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PACIFIKE IŠ NAUJO JAPONAI PLIEKIAM
Priešui dideli nuostoliai sukelta 
Solomon ir Aleutian salose

Matyt, sąjungininkų ofensyva bus 
ir toliau visu smarkumu vykdoma

WASHINGTON, rūgs. 29. 
— Laivyno departamentas

GEN. MacARTHUR STO
VYKLA, Australija, rūgs.

paskelbė, kad U. S. armijos, t 29.—Išleistam karo komuni-
laivyno ir marynų korpuso 
Lakūnai Solomon ir Aleutian 
salose paskutinėmis penkio
mis dienomis išblaškė gau
singas japonų oro jėgas, su
naikinę 49 priešo lėktuvus. 
Be to apdaužyta penki japo
nų-laivai, kurių vienas, ma
tyt, nuskendo. Nė vienas 
amerikiečių lėktuvas nenu
kentėjo.

Be to, laivyno departamen 
tas praneša, kad U. S. karo 
jėgų vadai—laivyno virši
ninkas adm. Nimitz, armijos 
oro jėgų viršininkas Įeit. 
gen. Arnold ir sąjungininkų 
laivyno pietiniam Pacifike 
viršininkas viceadm. Ghorm- 
ley turi pasitarimus kažkur 
Pacifike.

Šie vadai bendrai pasvei
kino maj. generolą A. A. 
Vandergrift, marynų korpu
so vadą, kurio pastangomis 
marynai rugsėjo 27 ir 28 d. 
sunaikino 33 japonų lėktu
vus Guadalcanai (Solomon) 
srityje ir savo nė vieno lėk
tuvo neprarado. Tarp sunai
kintų japonų lėktuvų buvo 
23 bombonešiai, o kiti kovi
niai. Kitus japonų lėktuvus 
numušė armijos ir laivyno 
lakūnai.

Amerikiečiai lakūnai s.u 
kanadiečiais atakavo Kiška 
salą, Aleutians, praeitą penk 
tadienį. Tenai vienas priešo 
laivas padegtas, 7 lėktuvai 
sunaikinta ir apie 150 japo
nų nukauta jų įsitvirtinimuo 
se. Iš vakaro, ty. ketvirta
dienį, amerikiečiai lakūnai 
puolė Kiška salą. Atakavo 
priešo įsitvirtinimus. Bet 
apie priešo nuostolius nieko 
nepatirta.

kate pažymima, kad sąjun
gininkų kariuomenė ėmėsi 
inici jatyvos prieš japonus 
Owen Stanley kalnuose, N. 
Gvinėjoj, ir daro pažangą.

Kovos vyksta kalnų ant
šlaitėse už 32 mailių nuo są
jungininkų bazės Port Mores 
by, kurią japonai pasišovė 
paimti, bet prieš porą savai
čių buvo sulaikyti minėtuo
se kalnuose ir antšlaitėse.

Sąjungininkų lakūnai po
draug atakuoja japonų bazę 
Būna, pietrytinėse N. Gvinė
jos pakrantėse. Japonai per 
tą bazę savo kariuomenei 
karo reikmenis pristato.

Anksčiau keletą kartų 
Būna bazė buvo atakuojama 
ir buvo sukelti ten dideli 
gaisrai.

Rusijon siunčiama 
gazolino valykla

VVASHINGTON, rūgs. 29. 
—Iždo departamento sekre
torius Morgenthaiu pranešė, 
kad vyriausybė, remiantis 
“lend-lease” programa, Sov. 
Rusijon siunčia vieną pilnai 
įrengtą gazolino refineriją

KNOX LANKO PANAMĄ
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Secretary of the Navy Frank Knox (kairėje) susitinka 
su Ričardu Adolfu de la Guardia, Panamos prezidentu, 
lankant Panamą ir kanalo zoną. Vidury amhasadorius 
Edwin C. Wilson.
--------------------------------------------------------------------------------------

Naciai atmušami Rževo fronte, 
bet jie Įsigali Stalingrade

Praneša, kad Voronežo šone • *

vokiečiai stiprina savo pozicijas
MASKVA, rūgs. 29.—Pra-, Anot apturimų žinių, vi- 

nešta, kad rusų sukelta ofen sur vokiečiai turi didelius
šyva Rževo šiaurvakaruose 
išmušė vokiečius iš Volgos 
upės pakrančių.

Be to sovietų kariuomenė 
Stalingrado šiaurvakaruose 
sėkmingai veikia prieš vo
kiečių kairįjį sparną tarp 
Volgos ir Dono upės alkūnės

(valytuvę), kuri sovietams (užsisukimo). Tuo būdu ban 
doma palengvinti Stalingra
do miestui.

Sovietų karo vadovybė pri 
pažįsta, kad pačiam Stalin
grado mieste ir toliau vyks
ta žūtbūtinės kovos ir ten 
vokiečiai įsigali. •

Be to, vokiečiai miesto 
link veržiasi iš šia.urvakari-

labai reikalinga.

Brazilijoje žuvo 15 
žmonių per lėktuvo 
katastrofą

Pietų Brazilijoje rugsėjo
28 dieną ištiko nelaimė ke
leivinį lėktuvą, per kurio
katastrofą žuvo penkiolika nio šono. Tenai jie užėmė
žmonių, jų tarpe du Ameri
kos piliečiai ir keturi lėktu
vo įgulos nariai.

kai kurias aukštumas ir ap
nyko darbininkų gyvenamą
ją miesto dalį.

Nužudė už 
35 centus

U. S. TURĖS 4,000 
AKTYVIŲ KAPELIONŲ

WASHINGTON.—šių me
tų gale J. A. Valstybių karo 
tarnyboje bus apie 4,000 ka-

Pranešama iš ^Princeton,
Ind., kad Hunt, 50 metų se
nis, žvejis, rugsėjo 27 die- „ .
ną vakare nušovė Mrs. Gol- P*llon'?;, «Pre2enta03a n «”»

die Moore Gilam, 32 
Mount Carmel, UI.

m., iš

Hunt vis kalbėjo, kad jis 
Moore Gilam nušausiąs už 
35 centus, o ji manė, kad 
senis juokauja. Bet pasiro
dė, kad tai nebuvo juokai. Ir 
jis pats nusižudė. Tai yra ne 
koks reiškinys, kuris mumy 
se sukelia pasigailėjimą ir 
pasipiktinimą tokiais įvy
kiais. Jau perdaug nebever
tinama žmogaus gyvybė.

visus tikėjimus.
Tas iškeliama aikštėn ar

mijos ir laivyno komiteto 
išleistu nauju pamfletu, ski
riamu nekarinėms organiza
cijoms, kurios kooperuoja su 
armijos specialės tarnybos 
divizija numatytais aktyvu
mais tarnybos vyrų gerovei 
ir rekreacijai.

Pamflete, kuris pavadin
tas “Services for American 
Soldier,” plačiai išdėstyta 
programa kareivių gerovei,

rekreacijai ir apšvietai jų 
laisvuoju nuo tarnybos lai
ku.

Kapelionų vir š i n i n k a s 
mons. William R. Arnold pa
reiškė, kad yra autorizuota 
kapelionų viršininkui turėti 
vėliavą. Ši emblema bus tam 
šiai mėlyna ir jos dugne bal
tas kryžius ir balta žvaigž
dė.

Taip pat numatyta visiems 
kapel onams parūpinti tarny 
bos juostą (scarf), kaip tai 
turi britų ir Kanados armi
jų kapelionai. Kapelionų vir
šininko ofisas to ženklo 
klausimą dar neapsvarstž.

nuostolius. Nukautųjų skai
čius kasdien didėja ne šim
tais, bet tūkstančiais. Rževo 
fronte apie pustrečio tūks
tančio vokiečių nukauta.

Kaukazo fronte vokiečiai 
visur rusų kontratakomis su 
laikomi.

Krasnaja Zviezda praneša, 
kad Voronežo fronte vokie
čiai įtvirtina savo pozicijas.

Lavalis bijo
prancūzų sukilimv

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
29.—Iš Paryžiaus gauta ži
nių, kad Vichy vyriausybės 
premjeras Lavalis leidžia na 
ciams pasirinkti vieną iš 
dviejų: arha palaikyti jį, La- 
valį, vyriausybės viršūnėse, 
arba drafto keliu prancūzus 
darbininkus siųsti Vokieti
jon darbams ir dėl to sulauk 
ti prancūzų maištų prieš jo 
vyriausybę.

Naciai reikalauja 120,000 
prancūzų darbininkų.

Italai pašaukti 
į savo konsulatus

VICHY, rūgs. 29. —Oku
puotos Prancūzijos daly visi 
italai 21 iki 33 metų amžiaus 
pakviesti į italų konsulatus 
ir pristatyti karo tamvbos 
turimus raštus.

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad Hitleris keičia savo 
generolus Rusijos fronte.

Siūlo užšaldyti
visus darbininkus

VVASHINGTON, rūgs, 29. 
—Paul V. McNutt, karinės 
vyrų jėgos komisijos pirmi
ninkas, kongreso žemesniųjų 
rūmų žemės ūkio reikalų ko
mitetui pasiūlė autorizuoti 
vyriausybę, kad ji kontro
liuotų darbininkus, juos skir 
dama darbams, kur jie būti
nai reikalingi.

McNutt nori, kad darbi
ninkai būtų “užšaldyti” ne 
tik karo gamyboje, bet ir 
fanuose. Jis kelia obalsį: 
Įdirbk žemę, arba kovok.” 
Anot jo, kas . nenori dirbti 
farmose, arba karo pramonė 
se, tas turi eiti kareiviauti.t
Be autoritetų leidimo'darbi
ninkai neturi kilnotis iš vie
nų vietų į kitas—ieškoti pel
ningesnio darbo.

Farmų darbininkai 
turi dirbti farmose

VVASHINGTON, rūgs. 29. 
— Karinės vyrų konskripci- 
jos direktorius maj. gen. Le
ms B. Hershey reikalauja 
šaukti karo tarnybon tuos 
farmerius ir farmų darbinin
kus, kurie palieka farmas ir 
vyksta į miestus ieškoti di
desnių uždarbių.

Anot jo, tuo būdu bus su
turėti farmų darbininkai sa
vo vietose, kur jie reikalingi 
maistą produkuoti. Farmos 
šaukiasi darbininkų.

Pratinami Amerikos 
paraškitininkai

ŠIAURINE AIRIJA, rūgs. 
29.—Čia plačiuoju užsimoji
mu mankštoms U. S. para
šiutininkų kariuomenė. Di
deli transportiniai lėktuvai 
iškelia į dausas su pilna ka
rine apranga parašiutinin
kus ir iš ten juos paleidžia 
į erdvę. Nusileidę parašiuti
ninkai veikiai susisiekia ir 
pasitvarko kovoms su prie
šu. Britai stebėtojai žavisi 
amerikiečių parašiutinin k ų 
apsukrumais.

Oras trukdo britu 
lakūnu žygius

LONDONAS, rūgs. 29.— 
Paskutinėmis dienomis blo
gas oras sutrukdė britų la
kūnų vfeiksmus prieš nacius 
Prancūzijoje.

