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»..“and tKat government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Stalingrado šiaurvakaruose rusai
su tankais įsilaužė į vokiečių pozicijas
»'
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Netrukus jie išdums savais keliais

Paimti nelaisvėn vokiečiai sako,

ir iš trečiosios
— 4 Kiška salos
< '
' -

kad nacių vadai pabūgę žiemos

•
J •* • •
WASHINGTON, spalio 8.1 Gautomis žiniomis, U. S.
- Spėliojama, kad šaltose lakūnai apnardė Attu ir
Aleutian salose • japonams Agattu salas ir ten, nerado
pagaliau pasidarė karšta ir gyvo tvarinio. Rasti tik bom
jie nepastebimai jas aplei bų sugriauti pastatai, kur
prįešas buvo įsistiprinęs.
džia.
Paskutinėmis die
Laivynas praneša, kad At
» nomis
tu ir Agattu salose, kur bu amerikiečiai užėmė Andreavo išlaipftiti japonų daliniai, nof salų grupę ir iš ten bomneliko nė vieno japono. Nie- j bonešiais pradėjo atakuoti
kas negali pasakyti, kur jie japonus Attu ir Agattu salo
dingo. Japonai pasilieka tik se. Japonams dideli nuosto
liai padaryti. Po tos pirties,
Kiška saloje.
matyt, jie ir nusprendė iš
ten niekam nematant pasi
Naciai vykdo savo
traukti.
Dabar įamerikiečiams teks
grasinimus Anglijai
japonus prašalinti iš Kiška
LONDONAS, spalio 8. — salos. Tada Aleutians bus
Iš Berlyno per radiją pra atkovotos.
nešta, kad naciai vykdo sa
vo paskelbtus grasinimus—
U. S. lakūnai
apkaustė grandiniais paim
tus nelaisvėn per Dieppe ata Eigipte ašį daužo
kas britus karininkus ir ka
CAIRO, Egiptas, spalio 8.
reivius.
— Paskelbta, kad U. S. lakū
Britų vyriausybė reikalau
nai bombonešiais be per
ja, kad naciai nutrauktų tą
traukos daužo ašies užnuganežmonišką elgimąsi su bri
rines linijas ir pozicijas Etas nelaisviais. Sako, jei tas
gipto fronte. Ašiai padaro
nebus padaryta iki šeštadie
mi nepaprastai dideli nuos
nio pusiaudienio, vokiečiai
toliai.
karo nelaisviai Britanijoje
bus apkaustyti.

MASKVA, spalio 8. — Iš
Stalingrado fronto praneš
ta, kad raudonosios armijos
tankų jėgos šiandien kyliu
įsilaužė į vokiečių pozicijas
kairiajam jų sparne tarp
Dono ir Volgos upių—šiaur
vakaruose nuo Stalingrado.
Šiuo aplinkiniu savo veiks
mu rusai darbuojasi paleng
vinti miestui, kurį priešas iš
visų šonų spaudžia.

< "Draugas”

Acme

telephotol

Pirmoji Navy oficiali fotografija, parodanti užrištomis akimis, stropiai saugomus
japonus, paimtus Aleutians mūšiuose. Penki jų atgabenti į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir klausinėjami.

Darbininkų draftas, nauji karo
taksai po rinkimų bus sprendžiami.

I

Siūlo atidėti
gazolino varžymą
WASHINGTON, spalio. 8,
—Petroliejaus pramonės ka
ro taryba kreipės į petroliejaras koordinatorių Harold
L. Ickes, kad gazolino racijonavimas visoj šaly būtų
atidėtas 90-i.ai dienų.
Taryba nurodo automobi
lių važiavimo greičio suma
žinimą. Sako, reikia palauk
ti, kokios sėkmės bus gautos
per 90 dienų. Gal racijonavimas bus visiškai nereikalin
gas.

WASHINGTON, spalio 8. i tik kontroliuojami. Jie bus
— Privalomas darbas vy suklasifikuoti. Paskirtiems
rams ir moterims ir nauji darbininkams į farma s bus
taksai finansuoti karą bus pasakyta: Jūs priklausote
kongreso problemos, kurios farmai. Jei ten dirbsite, vis
bus sprendžiamos po atei kas bus tvarkoje.. Jei ne, tai
nančių lapkričio 3 d. rinki būsite pašaukti armijon. Tai
bus prievolė, tik kitokiu var
mų.
Tokios nuomonės yra se du vadinama.
Naujas kongresas, koks
natorius Robert A. Taft, res
Britai atakuoja
LONDONAS, spalio 8.—
publikonas iš Ohio, ištikimas jis būtų, turės pakankamai
Dėl mažo dalyko sukelta nacius Kretoj
šalies administracijai opozi darbo.
daug triukšmo.
CAIRO, Egiptas, spalio 8. cijos vadas. Jis savo nuomo
WASHINGTON. — Maj.
Britų dešimties vyrų com—Britų bombonešiai ataka nę pareiškė vakar senate,
Willkie sako, jis gali gen. J. "A. Ulio, armijos ge
mando praeitą šeštadienį
vo Malene, Kretoj, kur na kada imta svarstyti karo
neralinis adjutantas, nori,
naktį puolė Sark, vokiečių
ciai buri aerodromą. Praneš taksų klausimas.
kalbėti
ką
nori
kad 18 ir 19 m. amž. jaunuo
okupuojamą salaitę angliš ta, kad bombomis sunaikin
Tuojau
po
rinkimų,
sakė
kam sąsiaury. Commando ta eilė nacių lėktuvų.
SU U. S. JĖGOMIS KINI liai tuojau būtų pašaukti
senatorius,
pirmiausias
kon

norėjo patirti, kaip naciai
JOJE, spalio 8.—Prez. Roo tarnybon.
greso
uždavinys
bus
pagal

elgias su saLaitės gyvento
sevelto emisaras Wendell L.
voti apie visuotinę Amerikos Willkie čia atlankė J. A;
jais. Nelaisvėn paėmė pen Nuskandintas
vyrų jėgos mobilizaciją ka Valstybių lakūnus. Jam pra
kis nacius.
britu
laivas
ro reikalams. Tas palies 18 nešta, kad Waahingtone kilę
Iš Berlyno per radiją po to
NEW YORK, spalio 8. — ir 19 metų amžiaus jaunuo
pranešta, kad ten britai su
nepasitenkinimų jo kalbo
Laivynas
paskelbė,
kad
prieš
lių
draftą.
imtuosius apkaustę grandi
mis.
porą
mėnesių
Karibų
jūroje
niais ir jų keturis sušaudę.
Kai karo darbams nepa
Willkie atsakė, kad jis yra
SU U. S. PACIFIKO LAIašies
submarinas
nuskandi

Tad naciai per radiją prane
kaks vyrų, gal bus imtasi prezidento atstovas ir pildo VYNU, spalio 8. — Pietinės
šė, kad jie pradėjus spalio no nedidį britų prekinį laivą. registruoti moteris. Preziden savo pareigas. Ęet viešai kai jūros salose japonai tikrai
8 d. (šiandien) grandiniais Iš 47 vyrų įgulos penki žuvo. tas bus autorizuotas visus bedamas jis pareiškia tik barbariškai kovoja su ame
surakins visus britus, kari
darbininkus ir darbininkes savo asmenišką nuomonę. Ir rikiečiais. Jie neigia visas
Socialinės
apdraudos
ninkus ir eilinius, paim
skirti ten, kur bus reikalingi kalbėti, sako jis, gali ką nori tarptautines kariavimo tai
karo darbams.
tus nelaisvėn Dieppe atakų mokesčiai
ir kiek tik nori. Už ką kitą sykles ir visokį žmonišku
metu. Ir juos taip laikys iki
jis nekalba.
mą. Reikia pasakyti, kad
. Anot senatoriaus, sumo
W ASHINGTON, spalio 8.
Britanija pasižadės ateity
jie raistuose kovoja visu pa
— Kongrese be kitko yra bilizuotos darbininkų jėgos
ko panašaus nedaryti su vo
šėlimu—nagais ir dantimis.
sumanymas padidinti socia esmėje bus privalomiems 277 milijonai doi.
kiečiais nelaisviais. Be to,
Būta atsitikimų, kad kai
linės apdraudos (sočiai secu darbams, bet termino “pri
naciai sako, kad jei sąjungi
išlaidu
kasdien
po kovų amerikiečiai su nerity) mokesčius iki 5 nuo valomas” bus vengiama. Nes
ninkų kareiviai ateityje elg
anądien valstybės pasekrešimčių.
WASHINGTON, spalio 8. šyklomis artinosi prie sužei
sis ne kaipo kareiviai, bet
torius Welles denu nei javo <— Karo gamybos boardas stų japonų kareivių, kad
kaipo paprasti banditai, tai
teks girdėti, ar naciai vyk privalomą darbą darbinin paskelbė, kad per rugsėjo jiems pagelbėti ir palengvin
taip bus pasielgta ir su pa
kams Europoje, kai Prancū mėnesį vyriausybė turėjo ti kentėjimus, tie sužeistieji
dys savo grasinimus.
imtais jais — bus šaudomi
Jei naciai savo grasinimus zijoje susimesta organizuoti kasdien po 277 milijonus į atėjusius amerikiečius avie
kaipo banditai.
vykdys, tai britai žada atsi- darbininkus privalo m i e m f dol. išlaidų karo reikalams. zdavo rankines granatas ir
tuo būdu jūos nužudydavo.
Britų autoritetai užgina mokėti vokiečiams. Nurodo- darbams Vokietijos fabri
Kai pirmieji Amerikos ma
Daugelis žmonių nepaken
tuos visus nacių kcliamus ma, kad britai turi toli dide- kuose.
Senatorius Taft sako, žo čia tiesos dėl to, kad jų šir rynai išlaipinti į Solomons
priekaištus dėl nežmoniško snį skaičių karo nelaisvių
elgimosi su .paimtais nelais- vokiečių ir italų, negu Vo- džio “privalomas” bus iš dys pilnos egoizmo (saumy- priešais japonų pozicijas, ja
ponai palikę viską paspruko
vengta, nes darbininkai bus
vėn naciais, arba italais. Ir kietiją ir Italija britų.

Pristatymo linija
nutraukta
GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Australija, spalio 8.—
Sąjungininkų kariuo menė,
kuri N. Gvinėjoj japonus at
stūmė atgal nuo Port Mo
resby ir įsibrazdino į Owen
Stanley kalnus, gautomis
Čia žiniomis, nesulaukia sau
karo reikmenų, medžiagos ir
maisto pristatymo. Kalba
ma, kad dėl pristatymo sun
kumų japonai buvo priversti
be priešinimosi atsimesti at
gal. Dabar tos pačios kliū
tys tenka sąjungininkams.

Angliakasiai apleis
CIO organizaciją
CINCINNATI, O., spalio
8.—United Mine Workers of
America suvažiavimas nu
sprendė išeiti iš CIO organi
zacijos. Tas įvyko angliaka
sių prezidentui J. L. Lewis
iškėlus pasiūlymą.

Japonų kovos Pacifiko salų
raistuose yra nuožmios - barbariškos

Kai vokiečiai išmušami iš
apkasų ir kitų įsitvirtinimų
ir pakliūva į stepes, jie ne
tenka galvų ir nežino kur
pultis. Tada rusai gauna
progos tankais ir artilerija
priešą šimtais guldyti.
Anot pranešimų, ir pačiam
mieste gynėjai kiekvienam
žingsny ima viršų.
Pravda rašo, kad paimti
nelaisvėn vokiečiai pasakoja
apie savo vadų reiškiamą
baimę dėl ateinančios žie
mos—didelių šalčių. Sako,
buvo planuota Stalingradą
greit paimti ir ten visu pavolgiu žiemai įsitvirtinti.
Dabar kasgi? Nežinia, kaip
ilgai vokiečiams teks spar
dytis apie Stalingradą ir pa
čiame mieste.

Naciu teroras
Norvegijoj
LONDONAS, spalio 8. —
Iš Oslo, Norvegijos, per ra
diją pranešta, kad Trondheime naciai 15 asmenų dau
giau nugalabino ir vykdo te
rorą. Dieną prieš tai nugala
binta 10 asmenų. Tarp nu
galabintų norvegų yra advo
katų, redaktorių ir vienas
laivų savininkas. Jie visi pri
pažinti kaltais sabotažu ir
slaptu keliu ginklų parsitrau
kimu.
Iš 18 asmenų vakar staty
tų teisman tik vienas ištei
sintas, o du nuteisti po 10
metų sunkiųjų darbų.
Pačiam Oslo mieste norve
gai patrijotai kaskart via.
smarkiau spaudžiami. Daž
nai baudžiami pinigiškomis
baudomis.

į gretimus kalnus. Kiek lai- |$|(|n(|ij(| pdSlIlCkd
ko praėjus juos ėmė spausti
badas ir jie pradėjo partiza unijoje su Danija
niškai užpuldinėti marynus
REYKJAVIK, spalio 8.—
savo gudrybėmis.
J. A. Valstybių patarimu Is
Pavyzdžiui, priešais mary
landijos vyriausybė toliau
nus atžygiuoja keletas japo
atidėjo klausimą šiai salai
nų iškeltomis rankomis, kas
išeiti iš unijos su Danija.
reiškia pasidavimą. Kai ma
Matyt, šis klausimas po karynai juos prisileidžia artyn,.
. .
. i ro bus sprendžiamas,
staiga vienas japonų suk-1
niumba. Jis ant nugaros tu
ri įtaisytą kulkosvaidį. Kiti Čilėj suimta
japonai supuola ir ima tuo
kulkosvaidžiu pliekti mary trys naciu šnipai
SANTIAGO, spalio 8. —
nus, laukusius jų pasidavi
Čilė vyriausybė paskelbė,
mo.
Po tos rūšies japonų bar kad suimti trys vokiečiai—
bariškų žygių ir marynai nacių Šnipai. Jie bus depor
virto priešui negailestingais. tuoti.
Prie kiekvienos progos japo
Nepaisant to, Čilė vis dar
nus nukąrą j a. Tuo būdu save nenutraukia diplomą t i n i ų
santykių su ašimi.
apsaugo.

MILIJONIERIUS ŽENIJASI

MOŠŲ GYVENIMAS IK DARBAI

— A. Gerulis, P. Atloočiū-

Kaire vičienė.

{vyksta spalio 25-tą dieną 1942 m.
Kaip kHais metais, taip ir šįmet, Marianapolio Kolegi

ftoms, M. Vaičaitis, M. Mi

TUGOSLAV F01K MUSIC
Every Satarday, 1 to 2 P. M.
STATION

V. Kovell.
Amstertam, N. Y.:

MariaampoKo Kolegijos patalpose šitoida Karka:
II V AE. RYTO — iškilmingos ŠV. MIŠIOS

$10.00

Janonienė, S. Trumpickienė,

12 VAL. PO PAMALDŲ — bendri atstovų ir svečių

V. Karutytė, P. Kadgis, M.

PIETOS.

Stankevičius, E. Kanaporis,

seimo posėdžiai.

E. Genaitis, U. Lebienas, M.

Seimo posėdžiams užsibaigus — bus rodomi JUDA

Švedienė.

