockToūidation pardavimas

i SIUTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
verttt “etose ont* kaina .............................................
r mile aamr ir ratanpyint6 pinigų.

geros rūiles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
clotii kotai parMttalda nubriiintomh kainomis.
ATEIKITE

SStTH BROS. COUCH DROPS

Amerikoš lietuvių

lyg

At tha first gign of the Dionne Quintuplete catchingcold—their chests and
throata are rnbbed vrith Muaterole—a
prodnet made ttpteially to promptly
relieve diatresa of colda and reaulting
bronehial and eroupjr eonrha.
Tha Quinta have alwaya had espart
care, so mother—he aasnred of using
just about the BEST prodnet mada
when you aaa Muaterole. It’s atara
than an ordinary “salve”—Muaterole
helps break up loeal eongestionl
IN 3 STRENGTH S: Childrea’s Mild
Muaterole. Also Regular and Katra
Strength for grown-ups who prefer
a stronger prodnet. Alt drugstoroa.

Lt. R. T. Sexton, regionai

gražiausia

bažnyčią

CHEST COLDS

35 ųietų amžiaus.

nierius

.

tik

Iš tikrųjų, priežastis tuo

gutės, užvardinta “Tobacco-

bimo

bą priimami vyrai nuo 18-

ni komunistų teroristų arse-

lyvauti kviečia. Bilietai pa

jus į tą

relieve raisery of

Į prekybinių laivų tarny

gra

rėš, kuris turi labai

QUINIUPLE1$

215.

kė, kad marinas
lįus pinigus; jis

‘Aš

geriau.

se atvaizduos ' paveikslą ir

kambarys

policija, ten susekusi pažemi

miestų lietuvių katalikų baž

paskendę

kys:

geresnio skonio.”

Moterys taipgi visą parengi

fonso. Visa, ypatingai alto

rašo;

ko ir jis greičiausiai at

rūkytojams

tekstą iš Chesterfield kny

W.

Chore yra šios draugijos na

3221-25 S. HALSTED ST.
Pino.: TAKUS Oil

RANGE OIL

blvd.,

Jackson

53

dainininkės.

geriausios

ir

da, visus detalius rengia ir

TRIANGLE

paduoti

gali

žiaus vakar per radiją pra
nešta, fcad. spalio 13 d. nacių

lykų. Sunku būtų viską ir
1 aprašyti.
Grožėjomės
tų

riai,

duoda

Kiekvienas skelbimas aginklai. teinančios serijos turiniuo

Įvyko ir areštų.

nių laivų tarnybą, aplikaci
jas

ir

moji medžiaga

prekybi

kolonijos žymiosios solistės

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.
Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota*

rintieji įsirašyti į

Iš nacių okupuojamo Pary

mą ruošia: b'lietus parduo

Bet

tekstas

nalą. Konfiskuota sprogsta

tarnauti laivyne. Vyrai, no

visos

Visur matėme gražių da

nyčiomis.

“Chester

kad

švelnesnius ir skanesnius”.

praeityje

sykių

Chesterfield ci

“Paklausk bile Chesterfielč
kurie .rūkytojo, kodėl jis juoe rū

skelbimuose,

sunaikinta nacių bombų prieš pora metų.* K arei vi ai ir ugnegesiai valo gatvių griuvėsius. žymas) tabakų padaro juos

rinti savo organizaciją ir su lietuviška visuomenė gėrėjo
rasti būdus, kaip pagyvinti si ir džiaugėsi mūsų lietu

salės patalpomis.

garėtą. Tas

daugiau malonumo, nes jų
Gatvės scena Canterbury, Anglijoje, kur daugelis gyvenamų namų buvo sužalota ar Įtikra kombinacija (aumai-

Kokia bus mūsų ateitis be

Daugelį

ati

S. Marine-kareivį,

duos U.

užsidegant

pareiškia

teranų.

