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» tHat government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 233

* 40 lėktuvų atakavo bomboneši
Suskylėta Amerikos oro tvirtovė visgi 
nenukrito ir grižo Anglijon

Kai kurie įgulos nariai lengvai 
sužeisti; pasigydę grįžo į pareigas

• KAŽKUR ANGLĮ JOJE bet tas negelbėjo kovoti

BYRNES NAUJOSE PAREIGOSE

■Jk-VKra

(Daily Times, Chicago), 
spalio 5.—Išsivadavusi ame
rikoniško bombonešio — ori
nės tvirtovės, įgula pasako
ja, kaip praeitą penktadieni 
Vokietijos padangėse bom
bonešį netikėtai užpuolė 40 
vokiečių lėktuvų. Iš bombo
nešio smarkiai atsišaudyta,

Amerikos lėktuvai 
ima viršų kovose

WASHINGTON, spalio 5. 
— Konęre&o atstovų rūmų 
specialus pakomitetas iške
lia aikštėn, kad Amerikoj 
gaminami lėktuvai yra ge
resnės kokybės už ašies val
stybių lėktuvus ir amerikie
čiai lakūnai visuose frontuo
se turi viršų.

Komitetas rado, kad nuo 
vasario 1 d. iki rugsėjo 20 
d. imtinai visuose karo fron
tuose 279 priešo lėktuvai 
numušta ir per tą laikotarpį 
Amerika prarado tki 114 
lėktuvų.

Per vieną rugpiūčio mėne
sį orinėse kovose 75 ašies 
lėktuvai numušta, o ameri- 
ka tik 15 lėktuvų neteko.

Šis pranešimas yra atsa
kymas kritikams, kurie pei
kė U. S. lėktuvų konstrukci
ją-

10 žuvo nukritus 
jūriniam lėktuvui

NEW YORK, spalio 4. — spalio 5.—Kinų vyriausioji 
Botwoode, Newfoun d 1 a n d, i karo vadovybė praneša, kad 
jūron įkrito ir sulūžo jūri- kinų kariuomenė ir toliau 
nis lėktuvas, kuriuo skrido ■ sėkmingai veikia prieš japo-1 uždaryti koncentracijos sto
ti. S. karo tarnybos 37 vyrai' nus Čekiange provincijoj. | vyklosna. 

ir keleiviai .pranešė rytinės ------------------------------------------ :----------------

„^.Maistas turi tekti naciams,
buveinės. 10 asmenų žuvo ir 
mažiausia 8 sužeista. Pu
siau perlūžęs lėktuvas nu
temptas į pakrantę.

Graiku valstiečiai
kovoja prieš

WASHINGTON, spalio 5. 
•— Čia graikų informacijų 
raštinė praneša, kad Graiki
joje graikai valstiečiai ir to
liau kovoja prieš italų oku
pacinę kariuomenę, kuri iš 
valstiečių atima javų derlių 
ir kitus maisto produktus, 
nepaisant pačių
skurdaus likimo.

sius žmones ir darbininkus, 
o užkariautų Europos kraštų 
žmonės tesižino—gali badau 
ti.

Taip pareiškė fieldmarša- 
las Goeringas kalbėdamas 
nacių partijos susirinkime 
Berlyne minint piūties ,už- 
baigtuves.

Goeringas yra No. 2 nacis. 
Anot Reuterio, jis tarp kitko

valstiečių pareiškė:
, “Maisto paskirstyme vo- 

Anot informacijų rašti- kiečiai turi pirmenybę. Vo- 
nės, kai kuriose Graikijos kietijoje surinktas derlius 
dalyse valstiečiai susidrga- bus rezervuotas savam kraš- 
nizavę į partizanų grupes. ! tui ir užsienių darbininkams,
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Solomon amerikiečiai turi nuolat 
budėti; japonai negali gudrauti

prieš gausingą nacių gaują, 
prie kurios dar prisijungė 
nuo žemės vokiečių priešlėk
tuvinės patrankos. ,

Bombonešio vairininkas, 
Įeit. Charles Paine džiūgau
ja, kad jam pavyko susky
lėtą ir apdaužytą bombonešį 
atvairuoti atgal Anglijon ir 
artimiausioj bazėj jį nuleisti 
stačiai ant “pilvo,” nes ratai 
buvo numušti.

Ir štai kas huvo įvykę: 
Bombonešio du iš keturių 
motorai sustojo, vairas ir 
stabilizatorius siusk y 1 ė t a; 
viena pusė kontrolio nutrau
kta, vienas sparnas suskylė
tas, visas bombonešis suvar
stytas mažesnėmis ir dides
nėmis kulkomis.

Kai susidurta su aiškiu pa 
vojum, vairininkas pasuko 
bombonešį atgal į Angliją. 
Vokiečiai vijosi apšhudydami 
net iki vidurio angliško są
siaurio. Po to atakuotojai 
pasitraukė.

Vairininkui ir įgulos vy
rams teko daug privargti ma 
nipuoliuojant orinę tvirtovę, 
kad nenukristų. Pagaliau iš
sivaduota. Visa įgula sutren 
kta. Bet tik vienas jos narys 
yra ligoninėje. Kiti visi grį
žę prie savo pareigų.

Kinai smogia 
japonams Čekiange

CHUNGKING,

o Europa tesižino, sako Goeringas
LONDONAS, spalio 5. —, kurie šiandie dirba mūsų 

Vokietija išmaitins savuo- , karo fabrikuose.”

C’Draugua” Aciue telepnotoj
s* ■

Supreme Court Associate Justice James F. Byrnes paskirtas prezidento Roosevelto 
tvarkyti visos šalies ekonominį gyvenimą, kad būtų išvengta infliacijos. Byrnes kal
basi su spaudos žmonėmis, išėjęs iš Baltųjų Rūmų po konferencijos su prezidentu.

Maskva praneša, kad pusė 
milijono vokiečių puola Stalingradą

MASKVA, spalio 5.—Pra
nešimais iš Stalihgrądo fron 
to, vokiečiai ten kaskart vis 
daugiau atsargų sutraukia 
ir jų ten bus nemažiau kaip 
pusė milijono.. Pagalvokite, 
pusė milijono priešo kareivių 
prieš vieną Stalingradą!

Nepaisant, raudonarmie-

Sunaikins vokiečiu 
amerikonišku bundu

WASHINGTON, spalio 5. 
— Teisingumo departamen
to sekretorius (generalinis 
prokuroras) Francis Biddle 
imasi priemonių sunaikinti

Kinija,! vokiečių bundą Amerikoje.
Bus pasidarbuota apie tūk
stančiui bundo vadų ir narių 
panaikinti pilietybę ir juos

Vokiečių armijas, sakė
Goeringas, užkariauti kraš- j sybės žinios aukso kilnoji- 
tai maitins ir tik po to, kas mas iš vienų šalių į kitas, 
liks, teks pavergtiems žmo
nėms. Jei neliks, pavergtieji 
tesižino.

Goeringas užgina, kad ka
da nors l,Q00 bombonešių 
atakavo Vokietiją. Britai, 
anot jo, taip daug nukentė
ję, kad jie dabar gerokai su
mažina siunčiamų į Vokieti
ją bombonešių skaičių.

Goeringas dar sakė, kad 
kai Vokietija apsidirbs su 
Rusija, tada iš naujo susi
mes bombarduoti Londoną.

B
4 i

F
BMK

čiai vakar ir šiandie kontra 
takomis įsigijo ir įsitaisė 
geresnes pozicijas ir vienam 
bare atremia net 35 priešo 
divizijas.

Bet vokiečiai, nepaisant 
sau milžiniškų nuostolių, ko
voja ir neturi pasiryžimo su 
stoti liejus kraują. Ypač jie 
raižomi šiaurvak ariniam 
miesto šone, per kur jiems 
norima įsiveržti miestan.

Vokiečiai be to atmušami 
šiaurių link nuo Voronežo ir 
Kaukazo fronte.

Vichy policija 
konfiskavo aukso

vichy, spalio 5—Poiici- Gal įvyks darbininku
ja padarė kratą Abramovitz konskripcija
muose. Rado aukso gabalą' WASHINGTON, spalio 5. 
vertės 140,000 dol. ir įvairių | —Žinovai tvirtina, kad po 
angliškų, amerikoniškų ir I ateinančių lapkričio mėnesį

skrandų krautuvėje ir na-

kitų šalių aukso monetų. Tai 
visa konfiskuota, o krautu
vininkas su žmona areštuo
tas.

{ Abramovitz sakosi, kad 
į aukso gabalą jam davęs kaž
koks draugas.

Prancūzija turi įstatymą, 
kuriuo .uždrausta be vyriau-

U. S. bombonešiai 
suskaldė 2 ašies laivus

CAIRO, Egiptas, spalio 5. 
—U. S. sunkieji bombonešiai 
Navarino įlankoje, pietvaka
rinės Graikijos vandenyse, 
bombomis stačiai pataikė į 
du ašies su karo reikmeni
mis laivus. Be to keturi ašies 
lėktuvai numušta. Afrikos 
tyrynų fronte, anot praneši
mo, tik patruliai veikia.

'•
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VISOS GERYBĖS 
TEISINGAI TURĖS 
BOT SKIRSTOMOS

BOSTON, Mass., spalio 5. 
—Boston Conference on Dis- 
tribution nacionaliniam fo- 
rum skaitytas prez. Roose- 
verto laiškas visų reikalin
gų žmonėms gyventi daiktų 
distribucijos (paskirstymo) 
klausimu.

Prezidentas laiške pažymi, 
kad karo metu Amerikoje 
visokių gerybių paskirsty
mas žmonėms turės būti 
teisingai atliktas, taip kad 
niekdm nieko, kas tik gyve
nimui reikalinga, nepritruks. 
Tuo reikalu bus imtasi visų 
galimų priemonių, užtikrina 
prezidentas.

rinkimų šalies administraci
ja imsis griežtai veikti karo 
gamybos reikalu. Sakoma, 
planuojama kongrese iškelti 
bilių, kuriuo vyriausybė bus 
autorizuota vykdyti darbi
ninkų, vyrų ir moterų, kon- 
skripciją. Vieni darbininkai 
turės dirbti karo pramonėse, 
kiti—žemės ūkiuose. Gal ir 
mokyklų vaikai bus siunčia
mi lengvesniems darbams 
fanuose, kur per maža dar
bininkų ir negaunama.

Imasi rekrutuoti 
jaunuolius

WASHINGTON, liepos 5. 
— Karo departamentas nu
sprendė armijon rekrutuoti 
savanorius 18 ir 19 m .amž. 
jaunuolius, kurių karo tarny 
bai kongresas yra priešin
gas.