MIEJI PAVEIKSLAI atvaizduoją a. a. kun. Jono Navicko
("Drau<»«"

paskutinius darbus fcr jo laidotuvės.
Svarbiausieji šio XI seimo svarstytini klausimai bus:

A.cm«

talapfioto,

Milijonierius Toramy Manville, 48 metų, ir bloudė Wil-

DR. SELMA SODEIKA,

kviečiame ir

prašome visų Marianapolio

Aukos k Pranciškaus Seserų Vienuolynui

Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų kuo skaitlingiau

siai dalyvauti šiame vienuoliktame savo seime.

15 DETROIJ LIETUVIU VEIKIMO

St.

Louifc,

Mo.:

HiHsde,

$1.00

—

— P. Žukauskas.
N.

(Baj ori

J.:

$2.00

—

Jaunystės dienose darba

Naofaua, N.

IL:

ir teta. Tuomet ji ir jos ąą- priešaky Ona įstojo į “Draušutė

Antanina

Žilinskaitė-

Bajorinienė gyveno Chicago

je.
Edvardas Doftart, iš Lin
coln Park, lietuvis, sūnus
Jono

ir

Teofilės

Doft)artų

baigė mokslą Michigan uni

versitete, Ann Arbor, Mich.

g

LIETUVIS

j

fai yra Detroito old-taime- pat dalyvavo American Le- maitis, A. Kastus, M. Kas
gion, Numiematic ir Spau
riai lietuviai.
tas, A. Grigonienė, U. Ma
dos seimuose.
tukas, M. Paulauskienė, A.
Y. .
---------------Sėkmingai išlaikius Cbdl Kirvelevičius, V, Bernatonis,
Ona žTHnskaitė-Aksomai
veikėja, Service kvotimus, dirbo De T. Janušaitis, C. Brazaitis.
grįžo iš vasaros atostogų, troite pašte raštininke. Daug Jackienė, P. Jurgelevičiai, R.,
karias praleido Walled Lake, laiškų yra parašius lietu Laurioas'
šfteh., ir tęs veiklą toliau. viams ateiviams gavimui
Gibbstown, N. J.: $2.00 —
Ji apsigyveno naujoj vietoj darbo Henry Fordo dirbtu
A. Geston.
vėj.
>
-r— 16586 Asbury Park.
lfarrison, N. J.: $25.00 —
Garsina lietuvių vardą tar
O. Aksomaitienė yra gi
Dievo Motinos Sopulingos
rinis jr augus Amerikoj. Kri pe svetimtaučių, atstovau
dr-ja; $6.00
Tretininkų
kštyta pirmojoj Amerikos dama lietuvius kur tik gali
dr-ja; $2.00 — U. Martinailietuvių šv. Kazimiero para ma — draugijose, sueigose
pijos bažnyčioj. Ją krikšti- ir per radio.
vė tiek bonų, kad laimėjo
Praeito karo metu dirb
no patriotas kun. A. Burba,
antrą dovaną.
pirmasis klebonas ir steigė dama J. L. Hudsons krautu
Išaugino sūnų Edvardą,
jas tos bažnyčios Plymonth, vėj ir būdama viršininkė vie
visuomenės

no departamento, ji turėjc kurią lanko Tėvų Marijonų
War Bonds skyrių ir parda- seminariją. Detroitą

Pa.

Mateušos Žilinskas, Onos

ro bažnyčios statybai. Lie
tuvoj jis buvo paštininkas ir

uolus knygnešys Vilkavišky.

Amerikoj jį patiko nelaimė
— žuvo anglių kasykloj.
Kaip Onos tėveliai yra

daug

pasidarbavę

lietjuvlų

parapijų, bažnyčių, kapinių,
steigime

ir

draugijų

orga

nizavime, taip ir Ona. Ji pa
rodė daug

darbuotės stei-

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko
ALBERTO * JONAS

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai
BREXEL

3923

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Specialia atidarymo pasiGlymaH
Tik Trumpam Laitai! fakanoma:—
* MoksHnls Aklų Egzami
navimas * PatatsvrpiR Len- G A
aų (Vienas Ragtnya) • Fa- 91L.
ai rinkimas i* .8 Mod. Rčrpų
Ir Kaišai. Keg Kaina 940 (19 VisksM.

EGZAMINUOJA DR. «. GRANT
RegiatniotM Optometristaa — Virš 80 Metų Patyrimo.
Daug kitų Modemiškų fitylių Populiartmis Kainomis.
Tai Yra Ne "Balt" KiOlymas — Mm Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND A VE.
Tel. YARDS 6141
Antros durys auo Montgomery Ward

Tatoptraae:
euCLID 000.
r- REZIDENCIJA —
1441 Be. 60th Ava^ Cicero, UI
TaL: CMoeeo 7081

N E W

d®1

TaL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 0 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

WH1TNEY E. IAPUTIS
ADVOKATAS

HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir
įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330
įrengtas Mediko* Depart
gydymui viaoktų ligų —
smarkių ir ligiaikinių.
PUiuU

ments-s

Pilnai {rengtas Chirurgijos De
partraentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako,
tntngi Chirurgai-paktaral.
Pilnai įrengta PUysiotiienypv Bepartmentas
priskaitant Diather-

my, Uitra Violet, Ray, Sinusoidal
ir

moderniSkus

kitus

MU

OR. I. fiDNūHUS
•TDYTOJAa IK GSIBUBGAfl

N4 vienam vertam ligoniui ne
kas atstumta, ŪBI ateit<10 pinigą,
geriaualas gydymas ir priežiūra.
Kas Unk mofceačią, mvdtarMme.
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. S. BIEŽIS
OTBTTOJAJB nt OHULUKOAfl
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vaL: 1-^3 ir 8-8:30 P. M
Sekmad., Trečiad. ir Seštad. va
Trečiadieniais i pagal entartį.
karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:
3241 Weat 66tti Piace

TaL REPakUc 7868

ra.xxsMONAms

So. Ashland

Avenue

lS-tos
«6SX, GhAeagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien S:S0 a. m. iki 8:10 p. m.
Trečiad. lr ftefttad. 9:80 a. m.
Ud T:09 D. m.

relefo

Kampas

rt GAMAI
TAL

LIETUVIAI

IR. P. ATKOČIŪNAS
•

DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-fl, 7-fl P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 ‘popiet,

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS ZB OHE&UKOA8

2158 West Cermak Road
Ofiso toL OANal 8346
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
BanŠoį pagal nutarti
: 7004 So. Fairfleld Avsmm
toL: HEMloek 3100

DR. C. VEZEUS
DABTISTAfi

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Stroat

Asą. taL: P&Ospect 6086

VaLt 3-4 ir
»*.
Ketvirtai ir Nedaliomis saMtarus

DR. P. Z. ZA1AT0R1S

2423 West Marąuette Rd.

GYDYTOJAI IB CERURGAb

PHY8I0IAB AHD BUBOBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 11d 8 vaL vak
NadMiomie pagal aatartį.
Offios taL YABŠs 47*7
Namų tai PROspect 1WO

TaL TASds 6BSL.
taa.: KZRirood MOT.

1821 So. Halsted Street
BarišaaeUa: 6*00 «e

VALANDOS: 11 v. ryto iki 8
6 iki 9 vai. vakare
būtume

6757 So. Weatem Av«.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki B
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1918 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 fc 70
ir pagal sutarti.
Sekmadiasiais taipgi pagal sutarti.

teisingi,

nea

pirma

tarime

turėti medžiagea, kuriai ga
lėtume

taikyti

papuošalus.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kaiup. 15tos

gal. Ir 49th Ct

OFI80 VALANDOS:
* iki 4 popiet
T iki * vakaro,
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. EM4LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210
i Rac. TaL LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
MORE.
Sauk KRDrie 2868
VALANDOS:
•
GYDYTOJAI IB ORIRUBOAR
“Darbai parodo meilės jė Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Ofiaa vai.* auo 1-8: ana 4:80-8 60
Paakt., ftežtad. 8:30 iki 9:30 vak.
gą” IGoethe).
Sekmad Pagal Sutarimą
756 West 35th Street

DR. A. I BERTASH

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. De&rborn St.
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet
Kitomis valandomis pagal sutartį

i

LIETUVIS

*

DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

PritoHrina akinioa
• taakomingai n*
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KBAUTCVBJE

3241 So. Halsted St.
Telefoną*:

Calumet 4591
D«JL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:
YARDH

DAKTARAI
TaL YARds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS
UB AKINIUS PRITAIKO
744 West S5th Street

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

Ofiso Tel.

............

VlRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

UGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729

So.

Ashland Avė.

(2-troe lubos)

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0904
Rea. TeL: Keawood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
TsL Oiearo 14*4

Buoširdfla,

mea pirmiausia tarime būti

Tai OTAt* IMI

DR. PETER T. BRAZIS

TsL Oiearo 1484
Kad

134 N. LA SALLE ST.

Room 2014

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Tel. MIDway 2880
Chicago, IIL
Seradoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
Telpfona«: HEMloek 5849
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.

Tri. OARal 0*87

GYDYTOJAS J* OUBURBAB

VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 8-toe
valandos vakare.
Telefoaae CALumet 6877

OPTOMETRIMTAI

1801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

9U8

4157 Archer Avenue

Bes. 6958 ». Talman Avo.
Bes. Tel. GROvehIU 0617
Oflfioe Tel. HEMlųck 4646

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

Tel. YAJRds 2246

Pilnai
Įrengtas X-Ray Departmentas daktarams ir pacientams.

K OArial

BfflšffKUM tolu BSVadr

Tik viena pora akių visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
liegsarainuotl Jaa modernMkiauaia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti
S5 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimų. ..

metodus

gydymo.

Centrinio Ofisas:

/

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1

VICTORY

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

DR. STRIKOflS

tėvas, buvo komisijos narys

aukoms rinkti šv. Kazimie

Mano 20 metų praktikavimas
iusa rarantavimas
Optometric&lly , Akių Specialistas
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
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus.

_
VALANDO
LNDOS: nuo 19 ryto iki 8 v.
Netvarką N. J. t $5.00 — vak. Seredomu nuo pietų, o Ne*
go” vajų. Gauta “Draugui”
pagal sutartį.
F. Elseika, Moterų Są-gos Daugelydėlioj
daug naujų skaitytojų.
atsitikimų akys atftaieekp.; $4.00 —- M. Kralikaus- bmm ke akinių. Kainos pigina kaip
pirmą.
1932-33 Ona vėl dalyvavo
kienė; $2.00 — A. Naritz;
“Draugo” konteste ir laimė
4712 South Ashland Av.
$1.00 — B. Krumenas, J Ba
YARDS ĮSU
jo knygą “Eucharistinis kon
ranauskienė, F. Staugaitiegresas”, kurią parašė kun.
nė, M. Matulienė, M. KupraiPRIVATINES
Būčys.
tienė, E. Baltutienė, E. TamPIANO PAMOKOS
Ona yra daug pasidarba kutė, B. Krumen, S. AndrusDUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

vus statyme lietuvių Šv. Vin kis.
rugsėjo 24 d. Chemical Encento a Paulo bažnyčios
gineers Laipsniu. Universite
Eliz&beth, N. J.: $25.00 —
Springfield, BĮ.
te jis dalyvavo kolegijos orA. Apanavičius; $5.06 —
Keletą metų dalyvavo Pub
ktatre.
Grinienė, A. Peckus; $2.06
licity
Press
konferencijoj,
Ona Aksomaitienė yra Ed
.
<
U V
. . J— A. Bunis, Milukieaė, Mivarde Doftarto teta. Doftar- vedamo] DetroR Ne*., taip kusauakienS. $100 _ p Dir

tienė,

1S7 No. Marion Street

(Prie kampo Lake 8t)

DR. VAITUSH, OPT.

$1,00 —

Clifton, N. t.•. $1.00 — A

Gilius.

Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio

Oak PaA, Illinois

nis),

Su kun. A. Skripka, kleboOna Žilinskaitė-Aksoraaitienė yra jo krikšto motina nu Šv. Kryžiaus parapijos,

VALANDOS:

—

$2.00

Detroito žinomų old- vosi Chicago, UI. Čia Lankė A. Gurskis, D. Stepanienė;
taimerių, biznierių Jono ir pirmą lietuvių parapijinę $2.00 — J. Stanuliai.
Antaninos sūnus, 31 m. iš mokyklą — šv. Jurgio (BriOmaha, Nebraska: $2.00
vyko į paskyrimo vietą or- dgeporte). 1915 metais at — M. Kidikienė; $1.00 — A.
ląivių skyriuje U. S. kariuo vykus į Detroit, platino lie- Jakubauskas, M. Karvelięnė.
menėj, | kurią buvo paimtas tiuviškus laikraščius, bendraBayonne, N. J.: $2.00 —
rugpiūčio 20 d.
darbiavo “Katalike”, vėliau
Jis gimė Chicago, III. Dar | “Drauge” ir kituose laikraš- A. Melivid, S. Vanagas; $1
— J. Matiskis, U. Milvidas,
' čiuose.
nevedęs.
R. Zableckienė.

PRITAIKINA

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

pastalystės Maldos dr-ja; $1
IL:

giant organizacijas, užimant
— M. Zaremba, J. Vaičiūnas,
valdybose vietas ir t.t.
A. Kemešiui.*

Ray orins

N.

P. Dodienė, A. Dancus.
į Kearney, N. J.: $50.00 —
Loodonberry, N. H.: $3.00 J. Bubnienė; $11.00 — AMaachester,

U ar1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

IftTHUNfiJA

AKINTOS

tienė.

(Tęsinys)

Park Miefc.: $5 M. čestnalevičšus.
— B. Wails.
Jersey (Uty, N. J.: $21.00

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų centro pirm. ir valdyba.

ŽiniŲ-žineUs

AKIS

Highland

KUN. JONAS VAITE Kf NAS,

?

ADVOKATAS

(Lietuvių Auditorijoje)

O. D.

mo užbrėžtų darbų išpildymas; 3) a. a. kun. J. Navicko
Nuoširdžiai

XIII).

Sl&S S. HALSTED ST.

*

1) dabartinė Marianapolio Kolegijos būklė; 2/ pereito sei helmina Kone, 20 na., išsiima vedybų laisnj.
Fondo reikalai.

WHIP

dzis; $1j00 — B. Dirsė, V.

Juozas Kuprevičius, M.I.C.

—

yra laikraštis. (Pop. Leonas

a Program ef

— Marijos Dukterų dr-ja;
$2.00 — C. Didžiulis, G. Ka-

kolegijos

koplyčioje. Seimo dalyviams pritaikintą pamokslą pasakys

3. 2 VAL. PO PIETŲ

F mturiu g

GeriduiMtM* ir tinkamiau
sias būdas tikėjimui ginti

«eMa*

6žs iš eilės VIENUOLIKTASIS seimas iaw laikomas

4.

RADIO BROADCAST

Westfield, N. J.: $2.00 —

taus Karaliaus šventėje.

2.