-tardamas jų norams sustip-i

idėja,

cigaretus kad gavus pasige

fields

veiklaus jaunimo dubar?

laikraščiuose,

joje

kad vyrai ir moterys rūko

aiškėja

sių organizacinio veikimo ve

nimo prietelis, kun. Ig*nas
Albavičius, užjausdamas jų Į

dabartinėje

rėjimą iš jų. Ši idėja pa

mų ir nurodymų iš prityru

Gerasis vyčių ir viso jau

yra pamatuotas

jai,

skelbimas,

pasirodys

praėjusieji Chesterfield va

New Veri

21,

Pirmas

Dabartinis vajus, kaip ir

madienį, lapkričio 8 d., Šv. tuvių vadus ir veikėjus, be
Antano parapijos salėje, Ci išimties, į šį svarbų seimelį.

kun. L Albavičių

field, Box
N. Y.

ko rūkytojai ieško cigarete
z

visuomenę, kuriai yra artimi

Šią

knygutę bile kas gali gaut:'

vajų per laikraščius, pareiš

jus ir vadus, dvasiškiją, pro pagalbos ranka.

fesionalus, ir bendrą mūsų

se kas link pamokų tobakos

bacco kompanija pranešant

ir

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St
ATDARA KAB VAKARAS IR VISĄ DIENĄ BEKMADIĘNIAIS

NsaCBDrr kur bcna — namuose — svečiuose AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS B
APTUNKB8 LIETUVUA KASDIEN SU ATTDA BLAUBOBIi

i

HAPGUTIZ

BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vakarini* Lietuvių Programas
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS DtaHBnb >:80 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 V. V.

WHFC-l450kil.
8755 So. Weatern Avenue
: GBOvatim Ž24Ž

*

»>¥

Tie&adionis, lapkr. 4, 1942
JAUNAVEDE

Lietuviai kariai kovoje už ll. S.|‘ WalterOWo froehli
Sf laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą] ne^a^u av’n^u

BBS—

L

■ ■ ■■

-■

| dirbo

■

'

■ ■■■■

i

Tie
/R T nrtn
Jis Irrrlfinrr
kaltina F
F.B.I.
pareigūnus.

» »>r

Linox . Air Products

jam paslėpti nusikaltimo pėdsakai.

Corp. Dabar Danielius ..yra^
Dėdės Šamo kariuomenėje,
i jo adresas: 124 P. A. Bn.,

Walter

kurįs

,Md. Dėt. APO 33 Port Le-

kaltinamas su kitais

kagiečiais, jo žmona Lucille;
Hans ir Ėrna Haupt, ir Otto

—

ir Kate

Richard

Justinas ir Emilija Kamins

Danielius Justi

Spaliu mėnesį buvo

(du me

kyklą ir St. Mels

tus) ir Morton (du metus),

piūčio mėnesį, pereitą pirma
dienį Federaliniame teisme,

Michael J. Corrigan, Fire

teisėjo Williams J.

pereitą pir

F. B. I.

buvo 2,-

mėnesį Chicagoje

271 gaisro aliarmas.

tais metais tą mėnesį buvo

1,918 gaisro

išvykdamas tais spalių mėnesį buvo dau

į Dėdės Šamo

kariuomenę, giau gaisro aliarmų.

sme pasakęs, kad
30 dieną į
banką

X Visų Šventųjų parapija

nos, 3643

Whipple,

jingu

mas numes kaltės

kriminalistu, pereitą į vaikus.

šešėlius

pirmadienį teismo rūmuose Į
Irwin Kadens advokatas ir jis buvo labai patenkintas
pareiškė įžūliai nepasiten- Į Bellows pareiškęs, kad rei- šiuo savo parodymu ir jo
kinimą, kad svarstomas jo kia nusikaltėlį
mažas nusikaltimas,

duoti ištirti veidas šiek tiek nušvito.

kuris,

gydytojams dėl jo psichinio

pasak jo, tik laiką gaišina.

sveikatingumo, tai tada Ka

Irwin Kadens

nori,

kad

dens sušuko: “Aš atmetu to

tokie daly

kai, kurie jam mirties baus

kį pasakymą, kad esu protiniai nesveikas”. Kada advo-

mę galėtų atnešti.