GUADALCANAL, Solo- 
mons. — Solomon salų karo 
zonoje vyksta, taip tariant, 
partizaniškos kovos ameri
kiečių su japonais, šių ko
vų pagrinde yra nuolatinis 
budėjimas ir “smok ir neš
dinkis kiek drūtas.”

Tokia karinė situacija yna 
Guadalcanal (r Tulagi apy-1 
linkėse.

Dienos metu amerikiečių 
bombonešiai ir koviniai lėk
tuvai dominuoja jūrą aplin
kui per šimtus mailių. Nak
tį gi japonų greitieji krui- 
zeriai ir naikintuvai priplau 
kia arčiau salų, smogia ame
rikiečių pozicijoms šoviniais 
ir atgal dumia.

Šie japonų žygiai palaips
niui naikinami. U. S. mary
nai ima daugiau budėti ir 
jau ne vieną kartą naktimis 
sukėlė pirtį priešui Guadal
canal ir Tulagi pakrantėse.

Nepaisant japonų atsargu 
mo ir įvairių jų gudrybių, 
U. S. bombonešiai dažnai 
priešą užtinka kur jūroje ir 
apdaužo, arba nuskandina 
jo laivus. Paskutinėmis ke
liomis savaitėmis keletą kar
tų japonai buvo sučiupti ne-

Japonai vis dar 
atsimeta N. Gvinėjoj

GEN. MacARTHURO ŠTA 
BAS, epalio 5. — Naujojoj 
Gvinėjoj australų kariuome
nė toliau veržiasi per Owen 
Stanley kalnų antšlaites pa
skui atsimetančius atgal ja
ponus. Australai pasistūmę 
jau toliau kaip už 65 mailių 
nuo sąjungininkų bazės Port 
Moresby. Prasiveržė pro E- 
fogi ir niekur nesusiduria 
su gausingesnėmis joponų 
jėgomis. Ką japonai tuo sa
vo atsimetimu planuoja, kol- 
kas nežinoma.

Kongreso atstovai 
pakyla kampanijon

WASHINGTON, liepos 5. 
—Daug kongreso atstovų iš
vyksta namo vesti politines 
kampanijas savo distriktuo
se prieš ateinančius lapkri
čio mėnesį rinkimus.

šie rinkimai yra generali
niai ir gana svarbūs, nes 
įvyksta karo metu.

WASHINGTON. — Laivy
nas paskelbė, kad kažkur 
Atlante žuvo submarinas 
“Grunion” su įgula.

LONDONAS. — Iš Vichy 
pranešta, kad sovietų lėktu
vai atakavo Slovakijos sos
tinę Bratislava.

toli pakrančių ir netekę ke
leto kruizerių ir naikintuvų, 
kurie nutrenkti jūros dug
nan.

Amerikiečiai marynai y- 
pač turi daug budėti prieš 
japonų kariuomenės laipini- 
mus į salas, nes priešas nau
dojasi kiekviena proga ir 
gudrumais. Jei japonai kur 
nors į kokią amerikiečių po
ziciją iš laivų patrankų per 
daug sukoncentruoja ugnį, 
tai žinok, kad jie kur nors 
bando išlaipinti kariuomenę, 
o smarkiu apšaudymu ban
do tai užmaskuoti, kad ame
rikiečiai kitomis pakrantė
mis nesidomėtų.

•
Tačiau amerikiečių neap

vils!. Tos rūšies japonų už
simojimai kuone visados už
sibaigia jiems nepavykimais. 
Skaudžiai nukentėję jie turi 
pasitraukti.

Japonams nelemta taip il- 
gai naktimis užsiimti pinakdš 
kais žygiais. Sąjungininkai 
palaipsniui prieš juos išvys
to plataus apėmio ofensy
vą. Jįe bus priversti stoti at- 
viron kovon ir turės pralai
mėti.

Anglija turi rūpintis 
savo kolonijomis

LONDONAS, spalio 5. — 
Britų kolonijų parlamentinis 
pasekretorius Harold Mac- 
Millan pareiškia, kad Angli
ja turi turėti daugiau pasi
tikėjimo savimi, turi dau
giau rūpintis savo kolonijų 
likimu ir neapleisti jų gyvy
bingų interesų, nes priešin
gai gali tas kolonijas pra
rasti.

Anglijai gi kolonijos, sakė 
pasekretorius, yra didžiai 
reikšmingos. Jos ne tik su
daro britų imperiją, bet sa
vo mineraliniais ir žemės 
ūkio resursais neįkainojama 
parama Anglijai.

Moterys turi budėti 
dėl gaisru

LONDONAS, spalio 5. — 
Gausingam susirinkime Co- 
ventry kalbėjo Miss Eilėn 
Wilkinson, namų apdraudos 
ministerijos parlame n t i n ė 
sekretorė. Ji pranešė, kad 
vyriausybė nusprendusi pa
šaukti moteris budėti dėl 
gaisrų.

Ji sakė, kad D. Britanija 
tikisi sulaukti vokiečių nau
jų orinių atakų, kai naciai 
gaus progos daugiau savo 
oro jėgų ištraukti iš Rusijos 
fronto.
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Į visokias lietuvių iškil
mes dažnai kviečiami ir tos 
apylinkės vadinami politikie 
riai. Kviečiamieji į lietuvių 
iškilmes ateina ar tai iš sim
patijos lietuviams, ar tai lie
tuvių balsų tikėdamies besi
artinančiuose rinkim u o s e. 
Bet mes darome labai dide
lę klaidą, jei nepasistengiam 
kviečiamuosius sveti m t a u- 
čiius ta proga plačiau pain
formuoti apie lietuvius ii* 
Lietuvą.

Jie kartais nori ir jaučia 
reikalą pasakyti lietuviams 
simpatingesnį žodį, bet, ųia- 
žai ką žinodami apie lietu
vius, dažnai nesuranda ir 
ką pasakyti. Todėl ateityje 
kviesdami svetimtaučius į 
savo parengimus, būtinai ap
rūpinkime juos ir angliško
mis knygomis apie Lietuvą. 
Tuo pakviestasis svetimtau
tis bus patenkintas, o mes 
būsime atlikę gerą darbą sa
vo tautai.

Tinkamiausia tokiam rei
kalui yra. Simučio knyga The 
Economic Reconstrution of 
Lithuania after 1918. Ji yra 
labai gražiai išleista ir tin
ka kaipo dovana net aukš- 
čiausiems politikieriams, o 
tuo tarpu tekainuoja tik pus
antro dolerio ($1.50). Kiek
viena lietuvių draugija tu
rėtų tuojau įsigyti po kelis 
tos knygos egzempliorius ir 
laikyti atsargoje panašiems 
atsitikimams.

Užsakymus su čekiais ir 
money orderiais reikia siųs
ti:

Columbio University Pressf 
Columbia University 

New York, N. Y.

Trumpai iš mūs 
miesto

Bingharaton, N. Y. — Ku
nigo Krenciaus rūpesčiu da
žoma bažnyčia iš vidaus ir 
ruošiamos prie 40 vai. at
laidų, kurie bus Lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Parapijos komitetas su 
nauju administratorium dar
buojasi išvien.

33,000 dėl. Karo Bony 
per dvi valandas

Brooklyn, N. Y. — Rugsė
jo 20 d. Apreiškimo parap. 
salėje įvyko Amerikiečių Lie 
tuvių Pergalės susirinkimas. 
Jį ruošė lietuvių komitetas 
karo bonams platinti. Jo tiks 
las buvo — praplatinti dau
giau karo tymų tarp lietu
vių, pasidalinti svarbiomis 
žiniomis.

Šį masinį susirinkimą ati
darė komiteto pirm. Juozas 
Garšva. Programos vedėju 
pakviestas radijo pranešė
jas Juozas Boley (Bulevi- 
čiufl). Apreiškimo parap. 
choras, muz. J. Jankaus va
dovybėje, pirmiausia sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Dariaus-Girėno le
gionieriai iškėlė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Choras 
dan sudainavo Jaunimo Gies
mę, Kur bėga Šešupė ir God 
Bless America. l4uotaikai pa 
didinti, choristai dar sudai
navo smagią dainą apie bo
nus ir ženklelius.

Programą labai turtingai 
paįvairino Apreiškimo par. 
mokyklos 16 mergaičių, ku
rios šoko tautinius šokius. 
Visos šokėjos buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais.

Kalbas pasakė kun. N. Pa
kalnis, iždo departamento at
stovė Lieblicht, red. J. Stil- 
sonas, red. J. Laučka, kun. 
J. Balkūnas ir adv. Wm. 
Drake.

Visi kalbėtojai pabrėžė 
vieningą lietuvių pasiryžimą 
remti savo šalies karines 
pastangas ir šio karo tiks
lus. Visi pažymėjo, kad A- 
merikos laimėjimas užtikrins 
ir Lietuvos nepriklausomy
bę. •

Visą laiką pardavinėti bo
nai. Iždo departamento at
stovai stebėjosi visa. susirin
kimo ^iga. Jie pritrūko bo
nų didesnėms sumoms, todėl 
turėjo bėgti į New Yorką 
ir daugiai jų atsivežti. Daug 
asmenų pasižadėjo nusipirk
ti bonų už dideles sumas (po 
tūkstantį, 500 dol. ir t.t.).

Susirinkimas praėjo labai 
gražiu pasisekimu. Bonų per 
2 valandas susirinkime iš
platinta už 33,000 dol.
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AMERIKIEČIAI IŠLIPA I audreanof salas

Acm« letena

Jasaitis, J. Murauskas; $5.00
— T. Gray.

Athol, Mass.: $10.00 — 
E. Bagdonas; $5.00 — A. 
Erusevičius (N. Chelmsford, 
Mass.), V. Baublienė.

Auburn, Mass.: $2.00 — 
J. Baltramaitis.

Avon. Mass.: $1.00 — A. 
Leonienė.

Barre Plains, Mass.: $2.00
— A. Sensnas.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

9 Kreivas Akis
' Ižtaiso.

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St
U. S. kariuomenė išlipo į vieną Andreanof salų grupę ir ruošia kalnuose artilerijai Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

poziciją. Šios salos yra 125 mailės į rytus nuo Kiška, kurioj yra japonai. Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

Aukos Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui
(Tęsinys)

Chicago, DI.: prel. M. L. 
Krušas $200.00 (dalis paža
dėto $1,000.00 koplyčios fon
dui) ; Antanina Leščinskienė

U. Gudai; $1.00 — J. Kuz
ma, A. Gilis, F. Girski, Ta
mašauskienė, Junduliai, P. 
White, Berkeliai, D. Kama
rauskienė, A. Kinčinienė, J.