Paterson, N. J.: $2.00 —
A. Cernalis; $1.00 — M. Ta
siūnas, W. PetraitiL

jos Rėmėjų seimas šaukiamas spalio 25 d. 1942 ra., Kris

kun.

No: $3.00 — G.

Unden,

MMIMIAMIIO KOLEGIJOS RtMfJŲ SEIMU

1

Litton to
PALANDECH’S

nienė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

Penktadienis, snaiio 0. 1942

D R A U G A ft

MOKSLO ŽURNALAS APIE "THE ECONOMIC
RECONSTRUCTION OF LITHUANIA"

a

būt
* at the šame time he has

sketehed for the convenience
of the reader the history. of
his people and added to the
volume a series of documents which would otherwise have to be looked for
in less accessible sources.
We can agree with the writer that it was the grim determination and buoyant enthusiasm in the regained
freedom that gavę the new
republic the necassary juomentum.

The Annals of The Ame struction in Lithuania, and
rican Aeademy of Political one wonders whether the
e*
nnd Sočiai Science, Septem- Lithuanian example does not
CECII.IA MAROZIENft
ber, 1942, įdėjo šią apžvalgą: show the direction a 1 o n g
(po tėvais Budrikaitė)
Simutis, Anicetas, The E- which a good part of the
Mirė spalio 6 d., 1942 m.,
conomic Reconstruetion of reconstruetion w o r k after
7:30 vai. vakare.
*
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Lithuania After 1918 Pp. World War II might be acTauravęs apskr., Pagraman
XIII, 148. New York: Co- complished. During World
čiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdi
lumbia University P r es s, į War I, most of the co operame: 7 dukteris — Ona Ra1942 $1.50.
tives in what was to become
domski, Elnine Matheson,
ViV
Lillian Guedel, Cecilia. AnThis handy volume is a Lithuania collapsed; yet it
toinette McOendon, Victoria,
challenge to all those critics was the early organizations
ir Valeria Hurth; žen tus:. 2
U. s. CITIZENS'
anūkus; broli Vincentą Buof the Versailles Europe who that prepared the ground
drika ir io šeimą, ir daug ki
Jose
f
Hanč
SERVICE CORPS
tų giminių, draugų ir pažįs
overemphasized the econo for a spread of co-operatiFletcher Schęol of Law
tamų.
mic difficulties that would ves after the w.ar. At preask your LOCAL
Kūnas našarvotas namuose
and Diplomacy,
OEFENSE COUNCIL
confront the small nations sent the Nazi regime has ex— 6608 S. MaDlewood Avė.,
Medford, Mass
tel. Republic 5801. Laidotu
of centrai and eastern Eu posed the once flourishing
vės ivyks šeštad.. spalio 10
d. Iš namu 8 vai. rvto bu3
rope after they had been eastern European co-operaCLASSIFIED
atlmvdėta į Gimimo Par.-Mėa
note
that
in
1939
granted full political free- tive societies to rigid conŠvenčiausios parap bažnyčią,
there were in Lithuania 1,- , 100 — VAIKINŲ — 100
kurioj
jvvks gedulingos pa
dom and independence. The trol and converted them in
maldos už velionės sielą. Po
332 co-operative societies of Prie abelnų dirbtuvės darbų.
case of Lithuania was par to tools of economic as well
namaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
ticularly interested, for it as political subjection. The ere i , consunaers, manufac- SHIFTAI NUO 8-4 POPIET
kviečiame vis
and’insurance, and IR NUO 12-8 VAL. RYTO. t usNuoširdžiai
gimines, draugus ir pažįs
was a country which had co-operative feeling, howtamus dalyvauti laidotuvėse.
no great natūrai rcsourees 1 eyer is extremeiy strong in that the movement was far
F. Hali Printing Co.
Nuliūdę: Dukterys, Žentai,
from satiated at the moment
such as coal, iron, and gold,
Brolis, Anūkai ir Giminės.
4600 Diversey Avė.
that part of Europe; and it when the country once again
Laid. direkt. Antanas B.
and which had to develop
EMPLOYMENT DEPT.
Petkus, tel. Grovehill 0142.
is most likely that it will lošt its freedom.
whatever agricultural potenPAIEŠKOMAS VYRAS šOFFJtAUTI
Anicetas Simutis has giv- '“DRAUGUI” yra reikalingas šoferis
tialities it possessed in order survive the present decline
naktiniam darbui, kuris kartais Ka
PARDAVIMUI KRAUTUVE
to strengthen its political and resume the role to which en us a volume which ex- lėtų būti suderintas su turimu dar Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
bu. Kreipkitės 1 “DRAUGĄ” rytais Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
independence through natio it is entitled. It is interest- hausts the economic field, telefonu — CANai 8010 arba asme mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:
niškai. Prašykit P. P. C'nlkas, M.I.C.
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th St.,
nal economy. The author
AGENTAS reikalingas Roseland ko Chicago. DI.. tel. LAFayette 6098.
writes as a Lithuanian patlonijoje — rinkti pr numeratas ir
Išnešioti skaitytojams lalkrašč'ua. Pi SUPAŽINDINKITE KITUS
riot would be expected to
niginis atlyginimas lab ii geras. At
sišaukite J “DRAUGO” RAŠTINĘ,
SU DIENR. “DRAUGU”
write, with sympathy for
2334 So. Oakley Avė., Chcago, JU.,
the cause and yet with aufficient objectivity based on
a mass of statisties speaking
for themselves.
VALANDOJE
NULIŪDIMO
Likę all the other small
nations of eastern Europe,
Lithuania made remarkable
DOMININKAS PETREIKIS
progress during the compaKreipkites į ratively short period of its
Mirė Spalio 6 d., 1942 m., 10:50 vai. ryte, sulaukęs 23
independence, lasting only
metų amžiaus.
“i į ■ • • į
* >
twenty-two years. It should
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Petronėlę, tėvą Do
be remembered that during
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
mininką; seserį Jadvigą; dėdę Povilą Meškauską ir jo moterį
World War 1, the country
Oną ir ju šeimą: pusbrolį Vladą Amarį; krikšto tėvus — Ig
nacą Vaičiulį ir Viktorią Pučkorienę ir jų šeimas; ir daug ki
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
was one of the battlefields,
tų giminių, draugų ir pažįstamų.
JCSŲ PATOGUMUI:
that it was invaded several
Kūnas pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 So.
times by both the Germans
Michigan Avenue.
1410 South 50th Avenue, Cicero
and the Russians, and that
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Spalio 10 d. Iš koplyčios
Telefonas CICERO 2109
8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parapijos bažnyčią,
it started its independent
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
6812 So. Western Ave„ Chicago
llfe literally out of nothing.
maldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.
Telefonas Grovehill 0142
The land reform, discussed
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.
by the author in detail, was
«
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Nuliūdę:— Motina, Tėvas, Sesuo, Dėdė, Krikšto Tėvai
one of the most important
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
Ir Giminės.
—ąfeatures of the Lithuanian
Laidotuvių direktorius — L. Bukauskas, telefonas PUL1postwar economy. Even
man 9661.
more interesting, however.
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
was the work done by the
PRUZIN FUNERAL HOME
co-operative societies. It apGeriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
pears that co-operativep
were’ the backtone of prog
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
(Įsteigta 1889 m.).
ress and of economic recon-

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

3

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

BENEDIKTAS
MARDOSAS
Mirė spalo 7 d., 1942 m.,
5:55 vai. pop'et, sulaukęs 47
metų amžiaus.
OI - ęs I, etų <je.
Kilo Iš
Ežerėnų ap kričio, Salaku parapllcs, Juk! kių kaimo.
Amerikoje išg v no 29 m.
Pal ko dideli me nuliūdime:
2 pnsbr Iltis —- An'a ą Ir
brolienę Anta-Iną M irdosus lr
Juozapą ir brolienę Oną Mardosus ir Ju š dmą ir daug kitų
giminių, draugų lr palĮstamų.
Velionis priklausė prie Ame
rican lx»gion Dariaus-Girėno
Posto lr prie Chicagos Lietu
vių draugijas.
Kūnas paš rvotas namuose:
2547 West 45th Street, tele
fonas LAFavette 9661.
laidotuvės Įvykr plrmadlenĮ,
spalio 12 d. Iš ramu 8:80 va
landą ryto bus atlydėtas J Ne
kalto PraslclPJlma švenčiausios
Pa nelės
pn rupijos bažnyčią,
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas Į fiv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamua
dalyvauti šiose la dotuvė e.
Nuliūdę:
Pusbroliu 1, B ollcnės Ir
Giminės.
TMldotuvIų direktorius Anta
nas M. Phillips, tel. YARds
4908.

PASmKfUIMO MUMIS
REKORDAS

SI firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankosel

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere
VVorkmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lovvest Prices.
BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINO!

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktf

KRETPKITfeS PRUS lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
Member of Um Ltthnanlan

MODERNI Išvidinė PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645.

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kaadlen 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vaL

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4S82-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš stoties WGE3 (1390), au Povilu šaltimieru.

PLARTIC

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.:

RANdolnh

BINDINO CORP.

UPHOLSTERIAI REIKALINGI
PUI,LMA N COl’CH CO,
3759 R. Asliland

948M-94M9

LATHE
H EI,P WANTKD — VYRAI

CAFETERIA INDU PLOVIKAT tr
PORTERIAI reikalingi.
Energingi
vyrai Defense dirbtuvėje. Turi turėti
i gimimo lifldijlma arha pilietybės 2rąs popieras. Pasaukite —
RANDOLPH

PULLMAN COUCH CO.
3759 S. Ashland Avė.

WAREHOUSE STOCK MEN
Reguliaria darbas vyrams, kurie ga
li atlikti sunkių rakandu stock dar
bų. Atsišaukite J Emplovment ofi
są 4-tame aukšte, nuo 9:30 vai. ry
to iki pietų.

W I E B O L D T’ S
Ashland, Monroe and Ogden

VAIKINAI IR VYRAI
Dirbti prie IVarehouse, Manufacturing Depts. ir prie Stock darbų. Su
ar be patyrimo.

JOHN SEXTON CO.
500 Orleans St.
REIKALINGOS MERGINOS Ir MO
TERYS prie pakavimo darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Proga Išsi
dirbti.
W. O. SOMMERS, INC.
1540 W.

Homer.

REIKALINGAS
PATYRĘS
PIPE
MACHINE OPERATORIUS.
CHICAGO TI RE * IRON OO.
2531 W, 48th St.
!

TOOL ir JIG MAKERS — reikalin
gi. Užtenkamai “overtime”. Aukšščiausia užmokestis. Pašaukite Mr.
Smiley. CALumet 1740.

į

AJAX ENGINEERING CO.
2457 So. la Šalie Street

SPOT WELDERS ir SPRAYERS rei
kalingi. Gera proga, pastovūs dar
bai. Tiktai Piliečius priimame.
LAFayette 2456
STGNE’S
1838 W. 33nl St.

PROGA prie saugių Ir nuolatinių
darbu restaranuose. kurie direkty
viškai patarnauja karės dirbtuvių
darbininkams, dabar siūloma vvrams
kurie nori dirbti už PORTERIUS ir
prie apvalymo darbų. Pradinės algos
aukštesnės negu kitur mokama. To
kia pat proga vra siūloma tiems ku
rie gali kvalifikuoti nž COT’NTER
MEN ar SHORT ORDER COOKS.
INTERVTI#VS 9 A. M. TO 11 A. M.
MA.ttQUIS COMPANY
2652 W. Montrose

GAZOLINO PARDAVĖJAI ir GREASERS reikalingi Super Service stovyk’oje. Gera užmokestis.
Darhal
ramias! North. South lr West Side
kraštuose miesto. Telefonuokite —
FRANKLIN 4781

TOOL

Jlgs

MAKERS

Defense darbai.
1060 W. Adams St.

ir Fixtures.

ETCOR, INC.,

BATŲ DIRBĖJAI

Pullover Operatoriai ir kitokį batu
darbininkai reikalingi. Taipogi vyrai
* ir moterys kurie nori Išmokti.
)

KANUS

Tool room: dirbti iš "blue prints”:
naktimis; piliečiai, <1 rafto paliuo8uotl; defense darbai.
ETCOR. INC.
1060 W. Adams
HELP WANTED — MOTERYS

2668

APPRENTICE ITPHOLSTERIAI

ANTHONY B. PETKUS

PETER TROOST
MONUMENT CO.

JAUNI VYRAI Ir MERGINOS rei
kalingi prie dirbtuvės darbų. Paty
rimus nereikalinga. Gera užmokestis?
pastovūs darbai. Kreipkitės j —

732 So. Slbermnn Street

W.

A

ADS

CLASSIFIED

COLR ROOD aml HANN CO.
18 East 21tli Street

2 FOUNTAIN MERGINOS reikalin
gos dirbti persimainomis valandomis.
118.00 Į savaitę pradedant. Unifor
mos ir valgis duodama.
UNION DRUG COMPANY
3459 So. Halsted Street

MERGINOS IR MOTERYS — prie
Leatherette Noveltles.
Patyrusios
prie klejavimo, iškraipymo ir t. t.
40 vai. j savaitę, šeštadieniais ne
dirbama Atsišaukite 8-tame aukšte.
325 N. WF.I.I,S ST., Tel. RUP. 6076

MERGINOS ir MOTERYS prie abeinų dirbtuvėje darbų, turi apsiimti
dirbti dienomis ir vakarais. Emp
loyment ofisas atdaras nuo 7 vai.
ryto lkl 9 vai. vakare. Laikas lr
pusė fnokama po 8 valandų darbo
dieną .ar po 40 valandų savaitėje.

I,

CAMPBELL SOUP COMPANY
Central Division
2550 W. 35tli St.

VIDUR AMŽIAUS MOTERYS plauti
lėkštės kasdien ir sekmadieniais nuo
11:30 vai. ryto iki 8:80 ival. vak.
116.00 Į savaitę. Valgis duodamas.
Vieną dieną savaitėje nereikia dirbti.
ONTRA CAFETERIA
1004 AVllson Avenne

MERGINOS reikalingos prie leng
vų dirbtuvėje darbų. Pūsti stiklą.
Patyrimas nereikalingas.
$18.00 į
savaitę.
SPECIAT/TY GLASR CO.
536 Lake Shore Drive

MERGINOS — prie dirbtuvėje dar
bų. Patyrusios prie lankstymo, kli
javimo, lr abelnų darbų prie “cardboard" ir popieros.
MANDELT, MFG. CO.
352 W. OIUo

FINISHERS reikalingos. Patyrusios
prie puikių suknelių. 40 valandų j
savaitę. Atsišaukite J —
JAOQUES,

545 No. Miehigan

BINDERY
MERGINOS
Dirbti prie 1-mo ir 2-tro shifto.
Pašaukite telefonu —

VTCTORY 1300
MOTERYS reikalingos — dirbti agurkų departamente. Su ar be pa
tyrimo. Kreipkitės j —
JOHN SEXTON & CO.
500 Orleans Street

MERGINOS — prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Dieną ar naktimis.
Gera užmokestis, pastovūs darbai.
Atsišaukite tuojau.
METRO-,RELIABT,E PAPER
BOK CO.
2015 W. Rače St.

