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KARO BARBARAI TIKRAI PAKLIUS TEISMAN
Taip pareiškia prezidentas Roosevelt;
po karo Amerika už tai darbuosis

MacARTHUR SAKO KAREIVIAMS, “NUKAUKITE PO JAPONU!”
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Bus sudaryta sąjunginių tautų

Air

komisija, kuri ištirs ašies terorą
WASHINCrTON, spalio 7.
—Prez. Rooseveltas šiandie
pareiškė, kad J. A. Valsty
bės yra pasirengusios po ka
ro kooperuoti—sudaryti są
junginių tautų komisiją iš
tirti ašies vykdomą terorą
karo metu okupuotuose Eu
ropos kraštuose ir kaltinin
kus korikus patraukti tie
son, nepaisant to, kas jie bū
tų.
Prezidentas pažymėjo, kad
visos sąjunginės valstybės
yra pasiryžusios po karo

Stalingrado fronte naciai Įsikasa;
kovos mieste ir apylinkėse vyksta
MASKVA, spalio 7.—Pra
nešta, kad raudonarmiečiai
vis platesniu kyliu veržiasi
į kairįjį vokiečių sparną tarp
Dono ir Volgos upių. Sako
ma, vokiečiai iš pasidirbdin
tų apkasų desperatiškai ko
voja, kad apginti savo pozi
cijas. Rusai kaip uraganas
atakuoja priešą ir dažnai jį
iškelia iš apkasų. Iškilę iš
apkasų atviran laukan vo
kiečiai negauna progos pas-

Namo parvyksta
amb. Standley
MASKVA, spalio 7.—U. S.
ambasadorius adm. W. H.
Standley pranešė, kad jis
greit išvyks į Ameriką. Po
to ambasadorius konferavo
su Stalinu. Matyt, svarstė
sovietų nepasitenkinimą dėl
neganėtinos gaunamos iš1
Anglijos ir Amerikos para
mos kovoti prieš nacius.
Ambasadorius Stan d 1 e y
sako, kad Rusijoje girdimi
nepasitenkinimai gaun ama
parama. Sakoma, Rusijon
siunčiama antraeilė karo
medžiaga, ypač lėktuvai. Sa
ko, geresni lėktuvai siunčia
mi į kitus frontus, bet ne
Rusijon.
Amb. Standley reiškia sim
patiją Rusijai ir jis norėtų,
kad Anglija su Amerika nuo
širdžiau remtų rusus.

prukti. Išguldomi kai viš
čiukai. Jų tankai suskaldo
mi.
Pranešta, kad Stalingrado
fronte vokiečiai vietomis įsi
kasa.
Viename fronto bare ru
sai išklojo 1,200 rumunų ir
daugelį kitų suėmė, kurie
bandė ginti seniau užimtą
sodybą. Tenai rusai įsitaisė
stiprias pozicijas.

TORONTO, Ont., spalio 7.
— Kanados federalinis dar
bo ministras Humphrey Mit
chell pranešė, kad netolimoj
ateity kanadiečiai vyrai ir ’
moterys drafto keliu bus :
pašaukti darbui karo pramonese.

Pramonininkai paragi n t i
į savo fabrikus priimti dau
giau moterų darbininkių, nes
vyrai reikalingi ne vien kar
WASHINGTON, spalio 7. ro tarnybai, bet sunkes
—Laivyno kryžiai, arba auk niems darbams.
•
9
so žvaigždės vakar įteikta
dvylikai jūrinių skridiku —
WASHINGTON. — Aleu9 karininkams ir 3 eiliniams, tian kovose amerikiečiai iki
už jų narsą ir pasižymėjimus rugsėjo 1 d. už kiekvieną
kovose prieš japonus Coral savo prarastą lėktuvą numu
šė 22 japonų lėktuvus.
jūroje.

Dvylika jūriniu
skridiku atžymėta

tuos tautų troškimus ir lūkesčius

. <

CHUNGKING, Kinija,
spalio 7. — Po ketvirtosios
konferencijos su kinų gene
ralisimu Čiang Kaišeku prez.
Roosevelto emisaras W. L.
Willkie išleido pareiškimą.
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Jis sako, kad sąjunginės
valstybės turi tuojau ener
gingiau susimesti visuose
frontuose ir išgriauti kelių
tautų imperijas, sudarytas
iš kitų pavergtųjų tautų.
Willkie pažymi, kad jis
apkeliavo 13 karalysčių, so-
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Actus telephotoj

Viduryje matosi gen. MacArthur, kuris peržiūri vieną diviziją J. A. V. kariuomenės,
kur nors' Australijoje. Gen. MacArthur prašė, kad kiekvienas “nukautų po japoną”.

U. S. lakūnai smogė japonų kruizeriui, ir iš Turkijos
ambasadorius grįžta
iai N. fomejoj • — Spaudos

WASfflNGTON, spalio 7.

WASHINGTON, spalio 7.
— Nepaisant amerikiečių
lakūnų didvyriškų veiks
mų, japonams pasisekė
išlaipinti daugiau kariuome
nės Guadalcanal saloje, SoStalingrado mieste taip lomons. Aišku, japonų ka>pat vokiečiams darosi ankš riuomenė stengsis iš ameri
ta ir karšta. Jie išmušami iš kiečių atimti orinę bazę.
namų, aikščių, daržų ir so
dų. Bombų sprogimai ir gai
srai miestui sukėlė nepap 49,752 civiliniai žuvo
rastai didelius nuostolius.
Anglijoj ir Valijoj
Daug civilinių gyventojų nu
LONDONAS, spalio' 7. —
kentėję.
Pagaliau vokiečiai sulai Sveikumo ministerija paskel
kyti ir vietomis atblokšti bė, kad Anglijoj ir Valijoj
darbininkų gyvenamajam ra per vienerius karo metus
jone — Stalingrado šiauriuo iki praeito kovo 31 d. 49,752
se, Volgos pakrantėmis.
civiliniai žuvo. Jie yra ori
Kaukazo fronte rusai irgi nių atakų, gaisrų ir namų
stipriai laikosi.
griuvimo aukos. Kitais žod
žiais—-tai karo aukos.

Bas pašaukti
Į karo pramones

Wendell Willkie visur randa

K " I

teisti ir nubausti organizuo
tų žmogžudysčių vadus, ku
rių pastangomis per šį karą
civiliniai gyventojai šimtais
ir tūkstančiais žudomi.
I I
J. A. Valstybių pasiryžimas, sakė prezidentas, ne
bus koks kerštas, bet teisin
gumui ganapadarymas.
Prezidento sekretorius Ste
phen Early išdalino laikraš
tininkams prezidento pareiš
kimą. Jis buvo klausiamas,
ar tas lies Hitlerį ir Museolinį. Į tai neatsakė.

Su Rusija naujas
paktas pasirašytas
WASHINGTON, spalio 7.
J. A. Valstybės, Britanija
ir RUajja vakar pasirašė
prot0kolą, kuriuo nužymima, kad J. A. Valstybės ir
Britanija pristato Sovietų

Visos pavergtosios tautos trokšta
ir laukia laisvės ir nepriklausomybės

U. S. laivyno komunikate
pažymima, kad japonų ka
riuomenė salon išlaipinta
naktį spalio 3—4 d. iš sun
kaus kruizerio naikintuvų
apsaugoje. Išaušus japonų
bombonešių grupė, kovinių
lėktuvų saugoma, bandė ata
kuoti amerikiečių orinę ba
zę.

Amerikiečiai visomis prie
monėmis priešinosi japonų
žygiams. Orinėmis bombo
mis pataikė priešo kruize
riui ir atmušė orines atakas.
Apie 11 priešo lėktuvų su
naikinta.
Amerikiečiai neteko dviejų
lėktuvų, tačiau abiejų įgulos
išvaduota.

Senatas svarsto
karo taksų klausimą
WASHINGTON, spalio 7.
—Vakar senatas ėmėsi svar
styti karo taksų klausimą.
Kai kurie senatoriai pareiškia, kad taksais karui teks
apie viena trečdalis visų na
cionalinių metinių pajamų'
O šios pajamos, sakoma,
greit pasieks 100 bilijonų
dolerių.

Unijai reikalingas karo reik
menis, municiją ir žaliąją
medžiagą. Protokolu forma
liai patvirtinamos seniau
WASHINGTON, spalio 7.
padarytos sutartys tuo rei —Karo gamybos boardas nu
kalu Maskvoje.
sprendė artimiausiomis die
nomis išleisti įsakymą karo
LONDONAS — Per BBC metui uždaryti visas aukso
radiją paskelbtas U. S. įspė kasyklas J. A. Valstybėse.
jimas prancūzams, kad jie Tuo būdu norima pagreitin
apleistų visus jūros pakraš ti kitų metalų, ypač vario,
čius, nes prasidės intensyvės gamybą panaudojus aukso
atakos prieš nacius.
kasyklų mašinerijas.

konferencijoje
vakar prez. Rooseveltas iš
kėlė aikštėn, kad L. A. Stein
hardt, U. S. ambasadorius
Turkijai, parvyksta namo su
pranešimu apie turkų nusis
tatymą.
Klausiamas apie Willkie
pareiškimą antrojo fronto
klausimu prezidentas sakė,
kad jis apie tai matęs laik
raščiuose tik antraštes, bet
tekstų neskaitęs. Preziden
tas pažymėjo, kad laikraš
čių pranešimais negalima
pasitikėti.

Serbai kovoja prieš
ašį ir komunistus
ISTANBULIS, Turkija,
spal. 6. — Čia gyveną ser
bai tremtiniai praneša gavę
Žinių iš savo nacių okupuo
tos tėvynės Serbijos ir Ju
goslavijos, kad serbų patri
jotų armijos vadas gen.
Draju Michailovič šiandie
kovoja ne tik prieš nacius
ir italus okupantus, bet ir
prieš Jugoslavijos komunis
tus, kuriems diriguoja Mas
kvos komunistai.
Jugoslavijos komunls t a i
kovoja, kad Jugoslavi ją pa
keisti sovietų valstybe, Ser
bai patrijotai siekia savo
kraštą išlaisvinti nuo nacių
ir italų okupantų. Komunis
tai tad daug trukdo patrijo
tų žygiams. Jie užsiima dau
giausia plėšimais. Jiems rū
pi, kad Jugoslavijoje ašį ir
serbus patri jotus išnaikinti
ir Jugoslavijoje įvesti komu
nistišką baisią vergovę, ku
ri yra biaureanė už visas ki
tas vergovės.

Maisto kontrolė
yra vienas mišinys

vietų respublikų, mandatuotų sričių, kolonijų ir prifclau
somųjų kraštų ir atšado
svarbiausius keturis visų jų
vienodus geistinus dalykus:
Pirmasis, jos nori, kad
sąjunginės tautos laimėtų
karą.
Antrasis, jos nori, kad są♦
junginės tautos tuojau su
keltų ofensyvą.
Trečiasis, jos visos nori
po šio karo įgyti laisvę ir
nepriklausomybę.
Ketvirtasis, jos visos ma
žiau, arba daugiau abejoja
vadovaujamų pasaulio demo
kratijų nuoširdžiu pasiryži
mu, kad po karo jos griežtai
stovės už visų tautų laisvę.
Šie abejojimai užmuša jų
entuziastinį dalyvavimą mū
sų pusėje.

WASHINGTON, spalio 7
—Rose Marie Kiefer. Na
tional Association of Retail
Grocers sekretorė, senato
mažojo biznio reikalų komi
tetui vakar aiškino, kad fe Iš Halch akto
deralinės įvairių rūšių tai
syklės maisto produktus išima redaktorius
kontroliuoti yra tik vienas
WASHINGTON, spalio 7.
mišinys. Jei tas greitu laiku
nebus atitaisyta, Amerika —Savam laike senatas pra
tikrai sulauks alkio dienų. vedė bilių, kuriuo iš Hatch
Daug žmonių negalės prisi akto išimami mokslo insti
šaukti maisto ir negalėsgiu tucijų tarnautojai, kurie feti, nors valgomųjų produktų
®pmokakrautuvės nebus uždarytos, i mL
Dabar atstovų rūmai prie
Miss Kiefer, kalbėdama
60,000 groserinių krautuvių to biliaus prijungė dar ir
provincijos laikraščių redak
savininkų vardu, pasiūlė ko
mitetui pasidarbuoti sudary torius, kurie turi pašalinius
federalinius darbus.
ti penkių vyrų komisiją ir
Bilius grąžintas senatui,
jiai pavesti ištirti maisto
kad jis apsvarstytų redaktopristatymą ir paskirstymą I
rių išimties klausimą.
ir kaip maisto problemą
Hatch aktas draudžia fetvarko federalinės agentijos.1
deraliniams tarnautoj a m s,
Anot jos, šiandie maistą
kurie apmokami7* federalikontroliuoja, kiekviena sa
niais fondais, turėti kokį
vaip, šios agentijos: Agriculture Department, War Pro- nors aktyvumą politikoje?
duetion Board, Office of
Price Administration, Office Programa mėsą
of Defense Transportation,1
..
..
Army, Navy, State Depart-' rBCIJOllUOtl
ment, Commerce Department, Board of Economic
VVelfare, Lend-Lease ir CoVnmodities Credit Corporation. Į
Dėl to yra taip daug sąmyšio ir netikrumo, kad tai
visa virsta netvarka, sako
sekretorė. Jei šis sąmyšis
nebus pašalintas ir maisto
kontrolė nebus pavesta bet
kokiai vienai agentijai, arti
moj ateity civiliniams gyven
tojams teks daugiausia ken
tėti.
Komiteto pirmininkas se
natorius James E. Murray,
dem. iš Mont., pranešė, kad
jis apklausinėti pakvies že
mės ūkio sekretorių Wick9rdą ir OPA administratorių
L. Hendersoną. Jie atsakys į
Miss Kiefer iškeltą betvarkę
maisto klausimu.

WASHINGTON, spalio 7.
—Office of War Information
praneša, kad žmonės savanoriai dėtųsi prieš mėsos
racijonavimo programos vyk'
dymo. Vienam asmeniui turi
pakakti pustrečio svaro mėsos per savaitę.
Jei kuris individas norėtų
savo šunį penėti mėsa, tai
turi atitraukti nuo savęs —
sau pačiam sumažinti mėsos
porcijas, sako tas ofisas.
LONDONAS. — Reuters
praneša, kad Paryžiuje su
sprogdintas teatras, kur bu
vo rodoma naciška filmą.