Pranešta, kad praeitą šeš
tadienį dėl ledinuotų debesų 
iš Prancūzijos negrįžo net 11 
lėktuvų. Lėktuvai apsitrau
kia šerkšnu ir ledais ir skri
dimas neįmanomas.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas reikalauja kon
greso skirti 2,862,000,000 
dol. priediniu išlaidų laivyno 
lėktuvų gamybai.

Hitlerio agentai Balkanuose
ieško daugiau kareivių Rusijos frontui

Balkanų kraštai susirūpinę savo
likimu; Rumunijoje didelis nerimas

ISTANBULIS, Turkija,, sabotažą ir espionažą pačioj
zmgs. 29.—Gautomis žinio- į Rumunijoj. Už dezertiriavi-
mis iš Balkanų, Bulgarijos mą numatyta mirties baus-
premjeras Bogdan Philov , mė ir turimų nuosavybių
vyksta Berlynan tartis su konfiskavimas.
nacių užs. reikalų ministru I „ ... , . .
„ * 4. i • i • • Rumunijoje gyventojaiRibbentropu, su kuriuo, kaip , . . . , XT , ., .x . ^.baisiai nerimsta. Numatomisakoma, pasitarimus turėjo , ,„ ... J i sukilimai, kadangi rumunų
Rumumjos ir Kroatijos prem kariuomenS Rueijoje turi ne.
jerai. a angį engrijos re- papra3įaj didelius nustolius. 
gentas dėl savo senatvės ne
gali vykti Berlynan, tad pas 
jį į Budapeštą pasiųstas am
basadorius Turkijai Franz 
von Papen.

Dalykas tame, kad Hitle
ris visų šių minėtų valstybių 
vyriausybių reikalauja duo
ti vokiečiams daugiau savo 
vyrų karui prieš Sov. Rusiją

Tokie pat gyventojų dvasia 
prieš karą vyrauja ir kitose 
Balkanų valstybėse. Vengri
jos vyriausybė kol kas atsi
sako duoti Hitleriui pagal
bon savo kariuomenę. Naciai 
grasina Vengrijai už tai at
simokėti.

Rumunijoje mirties baus-
„ me numatyta darbininkams, ir kitokią visokią pagalbą . . . „kurie kam nors smulkmezun-

prieš bolševikus.

Rumunijos valstybės virši 
ninkas maršalas lon Anton- 
escu nusprendė imtis griež
čiausių priemonių prieš ru
munų kareivių dezertiriavi- 
mus iš kariuomenės Rusijo
je, taip pat prieš plintantį

Vichy uždraudė 
rodyti amerikonu ir 
anglu filmos

Iš Vichy pranešama, kad 
amerikiečių ir britų filmos 
nebebus rodomos nei Pran
cūzijoje nei prancūzų Afri
koje po spalių 15 dienos. 
Pranešime pastebima, kad 
filmų pristatymas iš Ameri
kos pasunkėjo dėl jūrų blo
kados.

Okupuotoj Prancūzijoje 
Amerikos ir Anglijos filmos 
nebuvo rodomos, kai tik na
ciai užėmė šias vietas.

8 i i

U. S. armijos negras 
generolas Anglijoje

LONDONAS, rūgs. 29 —

gai aiškintų apie savo dar
bus fabrikuose.

Kad apraminti rumunus 
kareivius, kurie dalyvauja 
Sov. Rusijos kampanijoje, po 
karo grįžusiems namo karei
viams žadama išdalinti iš 
žydų konfiskuota žemė.

U. S. viešosios 
skolos didėja

WASHINGTON, rūgs. 29. 
— U. S. vyriausybės skolos 
vakar pasiekė 90 bilijonų do
lerių—apie dukart daugiau 
kaip 1940 metais, kai imtasi 
rengtis karan.

Rugsėjo 25 d. iždo depar
tamento knygose buvo nus
tatyta 89,996,735,594 dol. 
skolų. Bet iždo pareigūnai pa 
reiškia, kad per tris dienas 
parduotais karo bonais sko
los padidintos iki 90 bilijo
nų dolerių su kaupu.

Atrandama, kad šiandie 
skolos kas mėnesį didėja po 
4 bilijonus dolerių.

Nuo liepos 1 d. iždas pasi
skolino 13 bilijonų dolerių. 
Tuo laikotarpiu išleista 15,- 
335,156,132 dol., o taksais

Iš Amerikos Anglijon atvy- Į surinkta tik 3,725,167,747 
ko brig. gen. Benjamin O.
Davis, vienatinis U. S. armi
jos negras generolas. Jis at
vyko patikrinti amerikiečių 
negrų kariuomenę stovyklo
se, Anglijoje.

LONDONAS. — Pranešu, 
kad vokiečių vienas bombo
nešis Anglijoje bomba pa
taikė į mokyklą. £pvo 10 

1 berniukų ir du mokytojai.

LONDON AS.—Inf ormaci - 
jų ministerija užgina vokie
čių tvirtinimus, kad Atlante 
būtų nuskandinu trys U. S. 
transportai.

dol. Tad neprieteklius (de
ficito) 11,629,988,365 dole
riai.

LONDONAS. — Ministras 
pirmininkas Churchiil par
lamente klausiamas apie an
trąjį frontą pareiškė, būtų 
labai gerai, kad visuomenė 
nustotų* kalbėjusi ir speku- 
Kavusi apie antrąjį frontą.

WASHINGTON.—Vyriau
sybė iškėlė aikštėn, kad iki 
rugpiūčio 1 d. su prekiniais 
laivais 2,300 vyrų nukentė
ję. Tiek yra žuvusiųjų ir 
dingusiųjų.
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T. E. DEWEY UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
(Respublikonų kandidato į New York valstybės 

gubernatorius, pareiškimas lietuvių, latvių 
ir estų delegacijoms rugsėjo 23 d.)

D B A U O I g
NOW BRING ON THE YANKEES

Man tikrai yra malonu su-1 
aitikti au šia šaunia lietuvių, 
latvių ir estų kilmės ameri- 
^ięčių grupe. '

Jau dviem atvejais, 1940 
ir 1941 metais aš pareiškiau 
savo pažiūras pagerbdamas 
Baltijos tautų žmonių indė
li šios mūsų šalies išvysty
me ir griežtai pasmerkda
mas laikinąjį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos paglemžimų 
ir pavergimą.

Žinodamas jūsų lojalumą 
ir pasišventimą mūsų kraš
to tarnyboje, aš naudojuosi 
šia proga dar kartą pabrėž
ti savo pažiūrąs. '

. Pirmieji amatininkai Vir
ginijos kolonijoj buvo pa
samdyti Baltijos uostuose įr
čia, į New Yorką, pirmasis Kazimiero parapijoj seniai 
klasikų mokytojas, dr. Alex- buvo renkami vardai išėju- 
ander Carolius Curtius, at- šių į kariuomenę jaunuolių, 
vyko iš Lietuvos. Nuo Vi- i Darbas atliktas ir jų pager
duramžių • laikų ir senokai; 
prieš Amerikos atradimą 
Lietuva buvo prieglaudos 
vieta tikybinės netoleranci
jos aukoms. Moderniškoji 
Lietuva ir jos sesės, Latvi
jos ir Estijos respublikos, 
pasiliko ištikimos šiai tole
rancijos ir demokratinio gy
venimo tradicijai. Per *22 ne
priklausomybės metus Bal
tijos Resipubhkos įrodė sa
vo sugebėjimą valdytis ir 
pažengti ekonomiškai ir kul
tūriškai, atsiekdamos aukš
to pragyvenimo standąrtįo 
visiškos ekonominės nepri
klausomybės ir, išvystyda- 
moe pasaulinę rinką savo ga
miniams vežamiems savo lai
vais.

Agresija Baltijos kraštuos 
buvo visiškai neteisinga ir 
visame pasaulyje iššaukė 
užuojautą Baltijos tautoms. 
Laimėtojos demokratijos nie 
kad nenusileis Lietuvos, Lat- 

tvŲoa ir Estijos galingesnių 
jų kaimynų “strategiškiems” 

išskaičiavimams. Sios tautos 
yra nusipelnę laisvės ir jos 
vėl laimės nepriklausomybę. 
Atlanto Carteris yra jūsų 
viltis, gi jūsų nepalaužiama 
dvasia ir puikios x tradicijos 
yra jūsų laidas (garantija). 

.Maso nusistatymas Šiuo 
klausimu yra labai gilus, ir 
jūs visuomet turėsite mano 
paramą pagelbėti prikelti sa- 
yo senąsias tėvynes iš šio
karo paliktų griūvėsiu.

Man yra malonu pastebė-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, Išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį ąjų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš Importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
B ET B 8

V nuo (whoįeaale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur 
gausite greitą lr teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

ti, kad vienas jūsų tautie
tis William J. Drake yra 
respublikonų kongresinis ka
ndidatas. Aš esu tikras lai
mėjimu būsimuose rinkimuo
se ir tikiuosi, kad, pirmą 
kartą, bus lietuvių kilmės 
kongresmanas.

Aš noriu jums visiems pa
dėkoti ,už paramą mano kan
didatūroj ir visam respubli
konų rinkiminiam vaistytai- Į 
niam sąrašui.

Thomas E. Dewey

Visi kviečiami į .Service 
Flag šventinimo ir 
iškėlimo iškilmes

Philadelpbia, Pa. — Sv.

i

bai bus iškelta vėliava au 
dviem šimtais žvaigždžių. 
Vadinasi, tiek parapijos jau
nuolių pašaukta, ginti lais
vę iįr demokratiją po Ame
rikos žvaigždėta vėliava.

Sekmadienį, spalio 4 d., 
tuoj po sumos, įspūdingos 
ceremonijos bus prie Sv. Ka
zimiero parapijos, 324 jVhar- 
ton St. Visi kviečiami daly
vauti šventinime ir iškėlime 
Service Flag vėliavos. Ypa
tingai visos motinos, kurių 
sūnūs išėję į kariuomenę. 
Dalyvauti labai svarbu, nes
tai daroma' sūnų ir motinų ( Hartetoa, P#. - Šio mė- tent; A UMU,kien8, j, 
garbei. Jos išaugino stiprius ( nėšio pradžioj mirė Vincas
vyrus ginti laisvę ir demo
kratiją.

v .. f
Mes, lietuviai, gerai žinom, 

kad Amerika mūsų antroji 
tėvynė. Mes čion viei suva- 
žiavom, sukūrėm naują gy
venimą, išauklėjoną jaunuo
menę. Dėl to mūsų jaunuo 
menę pasiryžus ginti savo 
gimtąjį kraštą nuo tgreso 
rių.

Prieš Service Flag iškėli
mą įvyks didinga procesija. 
Grieš Šv. Jurgio parapijos 
benas, vadovybėje Frano Ša- 
prano. Bus gerų kalbėtojų.

l>ie^pviai, pasirodykim vi- 
lygūs kitataučiams.

4 d., tuoj po sumoa, 
v. Kazimiero bažny 

«•* susirinkim parodyti ka
riams ir jų motinoms pagar
bą. K. Dryža

Kas iš gerų pažadėjimų, 
jei nėra darbų. (Palau).