$1,000.00 (naujos koplyčios Rozienė’ C. Petrauskienė, M
altoriui). Rėmėjų 2-ras sky
rius — $102.00; Rėmėjų 1- 
mas skyrius — $82.42; O. 
Astrauskienė — $50.00;. O. 
Antukauskaitė — $25.00 (U.
S. Bond). $10.00 — J. ga
landa, P. Birbilaitė, S. Kra
sauskienė, M. Tolušienė, J. 
Sabaliauskai, Moterų Sąjun
gos 64 (? red.) kuopa, M. 
Jakubauskienė, J. Pukelienė,
P. šiaudvitienė, A. Leščins
kienė, J. Sabaliauskai, Jud- 
vaičiai; $5.00 — T. Obelenis,
P. Doršai, L. Cibulskienė, M. 
Matkevičiai, Sebelskienė, J. 
Mazeliauskai, CJreibiai* Jan-, Veznis.

Petrauskienė, T. Kikienė, O. 
Bendauskienė, K. Dovalgie- 
nė, O. Rakickienė, V. Kama
rauskienė, V. Galeckiai, A. 
Janušauskienė, W. Pulokie
nė, M. Kelpša, B. Preibis, O. 
Želvienė, Tymula, M. Petrai
tis, P. Wirske, M. Hurno, A. 
Snarskienė, A. Viršuliai, A. 
Kaspar, M. Majorienė, B. 
Paukštis, U. Vickienė.

Melrose Park, III.: $1.00 
— K. Kisielius.

Peoria, Ml.: $1.00 — A. 
Pocius.

Rockdale, DI.: $1.00 — A.

Geriausias ir tinkamiau
sias būdas tikėjimui ginti 
yra laikraštis. (Pop. Leonas
XIII).

ADVOKATAS

Batsiuvykloj darbai šiuo 
metu sumažėjo, bet karo ga
mybos dirbtuvės dirba 24 va
landas ir visas dienas. Va
dinas, darbas eina be susto
jimo.

Žmonių ūpas puikus. Visi 
dirba, kad karą laimėti. Ki
taip ir negali būti.

i KiS 1 , A
k?.. i
r 1 L I
HOM.

Lietuviai k a t a 1 i k a i čia 
džiaugtas kunigų permaina. 
Į buvusio slavų tautybės ad
ministratoriaus vietą nese
niai paskirtas lietuvis pran
ciškonas kun. Emilijus Kren- 
ciua, gimęs Utica, N. Y. Jau
nas, darbštus, malonus.

Dieve, padėk jaunam ku
nigui visuose parapijos ir 
žmonių išganymo reikaluo
se. P.

thanks 
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čauskaitė, S. Montvilienė, E. 
Stanevičięnė, M. Paukštienė, 
B. Kučinskaitė, M. Petrošai
tė, R. Mazeliauskienė, S. Ju
cius; $4.00 — J. Levgaudie- 
nė; $3.00 — H. Chapas; O. 
Balčiūnaitė; $2.00 — V. Le
kavičienė, G. Biumblauskas, 
A. Alekna, D. Pučkoriai, V. 
Jenkevičienė, M„ Petrikienė, 
O. Jiaskulaitis, P. Savičienė, 
A. Stočkienė, A. Laurinaitis, 
E. Statkienė, V. Radavičienė,

Rockford, DI.: $3.00 — Vb 
sockienė; $1.00 — G. Mikle- 
ton, V. Bazinskis, A. Aitu- 
tienė, V. Sorakienė.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖ JIMAIS

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

Mokinimo Tekniką.
D£4 pasitarimo laukit sekančiai

ŪEEXEL 3923

MUTUAL
FEDERAL
Savings and .Loan 

Association
OF 'CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Taylorsville, DI.: $1.00 —
O. Juotkaitė.

VVaukegan, DI.: $1.00 — 
Z. Žekienė, F. Tamolaitis.

Westville, DI.: $1.00 — S. 
Gulbis, F. Wargon.

East Chicago, Ind.: $5.00 
— P. Jurgaičiai, M. Jadzie- 
nė.

Gary, Ind.: $1.00 — V. 
Martišiūnas.

Clinton, Iowa: $5.00 — E. 
Kūnavičius; $2.00 — P. Bla- 
dikienė.

Baltimore, Md.: $12.00 — 
Matelienė; $10.00 — A. Kri
pas; $5.00 — M. Jucienė; 
$1.00 — C. Adomaitis, E. 
Ratkevičius, M. Lukošaitis,
P. Milcavičienė, A. Walters, 
J. Levkas, V. Stuikes, M.

DR. SEIMĄ SODEIKA.
0. D.

AKIS IŠTISINĖJ A 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.-

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St).
Telephone:. —• EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Ave^ Cicero, DI 

TeL: Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimai. Saugokite jas. leisdami 
lSegzamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
88 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vtsa akių įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lS-tos
Telefonas: CANAL 0528, Cblcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:10 a. m. lkl 8:10 p. m. 

Trečiad. lr MMad. 8:80 a. m. 
iki 7:08 p. m.

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tai STA ta 1(171
__ »

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

Pritaikina akinius 
a t a a k o mingai oi 
prieinamu kainą

JOS F. BUDRIK
KBAUTDVME

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
' Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
13147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso taL OANal 2346 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sntarti.
7004 So. Fatrfleld Aveam 

toL: HEMlook SIM

TeL YAKds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso M. VlRglnia MM 
Reridendjos taL: BEVarb 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6-8:30 P. H 

Trečiadieniais i pagal sutarti.

Rm. 6958 So. Talman Ava.
Rm TaL OROvahUl 0617
Offioa taL HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Rd.

TaL OANal 6122

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

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

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Place 

TaL REPubiic 7968

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak, 7 Ud 9 
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaja taipgi pagal autartį.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offioa taL YARda 4787 
Namą tai PROspact 1980

ToL OANal 0157
Raa. taL: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
CFYDifTOJ Afl lft OftlftU ft O AS 

1821 So. Halsted Street 
Rsatdandja: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TaL Cicero 1464 ’

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kaną). 15tos gat. Ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

I iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 501h Avenue 
Tai. Cicero 1484

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRTTAIKO 

744 VVest S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL ............ VlRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus,

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, IU,

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. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue
OHho Tel.: Yards 0994 
Res. TaL: Kenwood 4300

VALANDOS *
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 va), diena

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRglnia 2421

TaL TARds 5921.
: KSNvnod 6107.

DR. A. J. BERTASH
OTDTTOJAS IR CHIRUROAS

Ofise vaL: aaa LS; naa 8:364:96 
* 756 W«t 85th Street

Kad būtume nuoširdūs, 
me« pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma tarime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., Sežtad. 8:30 iki 6:30 vak.

Sekmad. Pagal Sutarimą

L>1 k'^ •i i., ' 4 ’ . 1 1Į i Į 2 Jj i Iv i *1 1



'Anira.hcnls, spa’lo VA, m.v • w D R X U fe A B

MEILE STIPRESNE UZ PIKTA INVAZIJOS VADAS

(Tęsinys)

— Jei blogai pasielgiau, 
tėve, tat kaip turiu dabar 
tai pataisyti?

— Kadangi pasielgei ne
gailestingai ir ne pagal Kris
taus Evangeliją, tad liepiu 
tau švento klusnumo vardu 
tuoj paimti šį maišą duo
nos, kurią surinkau, ir tą 
ąsotį vyno ir eiti jų pėdo
mis per kalnus ir slėnius, 
kol juos surasi ir atiduosi 
jiems nuo manęs visą šią 
duoną ir vyną; paskui atsi- 

' klaupęs prieš juos nuolan
kiai prisipažinsi jiems savo 
šaurkštumu nusikaltęs. Po 
to už mane paprašyk juos, 
kad nedarytų daugiau pikta, 
bet kad bijotų Dievo ir Jo 
nerūstintų. Jei jie tai pada
rys, prižadu rūpintis jų rei
kalais ir visuomet jiems teik
ti valgio ir gėrimo. Visa tai 

. padaręs nuolankiai grįši at-
* gal.

Išgirdęs Pranciškaus pa
liepimą, brolis Angelo, ne
ištaręs nė žodžio, užsikėlė 
ant pečių pintinę, paėmė vy
no ir, nuoširdžiai gailėdama
sis, išėjo į vieškelį.

Plėšikų nebuvo matyti. 
Nuėjo kaimo link — nieko 
nesutiko. Įėjo į siaurą tarp
eklį — tuščia; į požemių 

| grotą — ir ten jų nerado. 
Tik pavakare, jau visai nu
vargęs, pastebėjo krūmuose 
raudoną liepsną ir pilkų dū
mų debesį. Sustojo, pasuko 
į liepsnos pusę ir prieš save 
pamatė tris ieškomuosius vy
rus, sėdinčius prie laužo.

Širdis baimingai sudrebė
jo.

— Ramybė jums, broliai! 
— prie jų artindamasis jis 
nedrąsiai sušnibždėjo.

Plėšikai atsisuko, pažvel
gė į kalbantįjį ir staiga tie- 

r sus ir rūstus, kaip plėšrus 
žvėris, C o s i m o atsistojo 
prieš brolį Angelo.

— A! patekai mums da
bar, broleli! — tarė pro su- 

' kąstus dantis. Išvarei mus 
iš vienuolyno ir sakei, kad 
mes neverti po šią žemę 
vaikščioti!

— Taip, pakliuvau į jūsų 
rankas, labai jums irusidė-

*- +
AMELIA

CERKAUSKIENE
(po tėvais Gcdmlntaltė)

Mirė Spalio 3, 1942, 8:40 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr.. Švėkšnos pa
rap., Jurgaičių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Pilipą. dnkterj Allee. sū
nų Joną, seserj Oną Maslllū- 
nienę ir švoger) Joną Ir jų 
šeimą, brolj Petrą Gedmlntą. 
brolienę Marijoną ii* Jų ” šei
mą, Svogerj Pranciškų Čer- 
kauskj, Jo moterj Eleną. Svo- 
gerką Sofiją Čerkausklenę lr 
jų šeimą Ir daug kitų giminių 
ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
po adresu, 5230 So. Marsh
field Avė.

Laidotuvės Jvyka- trečiadieni, 
8pallo 7, IS namų 8:30 vai. 
ryto bua atlydėta 1 Sv. Kry
žiaus paran. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siels. Po pamnidų hus 
nulydėta j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vvrąs. Duktė. Rfl. 
IMA, Resno. ftvogerlal. Brolis. 
Bmllertė. Švogerką ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741— 
1742.

jau, netikusiai jus priimda
mas. Atėjau čia palieptas 
tėvo Pranciškaus, kurs įsa
kė jums atiduoti šią duoną 
ir vyno ąsotį.