STOKHOLMAS. — Žinio
mis iš Norvegijos, tenai te
roras didėja. 800 norvegų
areštuota.
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VAIZDAS IŠ EUCHARISTINIO KONGRESO BRAZILIJOJ

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVA GALI BOTI PAVYZDŽIU ATSISTATYMUI
PO ANTROJO PASAULINIO KARO
Vienas iš rimčiausių Ame
rikos mokslo žurnalų “The
Annals of The American Academy of Political and So
čiai Science” įdėjo rugsėjo
mėnesio numeryje Simučio
knygos “The Economic Re
construction of Lithuania
after 1918” recenziją, kurią
parašė Fletcher School of
Law and Diplomacy profe
sorius Josef Hanč. Kadangi
recenzija įdomi ir lietuvių
visuomenei, tai ją išvertę į
lietuvių kalbą ir paduoda
me:

operatyvų ten kur turėjo su
sikurti Lietuva sugriuvo; o
vis tik tai buvo tos pirmo
sios ankstyvos organizacijos,
kurios paruošė dirvą koope
ratyvų plitimui po karo.
“Dabartiniu metu nacių
rėžimas pajunta anksčiau žy
dinčius rytų Europos 'koo
peratyvus griežtai kontrolei
ir pavertė juos ekonominės
ir politinės priespaudos įrankiais. Kooperacijos jaus
mas vis tik yra labai stip
rus toje Europos dalyje, to
dėl veikiausia ji išgyvens
dabartinį krizį ir grįš į tą
“Šita patogi knyga yra
vaidmenį, kuris jai priklau
nugineijimas. visų tų Versa
so. Įdomu pastebėti, kad
lio EM<>pqs kritikų, kurie
perdėtai Vaizdavo ekonomi 1939 metais Lietuvoje buvo
1,332 kooperacijos, kredito
nius sunkumus, su kuriais
turėtų-> susidurti mažosios vartotojų, gamintojų ir ap
draudos draugijos, ir kad
centraliuės ir rytinės Euro
pos tautos, po to kai jos kooperacijos judėjimas bu
vo toli nuo pasitenkinimo
gaus pilną politinę laisvę ir
tuo metu, kada kraštas vėl
nepriklausomybę. Lietuva ši
tuo atveju yra ypatingai į- prarado nepriklausomybę.
“Anicetas Simutis davė
domi, nes tai kraštas be di
mums knygą, kuri išnagri
delių gamtos išteklių, netu
rintis nei anglies, nei gele nėja ekonominę sritį, bet tuo
pačiu metu jis davė skaity
žies, nei aukso, ir kuris tu
rėjo išvystyti agrikultūrinį tojo patogumui savo tautos
lygį kiek pajėgdamas, kad istorijos santrauką ir pridė
sustiprintų savo politinę ne jo rinkinėlį įvairių dokumen
priklausomybę. Autorius ra tų, kurių kitu atveju turė
tumėm ieškoti mažiau pri
šo su simpatija Lietuvai,
kaip to galima laukti iš Lie einamuose šaltiniuose.
“Mes sutinkame su auto
tuvos patrijųto, bet vis tik
su pakankamu kiekiu objek rių, kad tai buvo griežtas
tyvumo, kuris paremtas rin nusistatymas ir pilnas vil
kiniu statistikos davinių, čių entuziazmas atgautoje
laisvėje, kuris davė šitai
kalbančių už save.
lt
♦iOVfU? naujai respublikai reikalinLietuva, kaip ir kitos gą paskatinimą”,
mažosios rytų Europos vaiPastaba: Ši knyga turėtų
stybės, padarė stebėtiną pa- įjyti kiekvieno susipratusio
žangą per palyginti trumpą i lietuvio namuose. Ją dar ganepriklausomybės laiką, ku-1 ijma įsigyti pasiunčiant pusris tęsėsi tik dvidešimts dve-, antro dolerio ($1.50) čekj
jus metus. Reikia atsiminti, ar money orderį:
kad per pirmąjį pasaulinį
Columbio University Press
karą tas kraštas buvo mū
Columbia University
šio laukas, kad į jį po ke
New York, N. Y. •
lis kartus buvo įsiveržę vo
kiečiai ir rusai, ir kad Lie
Alaskoj taip gausu van
tuva nepriklausomą gyveni
dens, kad jį galima naudo
mą pradėjo visiškai iš nie
ti fabrikų reikalams. Gali
kto? žemės reforma, kurią
ma naudoti vandens nuo
autorius smulkiai nagrinėja, e
,, .
...
._
.
..
,,
15,000 iki 25,000
arklių jėbuvo vienas iš svarbiausių1 veiksnių’ pokarinės Lietuvos ®°s vienam industriniam
f ahri kili
ekonominiam gyvenime. Bet
vis tik dar įdomesnis yra
kooperA^viį, atliktas darbas.

Grand Raplds, Mich.: $5
— S. Vitkauskienė; $4.00 —
M. Slavickienė; $2.00 — S.
Pariaukai, M. Užienė; $1.00
— P. Kavaliauskas, Bantis,
J. Martinkevičiai, A. Dubarčiai, E. Misiuvia. K. Jacevi
Vienas didingų momentų Eucharistinio Kongreso: 250 čienė, V. Gedvilą.
Hamtramck, Mich.: $2.00
kunigų pasiruošę dalinti Dangiškąją Duoną milijoninei
— T. Dombrauskienė.
miniai tikinčiųjų.

Aukos šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui
(Tęsinys)
i Šv. Jėzaus Dr-ja (Šv. AutaSouth Boston, Mass.: $5 n°
• P- Bendoriua
A. Buswink, I. Dudinienė, O.
— J. Petrauskienė, L. SweetMiknaitienė, Altoriaus dr-ja
kowich; $2.50 — O. Stanuliūtė, V. Jurgelaitė; $2.00 (Šv. Antano parap.), U. Novakienė; $3.00 — D. Gers
— D. Genevičienė, M. Jurie
chick; $2.00 — C. Seaga, P.
nė; $1.00 — P. Janulevičienė, Uždavinienė, P. Yotts, Goscewski' H- Yelrali9- A
R. Palionis, L. Seykunienė,!
B- KalmsVerveckai, O. Gabutienė, Ži kas, R. Ugianskis, K. Varulinskai, Galvydžiai, E. Jan konienė, E. Blauskienė, M.

Soraerville, Mass.: $1.00 — DR .VAITUSH, OPT.
A. Vincūnas.
Bridgewater, Mass.: $1.00
— V. Karuzo.
Worcester, Mass.: $2.00 —
B. Sarakas, A. Neverdauskas, Z. Savickienė, M. Šve
dienė, E. Paras, S. Kulunas;
$1.00 — A. Pigagienė, A.
Keršis, Petronienė, Kuzmickienė, J. Slavickas, H. Pau
lauskas, Talakauskienė, C.
Morkūnas, M. Adomaičiai, F.

LIBTUVIS

Mim

Dirsienė, L. Miškinis, J. Vait
kus, V. Sanlinas, P. Aikšno
rai, B. Jurgelionienė.
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atsižymėjusio muziko
ALBERTO JONAS
Mokinimo Tekniką.

WH!F

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius
Kreivas Akis
Ištaiso.

48*

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 84th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS !
Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
liegzamtnuotl jau moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali auteikti.
35 MKTAI FATY1UUO
pririnkime akinių, kurie pašalina

aklų įtempimų. . .

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

1801 So. Ashland Avenue

Ttatepboae: — EUCLID MM.
— REZIDENCIJA —
1441 8o. SOth Avo^ Cicero, DI
TeL: Oloero 7681

Kampas 18-tos
Telefonas: GANAI. 0523, Gblcagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. m. lkl 8:80 p. m.
Trečiad. Ir fieėtad. 9:80 a. m.
‘i
Ud 7:oa p m

LIETUVIAI

N E W VICTORY
HOSPITA.L
Po nauja vadovyste.

01. P. ATKOČIŪNAS

Naujai išdekoruota ir
įrengta.

1446 So. 49th Court, Cicero

Mediko^

Depart-

DANTISTAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.If.

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS

menta.s gydymui visokių ligų —
smarkių ir liglaikinių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pilnai įrengtas Chirurgijos I)epaj‘tnM*nta.s, kur svarbias ir nia-

2158 West Cennak Road

žrenes operacijas atlieka atsako
mi ugi Cbirurgai-Daktaral.

•

Pilnai Įrengta Phj<dotliera,py De
partment*!. priskaltant
Diather-

my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoidal
moderniškus metodus

ir kttua
gydymo.

Pilnai

Tek YARds 2246

Įrengtas X-Ray Oepartdaktarams ir pacientams.

DR. 6. VEZEUS

1

1

LAIMĖJIMUI •

DR. S. BIEŽIS

Specialia atidarymo pasiūlymas —
Tik Trumpam Laikui 1 Įskaitoma:—-

DR. T. DUNDULIS

• MoUa'ini« Aklų Sgaemlnavimas • Patalsvmas Ben
ai! (Vienas Reginy*) • l*aslrlnktmaa 1* 3 Mod. Rėmų
Ir Keisai. Reg. Kaina 910.00 V Ūkas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Tol. YARDS 0141
Antros durys nuo Montgomery Ward

always mokės o hit.

’$ digestible
AORM—Mirerie Whip dora wwk vnmivtt
vrith salads! A uniųue combination oi oJd-feihioned
boiled dreasing and fine mayonnaiae, Miraele Whip is
by far America’a favorite safad dreasing.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1-3' ir 6-8:30 P.
TreJiadianiaia pagal aatartį.

Rea

M

8958 8o. Talmaa Ava.

Rea TeL OROvehiU 0617

Offioe taL HHIDock 4846

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS

6757 So. Westeru Avo.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 Ud 9
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS

3241 West OOth Place
TaL OAHal 0287
Raa. taL: PROapeet 6609

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

ir pagal sutartu
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
ass BEBlay C
TaL Cicere 1494

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis anmtarna.

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 VVest Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Kaiifp. 15tos gat h* 49th Ct

DR. STRIKOL’IS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai rak
Nedėliomis pagal aotartį,
Offioe taL TĄĮtan 4767
Namų tel PROspoct 1980_______

TaL TARda 0681.
Raa.: KENvood 0167.

DR. A. J. BERTASH
'gydytojas

756 W«t 35ih Streel

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDO8:

Baaldaudja: 6600 So. Artoaian Ava. 9 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir
pagal
ratartį.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki d vai. vakare
Rea. 1625 So. SOth Avenue
TeL Oloero 1484

Kad būtume nuoširdūs,
mea pirmiausia turime būti
teisingi, nes pirma turime
turėti medžiagos, kuriat ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

ir chirurgas

Ofiao vaLi ano 1-3; nuo 6:30-6S0

134 N. LA SALLE ST.
K.Mtm 2014

T»l

MT4t» IRT-

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
OPTOMJETR1STAS
Pritaikina akinius
a t a a k o mingaJ ui
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KRABTUVeiE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI
TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL ............

VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAl"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MIDway 2880

Chicago, 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
TOJAS IR
LR CHIRURGĄ*
CSURURGAI
ind,-Avenue
4631 So. Ashland

rdš 0994
C
OflM Tel.: Yards
Bes. Tet: Henweed 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v »ak
Nedėliomis noo 10 ik 12 vai dien*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA:

TeL REPubiic 7868

4645 So. Ashland Avenue

MIRACLE WHIP!
Its ’difterent flavor

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OAHal Ola

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

Ofiso taL CANai 2845
4204 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 tr T—0
Seredoj pagal sutartį.
LIGONIUS PRIIMA:
Bee.1 7004 So. Fairfield Aveave
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Ree. tet: HEMloek 8160
Trečiad. ir Sekmad. tik ausitariua

DR. PETER T. BRAZIS

Ofiso taL VIRginla 0086
tatatneįjoa taLi BSVarly 1844

ADVOKATAS

(Lietuvių Auditorijoje)

(Prie kampo Lako St.)

{rengtas

WHITNEY E. TARUTIS
Centrinis Ofisas:

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

Pilnai

ADVOKATAS

3183 S. HALSTED ST.

t

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT
Registruotas Optometriatas — Viri 86 Metų Patyrimo.
Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarėmis Kainomis.
l
Tai, Yra Ne “Balt” Siūlymas — Mes Parduodame Ką Garsiname.

* 9

STATION

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausias gydymas Ir prlrftflra.
Kas link mokesčių, susitarsime,
kad būtų jums ko patogiausia.

PHYSICIAN AND 8UROBOR

SPREADSI SLICES! TOASTSI
9 MELTS PERFECTLYI 9

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

828 W. 35th PLACE
Phone; YARds 2330

XIII).

TUGOSLAV FOLK MUSIC

DANTISTAS
rius $35.00; N. Siekis — $20;
4645 So. Ashland Avenue
$10.00 — U. Dzienkauskiearti 47th Street
Dt4
pasitarimo
šaukit
sekančiai
nė, A. L. R. K. Federacijos
vaL s aųo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
KALBAM
LIETUVIŠKAI
DREXEL 3923
8eredoj pagal sutartį.
4 sk., Moterų Są gos 64 kp.,
A. Ambrozienė; $5.00 — U.
Telefonas: HEMIock 6849
Zakackienė, G. Ivanauskienė, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

$495

millions

Featurlng • Progrsm ef

VALANDOS:

VICTORY HOSPITAL

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

RADIO BROADCAST

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akinas, ku
rtoms akinių pagelba neuMenka.

>ietw
dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigias kaip

Westfield, Mass.: $2.00 — 4712 South Ashland Av«
Phone TARDS 1373
J. Kisiūnas.
Stoughton, Mass.: $1.00 —
A. Naujalis.
PRIVATINES
Custer, Mich.: $2.00 — J.
PIANO PAMOKOS
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
Visockienė.
Dearborn, Mich.: $2.00 —
Dorothy Davey
K. Magotis.
Mokina, vartodama pasaulio

salads, Peę^V/hatVtKė^sėf

as milk itsalfl

PALANDECH’S

AKIS ISTHUNfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

24 vai. patarnavimas

Detroit, Mich.: 7-tas sky

Liaten to

26 metų praktikavimu

jusn rarantavimas
Optometrieally Akių Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir
toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-

Barnatavičius, M.J4b«ris,

,vW^ys.9y!

cheete

DR. SELMA SODEIKA.
a a

kauskienė.

GERkS MkTlVlkS

* PasAHJdd*' kad kooperaty-.
vai bd^č^pagrindu Lietuvon
ėkonominio progreso Ir at-'
srfsfcatymo> todėl kyla mln-1
Čių, ar tik' Lietuvos pavyz
dys nerodo krypties, pagal
karią didelė dalis atsistaty
mo po šio antrojo pasaulCnio
Įįaro būtų atsiekta (Pabrau
kimai mūsų). Per pirmąjį
pasaulinį karą dauguma ko-

Aleksienė, P. Žagas, P. Gascevickienė, A. Petraitienė;
$1.00 — Marcinkevičiai, M
Naskenas, J. Medinienė, F.
Jurgutis, E. Paurazienė, Vas
kevičiai, M. Labaikas, M. Misukaitis, K. Dailydis, A. Vic
tor, A. Banonis, J. Ratkus,
J. Gabalas.

“Darbai parodo molės jė
gą” (Goeths).

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

• 4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Seitad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmad. Pagal Sutarimą

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginla 2421

U B

Ketvirtadienis, snalio S. 1942

Korservavimas namuose

NAMINIS FRONTAS
Iš Office of War Information Washington, D. C.
Ašies tautos bus nugalė
tos laisvų žmonių dirbant
drauge. Ir tas apima žmo
nes šalių, kurios buvo Hitle
rio pagrobtos, nes jų sielos
pasilieka laisvos, nežiūrint
nacių kareivių ir Gestapo.
Kasdien mes gauname žinių
apie tai, kaip šie žmonės
pasidaro įkyrūs naciams ir
ruošiasi dienai, kada įvyks
naujas frontas Europoje ir
kada jis ves prie galutinos
pergalės. J
Laisvi žmonės kovoja kar
tu su alijantais. Jie kartu
gamina karo įrankius. Jie
dalinasi maistu ir reikme
nims ir kartu riša proble
mas. Tai taip yra tarp Suv.
Tautų ir taip dabar
pas
mus, Amerikoje. Čia vadai
ir darbininkai planuoja kar
tu tūkstančiuose fabrikų.
Čionai, Amerikoj, visi žmo
nės miestų, ūkių ir kaimų
kartu įeina į talką dirbda
mi tuos darbus, kurie pa
greitins pergalę.
Dabar mes, susipažinę su
tomis pareigomis: surinkti
atliekamą gumą,
metalą,
prižiūrėti daiktus, kad jie
ilgiau mums tesėtų, mažiau
važinėti ir keliauti, prisilai
kyti prie racionavimo pat
varkymų Įr atsargiai naudo
ti viską, kurį karas išbaigė,
įsitikinam, kad darbas, kurį
mes darome, yra darbas,
kurį geriausią galime atlik
ti, ir darbas, kuris yra nau
dingiausias.
.•
"

Mažiau kuro namuose

Amerika turi rimtą prob
lemą.
Bi kur gyvenate, bi ką
vartojate — anglį, koksą,
gazą, elektrą, malkas arba
aliejų — turite taupyti ku
rą sustiprinimui Amerikos
karo jėgų, Jeigu gyvenate
Rytų valstybėse, arba vaka
rų, ir jeigu apšildote namą
aliejum, teks pakęsti šalčius
ir nepatogumų per žiemą,
jeigu neapsirūpinsite dabar.