("U raugu*” Aetna Mlep•
St. Louis Cardinals hoist their manager Billy Southworth to their shoulderd in lock- 

er room celebration after they clinohed the National League pennant by beating Chi 
cagp Cubs 9 to 2, at St. Louis.

Bajtimore, Md. — Rugsė', C., >kik>MiAlAmSr 
jo mėnesį čia mirė Agotą, CniK<Jgiei€lnl5 

Abromaitienė, Lietuvių R.1 delegatėmis
Pittsburgh, Pa. —

K. Susivienymo Amerikoj 13 
kuopos narė.

Nevv Philadelpbia, Pa. 
Neseniai pasimirė LRKSA 
51 kuopos nary s Jonas Pap
lauskas.

M&haooy CSty, Pa. — LR 
KSA 31 kuopą prieš poną 
savaičių palaidojo savo na
rę Rozaliją Cebatorienę’

Cleveland, Ohio. —- Praė
jusio mėnesio pabaigoj mi
rė Lietuvių R. K. Susivie
nymo Amerikoj 8 kuopos 
narė Marijona Janušaitienė.

Staaauckas. Lietuvių R. R. 
Susivienyme buvo apsidrau
dęs ant tūkstančio dolerių, 
kurie išmokėti liūdinčiai žmo 
nai. Priklausė prie 90 kuo
pos.

Spring Valley, 111. — Prieš 
keletą savaičių atsiskyrė su
šiuo pasauliu Marijona Kva- 
dienė, LRKSA 146 kp. narė.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Teigto***:
Canal 8887

Ben. J. KAZANAUSKAS 
Sekretorius

-»•

š v.
Pranciškaus Vienuolijos Rė
mėjų Vienuoliktasis seimas, 
buvęs rugsėjo mėn. 20 die
ną, Sv. Pranciškaus moder
nioje ir ruimingoje akade- • antradienio naktį, kun. Ltu- 
mijoje, šauniai pavyko. Ja-< J bauskis išvyko trečiadienį po 
me dalyvavo delegatų iš ry- pįet, o kun. Tamoliūnas su
tų ir vakarų valstybių. Visi 
patenkinti ir kupini idealin
io įspūdžių vieni išvažiavo 
namo po sukaktuvinio ban
kieto to paties sekmadieniu 
vakarą, o kiti pasiliko Šv. 
Antano name svečiais, gi 
kunigai: Inčiūra, Tamoliū
nas ir Liubauskis šv. Juo
zapo ruimingojo kapęliąuijo 
je. Cikagietės delegates, bū-

Pomirtinė tūkstantis do
lerių išmokėta velionės vy, 
rui.

PIANO PAMOKOS
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davoy
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai 

DREXEL 3923

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso t«L YIBciaša 0088 
ReaidencŲre tsL: BBVsrfc 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS 

4137 Archer Avenue
Ofiso VpL: 1-4 ir 8-8:30 P. M 

pagal sutartį.

8968 So. Taimaa Ava 
Baa TaL GROrekffl Mlt . 
n fru* K u*|g

OT. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 7-8 vak
. Ketvirtad. ir gedUiaaia sngitarna. 

2423 West Marųuette Rd.

DR. STMK0L1S
PHYSICIAN AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
ofiso valandoj 

Nuo 2 ikį 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
NaiMsamb pagal sutartį.

TaL YARda 6821.
Baa.: KSMvood 1107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAB 

Ofise vaL t aus VS) ana 6:30-8*0 
7JJ6 MM fifitti Stefifil

kelionė ir S. Jurgaitė pasi
liko ilgesniam laikui kaip 
viešnios Sv. Pranciškaus vie
nuolijos ribose. Sekmadienio 
ir pirmadienio vakarais ka
peliam j oje svečiams iškeltas 
vaišingas pokylis. Kun. In- 
čiūra paliko malonią Dievo 
Apvaizdos kalno padangę

čikagietėmis pasiliko viešėti 
ilgesniam laikui.

Svečių pakvietimas pas 
seseles Šv. Kazimiero 
parapijoje, South Sidėj

Rugsėjo 22 dieną gerasai 
kun. J, V. S k r i p k u s, šv.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 5 vai. ‘kas dieną.

Antradienio lr ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, DUnois 

(Prie kampo Laka St)
Telephoae: — EUGUD 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. fiOth Ave^ Cicero, Dl 

Tek: CiMao 7681

teL OAMal 6129

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

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

karaia ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TaL BBVnktta 7848

TaL OAMal 0287
Bt*. taL: FROepect 9668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAM I* CHIRURGAS 

1821 Sa Halsted Street
Sa. Artealan Ava.

VALANDOS: U v. vyto iki S popiet 
6 iki 9 vai. vakare

Kad būtume nuoširdfls, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

“Da>bai parodo meilės jė- . Pinu., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.

gą"
Pęnkt., deitad. 8:30 iki 9:30 vak,

ąUuud* Psd1*! tini

Pranoiškaus vienuolijos ka
pelionas, savo deluksiniu a.u- 
tomobilium mus visus nuve
žė paa seseles Pranciškietes 
South Sidėj, kur sesuo M 
Gabrielė yra Sv. Kazimiero 
mokyklos vyresnioji ir aukš
tesniosios mokyklos (High 
School) direktorė. Po nuo
širdaus pasisveikinimo ir 
malonaus pasikalbėjimo sė
dom prie skanių pietų. Sve
čiai prie stalo susėdo: kun.

DR. G. SERNER

4B*
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Uegsaminuotl jas modernlijtlausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
85 METAI FATYKIMO 

pririnkime akinių, kurie pašaline
via* aklų įtempimų. ..

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

OPTOMETRIKTAI
1801 So. Ashland Avenue 

* Kampa* 1(-toa
telefoną*: CANAL 0528, Cblcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:S0 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. tr lečtad. 8:80 a. m. 
Iki T o* p m

LIETUVIAI DAKTARAI

Dl. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-4, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WĮNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso taL OAMal 2346 

Ofiso vaL: 3—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Bos.: 7004 So. Falrflold Avsmm 
Bea. toLt HEMtaek SU0

M. YARda 2840

DR. C. VEZEUS .
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMiock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

<757 8o. VFestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet auo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal astartį.
Seknadieaiau taipgi pagal antartį. 

Ras. telefonas BEBley 04S4.

TaL Oieero 1484

OR. $. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

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

2 Ud 4 popiet 7 iki 8 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu NeaUiiicpia —
Sauk KEDzle 2868 

VALANDOS:

Trečiadienis, ruąs. 30, 1942
-- . 1 ■, -».T7W

J. V. Skripkus, kun. A. Ta- 
moliūnas, Motina M. Bap
tistą, seselė M. Veronika, A. 

(Nukelta i 5 pusi.)

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STAte 7671,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akintas 
a t s n k o mingai ul
prieinamu jrnln^

JOS F. BUDRIK 
kbactuvsje

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DpL RADIO PATAISYMO 

P AB AUKITE:
TARDS 3038

TaL YABds 8146

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAB 

IB AKINIUS PBITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais 11-12.

TaL OAMal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Resįd*nrija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TsL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Ud S vaL

Ofiso ToL ........... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4204 Archer Ayenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*.

Ofi. CHAR1ES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Aųe.
(2-tros lubos)

Tel. MIDvvay 2880 CMeago, IIL

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avenue 

Ofiao Tel.: Yards 0994 
Bea. TaL: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nao 10 iki 12 vaL dieap,

DR. A. JENKINS
(Lietuvi*)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais lr Sekmadieniaia
nagai sutarti

Ofiso telefoną* PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

RT.iaKITF. MDKAli£iA’1
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MANO TĖVAS BUVO PA.SIOARES SAU GRABĄ,
JKURI MAMA SŪRIUS SUDĖDAVO
- lietuvišku kryžių, dievuku dirbėjo duktė. - 
Ji pati tebedrožinėja Čikagoje. - Tėvas 
pasidarė kryžių sau ant kapo. - "Karta mane 
buvo uždarę tėvo grabe". - Kaip ji išdrožė 
Telšių miesto paveikslu.

(Pabaiga)

vas gerų peiliukų padaryda
vo. Kai nunešiau, tai tie po
nai man davė penkis rub
lius. Tai buvo džiaugsmo! 

Pati kaltelius pasidaro

Paskiau pradėjau tarnau
ti pas ūkininkus už mergai
tę. Tada jau negalėjau dro
žinėti. Apsiženijau. ' Vyras 
bėgdamas nuo rusų kariuo
menės išvažiavo į Ameriką, 
parsikvietė ir mane. Kuriais

nepadarysi”, — sakė jisai, (metais atvažiavau, negaliu 
O aš jaučiau, kad padary- j atsiminti, žinau tik, kad ta-

giliĮit
I)

Istorija apie tėvo grabą
Medį tėvas gaudavo kur 

iš ponų, paskiau jiems ati
dirbdavo. Džiovindavo ant 
vėjo,: bet ūksmėje, kad ne
skiltų. Dievukus darydavo iš 
liepos medžio. Ir numaliavo-

siu, ir padariau. Dirbdavau 
ganydama gyvulius. Dary
davau tokius vokietukus, žy
dukus, taip sau žmogiukus, 
kareivius, oficierius. Kas ant 
ra savaitė nunešdavau po ko
kią 20 stovylėlių parduoti į

davo gražiai. Nupirkdavo to- miestą. Atsisėsdavau ant ve- 
kio “pauderio”, terpentino, žimo kokio pažįstamo žmo-
pridėdavo kalifonijos, suvi
rindavo ir gražiai nudažyda

gaus ir pardavinėdavau po 
penkias kapeikas. Kartą ėjo

vo. Jis pats ir peiliukus pa- pro šalį kokie ponai. Pažiū-
sidarydavo. Turėjo visokių
— išraitytų ir tiesių, kaltų, 
grąžtų, oblių, piūklą dvit.au- 
kį. Atiduodavo desėtninkui 
dešimtinę, kunigui kalėdą, 
taip ir gyveno ramiai, nie
kas jo nebaderiuodavo.

Buvo pasidaręs ir sau gra
bą. Nudažė su beicu, paskiau 
“vamišu”, toks tamsus at
rodė. Laikydavo jį ant tro
bos pastogėje. Mama buvo 
įsitaisiusi į tą grabą sūrius 
sudėti, uždarydavo, regsiu- 
ku apklodavo. Kartą kai tė
vai išėjo į bažnyčią mes vai
kai užlijome ant aukšto ir 
visi iš eilės gulėme į tėvo 
grabą. Kai aš atsiguliau, tai 
mane ir užvožė. Atsimenu, 
lentos buvo kiek perdžiūvu 
sios, plyšeliai švietė. Bet 
taip ir neteko tėvui gulti į 
aavo padarytą grabą — mi
rė koks tai kaimynas ir iš
prašė žmonės tą grabą nuo 
tėvo. Jam jau kitas padarė...