Pereitą

katas pareiškęs, kad nusikal

pirmadienį buvo svarstomas

tėlio motina yra buvusi psi

jo paskutinis

chiatrinėje ligoninnėje,

būtų svarstomi

nusikaltimas,

tai

kada jis banke ap: plėšė žmo

tada Kadens vėl griežtai at

nes ir jis ten buvo

šovė: “Aš griežtai

sučiup

atmetu

tas.

tokius pareiškimus apie ma

Liūdnas vaizdas

no motiną.”
Kadens pareiškė, kad

Jrwin Kadens teismo salė
je. Į teismo

jis

galįs kitą advokatą paiimti.

salę

atvyksta Kada jis pakeltu balsu kal
Irwin Kadens motina Mary bėjo, tai jo motina pr’bėgo
Kadens, žmona Mrs. Janet priėjo ir ką tai pašnabždėjo,

ką tai kalbėjo apie $10,000,

PASKOLOS

salėj įvesta naujų pagerini

Haupt buvo gavę3 iŠ vokie

mų.

čių gestapo Berlyne naudoti

reikalui esant, net iki mo

tai

Walter

ir jis nebegalėjo nuduoti ne

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

me yra pasakęs,

pareiškikad Her-

OP CHICAGO

2202 W'. Cermak
Road
Telefono:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretoriui

vo parodymuose yra pasa
kęs, kad Herbert Haupt tė

sutiko,

kad

Nukrito pieno atsargos
lapkričio mėnesį
sį bus mažesnis pieno pris

mumas. Kadens motina bu

tatymas, bet pieno

jera buvo trukšminga. Ir pa

galiau baigės pabėgimu

iš

kariuomenės prieš keletą sa
valčių.
*
I ' Irwin Kadens yra kaltina

mas dėl daugelio apiplėšimų
' ir keletos užpuolimų mote1^

Bus tiriamas protinis
sveikatingumas
Kai kas mano,

kad

Ka«.

dena turi laikinę protinę li

gą (dementia praicox) ir gy

lėšoms padengti.

11

Mykolas Martinkėnas

X

ir Ona šiužąs priims Mote 

Niekino Amerikos pilietybės popie
rius, pareiškė Werginu kaimynė
Jau antra savaitė tęsiasi

byla šešių vokiečių

kilmės

turėjo artimą ryšį su Her
sabožni-

bert Haupt, nacių

rystės Sakramentą šv. Pet

ro ir Povilo bažnyčioje, West
Pullmane, lapkričio 7 d., 30

vai.

mu. Kada Richard Finn
assistan U. S. dstrict attor
ney, paklausė kas tai buvo.
Mrs. Kelly pasakė: jie iškė
lę rankas šaukė “Heil”.

advokatas fr
pareiš

nes 1939

ja nebuvo kare.

•

Per

šliūbą

solo

giedos dain. M. Janušauskie

nė.

Mar

Mykolas gyvena

ąuette Parke ir yra narys
Gimimo Panelės Šv. parapi

jos choro. Ona — veikli vest-

Stanislovui

neil

Edurai

gai teko tarnauti Dėdės Ša

mo kariuomenėje,

palaikai

jo kūno

parvežti

buvo

Chicagą ir vakar

į

buvo pa-*

laidotas šv. Kazimiera kapi

Mrs. Kelly taip pat parei-

Bldg.

Gediminas

X

PALAIDOTAS
LIETUVIS
KAREIVIS

Mrs. Tim Kelly, 1515 W.

Paul A. Warnholtz

ryto.

pulmanietė.

ku, šio krašto išdavystėje.

metąis Amerika su Vokieti

mas.

užsidėjimo. Armijoje jo kar

tininkų draugovės veiklūs nariai.

neturi reikšmės,

atrinę ligoninę ir ten gydo

uniformos

Liucija Piliponytė, žymi dainininkė ir lidfuviškų šokių nę, Junokienę ir Barkauskie
šokėja, ištekėjusi už Jono Zaikio. Ji ir jos vyras yra Atei nę. Be to, paskyrė ir aukų

kęs, kad tai tokie pasakymai

lla. Kilo teismo salėje nera

lus iki kariškos

ferenciją išrinko: Gedminie

Kaltinamųjų

Chicagoje lapkričio mėne

Irwin Kadens yra 33 me-1

Association

Walter Otto Froehling sa

sia, bus nugabentas į psichi

Triukšminga karjera

Savings and Loan

Turėjo uždaras burnas

verksmo prisidėjo ir Prisci

tai klerku ir atrodė norma

stovėmis į Federacijos kon

chicagieČių, kurie kaltinami,

pakrikęs, tai tada, greičiau

kimą į armiją, tarnavo pos-

kuopa, Brighton Parke, at

Froehlingui Jaip pat buvo

Kadens duktė June, prie jos

vo išvesta iš teismo kamba
rio. ” •
T1
' 1 . •
*

MUTUAL
FEDERAL

Sbarbaro

A.