— Duono ir vynas mums?!
— Tėvas Pranciškus su

rinko broliams, bet, sužino
jęs, kad jūs buvot Monte 
Casale, liepė jums visą ati
duoti, — atsakė brolis An
gelo, dėdamas ant žemės at
neštas dovanas.

Plėšikai džiaugsmingai pa
žvelgė į gražiai iškeptus ke
palėlius ir ąsotį putojančio 
vyno.

— Na, matau, kad jūsų 
Pranciškus visai kitas žmo
gus, * negu vienuolyno gvar- 
dijonas, — tarė Cosimo, siek 
damas kąsnelio duonos.

— O! kitoks, tikrai ki
toks! — su įsitikinimu at
sakė brolis Angelo. — Jis 
Dievo bičiulis, o aš vargšas 
nusidėjėlis.

— Dovanokit man, ak, do
vanokit! — maldavo atsi
klaupęs.

— Kelkis, broli Angelo! 
nereikia jau to ir minėti.

— Turėjau jums dar kai 
ką, broliai, pasakyti, štai 
šventas mūsų tėvas jūs la
bai prašo, kad niekam dau
giau nedarytumėt pikta ir, 
bijodami Dievo, daugiau Jo 
nerūstintumėt. Jei tai pada
rysit, jis prižada pasirūpin
ti jūsų reikalais ir kasdien 
teikti jums valgio ir gėrimo.

Plėšikai nustebę pažiūrėjo 
viens į kitą.

— Mumis rūpinasi! Juk 
mes nieko jam gera nepada- 
rėm!

— Rūpinasi, nes jus myli...
— Myli? Bet juk žino, kas 

mes esam?
— Kristus visus mylėjo...
Plėšikų širdys sutirpo, 

kaip ledas pavasario saulės 
spinduliuose, o užkietėję jų 
veidai nušvito šypsena.

— Pasilik su mumis, bro
li Angelo, — vienu balsu jį 
prašė, laikydami už rankų, 
— pasilik su mumis, pava-

'L

Brig. gen. Eugene M. Lan- 
drum, apsirengęs kaip jūrų 
kapitonas, sutvarko štabą, 
kada U. S. kariuomenė išlipo 
į Andreanof salas.

karieniauk ir papasakok 
mums apie šventą savo tė
vą, kuris visus, net tokius 
kaip mes, myli.

middle-ageF
' PEOPLE

t

are common offenders

If you’re past 40, tbe cbances are 
tbat your breath wiU be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny JWad particles 
caugbt by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date V*e z

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suieeter

— Negaliu, broliai: tėvas 
Pranciškus liepė man / tuoj 
grįžti... — tarė brolis An
gelo, laimindamas juos. —* 
Aš eisiu į Monte Casale, o 
jūs gerai apmąstykite mūsų 
tėvo prašymą ir pasitikėki
te Dievu.

Angelo dar kartą su jais 
atsisveikino, dar kartą jų 
atsiprašė, kad rūsčiai juos 
priėmė, ir nuėjo tylaus vie
nuolyno link.

Plėšikai pasiliko vieni, ty
liai suvalgė duoną ir, atsi
gulę ant minkštos žolės ap
link židinį, pradėjo kalbėtis, 
žiūrėdami per linguojančias 
šakas į žvaigždėtą temstan
čio dangaus tolį.

Apie ką buvo kalbama — 
lengva įspėti. Jie kalbėjo a- 
pie nuostabų žmogų, kuris 
į juos pratarė saldžiu mei
lės žodžiu, apie piktus savo 
žygius, apie tuščią, skurdų

IVdLk STUUIO
1945 West 39* Streel

DYANtED PHOTOGRAPHY 
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NULIŪDIMO

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.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

savo gyvenimą, apie tai, kad 
nėra verti patekti į dangų.

'(Bus daugiau)

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

THOMAS A. PAULAUSKAS
Gyv.; 4445 S. Fairfield Avė. 

-Mirė štai. 3 d., 1942 m.,
sulaukęs IS metų amžiaus.

Gimęs Chicago. I'llnols.
Pal ko dideliame nuliūdime: 

motinėlę Kotrlnų; 3 s'serls — 
Anna Kulps Ir SvogerJ John; 
St. 11a Matusek Ir švogerj Ben, 
lr Dorothy;- 4 brolius — Corp. 
Peter (U. 8. kar uomen&je),
Kazimierų, Domininkų ir Da
ntei; dėdę ir kr kšto tėvą. Pe
trą Paulauski ir Jo šeimą: dė
dę lr dėdienę Mykolą lr Mag
daleną Ličkunus; lr daug ki
tų giminių, draugų Ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeiklo koplyčioje, <832 So. 
Calfornli Avė. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtad., spalio 8 d. Iš 
namų 9:30 val. tyto bus at
lydėtas | Nekalto Prasidėjimo 
Švenčtausos Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos vž velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios» laidotuvėse.

Nuliūdę:— Motina, Seserys, 
Broliai, Švogeriai, Dėdės, Dė
diene lr Glm'nės.

I^aid. dl-ekt. J. F. Eudeikis, 
tel. YA'Rds 1741.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
. "DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT
137 No. Dearborn Street 

Tekt R A Neini nh 9488-9489 

HELP WAVTFP — VYRAI

TOOL GRINDERS
Patyrę prie visokių rūšių Lathes, 
Tools ir Cutters. Atsišaukite tarp 
8-tos valandos ryto Ir 6-tos valan
dos popiet.
PIONEER GEN E MOTORS 

5841 W. Dickens
MAINTENANCE VYRAI — Turi būt 
patyrę prie piating shop darbų.

GRUNWALD PLATINO CO. 
2559 W. 21 st St.

GRINDERS — prie aštriu kestin- 
gų. šiek-tiek patyrimas reikalinga.

GRUNWALD PLATINO CO. 
2559 W. 21st St.

SPOT WELDERS 
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

SPRAYERS
Gera alga. pastovūs darbai.
AUTO RADIATOR MFG. CO. 

2909 S. Indiana

UPPRENTICE UPHOLSTERIAI
PVLI.M.AN COUCH CO.

3759 S. Ashland Avė.

VYRAI reikalingi dirbti valgiu pro
duktų dirbtuvėje. 45c J valandą ir 
proga isidlrbtl.

W. O. SOMMERS. INC.
1540 AV. Homcr

UPHOLSTERIAI REIKALINGI 
PILLMAN COUCH CO.

3759 S. Aslilaml

MACHINISTAI — A-l
Du. Turi būt pripratę prie Lathes, 
Shapers. Milling Machines ir Grln
ders. Turi būt gabūs, prie set-un 
darbu ant produkcijos stovio vlrš- 
mlnėtomls mašinomis. Darbai yra 
nuolatiniai ir nustik laike dabartinės 
karės. Gera užmokestis.

OAVENS ILLINOIS CAlfr CO. 
8501 W. 65th St.

AVAREHOUSE VYRAI 
Reikalingi dirbti už trokerius, nuo
latini darbai. 5714 centą* į valandą, 
kartais ir overtime. Atsišaukite ra
šydami angliškai laišką ir pažymėki
te savo amžių. svorĮ, kokios tautos 
kilmės ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laišką sekančiai: z

PORTOFFICE BOX 788 
Chicago, Illinois

VAIKINAI REIKALINGI
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Kreip
kitės i —
BORIN'S, 1325 S. Cicero Avė.

VYRAI REIKALINGI — patyrę O- 
peratoriai prie siuvimo mašinų, siū
ti canvas audinius. Defense darbai, 
gera užmokestis, pastovūs darbai. 

MAX W. BF.IBNKE 
705 No. Clęero Avė.

Abelniems dirbtuvėje darbams. Pa
togūs. nuolatiniai darbai. Telefonuo
kite sekančiai —

MOHAWK 1650

GAZOLINO PARDAVĖJAI ir GREA- 
SERS reikalingi Super Service sto-

1 vykioje. Gera užmokestis. Darbai 
randasi North, South ir West Side 
kraštuose miesto. Telefonuokite —

I FRANKLIN 4781

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HELP WAN+ED — MOTERYS

MERGINOS DIRBTUVftJE — 18-35 
lengvas lr Svarus darbas. 40 centų 
| valandą. Greitas jsidirhtmas ) ge
resnius darbus. Kreipkitės ) —
O. J. AIGNFR CO.. 503 S. Jefferson

MOTERIS reikalinga prie valymo ir 
virtuvės indu darbu. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Atsišaukite | —

CHIT.D’S RESTAURANT 
185 West Madison Street

MERGINA REIKAIJNGA prie ge
neralinio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuviu kalbos. Darbas pa
stovus. Pašaukite telefonu: —

I.AFAYETTE 824S

PARDAVĖJOS
Patyrimas nereikalinga. Atsišaukite 
sekančiai —

F. W. WOOT,WORTH CO. 
2700 W. Division Street

10 MERGINŲ 10
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. At
sišaukite | —

MID-WEST SPRING MFC.. CO. 
4836 So. Westem Avė.

MERGINOS — MOTERYS 
Lengvo pakavimo darbas. Nuolatinis, 
malonus darbas. Telefonuokite — 
CANAL 4000 ar atsišaukite j — 
THOMPSON & TAYLOR DIVISION

538 AVest C.trmak Road

RADIO MERGINOS
Patyrusios wlre lr solderer mergi
nos. kurios yra dirbusios prie radio 
chassis darbų. Pastovūs darbai. 
Aukščiausia užmokestis.

HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana

POAVF.R MACHINE OPERATORES 
Inspectuoklte mūsų malonu žeminio 
aukšto. dien-os-Sviesos darbo kam- 
harj. DIRBKITE SU MŪRU “HAP- 
PY O’SHEA GANO”. Aukščiausia 
užmokestis ir pastovūs darbai ga
bioms darbininkėms. Ateikite pri
sirengusios stoti prie darbo ir at
sineškite šj skelbimą.

O’SHEA MFG. CO.
2701 N. Prilauki

MERGINOS reikalingos iššakott ar- 
tlffciai gėles. Alga 40 centų J va
landą lr ekstra. Atsišaukite j

ADLER JONĖS CO.
521 S. VVahasli

VEITERKOS 
PATOGIOS VALANDOS

GERA UiMOKESTIS

UNIFORMOS DUODAMOS 
PASTOVŪS DARBAI RANDASI 
PIRMIAU TAME PATYRIMAS

NEREIKALINGA
Atsišaukite Į Employment Ofisą 

9-tam aukšte

THE FAIR
STATE & ADAMS STS.