Ganydamą gyvulius 
drožinėjo “vokietukus”

— Nusižiūrėjusi į tėvą, — 
pasakojo dievdirbio duktė,
— ir aš pradėjau dirbinėti. 
Kad negadinti gero medžio, 
dirbdavau iš alksnio, pasi
šaudama. tėvo peiliukus, pa
sislėpusi. Tėvas pažindavo, 
kad jau peiliukai atšipinti, 
duodavo į kailį. O mane vis 
traukė dirbti. Pradėjau da 
ryti Dievo mūkas. Kartą a- 
tėjo žmogus, paprašė jam 
padirbti ir žadėjo užmokėti 
du rubliu. Aš ir sutikau. Tė
vas sužinojęs supyko. “Tu

rėjo, pažiūrėjo į tuos mano 
daiktelius ir davę savo adre
są prašė užeiti. Jie man pa
rodė Telšių miesto fotogra
fijas. Miestas buvo nuimtas 
iš visų pusių. “Ar galėtumei 
padaryti visa taip, kaip fo
tografijose. su ežiomis, su 
burokais?” “Galėčiau”, — 
pasakiau jiems. Ir padariau. 
Gera būdavo drožti, kad tė-

da įsteigė kazimierines ka
pines ir tada šventino var
pą Vestsaidėje.

Vaikus užauginau, likau 
našlė tada atsiminiau savo 
seniai pertrauktą darbą. Da
bar jau ketveri metai kaip 
dirbu. Parduotuvės neturiu, 
kas užsako padarau. Medžio 
kartais vaikas iš farmos at
veža. Aš padarau ką nors 
farmeriui, tai jis ir duoda. 
O kartais tenka pirkti. Bran
gus — liepos viena pėda ke
liolika centų. Kaltelius ir pa- 
Li pasidarau: pakaitinu ge
ležį, suploju, nuaštrinu. Da
žus perkuosi gatavus.

— Ar daug laiko užima 
padirbti stovylėlę?

— Kad dirbčiau neatsikel
dama, padirbčiau per dieną, 
tik nenudažyčiau. Bet da

bar —- dieną tenka nueiti į 
“bučemę”, valgį paruošt, tai 
kai visi vakarienę pavalgo, 
atsisėdu pora valandų drož
ti ar dažyti dievukus. Labai 
myliu tą darbą. Mirdama jį 
dirbčiau.

Vėl mudu su mielu prie- 
teliu Ignu Sakalu nuvedė į 
kamaraitę, kuri buvo už dvie 
jų užrakintų durų ir paro
dė iš cemento nulietą koply
tėlę, su šventojo stovyla ant 
vyro kapo. Bet vaikai sakė 
kad bus geriau taip sau ak
meninė paduškėlė su .užrašu, 
tai taip ir stovi namuose tas 
mažas antkapis.

— Dievo mūką ir širdies 
Jėzaus stovylą padarau iš 
galvos, o taip kokią noriu 
padaryti, reikia žiūrėti, — 
pasakojo ji. Juk ir dideli ar
tistai kai • maliavoja ar dir
ba, žiūri žmogų pasistatę. 
Iš galvos galėtum tik pada
ryti tą, ko nėra pasaulyje. 
Aš kartais galvoju apie tą, 
bet dar nesugalvojau... 

Paskutinė tėvo dovana

Dievdirbė baigė savo ir 
savo tėvo gyvenimo istori
jas pasakoti.

Ir vėl ji privedė prie sa
vo darbo stalo. Čia stovėjo 
bebaigiama išdrožti mūsų 
Mokytojo stovylėlę, su iš
skleistomis rankomis ir spin
duliuojančia širdžia ant krū
tinės. Atsisėdau.

— O, matai, ir kunigas 
atsisėdo į tą krėslą, kur aš 
kasdien dirbu..., — pratarė 
ji ir atidarė stalčių. Tarp 
daugybės peiliukų ir kalte
lių gulėjo maža daili medi
nė Dievo Mūka.

— Kai aš važiavau į Amo 
riką, tėvas man padarė tą 
mūkelę ir įdavė linkėdamas 
laimingos kelionės per ma
res į nežinomą kraštą, — pa
sakė ji.

Man ir dabar akyse tebe
stovi lietuvio dievdirbio rū
pestingai išdrožta Mūkelė su 
kaulais išsišovusiais, perdur
tomis kojomis ir atsikišu 
siais šonkauliais. — Kančia 
To, kurs per gyvenimo van
denis mus veda į nežinomu® 
kraštus anapus kapų.

K. J. Prauskis

Draugiškumas yra viena 
siela dviejuose kūnuose 
(Pytagoras).

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės i -

ANTHONY B.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

CIPRIJONAS ŽATURS^IS
Mirė ruga. 26 d., 1942, 9:35 v. ryte, sulaukęs žilios senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių parap.
Amerikoje išgyveno 49 metus, >

Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrą Petkuną, 3 
brolio dukteris: Jozefą Veleckienę ir jos vyrą Joną ir jų šei
mą, Teklę Pilipavičienę ir jos šeimą ir Petronėlę Bobin, puss- 
eserį 'Kakteičttnę ir jos šeimą, pusseserę Zofija Kachinskienę 
ir jos vyrą Joną ir jų šeimą, pusbrolį Leoną Sheker ir daug 
kitų giminiu ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Joną Pet
kuną ir broko dukterį Emiliją Žaičienę ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose adresu 4506 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, Spalio 1 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Brolio Dukterys, Pusseserės, Pusbrolis ir 
Gimnės. ...

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.
; <’ ♦ . >

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS-

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

187 No. Dearborn Street
' Teta RANdolnh 9486-9489

HELP WANTKD — VYRAI

MOTERYS reikalingos. , pa tyrumos 
prie skudurlų išskirstymo. Kreipki
tės ) — . , j

KAY SALVAGE COMPANY 
4736 W. Iow» Street

GRINDERS 
FOUNDRY HELP

Tiktai Amerikos piliečiai lal atsi
šaukia.
PETTIBONE MULLIKEN CORP. 

4710 W. Division Street

GENERAL FACTORY DARBININ
KAI — patyrimas nereikalinga: 
Pastovūs darbai, kerą užmokestis.

SOV BEAN PRODUCTS CO.
210 No. Carpentcr Rt.

KANDY MAN — 40 iki fi<k metų 
senumo — patyręs prie prižiūrėjimo 
low pressure boilerio su stokerlu. 
Taipgi prie abelnų apžiūrėjimo dar
bų

NEW CITY TRON MORKfi 
, 5401 S. VVestern

BINDF.RY HELP YVANTED 
i Vaikinai 18 metu ir suvirš atsi Sau

kite 6-tame aukšte sekančio! vietoj: 
BROCK and RANKIN

619 So. La SaUe Street........ ........ >« . ii -

REIKALINGOS MOTERYS 
DARBININKES

— 4n iki 50 metų senumo, dirbti 
prie lengvų abelnų darbų saivage 
w«rehoiise. Atsišaukite asmeniškai J 
Warehouse Empiovment ofisą.

NATIONAL TEA CO.
100© Nio. Crosby Street

MERGINOS DLRBTI VPJE — 18-35 
Lengvas ir švarus darbas. 40 centų 
j valanda. Greitas isidirbimas j ge
resnius darbus. Kreipkitės j —
G. J. AIGNER CO.. 803 S. Jefferson

SEIMININKE reikalinga, viduram- 
žiaus ar senyva moteris. Turi apsi
gyventi ant vietos. Ateiviu šeima. 
Privatiniai namai. PHIL MANOITS. 
MANsflelil 2000. eateiųdon 488; — 
• 17 R. MAYFIELD.

100 MOTERŲ REIKALINGA.
Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
nimo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Atsineškite gimimo iifldllimua sočiai 
security kortelę ar pilietybės po
pieras.

DRYDEN RUBBER CO. 
1014 So. Kildare Avenue

. _ . PICKERS ir SORTERS prie leng-
MACHINE TOOL REPAIR VYRAI, j vu Defense darbu. Dienomis ir Jiak* 
Turi būti pirmo kleso. tlmls shiftai. Atsišaukite tarp 9 ,<•

LAMMERT & MARK' CO. 111-tos valandos ryte.
P. D. FAUNAM & CO.Wood and VValnut Sts,

4940 W. Floftimoy St.

VYRAI REIKALINGI
Išmokinsime prie darbų, su geru už
mokesčiu. Olga mokama ir laike 

- . mokinimo. 100% karės produkcija, 
j Kįrelpkitės J — |

BONNAZ EMBROIDERY OPERA
TORES — prie siuvimo bowllng 
marškinių.

LAPTERER 
165 W. Madison

!74S WEST 36th PLACE
1 1 1 " <

REIKALINGI VYRAI. 30 iki 50 me
tų senumo, dirbti popieros baksų iS- 
dirblmo dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite j —

2435 S. ROCKWEII. STREET

MACHINISTAI — AU around maši
nistai ir lathe hands reikalingi. Tu
ri .turėti savo jranklus.

SASGFA- DERRICK COMPANY 
3101 W. Graml Avenue

CABINET MAKERS reikalingi. Pa
stovūs darbai, gera užmokestis. At
sišaukite į —

2041 W. CHITRCHILL

TOOL GRINDERS
Patyrę prie visokių rūšių Lathes, 
Toois ir Cutters. Atsišaukite tarp 
8-tos valandos ryto ir 5-tos valan
dos popiet.
PIONEER GEN-E MOTORS 

5841 W. Dickens
AGENTAS reikalingas Roseland ko-

’ MERGINOS
Prie pakavimo ir išpildymo or

derių. Patyrimas nereikalinga.

WALTER FIELD CO.
610 W. Fulton St.

MERGINA REIKALINGA prie ge
nera',nio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuviu kalbos. Darbas pa
stovus. Pašaukite te'efonu: —

LAFAYETTE 8248

PARDAVIMUI KRAUTUVU 
Randasi geroj vietoj, netoli MoKInley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo prtežastls — ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutovr. 2200 W. 37th SL, 
Chicago. IU.. tel. LAFsyette 6AM.

PARSIDUODA — 5 kambarin medi
nis namas. Lotas vra 60x125 pėdų. 
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos 
,r parito. Dėl tolimesnių informacijų 
Rrelpkitės sekančiu adresu -r-

7202 S. FAIRFIELD AVENUE

PARSIDUODA — naujas 4 kambarių 
i lon, jo jo — rinkti prenumeratas tr i namas. Concrete bloksų nams taa ir 

—>j. I moderniškas plombine. Netoli De-11 išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi 
niginis atlyginimas labai geras. At- 
sišauk’te } “DRAUGO” RASTINE, 
2334 So. Oakley Avė., Ch'cago, III.,

fense dirbtuvės. Pašaukite Savininką: 
TRIANGI.E 0619.

Už PRIŽIORfiJIMA STOKERIO 3 
kambariai, maudynė ir t. t. bus duo- Kuo mažiau patogumu, dama DYKAI pragvvenimni. Pašab- 

| , kitę telefonu - PROSPECT 9181tuo mažiau reikalavimų; o dėi platesnių informacijų.
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo' jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

i
Kas laisve brangina, tas 

perka War Bonds.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

Paliaubų dien
Nuostoliu diena

0TTAWA, Kanada, rūgs. 
29.—Kanadoj yra nužymėtos 
per metus šešios viešosios 
šventės: Nauji Metai, Didy
sis Penktadienis, pirmasis 
liepos pirmadienis (Domini
jos diena), Darbo diena, Pa
dėkos diena ir Kalėdos.

