
f..*‘an3 that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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100 U. S. BOMBONEŠIU PUOLA NACIUS
Kliuvo nacių kontroliuojamai Lille 
pramonės sričiai, Prancūzijoje

APDOVANOTAS PIRMAS PREKYBINIO LAIVO 
MARINAS

LONDONAS, spal. 9. — 
Daugiau kaip 100 U. S. bom 
bonešių šiandie atakavo na
cius okupuotoj Prancūzijoj. 
Bombarduota daugiausia na 
cių kontroliuojama pramoni 
nė Lille sritis. Dideli išnai
kinimai atlikta.

Tai pirmą kartą toks di
delis amerikoniškų bombo
nešių skaičius smogė ten na 
ciams okupantams.
Išleistam komunikate pažy 

mima, kad bombonešius ly
dėjo daug grupių sąjungi
ninkų kovinių lėktuvų.

U. S. armija per radiją 
prancūzus darbininkus įs
pėjo kad jie pasitrauktų iš 
pajūrio ir kitų pramonės 
centrų, nes prasidės inten
syvios orinės atakos prieš 
nacius Prancūzijoje. Praė
jus 48 valandoms po įspėji
mo pagaliau smogta. Tai tik 
pradžia.

Japonijai gresia 
visiškas suirimas

TORONTO, Ont., Kana
da, spal. 9. — Victory pas
kolų kampanijoje kalbėjo 
Joseph C. Grew, buvęs U. 
S. ambasadorius Japonijai. 
Jis pareiškė, kad Japonija 
kad ir laimėtų karą visvien 
išeitų suirusi finansiniai, 
ekonominiai ir socialiniai. 
Tačiau ji nelaimės. Ir visa 
jos socialinė sistema bus pa 
laužta. Nuo to baisiai nu
kentės visi japonai gyvento 
jai. Tenai vyraus tik kari
niai vadai. Japonija pateks 
atgal į juoduosius amžius, 
kuriais jau buvo nusikračiu- 

»si.

Turi būti nužymėtas 
armijos didumas
WASHINGTON, spal. 9. — 

Donald M. Nelson, karo ga 
mybos boardo pirmininkas, 
pareiškia, kad artinasi lai
kas, kada turi būti aiškiai 
nustatytos U. S. armijos di 
dūmo ribos.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADIJĄ
WASHINGTON, spal. 9.— 

Prez. Rooseveltas šiandie 
pranešė, kad ateinantį . pir
madienį 9:00 vakare kalbės 
per radiją. Nesakė, apie ką 
kalbės. Praeitą antradienį 
prezidentas sakė, kad kalbė 
siąs apie daug dalykų.

Artimuose Rytuose 
amerikiečiai suskaldė 
37 ašies karo laivus
WASHINGTON, spal. 9.— 

Oficialiai paskelbta, kad 
amerikiečių orinės jėgos 
Egipte nuo birželio pra
džios nuskandino, arba sun
kiai sugadino 37 ašies karo 
laivus Viduržemio jūroje. 
Be to, dažnai atakavo ten 
nacių užimtus uostus, per 
kuriuos ašies kariuomenei 
Egipte pristatomi karo rei
kmenys. •

Amerikiečiai lakūnai ten 
per 110 dienų išmetė apie 
1,580 tonų-bombų, iš kurių 
969,000 svarų tik per vieną 
rugsėjo mėnesį.

Kanados karo laivai 
duoda pagalbos

OTTAWA, Ont., Kanada, 
spal. 9. — Kanados laivyno 
ministras Angus MacDonald 
paskelbė, kad Aleutian salo
se prieš japonus J. A. Val- 
tybių karo jėgoms penki 
Kanados karo laivai talki
ninkauja. Šie laivai gelbėjo 
ten į salas išlaipinti ameri
kiečių kariuomenę.