PARDAVIMUI KRAUTUVS 
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
ParK. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. IValter Nutow. 2200 W. 37th SL, 
Chicago, Ui., tel. LAFayeUe 6098.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr'nu-meratas ,lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labil geras. At- 
sišauk'te J “DRAUGO” RASTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.,
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Remiame Rusija, bet ne komunizmą
Praėjusį sekmadienį Chicago Tribūne įdėjo vedamąjį 

straipsnį apie bedieviškąjį komunizmą. Tame straips
nyje pakartojami visam civilizuotam pasauliui gerai 
žinomi faktai, kiek pastangų padėjo bolševikų dikta
toriškoji valdžia, kad Rusijoje įgyvendinti bedieviškąjį 
kohrtinizmą. Gerai yra žinomos ir bolševikų vartotosios 
priemonės.

Nepaisant didžiausių bolševikų valdžios pastangų 
skleisti bedievybę, kaip rašo Tribūne, tikėjimas Rusi
jos žmonėse pasiliko gyvas.

Tribūne stebisi, kad dar ir dabar Rusijos žmonėms 
žieduodama teisės laisva? reikšti savo tikėjimą* pildyti 
tikėjimiškas pareigas, priimti sakramentus.

Ir, aišku, labai yra keista. Štai, pasaulio demokrati
jos kariauja dėl keturių laisvių žmonėms. Iš tų viena 
yra — religijos laisvė. Sovietų Rusija, prisidėdama prie 
jungtinių tautų fronto, pasirašydama jų deklaraciją, 
automatiškai sutiko kariauti dėl religijos ir kitų lais
vių. Tačiau savo krašto žmonėms Maskvos ponai tų 
laisvių vis dar nepripažįsta.

Vis dar, rašo Tribūne, komunistų dogmos kultas te
belaiko tikėjimą žmonių opiumu. Komunistai vis dar 
tebesiekia išnaikinti bažnyčias.

Jie, komunistai, to savo tikslo tebesiekia neatsižvelg
dami nė į tai, kad šiandien, didžiausioj Rusijos gyve
nimo krizėj Anglijos ir Amerikos katalikai duoda ru
sams stiprią paramą apsiginti n,uo užpuolikų nacių, Re
mia ir protestantai ir tikintieji žydų tautos žmonės.

Paprasčiausio dėkingumo jausmas, rodos, turėtų ves
ti Rusijos valdžią į tai atsižvelgti ir suteikti žmonėms 
religijos laisvę.

Bet, išrodo, bedieviškasis komunizmas — tai Rūsijos 
komunistų partijos doktrina, kurios jie nepakeis.

Kadangi Rusijos komunistų partija yra viso komu
nistinio sąjūdžio motina, ji nustato kryptį ir kitų kraš
tų komunistams. Dėl to Tribūne ir rašo, kad Amerikos 
komunistų partija visas instrukcija# gauna iš Mask
vos komintemo, kuris šių sukrėtimų metu pasitraukė 
trtiputį į šalį, tačiau yra ir bus tarptautinė revoliucinė 
organizacija. Tad, rašo Tribūne:

“Amerikos Komunistų Partija nėra tiesioginiai gi
mininga Rusijos žmonėms, kurie taip herojiškai ka- 

- riAfuja, bet tarptautiniams intrigantams, kurie siekia 
įsteigti užsieny blogiaūsiąją rūšį kerštingoje fr des-
truktyvio kulto”. x

Amerikos komunistai visomis priemonėmis sten
gtasi išnaudoti Rusijos žmonių herojizmą savo partijos 
sustiprinimui. Bet visi žino, kad didvyriškai kariau
jantieji Rusijos žmonės nieko bendro neturi su Ame
rikos komunistais, kurie visą kreditą ne Rusijos žūw> 
nėms, bet rusų komunistų partijai atiduoda. Kičo fron
te yra milijonai rusų karių, karas pilietė apie šimtą 
šeįtyniasdešimts milijonų Rusijos žmonių, fcuomtet prie 
komunistų partijos tepriklauso kelt šimtai tūkstančių 
asmenų.

Reikia aiškiausiai, dėl to, atskirti Rusijos žmones 
nuO komunistų partijos.

Anglija ir Amerika duodama stiprią paramą rusų 
kariuomenei, remia ne bedieviškąjį kOftiunizmą, bet Ru
siją ir jos žmones, kurie po šio karo taip pat reikalams 
Bad teisių naudotis Prezidento KOosevėTtO paskelbtomis 
keturiomis laisvėmis.

Ta pačia proga mes norime pasakyti keletą žodŽų 
ir lietuviškiems bolševikams, kurie taip jau labai džiau
giasi J. E. vyskupo Bernardo Sheil laišku, sveikinusiu 
į Chicagą atvykusią rūsų jaunimo atstdvę Pavlichenko. 
Komunacių “Vilnies” redaktoriai mus net šmeižė dėl 
to, kad mes nieko nerašėme apie tą J. E. vysk. Sheil 
laiką.

Mes apie tą laišką nieko nerašėme todėl, kad jame 
nieko naujo nepasakyta. X E. vysk. Shell savo laiške
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parašė: “She represents a great people who ar writing 
history by the heroic defense against a ruthless invader. 
May God bless them”. ,

Čia vyskupas pakartojo visų katalikų nusistatymą — 
visu kuo remti užpultuosius Rusijos žmones. Toks yra 
ir mūsų, lietuvių katalikų, nusistatymas, kurį keliais 
atvejais esame ir raštu ir žodžiu pareiškę.

Bet tenemano komunistų lyderiai, kad garbingasis 
ganytojas prašo palaimos jų komunistinei akcijai. Jis 
prašo palaimos garbingai ir narsiai kariaujančiai rusų 
kariuomenei ir Rusijos žmonėms.

Tad, mes, Amerikos katalikai ir visa Amerika remia 
ir rems Rusijos kariuomenę ir žmones, bet ne bedie
viškąjį komunizmą.

Žingsnis į socialinį teisingame
Mūsų skaitytojai, be abejojimo, jau gerai susipažino 

su paskiausiaja Prezidento Roosevelto proklamacija, ku
ria jis patvarko veik viso ekonominio gyvenimo sritis.

Visame krašte nežmoniškai ėmė brangti gyvenimo 
reikmenys. Ypač aukštai iškilo maisto produktai. Dėl 
to Prezidentas užšaldė maisto kainas, nuomas. Įsidėmė
kime — Prezidentas užšaldo ir metines algas aukščiau 
penkių tūkstančių dolerių. Be to, savo proklamacija jis 
apriboja ir paskirų asmenų įeigas iki $25,000 į metus. 
Stabilizuojamas ir visų darbininkų atlyginimas.

Ši proklamacija yra nepaprastai Svarbi, tiesiog isto
riška. Tuo nauju pasitvarkymū kraštas bus apsaugo
tas iiuo infliacijos pavojų. Apribojant asmenines įeigas 
arba pelną, padaromas didelis žingsnis pirmyn prie vyk
dymo socialinio teisingumo dėsnių.

Toks Prezidento žygis šiuo karo metu labai buvo 
reikalingas ir naudingas. Bet nebūtų pro šalį, jei ir tai
kos metu būtų vykdoma krikščioniškojo socialinio tei
singumo programa.«
Stalinui pasitraukus iš karo vadovybės

Ž 7 ' . ’ .j .
Ligšiol Rusijos karo jėgų vyriausiuoju vadu buvo 

Stalinas, kuris nėra kariškis, bet komunistų vadas, po
litikas ir premieras.

Praėjusį sekmadienį atėjo iš Berno, Šveicarijos, labai 
reikšminga žinia, kad Stalinas iš karo vadovybės pasi
traukė. Jo vieton pastatytas maršalas Boris Mikailo- 
vič šapožmkov, generalinio štabo šefas. Nuo dabar ji
sai vadovaus visoms Rusijos karo jėgoms.

Jau nuo seniau buvo gandų, kad Sovietų Rusijos ka
riuomenės generolai buvo nepatenkinti tuo, kad į karo 
reikalus kišasi politikieriai, nenusimaną apie militari- 
nius dalykus. Bet Maskva bijojo atiduoti karfūomenės 
Vadovybę į generolų rankas. Dėl ko bijojo — ir aiš
kinti nereikia.

Dabar, matyti, Stalinas buvo priverstas pasitraukti 
ir karo reikalus pavesti kompetentingiems žmonėms — 
kariškiams.

Įvykus tokiai atmainai, iš rusų karių galima laukti 
dar drąsesnių žygių.

—------------------------------------------------ •---------------------------------- ------------------------------- ---- ■-
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Dėl bolševiką riksmo
w * *• -

“Liet. Žinios” rašo:
“Bolševikų samdyti agitatoriai Anglijoje ir Ame

rikoje vis pikčiau agituoja prieš buržuazines Anglijos 
ir Amerikos vyriausybes.

Daugiausiai pipirų tenka anglams, kurie kaltinami 
antisovietiniu nusistatymu. Paskutiniu laiku vis daž
niau pradedama užgaulioti ir Amerikos vyriausybė, 
nors dar ir nedrįstama pulti pats Prezidentas Roose
veltas, kurio rankose faktinai yra antrojo fronto ati
darymas.

Mūsų bolševikams visai nerūpi Amerikos ir mūsų 
jaunimo likimas. Jie pagiafavi mesti naciams į gerklę 
mūsų kareivius, kad tik nacių karo mašina nebėtaip 
smarkiai spaustų sovietus.

Tiems Rusijos patriotams bolševikams norėtųsi pa
tarti, kad jie pirmieji šoktų į pagalbą savo “matuš- 
kai” ir sudarę, nors keletą pulkų, vfyktų į Rusiją muš
tis su vokiečiais.

Deja, mūsų bolševikai to nedaro ir tikriausiai neda
rys, nes jie yra tik kominterno samdiniai, kurie už 
lerfgvai gaunamą dolerį tik liežuviais ųiata, o pasišven
timo, dėl savo komunistinės tėvynės, pas juos nėra nė 
krislelio.

Ar tik neperdaug tiems sovietų patriotams čia lei- 
* džiama aušinti burnas, kurios nesentai šaukė ir tur

būt neužilgo vėl šauks, kad Amerikoje ir Anglijoje 
reikia įvesti sovietinę diktatūrą ir ginklu nuversti

x “supuvusią buržuazinę santvarką”.

Gen. Tado Kosciuškos tau
tybė.