“mano

tų amžiaus; jis, prieš išvy-

X Moterų Sąjungos 20-ji

kaltu avinėliu.

Froehling savo

nu

Be to,

co” staliukų.

Froehling veidas apsiniaukė

Herbert Haupt -buvo užme

aukšto.

išvestas,

pirkta 400 kėdžių ir 60 “bun

Otto

tęs kokį tai maišiuką, kuris

Garsiakalbis

kyklos

šiame

sabatažo veiksmams
krašte,

X Šv. Kryžiaus parapijos

John F. Hennessey parei

sūneli, mano Kadens proto sveikatingu
sūneli, jie negali ta’p su ta mas būtų ištirtas. Jei paaiš
vim elgtis”. Pradėjo verkti kės,- kad Kadens protas yra
tojo:

kiekvienas parapijonas.

vai laikė uždaras burnas dėl
Garfield blvd., šešių chica
» z
škė teisme, kad F. B. L, pa; savo sūnaus; Anot Froehling gieČių
byloje
apie
Otto
reigūnai be jckios prievar Herbert Haupt tėvai mažai Wergin paliudijo, kad jis
tos gavo iš Froehling paro- kalbėjo dėl sūnaiis išvykimo pasakęs, kad kiekvienu at
,dymus ir nebuvo Froehling iš Chicagos, nes'jų sūnus veju galį numesti Amerikos
vadinamas kokiais tai jam buvo įpuolęs į kdkį tai “triu pilietybės popierius, jam tai
belį” su mergaite, tai girdi nieko nereiškia.
nepalankiais žodžiais.
Prieš aštuonetą mėnesių
Kada teisme huvo skaito nemalonu buvo kalbėti. O
Mrs. Kelly su Werginais buvo išėjęs savanoriu į Dė
mi Froehling parodymai, ku kai grįžo iš Vokietijos pasi
pačiu adresu dės Šamo kariuomenę Sta
sabotažo darbams gyveno tuo
riuos jis patiekė birželio 28 ruošęs
nuo 1936-1939 metų. Mrs. nislovas Edura, 31 metų
dieną, tai j’s ramiomis aki Amerikoje, tai irgi nepatogu *
Kelly teisme paliudijo, kad amžiaus ir jis tarnavo tankų
mis žiūrėjo į tą, kuris skai- buvo kalbėti apie sūnų, taip
Wergin 1939 metais pasa divizijoje, Carolina.
,tė tą jo parodymą ir jautės, pareiškęs ponas Froehling,
kęs, jei Amerika kariautų
Karys Stanislovas Edura
kad jis nekaltas, tarsi sa kur jis vaidina nekaltojo ar
su Vokietija, tai šio krašto
ba
tik
stebėtojo
rolę.
Nori,
.
„
„
,
priklausė prie Dievo Apveizkytų: “žiūrėkite koks aš ne
žmones būtų ižluoU per po- dog „
parapjj03, Čiū
mat,
Herbert
Haupt
padėjė

kaltas”.
.
„ buv0 gąmonl
jas savo nusikaltimo pėdsa rą savaičių, nes būtų van- cagoje,
duo užnuodytas.
, •
lietuvis katalikas.
katingumą. Teisėjas John kus paslėpti.

ir Kadens motina Mary kar

dalyvauti

stengiasi

paišiukas, kuriame randasi
$$550,
kuriuos
Herbert

pasak

mano, kad šis jo paaaky

policijos yra laikomas pavo pia dėmesio nei į žmoną nei

rienėj

pinigų

birželio atrodė, kaip oro pripūsta
atvyko pūslė'ir jis į tai nekreipęs

Hennessey ir kiti F. B. I. pareigūnai,

lėj. Metinėj parapijos vaka

yra Froehling’s name, ant
viršutinės kamodos lenty

tame pareiškime sakosi, kad

paėmė parodymus. John F.