Kritikuoja britu 
karo vadus

LONDONAS, spal. 9. — 
Lordas Strabolgi, darbo va 
das, kritikuoja ir kaltina 
britų karo vadus, jei iki 
Šioliai antrasis frontas Eu
ropoje neatidarytas. Anot 
jo, antrasis frontas buvo 
reikalingas tuojau, kaip tik 
Vokietija susimetė atakuo
ti Rusiją.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

PITTSBURGH, Pa., spal. 
9. — Britų amabasadorius 
lordas Halifax Čia pareiš
kė, kad ašis vis plačiau ima 
kontroliuoti strateginę karo 
žaliavą (medžiagą) ir lai
kui bėgant ji labiau įsiga
lės, jei mes iš savo > pusės 
rengsimės ir neprisirengsi- 
me didinti karo veiksmus.

Anot jo, sąjungininkai 
prisikibę laikosi idėjos, kad 
mūsų rankose yra pasaulio 
resursai. Bet mažai kas įsi
sąmonina, kaip viskas pasi-PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAU
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

3c a Copy Chicago, IU., Šeštadienis, Spalio (October) 10 d., 1942 m. Kaina 3c

Prezidentas Rooseveltas apdovanojo pasižymėjimo ženk
lu Edwim Cheney, Jr., pirmąjį prekybinio laivo mariną, 
už heroišką žygį. Edwin Cheney plaukė jūroje po degan
čiu vandeniu, alyvos apdengtu, ir išgelbėjo šešis savo drau
gus. Admirolas Emory Land J^ūri į šias apeigas.

Solomon salų karo juostoj klįuvo 
japonų laivams; airporfasi
WASHINGTON, spal. 9.— 

Laivynas paskelbė, kad So
lomon salų šiauriuose, Pa- 
cifike, U. S. lėktuvnešis 
įplaukė japonų apsaugos zo 
non, sugadino vieną priešo 
sunkųjį kruizerį ir kitus ke
turis laivus, sunaikino 8 
lėktuvus ir išgriovė airfiel- 
dą.

Komunikate sakoma, kad 
amerikiečių šios operacijos 
įvykdytos per nepalankų 
orą. Priešas netikėtai buvo 
užkluptas. Bet svarbiausia 
tas, kad amerikiečiai netu
rėjo jokių nuostolių.vi. Za< i ,

Japonai buvo užklupti 
Shortland salos zonoje, pie
tų link nuo Bougainville sa
los, kur japonai turi svar
biausią savo bazę Solomon 
saloms. Išgriautas airfiel- 
das Kieta yra Bougainville 
salos šiauriniuose pakraš-

Ašiai kare daug gelbės laikas, 
jei mes nesubrusime, sako Halifax

pasikeitė nuo 1939 metų ir 
paskiau, kaip Japonija įsi
kišo karan.

Ambasadorius sako, kad 
iki 1939 metų ašis turėjo 
mažai gumos žaliavos. Daž
nai tenkinosi sintetine gu
ma. Šiandie ašis kontroliuo
ja 91 nuošimtį visos pasau
lio gumos žaliavos. Seniau 
ji turėjo apie 25 nuoš. bau- 
xito, o šiandie jau 66 nuoš 
valdo. Taip yra su visų me
talų žaliava. Dėl to jie ir 
stiprėja.

B

CDraugaa" Acme telesnotoi

čiuose, už 45 mailių nuo 
Shortland.

Šiose pavykusiose prieš 
japonus operacijose laivy
nui gelbėjo ir armijos bom
bonešiai.

Be to, pranešta, kad Gua 
dalcanal saloje kariniai vei
ksmai kol kas apsistoję.

Indijos klausimu 
Britanija nekeis ’ 
nusistatymo

LONDONAS, spal. 9. — 
Valstybinis sekretorius In- 
dijai L. S. Amery parlamen
te pranešė, kad Britanija 
neturi pasiryžimo karo me
tu keisti savo nusistatymo 
Indijos klausimu ir Indijos 
neapleis.