či^n į priešą. Jis suka ra
tus mūsų karo pramonės.
Jis šildo namus, ofisus, mo
kyklas, ligonines. Turime už
tektinai žalio kuro. Mūsų
problema jį transportuoti iš
šulinių ir kasyklų į karo
fabrikus, laivus ir namus
visoj Amerikoj.

Kuras sunaudota namuo
se apsunkino mūsų sumažin
tus rezursus darbo ir transportacijos. Juo daugiau var
tojate, jas mažiau šių rezursų bus karui vesti.
Palaikymui sveikatos ir
komforto Amerikos šeimų,
tuo pačiu kad pagelbėjus
Amerikai kiekvienas namų
savininkas turi prisilaikyti
šių taisyklių:

Peržiūrėkit ir sutaisyti
šildymo įrengimus.
Insuliuoti sienas,
ir atiką.

stogus

z

Aptaisyti
ris.

langus

ir du

Amerikos šeimai konser
vavimas prasideda namuose.
Ir pasirodo įvairiausių pro
gų konservuoti apie namus.
Namus dažykite, kad ap
saugojus medį nuo puvimo,
kad nereikėtų brangių apį taisymų, kurių vėliau ne
bus galima padaryti. Dažy
kite tiktai sausam ore, ka' da temperatūra neperšalta.
Galvanizuoti sietai turėtų
būti dažomi sykį į metus to
nereikalauja.
Aptaisykite savo stogus,
kad nepasirodytų skylelių.
Aptaisykite regulariai vi
sur, kur vanduo ar šaltas
oras gali įeiti. Peržiūrėkite
vamzdžius, juos pataisykite
ir pataisykite skylimus plas
terio arba cemento šienuo
se.
Įdėkite antrus langus ir
duris. Peržirėkite langus ir
duris ir aplipykite kur rei
kalinga.
Darželio
aplaistytoj as,
“hose”, padarytas iš gumos
visada pakabinkite, kad
vanduo išbėgtų. Prižiūrėki
te, kad nebūtų jokių užsi-

A TJ

G A ft

n

• lenkimų. Pakabinkite viduj,
tada guma nepūna.
Nepradėkite jokių staty
bų. Pagerinimai mūsų nuo
savybės turės laukti pakol
taika grįž Amerikoj. Staty
bos reikmenys dabar naudo
jamos reikalingesniems dar
bams.
švininius daiktus peržiū
rėkite ir vandens vamzdžius
insuliuokite, kad palaikytų
šilumą.
Viskas susiriša su saki
niu — išleisk mažiau, var
tok mažiau, eikvok mažiau
ir daugiau taupyk.

Kaip padėti FBI
“Policija negali visur bū-z
ti”, Edgar Hoover, Direkto
rius FBI įrodė. Bet ameri
kiečiai randasi visur šioj ša
ly ir, jeigu jie prisilaiko
prie
paprastų nurodymų, Į
priešas negalės įvykdinti sa
vo juodo darbo”.

(Nukelta J 5 pusi.)

NULIŪDIMO

J
DOMININKAS

PETREIKIS

Mirė Spalio 6 d., 1942 m., 10:50 vai. ryte, sulaukęs 23
metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
’’ ’
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Petronėlę, tėvą Do
mininką; seserį Jadvigą; dėdę Povilą Meškauską ir jo moterį
Oną ir jų šeimą; pusbrolį Vladą Amarį; krikšto tėvus — Ig
nacą Vaičiulį ir Viktorią Pučkorienę ir jų šeimas; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 So.
Michigan Avenue.

LaidotuVės įvyks šeštadienį, Spalio 10 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Visų šventų parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Motina, Tėvas,’Sesuo, Dėdė, Krikšto Tėvai
ir Giminės.

i

PAPRASTI

r a.
i

CECII.IA MAROZIENR
(po tėvais Bud r įkaitė)

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
‘•DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel. t RANdoloh 9488-0480

Mirė spalio 6 d., 1942 m.,
7:30 vai. vakare.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Tauragės apskr., Pagramančia kaimo.
Paliko dideliame nuliūdi
me: 7 dukteris — Oną Radomski, Elaine Matheson,
Lillian Guedel, Cecilia, Antoinette McOendon, Victoria,
ir Valeria Hurth; žentus; 2
anūkus; broli Vincentą Budriką ir jo šeimą, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas namuose
— 6608 S. Manlevvood Avė.,
tel. Republic 5801. Laidotu
vės i vyks šeštad., spalio 10
d. Iš namu 8 vai. ryto bu3
atlmvdėta į Gimimo Panelės
Švenčiausios parap bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vis
us gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Žentai,
Brolis, Anūkai ir Giminės.
Laid. direkt. Antanas B.
Petkus, tel. Grovehill 0142.

HELP WANTED — VYRAI

CAFETERIA INDŲ PLOVTKAI Ir
PORTERIAI reikalingi.
Energingi
vyrai Defense dirbtuvėje. Turi turėti
gimimo Rūdijimą arba pilietybės 2ras popieras. Pašaukite —
RANDOLPH 2068
APPRENTICE UPHOLSTERIAI
PULLMAN COUCH CO.

HI7RLEY

2145

MACHINE

Avė.

54tli

CO.

Cicero.

Tool room: dirbti iš “blue prifits”;
naktimis; piliečiai, drafto paliuo
suoti; defense darbai.'
EICOR. INC.
1060 W. Ariama

HELP AVANTED — MOTERYS

MOTERIS reikalinga prie valvmo Ir
virtuvės indu darbu. Sekmadieniais
nereikia dirbti. Atsišaukite i —

WAREHOUSE STOCK MEN

rHII.D'S RF.8TAIRANT
165 West Madison Street

WIEBOLDT’S
Ashland, Monroe and Ogden

THOMPSON & TAYI.OR DIVI8ION
536 WeBt Cermak Road

UPHOLSTERIAI REIKALINGI
PULLMAN COUCH CO.
3750 S. Ashland

2 FOVNTAIN MERGINOS reikalin
gos dirbti perslmainomla valandomis.
$18.00 J savaite pradedant. Unifor
mos ir valgis duodamai

VAIKINAI

VNTON DRUG COMPANY
3450 So. Halsted Street

REIKALINGI •

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Kreip MERGINOS IR MOTERYS — prie
kitės i —
Leatherette Noveltles. . -Patyrusios
BORIN’S.
1325 S. Cicero Avc.
prie klejavimo. iškraipymo ir t. t.
40 vai. J savaite, šeštadieniais ne
VYRAI relkaflngl dirbti valgių pro dirbama Atsišaukite 8-tame aukšte.
duktų dirbtuvėje. 45c J valandų ir
325 N. AVELES ST.. TcL SUP. 6076
proga Jsldtrbti.
AV. O. SOMMERS, INC.
1540 W. Homer

PATYRĘS
REIKALINGAS
PIPE
MACHINE OPERATORH ra.
CHICAGO TUBE A IRON co.
2531 W. 48tli St.

545 No. Mh-Jiigan

SPOT WELDERS ir SPAYERS rela.1 ingi. Gera proga, pastovūs dar
bai. Tiktai piliečius priimame.
LAFayette 2456
STCtNF’S
,
1838 AV. 33n1 St.

MERGINOS ir MOTERYS prie nbelnn dirbtuvėje darbų. Turi apstingti
dirbti dienomis ir vakarais. Emp
loyment ofisas atdaras nuo 7 vai.
ryto iki 9 vai. vakare. Talkas ir
pusė mokama no 8 valandų darho
dienų ar po 40 valandų savaitėje.
CAMPBELL ROl’P CO.
Central Dlvtsion
2550 AV. S5th St.

VTDTTR AMŽIAUS MOTERYS plauti
lėkštės kasdien ir sekmadieniais nuo
11:30 vai. rvto iki 8:30 vai. vak.
*16.00 i savaitę. Valgis duodamas.
Vienų dienų savaitėje nereikia dirbti.
ONTRA CAFETERIA
1004 Wilson Avesnic

MERGINOS reikalingos prie lengvų dirbtuvėje darbu. Pūsti stiklų
Patyrimas nereikalingas.
$18.00 1
PROGA prie saugių Ir nuolatinių savaite. •
SPF.CIAT/TY GLASS CO.
darbų restaranuose, kurie direkty
536 Teike Shore Drive
viškai patarnauja karės dirbtuvių
darbininkams, dabar siūloma vyrams
kurie nori dirbti už PORTERIUS ir
MERGINOS
prie apvalymo darbų. Pradinės algos LENGVI DIRBTUVĖJE DARBAI
aukštesnės negu kitur mokama. To
PARCEL POST PAKAVIMAS
kia pat proga yra siūloma tiems ku
rie gali kvalifikuoti už COUNTER Taipgi High School Graduates prie
generalinių ofiso darbu. Nevedusios
MEN ar SHORT ORDER COOKS.
Puikios
INTERVIEWS 9 A. M. TO 11 A. M. ir norinčios išmokti darbų.
darbo salvgos. atostogos su užmokes
MARQUIS COMPANY
čiu. 5 dienos i savaitę. 40 valandų J
2652 W. Montrose
savaite. Plačiai žinomoje jstaigoje.
Matykite Mr. Barton.
GAZOLINO PARDAVĖJAI ir GREASERS reikalingi Super Service sto DITTO. INC.. 2243 W. Harrison
vykloje. Gera užmokestis.
Darbai
raudasi North, South ir West Side MERGINOS — prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Dienų ar naktimis.
kraštuose miesto. Telefonuokite —
Gera užmokestis, pastovūs darbai.
FRANKLIN 4781
Atsišaukite tuoiau.

VALANDOJE

Kreipkitės į ANTHONY B. PETKUS
* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro

METRO-RELIABLE PAPER
BOX CO.
2015 W, Rače St.

TOOL MAKERS

Jigs ir Fixtures.

Telefonas CICERO 2109

Defense darbai.

EICOR. INC.
1060 W. Adams

6812 So. Western Ave„ Chicago

PARDAVIMUI

BATŲ DIRBĖJAI

Pullover Operatoriai ir kitokį batų
■ , darbininkai reikalingi. Taipogi vyrai
| Ir moterys kurje nori Išmokti.

Telefonas Grovehill 0142

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

PARSIDUODA — KRIAUČIAUS ŠAPA. Marųuette Parke. Biznis gerai
išdirbtas per daugel) metų. Prie
žastis pardavimo — mirtis. Atsišau
kite sekančiai:
MRS, MARY JURAŠKA,

COLE ROOD ond HANN CO.
18 East 24tli Street

2439 W. 69th St.

’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Laidotuvių direktorius — L. Bukauskas, telefonas PULl
man 9061.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Kuras yra karo ginklas.
Jis stato tankas, lėktuvus
ir laivus, kuriuos mes siun-

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
(Įsteigta 1889 m).

PETER TROOST

Mix Lemon Juice

MONUMENT CO.

,
AT HOME
£ TO RELIEVE

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

RHEUMATIC PAIMS
Oood new« tr»vel» fut—m»ny of the thoui»nd« of folki who now Ūke lemon Juloe
for rheumatlc pala—have found that by
addlng two tableepoonfub of Allenru to on*
tablespoonful of Lemon Juice ln a glaas of
vater. they get faater relief for the achea
and paini eauied by rheumatlim, lumbago.
It'* no lurprlae elther, for Allenru la a
IS year old formula to relleve rheumatlo
achea and paini In fact—If lt doei not help
—your money back. What could be falrerr
Oet Allenru todav at any ltve drugglit. Only
85 centą—Do lt Now.

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto Į
Dalyse.

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Money Back—If This Recipe Pails

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 4908

3307 LITUANICA AVENUE

PASITIKSIMO MUMIS
REKORDAS

J. LIULEVICIUS

SI firma virš SO m. toa
pačios šeimos ranknMl

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

*

Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3854 80. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workraanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Loweat Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

iJOHN F. EUDEIKIS

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

laidotuvių Direktorius

MAŽEIKA

AMBULANCE Dieną ir Naktį

3819 LITUANICA AVE.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-19

KRS3PKITES PRTE LIETUVIO

JŪRINE,

EVeS
Murinę goothet, cleansei and rcfresbe*
irritated, reddened mcmbranea caused
by bead colda, driving, winda, moviea,
cloie worlt, late boti n. F ree dro ppar
witb each bottle. At all Drog Storai.

UI.

HANDR

3759 S. Ashland Avė.

TOOL ir JIG MAKERS — reikalin
gi. Užtenkamai “overtime”. Aukšščiausia užmokestis. Pašaukite Mr.
FINISHERS reikalingos. Patyrusios Smlley. CALumet 1740.
prie puikių suknelių. 40 valandų }
AJAX F.NGINEFRING CO.
savaitę. Atsišaukite J —
2457 S. Tjt Šalie St.

O

R.

tATHF.

MANDELL MEG. CO.
352 W. Gido

JAOQUES,

DARBININKAI

Prie abelnų dirbtuvėje darbu ka
rės gaminimo dirbtuvėje. Reikalin
gi vyrai suvirš 45 metų senumo,
kurie gali prirodyti pilietybe. Gera
Užmokestis. Galima dirbti dienų ar
naktimis.
Employment ofisas atdaras n'W»
Pirmadienio Ištisai šeštadienio nuo
8 vai. ryto iki 4:30 vai. po piet.

Reguliaris darbas vyrams, kurie ga
li atlikti sunkių rakandu stock dar
MERGINOS — MOTERYS
bų. Atsišaukite J Emplovment ofi Lengvo pakavimo darbas. Nuolatinis,
sų. 4-tame aukšte, nuo 9:30 vai. ry malonus darbas.
Telefonuokite —
to iki pietų.
CANAL 4000 ar atsišaukite i —

Štai taisyklės. —
Praneškite
kuogreičiausia artimiausiam FPI ofisui
H EI,P AVANTED — MOTERYS
apie asmenis arba padej P
MERGINOS — prie dirbtuvėje dar
mus jų žinomus, kurie gali , bų.
Patyrusios prie lankstymo, kli
javimo ir abelnų darbų prie "cardbūti pavojingi U.S.A.
board” ir popleros.
Patys nespręskite šių in
formacijų. Mažiausios dėta

ADS

CLASSIFIED

JOHN
Member

ot

W.

PACHANKIS

LACHAWICZ IR SŪNUS

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

the Lfth

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZIDENCIJA:

4636 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

6919 South Troy St
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9-6 vai.

SKYRIUS 42-44 E 108th ST.
2314 WEST 23rd PLACE

4882-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAŠ~8:00~ vai? Pirmad ir KetvirtadT vak.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

iį atotlea WGE9 (1390), bu Povilu ftaltimieru.