Dabar vyriausybė pri
dėjo dar keturias šventes. 
Paliaubų diena Kanadoj bus 
minima kaip Nuostolių die
na, Velykų pirmadienis ir 
dar kitos dvi viešosios šven
tės.

Vieni žmonės darbuojasi, 
kaip bitės rinkdamos menių 
nao kiekvienos gėlės, o k’ti 
— lcaip vorai, renka tiktai 
nuodas.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽBNKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

81 flpna virt 50 m. tos 
pačion šeimos rankose!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
- 4

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorlals Erected Anywhere

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SA VINGI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnaalaa Chamber of Cniim rv

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.

TeL ESTebrook 3845 Tel. REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-8 vai.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
Ir RaM|

SOUTH HERMITAGE AVENUB

Tel. YARDS 1741-174?
44Ų SOUTH FAIRFIELD AVENUB 

ToL LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš atoties WQES (1390), 8U Povilu šaltimleru.
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname," jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto 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, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. y
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Amerikos ambasadoriai ir Lietuva
. n

Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone biuletenis — “Cur- 
rent news on the Lithuanian sitųation” šio mėnesio lai
doj turi dviejų Amerikos ambasadorių dienynų ištrau
kų. apie Lietuvą.

Iš Amerikos ambasadoriaus Berlyne p. Dodd dieny
no paaiški, kad Hitleris jau seniai planavęs pasigrobti. 
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Ambasadorius Dodd 
savo dienyne komentuoja Hitlerio kalbą, pasakytą Ber
lyno operos name 1935 m. gegužės mėn. 21 d. Jau tada 
Hitleris pasakęs, kad Lietuvą, Vakarų Lenkiją ir Es
tiją reikia prijungti prie Vokietijos.

Birželio 25 d., tais pačiais metais, p. Dodd dienyne 
turi parašęs:

“Užsienių korespondentas šiandien pasakė man sa
vo įsitikinimą, kad Anglija ir Prancūziją griežtai 
priešinga bet kokiam žygiui, kurs vestų į karą, net 
ir tuo atveju, jei Vokietija aneksuotų Lietuvą”.

Vadinas, jau 1935 m. vasarą naciai planavo smūgį 
Lietuvai ir Europoje buvo baimės, kad tai gali būti 
visuotino karo pradžia.

1936 m. rugsėjo 16 d. ambasadoriaus Dodd dienyne 
pasakyta:

“Aš manau, kad Hitleris mano aneksuoti Baltijos 
valstybes... jei tik kur nors skilimas įvyktų, ypač jei 
Prancūzija ir Anglija sutiks panaikinti sutartį tarp 
Rusijos ir Prancūzijos”.

Lietuvos Pasiuntinybė čia pastebi, kad Anglija ne
davė savo sutikimo Sovietų netiesioginiai Baltijos val
stybių agresijai 1939 m. vasarą. Toliau cituojama An
glijos lordų rūmuose Halifoxo pasakyti (1939 m. gruo
džio. 5 d.) žodžiai, kad ne Anglija, bet “Herr Hitler 
bartered what was not his property — the liberties of 
the Baltic peoples”.

Biuletenis paduoda gana daug ištraukų ir iš Joseph 
E. Davies, Amerikos ambasadoriaus Sovietų Rusijai, 
dienyno.

Ambasadorius Davies stipriai pabrėžia Baltijos tau
tų troškimą gyventi taikoje ir būti nepriklausomomis. 
Jis daug rašo apie Lietuvos santykius su Sovietų Ru
sija, Lenkija ir Vokietija. Iš tų visų trijų valstybių So
vietų Rusijai Lietuva buvusi draugingiausia. Mat, su
tartys buvo aiškios. Sovietų Rusija daug kartų yra pa
sisakiusi už visišką Lietuvos nepriklausomybę, pripa
žinusi sienas, pasirašiusi nepuolimo sutartis.

1938 m. kovo 26 d. savo dienyne p. Davies rašo pa
žymėtiną dalyką. Kai 1938 m. pavasarį Lenkija pa
siuntė Labai griežtą ultimatumą Lietuvai, reikalaudama 
panaikinti karo stovį ir Vilnių jai pripažinti, tada bu
vo didelis karo pavojus. J. Davies rašo:

“žmonių komisaras užsienių reikalams L'tvinovas 
man pranešė, kad gyvai rūpinasi tuo faktu, kad 
Lietuva aktualiai turi pasilikti nepriklausoma”.

Įdomu, kad p. Davies savo dienyne “svarsto” ir ko- 
munizmo bei nacizmo klausimą. Jis rašo:

“Mes turime būti amžinai dėkingi, kad mums nėra 
reikalo daryti pasirinkimą.... tai yra defyttatinė pa- 
*ziiiru ir mano wr>o.rsrarauas« KLiorus-r oami.LnrKn>li mu. L.u l_ 
bet apie pasirinkimo vieno ii dviejų reikalą.”

Prie šių žodžių Lietuvos Pasiuntinybė ’videda la
bai teisingą pastabą:

“Kas liečia lietuvius, jie tikisi, kad nebus verčta- 
mi daryti tokį pasirinkimą: jie bijo abiejų ir nacizmo 
far komunizmo, kaip autorius savo knygoj teisingai 
pažymėjo. Lietuvos žmonės savo pasirinkimą pada
rė 1918 metais, kuomet jie paskelbė savo ryžtingumą 
turėta laisvę ir nepriklausomybę, Jų ponArinkanas ki
toks io*gaU būti”.

Iš tų dviejų Amerikos ambasadorių dienynų yra 
aiškūs du dalykai — 1) Vokietijos naciai beveik nuo 
pst savo įsigalėjimo pradžios jau planavo pasmaugti 
Lrituvos ir kittį Baltijos valstybių nepriklausomybę;

2) Sovietų Rusija dėjosi Lietuvai drauginga ir net da
vė suprasti, kad reikale ji Lietuvą gins.

Tačiau netrukus pasirodė, kad nė viena jų Lietuvai 
nebuvo drauginga. Sovietų Rusija, kuri buvo audąriusi 
draugingumo sutartį su naciškąja Vokietija, pati pir
moji savo ginkluotomis jėgomis Lietuvą užpuolė ir pri
smaugė jos nepriklausomybę, sulaužydama visą eilę 
gražiausių sutarčių ir pažadų.

Rusijai tuo pačiu atsimokėjo Hitleris. Jis irgi sulau
žė sutartis su Maskva ir 1941 m. užpuolė Sovietų Ru
siją, įgyvendindamas ir savo seniai darytus Baltijos 
valstybių užgrobimo planus. Tuo būdu Lietuva nuo 
žiaurios Rusijos meškos, pateko į plėšraus vilko — Vo
kietijos nacizmo nagus.

Gerai, kad Pasiuntinybė kelia tuos faktus aikštėn ir 
angliškai skaitantį pasaulį stengiasi supažindinti su 
Lietuvos skaudžiomis nelaimėmis ir jos žmonių troški
mu nusikratyti okupantais ir atstatyti savo laisvą ir 
nepriklausomą valstybę.
• ■

Drąsinančio; žinios
Iš karo fronto su japonais šiomis dienomis ateina 

drąsinančių žinių. Šauniai kovoja Amerikos lakūnai. 
Jie sėkmingai naikina priešo lėktuvus ir laivus.

Amerikiečiai lakūnai ir kituose frontuose daro drą
sių ir sėkmingų žygių.

Šie įvykiai aiškiai kalba apie tai, kaip svarbų vaid
menį moderniškame kare vaidina aviacija. Ne be rei
kalo dabar yra dedama didžiausių pastangų, kad pa
gaminti greitesnių, stipresnių lėktuvų, negu priešai tu
ri. Taip pat norima jų daug prisigaminti. Ne be rei
kalo rūpinamasi aviacijon sutraukti gabiausius ir drą
siausius vyrus ir juos gerai paruošti lakūnais, bombar- 
dieriais, navigatoriais, radijo o'peratoriais, technikais 
ete. Tos vyriausybės ir kariuomenės vadovybės pastan
gos turi susilaukti visos visuomenės stipriausios pa
ramos. šiam planui vykdyti neturi pritrūkti nei pini
gų, nei medžiagos, nei žmonių.

Amerikos lakūnų didvyriški žygiai karo frontuose 
turi būti dideliu akstinu daugiau pirkti U. S. karo bo
nų, aukoti Amerikos Raudonajam Kryžiui, rinkti karo 
pramonei plieno ir geležies laužą.

Lakūnai ir kitos mūsų kariuomenės dalys šauniai 
atlieka savo pareigas karo frontuose. Jei tik mes pa
našiu būdu savo pareigas vykdysime, karas bus grei
čiau laimėtas.

Anglą mokesčiu našta
Didžiosios Britanijos žmonės neša didelę valstybinių 

mokesčių naštą. Kiekvienas žmogus Anglijoj šiandien 
moka valstybei penkiasdešimts procentų arba dešimts 
šilingų nuo svaro. Pirmojo Pasaulinio Karo metu te
mokėjo trisdešimts nuošimčių. Anuo karo metu išlaidos 
“suvalgydavo” du trečdalius visų krašto įeigų. Šiuo 
metu iš $31,716,000,000 metinių valstybinių pajamų iš
leidžiama $21,144,000,000.

žinant kokią anglai mokesčių naštą neša, amerikie
čiai negali perdaug skųstis.

Vis garsiau kalbama, kad viena diena savaitėje bus 
taip vadinama “bemėainė diena”. Katalikai tokią dieną 
— penktadienį visais laikais turi. Tad, pasninkas jiems 
nenaujiena. Bent karo metu tepapasninkauja ir neka- 
talikai.

Išspaudos apžvalga
Už visą teartų laisvę \

“Nevv York Times” vėl garbingai laikosi savo tie
sios krypties už visų tautų — didelių ir mažų — lais
vę. Rugsėjo 23 d. redakciniame straipsnyje “Times” 
apie Suomiją primena, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
pirma buvo paglemžtos Rusijos, vėliau sutremptos na
cių armijų. Straipsnio gale yra toks aiškus pareiški- 
mas:’ I X

“Jei pasaulis nebus laisvas, nebus laisva jokia vals
tybė — nei maža, nei didelė. Galime tikėtis, kad Rusija 
bus pakankamai išmintinga savo noru po karo atsta
tyti 1939 metų sienas”.

Reikia ne žodžių, bet darbą
Sandariečių savaitraštis praėjusios savaitės laidoje 

padarė tokią pastabą, su kuria negalima nesutikti. Jis 
rašo:

“Amerikos lietuviams nesunku būt stipriai susior
ganizuoti, sukelti lėšų įvairioms akcijoms, jei jie bent 
dešimtą dalį savo kalbų paverstų į darbus. Iki šiam 
laikui prišnekėta kalnai, o padaryta tik mažas kups 

' telis. Kitos tautinės grupės praktikuoja kitonišką mo
ralybę: jos atlieka daug, bet be pasigyrimų.’’

Mūšiuose prie Stalinogra- 
do jau žuvo šimtai tūkstan
čių vyrų. Kiek žuvo civili
nių žmonių — moterų ir vai
kų, skaudu apie tai ir kal
bėti.