Jis sakė, kad Indijoj riau 
šės yra Gandhio maištas —

' kriminališko sabotažo pla
nas.

Be to, pranešė, kad per 
riaušes Indijoje 846 asme
nys žuvo -ir 2,024 sužeista.

Nepripažįsta OCD 
daugiau išlaidu
WASHINGTON, spal. 9,— 

Atstovų rūmų komitetas 
nepripažino Office of Civi
lian Defense reikalaujamų 
1,52,000 dol. išlaidų saugoti 
geležinkelius, jėgas, drėkini 
mo projektus, naminį van-' 
denį ir kt.

Komitetas nurodą kad 
ta apsauga turi rūpintis 
privatūs savininkai ir vie
tos viešieji organai.

Bombonešis įkrito 
vandenynan; po 7 
parų 7 išvaduota
SU PACIFIKO LAIVYNU, 

rūgs. 27 (suvėlinta). — 
Septyni U. S. armijos lakū
nai išvaduoti iš Pietinio Pa- 
cifiko po septynių parų pliu 
duriavimo ketuYių vyrų gu
miniam trapte (raft).’ Po 
bombonešio nukritimo visi 
devyni įgulos vyrai buvo 
sulipę į traptą, bet du jų 
paskiau dėl nuovargio mirė.

Išvaduotieji pasakoja, kad 
pliuduruodami jie dukart 
matę skrindančius padangė
mis pro šalį lėktuvus. Vi
somis priemonėmis bandę 
skrindančiųjų domę į save 
atkreipti, bet tas nepasise
kė.

i Jie vos atsigynė nuo trijų 
ryklių (Šarkių) ir jų du nu
šovė. Vienas ryklių jų trap- 
to visą guminį dugną nuo 
vieno galo iki kito dantimis 
perskriodė, bet nekliudė vi
duje orinės tūbos, tad trap- 
tas negalėjo skęsti.

Didysis keturių motorų 
bombonešis su kitais dviem 
iš bazės išskrido rugsėjo. 
11 d. Sklindant vieno moto
ro vienas cilinderis sugedo, 
pasakojo Įei. Arvid W. An- 
derson, skridiko Įeit. Van 
Haur pavaduotojas.

“Likusiais trimis moto
rais nebuvo galima paspėti 
skristi su kitais dviem bom
bonešiais. Atsilikę priskri- 
dome bazinę salą. Per radi
ją šaukėmės prožektoriaus 
šviesos. Nieko nelaimėjome. 
Į salą naktį nusileisti neži
nia kur ir kaip buvo baisu. 
Tad parengtas traptas ir 
nusileista jūron. Tokio mil
žino nusileidimas putojan
čius vandenis iškėlė J’ auk
štumas ir visus vyrus su
trenkė. Tuo pirmoji nelaimė 
laimingai pasibaigė. Prasi
dėjo kita.

“Visi 9 vyrai sulipo į ma
žą traptą. Susėdb- ant visų 
briaunų, kelius su keliais su 
rėmė, nebuvo galima nė pa
sikrutinti. Turėjo penkias 
kvortas vandens ir šekola- 
do. Nė kokio kitokio mais
to”.

Toliau jis pasakojo kiek 
daug kovota su rykliais. 
Septintą dieną vienas įgulos 
narių pamišo ir įšoko jūron. 
Kitas mirė, Rytojaus dieną 
žvalginis lėktuvas juos at
rado ir netrukus jie nurody 
ti karo laivui.

BERLYNAS. — (Per ra
diją) Turkijon grįžo Vokie
tijos ambasadorius von Pa- 
pen.