H

Tel. PULLMAN 1270
Phone CANAL 2515

0

Phone PULLMAN 9661
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Amerika, Anglija ir Stalino laiškas
Prieš keletą dienų J. Stalinas parašė laišką Associated
Press atstovui Henry Cassidy, kuriame jis įrodinėja
reikalą tuoj atidaryti antrąjį karo frontą Europoje ir,
be to, pasiskundė, kad Anglija ir Amerika per mažai
paramos Sovietų Rusijai tesuteikė.
Šį Stalino laišką aptarė Anglijos ir Amerikos amba
sadoriai. To pasitarimo pasekmė yra tokia, kad Jung
tinių Valstybių ambasadorius admirolas Standley at
vyksta į Vašingtoną ^pis Stalino laiške iškeltais klau
simais pasitarti su Prezidentu Rooseveltu.
Mes manome, kad šis kelias rišti antrojo fronto ir
kitus militarinius klausimus yra geriausias. Tesvarsto
juos Rusijos valdžios* atstovai, militariniai ekspertai*
drauge su Amerikos ir Anglijos vyriausybėmis ir ka
ro vyrais. Koks bus jų nuosprendis, visų šalių visuo
menes priims jį už gerą, nes žinos, kad jį išsprendė
karo specialistai, strategai, bet ne nieko apie militari
nius dalykus nenusimanančių agitatorių sukurstytos
minios.
Stalinas seniai turėjo atvirai kalbėti tiesiog Londo
nui ir Vašingtonu! apie karą, o ne reikalauti savo agentų minias kurstyti.
Visi žino, kad Rusijos kariuomenė narsiai ir daug
kariauja. Bet be reikalo Stalinas skundžiasi, kad Ame
rika ir Anglija nedaug Rusijai tepadeda. Reikia pasa
kyti, kad esamomis sąlygomis dabai daug padeda. JCam
nežinoma, kad, jei ne anglų ir amerikiečių karo amu
nicija, narsioji rusų armija būt buvusi tikrai blogoje
padėtyje.
Reikia, taip pat, neužmiršti ir to, kad Anglija jau
kariauja su naciais ir fašistais per trejus metus. Ame
rika kariauja su Japonija nuo 1941 m. gruodžio 7 d.
Tad, ne vieni rusai kariauja. Amerika ir Anglija savo
frontams iš Rusijos jokios pagalbos neturi, kuomet
Rusija yra visu kuo remiama: ginklais, maistu, auko
mis iš Amerikos ir Anglijos visuomenių.
Tačiau, amerikiečiai nesiskundžia. Jie pažadėjo na
cių užpultai Rusijai paramą ir ją teikia. Ji kartu su
anglais ir antrąjį frontą Europoje atidarys. Bet šiam
ir kitiems Amerikos ir Anglijos karo žygiams laiką
ir vietą nustatys ne anglų ir amerikiečių komunistėlių
agentų sušaukti masiniai susirinkimai ir ne komunistų
laikmečių redaktoriai, bet Prezidentas Rooseveltas ir
Premieras Churchillas, pasitarę su geriausiais strate
gais ir ttiffitarinių dalykų žinovais.

ų

Myrono Tayloro misija
Prezidento Roosevelto asmeninis pasiuntinys prie Va
tikano Myron Taylor, aplankęs Šventąjį Tėvą, dabar
yra Londone ir turi pasikalbėjimus su anglų politikais.
Jau matėsi au premieru Churchilliu ir kalbėjosi su už
sienių reikalų ministru Edenu.
Kokią misiją Taylor atliko Vatikane, žinių neturime.
Dar nežinome nė to, apie ką jisai kalbėjosi su šventuo
ju Tėvu.
Pažymėtina, kad Tayloretarėsi su Vatikano valsty
bės sekretorijato tais nariais, kuriems yra pavesta riš
ti tautinių ir religinių mažumų klausimą.
Tai sustiprina mūsų teigimą, kad p. Taylorui yra už
dėta pareiga tarpininkauti tarp Prezidento Roosevelto
ir šventojo Tėvo suderinant taikos ir pokarinės san
tvarkos planus, tarp kurių, kaip anuo kartu rašėme,
yra didelio panašumo. Popiežiaus plane kaip tik yra
punktas, pavestas tautinių mažumų sutvarkymo reikalu.
Galimas dalykas, kad p. Roosevelto atstovas ir Lon
done lankėsi pokarinės taikos ir planuojamos tarptau
tinės santvarkos reikalais.
Džiugu konstatuoti faktą, kad didžiųjų valstybių va
dovybės šiuo kartu palinko kviestis į talką pasaulio
taikai ir tvarkai atstatyti Kristaus Vietininką Jo Šven
tenybę Popiežių Pijų XII, kuris tiek daug sielojasi pa
saulio taika ir žmonijos gerove. Ir jei Popiežiui bus
duotas balsas taikos atstatyme, pasaulis gali būti daug
tikresnis, kad susilauks teisingos ir pastovios taikos.

•

•

Kodėl jie komunaciai?
Dabar, kai Amerika kariauja, prieš nacius ir nori
juos sutriuškinti, lietuviams bolševikėliams nebepato
gu vadintis komunaciais. Dabar jau jie norėtų to var
do nusikratyti.
Bet, kodėl jie buvo pavadinti komunaciais?
Mūsų skaitytojai dar labai gerai atsimena, kad tais
laikais, kuomet Stalinas padarė draugingumo ir nepuo
limo sutartį sų Hitleriu, mūsų komunistėliai darbavosi
ne tik Rusijos bedieviškam komunizmui, bet ir Vokie
tijos pagoniškam nacizmui. Kas tada išdrįso užgauti
Hitlerį, užgavo ir Staliną ir tuo pačiu užgavo ir mūsų
komunistėlių jausmus.
Kai Hitleris visomis savo karo jėgomis darė savo
blitzkriegą Lenkijon ir kai Stalinas padėjo Hitleriui
Lenkiją draskyti, lietuviškieji komunistėliai1 į padan
ges kėlė Hitlerio žygius.
Kai 1940 m. Sovietų Rusija okupavo Baltijos valsty
bes (su Hitlerio pritarimu) ir kai Berlyne ir Romoje
buvo uždarytos Lietuvos pasiuntinybės, musų komu
nistėliams žodžių pritrūko Hitlerio ir Mussolinio pa
gyroms.
Kai Prezidentas Rooseveltas ėmė kraštą rengti ap
sigynimui ir nacių sutriuškinimui, bolševikiškųjų laik
raščių redaktoriai, gindami nacius ir Stalino-Hitlerio
sutartį, jį vadino imperialistu, militaristu ir kitokiais
vardais. Nepasigailėjo jie panašių apetitų ir Anglijos
vyriausybei.
Šie ir daug kitų panašių bolševikų elgesių visuome
nėje kėlė didžiausio pasipiktinimo. Komunacių vardas
kažkaip automatiškai jiems prigijo, nes jis puikiai at
sakė jų elgesiams, jų raštams ir darbams.
Nelengva bus lietuviškiems bolševikams komunacių
vardo nusikratyti. Jis ir dabar dar jiems tinka. Tinka
dėl ta, kad jie skleidžia nepasitikėjimą šio krašto ir
anglų vyriausybėmis. Tinka dėl to, kad jie meluodami
ir šmeiždami nebolševikiškąją lietuvių visuomenę ir
spaudą, sėja neapykantą, stengiasi lietuvių vienybę ar
dyti ir tuo jie pildo nacių propagandistų valią ir pasi
tarnauja naciams.

Rinkimams besiartinant
Lapkričio 3 d. visame krašte bus .svarbūs rinkimai.
Rinksime senatorius, kongresmanus ir kitus valdžios
pareigūnus. Kai kuriose valstybėse ir gubernatoriai bus
renkami.
Balsuoti demokratiškame krašte .yra labai svarbi pi
liečio pareiga. Kuris pilietis nebalsuoja, jis savo parei
gias paneigia. Tai reiškia, kad jis nesidomi krašto ge
rove, nesirūpina, kad valdžion patektų patys tinka
miausi žmonės. Reikia manyti, kad būsimuose rinki
muose visi lietuviai piliečiai eis balsuoti. Tai labai yra
svarbu. Be to, kai kuriuose didesniuose lietuvių centruo
se kandidatų sąrašuose ir savo tautiečių turime. Atsi
minkime — kiekvienas mūsų balsas jiems bus reika
lingas.
•
Z
•
•

Dabar gyvename tokiu laiku, kuomet iki aukščiausio
laipsnio turime aukotis savo kraštui. Pirkti U. S. karo
bonus bent už 10 procentą nūo padaromo uždarbio, tai
dar ne per didelis pasiaukojimas. Tai yra mūsų uždar
bio dalies saugus investavimas, kuris neša didelį nuo
šimtį. Žiūrėkime, kad visi nuolat pirktume U. S. karo
bonus ________ __________
_
______

Į SPAUDOS APŽVALGA }
Tikrai būt liūdna
F^kugur.ae "Naujienose" rado ilgą straipsnį apie
penktakojų bolševikų kenksmingą kraštui veiklą. Straips
nis šiaip baigiamas:
“Būtų tikrai liūdna, jei svetimos valstybės agen
tai, kurie vieną dieną organizuoja (pagal įsakymą)
“taikos frontus“, o kitą dieną išsišiepę ir apsiputoję
rėkia, jog reikia tuoj antras frontas atidaryti (ne
žiūrint to, kad iki birželio 22 d. 1941 m. jie buvo pik
čiausi penktakojai ir trukdė šiam kraštui ginkluo
tis), — jei tie agentai galėtų padiktuoti," kas galima
rašyti, o ko negalima. Juo labiau būtų liūdna, jei to
kią galią turėtų mūsiškiai komunistai, kurie pasta
ruoju laiku visai pradeda pusiausvyros nebetekti ir
kliedėti“.
Juo labiau mūsiškiams komunaciams darosi pikta,
kad jų beprotiški melai ir šmeižtai niekur neprilimpa.
Dėl to jie netenka lygsvaros ir kliedėti pradeda.

Lenkų laikraščiai ir dau
giau melagysčių prirašė apie Lietuvą.
Jie vis tebetvirtina, kad
lietuviai žudę ir lenkus ir
žydus.
Tikrai gėda lenkam® to
kias nesąmones skelbti.
•
Ir Lenkijoj išžudyta daug
žydų.
Dėlto, jei lietuviai ar kas
kitas norėtų, galėtų Lenki
jos lenkams primesti, kad
ne vokiečių naciai, bet len
kai žudo žydus.
Bet lietuviai to nedarė ir
nedarys.
Melagystėmis toli nenuva
žiuosi. Žiūrėsime, kaip toli
nueie lenkai su skleidžiamo
mis melagystėmis.

Nacių jungas yra sunkus
ir skaudus ne vien Lenki
jai, bet ir Lietuvai.
Nacių žandarmerija ir Lie
tuvoje daug žmonių išžudė.
Kai mes, lietuviai, kanki
namai Lenkijai užuojautą
reiškiame, lenkai užsispyrė
lietuviams primesti nacių
darbus ir šmeižti, lyg ir no
rėdami apsunkinti mūsų tau
tos kelius į laisvę ir nepri
klausomybę.
Negražu, ponai lenkai,
ą

Po svietą pasidairius
Apie antrą frontą dabar
ir šnekama ir gazietose ra
šoma. Vakar buvau liūdidininku labai akyvos šne
kos.
Užėjau į pažįstamo saliū
ną savo delną papsu pavil
gyti. Kitam baro gale stovė
jo starkus vyrukas ir kri
tikavo karą, ypatingai ko
dėl
neatidaroma antras
frontas ir kodėl Sov. Są
jungai neduodama jokia pa
gelba. Tuo metu saliūną įė
jo moteris sodės nusipirkti.
Išgirdus tą vyruką kalbant,
klausė, klausė, pagalios pa
klausė :
— Kiek tamsta turi vai
kų, kad šneki apie antrą
frontą?
— Ką čia vaikai turi ben
dra su antru frontu?! — pa
reiškė vyrukas.

Šiandien visoms nacių pa
vergtoms tautoms reikia su
tartinai ir vieningai dirbti,
kad greičiau nacių kruviną
jungą numesti.
Nejaugi lenkų vadai to ne
supranta.
Negražu ir nekrikščioniš
ka yra tik savimi tesirūpin
ti, save kelti ir girti, o tavo
kaimyną šmeižti, jį skriaus
ti ir skandinti.
Ar ne laikas, ponuliai, į
tiesesnį kelią pasukti?

(Iš “Draugo” 1917 metų
spalio 8d.).
Knn. B. Urba vikaru... Chi
cagos arkivyskupas Munde
lein kun. B. Ulbą paskyrė
Šv. Kryžiaus par. vikaru.
•
Naujas Rockdalio klebo
nas... Kun. Jonas Statkus,
Šv. Kryžiaus par. vikaras,
paskirtas Rockdale, III., lie
tuvių par. klebonu.

— Labai daug bendro, —
atsakė moteris. — Taigi, pa
sakyk man, kiek tamsta tu
ri vaikų?
— Nei vieno, jei nori ži

noti, — piktokai pareiškė
anaafrontimnkas. — Aš
esu singelis ir bendrai šali
ninkas gimdymo kontrolės.
— Tai tu šitoks paukš
tis! — šovė moteris kaip
iš patranko, vyrukui. —
Jei turėtum du sūnus armi
joj, kaip kad aš turiu, ir
tūkstančiai kitų motinų, ku
rie jau randasi Airijoj, tai
kitaip šnekėtum. Smart, a!
Užuot liežiuviu tauškęs apie
antrą frontą ir alkūnėmis
barą šainijęs,-būdamas štar
kus vyrukas, pats liuosnoriu turėtum įstoti į armiją
ir padėti alijantų kariuome
nei hitlenzmą triuškinti.
Kiek aš pažįstų, tai dižiausi antro fronto rėksniai yra
visi buliai: senberniai arba
kad vedę, bet pasimetę su
savo pačiomis ir gyveną su
svetimomis
bobomis, bevaikiai ir kitokie doriniai iš
krypę balšavikai. Mano dė
ta, visos balšavikų gazietų
redakcijos reiktų išklynyti
ir jei kuris iškrypėlis nega
li šautuvo valdyti, jam rei
ktų duoti lopetą, kad padėtų
antro fronto tranšėjas kast.
Kitaip, visos jūsų zaunos
yra lygios paprastam smaradui, — pareiškė išeidama
moteris.

Starkus
antrafrontininkas pasijuto lyg ant žarijų
ir' nuleidęs nosę nieko dau
giau nekalbėjo nei apie ką
rą, nei apie antrą frontą.

D R A IT G A S

PIETŲ LAIKAS V. S BAZĖJE

Kitų tautų balsai apie didi mūsų dainių

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arciier Ave., Chicago

- Ukrainiečiai Maironį lygina su Ševčenko. Ir lenkai pagerbė lietuvį poetę. - Esperantinin
kų žodis. - Ka epie Maironį rašo anglas, ka
prancūzas, ir šveicarietis. - Baltgudis
užniūniavo lietuviška dainę.
laikraščiams

Ukrainiečių balsas

Gyvenimo pūgų nukamuo

ti

mes

su

parūpino

Mažai randasi tokių žmo

nių,

kuriems

Taigi nevisuomet jau taip

skau

nebūtų

sakyti

minėtos peties skausmo prie
tai

retai

Daug

įsimeta

blogiau- kai
arthritis.