Vokiečiai pernai apie šį 
laiką, dar turėjo daug vil
čių Maskvą ir Leninogradą 
paimti ir ten žiemą praleis
ti. Bet to savo tikslo jie ne
pasiekė. Teko pasitraukti ge
rokai atgal ir didelius nuos
tolius pakelti.

Šiemet panašiai vyksta 
prie Stalinogrsdo. Bet čia 
dar didesniu įsiutimu vokie
čiai veržiasi ir gausingiau 
ir savo ir rusų kraują lieja, 
kad užsibrėžtą planą įvyk- 
dinti.

Jei vokiečiai šiomis dieno
mis Stalinogrado nepaims, 
jų karo planai nebus įgy
vendinti.

Reikia žinoti, kad ir vo
kiečių dauguma šio karo ne
norėjo. Vokiečių tautą Hit
leris blitzkriegais “bovino”. 
Daug žadėjo karininkams, 
daug žadėjo žmonėms.

Hitlerio žygiais pernai ru
denį vokiečiai nusivylė ir, 
išrodo, nusivils'tt* šį rtldenį. 
Padidės visame krašte ne
pasitenkinimas. Kils nepasi
tikėjimas Hitlerio valdžia. 
Prie to prisidės gyvenimo 
reikmenų trūkumas ir beveik 
neišvengiamas badas.

Dėl to, reikia suprasti, ko 
dėl Hitleris dabar despera
tiškai kovoja, kad Stalino- 
gradą paimti.

•
Antrasis frontas Europoj, 

neabejojame, netrukus bus 
atidarytas. Bet mes esame 
tikri, kad bet kokia agita
cija jo nepagreitins.

Nepagreitins antrąjį fron
tą atidaryti nei spauda, nei 
masiniai susirinkimai, nei 
Willkie pasimatymas su Sta
linu. Jį atidarys vyriausieji 
karo vadai — Rooseveltas 
ir Cburchill, pasitarę su mi- 
litariniais ekspertais.

Kelti bet kokį reikalavi
mą, kur kokį karo frontą 
pradėti, reiškia nepasitikėti

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas.

Labdarių centro 
susirinkimas

Lietuvių Labdarių Sąjun
gos centro susirinkimas bus 
laikomas trečiadienį, rugsė
jo 30 dieną šv. Kryžiaus 
par. Salėj.

Visi labdarių Sąjungos 
centro susirinkimai yra la
bai svarbūs. Bet ypač jie 
yra svarbus dabar, kai yra 
vedamas lietuvių senelių 
prieglaudos namo statymo 
darbas, kai vedamos didžiau 
sios pastangos pradėtąjį 
statybos darbą užbaigti.

Visi centro valdybos na
riai, direktoriai, visų labda
rių kuopų atstovai ir valdy
bos prašomos būtinai atvy-

.. - • • v •: M -; 'P
(Iš “Draugo” 1917 metų 

rugsėjo 30 d.).

Rusijoj — visuotina be
tvarkė... Rusijos armijoj ne
bėra kariškos drausmės. Po
litikos ir pramonės santy
kiai kuo aštriausi. Be kazo
kų, nieks kitas nebenori ka
riauti. Kariuomenės oficie
riai virto kareivių pastum
dėliais. Kareiviai užpuldinė
ja ir plėšia traukinius. Vi
same krašte reiškiasi didžiau 
šia betvarkė.

•
Įsakyta areštuoti Leniną... 

Rusijos vidaus reikalų mi
nistras įsakė areštuoti ra
dikalą Leniną, kuris yra vo
kiečių papirktas ir darbuoja
si Rusijos žmonių nelaimei.

vyriausybe ir karo vadovy
be.

Reikšti šiais laikais toks 
nepasitikėjimas yra pavojin
ga, nepatrijotiška.

MEET IN WORLD SEKIES

kti į susirinkimą. Labda
riams ir priminti, berods, 
nereikia, kaip yra svarbu 
lankyti mėnesinius centro 
susirinkimus.

Bet mes norime, kad ir 
kitų lietuvių organizacijų 
ar draugijų veikėjai bent 
retkarčiais atvyktų į labda
rių susirinkimus ir geriau 
susipažintų su Sąjungos dir 
bamais darbais. Tokie rei
kalai, kaip senelių prieglau
dos statymas yra visuoti
ni reikalai, visos mūsų vi
suomenės reikalai ir dėl to 
visų mūsų draugijų vadovy
bės, visa visuomenė privalo 
jais domėtis ir rūpintis.

Šiuo kartu ypatingo dėmė 
šio norime atkreipti mūsų 
politikos veikėjų.

Kitų tautų politikos vei
kėjai daug rūpinasi labda
rybe, savųjų šelpimu ir prie 
glaudomis. Turime pripažin 
ti, kad ligšiol lietuvių poli
tikams lietuvių labdarybės 
reikalai buvo lyg ir svetimi, 

i Labdarybės Sąjungos susi
rinkimuose jų pasigendame. 
Vis tik noėtume, kad bent 
dabar ir vienos ir kitos po
litinės partijos veikėjai pra 
dėtų lankyti labdarių sąjun
gos centro susirinkimus. 
Jie savo patarimais ir dar
bu daug galėtų prisidėti, 
kad pagreitinti senelių prie
glaudos užbaigimą. Jie gale 
tų pasirūpinti išgauti mies
te viešą rinkliavą — “Tag 
Day” ir patarpininkauti ki 
tuose darbuose ir reikaluo
se.

Ir Labdariai ir labdarių 
sąjungos bičiuliai prašomi 
neužmiršti, kad šiame susi
rinkime turėsime aptarti są 
jungos metinio seimo reika
lus. Turėsime nuskirti sei
mui laiką, vietą, programą 
ir 1.1, žodžiu, šį vakarą gau 
singai susirinkime į Šv. 
Kryžiaus par. salę, 7:30 vai.

Valdyba

This looks likę a pre-World Series powwow, but actually this pieture of Joe McCar- 

tby, the Yanks, manager (left), and Billy Southworth manager of the Cards, was



Trečiadienis, rūgs. 30, 1042 — DBSUVZB ___________'____________________________ 5
.r ■ i ... i ■■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■. ; ■■ - ■?

CHICAGOJE
Prie Aušros Variu 
parapijos pikniko 
rengiamasi ne juokais

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VVest Side. — Išrodo, kad 
sekmadienis, spalio 4 diena, 
ištikrųjų gali būti graži die
na. Mat, tą dieną iš eilės tu
rėtų įvykti Aušros Vartų 
parapijos piknikas Vytauto 
parke. Klebonas pareiškė, 
kaip bus taip, bet parapijos 
piknikas tikrai bus, ir, štai, 
ir rengiamasi prie jo. Komi
teto narys Antanas Urbonas, 
policininkas, kiek teko girdė
ti, ruošia kokį tai surprizą. 
Koks tas surprizas hus, — 
paslaptis. A. Urbonas daug 
uolumo ir pasišventimo pa
rodė vasariniam parapijos 
piknike, be abejonės, kad ji
sai tą patį padarys ir šiam 
piknikui. Kiek teko nugirs
ti, kad prie šio surpriso pri
klauso ir biznierka, taverni- 
ninkė Stasė Kaupienė, kuri 
su savo draugėmis praeitą 
vasarinį pikniką tiek daug 
pasidarbavo ir parodė nuo 
širdumo, kad, ištikrųjų, iš 
čia augusios moteries susi
laukti tiek pasiaukojimo, tik
rai džiugu. Garbė S. Kaupie
nei ir jos pagelbininkėms- 
draugėms, kad tiek gražios 
ir atviros širdies parodė sa
vo parapijai. — - ....

Daug nuoširdumo ir dar
bo parodė vasariniam pik
nike šeimininkės ir jų pa- 
gelbininkės, bartenderiai ir 
visi kiti geraširdžiai, tikima
si, kad neprasčiau bus ir 
šį aekmadieiiį, spalio''4 d. ‘

Gerieji parapijiečiai — ei
liniai, biznieriai, profesijona- 
lai ir visi klebono bičiuliai 
po plačiąją Chicagą atjautė 
ir gausiai suvažiavo, be abe
jonės taip bus ir šiame pik
nike.

Užtat, brangieji ir bran
giosios, tebūna spalio 4 die
na ne vien tik Aušros Var
tų parapijiečių, bet tebūna 
visų gerųjų Chicagos lietu
vių diena, kurią grašiai ir 
linksmai praleisime Vytau
to parke. K.

Su chicagietėmis
(Atkelta iš 2 pusi.)

Leščinskienė, S. Jurgaitė ir' 
J. Pukelienė su savo dukre
le Margareta (5 metelių am
žiaus).

Pietūs buvo “extra good” 
Seselė M.- Gabrielė, maloni 
ir svetinga vyresnioji, nuo
širdžiai patarnavo. Visi gė
rėjomės jos nepaprastu vai
šingumu. Be to, kiekvienas 
gavome gražią atmintį: auk
sinę sagutę — kryželį, o ma
žytė Margareta — puošnų 
rožantėlį.

Rugsėjo 23 d. kun. J. V. 
Skripkus paėmė svečius va
karienei į Žale na polį, Pa. Po 
vakarienei išlydėjome dv. 
Pranciškaus vienuolijos di
delę rėmėją S. Jurgaitę, o 
patys grįžome i Dievo Ap
vaizdos kalną vėl gėrėtis ir 
laimingai atsilsėti.

Ir vėl į dv. Kazimiero 
mokyklą, So. Sldėj

Rugsėjo 24 >dieną seselė 
M. Gabrielė au reikalais lan-

MAUSTOMA I GABALUS, KAD SUTIRPDINUS IR PADARIUS NAUJĄ TANKĄ

Dalyvavusi pirmam pasauliniam kare prieš 25 metus ir ilgai stovėjusi priešais Dariaus-Girėno paminklinį namą, 
4416 S. Western Ave., ši tanka praeitą savaitę elektros sro ve piaustoma į gabalus ir kraunama į troką. Iš kairės į 
dešinę: Henry Gacionis; A. N. Kasper, buvęs posto komanderis; B. R. Pietkiewicz ir užpakaly nepažįstamas stebėto
jas žiūri, kaip darbininkas Ray Meyers elektra piausto tanką. (Hernld American photo).

kėši šv. Pranciškaus vienuo- kalbėjo kun. A. Tamoliūnas. 
lijoje ir visus svečius ant Po jo kalbos III-čiojo sky- 
rytojaus vėl kvietė į šv. Ka- į riaus “Juniors” šauniai su

išlaikymui čia, Amerikoje, 
mūsų išeivijoje.

(Bus daugiau)

Plunksnų Kaldras
PADAROME IR JŪSŲ 

PATALU —
Kai perkate jnateriol* iš mūsų 
krautuvės— už tiktai £Q i

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 g. HALSTED ST. 
Phone: VARDU 4778

Visas darbas ii prekės yra 
pilnai garantuota.