WASHINGTON. — Karo 
bonų pardavimo kvota už 
spalį skirta 775 milijonai 
dol.
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Naciai susimeta veržtis Astrachaniaus 
link - pietuose nuo Stalingrado

U. S. lėktuvnešis ten vienoj vietoj 
netikėtai užtiko snaudžiančius japonus

MASKVA, spal. 9. —
Stalingrade ir apylinkėse ir 
toliau tęsiamos kruvinos ko 
vos. Bet, anot apturimų ži
nių, vokiečiai susimetė nau
juoju kyliu veržtis ir šį kar 
tą išilgai Volgos upės į As- 
trachanių — pietuose nuo 
Stalingrado. Astrachanius 
yra prie Volgos žiočių — 
Kaspijos jūros pakrantėse.

Remti rusus yra 
geriausia priemonė 
laimėti - Welles

BOSTON, Mass., spal. 9. 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Sumner Welles 
pareiškia, kad karą laimėti 
geriausia priemonė yra rem
ti Rusiją visomis išgalėmis

Walles daug įvertina ru
sų atsparumą. Sako, turint 
tokį talkininką kaip rusai, 
nereikia abejoti apie laimė
jimą. Tik reikia rusus remti 
karo reikmenimis ir karo 
medžiaga.

Naujos penkių 
centų monetos
WASHINGTON, spal. 9. — 

Iždo departamento pareigū
nai iškėlė aikštėn, kad už 
poros savaičių šalies ban
kams bus išdalintos naujos 
“nikelinės” (penkių centų)
monetos. Nors bus vadina-» /
mos nikeliais, bet jose ne
bus nikelio metalo. Jose bus 
35 nuoš. sidabro, 56 nuoš. 
vario ir 9 nuoš. manganeso. 
Senose nikelinėse monetose 
buvo 75 nuoš. vario ir 25 
nuoš. 'nikelio. Senieji nike
liai bus ištraukti iš apyvar
tos.

Be to, planuojama kal
dinti naujus centus iš plas
tikos. Variniai centai tad 
taip pat bus ištraukti, 
nes varis reikalingas karo 
reikmenims.

15 TONŲ BOMBŲ 
'ISKA SALAI

WASHINGTON, spal. 9. 
— Laivynas pranešė, kad 
U. S. lakūnai nuolat atakuo 
ja japonus Aleutians, kad 
juos iš ten visiškai praša
linti.

Praeitą antradienį Kiška 
saloje prieš japonus išmes
ta 10 tonų bombų. Sukelti 
gaisrai jų stovykloje. Kliu
vo radijo stočiai ir uostui.

Tokiu būdu vokiečiai įsi
veržia į kalmukų kraštą ste 
pėse. Kalmukai yra daugiau 
šia klajokliai žmonės.

Pajutę karo pavojų šie 
žmonės pradėjo organizuo
tis ir ginkluotis. Jie prisiun 
tė Stalinui jam ištikimumo 
pareišką prašydami jiems 
padėti ginti savo kraštą nuo 
vokiečių antplūdžio.

Kaip pirmiau, taip ir šian 
die Stalingrado gynėjai at
kakliai kovoja su priešu ir 
jam didelius nuostolius su
kelia. •

Čia pripažįstama, kad 
šiaurvakariniam miesto šo
ne vokiečiams pavyko kiek 
pasistumti pirmyn. Bet pa
čiame mieste jie blaškomi 
iš vienų gatvių į kitas.

Kaukazo ir Voronežo^ 
frontuose vokiečiai bando at 
siimti prarastas pozicijas. 
Bet tas jiems nesiseka.

Vokiečiai atsisako 
paimli Stalingradą z

NEW YORK, spal. 9. — 
Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad vokiečiai jau at
sisako toliau dėti pastangas 
paimti Stalingradą, kurį 
taip ilgai rusai herojiškai 
gina ir kur nacių mašina ge 
rokai palaužta ir Hitlerio 
legijonai žymiai praretinti.