PARDAVTMUI

PARSIDUODA — KRIAUČIAUS 8APA. Marąuette Parke. Biznis gerai
išdirbtas per daugelj metų. Prie
žastis pardavimo — mirtis. Atsišau
kite sekančiai:
MRS. MARY .JURAŠKA,
2439 W. 69th St.
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Lenku melagystės verčia priminti ju smurtu
Prieš keletą metų mes tam tikru užsidegimu minė
davome spalių mėnesio 9 dieną. Tam buvo labai svarbi
priežastie: tą dieną planavome, kėlėme tautos ryžtin
gumą Vilniaus kraštą atgauti, kurį 1920 metais spalių
9 d. Lenkija smurtiškai buvo užgrobusi.
Nuo 1939 m. spalių mėn. 10 d. tas minėjimas neteko
reikšmės. Speciale sutartimi su Sovietų Rusija Vilnius
buvo sugrąžintas Lietuvai.
Tuo labiau dabar nebėra prasmės minėti spalių mėn.
devintąją dieną, nes visa Lietuva su Vilniumi ir Klai
pėda yra Vokietijos nacių pavergta. Šiandien yra rei
kalas visą Lietuvą vaduoti, visą lietuvių tautą gelbėti.
Mes buvome linkę užmiršti prieš dvidešimts du me
tus lenkų padarytą lietuvių tautai skriaudą — didįjį
spalių devintosios smurtą. Bet paskutiniųjų dienų len
kų spaudos sįcleidžiami melai apie Lietuvą su tikslu
pakenkti lietuvių tautai išsilaisvinti iš po nacių jungo,
fnus verčia lenkams tą jų biaurų smurtą priminti.
Visi doresni pasaulio diplomatai ir politikai pripa
žįsta, kad 1920 m. Pilsudskio-Zeligovskio žygis (Vil
niaus užgrobimas) į Europos tarptautinį gyvenimą ^ne
šė didelį neramumą. Jis sudarė biaurų precedentą. Len
kai buvo vieni iš pirmųjų tarptautinių sutarčių laužy
tojai. Jie ir kitus išmokė taip elgtis.
Sutarčių laužymas labai daug prisidėjo prie uždegi; mo šio karo ugnies. Tarpvalstybinė sutartis yra tie
siog šventenybė. Bet lenkai vieną dieną padarė sutartį
su Lietuva, pripažįstant Vilnių Lietuvai, o kitą dieną
tą sutartį sulaužė.
Pilsudskį j ada ir Želigovskij ada tuo savo smurtu už
traukė lenkų tautai tokią gėdą, kurios istorija niekuo
met neužmirš.
\
Lenkų spauda šiomis dienomis rodo gana daug ten
dencijos įtarinėti Lietuvą pro-vokiškumu ar dar biau-

Negražu, nekrikščioniška ir nežmoniška! Ar ne taip,
ponai lenkų laikraštininkai?
Kadangi šiandien yra spalių devintoji — lenkų pa
darytosios Lietuvai žaizdos dieną ir kadangi lenkų spau
da labai šlykščiai ir piktai šiom dienom Lietuvą puolė,
dėl to mes esame verčiami šiuos bent kelis dalykus
lenkams priminti.

Jie sėja mirtį ir vergija
“Aš tikiu laimėjimu. Bet, kad tą pasiekti, turime įkinkyti į darbą visus savo turtus” — neseniai pasakė
Kanados kardinolas Villeneuve.
. Be to, kardinolas ragino kanadiečius išsižadėti bent
dalies gyvenimo liuksusų, kurių mes čia, Amerikoje, dar
turime, kuomet kituose kontinentuose žmonių kraujas
liejasi, milijonai kenčia badą ir skurdą.
“Tekyla mumyse žmoniškumo, gailestingumo ir krikš
čioniškos meilės sentimentas” — kalbėjo kardinolas
Villeneuve, Quebeko arkivyskupas. “Tai mus uždegs
pasiskubinti ginti barbarizmo aukas, sulaikyti bešir
džius užpuolikus, kurie visur sėja mirtį ir vergiją’'’.
Kalbėdamas apie paskolą karo reikalams, Jo Emi
nencija pabrėžė, kad tai yra patrijotinė pareiga ir eko
nominės išminties aktas.
Šie garbingojo Kanados kąjdinolo žodžiai tinka vi
sos Amerikos žmonėms. Jie yra teisingi. Ir, reikia ma
nyti, jie bus gyva inspiracija visiems Amerikos gyven
tojams.

Moterys karo pramonėj
Apskaičiuojama, kad šiuo metu karo industrijoj dir
ba milijonas septyni šimtai tūkstančių moterų. Tai yra
apie pusė milijono mažiau, negu pirmame pasaulio kare.
Yra spėjimų, kad šio karo metu dirbančių karo pra
monėj moterų bus ligi penkių milijonų.
Sakoma, kad Amerikoje moterų, tarp keturiolikos ir
keturiasdešimts keturių metų amžiaus, yra dvidešimts
du milijonai. Iš jų daugiau kaip du trečdaliai yra šei
mininkėmis. Beveik pusė jų turi vaikų, dar nesulauku
sių dešimts metų amžiaus. Nemažas moterų skaičius
yra mokytojomis.
Tuo būdu, jei karo industrijai bus reikalinga penki
milijonai moterų, reiks prie tų darbų statyti šeiminin
kes, motinas ir mokytojas.
Reikia manyti, kad karo pramonė bus taip sutvar
kyta, kad nereiks atitraukti motinas nuo mažų vaikų
ir siųsti jas į dirbtuves. Jos reikalingos namams; jos
turi auginti ir tinkamai auklėti kraštui piliečius. Kai
motinoms reiks eiti į dirbtuves, pati svarbiausioji gy
venimo sritis nepataisomai sušlubuos.
Jei, pagaliau, karui laimėti motinos bus reikalingos
dirbtuvėse vyrų darbus užimti, jos nuo to neatsisakys.
Tačiau jos paskiausiai prie tų darbų turi būti šau
kiamos.
Kiekvienas doleris, įdėtas į U. S. karo bonus, yra di
delis smūgis naciams, fašistams ir japonų imperialis
tams.

ri&u — pro-naciškumu.
“Hold your horses!” — sako anglų priežodis. Lietu
Malonus skaitytojau, ar nejauti pareigos pakalbinti
va niekuomet nebuvo pro-vokiška. Nėra ir nebuvo ji
savo kaimyną užsiprenumeruoti “Draugą”, vienintelį
it pro-naciška.
* tautinės ir religinės minties dienraštį pasauly.
Bet kaip su Lenkija? — ta proga mes galime paklausti.
Ar Lenkija nebuvo pirmoji, kuri pasirašė dešimčiai
metų draugingumo ir nepuolimo sutartį su pačiu Hit
leriu? Ar Lenkija nepadėjo Hitleriui suardyti Čeko
slovakiją 1938 m., užpuldami čekų Tišeną?
Ar Lenkija, pasinaudodama Hitlerio bičiulyste, neDėl komunistu reikalavimu
pagrąsino Lietuvai 1938 m. savo garsiuoju ultimatu
mu?
“Darbininkas” rašo:
Čia iškelti klausimai nėra iš pirštų išlaužti. Jie yra
“Tas komunistų reikalavimas pastato Angliją į
tikri. Ir jie rodo, kad jei kas vedė pro-macišką politiką,
keblią padėtį, atšaldo jos su sovietais santykius ir
tai buvo Lenkijos vyriausybė.
pačiai Amerikai suteikia nejaukaus susirūpinimo. žo
Lietuva, kaip ir du Amerikos ambasadoriai — Dodd
džiu, įneša į talkininkų tarpą susierzinimo ir diploir J. Davies savo atsiminimuose rašo, visada buvo prieš
, matinės suirutės. Nereikia nė minėti, kad tie daly
vokiška. Ji labiau pasitikėjo Rusija, negu Vokietija.
kai atneša Hitleriui tokio džiaugsmo, kokio jis jau
Patys nacių šulai yra pasakę, kad jie Lietuvai keršys,
seniai yra turėjęs. Jei tai ne pati tiksliausia naciška
nes ji veda prieš-vokišką politiką.
propaganda, tai parodykit man geresnę. Tegu ji iš
Kai 1939 m. vokiečiai įsiveržė į Lenkiją ir Pilsudskiodygo iš komunistų žioplumo, bet šaltiniai čia nesvar
želigovskio pavyzdžįu sulaužė iškilmingai padarytą su
bu Svarbu įvykęs faktas, kurį vargu bebus galima
lenkais sutartį, Lietuva vis tik nepakėlė ginklo prieš
greit ir lengvai likviduoti. Ar Maskvai bus džiaugs
Lenkiją ir nesinaudojo ta proga atsiimti Vilniaus kraš
mo, ar ji sukandus dantis įprasta rusiška “gražbitą, nes nenorėjo Hitleriui talkininkauti ir priblokštą
lyste” reaguos į tą nevykusį meškos patarnavimą —
tautą pulti. I^enkai vis tik neiškentė su Hitleriu susi
sunku atspėti. Čia kažkoks susipainiojęs ar tiksliai
supainiotas dalykas. Kaip ten galutinai bebūtų, vis
dėti ir Čekoslovakiją draskyti.
dėlto susidarė labai gramozdiškas biznis.
Kai 1939 m. Sovietų Rusija atėjo Hitleriui į talką
“Reikalavimas Indijai nepriklausomybės ne toks
ir pagrobė žymią Lenkijos dalį, Lietuva priglaudė tuksjau nekaltas komunistų sumetimas. (Kodėl Lietuvos
. tančius nelaimingų Lenkijos pabėgėlių, aprūpino juos
nepriklausomybės jie nereikalauja?) Komunistai ži
pastoge, duona, drabužiais.
no, kad gavusi nepriklausomybę Indija kurį laiką ne
Lietuva ir jos žmonės parodė nepaprastai daug tai
sugebės tinkamai tvarkytis, o kur maža. tvarkos ir
kingumo ir krikščioniškos artimo meilės. Jie ir savo
kultūros, ten derlingiausia komunizmui dirva. Bet beskriaudėjus priglaudė, kaip kokius savo brolius.
reikalo komunistai spėlioja, kad Anglija taip ir nesu
Bet lenkai, matyti, dabar lyg ir nori už gerą blogu
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atsimokėti. Jie šmeižia Lietuvą,

pranta jįj slaptingą užsimojimu”.

Lietuvių bolševikų tautinė
išdavystė jau visai nebepa
kenčia bent kiek tauresnio
lietuviškumo.
Išrodo, kad jie ir patys
savęs ima nebeapkęsti.
Vardan bedieviškojo ko
munizmo parduotoji tauta,

išduotoji Lietuva vis tik
graužia jų sąžinę.
Tai matyti iš jų raštų ir

iš jų veiksmų.
Susikalbėti su jais visai
nebegalima: kur balta — ten
jiems juoda, kur juoda —
ten jiems balta.
Neramus buvo ir Judas
Kristų pardavęs.
Chicagos bolševikų šlamš
tas savo sąžinę nori nura
minti melais ir šmeižtais.
Bet tuo dar labiau įklimp
sta.
Vakar dienos laidoje An
drulis užsispyręs tvirtina,
kad mes einam prieš SSSR
valdžią, prieš jos armiją ir
prieš viską, kas sudaro So
vietų Rusiją.
Aiškiausia melagystė.
Mes visu kuo remiame
šiandien kovojančią su na
ciais Rusiją, ypač jos žmo
nes jr armiją.
Taip mes keliais atvejais
esame pasisakė.

♦
Bet bolševikai, matyt, nebeatskiria Rusijos ir jos ar
mijos nuo bedieviškojo komupizmo.
Jiems taip išrodo, kad be
dieviškasis komunizmas tai
yra pati Rusija, jos valdžia
ir armija.
Anaiptol!
Skirtumas yra didelis.
Bet lietuviškieji bolševi
kai to skirtumo nemato.
Kai mes pasisakome prieš
bedieviškąjį komunizmą, jie
didžiausiu įnirtimu mus puo

la ir x sako, kad mes esame
nusistatę prieš Rusiją.
Net gaila žiūrėti į tuos

tautos pardavikus.
Tautos pardavimo aktas
juos privedė prie to, kad jie
jau visai neteko lygsvaros.
Vis tik gaila. Juk ir jie
yra lietuvių motinų vaikai.

(Iš “Draugo” 1017 metų

spalio 9d.).
Rooseveltas už Lietuvą....
Dideliame susirinkime New
Y.orke kalbėjo pulk. T. Roosevelt&s, buvęs prezidentas.
Jis kalbėjo apie karą ir tai
ką. Prisiminė ir Lietuvą. Pa
sakė, kad tarp kitų nuskriau
stų tautų reikia gelbėti ir
Lietuvą.
Petrogradas... Buvusia Ru
sijos socialistų kongresas
priėmė rezoliuciją už taiką...
Sudarytas Rusijos koalicinis
kabinetas, kuriame socialistai-revoliucionieriai nefigu-

Po svietu pasidairius
Vienas mano tavorščių at
siuntė gromatą, kurioj jisai
šneka apie žmogaus narsą.
Jis sako, kad žmogus savo
narsumą gali parodyti dve
jopu būdu, kuriems pavaiz
duoti duoda ir du priklodus.
Sako, kai vainos čėsais žmo
gus parodo savo narsumą,
gindamas šalį nuo nepriete
lio, arba ką nors ištikus ne
laimei, nepaisant didelio pa
vojaus, gelbėdamas gyvybę,
arba turtą — toksai narsu
mas, sako, yra visuomet vi
sų gerbiamas. Ale tikra bė
da ir nelaimė žmogui esti,
kuomet alus ir šnapsas jame
sukelia narsumą, kuomet
jis pats saliūne ar ant atry
to puola nekaltą žmogų, ar
parėjęs namo, žmonai ir
vaikams kelia tokią vainą,
kad puodai ir dišės sprogs
ta, kaip kokios bombos ir
kuomet jo žmona ir vaikai
bėga iš namo pas kaimyną
prieglaudos ieškoti. Toksai
narsumas dažniausiai bai
giasi bausmės mokėjimu, už
geležinių krotų tupėjimu ir
galvos skaudėjimu. Yra dar
kita rūšis žmonių, kurie sa
vo drąsumą parodo savo
palaidu liežuviu, nuo kiurio
nukenčia kaimynai, pažįsta
mi. Tos rūšies drąsuoliai
dažniausiai esti iš “gražio
sios” lyties, nors pasitaiko
ir subobėjusiu vyrų.
Baigdamas savo gromatą
tasai mano tavorščius ragi
ną visus kampelio lankyto
jus šnapsinį ir liežuvinį drą
sumą palikti jau benykstan
čiai kartai, kurie, nemokėda
mi net gazietos paskaityti,
sakosi išmieravę visą dan
gų, saulę, menulį ir žvaigž
des apžiūrėję ir niekur Die
vo neradę. Mes, sako, rody
kime pavyzdinį narsumą r—
savo šaliai ginti, savo tau

tai padėti, savo artimui gel
bėti. Būsime pagirti vyrai
ir moterys.
Nuo savęs galiu tiktai
tiek pridėti: gromata verta
didelio dėmesio.