Lloyd Wendt viename sa
vo rašiny Tadą Kosciušką 
pavadino:

“Polish hero of the Ame
rican revoliution”.

Tą klaidą atitaiso A. A. 
Yūknis.

Chicago Daily Tribūne pra 
ėjusį sekmadienį skaitytojų 
balsuose paskelbė jo laišką, 
su kuriuo verta susipažinti.

ė
Yuknts teisingai pabrėžia, 

kad Tadas Kosciuška ir pats 
save vadino lietuviu.

“Tadas Kosciuška not 
only was a Lithuanian by 
birth, race and spirit, būt 
also by his own proefama- 
tiota”.

Gaila, kad Yuknis ta 
proga nesuminėjo Kosciuš
kos laišką Rusijos carui A- 
leksandrui, kuriame jis la
bai aiškiai pasisako esąs lie
tuviu.

4
Apie Kosciuškos kilmę to

liau rašoma*.
“His birth reeords statė: 

“Gardinas district, son of 
Lithuanian n o b 1 e m a n.v 
Kasciuska was one of the 
seven Lithuanian cadets 
sent to the Lunneville mi- 
litary academy in France 
and rėsided in Šalie dės 
Lithuaniens. In modera 
times this Lunneville 
castle has been transform- 
ed into a historical muse
um, būt in the wall štili 
rėmams a plaąue with the 
narnės of the Lith cadets, 
including Kasciuska.”
•

Įrodymas labai aiškus.
Dėl visko Yuknis savo laiš

ke prideda tokią pastabą:
“Since Kasciuska began 

in America, to fight for 
freedom, instead of in Lith 
uania or Pčland, h ė per- 
haps should be cčhsfdered 
an American as a soldier.” 4 t

Mūsų tautietis Yuknis sa
vo tautinę pareigą atlieka.

Jis gina lietuvių vardą. 
Bravo!

Antradienis, arabo 8. 1042

Štai nuo burokų širdisPo svietą pasidairius
TAUTIŠKAS
VINIGRETAS

(Pasakėčia)

Vienas tautininkas — 
pfašmatnus virėjas.

Padarė puikų vinigre- 
tą.

Ne vieno juo pasigerė
ta.... •

Jis bulvių, morkų, šabal-
bonų,

Krienų, burokų ir kito
kių monų

Šitam patiekalui nesi
gailėjo.

Štai bulvės — maistas 
liaudies

Ir, štai, krienai turtuo
lio spacialas!

sąla...
O nuo svogūnų spėk 

tik čiaudyt!
Toks mišinys! O vis 

tik tautiškumo
Virėjas tiek ir tiek jam 

teikia...
Jei jį mes valgytum, vfši 

mes būtum sveiki!
Ir niekada hesirgtufh! 

Neaišku mūm!
Sū kokiais burtais vi- 

nigretas šitas
Virėjo tapo užmaišytas, 
Kad tokią įstabią betu

rįs galią...
Kadf taip virėjas jąją

giria,
Kad net į padanges ją

kelia
Ir klaupiasi prieš šitą 

skystą tyrę!

A!... Aš atsimenu. Kadais 
mamytė sakė:

Pirklys vis giria savo 
prekę!...

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
spalio 6d.).

Reikalauja Lietuvai nepri
klausomybės... Iš Rusijos į 
Stockholmą atvykęs dr. J. 
Šliupas per Amerikos pasiun 
tinį įteikė memorandumą 
prezidentui Wilsonui, reika
laujant Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės. Lietuvos 
visos dalys turėtų būti su
jungtos vienan kūnan. “Pirm 
1795 m. Lietuva turėjusi 12,- 
006,000 gyventojų — lietu
vių, latvių ir kitų tautų žmo
nių”.

---  1 lti T. -i- . -----------

Visi akylai sekime spau
dą. Jei kuriame anglų kalba 
spausdiname laikraštyje pa
stebėsime ką gero apie savo 
tautą, pasiųskime to laikraš
čio redaktoriui padėką, pa- 
sidŽiiaugkime. Bet jei kas ne
teisybę skelbia, tuoj atitai
sykime.

Užėjau aną diena pas sa
vo kaimyną Phil Pus£efhin‘- 
ką. Radau jį sėdinti prie 
radio ir klausantį kčh'cėrtč 
vienos artistės. Klausęs, 
klausęs, pagalios, neiškentė 
ir tarė:

— A biesas čia! Daminin 
kė išgarsinta, o jos balsas 
per radio kriokia, karkia, 
tik nervus gadina...

— Tai ne dafnirifhkės kai 
tė, — pastebėjau jam’. — 
Kalte oro, kuris šiandie 
toks neramus...

— A, suprantu. Dabar ži
nosiu, kad ir kai kurie mūs 
radio dainininkai ir daninin 
kės, kuomet dainuodami 
kriokia, karkia, cypia, tai 
ne jų balsas kaltas, tiktai ne 
ramus oras. Tiktai man dy- 
vas, kad neramūs oras pa
sitaiko kaip tilt tuo metu, 
kada tie daininkai ir dai
nininkės ctainučja. Pridėjus 
kitiems dainuoti h* oras nu-

Tai mūsų pareiga. suramina...
■■■■■ ■ ■ . —- -

AMERIKIEČIAI VALfS fš ALĖUTIANS

50 kalibro patranka saugo Amerikos kari us, įžengusius į vieną Andreanof salų gru
pę. Dabar amerikiečiai turi savo bazę, kuri randasi 125 mailes nuo Kiška, kur yra ja
ponai ir iŠ Andreanof saly bus pradėta japo nai valyti iš Aleutiane. „__ ____

t '
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš LGF veikimo Į Iš Lietu viŲ Demokratu

Bridgeport. — LGF 1 sky- įveikimo
Lietuvių Demokratų Lyga

riaus rugsėjo 29 d. jvvko su
sirinkimas. Nariai džiaugėsi, 
kad darbščiosios komisijos 
pastangomis, pereitą vasarą i 
piknikas buvo sėkmingas. 
Dalis pelno $30.00 paskirta 
Sibiro tremtiniams lietu
viams. Prie tų pinigų pridė
ta aukų. Viso sudaryta $37. 
Tarpininkaujant dvasios va
dui kun. J. Prunskiui, pini
gai jau pasiųsti.

Džiugu pabrėžti, kad sky
riaus komisija: Bendauskie- 
nė, Tručinskienė ir Čepaus- 
kienė taip nuoširdžiai dirbo. 
Čepauskienė, be to, aukojo 
savo rankų darbo kaldrą, 
kuri davė gražaus pelno. 
Taip pat malonu, kad publi
ka teikėsi atsilankyti pikni- 
kan ir paremti kilnų šelpi
mo badaujančių darbą. Nors 
tai maža suma pinigų, ta
čiau ji nušluostys vargšų 
mūsų brolių ir sesių ašaras. 
Jie atsimins, kad kur tai to
li, už tūkstančių mylių, yna 
širdis, kurioj gyvenančių lie 
tuvių plaka meilė link jų ir 
troškimas kiek galima pa
gelbėti.

Dabar toji pati komisija 
nutarė rengti “bunco” žai
dimą. Pelnas bus skiriamas 
Federacijos centro iždui. Ko
misijai padės valdyba ir vi
si kiti nariai. Vieta ir lai
kas bus pranešta vėliau. Pra
šomi geraširdžiai paremti ir 
šį komisijos užsimojimą: 
pirkti platinamus tikietukus. 
Jei visi dirbsime, padarysi
me didelį dalyką.

Malonu pažymėti ir tas, 
kad skyrius per penkis savo 
gyvavimo metus, kaip Tau
tai, taip Bažnyčiai, daug 
gražių darbų yra nuveikęs. 
Prašome rašytis į šį skyrių, i 
Nario metinė mokestis tik! 
vienas doleris, be to, nariai!

pradės eilę masinių 
susirinkimų atidarymui 
rinkimų kampanijos

Lapkr. 3 d. įvyksta gene
raliniai rinkimai. Demokra 
tų partija yra nominavus. 
Raymond S. McKeough — 
Illinois valst. kongresmanus 
(visos valstybės — congress- 
man at large), Benjamin E. 
Adamowski — Cook apskr. 
klerku, Michael J. Flynn — 
šerifu, Peter Carey — Board 
of Appeals, James McDer-1 
mott — Cook apskr. iždinin
kus, Victor Schlager ir k. 
į žemesnius urėdus.

Visi šie demokratų parti
jos kandidatai yra preziden
to F. D. Roosevelto politi
kos rėmėjai. Jie remia pre
zidento Roosevelto nusista
tymą laimėti šį karą, kad 
apsaugojus Amerikos laisvę 
ir nepriklausomybę; taip pat 
kad išvadavus Europos na
cių pavergtas valstybes. Jie

CARDS OUTSLUG YANKS, LEAD 3 — 1

»'ūmumą’’ leme leiepnotM *
Stan Musical arriying safely at third base, as Yankee third baseman Red Rolfe drops 

the bąli, to sėt up first run of Cards’ six-run fourth inning in fourth game of the 
World Series at New York. The Cards won 9 to 6 to lead the series three games to one.

Ar turit nereikalingą 
radio?

Jeigu kuris turit visai ne 
reikalinga radio, nesvarbu 
kokiame stovy jis būtų, tuo 
j?u neškit jį pas savo bloko 
kapitoną ir padovanokit ka
reivių mokyklai. Jie jį pa
tys pasitaisys ir galės var
toti kitiems kareiviams mo
kytis radio taisymo ir ope
ravimo. Kam bus patogiaus, 
galit atnešti į mano ofisą 
arba pašaukti telefonu aš 
pats atvykus paimti.
Stanley P. Mažeika, 3319 S. 
Lituanica Avė., Yards 1138.

Jr

didatus; neskaidyti savo ba-' giau pastangų turime dėti. I Be dainų, bus dramos ir mu- 
lioto ir neduoti opozicijai I Adv. J. J. Grish kalbėjo; zikosi, patarimų, pranešimų

savo baliotą, tai jį greičiau 
sugadinsite ir jūsų baliotas 

stovi už prezidento Roose-1 bus išmestas lauk, kaipo su
velto 4 laisves, Atlantic Cha-
rtero 8 punktus, kurie lai
duoja laisvę ir nepriklauso
mybę visoms tautoms, kaip 
didžioms, taip ir mažoms, 
sykiu ir Lietuvai.