Vos tik nesenai Hitleris 
užtikrino vokiečius, kad Sta 
lingradas tikrai bus paim
tas. Dabar pranešta, kad 
vokiečių vyriausioji karo 
vadovybė pakeitusi Rusijos 
fronte veiksmų planus. Ji 
radusi, kad Stalingrado pa
ėmimas visiškai nereikalin
gas. Vietoje to, sako, vo
kiečiai miestą dar daugiau 
išgriausią ir jį padarysią 
negyvenamuoju.

Naciai aiškina, kad stra
teginiu atžvilgiu vokiečiai 
Stalingrade ir apylinkėse 
laimėję viską, ko buvo sie
kę. Tad dėl miesto paėmimo 
tolesnis kamavimąsis nerei
kalingas. Sako, nacių karo 
pajėgos bus sukoncentruo
jamos į kitas svarbesnes 
fronto, dalis.

LONDONAS. — Iš Ber
lyno per radiją naciai gra
sina daugiau britų karo ne- 
laisvių grandiniais surakin
ti, jei Britanija rakins ašies 
karo nelaisvius.

i LONDONAS, — Anot ži
nių, naciai Norvegijon siun
čia smogikus prieš norve
gus patrijotus.

✓
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E
Minės 35 metu 
gyvavimo sukaktuves

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės fivenč. mergaičių drau
gija šj sekmadienį, spalio 11 
d. Narės tą dieną dalyvaus 
“in corpore” šv. Komunijoj 
per šv. Mišias 9 vai. ryto,
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj,! mirė po sunkios ligos rūgs.

. Elena Urboniūtė, maršalkos 
'— J. Aleksoniūtė ir Elena 
Jonaičiūtė, korespondentė 
Stasė Duliūtė.

Ilgiausių metų!

Militariškos laidotuvės

Įvyko spalio 3 d. a. a. Juo
zapo Bakšio, veterano pir
mojo pasaulinio karo, kuris

kad' padėkojus Visagaliui už 
suteiktas malones per pra
eitu* 35 metus ir paprašius 
Jo užtarymo ir globos drau
gijos tolimesniam* gyvavi
mui. Ta proga narės nutarė 
suruošti Marijos Motinystės 
paminėjimą. Tai bus irgi 
spalio 11 d. 5 valandą. Ban
kietas narėms ir svečiams 
bus Wilson’s Gafe, North 
ęhieago.

Nekalto Prasidėjimo drau
gija yra įsteigta liepos 28 
<t, 1907 m. Savo darbštumu 
ir nenuilstančiu veikimu lie
tuvių tarpe yra tikras pa
puošalas mūsų parapijos. Bi
le koks parengimas, bazaras, 
vakarienė ar kokia pramoga 
be mergaičių neapsieina. Už

NAUJI PAREIGŪNAI STABILIZUOTI EKONOMINIAM 
GYVENIMUI

30 d. Po iškilmingų gedulas 
pamaldų Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj palaidotas Ascen- 
sion kapinėse. Šv. Juozapo 
ir Šv. Antano draugijos na
riai buvo grabnešiais.

Gauta telegrama

Nuo kareivio Kazimiero 
Venslausko (Wensle), sū
naus Vinco Venslausko, 802 
So. Jackson St., kuris tar
nauja U. S. kariuomenėje, 
kaž kur už vandenyno. Buvo 
paskelbtas nesur a n d a m u. 
Pranešė, jog esąs gyvas ir 
nori, kad visi namiškiai ir 
draugai tai žinotų. 

Parapijos vakarienė

Įvykusi spalio 4 d., Lietu- 
tai Dievas laimina ir žmo- Auditorijoj, payyko. Pa- 
nfise turi didelę pagarbą. Tik i«pūdingųįkalbų, pa
gaila, kad bankietas bus pri
vatus ir nebus galima vi- 
siems išreikšti pagarbos žo-

kienė, O. Blockienė, F. Ga- 
taveckienė, M. Jakaitienė, A. 
Liaudanskienė, A. Petrulio- 
nis, J. Mikolaitis, M. Ma- 
sionienė, V. Urbonas, L. Bu- 
rienė, O. Banning, C. Vitkie
nė, N. Puskunigis, M. Augu- 
raitlenė, T. Daciūnaa, M. 
Chmiliauskas, M. Miktasevi- 
čienė, L. Bružas, U. šar- 
kauskas.