D1DK1.1H MUSU
M1LALM&KO STAKO MUZIKA- 

14MIU INmhUMENTV. 
PAM1NAUDOKJT HtOUA DABAJR 

KOL DAR HKHPAHDUOTI
’ TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI, SAKA PHONES, KLŪ
KĘS du — >66.00, »37 50,
>46.00 lr >75.00. Viai gurtuRuou 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
>0.00, >0.60. >11.00 Utį 110.00.
STRIUNINIAI BASAI — >00.00. 
>110.00 lr >160.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — >11.00. 8M1CE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — >1.60, >1.00, >1.00, 
>10.00 lr >16.00 Striūnos dSl vi
lų vtrOmlnetų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >10.60, 
>01.00, >00.00, >00.00. PEDALS. 
HI BOTS, CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brui lr "rved" lnatrumentams 
pritaikomi Jūsų tapomu.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas. x.

Atstatymas vlaų dailų Clarua- 
tama, Trtūboma, Saaapkonea, 
8mulkoms lr Gultarama.

GOLDSTEIN’8 MUSIC SHOP 
•t« Maxwell Bt. Chieago.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

’ SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rfišlea moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsidukla nuL-ntlntomla kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
SS

zimiero mokyklą (So. Side), 
o kun. J. V. Skripkų ir kun. 
A. Tamoliūną prašė tą die
ną pakalbėti High School 
studentams, kurie rūgs. 25 
dieną turėjo assembly — sa 
vaitinį sąskrydį. .

Mano vikariavimo laikais 
(1919-1920) dar nebuvo 
High School. Pirmiau viršu
je buvo didelė svetainė te
atrams, seimams, baliams ir 
šokiams. Dabar pakeista į 
High School s,u 10 klasių- 
kambarių. Vyresnioji seselė 
M. Gabrielė, prityrusi peda
gogė, mums aprodė visų kla
sių kambarius.* I

Elementarinės mokyklos 
vaikų yra viršum 300, gi 
Higb School turi puikią bi-• 
blioteką, kurioje randasi su! 
viršum 7,000 knygų. Komer
cijos skyriuje yra 28 nau
jausios rūšies rašomosios 
mašinėlės. Biologijos kabi 
netas turi visus įtaisus ir j 

reikmenis.

Po klasų kambarių aplan
kymo atsiradome apačioje, 
kur išstatyta ir įrengta pui
ki, ruiminga svetainė. Čią 
susirinkę 120 Šv. Kazimiere 
High School studentų jau 
laukė mūs svečių. Ir čia tuo
jau prasidėjo assembly — 
sąskrydžio programa. Prog 
ramos vedėjas stud. J.' Zig- 
montas, pasveikinęs svečius 
ir studentus, pakvietė susi
būrusius studentus sudai
nuoti dvi dainas: “Christ 
the King” ir “Ramparts we 
watched”. Po to gana ilgokai;

dainavo “Keliaujam su dai
na”. Po ko įspūdingai kai-' 
bėjo kun. J. V. Skripkus, o 
paskui vyresnioji seselė M. 
Gabrielė. Ba’giant, sudainuo 
ta “Pep Song”, ir visiemt 
sustojus “Star S p a n g 1 e d 
Banner”.

Visa programa buvusi be 
galo įspūdinga ir patriotin- 
ga. Tai didelė garbė kun. 
kleb. Magnui Kazėnui, ku
rio vadovybėje viskas taip 
puikiai suderinta, parengta 
ir įkurta tokia prašmatni, 
kultūrinė įstaiga pačių lie
tuvių naudai ir lietuvybės

Teisybė nepakenčia tingi 
nių prabangos ir neišmanė
lių pasipūtimo.

Prašo trijų 
bilijonų dolerių

Navy prašo tris bilijonus 
dolerių dėl naujų 14,000 lai
vyno lėktuvų pastatymo.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
I SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $35.00 * Art nn 

vertės “olose out” kaina ................................................. įPLL.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų. '

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nn'S.Ttt'
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ......................... U j r lj

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai paaiųtL Tikra vertė nuo $15.00tftn n C :1_: <tlC 
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. *^1 p i D* ZU

| FUR COATS, $75.00 vertės, *nn nn
Parsiduoda po tiktai ........................................................ įpZu.UU

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC Ot :r <0 QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

j MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESĖS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <£1 no 
da po tiktai ............................................................................ ųjl.uO

|$15.00 vertės KOTAI, ęn nr
parsiduoda po tiktai ........................................................ 3>Ū« / □

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

N E W VICTORY 
HOSP1TAI*

Po nauja vadovyste.
Naujai i adė kor uotą ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 33th PLACE
Phone: YARda 2330

POiutl IrPiiKlau. MciHko. LH-pnrl
gydymui vl> >kfij ligų — 

amurklų ir liglaikinli).
I’ibicl ĮnuKlas ChlrtirKiJn* IH- 
IMirtuteiiUis kur »va r litui, ir ma- 
2<wnea op>'i iicikut atll-ka atsako- 
Ulinei Chirurgal-Dakt irai.

Pilimi įrengta l*li,siotlh«-r«M» Dr- 
IMki-tiiMMitaK prlMk aitant lUaiher- 
iiiy, Citra Vlolet Hay, Hlnusoldal 
ir kitus iiiodcrnlAkus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtu*. X-Hay Depart- 
mentas daktaram* ir pacientams.
NA xleiw.nl x ertam ligoniui ne- 
Imis atstumtu. iWI stokos pinigų, 
gertauslas gydymas Ir prleilūra 
Kam link mofce*<'-lij, ML-itamlnnf, 
kad būtų Jums ko .patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

J'

Labai Svarbus Visuomenei^ 
PRANEŠIMAS

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi 
sunkesnis.

'SĘJfi Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas 

dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija 
Anglių Co. dar jų turi.

Ši firma turėdama 30 metų anglių
• 18I1 kiznyJe patyrimą, pilnai gali patenkinti 

Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Dinlng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washen — Mangels — and 

Stovėt.
advertised itema.Nsidonaily

FURNITURE
BROKER

Phone: LAFAYETTE 2584 
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

NEŽIŪRINT KUR BŪNA —• NAMUOSE — SVEČIUOSE «.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU AWDA KLAUSOSI!

mARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
į I { Į Vlenlnttlto Ir Smagiausiu
\ /\ ' T Vakarinis Lietuvių Programa*

- VIENUOLIKTI METAI! - 
jFgjtir SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.

| KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
67M 8o. Western Avenne 

Phone: GBOvehiH 2242

f

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC MSI

J?

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

5332 SO. LONG AVE.

*8.65
*8.95
*10.50

TEL. PORTSMOUTH 9922
----------

xleiw.nl


r* r a r n a n

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

5^ S T*5M
i 4*
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Norima gauti 10,000 
savanorių pakraščių 
sargybai

Į Chicagos gyventojų bu
vo kreiptasi, kad jie stotų į 
pakraščių sargybą be už- 
mokesnio. Nuo pereito antra 
dienio j pakraščių sargybą 
jau įstojo daugiau kaip 650 
savanorių. Norima gauti pa 
kraščių sargybai 10,000 sa
vanorių.

Kaip chicagietis išsigelbėjo 
nuo japonų kulkos

Jūrose chicagietis gulėjo kaip negy
vas; japonai praplaukė nuo jo už ko
kią 50 pėdų. Kitus įgulos narius su
šaudė. Aštuonioliką valandų plaukė 
kol pasiekė krantą.

v*

mu

St. Sgt. Paul Allen
Povilas Aleliūnas gimė 

Chicagoje, III., 1913 m., spa 
lių 18 dieną; jo tėvai — Le
onas ir Morta Aleliūnas.

Povilas Aleliūnas yra bai 
gęs šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą, 
De LaSalle vidurinę mokyk-

Cpl. Kazimieras P. Šerpetis
Cpl. Kazimieras šerpetis 

gimė 1917 m., rugsėjo 16 
dieną, Chicagoje, III., jis 
baigė šv. Mykolo pradžios 
mokyklą ir Tuley high 
school; jis yra mašinistas; 
pasižymėjo baisbole.

Cpl. K. šerpetis prieš iš- . ..
t* j • o i U ir Northwestern kolegiją,vykdamas į Dėdės Šamo ka. „ 6 J

riuomenę gyveno šiuo adre
su: 1710 N. Honore, str. Da 
bartinis adresas yra: Btry. 
B., 210 F. A., Bn. Fort Le
vis, Wash. A.P.O. 33.

K. Šerpetis priklausė prie 
8v. Vardo ir šv. Juozapo 
draugijų. Jo tėvai — Kazi
mieras ir Elenora šerpetis.

jis dirbo raštinėje prie skel
bimų.

St. Sgt. P. Aleliūnas da
bar yra kariuomenėje ir jo 
adresas yra šis: Hg. Co. 82 
d. Armd. Ren. Bn. A. S. N. 
3630 23 22 & po 252, Dil- 
worth, North Carolina; 
prieš išvykdamas į armiją, 
jis gyveno šiuo adresu: 3334 
South Lowe avė.

Ugnis ir žmonių 
budrumas

Chicagoje nuo spalių 4-10 
d. įvyks priešgaisrinė savai 
tė, kurioje žmones turės pro 
gos arčiau susipažinti su 
ugniagesių organizacija ir 
taip pat labiau įsigilinti į 
tuos nuostolius, kuriuos at
neša gaisrai.

I
Gaisrai padaro didelius 

nuostolius, todėl žmones raz
ginami būti budresniais, kad 
ugnis nenaikintų jų ir visuo 
meninio turto.

Dėl padangų ir jų tūbų krautuvininkai 
turi užpildyti blanką R-1? iki spalių 15

Mr. Mulcahy, OPA direc
tor of the Chicago Metropo 
litan area, praneša, kad dėl 
automobilių tairių, ir jų tū
bų racionavimo ketvertis 
baigiasi rugsėjo 30 dieną ir 
prašo visus tų dalykų par
davėjus išpildyti blankas 
formos R-17 ir nusiųsti į ra 
cionavimo boardus.

Taip pat turi pranešimus 
padaryti ir tie automobilių 
padangų, jų tūbų ar automo 
bilių motorų pardavėjai, ku 
rie nustojo pardavinėti tuos 
dalykus prieš birželio 1 die
ną, šių metų.

Blankas formos R-17 turi 
ri išpildyti šie: 1) kas turi

pardavimui naujų padangų, 
ar jų tūbų; pataisytas pa
dangas ar tūbas; 2) Kas lai
ko ir turi pardavimui auto
mobilių motorus; 3) Įstai
gos, kurios duoda paskolas 
automobilius pirkti.

Nereikia asmenims pra
nešti, ant kurių automobi
lių yra padangos uždėtos.

Pranešimus turi padaryti: 
gasolinų stotys, automobi
lių pardavėjai, retežui krau
tuvės, padangų krautuvės, 
vartotų automobilių parda
vėjai, automobilių krautu
vių pardavėjai, pataisytų 
dangų krautv.vės ir -motor- 
ciklų padangų pardavėjai.

Areštuoja už 
greitą važiavimą

Chicagos policija smar
kiai čiumpa už pakarpos vi- 

1 sus tuos, kurie greičiau va
žiuoja, negu po 35 mailes į 
valandą, pavyzdžiui užva
kar buvo areštuoti 122 auto
mobilistai už greitą važiavi
mą.