į

kamuojasi,

skausmas glūdi po ka'riojo

Tuomet

peties mente, tai gali reikš

šios

rūšies

ti, kad kas nors yra netvar

pe

koje skilvy arba krūtinėje.

tautos pranašo — dainiaus V RIO) skaitome:
ties gėla yra dažniausia pa
Maironio. Jo atminimą pa
Vaizde matosi, kaip J. A. V. kareiviai, kurie užėmė Andreanoff salas, susitvarko*sa sitaikanti. Ir jei lga uŽ3i— Maironis mirė, bet jo
gerbė lietuvių spauda, bet dvasia tebegyvuoja kartu su vo valgymo dalykėlius po gana sunkiai užsipelnytų pietų, šioji bazė yra labai svarbi sendina, tai ima daug mė
Maironio talentas toks ga Lietuva — čia pasakys kiek bombaneš ams, nes ji yra tik 125 mylios nuo japonų laikomos Kiška salos. (U.« S. Signal nesių kol pagydoma
lingas ir jo paskleistos min vienas,
nusiimdamas
nuo Corps Netvsreel Photo).
Arthritinė peties gėla pa
tys taip g lios, kad jį ver galvos kepurę, kada jie su- -----------------------------------------------sireiškia kuomet infliamacitina net ir kitų tautų žmo
ja apima peties raumens,
žinos apie tąjį liūdną įvykį, Namįnįs frontas
Iš
Vilniaus
krašto
Balsas
iš
Ispanijos
nės. štai šios sukakties pro apie mirtį skaistaus dai
arba gyslas, arba bursą, ku
ga
ukrainiečių
laikraštis
(Atkelta iš 3 pusi.)
(LKFSB).
Spalių
12
dieną
niaus.” •
gabeno vienuoles
ri gaubia sąnarį. Tiesa, pe
“Svoboda” (išeinąs Jersey
lės gali išrišti įvykį, kuris
— Ispanijos valstybinė šven tį pradeda gelti po to, kai
Toliau tas pats minėtojo tyrinėjimas FBI.
City, N. J.) VII. 24 įsidėjo
į Vokietiją
tė. Ta proga galime prisi išpraktikavusį žmogų šiur
esperantiškojo
laikraščio
ben
Maironio paveikslą ir apra
Tūkstantis raportų gali
minti, kad kad Madrido vy pus vėjas perpučia, arba po
(LKFSB). Naciai, kaip
dradarbis Mykolas Dušansšymą. kuriame sako:
būti nepamatuoti, bet tūks
skupas
neseniai
spaudai drėgmės, arba po peršalimo.
praneša,
lenkų
spaudos
kis taip Maironį vertina:
tantis ir pirmas gali sutriuš
duotame pasikalbėjime pa Bet tikrasai arthrito prie
— Tėvas prelatas Mačiu
agentūra,
išdrįso
pradėti
— Dain'us liūdnai daina kinti šnipų lizdą.
reiškė, jog Ispanijos katali žasties židinys yra supuvę
lis, kuris pasirašinėdavo sla
gabenti net vienuoles pri
vęs apie lietuvių sielvartus,
Patys
neloškite
detektyvo
kai šiuo metu ypatingą dė dantys, arba blogi tonsilai.
pyvardžiu “Maironis” lietu
bei pranašas, ir heroldas — rolės. Jūs įsimaišymas gali verstiniems darbams į Vo
mesį atkreipia į
priemies Infekcija atsibasčiusi iš api
viams yra tuo, kuo Ševčen
garsintojas lietuvių atgimi visą dalyką pakenkti ir pa kietiją. Iš Vilniaus krašto
čių, darbininkijos gyvenimą. puvusių dantų ar tonsilų,
ko yra ukrainiečiams... Jis
išvežamos į Vokietiją lenkės
mo, asmuo pramatęs lietu naikinti mėnesių
tyrinėji

Čia kuriamos naujos parapi nuo vėjo pūstelėjimo gali už
visą la'ką lietuvius žadino
seserys nazart:eietės ir Ne
vių tautos renesansą”.
mus.
jos, kurios bus drauge
ir degti skausmus petyje. Pa
iš tautinio miego ir juos ra
kalto Prasidėjimo seserys.
Nepykite,
je'gu
atrodo,
Britas
apie
lietuvį
socialinės gerovės židiniai. šalinant supuvusius dantis
gino kovoti už tautos ir val

Miela mums skaityti tuos
žodžius mūsų prietelingo3
tautos laikraštyje. Bet Mai

ronį yra pagerbę nevien A-

ukrainiečiai.

merikos

New

Britain, Conn. išeinantis re
liginis

žurnalas

“PrzewocJ-

nik Katolicki” net visą pus
lapį paskyrė Maironio gar

bei.
Kiek

anksčiau lenkų

sa-1

vaitraštis “Gviazda” įsidėjo

Maironio

paveikslą ir šito

kio turinio eilėraštį (paduo
dame čia jo vertimą beveik

žodis į žodį):
— Tai

atvaizda kuo di
džiausio

Lietuvos Vaidilo,

Tad poeto, bet mirtis jį,
Gaila!., toji niekše!..

Numarino. Tad jau ilsis
Kūnas jo kapuose

9

Ir gyvuos jinai visuomet
Ten kur yr’ Dubysa..

koncentracijos

lose dabar yra uždaryta giesiems,
mokyklos
vai
apie 3,000 lenkų kunigų. Ne kams ir prieglaudos. Ispani
mažas skaičius katalikų ku jos katalikai rodo

nigų yra nacių ir nužudyta.

Draugiškumas yra viena
siela
dviejuose kūnuose.
! (Pytagoras).

jaud’nanČius

atsitikimus iš

yra

organizacija

jaunimo

1934 m. turėjusi 20,000 na
rių,

turi

dabar

daugiau,

kaip 100,000. Civilinio karo
metu įsteigtas katal’kų lai
kraštis “Signo” dabar turi
daugiau 100,00 skiytojų. Is

IŠ vienos prancūziškos
knygos

rane penktadieniais
nebus
mėsškų valgių. Norima lai

juos, nęs jie

žemesniųjų

turi tarnauti

tautos

vanian”

ro reikalam*. Nuo

čio penktad'enio

žmonės.

Wa-

nebus

mėsiškų

valgių. Tokį parėdymą davė

(Lietuvių

atgimimas”)

ateinan

jau

shingtone žemesniųjų Rūmų
restorane

tautinis kuriam teisingai galime pa
išleista Loza skirti didžiojo Lietuvos na-

Rūmų resto

sva valia taupyti mėsą ka

Taip bužių, kada jie nevartojami
Jean Pelissier savo veikale prailgins jų nešiojimo laiką.

cūzų

Šis

yra

apsipurvinęs kareivis Sam Raybum. Valdžios de

žinomas kaipo

“Bush- partamento

kavinėse

mėsa

Už (uos aukščiau sumirė- noje. 1918 (pusi. 69 taip pri i cionalinio poeto titulą... Jo
dabar trečiadisn'ais neval
poemos užimi! labai svarbią master” ir yra junglėse ka
tuosius atsiliepimus apie deda apie Maironį):
reiviavimo
specialistas.
Jie
goma.
— Bet pirmoji vieta da . vietą lietuvių literatūroje”.
Maironį turime būti nema
apsipurvina, kad būtų sun
(Bus daugiau)
žai dėkingi ir mūsų mielam bartinių lietuvių dainių Par
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
K. J. Prauskis kinu matomi junglėse.
K. Vidikauskui, kurs aniems nase
priklauso Maironiui,
FACTS

YOU

NEVER

By Bob Bart

KN EW!!!
>LTWOUGMIT HAS 3UFFERED FAMlfC FOH
teNTURJES, GMINA ORONARt-Y 13 ONE OF
THE LARGE3T VVHEAT-GROMNG NATOMS.

=NRY VYILLIAMSON, ENMNENT 8RJTISH NATURALIST, OESrCRJBED, BfcPORE A GATHfcRING OF FARMERS
'5LVERAL YEARS AGO, H0W HE MADE A SOUP
'FROM ORJCO GRA5S AND HE \NAS SO EYHILA| RATED BY THE PRUOUGT THAT HE VVROTE ANO
AN ACCOUNT OF HIS EKPERJENCES TO
THE B B C.
AIN’TCHA GON1
TO THE BARN
DANLE, ELVERT

t
/i.UMIm.!
Y ta.

SLUB'),

5OON3 I
FINISH MY
T LUNCH1,

B.

‘ >N ENGUSH GLERGYM.AN, REV. J
R E ADE MADE AN ItAPORTANT 013COVERV IN PHOTOGRAPHC, PRINTING... FOR
THIS PURPOSE HE USED THE LONG
.
\
VVHITE KIO GLOVES OF Hl3 WIFE -Z
V.
UNTIL SHE LEPT

/A

tulžies

jaučiasi

liga.

Jei

skausmas

tiesiog petyje,

tai

gali būti, kad yra infliama-

cija apie petį. Jei peties są

narys yra opus ir judinant
ranką labiau gelia, tai vei
kiausia bus aštrusis arthritas. o to priežastimi gali bū

ti pūliuojanti dantys ar ton
silai.
Dabar rudens metu, daug

žmonių gauna peties gėlą. Ir
1 jei skausmai neperstoja į ke

letą dienų, tai tokios padė
ties vien linimentais neišgy
dys!. Ir kad liga neįsisenėtų, apsimoka nedelsiant eiti

| pas daktarą ir stropiai gyir blogus tonsilus, galima į dytis. Kai liga įs'sendina,
išvengti arthrito petyje, ga tuomet yra daug vargo kol

lima išvengti ir reumatinių , pasigydoma, be to, ir daug
skausmų kitose kūno daly kentėti prisieina.
se. Pašalinus tikrąją prie
Daktaro atsakymai į
žastį, galima pasekmingiau
klausimus
,
ligą pagydyti.
Beje, ar žinote, kad daž i

Atsakymas K. T. — Kad

nai petį skauda ir tiems, ku uodų sukandžiotos vietos ne
rie turi tulžies ligą, arba niežėtų ir patinusios bei už-

kurie turi skrandžio ulcerį? sirožijusios žaizdelės grei
Keista, kad ligonis ateina čiau sugytų, reikia dažnai

turi pilve ulcerį. Pagydo tą

dieniais pasnikas

peržiū lėkite

li būti, kad yra kepenų ar

katalikais.

kovų dėl Lietuvos laisvės” Oras vėsesnis ir vasarą bai
giasi. Dabar yra laikas pa
(p. 106).
dėti savo vasarinius drabu

žius ir šį sykį

šiniojo peties mente, tai ga

panijoje iš 25 milijonų gy
ventojų 23 indijonai laikomi

restorane penkta

trumpesnės.

Jei skausmas remiasi po de

skaudamo tepti su Witch Hazel skiedi
peties, o daktaras išegzami- niu. Veidą taipgi galima val
navęs randa, kad žmogus gyti su tuo preparatu.

Žemesniųjų Rūmų

vasarinius drabuž us
Dienos

nemažą

aktyvumą, taip, pvz., katali

kų

ne ir lirine kūryba, kurioje Atsargiai Prižiūrėkite

jisai lakiais žodžiais aprašo

bažny

stovyk čių bus valgyklos neturtin

“Renaissance National Lith-

Lietuvoj; mylėjo Maironis

Ją visuomet visą.”

cių

na Prie tų priemiesčių

Su didele pagarba apie dar kitus metus.
Atsargus padė j mas dra
Maironį atsiliepia ir pran

Bet jo dvasia yra gyva

Dabartiniam laike

Žiniomis iš Londono

petį

skauda ir kur skaudi. Jei

petį

žmogus labai kenčia ir ilgai

kad jūsų informacijos ne
Mes turime visą e'lę sve
buvo naudotos.
Kai
kada
timomis kalbomis išleistų
yra geriau šiuos žmones pa
knygų, kuriose Maironis taip
sekti pakol jų kiekvienas
pagarbiai suminimas. Taip
kontaktas yra žinomas.
buvęs britų vice-konsulas
Nepriimkite pletkų ir gan
Lietuvoje E. J. Harr;son. sa
dų ir jų neperduokite. Gan
vo veikale *''Lithuania”, iš
dai yra priešo geriausi gink
leistame Londone 1Q28 m.
lai
psichologiniam
kare
rašo:
prieš civilizaciją. Nepagrįs
— Maironis, kurio tikras
tas gandas gali pakenkti ne
vardas yra Jonas Maculevi
kaltiems žmonėms ir apsun
čius ar Mačiulis, yra vadi
kiną FBI bereikalingai.
namas “Poetas, Lietuvos at
Neįtarkite žmonių todėl,
gimimo pranašas”. Tas titu
kad jie turi svetimai skam
las parodo kok oje garbėje
bančias pravardes. Skaičius
jisai yra laikomas savo kraš
išdavikų tarpe ateivių yra
to žmonių... Maironis pasi
mažas.
žymėjo savo dramatine, epi

žmogui

dėti, tai svarbu patirti kaip

ju-

Ta proga galime prisimin

kodėl

Kuomet pradeda petį skau

pavo

nesudaro žmogui

stro

Tik

skauda.

Ir

pasitaiko.

priežastį.

gonį išegzaminavęs gali pa

ar taip sau užsigavo. Deja,

žastys

diagnozą,

pus gydytojas nuodugniai li

narį, ar pertempė raumenį,

testamentu, kurį mums pa ti, kad savu laiku Ma'ronio
liko į kapus eidami didieji
mirtį pagerbė ir esperanti
lietuviai. Šiemet kaip {ik de
ninkai. Jų laikraštyje “He
šimtmetis nuo mirties mūsų roldo de Esperanto” (1932.

Ką sako lenkai

dėjimo

gus pamano, kad nikstelėjo

rei

nustatyti

nelengva surasti peties skau

deda skaudėti petį, tai žmo

šventa pagarba “Heroldo de Esperanto”

stybės laisvę...”

lengva

dėję kada nors petį. Kai pra

kiamas informacijas.

gaivinamė3 tais žodžiais, tuo

peties gėla dėl tūlų gynekologinių ligų.

SKAUSMAS PETYJE

-t*o&rUN&i.0.

55Sif^ažR6?aa 1

pas

daktarą

dėl

RHEUMATISM

ulcerį, ir peties skausmai savaimi išnyksta. Keista, kad

Pain—Agony Starta To Leave in
«
24 Houra
Happy Daya Ahead for Yoa

dėl pilvo petys skauda, bet
taip yra.
Pleuritas,

Think of lt—hovr this old srorld
doea make protrress—now comes a
prescrlptlon whlch Is knosn to Phar
maciat a as Allenru and tvlthln 4t
bours after you start to take this
bvtft actlntr formula pain, arony and
Inflammatlon caused by ezcess urlo
acld has start ed to depart.
• Allenru does Just what this nuties
says lt will dn—it is guara nteed. Ynu
ran get one genernns bnttle at leadIng drugstores everysrhere for fS
cents and lf lt doesn't bring the Joyeus reaulta you ezpect—your money
•hole heartedly returned.
♦

tuberkuliozas.

arba plaučių uždegimas taip

gi gali būti peties skausmų

priežastimi.
Be

suminėtų

priežasčių,

moterim® dar gali įsimesti

OH, JOY!
What a iaf to net relief from a rough dur to a
cold. Get it with Smith Brothers Cough Dropt
—the famoui dropa that contaifi a apecial blend
Of aooching iogrediefiti. Two kiads, Black or
Meathol. O»/y « tuckel ebtekt tbm ticklt.