vai-

lapkričio 15 d., parapijos sa

Haupto prisipažinimas, kad

Froehling /bert Haupt nebuvo priešin
.dabartiniai vokiečių
iš Armijos, kuris prisipaži- kai: Priscilla, 2 m., ir June pasakymo, keikės ant jo ir gasno prie 75 nusikaltimų ir metų. Irwin Kadens nekrei- pavadino melagiu. Ir Fpoe- valdžiai.

Irwin Kadens, desertyras Kadens ir du maži jos

metinės vakarienės, kuri bus

lingui perskaityta Herberto

F. B. I. pareigūnai ir iš jo .dėmeąio.

Motina ir plėšiko sūnaus neatsižada

visu smarkumu ruošias prie

Kada teisme buvo Froeh-

aiškinimas dėl tų pinigų ir

• • ‘
Walter Otto Froehling tei

St. Sgt. Danielius J. Ka- kad nežinoma kodėl šiais me

Veidas apsiniaukė

teisme perskaitytas jo pasi

Su Froehling buvo
mandagiai apseita

chael J.1 Corrigan pareiškė,

rninskas, prieš

juo

dymus yra jėga išgavę.

Mi

a’iarmų.

pareigūnai su

žiauriai elgės ir iš jo paro

Perei

sižymėjo paišyboje ir base-

Camp

bell kameroje, pareiškė, kad

madienį pranešė, kad spalių

high sehool; mokykloje pa

ball lošime.

kitais

už šio krašto išdavystę, rug

2,271 gaisro aliarmas

go, I1L, baigė Sv. Antano lie Commissioner,
tuvių parapijos pradžios mo

mirti su

penkiais nacių sabotažnikais

nas Kaminskas, gimęs 1918

ių., vasario 15 dieną, Chica

Her-*

bert Haupt, kuris buvo pa
smerktas

St. S£t.

Wergin,

kad yra bendrininkai

kai.

St. Sgt. D. J. Kaminskas

Froehling,

Otto

penkiais vokiečių kilmės Či-

wis, Washington.
Danieliau^ tėvai gyvena

Ciceroje, III., jų vardai

Sunku bus

and

Loan Assn., brightonparkie
čių “spulka”, 4425 S. Fair
field Avė., Federacijos konferencįjpj,

Nekalto

15

lapkričio

Prasidėjimo

d.,

Pane

lės šv. parapijos salėj, at
liks mūs patriotines parei

gas — pardavinės War Bo

nūs ir Štampas. Bonų ir Šta
mpų galima bus nusipirkti
*už bet kokią sumą. Kreditas
eis lietuviams.

X F. Zimontaitė, 2300 S.
Leavitt St., War Bonds pir

kime West Side kol kas lai
ko čempionatą. Viso yra pir
kus bonų už $1,000.00. Ji lan

ko Harrison High

Sehool.

paskelbus

Mokyklai

Bonds pirkimo

vajų,

W,ar

ji

ir

atsistojo pirmoje vietoj. Ki
tas' lietuvis, Ipolitas Melekauskas, 2206 S. Oakley Av.

pirko už $25.00.

nėse. Į kapus Stanislovą
škė, kad Werginai labai daž Ędurą
palydėjo kareivių

.