DUMS

Balšavikas Andriulis aną
dien savo viedomosty
ši
taip pasigyrė:
“Francūziją naciams už
kariauti ėmė tik 38 dienas.
Prie Stalingrado naciai ka
riauja jau 36-ta diena. Gali
te suprasti, kaip rusai ka
riauja”. •
Beeinu savo delnu, kad po
karo Andriulis pasakys, jog
Amerika net visai nedalyva
vo kare ir vieni rusai sumušo nazius. Mat, lietuviški
bolševikėliai neskaito net iš
pačios Maskvos gautų prnešimų, kad
Stalingrado
fronte veikia Amerikos tan
kai.
Praeitą nedėlią pas Kazį
ir Magdę Balvonus buvo bir
dei parė. Svečių ir viešnių
dalyvavo daug. Kai Balvonienė servino gėrimo, vie
nas svečių, norėdamas ją
pagirti jos birdei proga, ta
rė:
— Gerbiamoji misis. Tam
sta, kiek aš šiandie paste
biu, diena iš dienos eini gra
žyn. Ir jeigu toliau taip bus,
tai už keletos metų busi iš
baigta gražuolė...
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LĖKTUVAIS PRISTATO REIKMENIS SĄJUNGININKAMS

Kitų tautų baisai apie didi mūsų dainių

PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo Viktoras Balanda

Prezidentas yra galva visos

' 15 STRAIPSNIS

- Ukrainiečiai Maironį lygina su Sevčenko. Ir lenkai pagerbė lietuvį poetą. - Esperantinin
ku žodis. - Ka apie Maironį rašo anglas, ka
prancūzas, ir šveicarietis. - Baltgudis
užniūniavo lietuviška daina.

/

*

a
-i
Amerikos. Jis prižiūri, kad
Amerikos
prezidentui mir
rus, jo vietą užima vice- namie teisės bŪtų Plldom°s.
prezidentas. Tokių atsitiki- Jla
ir Pnima, an’ba-

mų yra buvę. Mirus preziden.ui Hardingui, jo viet,
užėmė vice-prezidentas Calvin Cooledge. Kai prezidentas McKinley buvo nušautas,
tai vice-prezidentas
Theodore Roosevelt užėmė
jojo viet,.
Kada prezi. dentas Lincolnas buvo nušautas, taip pat vice-prezidentas užėmė jo viet,. Dėl
mo vice-prezidentas privalo
turėti tuos pat reikalingus
privalumus, kaip ir pato

*
.
Pasirako autartis “u Bvet*mom” valstybėmm, nuatato
uisienio P°Utik« ir daug k*'
reikalų Pri,ielna P1*“tentui atlikti.
Prie4 Amerik” !at#ty’
mua vi,i PUiečUi yra ly’
gŪ8’ “«>«»"»”£.
ir
Je«u Preten
las Plėtotų prieš įstaty
mU8' tai ir jlsai gali būti
Plauktas
atsakomybėn,
7“
^uo Preridęntas yra traukiamas atsako
mybėn, vadinasi impeach■ment (impy čment). Jeigu
prezidentas nusikalsta, tai
jis impeachmento keliais
traukiamas atsakomybėn ir
teisiamas ne teismo, bet pa
ties senato, pirmininkau
jant aukščiausio teismo vy
riausiam teisėjui, kuriuo da
bar yra Stone.

žia, kad Maironis buvo nu
sistatęs savo raštais žadinti
Prancūzas rašytojas
meilę Lietuvos, lietuviškos
apie lietuvį rašytoją
kalbos, to krašto praeities.
Mes negalime pamiršti nė, _ Ir taip Maironis iki samūsų tautos pretelio pran vo mirties buvo ištikimas
cūzo rašytojo Jean Maude savo uždaviniui, — kalba
re, kurio svarbus veikalas dr. Jungfer, — uždaviniui,
‘‘Litterature Lithuanienne” kurį jis dar kunigų Bemina
buvo išleistas Paryžiuje, rijoje buvo radęs savo paC'Oraugaa" Acnit te<«puw^
prezidentas.
prieš pat šį karą 1938 me-. šaukimu. Visą žmogaus gytais. Jean Mauclere pašven- venimo amžių jisai ėjo pr’eSąjungininkų didžiulis oro transportas, iškilęs virš debesų, parašutais nuleidžia įVice-prezidento užduotys
čia Maironiui net specialų šakyje didelio būrio savo Į vairias reikmenis kariuomenei, kovojančiai su japona s Naujojoj Gvinėjoj. Kadangi
yra mažos svarbos. Jis pirskyrelį, kuriame nupasako gerbėjų ir sekėjų... Jo dainų į toje salėje nėra gerų kelių, todėl reikmenys kariams priseina pristatyti oru. Tas sumininauja senate ir visi
ja Maironio biografiją, api- garsas tarp lietuvių dar ir daro eąjungininkams sunkumų. (Federated Pieture).
skaito jo vietą menkos ver
budina jo kūrybą, sumini jo ; dabar skamba kaip ir anose
tės. Tik prezidentas kartais
veikalus ir taip įvertina mū-1 pirmosiose dienose” (pusi
nepagaili šiai vietai suteikti
sų poetą:
į 258).
tam tikro prestyžo. Dabar
— Jisai buvo savojo kraš
Kataltkų prelato eilės —
tinis prezidentas Franklin
to dainius, nacionalinės vie
Amerikos Pramonės Tau-! ne tai arba šėpos, seni bon- Reikalingos slaugės
deklamuotos komunistų
Delaney Roosevelt vice-prenybės šauklys, tėvynė3 mei
pymo Komitetas paruošė rą- kų viršai, seni ūkio įrengisusirinkime Maskvoje
FSA administratorius Mc- zidentą Wallace yra siuntęs
lės skelbėjas. Jo, kaip poe
rašą daugiau kaip 100 na- mai- seni sietai, seni laikro- Nutt praneša stoką moterųDabar susipažinkime su
į keletą svarbių konferenci
to, svarba dar ir tame, kad j Dėl įdomumo dar galime mų ir ūkių daiktų, kurie yra džiai, seni pečių įrengimai,
pajėgų. Ypač reik a slaugių jų, ko nebuvo padaręs nei šiokiu klausimu:
jis savųjų idėjų neskelbia i pridėti, kad Maironio poe- reikalingi karo produkcijai, senos metalinės golfo bol ės,
Klausimas: Kokiu būdu
Jis sako, “prižiūrėjimas li- vienas jo pirmtakūnų.
miglotu, blankiu būdu, jis zija taip turininga ir graži,
Sąraše prašoma šeimnin- senos skalbiamos lentos ir gonių yra ne tik tautinės
prezidentas prižiūri, kad
jas aprašo ryškiai su karš- kad net turimas komunistų kių padėti ženklelį prie kiek- panašūs daiktai.
Prezidentas
Rooseveltas teisės būtų pildomos (How
svarbos, bet būtina dalis k a
ta vidaus aistra. Jo poezija priešingas nusis t a t y m a s vieno daiktelio, kuris turi
ro pastangų”. Vietos Raud. atliko ir kitą dalyką, ko nei does the executive enforce
rado taip didelį pritarimą prieš kunigus ir katalikus karui relkalingog medžiag08, Guma
Kryžiaus skyriai, Armijos ir vienas jo pirmtakūnų nebu the law?)
žmonėse. Po 1905 metų re- nesukliudė jiems kartoti Mai taip pat prašoma peržiūrėti
Gorsetai, guminės piršti
vo atlikęs. Iš buvusių preAtsakymas: Jis yra vy.voliuta jos, kada rusų rėži-; ronio žodžius. Taip š. m. ba visą namą — nuo attiko iki nės, senos padangos, senos Laivyno ofisai suteiks to zidentų kiekvienas, atitarna riausias vadas armijos ir
rnus kiek sušvelnėjo, labiau-j l&ndž'o mėnesyje Maskvoje skiepo, garažą, darželį, nu dviračių padangėlės, seni gu lesnių informacijų.
vęs dvi tarnybas, į tą vietą .laivyno. (He is the comšiai pat ri jotinės poeto dai- įvyko Lietuvių (komunistų) rinkti visą atliekamą me miniai batai, seni kaliošai,
nekandidatuodavo. Taip .da- mander-in-chįef of the ar
Aplikacijos WAVES
nos buvo dainuojamos po Tautos Atstovų Konferenci- džiagą ir pristatyti į arčiau- guminės kūdikių kelniukės,
rydavo
sekdami
George my and navy).
Aplikacijos biankos WoLietuvą visuose svarbesniuo- ja, kurioje pasakė kalbą bu- šią rinkimo stotį. Tegul tie guminiai kamščiai, guminiai
Washington, kada jis, išbuAmerikos prezidentas yra
se suėjimuose, o vėliau jos vęs Dotnuvos Akademijos daiktai dalyvauja kare.
čiulpikai, guminės grindims men’s Navai Reserve bus vęs Amerikos prezidentu du renkamas keturiems mepasiųstos visoms, kurios tik
buvo įtrauktos į knygas iš rekt. Jonas Kriščiūnas. Jis
Daiktai, kuriuos reikia su ragažės, guminiai žiurkštai jų prašys. Kurios nori įsto-jterminus’ atsisakė‘ Bet šis tams. Kaip praeina 4 me
kurių mokėąi jaunoji karta. kalbėjo:
kelraiščiai, guminės korkos, ta, gali parašyti Navai Of- reikalas buvo nuo to like® j tai, jis vėl gali būti išrenka
rinkti :
Idealizavimas tėvynės, jos
gurnu apdengtos vielos, gu
Didysis lietuvių tautos po
tik kaipo paprotys, tradici- mas.
praeities garbinimas, meilė etas Maironis savo poemoje Metalas
minės sėdynės. Iš gumos pa fioer Procurement 0ff.ee ja. Teisės, konstitucija šio
Vėliau pamatysime, kad
savosios kalbos — tai vis “Mūsų Vargai” pasakė apie
Metalinės lovos ir lovų darytus padus ir kulnis, lie arčiausiam District Navai
Headįuartera,
pramidamos
'
reikal
°
neapriboja.
Tad
pre
Amerikos prezidentas yra
dalykai, kurie galingai iš kaizerinę vokiečių okupaci dalys, sena geležis, seni mal taus -paltus, šukas, paišelių
zidentas
Rooseveltas
varė

piliečiu išrenkamas per ne
reikšti Maironio dainose, ku ją Lietuvoje:
kų ir anglies pečiai, gran- ištr.ntojus, senus darželių metus, mokslą, vedybinį sto
si ant trečio termino ir bu tiesioginius balsavimus. Pi
vį,
jeigu
ištekėjusios,
užsiė

rios palaikė jaunųjų kartų
“Namie nuskurdę, alkani dyklos, senos maudynės, žol- aplaistytojus, karšto van mimą vyro ir vaikų metus. vo išrinktas. Asmeny pre liečiai balsuoja už tam tik
entuziazmą kultūrinėje ko
Dabar kaip gobšai, tekini, piūviai, seni metaliniai šai- dens bonkas, boles, siūtus,
zidento Roosevelto, mes tu rą skaičių, taip vadinamų
voje prieš okupantus rusus”
Prie visko godžiai ranka I dytuyai- seni ™diatorBi, se- maudymosi kepuraites, šie- Laivynas praneša
rime gerą prezidentą. Jis elektorių, o šie išrenka pre
(pusL 110).
siekė nos skalkiamos mašinoj se nikus, batus, paklodes, ra- naują adresą
ypatingai tinka šiems lai zidentą. Toks parėdymas
Arkliai,
galvijai, apdarai!. nos virtuvės srutynės, seni gažes, seną bonkų gumą ir
Yra Ma ronio eilių išverstų
Laivyno
Departamentas kams. Kaip jau matėme, pravestas konstitucijoj dėl
išmatų viedrai, senos siuva pan.
Jie viską plėšė atvirai,
yra to, kad prezidento vieta yra
į vokiečių kalbą
praneša įsteigimą naujos prezidento užduotys
Net duonos paskutinę rie mos mašinos, seni viedrai,
klesos specialistų: Specia- sunkios, okaras dar labiau labai svarbi, o Amerikos
Audeklas
Ir vokiečių kalboje mes
kę”. seni vamzdžiai, ūkio-darželio
užduotis
apsunkina. valdžiai tik susitvėrus, res
list (S), ir Shore Patrol. tas
automobiliaus įmonės, seni
turime veikalų, kurie nusa
Seni
daržovių
maišai,
beNetikėtas susitkimas
....
.. . .
. .
.Klesa susidės iš policistų,
publikos piliečių supratimas
katilai, seni pečiai, seni me vilniai
ko Maironio vertę. Vienas
apatiniai, vilnon ai a- ,
....
. ...
su baltgudžiu
taliniai žaislai, senos meta p&tiniai, senos paklodės, se- kurie pnsirase pakraščių turi turėti rekomendacijos buvo menkas. Todėl šalies
iš naujesnių, tik metai prieš
šį karą išleistas yra dr. V.
Kas nuostabiausia, kad linės tvoros, sena viela, se ni priegalvio užvalkalai, se petrolės pareigoms. Aplika laiškus nuo aplikanto dabar kūrėjai prezidento rinkimą
cijos siunčiamos arčiausiam tinio darbdavio arba polici- pabijojo palikti
tiesiogi
Jungferio “Litauen-Antlitz Maironio dainas pažįsta net ni puodai ir indai.
nos užklodės, seni abrueai,
Navy
Recruiting
Station
ir
jos
viršininko.
niams piliečių rinkimams.
Senos žirklės, senos au skepetaitės, staltiesės, seni
eines Volkes” (Lietuva — ne lietuviai, šią vakarą ap
vienos talutos veidas). Čio lankęs netoli Čikagos esantį tomobilių dalių įmonės, se vyrų marškiniai, bevilnės
nai autorius pašvenčia Mai slavų benediktinų vienuoly ni elektros motorai, seni e- suknios, senos antlangės, vil
FILL1NG?
roniui vi?ą skirsnį. Išdėsto ną aptikau baltgudį kunigą, lektros vėdintuvai, seni ki nonės suknios, seni paltai,
jo biografiją, nupasakoja kū kurs keletą metų buvo gy birai, seni metaliniai kabi draperijos ir pan.
rybą . ir tuos savo žodžius venęs Vilniuje. Tasai balt
*M»-*A* —
% vata
M
nušviečia, pailiustruoja Mai gudis dvasininkas pasakė
— O, Maironio dainos!.. Kanapės
iJSAuooS
%
■sTBtvtn
setvnYtrtTS. TA*t kU-TbB TA Aboor xeose A FtuvA
ronio poezijos vertimais. man vieną kitą žodį lietu
srvvvt T»OU»H TO
Ir pamąstęs, pamąstęs ta
Visokie maišai, virvės ir
fAAKC-S A
vyt s t>uva oot
VooQ
SotAY
UtAV VoUBR.
•Fouu’ ON A
Taigi galime pasidžiaugti, Į viškai. Esą tą išmokęs ruo sai baltgudis užniūniavo:
%oou 0«nA TKt
cos«ns,'
uždangos iš kanapės;
Thosy caui>
Tws o*k knn
A*X> GAvMB AHO 'too rtAtm
kad turime Maironio poezi jų lietuvės tarnaitės. Toliav
— Kur bėga Šešupė, kur,
TSUAuI.
Stovy oesuets \H
n«Avt>Na6ens.
■w« Tvos*
601
1ME
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jos ištraukų, išverstų į ki jis pridėjo prie širdies ran Nemunas teka...
Ekstra vištos
TUSYTĖ .
rtoo CflAAS NottlE
tas kalbas. Autorius pabrė- ką ir pratarė:
HO-HO K. J. Prunskis
Pmis
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•
Dėdė Šamas prašo ūkinin

(Bus daugiau)

NAMINIS FRONTAS KARUI LAIMĖTI

THAT LITTLE OAME”-

lk

cakt piGotie

MORGIČIU I

kų auginta 200.000,000 dau
giau vištų rudens ir žiemos
mėnesiuose, kad pagerinus
mė?os situaciją.