BROS. COUGH DROPS

ACM

OR

MENTHOL-5^

MAR

YOU VVOMEN WH0 SUFFER FROM

HOT FUUHES
tfartng 3B to 52 Years
of Agel

IT yot/—likę ao many tvomen betwenn tha agee of 38 and 82—euffer
from hot ftaahea. we»k. rtlzzy. nervoua feelinga, dlstreaa of ‘Trregularttles", are blue at tlmee—due to
tha functlonal middle age pertod
ln a woman's Ufe—etart at once—
try Lydia e. Plnkham'a Veretable
Compound. It'a the beat knoem
medicina you can buy that’e made
eapeoteiiy /or teomen,
• Mnkham'g Compound la /gtnona
to relieve sueh dletreea. Taken regular, y — lt heipe build trp reela*
tauce agaltut auch symptoma. It

alao le a fine ttomachlc tonlel
Thoueands upon thousends of
women — rloh and poor nike —
have reported beneflts. Alao bene
fisai for ynungvr women to help
relieve dlatreaa ef monthly functtfmal dt«turb»nce» Pr,iiow labai

directlone. Vorfi frying.’

DRAUGAS

^'Mr3. A. Giniat, G. Stašaitis,

P. K. Barskis, Jr., K. Jonai
tis, Mrs. Pieža, A. Rudokai,
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
O. Kalvaitienė, Petkienė, K.
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
Jusevičienė, F. Savage, P.
St., Chicago, III.: Anastazas Valančius, pirmininkas;
Preidienė, Peoples Furniture
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Co., J. A. Kass, F. NeveOna Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
domskienė, Kaminskienė.
raštininkas.
10 kuopa, šv. Petro ir Po
J vilo par., kiek galėdama,
dos par., sąjungos centro darbuojasi prieglaudai ir rū
piknike padariusi pelno $80. pinasi jos užbaigimu ir atei
Šioj kolonijoj veikiantis Ro- timi. Mitinge buvo penki at
žių-Lelijų choras įstojo gar- stovai.
23 kp., Švč. Panelės Gimi
Lietuvių Labdarių Sąjun- į bės nar u. Susirinkime dalygos susirinkime, buvusiame vavo keturi kuopos atstovai, mo par., atvyko į susirinki
rugsėjo 30 d. Šv. Kryžiaus
5-ta kuopa, šv. Jurgio pa- mą trys delegatai. Jie iš kuo
par. salėj, susirinkusieji kuo-' rap., atsiuntė į mitingą pen- pos pridavė centrui šimtą
pų atstovai ir veikėjai paro- kis delegatus. Sąjungos cen- dolerių, nors centro piknike
dė didelį susirūpinimą sąjun-1 tro išvažiavime senelių prie- kuopa negalėjo dalyvauti.
Centro susirinkime išreikš
gos statomąja senelių prie- glaudai kuopa uždirbusi $88.
glauda.
I Emilija. Stočkienė įstojusi ta ypatingo pasitenkinimo,
Minėtąjį susirinkimą ati-' garbės nare. Jau įnešusi $30. kad labdarių sąjungos vice j
darė dvasios vadas kun. A. Jos sūnus, išeidamas į Dė pirm'ninkas J. Motekaitis'
Linkus su malda. Pirminin- dės Šamo kariuomenę, au senelių prieglaudai surinko
kavo Anastazas Valanč.us, kojęs senelių prieglaudai $120.25.
raštininkavo Ona Jasparie- baigti $25.00. Žada greitu
Buvo pagarsinta, k^d Enė.
i laiku visą šimtinę išmokėti, i Iena Damkus aukojo prieg6-ta kuopa, šv. Mykolo pa- laudai $5.00, bet turėjo bū
Kuopų raportai
rap., pridavė į centrą $30.00. ti $25.00.
1-ma kuopa, šv. Kryžiaus
7- ta kuopa, Aušros Vartų Prisirengimai prie seimo
par., į šį susirinkimą pri
šiame susirinkime daug
siuntė net dvylika atstovų. par., tuo tarpu nelankiusi
Pranešta, kad kuopa gyvai susirinkimo ir prieglaudos svarstyta būsimo Labdarių
reikalų neaptarusi.
. Sąjungos seimo reikalai. Nodarbuojasi ir daug rūpinasi
8- ta kuopa, švč. Panelės rimą, kad šiemetinis seimas
sukelti fondą senelių prieglaudai bagti statyti. Kuo- Nekalto Prasidėjimo parap., i būtų gausingas dalyviais ir
poje vyraująs nusistatymas susirinkime turėjo septynis i vaisingas gražiais nutariprieglaudos vedimu arba ve- delegatus, kurie pranešė, kad ma:s labdarybės gerovei.
dėjais rūpintis tada, kai kuopa yra nusistačiusi nesi- Seimo komisija sudaryta iš
prieglauda bus pastatyta, j skubinti prieglaudos vadovy- Cicienienės, Širvinskienės, I2-ji kuopa, Visų Šventų į bės paskyrimu. Priduotas vanauskienės, Sudeikienės ir
par., susirinkime turėjo 3 centro išvažiavimo pelnas — Juozo Klimo.
Seimas nutarta laikyti šv.
atstovus. Raportavo dalyva- $116.00. Taip pat priduota
vę centro išvažiavime, pa- ir trys vajaus knygutės su Panelės Nekalto Prasidėjimo
darė gražaus pelno, kurį at $23.00. Viena knygutė Ele par. salėj, Brighton Park.
Labd. Są-gos sekr.
vešią į kitą centro susirin- nos Širvinskienės. $10.00 su
i
kimą. Kuopa darbuojasi prie, kojo Ona Paukštienė, $5.00
Į
glaudai in rūpinasi jos atei- f Jeronimas Šimanskas. Po $1
timi.
i davė: Frank Raymon, L. ALietuvių Labdarių Sąjun
3 kp., Šv. Antano parap., baravičius, J. Vainauskis, J.
atstovavo aštuoni žmonės. Vitkus, E. Statkienė, J. Sut- gos 8 kuopos svarbus mėne
Centrui, prieglaudos reika- kus, A. širvinskas, Helen sinis susirinkimas bus Šv.
lams, kuopa pridavė $129.29. > Širvinskaitė. Reikia pažymė- Panelės Nekalto Prasidėjimo
Priduota M. Sriubo vajaus ti, kad Širvinskienė eina vice par. mokyklos kambary,
knygutė su surinktomis au- j pirmininkės pareigas ir la Brighton Park, spalio 11 d.,
komis — $15.00. Jonas ir E- bai daug darbuojasi labdarių pirmą valandą po pietų. Vi
Iena švabai aukojo $5.00; į 8 kuopoj ir senelių priegla.u- si nariai prašomi susirinkti.
Antanas Nusevičia — $3.00; į dai. Kita labai darbšti vei- Kadangi sąjungos s e im a s
Jona3 Masilionis ir Vincas į kėja, tai Stanislava Visoc- bus mūsų kolonijoj, dėl to
Grigaliūnas aukojo po $2.00. kienė, kuri net į kitą miestą jau turime pradėti prie jo
Po vieną dolerį aukojo: P. (St. Louis) išvažiavusi ren rengtis.
Valdyba
Sabaitienė, A. Klimas, A. ka aukas prieglaudai. Ji gaStulginskas, labdarių 3 kuo-! vo ir kitą šimtinę iš savo
pa. Ona Bukauskas aukojo giminaičių — Povilo ir Liud$10.00. Ši kuopa norinti, kad vikos Šležų. Justas Mackestatbmąją senelių prieglau- vičius aukojo $25.00. Mr. ir
dą tuoj aprūpinti pastovia Mrs. Walter Navickas aukovadovybė.
! jo $10.00. Po $1.00 aukoją:

LABDARYBĖ

POSTER FOR BOND CAMPAIGN

Didis susirūpinimas
senelių prieglauda

8 kp. narių žiniai

4-ta kuopa, Dievo Apvaiz-! O. Gelgaudienė,

GEORGIA TECH STOPS

A.

Tūlis,

NOTRE DAMė 13 — 6

;

* ..

BUY WAR BONDS
DISTRIBUTED NATIONALLY.—More than 640,000 copies

of this striking nevv War Bond poster, shovving troops going

forvvard in battie vvith bombers and a vision of Uncle Sam carry-

ing tbe Star Spangled Banner overhead, are being distributed

KONSULO P. DAUŽVARDŽIO LAIŠKAS CHICAGO
DIENRAŠČIUI "SUN"
(The Chicago Sun, Octo- uania was declared on Feb.
ber 5, 1942).
16, 1918, by the Lithuanian
National Council, elected by
Lithuania’s ideal is
representatives of the whole
independence
nation. The first cabinet of
To the Editor: Norman ministers was formed in NoFreilich, whose letter was vember, 1918, immediately
published in The Chicago following the Armistice. The
Sun on Sept. 25, statės that government organized the
he was disturbed on reading army which defended the
an article by Ernest von country against the BolsheHartz regarding the Baltic viks, Germans and Poles. A
States. His disturbance is treaty of peace was signed
evidently based on feelings, with Russia on July 12,1920,
not on facts. He is not ex- whereby Russia renounced
pounding the opinion and ali her claims to the territodetermination of the people ry of Lithuania and recognof those statės.
ized Lithuania as a self-goLeaving Estonia. and Lat- verning and inde p e n d e n t
via for Estonians and Lat- statė.
Lithuania was recognized
vians, and speaking for Lith
uania, I wish to statė very de jure by the United States
emphatically that Lithuani- on July 28, 1922, and by
ans never did and do not Great Britain and France
want to become a part of on Dec. 20, 1922. Lithuania
the Soviet Union or of any earned her independence by
Į other country. Conjecture in the sweat and the blood of
j this case is not necessary. her galiant, liberty-loving
'There are many people liv- people.
I ing who know the real facts i
Petras Daužvardis,
better than well.
i
Counaul of Lithuania
The independence of Lith- Chicago.

tlirougbout the Nation for display in theaters, busses, schools,

and other places of public notice.

The poster was dravvn by

N. C. Wyeth, famous illustrator and muralist.

IŠ POLITIKOS LAUKO
MarnnaHa Darlrn

Form No. WS8-578

rlaiqueiie raiKO

CHICAGOJf IR APYIINKESI
GRA2I REKLAMA LIETUVAI

Visos trys programos da
South Shore Presbyterian
Church, prie 76 gatves ir lyvės buvo pasipuošusios au
So. Shore Drive suorgani tentiškais aukštaičių ir že
zavo Adult Forum, kurio maičių tautiniais rūbais, ku
tikslas ruošti paskaitas įvai rie sudarė gražų vaizdą, ir
riomis temomis kiekvieną kurie imponavo publiką, kaip
sekmadienio vakarą. Atida moteris, taip vyrus. Progra
rymui paskaitų serijos, Fo mai buvo paskirta valanda
rumo p'r mininkas F. E. laiko, bet publika išlaikė da
Cripe, pakvietė Lietuvos kon lyves pusvalandį ilgiau, o po
šulo žmoną J. Daužvardienę programos didelė dalis pub
kalbėt apie Lietuvą, o Aldo likos apsupo viešnias ir asną Grigonytę ir A. Stepona meniškai klausinėjo įvairiauvičienę sudaryt programą šių dalykų apie ie uvą, jos
muziką, ir t.t.
lietuviškos muzikos.
Pirmas forumas įvyko pra
Lietuvaites sujaudino ir
eitą sekmadienio vakarą, 4 smarkiai nustebino visai ne
d. spalio. Susirinko nema tikėtas gražus Forumo ges
žas būrys inteligentiškos pu tas: būtent, parinkimas au
blikos, kuri nepaprastai gy kų lietuviams, prispaustiems
vai sekė lietuvišką progra karo bei ištrėmimo vargų.
mą.
Rap.
J. Daužvardienė apibudi
no svarbiuosius Lietuvos is
Lenkai netiksliai
torijos punktus, jos nepri
klausomybės paskelbimą, e- užsipuola
konominį ir kultūrinį prog(LKFSB).
Kaikuriuose
! resą, ir dabartinę apgailė
tiną Lietuvos ir jos žmonių lenkų laikraščiuose pasirodė
būklę. Kalba buvo paįvairin žinių, buk Vilniaus krašte
ta gražiomis ir reikšmingo- lietuviai persekioją lenkus.
įm:s Lietuvos legendomis, ku Amerikos pilietė p. Bulotierk>8 kalbą labai papuošė ir nė, kuri daugiau kaip mepublikoje vaizdžius bruožus'tus išgyveno nacių okupuopaliko. Po kalbos buvo įvai- toje Lietuvoje ryš'um su
rių klausimų. Klausytojai, tuo atkreipia lenkų dėmesį,
matomai, žingeidavo Lietu kad visoje Lietuvoje, taigi
va ir jos likimu.
ir Vilniaus krašte šeiminin
Prieš ir po J. Daužvardie- kauja okupacinė nacių val
nės kalbos, Grigonytė išpil džia

dė gražų rinkinį liaudies dai
nų, kaip ‘Valia valužė’, “Kur
bakūžė samanota', “Pamylė
jau vakar’’ ir keletą moder
niškųjų Lietuvos kompozito
rių kūrinių. A. Steponayičienė, jos muzikos mokyto
Taking the offensive from the start, the treorgia Tech engineers beat Notre Dame in ja, akompanavo Jai ir prieš
their annual game, 13 — 6, the first defeat for the Irish in two seasons. Bob Liming- kiekvieną numerį aiškino
stone (40) speedy Notre Dame back is shown as he was stopped in attempt at the dainos turini, apibudino kom
center of line in lst ąuarter.
pozitoriaus biografiją ir t. p.

demokratai susirinks
parapijos salen

Susirinkime išgirsite kalbų iš politikos lauko. Gyve-

nam.e Sioj. s,aly ‘“j16,1 l,or?s'

I kimes politika ir dalyvauki •
, me rinkimuose. Po susirin
kimo bus vaišės ir proga suSpalio 8 d. visi market- j gįpažįnti su klūbo nariais,
parkiečiai demokratai kviev.
.........
...
Rašt. J. A. Yilkišiu*
čiami
atsilankyti į vienatinį
politikos klūbo susirinkimą,
kuris įvyks 8 valandą vaka
Bridgeport. — 11-to Warre, lietuvių parapijinėj sve do Lietuvių Demokratų or
ganizacijos susirinkimas įtainėj.
13-to Wardo Lietuvių De vyks spalio 8 d. Lietuvių
mokratų klūbas čia gyvuoja Auditorijos svetainėj, 3133
'jau devintas metas. Per šį So. Halsted St. Susirinkimas
laiką yra išaugęs iki virš yra labai svarbus, nes tai
900 narių. Tai bene bus di- Paskutinis prieš rinkimus.
džiausiąs šios rūšies klūbas. kurie įvyks lapkr. 3 d. Visi
. Vjaur jr visada jja yra at. nariaji atsilankykime, nes
s,ovavę3 lietuvius politiškam bus padaryta daug svarbių
veikime ir padaręs didelę pa- politinių pranešimų.

žingą. Jis niekuomet nesi
kišo į kitų klubų šios kolo
nijos reikalus; dirbo tik gry- i
nai politinį darbą.

Demokratas

Korespondentas

PASKOLOS
DAROMOS

13 Wardo Lietuvių Demo ANT PIRMŲ MORGIČIU
kratų Klūbo susirinkimas
GREITAI IR PIGIAI
bus spalio 8 d., 8 vai. vak.,
MĖNESINIAIS
’
ATMOKEJIMAIS
Gimimo Panelės Šv. parap.
svetainėj. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti į šį susi- {
rinkimą ir naujų narių ateiveskit. Bus proga prisira
šyti. Mokestis metams 50c.
TO RELEASE FLOW OF

LIVER BILE
Oat a bottle of Krasehen Salta tnolght.
Half an hour bifore breakfaat. take ai much
aa wlll Ha on a <Urae in a glaaa of water (hot
or oold) or ln your morning eup of taa or
ooffaa and keep thn up for 30 daya. Kruachen
taken thla way h«lpa reliave auch aymptoma
aa alek haadachaa. bow«l Blugglahneaa aad
ao-callad bllloua indlceetlon wE»i Ana ta laenfflctent So* af Mle from tha gaO-Maggar.
You can get Kruichen, a famoua Englleh
formatą mada ln tha U. S. A.. at any drug
•tora. You muat ba aatiafled or money back.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

Thera it No mra efcarge for Vltamln A ia
Smith Brmhert Cough Drop*. Thrte deliciout
drop* toli con only 5*. (Black or Menthol)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
TRAO

Vltamln A (Carotcne) ralar* the retiitaaca of
mocout membrana* of aoae aad tbroat to
cold infrrtiona. whrn lack of re*i«ance ia du* to Vicuaia A dcfideacy.