Mokiniai seno • 
metalo vajuje

Chicagoje pradėjo smar
kesnę kampaniją seno me
talo rinkime.

Šią savaitę apie 400,000 
Chicagos 336 viešų pradžios 
ir 40 aukštesnių mokyklų 
mokiniai pasiryžo surinkti 
100,000 svarų seųo metalo.

Jūreivis Robert James 
Canavan, 20 m., pirmiau gy
venęs Chicagoje ir dirbęs 
drugstoryje — aptiekoje, aš 
tuonioliką valandų plaukė 
Pietų Pacifike, kai japonų 
kruseris subombardavo jų 
žvalgybinį laivą. Penki ame 
rikiečių žvalgybinio laivo 
įgulos nariai žuvo jūrose 
nuo japonų kulkų, o tik Ro
bertui J. Canavan’ui pasiekė 
išsigelbėti. Robertas J. Ca
navan’ui pasisekė išsigelbė
ti. Robertas J. Canavan už 
kokių 50 pėdų buvo nuo ja
ponų laivo, bet jis nudavė 
negyvu ir japonai pro. jį 
praplaukė ir nešovė, o kitus 
įgulos narius jūrose sušau
dė.

Priešas atidaro ugnį

Robert J. Canavan apie šį 
įvykį Soiomon salose taip 
pasakoja:

— Amerikos žvalgybinis 
laivas išplaukė iš savo ba
zės rugpiūčio 18 dieną vaka 
re. Mūsų žvalgybinis laivas 
išplaukė prie Guadalcanal 
krantų apsižiūrėti ar nėra 
kur nors priešo submarinų. 
Mes pamatėm laivą. Į jį ne- 
kreipėm dėmesio, nes ma
nėm, kad tai yra mūsų lai
vas. Bet po kokių penkių 
minučių laivas pakeitė kur
są ir pradėjo smarkiai va
žiuoti, paleido į mus ugnį, 
pradėjo šaudyti. Dabar jau 
buvo aišku, kad tai japonų 
laivas. Mūsų žvalgybinis 
laivas pradėjo smarkiai va
žiuoti. Norėjom nuo priešo 
pasprukti, bet japonai smar 
kiai į mus šaudė. Mūsų lai-

pergyvenimus jūrose toliau 
pasakoja:

— Kada iššokau iš žvalgy 
binio laivelio, tai japonai ne 
užilgo priplaukė prie mūsų 
laivo, pasiėmė iš jo ginklus 
ir nuskandino . Nuo manęs 
japonų laivas buvo už kokių 
penkisdešimt pėdų, aš bijo
jau, kad jų laivas mane ne- 
perskrostų, aš nudaviau ne
gyvu, bet mačiau japonų vei 
dus, girdėjau laivo švilpimą 
ir mačiau japonų laivo įgu
los vyrus, baltai apsirengu
sius. Girdėjos laivo virtuvė
je- žvangėjimai, matyti, ja
ponai ruošės valgyti. Aš gu 
Įėjau jūros paviršiuje kaip 
negyvas, nekvepavau ir ja
ponai praplaukė pro mane 
ir nešovė.

Paskutinį kartą pažvelgė 
į savo draugus

Japonų laivas nuplaukė į 
šalį. Robert James Canavan 
paliko ramybėje, kaip negy 
vą. Robert J. Canavan to
liau sako:

— Japonai nuplaukė į tą 
vietą, kur buvo mūsų žval
gybinio laivo įgulos nariai. 
Nuo manęs jie buvo už ko
kios mailos. Girdėjau dar 
kartą iš japonų šūviai buvo 
paleisti į mano draugus. Pa 
skutinį kartą į juos pažvel
giau ir daugiau jų nebema
čiau. Priešo kulkos pakirto 
jų gyvybes. ,

Plaukė 18 valandų

Robert J. Canavan plaukė 
18 valandų jūromis ir galų 
gale pasiekė Floridos salą. 

\Ten rado apleistus kaimus,

X Kun. K. Malakauskas, 
atvykęs iš Kalifornijos, kaip 
jau buvo rašyta, ir apsisto
jęs Marąuette Park, užėjus 
šaltoms dienoms, persišaldė 
ir turėjo atsigulti Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

X ARD centro piknikas, 
praeitą sekmadienį, Vytau
to parke, nežiūrint šalto o- 
ro, įvyko ir suvažiavusių 
žmonių dosnumu, padaryta 
pelno. Virtuvės pavilionas vi 
są laiką buvo pilnas.

X Mathew Kass, biznierių 
Kass-Kazakauskų, turinčių 
jevvelry krautuvę adresu 
4216 Archer Avė., sūnus, šio
mis dienomis baigė akių gy
dytojo mokslą. Ofiso kol kas 
nemano atidaryti, nes tikisi 
būti pašauktas į kariuome
nę. Diiktė lanko Kelly High 
School.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
paskutinis šįmet piknikas, 
turėjęs įvykti praeitą sek
madienį Sunset parke, dėl 
šalto oro, buvo atšauktas. 
Esant gražiai dienai, dauge
lis tačiau pasivažinėdami bu 
vo nuvykę į parką pasivai 
šinti.

Trečiadienis, rūgs. 30, 1942

X Juozas ir Uršulė Grl- 
šiai-Grish minės retą jubi
liejų, būtent 50 metų vedy
binio gyvenimo. Auk s i n i s 
šliūbas-palaiminimas jubilia-

Į tų bus trečiadienį, spalio 21 
dieną, šv. Jurgio bažnyčio
je. Jubiliatų sūnus, adv. Jo
seph Grish, kurio jau vaikai 
lanko aukštesnes mokyklas 
yra žinomas veikėjas ne tik 
politikoj, bet ir Chicago lie
tuvių visuomenėj.

X Chicago Vyčiai subruz
do veikti. Lapkričio 8 d., Ci
ceroje, bus apskrities seime
lis. Komisija ruošia įdomią 
programą, kuri bus patiekta 
apskrities sekančiam susi
rinkimui spalio 13 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj.

X Brigyta Čižauskienė, 
žmona žinomo Chicago lie
tuvių veikėjo P. Čižausko, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus apdovanota aukso sa 
gute. Ji tris syk aukojo po 
pantę kraujo reikalingo Dė' 
dės Šamo kariams, sužeis 
tiems fronte, čižauskai gy
vena Gage park apylinkėje, 
5753 Artesian Avę.

X A. a. Ciprionas Zaturs- 
kis, miręs rugsėjo 26 d., bu
vo vienas turtingiausių Town 
of Lake lietuvių. Velionis na
mų turėjo veik ištisą bloką.

ATYDA!!
WHOLESALE

LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vis* 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI VTŲ 
DRAUOĄ.

N. RANTER, mt.
MUTUAL LIQUOR~CO.

4707 So? Halsted St
l*elefonaa: BOULEVARD 0014

Automobilio susidaužyme 
sučiuptas žmogžudys

Jau esame rašę, kad rug
sėjo 19 dieną buvo nužudy
tas groserninkas Thomas 
Papayanis, 47 metų am
žiaus, 2300 E. 71 str.

Vakar buvo sučiuptas 
Paul Williams, 23 m., ku
ris prisipažino, kad jis nu
žudė groserninką Thomą 
Papayanį.

Prie Armitage ir Ogden 
avė., stovėjo taxi ir jame 
sudėjo Joe Pakorn, 37 me
tų. Prie Pokorn taxi priėjo 
Paul Williams ir liepė jam už
leisti vietą tardamas: “jau 
vieną žmogų nužudžiau, ne
duok progos kitą nužudyti”.
Williams grasindamas brau-l^

rėjo ir tuojau Williamą pa
ėmė už rankų ir laikė kol 
atvyko policija. Atvykusi 
policija tuojau areštavo 
Paul Williams, kuris prisipa
žino, kad nužudęs groser- 
nininką. Taip ir tapo su
čiuptas vienas žmogžudys 
per Pokorn apsukrumą.

Iš Chicagos praeities
1892 m. spalių 1 d. atida

rytas Chicagos universite
tas. Pirmais metais į uni
versitetą įstojo 500 studen-

Prašo nevėluoti
| Pulk. Paul G. Armstrong,
Illinois Director of Selective 
Service, prašo, kad darbda
viai ir direktoriai išpildy- 
dytų Selective Service for
mą 42-A (Reąuest for de- 
fernment of a’ key man) 
apie darbininkus ir pasiųs
tų boardams, kad galima 
būtų žinoti apie vyrus, ku
rie šauktini į kariuomenę, 
o kurie paliktini. Pulk. Paul 
Armstrong prašo nevėluoti 
tų formų išpildyme ir ko- 
greičiausiai tas blankas iš
pildyti.

vo įgula sugulė ant grindų, žmonių nematyti. Pagaliau Į 
priešo kulkos mus nesužei- rado kaimą, kur žmonės gy- 
dė. Vienas po kito mūsų ven0 Salos gyventojai nus-
žvalgybinio laivo įgulos na
riai pradėjo šokti į vandenį. 
Nebuvo kam vairuoti laivo. 
Tada čiumpu už vairo ir 
bandau irtis į krantą. Bet 
priešas vis šaudo. Matau, 
kad nebegalėsiu išsigelbėti, 
todėl ir aš šokau į vandenį.

Japonai paskandina 
žvalgybinį laivelį

Jūreivis Robert James
Canavan apie savo šiurpius

tebo pamatę nepažįstamą 
vyrą, kuris buvo tik kelnai
tėmis apsirengęs ir jo oda 
buvo nudažyta kariškomis 
spalvomis, čionykščiai gy
ventojai jį pavalgydino ir 
parodė didelį prieteliškumą

Robert J. Canavau pailsę 
jęs daa plaukė 400 jardų 
tarp Floridos ir Tulagos sa
lų ir pagaliau jis buyo pa
imtas amerikiečių marinų 
ir nugabentas į ligoninę.

Mirė Antanas Jocius

Roselande mirė Antanas 
Jocius, kurio laidotuvės 
įvyks šiandien, rugsėjo 30 
dieną.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. 33rd Place. Chicago, III.
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PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI* z

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

ningu nustūmė Pokorn į ša
lį ir jis atsisėdo prie taxi 
vairo ir važiavo. Pokorn 
staiga pačiupo už vairo, pa
suke į šoną ir automobilis 
atsimušė į stulpą, jis to no-

1890 m. spalių 2 d. pirmas 
elektrinis gatvėkaris pradė
jo vaikščioti, šis elektrinis

SPARTA, Wisc. — Robert 
T. Bailey, 20 m. amž. dezer- 

gatvėkaris važinėjo nuo Sto j-tyras, kurs arti čia nužudė

PriAu/icd. 
Protcction 
lor your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
' NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant parteikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —-

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, Sec’y. 3288 SO. HALSTED ST.ny Island avė., ir 95 gatvės 

į South Chicago.
dvi moteris, nuteistas iki gy
vos galvos kalėti.

Budriko Rakandų, Radio, 
Jewelry Krautuvė dvejos 
lubos ir didelis beismontas 
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Karpetų užpirktų kada 
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash 
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko žymus Radio progra
mas iš WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartoiimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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