Piliečiai Chicagoj taipgi 
turės išrinkti dvylika mies-

laimėti. Nes, jei skaldysite apie adv. A. Olio kandidatū-
rą į teisėjus ir prašė jį pa
remti. Klūbas nutarė adv. 
A. Olio kandidatūrą į teisė- 

gadintas baliotas. Tada, nei I jus indorsuoti. Klūbiečiai ža-
demokratai nei respubliko
nai iš to neturės jokios nau
dos.

Vėliau Lietuvių Demokra
tų Lyga praneš, kur ir kada 
įvyks masiniai susirinkimai.

Lietuviai demokratai tun
to teisėjų. Jų tarpe yra. ir me laikytis vienybės.

Al. G. Kumskis,
L. D. Lygos prezidentas

Nutarta remti

teisėjas Jonas T. Zūris, ku
rį demokratų partija nomi
navo praeitą balandžio 14 d. 
antram terminui.

Teisėjas Jonas T. Zūris
per praeitus 6 metus, pasi-||faf J fairAuic
rodė rimtai savo, kaipo teį l'BIUVrUS 1 
sėjo, darbe. Todėl demokratų
partijos vadovybė jį pasta
tė balsuotojams, kad jis bū
tų išrinktas dar kitam ter
minui. Chicago lietuviai pi
liečiai demokratai turime

. , balsuoti taip vadinamą
turi neapsileisti savo parei-|,. , • .. ,, , .. _ . . straight democratic ticket”,nnoA • lonlrvfi rvionoaimiia ani_ .gose: lankyti mėnesinius su 
sirinkimus ir visuomet ne
nuleisti rankų nuo veikimo.

Laima

tai yra visi lietuviai demo
kratai turime balsuoti tik 
už demokratų partijos kan-.

dėjo ne tik patys balsuoti, 
bet dar ir kitus kalbinti už 
jį balsuoti. Taipgi klūbas nu
tarė remti ir teisėją J. Zūrį. 
kad jis toliau liktų teisėju.

• A. M.

RADIO
Šiandie, antradienį, 7 vai. 

vakare iš stoties WGES bus 
transliuojama regulerė ant
radienio Peoples* radio prog
rama. Dalyvaus radio gra
nadieriai, M. Batutis, F. Ja-

Marąuette Park Liet. Am. | kubauskas, J. Vanas ir kiti
Piliečių Klūbo laikytame su- ___________________________
sirinkime, rūgs. 27 d., tarpe
kitų dalykų svarstyta nuola- į 
tinis taksų didėjimas. 1940 
m. už kiekvieną $100 ant 
real estate apkainuotos ver
tės mokėjome $9.52, 1941 m.
— $9.89, o 1942 m. mokėsi
me jau virš $10.00. Kuomet 
eina karas, daugiau ir dau-

ir t.t. O iš Peoples Furn. Co. 
krautuvės bus pranešta daug 
gerų žinių apie 26 metinį 
rudeninį išpardavimą, kame 
yra progos visiems įsigyti 
namams reikmenų už speci
aliai sumažintas kainas. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Kep. XXX

Kas laimėjo dovanas
Aušros Vartų parapijos 

piknike, spalio 4 d., prie se
rijų tikietėlių giliukingi bu
vo šie: laidotuvių direkto
rius Boleslovas Lakavičius 
ir biznierius Džimis Budda. 
Jie gavo po didelį sūrį iš 
Marijonų ūkio. O geros rū
šies čikinas teko Antaninai 
Vaišvilienei iš Bridgeporto. 
Susitarus, buvo išmokėta pi
nigais.

Br.

<YOU GIRLS WH0 SUFFEIb
Distress From •

FEM ALE WEAKNESS

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.

24 vai. patarnavimas

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

DIDELIS lSrARDAVa—JUj Mtsę 
MiCZt-MSKO STAKO A1CZ.IKA- 

1AM1V DiSTKCMKNTV. 
PASINAUDOKIT PROGA PABAR 

KOP UAR NEdŠPAKOLOTl
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAAABHONES. FL.U- 
TES su "cases” — 135.00, $37.50, 
$45.UU lr $75.UU. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCEKTU1 GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 lr $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNIN1- 
N1AMS BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 lr $15.00. Striūnos dSl vi
sų virSminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.5(1. 
$23.50, $35.00, $50.U0. PEDALS,
Hl BOYS, CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "read" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHoNDOKAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
taius, Tnūboms, Saiaphones, 
Smuikoms ir Gunarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 MazweU St., Chicago.

KMIIC
And Want To Build Up 

Red Blood!
T»ke heed lf you, likę «o many 
women and giria, have all or any ona 
of theee aymptoma: Do you on such 
daya aulfer erampa. headachea, back
ache, wenk. nervoua feellngs. dls- 
tress of "Irregularltlea”, periodą of 
the bluea — due to functlonal 
monthly dlsturbances?

Then atart at onee—try Lydit E. 
Pinkham’s Compound TABLETS 
(wtth added lron)—made espccially for ipomen.

Plnkham'a Tableta are famous not 
only to relieve monthlv pain būt 
also accompanylng weak, nervoua 
feellnga of thla nature. Thla ta be- 
cauae of their aoothlng ęffect on

ONE OP WOMAN’S MOST IMPOB- 
TANT ORGANS. Taken regularly— 
Pinkham’s Tableta help buttd up 
realatance agalnat aucb aymptoma. 
Thousands upon thousands have re- 
ported beneflt. 4

Also, their lron helpa build up red 
blood to glve more atrength. Plnk- 
hstn's Tableta are also a fine atom- 
achlc tonlcl Follow labol directlous.

Pilnai įrengtas .Meillkos Pepart- 
mentas gydymui visokių Ilgų — 
smarkių ir llglaiklnlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos De 
pnrtinentns. kur svarbias ir ma 
žesnca operacijas atlieka alsako- 
nitngi Chirurgat-D.ikt.iral.

Pilnai įrengta Pliyslotlierąpy De- 
partmentas prinkaitant Oiather- 
my, Uitra Violet Ray, Slnusoidal 
ir kitos moderniškus metodus 
gydymų.
Pilnai įrengtas X-Ray Pepart- 
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta. <lėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra, 
kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų jums ko patogiausia.

WHOLESALE
LIQUOK 
ĮSTAIGA

U vėlioj ame 
po v I-A 
Chicaga.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULKVAHD 0014KALBAM LIETUVIŠKAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1PnAuted. 
Protection 
4or your

PANAUDOKITE PROG£ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
, NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE muitų ištaigoje. Jūgų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%. Jūsų pinigai greitai (Įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.-

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEC’UOSE — 
AR VAŽINMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR |

APYLINKES LIETUVU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSIi

ITAPCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienlntžlls lr Smagiausia. 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -I 
SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.į 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.| 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil J
6755 So. VVestern Avenne

Phom: GROvehiU 2242

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kui perkate materiolą ii mūsų 
krautuvių— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Drapertų, Viršutinių 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YABDS 4178

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parslduida nužemintomis kainomis.

ATK ĮRITI', m PATYS PAMATYKITE ftl AMUI EN t

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
—/J

$100.000 STOCK LIOUIPATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (b n n nn 

I vertės “clese ont” kaina ...................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ...........................U J r L

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 n r -i ? <1 C *7*4 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. . q>lO.Z O

| FUR COATS, $75.00 vertės, d«nn nn
Parsiduoda po tiktai ............................................................

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų C C QC S. CO OC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina

[MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- d*] QQ 
da po tiktai .................................................................................

| $15.00 vertės KOTAI, ryr
parsiduoda po tiktai ...................... ......................................uū./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

i#

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Ruga 
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and 

Stovea.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr
CRANE COAL CO.

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ.

*8.65
*8.95

*10.50
TEL. PORTSMOUTH 9022



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

Walter J. Adomaitis, 
prieš išvykdamas į armiją, 
dirbo gatvėkarių kompani
joje, elektrikos departamen 
te, jo motina gyvena Chica
goje, 6630 So. Talman avė.

C K K nr a X s

2nd class Petty offlcer 
Antanas A. Šimkus

Antanas A. Šimkus, gi
męs 1912 m., gruodžio 17 
dieną, Chicagoje, baigė šv. 
Jurgio parapijos pradžios 
mokyklą, po to įstojo į Til- 
den Tech High sehool ir bai
gęs šią mokyklą pradėjo 
lankyti Armour Institute 
vakarinę mokyklą, čia lavi r 
nos electrical engineering ir 
radio.

Antanas Šimkus į Navy 
įstojo 1942 m. kovo mėnesį 
ir dabar lanko Radio Mate- 
rial sehool, Treasure Island, 
San Francisco, Calif., ir tu
ri pažymėjimą kaipo 2nd 
class Petty officer, jis šią 
mokyklą baigs šių metų lap 
kričio 13 dieną.

Antanui Šimkui mokslas 
gerai sekasi ir yra patenkin 
tas Navy gyvenimu, jis yra 
pasiilgęs savo tėvelių, jau
nesnio brolio Norberto ir se 
sers Joan.

Antanas Šimkus, prieš įs
tojant į Navy, dirbo Mana
ger Radio Repair Dept. 
Faire Store, Chicagoje, prieš 
išvykdamas į Navy gyveno 
3120 So. Lituanica avė., Chi 
cago, III., jo tėveliai — An
tanas ir Marijona Šimkus.

Mažiau plieno 
civiliams reikalams

1941 metais Amerikoje 
visuomenės reikalams buvo 
suvartota 15 mil. tonų plie
no,. o šiais metais tiems rei 
kalams bus duodama tik 12 
milijonų plieno, nes plienas 
reikalingas karo reikalams.

Prof. K. Pakštas 
grįžta į Chicaga

Prof. K. Pakštas, Lietuvių 
kultūrinio instituto direkto
rius ir Tautinės Lietuvių 
Tarybos generalinis sekreto 
rius, šiomis dienomis grįžta 
į Chicagą ir po kiek laiko 
mano Lietuvių Kultūrinį Ins 
titutą perkelti į Rytus, grei 
čiausia, jo buveinė bus New 
York.

Prof. K. Pakštas kurį lai
ką lankės Rytuose ir ieško
jo paramos Lietuvių Kultū
rinio Instituto veiklai.

CARDINALS BLANK YANKEES IN THIRD SERIES < 
GAME

( "Draugas** Acme teiepnoro* 
The pitehing of Ernie White and sensational fielding by 

the Cardinals won them the third gąme of the World Se- 
ries, and gavę the Yankees their first shutout in series 
competition since 1926. Shortstop Marion, seated on 
ground, backs up Kurovvski as latter takes Gordon’s foul
for second out in 9th inning.

Yesterday Cardinals won World series.