2202 W. Cermak
Road
Telefonas :

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

1

''I ji r?

p P A TT r v «
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BRIGHTON PARK SODALICIJA MINI DEŠIMTIES Bus šauni vakarienė LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
METUx SUKAKTI
•
: ž&ncavos
““v*
i-»rk. _ Ro- 25 METU SUKAKTIS
ir Altoriaus Puo-

Amerikos Liet. Kat.

Federacijos

Plunksnų Kaldras
!

PADAROME IŠ JUSŲ
PATALŲ —

Ateinančiais 1943 metais i visi suinteresuotieji prašomi Sekretoriatas
žinti savo gyvenimo tikslą, gįmo draugija rengia vakaKai perkate materlolą iš mūsų
į
šį
susirinkimą
atvykti.
sukanka
25
metai
kaip
Lie

krautuvės
— už tiktai
CįQ
Ji nori tapti visuomenės šei- pienę sekmadienį, spalio 11
Kat.
dienraščiui
ir
savaimoję naudingu artimui įran- <j., parapijos svetainėj. Pra- tuva buvo paskelbta nepri1942 Komiteto Valdyba traščiams pradeda, siuntinėti LANGAMS APDENGALAI —
j kiu, dorybės pažiba, kuri
a g_tą valandą vakare, klausoma, savistove Respub
informacijas.
Numatoma, Drapes — pritaikomi VELTUL
puola birželio 7 dieną, bet šviestų, keltų, gaivintų ir gus graži programa. šurum lika.
Lietuvis salezietis kas savaitė bus pasiųsta vie
Didelis Pasirinkimas
bankietas tapo atidėtas iki skatintų kitus prie Marijos, Burum sesučių choras links<Vasario 16 dieną 1943 me
nas informacinis straipsnelis Ferankų, Draperių, Viršutinių
rudens ir puota įvyks spagavo ypatingu veikLumu, j mins svečius gražiomis dai- tais reikia iškilmingai ir ati Portugalijoje
Apdengalų Materiolo.
ir žinių, prie kurių bus deda
lio 11 d. 6 valandą vakare, • Brighton Parko sodalietės nelėmis. Svečiais bus ir Tė- tinkamai paminėti. Lietuvos
BECK'S DEPT.
(LKFSB). Gautas laiškas mas ženklas LKFSB (—
parapijos salėje.
garbingai pagarsėjo, ne vien vų Marijonų iš West Side. Nepriklausomybės Dienai
STORE, Ine.
Po vakarienės ir Minėti (1942 m.) Komitetas l& lietuvio ’saleziečio tėvo Lietuvių Katalikų Federaci
Daug žmonių nežino, arba savo parapijoje, bet ir viso
3221-25
S. HALSTED ST.
Augustino Sabo. Jisai gyve jos Spaudos Biuras). Taip
nepripažįsta, Sodalicijos ver- se Chieagos dalyse. Kuopo- programos bus šokiai. Vi šaukia susirinkimą penkta
Phone: YARDS 4778
sus marketparkiečius, čika- dieny, spalio 9 d., 8 vai. va na Portugalijoje ir dirba pat ruošiama spaudai kele
Visas darbas ir prekės yra
giečius ir ciceriečius kvie kare, Dariaus-Girėno A. L. vienoje ūkio mokykloje Ko- tas lietuviškų brošiūrėlių
pilnai garantuota.
čiame į mūsų puotą. Tikie posto salėje, 4416 So. West- imbro apylinkėse. Kaiku-,
(LKFSB).
tai tik 50c su visais taksais ern Ave., Chicago, pasitari riam laikui pas jį buvo at
Rengėjo® mui apie 25 metų sukakties vykęs ir lietuvis Pilypaitis.
minėjimą, ir kad sudarius
tam reikalui atitinkamą ko
Iš anksto pranešame
mitetą ir planus.
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
,1
vi... '
Marąuette Park. — Tėvui Minimo komiteto nariai ir
KAINOMIS
Marijonų Bendradarbių 5-tas
skyrius ne juokais reng asi
prie savo metinės vakarie
PILNAS PASIRINKIMAS
nės, sekmadienį, lapkričio 9
SUKNELIŲ
— SERMĖGŲ —
Kristaliniai balta range
SICTŲ IR KAILIŲ
d. Komisija platina tikietus.
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių
švariai
dega!
Kun. Antanas Zakarauskas
Labdarių Są-gos 10 kuo
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
apsiėmė
programą
sudaryti
pos
veikėjai
man
pranešė
šią
Mes
turime
savo
stake
vi

IRENA PAKELTIS,
Mūsų Specialybė
iš mergaičių choro. Bus la suvėlintą žinutę ir prašė pa sokios rųšies alyvos dėl bur
ONA IVINSKAITĖ
dabartinė prefekte,
bai gražių lietuviškų ir an rašyti dien. “Draugui”, bū nerių, namų vartojimui ar
pirmoji prefekte
Labai geros riiiies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba
je yra apie 70 narių — vi- gliškų dainelių ir dar kito- tent rugsėjo 6 d. vietinė Lab industrijoj. Mūsų didelis sta
clotli kotai parsiduitla nužemintomis kainomis.
kas
ir
moderniški
meteriai
tę. Kiekviena sodalietė yra į sos aktyvės, pilnos energijos,! Jį visokių "dalykų.
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE SIASdIENI
X. darių Są-gos kuopa turėjo mūsų trokuose užt:krina ge
Marijos duktė ir kiekviena kelia Marijos ir lietuvaičių
sėkmingą išvažiavimą ir pa riausią patarnavimą.
stengiasi Marijos pavyzdžiu vardą kuo aukščiausiai.
Publikacijos komisijos na darė gryno pelno $60.00. Kuo TRIANGLE OIL COMPANY
sekti. Ji vis darbuojasi, vis
2430 West 26th Street
1711 W. 47th St.
Yctrds 2588
Yra įdomu sužinoti, kad rės kalba ir raštu platina pos darbuotojai yra laba.
stengiasi iš paskutiniųjų pakuopa prasidėjo tik penkio Sodalicijos veikimą ir sten dėkingi biznieriams už au Chicago, Bl., Tel. CAN, 2020
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
S
gias
visus
visur
supažindin
kas:
Aleksiui
Zubei,
Pran
mis mergaitėmis. Kun. Sta
nislovas Jonelis ir Ona Ivtns- ti su Sodalicija ir jos paren ciškai Savičienei, Stef. Zubienei, Ag. Baravykienei ir DIDELIS IŠPARDAVIMAS MLSV
kaitė, kurie kuopąr suorgani gimais.
STAKO -M (ŽIBA
Kunigui Joneliui teko dar kitiems už paramą ir skait MILŽINIŠKO
zavo, ypatingai darbavosi,
LINIŲ INSTRIMENTV.
PROGA DABAR
kad ji gyvuotų ir sėkmingą buotis sodaliečių tarpe per j lingą dalyvavūpą mūsų iš PASINAUDOKIT
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (įriO flfl
KOL DAR NE16PARDLOTI
vertės “dose ont” kaina ............................................... |J>£X*.UU
darbuotę vestų. Pirmiausiai septynis metus. Bet po to važiavime.
TUBO8, CLARINETAI, TROM
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUbuvo įsteigta dramos sekci tapo paskirtas į kitą para
TES su “cases” — $35.00, $37.60,
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
ftO’frTfc
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
ja, kuri perstatė gražius vei piją. Jo vietą buvo užėmęs
grojimui.
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ......................... U j r L h>
Šiomis dienomis į U. S. A. lengvam
KONCERTUI GUITARAI, SPAkalus, su kuriais buvo pa naujas vikaras, kun. V. Čer- kariuomenę iš mūsų koloni NIŠKI
MANDOLINAI. BANJOS.
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
TENOR BANJO8 —
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 d* Q nr ;1_: <t1C
kviestos net ir į kitas lietu- nauskas, kuris po vienų me- jos išėjo: Walter Mikolaitis SMUIKOS.
$6.60. $8.60, $12.50 iki $35.00.
iki $35.00. Parsidnoda dabar nuo..
U
BASAI — $60.00.
vių parapijas. Be to, mer-į tų buvo paskirtas klebonu ir Antanas Sinkevičius. Rei STRlUNINIAI
$125 00 ir $150.00. BASO UŽFUR COATS, $75.00 vertės,
/
<tOQ HH
— $12.00. SMICEgaitės susirinkdavo siuvinė- Šv. Juozapo parapijon. Da- kia pažymėti, kad iš mūsų DENGALAS
Parsiduoda po tiktai ........................................................ »J>«v»UU
LAI
SMUIKOM8,
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
lr
ti, ar kitokiais būdais links- bartinis vadas — kun. J.
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC
CO QC
parapijos jau ąpie 40 jau CELLO — $1.60, .$8,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos d81 vi
vilnoniai si&tai, $15 vert. nužemit. kaina
Stankevičius. Valdybą suda
mai laiką praleisti.
nuolių tarnauja Dėdės Šamo sų vlršmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUM8 - $18.50,
MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
ro: Irene Pakeltis, prefekte,
$23.60, $15.00. $50.00. PEDALS.
Vėliau įsteigtos: Eucha
kariuomenėje.
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- ei QQ
HI
BOTS.
CTMBOL8.
DRUM
Elena Pauliūtė, vice prefek
da po tiktai ............................................................................. ų)l.uO
HEADS
pataisomi
jums
palau

ristinė, Socialinio Gyvenimo
$15.00
vertės KOTAI,
<t<p *7 E
kiant
MOUTH
PIECE
visiems
te; Viktorija Pasiskevičiūtė
braas Ir “reed** Instrumentams
parsiduoda po tiktai ...................................................... *. IpO./O
ir
Publikacijos
komisijos.
Budriko Rakandų, Radio,
Praeitą savaitę iš U. S. pritaikomi Jūsų lūpoms.
protokolo raštininkė; Mary
EKSPERTTVAS VICTOR IR
Jewelry Krautuvė dvejos Eucharistinė komisija žiūri, tė Gudavičius, finansų raš kariuomenės parvyko apsi PHONOORAPH
pataisymas.
GABEL’S CLOTHING STORE
lubos ir didelis beismontas kad mergaitės turėtų ir ti
Atstatymas visų dalių Clarnelankyti pas savo tėvelius
tinke;
ir
Adelė
Vaikutis,
iž

tams.
TrlOboms.
Saiaphones,
733 Maxwell St.
pripildytas gausiai Rakan kybinių įvairumų. Ši komi
Smulkoms lr Oultarama.
Walter
Lapie
ir
Kazys
Klei

ATDARA
KAS
VAKARAS
IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
dininkė.
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, sija ypatingai tvarko naujų
GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP
nas.
Karys
W.
Lapie
daly

•14 Maxwell St, Chlengo.
Karpetų užpirktų kada
Sodalicija duoda kiekvie
narių priėmimą ir Marijos
vavo mūšiuose su japonais
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau apvainikavimą gegužės mė nai mergaitei progos geriau Pearl Harbore ir buvo sun
pant 40 nuolaidos už cash nesyje. Mūsų sodalietės bu susipažinti su savo tikėji kiai sužeistas. Net buvo jau
WHOLESALE
ir ant išmokėjimo 12 mė vo pirmos lietuvių tarpe Chi mu, taipgi teikia gerų. dorų
WHOLESALE
paskelbtas dingusiu. Karo
nesių.
LIQUOR
cagoje priimti naujas nares pasilinksminimų.
ligoninėje pasveiko ir dabar
ĮSTAIGA
Sodalietės vieningai dirba
FURNITURE
per bažnyčios pamaldas, tai
parvyko apsilankyti pas na
pgi pirmutinės rinkti gegu Jų obalsis: “Viskas didesnei
miškius.
BROKER
žinę karalaitę, kuri apvai- Marijos garbei” parodo, kad
ESveitoJame
Dlning Room Sets —> Parlor
Įn kuotų Dangaus Karalienę. kur Marija, ten laimė ir pa
INCORPORATED
po
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
Parapijos triobėsiai: baž
Chicago.
Dale
[Be to, ši komisija ragina sisekimas !
—
Radios — Refrigerators —
3241 S. Halsted St. ; mergaites dažnai priimti šv.
nyčia, mokykla, klebonija ir
Washers
— Mangels — and
Komuniją ir dalyvauti viso- SKAITYKITE “DRAUGĄ” i mokytojų seselių namas iš
REMKITE
Tel. CALumet 4591
Stovee.
SENĄ.
lauko pusės ^puikiai atrodo,
t se bažnyčios pamaldose.
LIETUVIŲ
. Nationally advertised itema.
DRAUGĄ.
Socialinio Gyvenimo ko- Acid Indigestion nes praeitą vasarą apie lan
" ą
Budriko žymus Radio progra II
gus, duris ir laiptus patai N. KANTER. «av.
mas iš WCFL 1000 K. Sekma 1 misija duoda mergaitėms
Relieved ia S minate, or
MUTUAL LIQUORCO.
double your money back
syta ir nudažyta. Dabar pa
dienio vakare, 9 vai. drama,
progos pasilinksminti, ren
"'h«i
nunirk ttUI rauiM Dainiui. niffnrutIng ,a«. mur itnmarh awl b-arthum. dnrlnr. uraall,
4707 So. Halsted St.
dainos, orkestrą.
rapijoje1 viskas tvarkoje.
t b* (aat«it-aclln> m*dicĮnri knmni for
gia šokius, piknikus ir ba pni-rlh*
tyaptnmatlr
rrw,Htinm likt thaae ln Brtl-u.
Telefonai:
BOULEVARD 0014
Tableta. No liiatiii Betl-iai brlnm mmfnrt ln . .
FACTORY REPRESENTATIVE
Jlff, or double jum r mnne, back oo return ot bottla
lius.
Rap.
lu i». Me »t ell tinast<u

Praslinko dešimtis metų,
kaip Brighton Parke gyvuoja mergaičių Sodalicija.
Nors sukaktuvės tikrai pri-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

West Pullmano
naujienos

Triangle
Range Oil

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

JOS E BUDRIK,

ALEX ALESAUSKAS and SONS

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction
<or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation..Mokame 3i/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —f
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:j

nARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VienintNia lr Smaginusiu
Vakariniu Lietuvių Programa*
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -I
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.!
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vakj

PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue
Pbone: GROvehUI 2142

S

CRANE
i

Uįfj

X

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE

POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
$p
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai .0*00
GENUINE POCAHONTAS,
qr
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
O./□
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ rA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU

5332 SO. LONG AVE.

TEL. PORTSMOUTH 9022

©R X

įsisteigė New Yorko
Alaskoj šunis išstūmė
Amerikos Lietuvių
geležinkeliai, orlaiviai
Taryba
jf- ir mašinos
New York įsisteigė New
Yorko Amerikos Lietuvių
Taryba, kurios tikslas pade
ti Amerikai laimėti karą ir
rūpintis Lietuvos išlaisvini
mu. J šią New Yorko Ame
rikos lietuvių Tarybą įeina
visų srovių žmonės, kurie
nori laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos, jos pirminin
kas yra kun. Pakalnis.