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Lengvų

ant

Mėnesinių

Išmokėjimų I

rVNMinOKITfc PROG) DAR.ARTlNftMH ISMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS

Protcction
4or your

I

I..

TAPKITE

/iajsirufA.

■ ■ .........——
FINANSINIAI

■■

• et

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mOmj ištaigoje. Jūrų Indeliai rūpestingai globo
jami Ir Ilgi fft.tOO.OO apdrausti per Federal Savlnga and Loan Inaurance Corporation. Mokame
.IOihj pinigai greitai Rmokaml ant pareikalavimo.
BFNIAUMA fR ŽYMI AITRIA IJETUV1V FINANSINE (NTAtOA
«d Mekai Mmtagn Patarnavimo t —

' KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41

IK

Joa. M. Moteria. See'jr.

. S'ŽM RO. HALSTED ST

Oro biuras reikalauja

moterų lakūnių
Oro biuras prašo moterų
stoti į meteorologijos kur11 sus sausio 1 d. Sekamos ko
legijos

jas

priims:

Massa-

ohuaetts Institute of Tech
nology,

University of Chl-

cago, California Institute of
Technology if University of
California.. Aplikacijos rei

kia siųsti į U. S. Weather

Bureau, Washington, D. C.

0a*ATTA TUCf

ujAKIT

A tMASnAM ?

Pagerbkime lietuvius karius ir
įamžinkime ju vardus

INDIANA HARBOR AIDAI
Victory" vakarienė

DĖKOJA LIETUVIAMS

Mainerių unija

Senutė gauna senatvės pe- (

PASKOLOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
augo. Per rūpestingą patar
Savings and Loan
navimą visuomenei krautu
Association
vė igyjo daug draugų ir
OF CHICAOO
prietelių, kurie metas po me2202 W. Cermak
meto atkartotinai perka sa
vo drabužius šioje krauuvėRoad
je. Lcu’s Gatei yra gerai
Telefonas:
patyręs biznieriui, pirkime
Canal 8887
ir pardavime tiktai geros rū
Ben. J. KAZANAUSKAS
šies drabužių. Jojo krautu
Sekretorius
vėje randasi visokų rūbų —
vyrams, moterims ir vaik Žiema jau artinasi
ams siūtų, kotų, suknelių,
The Crane Coal kompani
sermėgų ir visokių vaikams
ja, po antrašu 5332 So. Long
drabužių.
XX. Avenue, visuomet bando pri
silaikyti prie mainančių kai
Levvis buvo puolamas CIO. nų iš priežasties dabartinės
rių unija
nenorėjo išsto karės.
Si įstaiga dabar praneša,
ti iš CIO, bet pagaliau
delegatai priėmė rezoliuci kad pasisekė jiems užmegsją, kad mainerių unija išs ti santykius kas ling gavimo
aukštos rūšies Pocahontas
toja iš The Congress of In- (pečiams didumo — rangedustrial Organizations.
size) anglių, kurie greitai fkaista, duoda lygią šilumą
ir palieka mažai pelenų. Jau
, pirmi du gelžkarai atvykę
Crane Coalyarduose ir siū
lomi pirkėjams specialėmi3
nupigintomis “introductory”
kainomis
Prašome pašaukti mus se
kančiai su jūsų užsakymais:
PORtsmouth 9022.

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

the homecoming victors.

?'VI 7

DAROMOS

$2.00. Jam ir visiems, kurie
rėmė tą vakarą, nuoširdus
ačiū.

Šį sekmadienį, parapijos
Jei kas nori, kad lietuvių
t
karių atvaizdai ir jų gyve- saleje» prasidės penktą va- Sodai cijos žinios
nimo
aprašymai
tilptų ilandą- Seimininkės, kurios
Merginų ir jaunų moterų
“Drauge”, tai prašome lietu rengia ta vakarienę, yra:
Mrs. E. Balich, Mrs. M. S’ei SodaJicijon praeitą susirin
vių karių tėvų ir motinų pri
nis, Mrs. J. Karvelis ir Mrs. kimą prisirašė Mrs. S. Nor
siųsti į “Draugo” adminis
P. Laucis. Kalbėtojų tarpe kus. Valdybon išrinkta: pirtraciją karių atvaizdus ir
bus Mrs. J.‘D?uzvardis, Lie min. Mrs. S. Lucas, vice pirj U gyvenimo aprašymą.
tuvos konsulo žmona, žymi min. Mrs. A. Benich, iždin.
Jei kam sunkiau išpildyti Raud. Kryžiaus veikėja ir Miss B. Waupsh, rašt. M'ss
šie klausimai — tesikreipia Mr. F. Migas, mŪ3ų ma jo- i KasPer> laiškų rašt. Mis3
į “Draugo” administraciją, ras. Muzikalę programą i§. .
Kowalski.
Į
Eucharistinį ir Panelės
Taip pat prie kareivio at- pildys: S. Bartkus, joa artis
vaizdo ir aprašymo pridėki- tų grupė, parapijos mokyk Švenč. komitetą įstojo Mrs.
A. Pavlauski, pirm.; Mrs. A.
te vieną dolerį išlaidoms, los choras, Šv.. Cecilijos cho
Darrow, rašt.; Mrs. A. Be
Vėliau bus išleista lietuvių ras. Orkestras grieš šokiams.
Visi kviečiami iš arti ir nich; Mrs. A. Furticella; į
kareivių knyga su atvaiztoli su mumis praleisti tą ' Apaštališko ir Draugiškumo
dais.
margą ir linksmą vakarą, komitetus įstojo: Mrs. H.; Louis Gatei, savininkas
Pusė pelno nuo vakarienės j ^alac> Pirm-J Mrs. S. Kudlo, QakeĮ>a ciothing S.ore, po
tikietų
bus aukojama War raat.; Mrs. W. Petroskey, antrašu 733 Maxwell St.,
KAREIVIO BIOGRAFIJA
Mrs. S. Norkus ir Mrs. A.
Relief Fund.
sveikindamas visus lietu-'
Jau paskelbta buvo bonų Sinder; » katalikiškų teisy- vius širdingai dėkoja viVARDAS?
pirkėjų pavardės ir dabar
r
*m0 omltėtus j- j sįems kurie atsilankė j jo
stojo:
Mrs.
D. Mikalauski,
Buvęs adresas?
reikia pridėti Veroniką Gu
krautuvę ir gausingai nau
pirm.; Mrs. D. Mikalauski,
deliauskienę, kuri pirko u:
dojosi proga specialio da
rašt.
$1000.00.
bartinio stako likvidac'jos
Pavaišino Mrs. A. Benich
Adresas dabar?
išpardavimo pirkdami viso
Šv. Pranciškaus atlaidai
ir Mrs. A. Pavlauski.
kios rūšies drabužius labai
Kitas susirinkimas bus
Garbingai buvo atšvęsti
nužemintomis kainomis.
lapkr'io 5 d. 8 vai.
pereitą
sekmadienį
sums
Kada išvyko į kariuomenę?
Gabel’s Ciothing Store bu
Aukštesnės mokyklos Soprieš išstatytą Šv. Sakra
vo įsteigta 1924 metais ir iš
mentą, kurią laikė kun. P. d&licijon prisirašė Stella Dru mažos pradžios sėkmingai
Tėvų vardai ?
Barauskas. Iškilmingus miš ngilas ir Colleen Klavis.
i
Rengia ro 11 e r skating par
parus laikė kun. M. Švarlis,
nsiją ir tikisi dar ilgai gy
Kur gimęs ir kada? .........................................................................1 asist°ie k““- J Janėiaus, M. ty” spalio 26 d.
Kitas susirinkimas bus venti. Jos vardas yra Au
11.C., ir kun. P. Barausko.
gustina Martin, Garės mies
.................................................................... ,.......................................... Vakare pamokslą sakė kun. spalio 18 d. 2 vai. popiet,
to gyventoja.
žinutės
Kada.?
......................
\
.
..........
]K.
Barauskas.
Dalyvavo
ir
Vedęs ar ne?
Šv.. Cecilijos choras ren Pašventinta nauja
Į kun. J. Martis.
gia
“bingo” spalio 25 d.
lenkų bažnyčią
Žmęnos pavardė po tėvais?
Padėka
Jonas Kowalski ir Edvar-,
Lapkr. 20 d. pašventinta
Kokias mokyklas baigęs? .
Kun. K. Bičkauskas nuo- das Greičiūnas tarnauja Dė
nauja Šv. Hedvigos bažny
.................................................................................................................. 1 širdžiai dėkoja Federacijai dės Šamo karių eilėse.
čia didelėmis iškilmėmis.
Jonas Vaupša išvažiuos į
Kokius mokslus išėjęs, ar kokią profesiją turi?.................... P®
'Bažnyčią šventino vyskupas
,
.v „ .
rapijai, is bunco party . šj kariuomenę spalio 20 d.
Vincas Rogers, 3727 Dęo-'į°hn No“' D D“ 13 Port
..................................................................................................................................................................... *• j darbą vedė Mrs. O. Brencrūs
a^ne’
•
.................................................................................................................'ir Mrs. A. Guzis. Juozas Ser- dor gatvės sveiksta šv. Ka..
...
.. ' Ta pačią dieną buvo su,
petauskas aukojo parapijai tannos ligoninėje. Motiejus,
Kuomi pasižymėjo mokykloje ar sporte?.
teiktas Dirmavones SakraĮmentas, prie kurio ėjo virš
! 300 asmenų.
Nauja bažnyčia pastaty
Kokį darbą dirbęs?.
ne tik vietos lietuviai, bet ta ant kampo 18-tos ir ConParapijos vakarienė
necticut gat., prie senosios
ir apylinkės atsilankys.
bažnyčios, kurią visi vadina
Sekmadienį, spalio 11 d.,
Bus visa eilė ir politikos
Prie kokių organizacijų priklausė?.
seniausia bažnyčią Garyje.
Šv. Kazimiero parapijos sve vyrų ir kitokių naujanybių.
Vyskupas Noll buvo ap
tainėje bus didelė ir iškil
Kviečia klebonas kun. J. sistojęs Garyje M e r c y
minga parapijos vakarienė. S. Martis.
ligoninėje visa savaitės lai
Piknikų sezonas jau pasibai Mūsų mokykla
ko. Iš čia lankė bažnyčias
gė, oras atvėso,
bus
malonu
teikdamas
Dirmavones Sak
*
Mokykloj vaikučių yra jau
Malonėkite išpildyti šią blanką ir kartu su savo sū visiems susieiti
pasižmonėti. virš šimtas. Tai yra didžiau ramentą ir t. t.
naus fotografija ir vienu doleriu (čekiu ar Monsy Order)
Ši vakarienė yra ruošia- sias skaičius, koks kada yra
Korės pondent
prisiųskite “Draugo” administracijai, o mes pasirūpinsi
ma
iš
anksto
ir
tikimės,
kad
’
Luvęs.
Visi
vaikučiai
po
pa

me patalpnti tą paveikslą su atatinkamu aprašymu.
mokų pasišovę geležies lauVICTORIOUS CARDINALS GIVEN BIG HOMECOMING
žą rinkti). Lanko namus ir
su vežimėliais surinktą lau- niltrčlilkČ FYSIJS
žą veža prie savo mokyk- •
/»«/\
los. Vaikučiai su noru šį d’r- SU IIU
bą atlieka Amerikos laimėji
John L. Lewis The United
mui.
Mine Workers suvažiavime
Motina, kuri pagimdė
pareiškė, kad jis nepasilik20 svarų kūdiki
siąs toliau šios organizaci
Man teko pažinti senutę, jos prezidentu, jei The Uni
75 metų amžiaus. Ji yra dar ted Mine Workers organi
stipri, gerai išrodo nors Ši zacija neišstos iš The Conlutė. Nors ateivė, bet gerai gresss of Industrial Orga
skaito ir rašo anglų kalba. nizations (CIO).
John L. Lewis reikalavo,
Ji gali atlikti namų ruošos
virėjos ir kepėjos pareigas. kad maineriai išstotų iš
Jos mėg amas užsiėmimas CIO todėl, kad CIO nėra su
mokėjusi mainerių unijai
yra mezgimas.
Išsikalbėjus sužinojau, kad $1,650,000 ir kad John L.
yra buvus motina 14 vaikų.
Jos penktas kūdikis gimė
IVIUK STUDIO
20 sv. 1905 metais ir esą
.1945 Wni
užrekorduotas Washington,
("Dnuru- Acm. i.i.dm.
p c. Tai buvęs nepaprasto
RN
Whifey Kurowski waves to crowd from seat of honor on stand erected outside the didumo. Iš 1< vaikų tik du
niMiu.rrr
U'n on Station, St. Louis, as other members of the Cardinals file onto platform in rear. yra gyvi ir jie jau turi virš ADVAMID PtlOTnCNM'IIY
possiiii.b nur&<
A crowd estimated at over 15,000 jiammed the station and surrounding s tree t s to greet Į 50 metų amž.

Dienraštis “Draugas” pa
siryžo pagelbėti ir įamžinti
lietuvių karių vardus, kurie
kovoja už Ameriką ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimą. Lie
tuvių karių Dėdės Šamo ka
riuomenėje yra keli tūkstan
čiai, jau ne vienas žuvo ko
vodamas už laisvę ir gražės
nį gyvenimą.
Tiek žuvusiems, tiek gyviems “Drau
gas” reiškia pagarbą ir meilę, todėl ‘Draugo’ puslapiuose talpinami lietuvių karių at
vaizdai ir jų gyvenimo apra
šymai, kad būtų medžiaga
lietuvių karių istorijai.

n

o‘r>—i«,

DRAUGAS

PIlnM I AFAYETTF JM1

(Skelb.)

SKAITYKIT i

“DRAUGĄ’’

f

%

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsiankydaml
‘ ----iška Lietuvii
į Šią
Modernišką
Lietuvių “Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.
Moterims — Trečiadiieniais.

Telefonas: VIRgtaia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

MnSSdGL

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
UFE’S BYWAYS
i

* cm AsęuAit/m?