Hagaman, N. Y.: $1.00 — 
V. Rusilas.

Long Island City, N. Y.: 
$3.00 — M. Balčiūnienė; $2 
— M. Slaninienė, E. Galec- 
kas; $1.00 — K. Dambraus
kienė.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.'

akis'mtheikbja
AKINIUS PRITAIKINA

I
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai .akims, ku
rioms akinių pageBųMųaužtenka. 

VALANDOS:
10 fld 8 vaiNuo 10 fld S vai kte dienų. 

Antradienio ir ketvirtadienio

Liattn to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

fMturlng a Program ef

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Šatu r day, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1F

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 3 lth St 
Valandos nuo 10 Ud 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

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

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel STAte 7S7*

džius, kiek to norėtųsi.

Mergaičių darbuotė mūsų 
ir svetimtaučių tarpe tikrai 
graži. Pavyzdžiui, U. S. O. 
name esti parengimai karei
viams ar jūreiviams. Mūsų 
pačių — Lietuvių Auditori
joj taip pat.

, Garbė joms ir per jas vi
siems lietuviams.

Nors narių dabar turi a- 
pie 50, (bet visos veiklios, 
tikros dukterys Birutės.

Šių metų valdybą sudaro:
Pirmininkė Emilija Kačins-
kaitė, vice pirm. Geraldina! laukęs žilos senatvės spalio 
Burbiūtė, nut. rašt. Anielė 5 d. Po gedulingų pamaldų 
Bakšiūtė, iždininkė S t a s ė Šv. Baltramiejaus bažnyčioj

dainuota dainų. Valgiai bu
vo pagaminti šaunių virėjų 
ir gardūs. Sekančios mote
rys pasidarbavo pagamini
mo valgių: A. Vaitekūnienė, 
S. Petraitienė, F. Petruškie- 
nė, W. Smith, M. Stulgins- 
kienė, A. Stulginskienė, A. 
Račienė, A. Remeckienė, A. 
Šublickienė, E. Švažienė ir 
M. Stanevičienė. Programos 
vedėju buvo A. J. Sutkus. 
Kalbėjo klebonas kun. J. Cu- 
žauskas, kun. Alb. Kishku-!’ I
nas, majoras John Dromey 
ir kiti.

Mirė

Stanislovas Urbonas, ąu-

( “Draugas” Acms telepboto} 

Prezidentas Rooseveltas paskyrė šešis atstovus iš ūkio 
srities, kaipo Economic Stabilization Boardui. Viršuje iš 
kairės į dešinę: James G. Fatton, president Farmers’ Co- 
operative Union; Eric A. Johnson, president U. S. Cham- 
ber of Commerce; žemiau: Ralph E. Flanders, Vermont 
Manufacturer, ir Edward A. O’Neal, president American 
Farm Bureau Federation. Darbininkus atstovauja: Wil-
li&m Green, of A. F. L. ir Philip Murray, of CIO.

--- - — --------  — ■ — ..----- --------

Aukos Sy. Pranciškaus Seserų Vienuolynui

137 No.Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA — 
1441 Se. SOth Ave^ Oloero, Di 

Tek: Oloero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

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

gali sutelkti.
86 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų aklų {tempimų. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampa* 18-toa
Telefoną.: OANAL 05*3, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:30 a. m. Iki 8:10 p. m 

Trečiad. ir Seėtad. 9:10 a. m. 
11d 7:09 p. m.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
/ Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingal o* 
prieinamu Irain^

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Caiumet 4591
DHL KADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS 3088

Binghamton, N. Y.: $10 
— M. Paplauskienė; $1.00 
—: Johnsonianė. •

Brooklyn, N. Y.: $25.00 
— Amžinojo ir Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja; $10.00 — C. 
Leigai; $5.00 — H. Zabors- 
kis, Moterų Są-gos 24 kuo
pa, E. Kašėtai, P. Palucaitė, 
E. Vasiliauskas; $3.00 — A. 
Phillips, L. R. K. Į15 kp., A. 