Penkiolikos metų jaunuolis rengia 
ant stogų įspėjančius telefonus
Rogers Park — apylinkės į tiko. Jis pasakęs, kad nerei

svarbesniose strateginėse 
vietose bus ant stogų telefo 
nai, kad pranešti apie gais
rų pavojų, kilusį iš oro ata
kuojant miestą. įspėjantieji 
telefonai apie gaisrą rengia
mi penkiolikos metų januo- 
lio, Johnny Patten, kuris gy 
vena 1621 Lunt avė.

Johnny Patten apylinkės 
gyventojai buvo susirinkę į 
mitingą ir svarstė, kad rei
kia nebevartojamas lempu
tes sudaužyti ir metalines 
dalis atiduoti metalo laužui. 
Johnny Patten su tuo nesu-

kia elektros lempučių dau
žyti, bet į jas galima pripil 
ti chemikalų, tos lemputės 
gali būti pavartojamos ug
niai gęsyti. Dabar žmones 
neša tam jaunuoliui lempu
tes ir jis jas rengia gaisro 
gesinimui, jaunuolis šį dar
bą atlieka grįžęs iš mokyk
los.
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Amafy ir technikos 
mokyklose darbas 
vyksta per ištisas 
24 valandas

Chicagos matų ir techni
kos mokyklose per ištisas 
24 valandas vyksta kursai, 
kuriuos lanko high schools 
berniukai ir mergaitės, kad 
išmokus karo pramonės dar 
bų. Taip pat ir tų vaikų tę
vai irgi nori baigti tokius 
kursus ir laukia savo eilės.

Sūnys vežami i karo stovyklas, 
o vaikai verkia

Karo laukuose taip pat j marynų, nei kareivių, o tik 
reikalingi yra ir šunys. Illi- į šunys, kurie bh,vo vežami la
nois valstijoje yra nustaty
ta gauti karo reikalams nuo 
8,000 iki 10,000 šunų.

Jau pirmas šunų trans
portas iš Chicagos buvo iš
vežtas į Fort Robinson, 
Neb., kur šunys bus lavina
mi.

Kada traukinys pajudėjo, 
tai jame nebuvo matyti nei

vinti karo reikalams.
Kiek buvo mažiems vai

kams liūdesio kai jie turėjo 
atsisveikinti su savo mėgia 
mais šuneliais, iš ne vieno 
berniuko ir mergaitės akių
nuriedėjo ašaros. Buvo ir to»
kių vaikų, kurie atėjo į sto
tį atsisveikinti su šunimis, 
kurie buvo vežami į karo 
stovyklas lavinti.

Tech. Cpl. W. J. Adomaitis

Walter J. Adomaitis, gi
męs 1915 m., rugpiūčio 26 
dieną, Chicagoje, III., yra 
baigęs Marąuette Park pra
dinė mokyklą St. Rita High 
cshool Chicagoje; jis pasi
žymėjo base bąli žaidime.

Walter J. Adomaitis į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1941 m. kovo 12 dieną 
ir jis dabartinis adresas šis: 
Finance offiee U. S. Army. 
A. PO 862 Postmaster, New 
York.

Kiek reikia 
armijai balu

Pernai Amerikos armijai 
pirko 17,000,000 porų batų.

: Šiemet užpirkta 24,000,000 
porų batų, o kitais metais, 
turbūt, reikės 60,000,000 ba 
tų porų.

Jr

mėsos
iš 8,000,000 vyrų 
metus 2,448,000,- 
mėsos.

86 milijonai plieno
Šiemet Amerikoje numa

tyta pagaminti 86 milijo
nai tonų plieno. Visi reiški
niai rodo, kad bus tiek pa
gaminta plieno.

Chicagiečiai kariai smarkūs vyrai
Iš neįvardytų Anglijos dėl iš amerikiečių karių, 

vietų ateina žnios ką mąsto ; esančių Anglijoje pasigirsta 
amerikiečiai kareiviai ir ko balsai: “pulkime ir baigki- 
jie nori. me”. Tai nėra pasididžiavi-

Prieš kiek laiko Amerikos 171 a3> ^t noras veikti, 
kariai išvyko į Angliją ir I Pvt. First Class William 

ten jie buvo dar toliau lavi- Į Kelly, 8 m
narni. Jie mane, kad greitu
laiku teks jiems priešui su
duoti į kailį ir sumušę prie
šą galės grįžti namo, bet da 
bar jie dar turi laukti. To-

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

West
End avė., Chicago, sako: 
“Kai mes čia atvykom, tai 
manėm, kad tuoj pradėsime 
veikti, bet dabar reikia lau 
kti; mes norime pulti, prie
šą sumušti ir grįžti namo”.

Chicagiečius kareivius ste 
bina vienas dalykas Anglijo 
je, kad ten teatruose galima 
rūkyti.
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LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Gyvenimas atrodo trum
pas dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Amerikos katalikai 
kas penktadienį sutau
po 7,500,000 svaru 
mėsos

Apskaičiuojama, kad Ame 
rikos katalikai kas savaitę 
penktadieniais nevalgydami 
mėsos sutaupo 7,500,000 sva 
rų mėsos.

Per pereitą metų ketvertį 
— trečiadienį, penktadienį 
ir šeštadienį Amerikos ka
talikai sutaupė apie 25,000,- 
000 svarų mėsos. Taigi, dar 
nesant mėsos racionavimui, 
katalikai jau racionuoja mė 
są ir padeda taupyti mėsą 
karo reikalams.

Kiek reikia vieno 
kario aprengimui 
vilnų

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais Amerikos armijai 
reikės apie 600 milijonų 
vilnų.

Bendrai, per pirmus me
tus vienam kariui reikia 
apie 100 svarų vilnų apsi
rengimui. Kitais metais už
tenka vienam kariui apie 
33 svarus vilnų.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Telegrama iš 
Sibiro

(LKFSB). Tik ką gauta 
iš Tomsko telegrama, kurio
je Antanina Žubauskienė 
prašo pagalbos. Taip pat 
ji prašo suieškoti Mariją 
Liekytę-Kasputienę, gyve
nančią Waterbury. Ponia 
Kasputienė prašoma kreip
tis į “Draugą” ir čia gavus 
adresą telegrafuoti Žubaus- 
kienei.

Naciai užgniaužia 
lietuvių kultūrinį 
gyvenimą

I

(LKFSB). Papildomai pa
siteiravus pas neseniai iš 
Lietuvos atvykusią p. Bulo
tienę sužinota, kad Lietuvo
je naciai neleidžia veikti jo
kioms katalikų kultūrinėms 
organizacijoms. Lietuviai 
katalikai negali leisti jokio 
savo laikraščio. Jaučiama 
aiški tendencija panaikinti 
visas privatines mokyklas, 
jau jų beveik nė nėra. Ta
čiau jau patys žmonė3 lyg 
protestuodami dėl skriudų 
katalikams, rodo dar dides
nį prisirišimą prie religijos. 
Bažnyčios dar pilnesnės.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

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

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

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

txMt-a coufth due to ■ cald—th.nki to tbe 
•oothiog actioo of Smith Brothert Cough 
Dropt. Keep • bot kandy thete daysl TWo 
kiodt, both good, botb effective, both deli* 
ciout: - Black or Meothol. And atill ooly 5f.

SMITH BROS.' COUGH DROPS 

LACK OR MENTHOl-5^TRA»t

ATYDA!!

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.

X Viktorija Daugirdienė, 
1615 N. Wood St., žinoma 
Šv. Mykolo parapijos ir drau 
gijų veikėja, jau savaitė kai 
serga ir guli Cook County 
ligoninėj.

X Uršulė Galeckienė, 3356 
So. Lowe Avė., DKK narė, 
šiomis dienomis vieši Cleve
land, Ohio, ir lanko savo gi
mines.

X Mary Jokubausldenė, 
4435 So. Artesian Avė., iš
dirbus Swifto kompanijoj 25 
metus, šiomis dienomis išėjo 
į pensiją, kurią kompanija 
jai mokės iki gyvos galvos.

X Brightonparkiečių Laz- 
dauskų, gyvenančių adresu 
4400 S. Artesian Avė., vie
natinis sūnus pašauktas į 
kariučmenę. Praeitą penkta
dienį taip pat į kariuomenę 
pašauktas našlės česnienės, 
gyv. adresu 4401 S. Wash- 
tena.w Avė., sūnus.

X Pranas Arieška, buvęs 
čikagietis, dabar gyvenąs 
Binghamton, N. Y., liuoslai- 
kiu.kai buvo šilta, labai mė
go žuvauti. Jis ten susirado 
gerą draugą žuvautoj ą J. 
Tamošiūną. Žuvims buvo tik
ra nelaimė, kur jiedu pasi
sukdavo.

X Aušros Vartų parapijos 
piknikas praeitą sekmadienį 
Vytauto parke iš pradžių 
atrodė bus menkas, bet į pa
vakarį, orui išgiedrėjus, žmo 
nių privažiavo nemažai. 
Daug buvo svečių iš įvairių 
kolonijų.

X Šv. Juozapo bažnyčioje, 
Chicago, šį vakarą baigias 
40 vai. atlaidai mišparais ir 
procesija. Mišparams giedoti 
parapijos chorui į talką at
vyksta kitų parapijų lietu
viai vargonininkai, šv. Juo
zapo parapijos varg. K. Gau
bis, kuris taip pat yra ir 
“Draugo” atstovas toj kolo
nijoj.

X Kun. A. Baltutis, Gi
mimo Panelės šv. parapijos 
klebonas, pradėjo raginti pa
rapijos mergaites, baigusias 

' pradžios mokyklą, rašytis 
prie didžiojo choro, kuris 
gieda per sumą. Iš vyrų mū
sų choruose beliko tik senes
nio amžiaus vyrai. Dėl tos 
priežasties vienur, kitur jau 
įvedamas dviem balsais baž
nyčioje giedojimas. Nėra vy
rų balsų.

X A. D. Yuknis, piešėjas 
ir autorius iliustruotos Lie
tuvos istorijos, praeito sek
madienio Chicago Tribūne 
skaitytojų balsuose atrėmė 
Lloyd Wendt, kuris prieš sa
vaitę tam pačiam laikrašty 
rašė, kad Kosciuška buvo 
lenkas. Yuknis sako, kad net 
Kosciuškos gimimo rekorduo 
se pažymėta “son of Lith- 
uanian noblemen”. Lunne- 
ville militarėj akademijoj, 
Prancūzijoj, kuri vėliau pa
keista istoriniu muziejų, dar 
ir dabar tebėra lenta su pa
vardėmis lietuvių kadetų, 
kurių tarpe yra ir Kosciuš
kos vardas