Hitu hoz ne*CHAurrruK. > Mirm Cekalp M&Lucc,
Tokh£xj.y or the otEE/mr is*«t>5.T&i

KLAUSINĖJAMI SUIMTIEJI JAPONAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Susirinkimas
Šį vakarą, spalių 9, 8 va
landą vakare, Dariaus-Girė
no salėje, 4416 So. Western
Avė., įvyksta susirinkimas
sudarymui komiteto ir pasi- į
tarimui apie paminėjimą L e-!

; ri. Bet kiek yra aplink mus,
Iš Susivienymo
! kad iš kitų laikraščių suži- j
i notų? Man pačiai teko pakuopos veikimo
(tirti, kaip žmonės nežino aBrighton Park. — LRKSA pie Susivienymą. Kalbinu
160 kuopos laikytam ausi rin prisirašyt, nes manau, jų ko
kime teko išgirsti daug nau lonijoj yra kuopa. O ji sa
jo. Pirm. Enčeris labai pla ko, kad visai nieko nežino,
čiai papasakojo apie buvu ar jų kolonijoj yra kuopa.
sį apskrities susirinkimą ir Sako, gal vienas, kitas; vi
svarbiausiai tai apie artė sai nieko negirdėt apie to
jantį vajų. Iš tikrųjų, tas kią kuopą. Tai, pamaniau,
turėtų apeit ne tik valdy kaip mes galim turėt narių,
boms, bet ir visiems nariams. jei pačios kuopos apie save
Manoma pakviest mūsų nieko nesako.

Plunksnų Kaldras
PADAROME 16 JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materiolą Ii rnū»Ų
krautuvėm— už tiktai $ į
LANGAMS APDENGALAI —

Drapes — pritaikomi VELTUL

kuopos narį kun. S. Valucką, kuris, gal, sutiks pasidarbuot, jaunimo tarpe
Daug naujo įnešė kas link
vajaus jaunosios kartos vei
kėjas E. Kubaitis. Jis daug
papasakojo iš pasikalbėjimo
su centro valdybos nariu V.
Kvetkum. Ko mums trūks
ta? Kas darytina7 Ir džiu
gu, kad mes turim tokių jau
nų jėgų, kuris taip atsidavu
siai ieško būdų, stengias,
kiek aplinkybės leidžia, dar
buotis ne tik nurodymais,
kaip geriau sektųsi darbas,
bet ir veikimu pasižadėjo,
kiek išgalės, ypatingai spau
doj.
Jusevičius nurodė, kaip
būt galima vaikučių kuopas
sudaryti, ypatingai iš tų, kurie lanko mūsų mokyklas.
Rodos, galėtų būt sėkmės,
tik reikia'pamėgint dirbti.
Geresniam vajaus pasisekimui audarė komisiją iš
pirm. Enčerio, E. Kubaičio
ir Junevičiaus.

Manau, kurie yra arčiau
to darbo, turėtų rasti būdų,
(“Draugaa" Aciue telepboto.
kad kuopos nors trumpomis
Vienasis penkių japonų belaisvių, paimtų Aleutians mūšiuose, atvežtųjų į Ameriką;
žinutėmis pasigarsintų vie
tos laikraščiuose. Tas nors kairėje japonų belaisvis klausinėjamas U. S. Navy karininkų, Dutch Harbor, Alaskoje.
dalinai padėtų mūsų vajaus Centre Lt. Comm. Peter Holm.
darbui.
Vienutė
Kiekvieną kartą žai Juška darbuojasi, kad ga
Town of Lake žinutės popiet.
dėjams bus duodama dova vus draugijai naujų narių.
Brighton Parke
Šv. Vardo Draugija rūpi
Spalio 4 d. veikėjų Sudei nomis virš $650.00 “cash”.
kių namuose įvyko Labda Kas mėgsta tą žaidimą, pa nasi lietuviais kariuomenėj.
Vargdienių Seserims rių
Są-gos centro išrinktos sinaudokite proga. Praneš Jiems siunčia dovanų: ciga
Rap
seimo komisijos posėdis. Sei kite ir savo kaimynams, ar retų ir saldainių.
"Bunco party"
mas, iš eilės 23-čias, įvyks ha kitur gyvenantiems pa
Brighton Park. — Pradė Brighton Park parapijos sa žįstamiems, kad nuo spalio
You Help Someone You Know
jus kelti fondą kelionės lė lėj, lapkr. 22 d. Prasidės 1 11 d. prasideda didelis “bin
šoms sukelti dviejų Nek. Pra vai. popiet. Visų prašoma tą go” parapijos salėj.
*
*
*
aidėjimo Pan. šv. Marijos
dieną nerengti didesnių pa
USD
kongregacijos šeserų tremti rengimų. Visa dalyvaukime
Spalio 4 d. buvo išdalinti
nių Argentinoje, visų pirma seime. Sus-me dalyvavo ir
vokeliai mūsų
bažnyčioj Lab
*
*
*
t
sujudo tam taip dideliam in
centro pirm. A. Valančius. Są-gos reikalams. Visi pra
,kilniam tikslui “""S“ Pra‘ Po sus-mo M. Sudeikienė vi šomi juos grąžinti su auka
When You Give to the U S 0
brightonparkietė vei- sus pavaišino vakariene.
sekmadienį, spalio 11 d.
| k8Ja Petkien« sa'O namuoKaip žinome, senelių prie DIDELIS IgPARDAVM_AS MCSŲ
“• 4343 So; Rockwe11 St. Į
Buvo susirgusi veikėjos
MILTINI AK O STARO M UZIKA
LINIŲ INSTRUMENTŲ.
žanSa tiktai 35c- Pati nam» Sofijos Jurgai tės mamytė O- glaudos namas jau pastaty
PASINAUIMjttJ T PROGA DABAR
tas, bet neįrengtas Vidais.
KOL DAR NEIgPARDCOTl
i Seimininkė Petkienė su pa- na Jurgaitienė.
Todėl
visų
parama
yra
la

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
gėlininkėmis smarkiai darBONAI.
SAXAPHONES,
FLUbai reikalinga. Prisidėkime TES su "cases" — $35.00, $37.50,
buojasi, kad ši kauliukais
Jonas Viskontas spalio 3
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
gausiai prie kilnaus darbo
lengvam grojimuiMūsų kuopa neteko vieno žaidimo pramoga būtų sėk d. išvyko į kariuomenę sa
KONCERTUI GUITARAI, SPAKas
aukose
nemažiau
dolerio
NISKI MANDOLINAI. BANJOS,
mingiausia.
nario •— Į. Stirbio. Mirė, pa
vanoriu. Jis buvo parap. trus
TENOR .BANJOS —
to vardas b u r -paskelbtas SMŲIKOS.
|6.60. $3.50,
$12,60 tirt $35.00.
Norintieji pagelbėti ar pri
sirgęs tik ’ kelias dienas.
tisas, narys Šv. Vardo ir ve
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00,
“Drauge”;
’
sidėti prie pramogo3, kuri
$125 00 ir $150.00. BASO
UŽDENGALAS — $12.00. SMICEPirmininkas pranešė, kiad įvyks ateinantį sekmadienį, dėjas Big Brothers. Jis yra
LAI
8MUIKOMS.
STRIUNINIšaukiamas apskrities kuopų spalių 11 d., nuoširdžiai pra vedęs. Pasiges Jono parapi
NIAM8 BASAMS,
VIOLAS
lr
—r $1.50, $8.00, $5.00,
Šv. Vardo Draugijos spa CELLO
valdybų susirinkimas 18 d šomi atsilankyti, įsigyti bi ja. Bet ką padarysi. Reikia
$10iOA lr $15.00. Striūnos dSI vi
sų vlrhmlnėtų Instrumentų. BASS
spalio adv. Grišiaus ofise. lietą ir paremti labdaringą ir mūsų šalis ginti nuo prie-, lio 11 d. mėnesinė šv. Komu DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60.
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS.
nija ir susirinkimas. Visi HI
šo.
BOTS.
CYMBOLS.
DRUM
Taigi, nariai, vėl lauksim darbą,
I nariai prašomi dalyvauti ir HEAD8
pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH
PIECE
visiems
Linkim
Jonui
laimingai
ką naujo išgirsti sekančiam
Kaip rengėjoms, taip ir
naujų narių atsivesti. Rei brass ir “read" Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
susirinkime. O iki to rūpin- darbuotojoms, ir visiems rė- sugrįžti.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
kia susirinkti prieš 9 vai
PHONOGRAPH pataisomas.
kimės, kad bent vieną, kitą mėjams viršminėtos vienuo
ryto. Po šv. Mišių bus pus
Atstatymas visų dailų Clarnetasos,
Tnūhoma,
Sazaphonos,
narį gautumėm į savo kuo lijos seselės bus giliai dė
Praeitą trečiadienį mūsų ryčiai parap. svetainėj.
Smuikoms Ir Guitarama.
pą.
kingos, o seselės tremtinės, bažnyčioje prasidėjo novena
GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP
Kun. Adominas ir pirm.
•14 MaxweU Bt.. Chioago.
Dar aš noriu pridėt savo niekados negalės pamiršti ir į Šv. Panelę Pergalės. Nove
žodį kas link Susivienymo atsidėkoti savo geradariams. na bus kas trečiadienį, 7 v
veikimo. Mano manymu, vie
Tat, visi dalyvaukite spa vakare. Novena bus d-rroma
na priežastis apsileidimo — lio 11 d. Petkienės name, už visus, kurie yra pašaukt'
WHOLESALE
reiieve
misery
of
tai kad mes permažai, ar vi- parengime, ypač Vargdienių į karą, kad jis būtų sulaiky
LIQUOK
sai, nesigarsinam. Ar ma- i Seserų Gildos narės ir na tas ir kad greit grįžtų taika
ĮSTAIGA
tom “Drauge” nors kada Iriai. Lauksime!
K. pasaulyje. Iš pradžių, kol
good oM rafiabie way
kieno parašyta apie kuopų
---------------------nėra novenos maldų knygų
At the flret eign of the pionne Quinveikimą. Niekada! Gal. saTeisybė nepakenčia tingi čių Tetuvių kalboj, ji bus tuplets catehing col d—their cheats and
Uveltoj ame
throata are ruhbed vrith MuateroU-^a
po vis.
kysit “Garsą” turim. Taip, nių prabangos ir neišmanė- j vedama anglų kalboje. Visi produet made etpeeiaUy to promptly
Ghlcago.
ralieve diotress of colda and resultiag
raginami dalyvauti šioj no- bronchial and cronpy cougha.
bet tik tie ir žino, kas ji tu- ihj pasipūtimo.

QUINTUPLETS
CHESTCOLDS

venoj.
Spalio 11 d. prasideda di
delis “bingo” žaidimas mū
sų parap. salėje. Žaidimas
bus kia,s sekmadienį, 2:30 v.

The Quinta have alvrays had expert
care, bo mother—be assured of using
juat about the BEST prodact made
when you ūse Musterolę. It’a mor«
than an ordinary “salTe"—MnsteroJ.
helps break up local congeationl
IN 3 STRENGTH8: Childrea’s Hlld
Musterolę Also Regnlar and Extra
Strength for grovrn-upa who preftr
a atronger produet AU d rūgs to rea.

*

REMKITE
SENA
LIETUVIU
draugą!

tuvos Nepriklausomybės pa
Didelis Pasirinkimas
skelbimo 25 metų sukaktį
Ferankų,
Draperių, Virš utįsią
1943 metais.
Apdengaių Materiolo.
Visi senojo komiteto na
riai ir visi suinteresuotieji
BECK'S DEPT.
prašomi dalyvauti šiame su-1
STORE. Ine.
sirinkime. Bus organizuoja 3221-25 S. HALSTED ST.
mas komitetas ir užvestas
Pliene: YARDS 4778
darbas. Susirinkimą šaukia
Visas darbas i/ prekės yra
1942 vasario 16 d. minėjimo
pilnai garantuota,.
rengimo komiteto valdyba, l

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

KAINOMIS

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

Mūsų Specialybė
labai

geros rūSles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
clotli kotai parsiduida n uito įlotomis kainomis.

A TUIKI TE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
Yards 2588

1711 W. 47th Sk

J

Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI au dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00*00 nn
vertės “elose ont” kaina
............................................... ."V
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’OOATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž

nM,T<!
.......................... Uj r L

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT OOATS,
Puikiai pasiųti. Tikra tertė ano $15.00 <£Q o c :1_: <fcl C
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. **• / O ilki M’*0’' O
FUR COATS, $75.00 vertės,
<POQ flfl
Parsiduoda po tiktai .......................... .. .............................. .UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC OC
<£Q Q£į
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina
11

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- tfl QO
da po tiktai ............................................................................... 4>I.DO
$15.00 vertės KOTAI,
<hp *7 C
parsiduoda po tiktai ........................................................... ų>O» / O

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

Jr

NHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washera —■ Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised iteme.

N. KANTER, gvr.

MUTUAL LKįUORGO.
4707 So. Halsted St.

AL£X ALESAUSKAS and SONS

Tetefonga: BOULEVARD 0014

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

Triangle
Range OU
Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
bu merių švariai dega!
Mes turime savo stakc vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nelių, namų vartojimui ar
j industrijoj. Mūsų didelis stai kas ir moderniški met er i ai
Į mūsų trekuose užt'.krina ge
riausią patarnavimą.

TRIANGLE OI L COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, IM., Tel. CAN. 2020

Telefonas — REPUBLIC 6051
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — 8VEŪFUOSE — i
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VBBA CBICAGOS «
I
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAU8QH<

IT1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI.
VienintėUa ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių PrųgraaaM
Amerikoje!

•V-fS)

- VIENUOLIKTI METAI! -]
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. pj
KITOMIS Dienomis 9:80 v. va
PENKTADIENIAIS 7 V. v.

WHFC-I45O kil.’
6765 8o. Wastern Avenne
GBOvehill 2242

Jr

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar ncišparduotaa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai ’8.65
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50

8.95

SU2 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9«22
------ ---------- -i-—-

1

C n X r OAB
PUOTA JAPONUI

SIS TAS IS TAVERNŲ GYVENIMO

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

✓

Susipešusios moterys prikelia vidur*

I
Ignacas Mockaitis, gimęs
1921 metais, vasario 1 die
ną, baigė Šv. Antano pra
džios mokyklą, Austin auk
štesnę mokyklą ir Armour
Tech.

Ignacas Mockaitis į Navy
išvyko 1942 m., rugpiūčio 3
dieną ir dabar jis yra Navai
Training school University
of Minnesota, Minneapolis,
Minn., čia mokinsis 16 sa
vaičių gaus ir Electričian’š
Mate laipsnį.
Ignacas Mockaitis, prieš

imu

naktį savo vyrus. Dabar gerai uždirH

išvykdamas į Dėdės Šamo
kariuomenę, dirbo Buick
Motor Works, Melrose Park,
III., jis yra orlaivių mecha
nikas, jis priklausė prie L.
Vyčių 14 kuopos. Jo tėvai
Pranciška ir Petras Moc
kaitis gyvena 19 No. La
trobe avė., Chicago, III.