nai eidavo į “vokiškus mo- kuopa, o Dievo

Apveizdos

kričio 8 d., Gimimo Panelės

tojai.nepastebės, kad šį mė vie”, North, Avė. Mrs. Kelly bažnyčioje, buvo atlaikytos
mą, taip jis paprašė kavos nesį yra mažiau pieno, ne pareiškusi, kad vieną kirfą pamaldos ir kun. Martinkus
ir aspirino.
bent gali šiek tiek pasigęsti buvo mitingas, kuris pradė pasakė patriotinį pamokslą.
Kadens buvo sučiuptas po smetonėlėa.
tas Amerikos himnu, o baig
Ucijos spalių49 d., kada jis
Lapkričio mėnesį - pieno tas buvo' Deutschiand uber
nTPRT.TS TlPŽRTlAVl ’AR VT«r
atsargų
yra mažiau, 1 nes Ąlles sū vokiečių sveikiniChicagoje, of the Family
MTT.MMKKO BTAMn ACrvrKAT,ncrn orRTRT'*cF*rrr
Loan Co., 4890 W. Madison žmonės 15 procentų daugiau
FABTxamM»Krr vntoctA nA«AR
«OI/ BAR MKIMPARBTUvn
str., apiplėšinėjo žmones.
vartoja pieno.
dar
TRROfl. CT.ARTMFTAT TROMROMAI.- RAXAPROMTCR
FI.TT.
tfr to
— «( no IRT «o
UR (0 Ir I7R n«. Virt ramntuoti
l,nrv»m rrnUmut.
KOMCJCRTTTT OTTTTARAt. RPAGRANE
COAL
CO.

šv. parapijos svetainėje. So

Kada Kadens buvo nuves

parda

vėjai sako, kad pieno varto

tas .iš teismo rūmų į kalėji

Chicagoje

ašluoni

priešai areštuoti

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,
/ ’
* |O IC
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00
GENUINE POCAHONTAS,
$q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
/.Z U
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ||A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU
ssitt so. i^^av£^telTR)StSmocth mm

d ytojai ištirs jo protinį svei

A.

H.

Johson,

agent in charge of the Fe

deral Bureau of Investigatidn offiee in Chicago, per
eitą

pareiškė,

pirmadienį

tuoni

svetimšaliai

nPMOAT.AR — tll.no RMTAF
T.AI RlfTTnrOMR. RTRTTTMTNTMTAMR BARAMS.
VIOLA R
Ir
OFLEO — Uit 1100. IROO
tlton-tr lll.oo Rtriuno* dn.

mt TlrOmlnAtti Inntmmenttj

RARR

nonUR. RMARB npKMR- RM« RA

priešai

RT BOTH. CTMPOLS. DRTTM
HEADS BAtAtomml tiRRO p*»*uklant
MOTTTR PTFOF rlrt.ntA
brace Ir “r<*Ad" InrtnunantAm.
prlt.ltrAmt 1fl«n Iflpnm.

suimti: septyni vokiečiai ir

vienas japonas.

Chicagoje yra

MTAMT MAKnOT.TMAI. PARJOS.
RMIUKOR. TBMOP BANJOR —
RARA
RARA
(lt RA Iki IRR nn
RTBTTTMTNTAT PARAI — UO 00
ITRRAft (r rtRO.OA BARO H*.

aš

kad dar Chicagoje dar

areštuota

193 priešai, iš to skaičiaus

178 yra vokiečiai, devyni ja
ponai ir šeši italai,

* X. 4 «

special

ttl RO

(RR 00

UA AA

PRDATA

FFRPFRTVVĄR VTPTOR IR
PRoMOrtRAPR
AtatAtrma. v1mj dalia narnė
tame.
Trintame
Raxanhon«s
RmiilknAt. Ir On lt Arame

OOTjDRTRPPR
•14 Matomo

MTTRTC
BU

"HOP

X Dr-ja šv. Kazimiero Ka

ralaičio rengia bankietą lap

listai M. Janušauskienė, Juo
zas Samoška ir grupė vyrų,
vadovybėj muz. B. Janušaus
ko, išpildys vokalę progra

mą.
X M. šriupšienė, žinoma

organizacijų

mūs

veikėja,

dalyvavo dviejų šimtų mo

tinų (iš Ghicago) ekskursi
joj į Vinona, Minn., aplan

kyti” savo

sūnus

vienuolyne.

M.

LaSaletų

šriupšienės

dų sūnūs randasi tam vie
nuolyne. Vienas jau moky
tojauja

Chieagoj

LaSaletų

aukštesnėj% mokykloj, o ki

tas

siekia

mokytojo laips

nio. Ekskursija, sako, buvo

labai įspūdinga, šriupšaį ne
seniai

nusikėlė

gyventi

į

Marąuette Bark, kur adresu
6733 S. Campbell Avė. įsigi

jo nuosavą namą.