Paraginkite užsisakyti
dienraštį "Draugas"
Šią savąitę Ciceroj, Šv.
Xntano lietuvių parapijoj,
vyksta “Draugo” vajus. Pa
raginkite užsisakyti dien
raštį “Draugas” tuos, kurie

*dar jo pęskaito.

t

Kinijos sušelpimui Chica
gos kiniečiai švęs iškilmingą
programa 31 m. Kinijos
Respublikos įsteigimą.
Programa
įvyks šešta
dienį ir sekmadienį, prie
22-tros ir Princeton Avė.
kur yra padarytas didelis
teatras.
Nuostabiausis
dalykas
bus 135 pėdų smakos pasiro
dymas. Kinijos žmonės pap
‘rastai švenčia jubiliejų su
tokiais smakais ir tas pap
rotis yra čia Chicagoje at
naujinimas. Tai bus tikrai
įspūdingas vaizdas.
'
Visi Chicagos žmonės yra
kviečiame atsilankyti į šias
iškilmes šeštadienį ar sek
madienį ir prisidėjus prie
.Kinijos sušelpimą.

Permokėjo $8.00 rendos;
teismas davė $50.00

.' kad jūsų šeimynos dieta
* /
bus gerai balansuota
• Kad palaikius sveikatą ir būti stiprūs
šiais karo laikais, jūs ir visi nariai jūsų
žeimos turi turėti valgius kurie duoda už
tenkamai sveikatos-duodančių vitaminų,
proteinų ir mineralų. Ir kad pagelbėjus
jums atsiekti tai ekonomiškiausiu būdu,
Peoples Gas Nutrition Centrai dabar vei
kia ir jums patarnaus.

Valgių Planavimas Palengvinamas
Namų ekonomijos ekspertai jūsų artimiau
siame Peoples Gas Nutrition Centre ma
loniai pagelbės jums kas link planavimo
sveikų, gerai balansuotų valgių... valgiai
kurie atsieks ištirtus Standard reikalavi
mus kurie yra rekomenduojam' katės-laikų
U. S. valdžios. Nesiūrint koks klausymas
kiltų kas link tinkamo maistingumo, mes
esame čionais pilnai prisirengę ištirti ir
duoti tikrą atsakymą jums. Ir atminkite,
kad šis patarnavimas jums yra veltui.

Trys Patogios Vietos
Peoples Gas Nutrition Centrai randasi se
kančiose patogiose vietose . . . 122 S. Mi
chigan Aven’ue. . . 4839 West Irving Park
Road... ir 846 West Sixty-Third Street.
Užeikite bile paprastą dieną —- nuo Pir
madienių ištisai Penktadienių — tarp 10
vai. ryto ir 4 vai. popiet. Planuokite neuž
ilgo mus aplankyti.
PIRKITE U, S. DEFENSE ŽENKLELIUS 4ČSV
ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE
comstamt hot

Ketvirtadienis, spalio S, 1S42

Nenusigąskite kai sirenos kauks
šiandien - tai bus tik Karo Apsaugos
sireną išmėginimas!

šiandien vakare, apie 6:30
vai., Chicagos Civilinės Ap
saugos departamentas išmė
gins 20 naujai įtaisytų Vic
tory Sirenų. Bus tikrai dide
lis triukšmas, kaukimas, ir
švilpesys, bet nenusigąskite
nesitikiama, kad Japonų or
laiviai skris virš mūsų gal
Vaistininkams
vų. Tai bus tik didelis išmė
gilumas ar visi Chicagos
bus blogai
žmonės tikro pavojaus me
tu išgirstų sirenų kaukimą.
Šiomis dienomis J. V.
Ralph Burke, Chicagos
vaistininkysčių
savininkai
("Draugas" Acme leiepnoto*
Civilinės Apsaugos Virši
yra susirinkę Chicagoje sei
Kelrodis nurodo kiek dar liko kelionės J.‘V. kareiviams
me ir jie labai apgailestau ant Ahdreanoff salos, kur Amerika stiprina savo pozici ninkas, prašo, kad Chicagos
ja faktą, kad jiems gal pri ją, kad galėtų atakuoti japonus ant Kiška salos. (U. S.
sieis visiškai panaikinti “ne Signal Corps Newsreel Photo).
vaistinių” dalykėlių pardavi
mą. Kasdien yra sunkiau
gauti tokių “nevaistinių”
produktų ir
vaistininkai
tikrai labai daug pasitiki
tokiais dalykais kad išlai
kius krautuvėlės. Vien tik
Rugsėjo mėnesiui krąutu- Šiomis dienomis Teisėjas
Užvakar pradėjo trukti
iš
vaistų
pardavinėjimą
krautuvėlės vargiai išsilai kavos Chicagos krautuvėse. vininkai tik gavo 65% ka Jonas T. Zuris darbuojasi
kys ir manoma, kad tik ket Kaikurios krautuvės kaip, vos kuri yra reikalingi ap Desplaines Avė. Teisme, ku
virtadalis jųjų galės gyvuo A(fP., National Tea, ir Je- rūpinti žmonės, bet šiek ris randasi pačioje Chicagos
mel, jau nesenai tik po vie tiek buvo atsilikę kavos nuo bominėje. Ten kasdien yra
ti.
ną svarą kavos pardavinėją vasarinių mėnesių kai ma teisiariae ilgos eilės Madison
savo kostumeriems. Vaka žiau kavos yra geriama. Kai Str. bomų, kurie tikrai ga
rinėse Valstybės dar galima atėjo spalio mėnesis tai pra lėtų būti naudingi mūsų
'Nuodėmių
gauti ir net daugiau kaip sidėjo reikštis trukumas.
krašto ūkiuose ar kariuome
svarą ant sykio, bet čia Chi
Svarbu,
kad kiekviena nėje. Teisėjas įvedė naują
žmonės"
cagoj e kiek sunkiau nes žmo šeimininkė tik pirktų tiek planą. Vietoje nuteisiant
Darbininkai dirbą Office nės daugiau kavos geria ne kavos kiek reik paprastiems juos kalėjime, tai jie šiomis
Defense Health and Wel- gu kitur.
reikalams namuose ir greitu dienomis yra teisiame dar
fare Services venerinių ligų
O Rytinėse valstybės ran laiku visas dalykas išsily bui ūkiuose ar yra raginami
skyriuje kartais kai kieno dasi trukumas arbatos, nes gins, bet jei vienos slėps griežtai, kad eitų į kariuoC* r
pavadinami “nuodėmių žmo apie Boston ir tokius mies sandeliuose tai' tikrai daug menę.
nės”.
tus žmonės daugiau arba žmonių turės eiti darban be Tai per praeitas kelias
tos geria. Ten sunkiau pirk priprastos kavos sustiprini dienas daug Madison Str.
ti arbatos.
mo.
bomų buvo išsiųsti į ūkius ar
CAIRO.—U. S. bombone------------------- :i
š'iai ligšiol daugiau kaip 40
ašies laivų nuskandino Vi
Išdalinta milijonas
duržemio jūroje.

jūs galite būti tikros,

w*ni . suimt

cttmotiatioh.. oas hsatimo

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

* M O N I V* A R A S M

J

VIS ARČIAU SUSTOJIMO VIETOS

Alaskoj padidėjus susisie
kimui jūromis, upėmis, gele
žinkeliais, Orlaiviais ir ma
šinomis, dabar ten mažai
yra naudojami šunys preky
bos transportacijai. Pirmiau
šunys buvo naudojami pre
kybos transportacijos reika
lams.

Dabar -

uooitM coocirr

A H

Ar jūs gavote pirkti kavos?
Kitur sunku gauti arbatos!

Chicagos Kinai
švęs

' S.

TT O

» fl C 0

gyventojai nenusigąstų, bet
ramiai klausytųsi sirenų
švilpesį, nes tai yra labai
reikalinga valdininkams su
žinoti ar užteks tų dvide
šimts sirenų Chicagai.
Sirenos švilpesys tęsis per
šešias minutes, paskui per
keturias minutes bus tylos,
tada vėl išsigirs toks nuola
tinis kaukimas, kuris bus
“all clear” ženklas arba pa
vojaus perėjimo ženklas. Sa
ko, kad kiekviena sirena bus
girdžiama virš penkias my
lias.

mu
X Kukenių namuose, 4355
S. Artesian Avė., linksma
! nuotaika užviešpatavo, nes
j visai netikėtai, niekam neį žinant, jų sūnus, tarnaują
1 kariuomenėj, parvyko dešim
čiai dienų atostogų.

X Kun. A. Briška prane
ša, kad Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapija pra
eitą sekmadienį roa pirko War
Boną už $10,000.00. Bono
pirkimo momentas užfiksuo
tas nuotrauka, kuri neužilgio tilps “Drauge” su pla
tesniu aprašymu,

plačiai
"Dirbkite arba eikite j kariuomenę"! Jos. Budrikas,
lietuvių 
znierius, Šv. Jurgid

jos
jubiliejaus

sako teisėjas Zuris, Madison
parapijai paaukojo
jkų radio aparatą.
Budri
st. bomams!
ko puikiai įrengta ir įvai

lapelių labdarybės
reikalams

ninkas tai įrodė Teisėjui E. Chicago Community Fund
I Johnson, ir jis nubaudė sa- jau išdalino milijoną kortevininką Skirtino, $50.00 už lių labdarybės tikslams, kad
bausmę ir dar pridėjo $25.- žmonės pasižadėtų aukoti
00 advokato mokesčiui ir tam tikrą sumą vargingųjų
$11.00 padengti teismo lė reikalams. Chicago Commu
nity Fund šiais metais noFederalinis Rent Control šas.
Visa tai buvo padaryta 1 *š žmonių, per pasižadėji
Aktas pramato rendauninpasiremant
Federalinio Rent imo Epelius, surinkti $3,kams trigubą atlyginimą ar
750,000 labdarybėms reika
ba mažiausia $50.000 nuos- , Control Akto.
lams, bet tikisi, kad žmo
prendį teisme jei savininkas I
nes pasižadės suaukoti $4,priverstų rendorių mokėti
000,000 sumoje.
daugiau negu legaliai nus
tatytos rendos.

Vienas Joliet, III., rendininkas, Ray Alberico permokėjo $8.00 rendos, tai jis
traukė į teismą gaspadorių,
Mrs. J. Skirtino iš, to pačio
miesto.

619 padangų pavogta

Šiuo atveju savininkas,
Nuteista už apvagystę
reikalavo, kad rendauninKapitonas G. Teeling, Chi
Ponia Irena Wilkalis, iš
kas mokėtų $22.
rendos, cagos policijos pavogtų au- ,
Chicagos, užvakar buvo nu
I kai legalė renda buvo nus tomobilių departamente, pra
teista kalėti per vienierius
tatyta iki $18.00. Rendau- nešė, kad praeitame mėne
iki dešimts metų už pavogi
syje, Chicagos 819 padangų
mą $12,109, mažomis sumo
buvo pavogta. Policija pra
Išlaikė sveikatos
mis per 8 metus. Ji dirbo
neša, kad 341 padangų buvo
egzaminą, kitą die pavogta nuo pastatytų au Illinois Acceptance Corp.
ir per 8 metus pavogė tiek
tomobilių.
pinigų po biskį ant sykio.
ną mirė širdies ligai
Reik kiekvienam automo- Teisme ji žadėjo atlyginti
Gerald Mclntyre, savinin- bilietui žinoti savo automo- po $10.00 kas savaitę, bet
kas taverno iš Elgin, UI., už tiilio padangų numerius, nes |buvo numatyta, kad jai išvakar sėkmingai išlaikė Ju-jjei policija atgauna kaiku-ieįtų apie 23 metai kol ji
reivininkystės
sveikatos rias padangas tai jos nebū atsilygintų su kompanija ir
ekzaminą ir buvo pasirašęs na sugrąžinamos nebent ga- 'net nemokant nuošimčių už
stoti į Laivyno tarnybą.
Įima nurodyti numerius pa- padarytą skriaudą. VyriauPo įsirašymo Mclntyre dangų. Tai pasižymėkite sa 8is Teisėjas Sbarbaro nus(prendė, kad geriau kad ji
sugrįžo parduoti savo biznį vo padangų numerius.
Policija tuo pačiu laiku įkalėtų keletą metų
ir sutvarkyti kitus savo as
meniškus reikalus. Besidar pranešė, jog Chicagoje apie Wilkalienė aiškinosi, kad
buodamas sau jis staiga mi 304 automobiliai buvo pa- ji vagė aprūpinti namų rei
rė širdies liga.
, vogti per rugsėjo mėnesį.
kalaus savo vyro prašymus.

X
žinomas Chicago

bi
parapi
pro
pui-

auksinio

ga,

J.

traukinių kompanijų darbo
stovyklas pasidarbuoti ir ne
teks jiems sėdėti aptarnau
tuose kalėjimuose, kai visur
trūksta pagelbos ir kiti jau
niej i vyrai garbingai tar
nauja Dėdės Šamo kariuo
menėje.
Didė garbė mūsų lietu
viui Teisėjui Zurui užtokį
sumanymą.

"Bambi" nokolinkc
neuei 111115

mins vaikučius
Lincoln Parko žvėryne
buvo labai linsma bezdžioniukė vardu “Bambi”. Ji la
bai meiliai linksmino atsilankusius vaikučius ir nie
kad nesibijojo sveikintis su
jais. Užvakar toji meili bes.,1.2 nudvėsė po ikelių
„t:..
džioniukė
mėnesių ligos. Jai teteko
'linksminti vaikučius per du
įmetus. Žvėrynas buvo ją atitraukęs iš East Indies sykiu
su kita
beždžione, Pongo,
bet šioji kita nebuvo tokia
meili ir nesidavė linksminti
žmones.
Taip, vaikučiai nebema
tys “Bambi”
keistumus,
prajuokinimus, ar pašaipimus Lincoln Parko žvėryne,
nes ji dabar bus iškimšta ir
pastatyta Field Museum,
Grant Parke.

riom prekėm užpildyta krau
tuvė randasi tos parapijos
ribose — 3241 S. Halsted
St.

X Bridgeport lietuvių ta
rpe eina knygų ir žurnalų
vajus kareivių naudai. Kas
tik turi atliekamų angliškų
knygų ir žurnalų, prašomi
juos atnešti į S. P. Mažeikos
įstaigą, 3319 S. Lituanica
Avė. Iš čia tos knygos bus
pasiųstos į visus kraštus.
X Nekalto Prasidėjimo P.
Šv. parapijos bazaras baig
sis ateinančio sekmadienio
vakare. Bazaro sėkmėmis
džiaugiasi ne tik klebonas
kun. A. Briška, bet ir visa
parapija. Tai vaisiai sutar
tino darbo.

X Ieva Šaulienė, sena
West Side gyventoja, pastaruoju laiku apsigyvenusi
Brighton parke, adresu 4237
Sį. Artesian Avė., rugsėjo
29 dieną minėjo 73-čią gim
tadienį. Ta proga susilaukė
daug svečių, kurių tarpe bu
vo aštuonios dukterys, sep
tyni žentai, keturiolika anū
kų ir trys proanūkai. Ieva
Šaulienė yra daug pasidar
bavus katalikiškai spaudai
ir įvairiuose parengimuose
parapijos ir draugijų. Ji yra
Tėvų Marijonų Bendradarbių
garbės narė. Nežiūrint seno
amžiaus I. Šaulienė ja/učiasi
sveika ir žada dar pasidar
buoti kilniuose reikaluose.

IEVA ŠAULIENE