Petty Officer Ig. Mockaitis

“enkėadienis, spalio 9, 1942

bama, bet daug ir prageriama. Kuo*

mažiau girktokliavimų, tuo

mažiau
X Rytoj pradėsime spaus
dinti K. J. Prunskio straips
nių seriją apie didžiųjų avi
acijos puolimų paslaptis, apie tūkstančio lėktuvų puo
limus Vokietijos, apie bėgan
čius iš miestų vokiečius, kieK
kainuoja tokios oro atakos
ir kiek kainuoja vieno bombanešio ir lakūno parjosi
mas.

ir prasikaltimų.
Vistiek dar “viešnios”
prašo fundijimo

teriškos ir pradėjo gurkšno
ti, jau šiek tiek buvo gėrusios kitur, ir po kiek laiko
pradėjo bartis. Jau net už
plaukų susiėmė. Matau, kad
ne juokai. Vargais negalais
pasisekė jas išprašyti iš saliūno. Apie 1 valandą nak
ties gatvėje pasigirsta triuk
šmas. Pasirodo, kad susipe
šusios moterys prikėlė savo
namuose vyrus ir jie išbėgo
į gatvę ir abu vyrai susipe
šė gatvėje dėl savo žmonų
susivaidijimo. Žinai, sunkus
darbas taverne, — šiuos žo
džius Juozapas ištaręs gi
liai atsiduso.

Jau nuo rugpiūčio mėne
sio Chicagoje veikia įstaty
mas, kuris draudžia mote
adresas šis: Chanute Field,
riškoms sėdėti prie alaus
Rautoul, III.
baro ir ten gurkšnoti alutį.
Frank A. Misevičius pri
Seniau atsisės vyras prie
klausė prie Maldos apašta
baro ir tuojau prisistato
(“Draugu" Acme teiepnoco*
lystės. Jo motina Ona Mi
Vienas iš japonų belaisvių, paimtų Aleutians vandeny kokia blondė ar juodakė ir
sevičius gyvena šiuo adresu
prašo užfundyti, tai vadina
— 4451 S. Marshfield, Chi se, valgo geriausį maistą, kurio niekad nerta valgęs. Ja
ponų belaisvis valgo U. S. laisve, pakely į Dutch Harbor, mos saliūnų “viešnios” ar
cago, III.
kaip jas vadina “hosteses”.
Alaska.
Dabar jau geriau, taip vadi
narnos saliūnų “viešnios”
nebeprašo prie baro užfun
Ieškomas vyras, kuris
dyti alučio ar kitokio gėri
mo, nes joms ten nebelei
įvykdė įvairiausius
— O, kaip, ar kartais bodžiama sėdėti. Bet užtat jos
nusikaltimus
moka paprašyti prie staliu mai neužpuola?
Teisėjas jaunuoliams, kurie greičiau kų, kad joms užfundytų kas — Vieną kartą į taverną
Irwin Kadens, 32 metų
nors kokį “Šatą”. Jei tik ateina du ginkluoti vyrai,
važiuoja, negu 35 mailes parodė gyvą vieni vyrai sėdi ne prie ba liepė gulti ant žemės, o jie
amžiaus, prieš trejetą mene
šių pabėgo iš kariuomenės
vaizdą, kaip jie turi aukotis ir išsižadėti ro, o prie staliukų, tai ir mano kasą iškraustę pabėir dabar yra visokiausių šu
i
kokios blondės ar juodakės go. Net visas kūnas buvo
nybių pridaręs: apiplėšęs
neiškenčia ne atsisėdusios ' apmiręs.
malonumų
žmones, užpuolęs moteris ir
— Ar daug žmones geria,
prie vyrų ir čia jos sugeba
Užvakar teisėjas Gutk- jo jaunuoliams, kurie grei- vilioti iš vyrų sunkiai už —
taip toliau, žodžiu papildęs
paklausiau Juozapo.
knecht teisė 200 jaunuolių ‘ čiau važiuoja, negu 35 maidaug nusikaltimų.
—
Pastaruoju
laiku dau
dirbtus centus. Silpnesno
už greitą važiavimą. Į teis- les parodyti gyvu pavyz- būdo vyrukas ir nepamato giau žmones uždirba, dau
Irwin Kadens yra stropiai
mą buvo pakviesta 25 sailo- džiu, kad jie turėtų daugiau\ kaip praleidžia penkinę ar giau ir prageria.
ieškomas Chicagos, Detroit,
X
kad
rai ir marinai svečiais, šeši aukotis ir išsižadėti,
daugiau moteriškoms befun
FBI ir karo policijos.
marinai ir šeši sailorai sėdė sropiau taupytų gumą, kuri
Daugiau reikia
dydamas.
Kadens yra aštuonius me jo prie jurdy stalų, .o kiti yra reikalinga karo reika
aukos dvasios
Jei dabar tavernų “vieš
tus tarnavęs Illinois Natio buvo prie Amerikos ir Na lams.
nios” nebeprašo vyrų funnal. Guard.
Toks buvo mano pasikal
vy vėliavų. Teisėjas Gutšešiasdešimt, iš 200, jau
dyti
prie
baro,
tai
jos
leng

bėjimas su vienu t averno
knecht paklausė jaunuolių, nuolių nuvyko į Cook kaunA
vai
sugeba
fundijimą
gauti
laikytoju. Jų Chicagoje yra
kurie greičiau važiuoja, ne tės ligoninę pažiūrėti kas
prie
staliukų.
keli tūkstančiai. Daug ten
gu 35 mailes, koks yra skir vyksta su tais jaunuoliais,
Nepirkite kavos
mūsų darbininkai palieka
tumas tarp jų ir tų jaunuo kurie nesilaiko važiavimo
Sunkus darbas taverne
pinigėlio. Jei jau kartais
kurie daug ką atsižada taisyklių ir sumokėjo nuo
atsargu, nes ji nustos lių,
Kartą užeinu pas savo ge šiek tiek žmogus išgeria ką
ir aukojasi krašto reika $3 iki $10 ligoninės skyriai,
rą pažįstamą į taverną ir ten padarysi, bet daug ge
lams.
savo skonio .
kuriame guli ligonis sulau
riau būtų, kad dalis pinigų,
klausiu:
Teisėjas Gutknecht norė- žytais kaulais.
— Nu, kaip, Juozapai, ar kurie prageriami, būtų skir
Kai kurie žmonės, norė
neturi vargo su viešniomis, ti karo bonų pirkimui; tai
dami susidaryti kavos at
— paklausiau taip sau, nes būtų sveikiau šiam kraštui
sargas, perka didelius kie
žinojau kad jokių “viešnių” ir pačiam žmogui. Reikėtų
kius kavos.
mažiau gerti, o daugiau aunelaiko.
Kavos specialistai įspėja,
— Neturiu jokio klapato, kotiš ir išsižadėti tų daly
kad žmones nepirktų daug
nes pas mane jų nėra ir bė kų, kurie nėra būtini, šiankavos, nes deginta ka\& il
Kaip ilgai gali žmogus lyn. Tada Mendralos žmona viešnių turiu gerą biznį — j dien aukos dvasios reikalau
gai negali išlaikyti savo nusitveręs už stogo iškabo- • paskambino telefonu South atsakė Juozapas. Ale vieną ja mūsų gyvenamasis mo
skonio, po kiek laiko nusto ti ore. Paskutinis įvykis ro 1 Chicago policijai. Atvyko vakarą turėjau triūbelį su mentas ir krašto reikalai.
ja savo vertės.
do, kad neilgiau kaip 20 mi- du policininkai prie kaban- moteriškoms — tęsė toliau
Kai bus mažiau girtokliačio
Mendralęs,
nuleido
jį
nučių.
savo kalbą Juozapas, — vimų — iųažiau bus visokių
nuo stogo, ir jo paklausė: ateina vieną vakarą dvi mo prasikaltimų.
Joseph Mendrala, 53 metų
“kaip ilgai būtum galėjęs
Lietuvis apdovanotas amžiaus, 8345 Marąuette kaboti”. Mendrala atsakė:
rd., plieno darbininkas, tai
“Aš nežinau ir nenoriu to
karo medaliu
sė savo stogo vamzdžius.
kių dalykų žinoti”.
Mendrala taisydamas savo
šešeliolika vyrų, kurie bu namų stogo vamzdžius buvo
vo priskaityti prie žuvusių pastatęs kopėčias prie sto Planuoja sučiupti
jų bombarduojant japonų go ir kopėčios lietė kaimyno
Užvakar į Army aviation į na atvyko į Ameriką, kaip
okupuotą Kiška salą ir apie Walter Swierski žemę. Wal- išsisukusius nuo
kadetus įstojo 83 vyrai, tarp šio krašto pilietė. Jos svokurių likimą dar nieko ne- j ter Swierski labai užpyko ir
jų vyras įstojo į oro kade ris nuo 135 nukrito iki 98
žinoma, buvo karo apdava- 'kopėčias atitraukė nuo sto- drafto
tus atkeršyti Hitleriui, kad svarų. Grįžusi turėjo gulėti
noti medaliais. Jų tarpe yra go, o Joseph Mendrala pa
Yra nemažas skaičius vy
jo lėktuvai sutrukdė susitik ligoninėje. Dabar Irena yra
mušų tautietis corp. Ed- liko kaboti prie stogo, 30 pė rų, kurie išvengė kokių
ti su sužadėtine. To vyro ištekėjusi už Pozulp.
ward P. Dwelis, gyvenąs lie- dų nuo žemės. Mendralos nors būdu drafto. Dabar
Dabar jau į Army kade
vardas
— Žane Daniel PoI
(tuviškoje apylinkėje, 6922 žmona norėjo savo vyrui pa Washingtone
planuojama
zulp, 25 m. Jo sužadėtine tus yra įstoję, 11,052 vyrai.
So. RockvveH str.
gelbėti nusileisti nuo stogo, kaip juos sučiupti ir paimti Į1939 m. buvo Varšuvoje ir Toks skaičius buvo užvakar.
bet Swierski ją pavarė ša- armijon.
i ten studijavo; Pozulp ren Iki 1943 m. sausio mėnesio
gės ten vyti ir apsivesti, bet norima gauti 20,000 oro ka
Hitlerio lėktuvai ten pir dėtų.

Du šimtai jaunuolių akivaizdoje
25

X Jono ir Veronikos Vyš
niauskų, 7035 S. Rockwell
iSt., seniau gyvenusių West
Side, vienturtis sūnus Vin
cas spalio 16 d. atsisveikins
su tėvais ir draugais. Pa
šauktas į kariuomenę.
X Jonas Eudeikis, sene
lis, gyvenantis Labdarių Są
jungos šv. šeimos Viloj, iš
vyko atostogų į Kaliforniją
ir kitas žiemą šiltas vietas.
X LRKSA 163 kuopos,
Marąuette Park, valdyba jau
pradėjo ruoštis vajuj, kuris
prasidės lapkričio 1 d. Tuo
tikslu kuopos svarbus susi
rinkimas šaukiamas sekma
dienį, spalio 11 d., parapijos
salėj. Susirinkę nariai išgirs
naujų dalykų.

X S. D. Lekavičius, ku
riam padaryta dvi sunkios
operacijos, po kurių buvo
labai silpnas, pranešama,
kad matosi gerėjimo ženk
lų. Toji žinia nušvietė vei
dus šeimos ir visų kurie tik
tai jį pažįsta. Kaip žinome,
jis yra atviras ir geros šir
dies žmogus, per tai įsigijęs
daug draugų.

t

Karys F. A. Misevičius
Frank A. Misevičius, gi
męs 1921 m., rugpiūčio 5
dieną, Chicagoje, Iii., baigė
Šv. Kryžiaus lietuvių pradi
nę mokyklą ir De LaSalle
high school; yra dirbęs ofi
so darbą, dabar yra Dėdės
Šamo kariuomenėje ir jo

ATYDA!!

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

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St

X L. Vyčių Chicago aps
krities seimelio, lapkr. 18 d.,
Ciceroj, programa jau suda
ryta: 9 vai. šv. Mišios ir at
stovų bendra šv. Komunija.
Pusryčiai 10 vai. Pirmas po
sėdis 11 vai. Bendn pietūs
2 vai. Paskutinis posėdis
3:15 vai. Vakare parapijos
salėj pasilinksminimas —
šokiai. Registracijos mokes
tis $1.50. Jis padengs atsto
vo pusryčius, pietus ir įžan
gą į šokius.

Kaimynas atitraukė kopėčias, darbi
ninkas turėjo kaboti 20 minučių ore

X Prieš kelias dienas aplinlųmus buvo pranešta, kad
cicerietis J. Vaičiūnas, po sa
vo giminaičio kun. P. Juš
kaičio jubiliejaus iškilmių,
buvo nuvykęs į Pietų Ame
riką. ši žinia buvo paduota
taip, kad redakcija nesupra
to. Pasirodo, Vaičiūnų sūnus
Juozas, liuosnoriu įstojęs į
U. S. merchant marine, šiuo
metu randasi Pietų Ameri
koj.

Keršija Hiteriui, kad jis sutrukdė
jaunuoliui susitikti su sužadėtine

Džianitoriai senų

daiktų rinkime

Tel. CALumet 4591
Ateinantį sekmadienį va
kare Chicagos 10,600 žaneBudriko žymus Radio progra
mas iž WCFL 1000 K. Sekma torių priims priesaiką, kad
dienio vakare, 9 vai. drama,
jie
stropiai
rinks
vi
dainos, orkestrą.
sus senus daiktus karo pro| dukcijos reikalams. /

IlGKLi?
Soothe that throat riclcle which eone* from a
eoujh due to a cold! Quick—get a Smith Bro*.
Cough Drop. (Black or M*nthol-5f.)

Smith Bros. Cough Drops are tha
only drops conta'mhg VITAMIN A

ot

TRAO

Vltamln A (Caroteae) raita* the real*tanc«
mucooa metnbraoea ot ooae aad throat to
cold infertiona, whrn lack ot retittaaca ia due to Vttamia A dafidaocy.

miau nuskrido ir atakavo
miestą. Pozulp sužadėtinė
lrene Niedzialkowski
oro
atakų metu pasislėpė Ame
rikos ambasados rūsyje ir
ten išbuvo 19 dienų maitindamosi duona ir vandeniu.
Paskui Irena buvo išsiųsta
į Berlyną. 1940 metais Ire-

i

j

, Trys Cicero policinin. . . . . ...
kai įstojo į Navy
Trys Cicero, III. policinin
kai įstojo į Navy patrol. Jų
vardai: Mathews Gabraitis,
39 m., Willard Newman, 39
m., James Whynott, 43 m.

,

X Algirdas Rudis, J. Dauž
vardienės brolis, buvęs Chi
cago Art Institute studen
tas, LUC narys, ir lietuvių
skautų vadas, šiomis dieno
mis baigė Officers Training
Course, Fort Bennington,
Ga., ir gavo leitenanto laips
nį. Vakar jis atvyko Chica
gon. šiandie išvažiuoja į
naują paskyrimo vietą Kali
fornijoj. Kitas Daužvardisnės brolis Jokūbas tarnauja
laivyne ir taip pat yra lei
tenantas.