Luliūtė, finansų rašt. Mari-' spalio 8 d. palaidotas St. Ma- i Muzikevičius, H. Višnevskis: 
joną Naciūtė, iždo globėja ry’s kapinėse. Enrikas

YYISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Svarbus pranešimas Šv. Petro parapijos

Jocius ir Lucille Jocius. Ki
tą mėnesį pusryčius paruoš 
Jean Butkus ir Stella Bor
den.

$2.00 — B. Popins, U. Dau
kantas, A. Drungis^J. Klan- 
tienė, M. Ručinskienė; $1.00 
— J. Staskienė, O. Balsienė, 
K. Karpienė, V. šlikienė, U. 
Daukantienė, V. Kontrimie-. r *
nė, J. Uscinienft, V. Makaus

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO* JONAS

Mokinimo Tekniką.
Dčt pasitarimo laukit sekančiai 

D REXEL 3923

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai Įn'ngtas Mediko, Depart' 
mentas gydymui visokių ligų — 
smarkių ir liglalkinių.
Pilnai {rengtas 'Chirurgijom De- 
partinenta.s, Rup svarbias tr ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mingi Chlrurgal-Oaktaral.

Pilnai {rengta Phy«dother«a>y De- 
partiiM-ntu priskaitant Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.

Pilnai {rengtas X-Ray Dcpart- 
mentas daktarams ir pacientams.

Nl vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, tfcl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir prieiiūra. 
Kas link niokcMrti), susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

IK. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seitadieniaia 

Valandoa: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUHA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso toL OANal 9846 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7-9 
Seredoj pagal sutartį.

Bm.) 7604 Su. Fairfield As 
Bes. toL: HEMtoek 9160

Tek YARda 8140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGAB 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

■ Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiao Tek ........... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Trečiad. ir Sekmad. tik eusitariua

Tek YARda 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
•ril 47th Street

vsL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Racine, — Tėvynės Mylė
tojų Draugijos Wisconsino 
ajįskritis spalio 11 dieną, Šo
ko! Hali, 1625 Racine Str. 
ruošia įdomų vakarą, suside
dantį iš dainų, juokų ir ki
tokių pamarginimų. Progra
mai išpildyti užprašyti iš 
Chicago Jaunosios Lietuvos 
dainininkai, lošėjai ir juok
darys dėdė Baltramiejus.

Kviečiu skait|ingai susi
rinkti vietinius lietuvius 
Prašau atvažiuoti pamatyti 
gražią programą ir linksmai 
svečiuose pabuvoti iš apy
linkės miestų lietuvius, bū
tent W auk egan, Kenosha ir 
Miivraukee. Sokol Hali bū
kit 2 vai. popiet.

Po programos bus šokiai.
T. M. D. platina apšvietą, 

šelpia nelaimėj patekusius 
lietuvius, ištikima šiai ša
liai ir ugdo išeivijoj tautini 
susipratimą, mokina lietu
vius būti tėvynės mylėto
jais, šviestis ir vieningai gy
venti. M. Kasparaitis

sodalietės
Sodalietės nedėlioj ėjo 

prie šv. Komunijos “in cor
pore”, o po šv. Mišių turėjo 
pusryčius ir susirinkimą.

Kun. F. Skrodenis persta
tė Sister Mary Celeste nau
ja mūsų “Spiritual Direc
tor . Jos pagelbininkė bus 
Sister Ann Marie.

Susirinkime tartasi apie 
“Fall Festival”, kuris bus 
spalio 23, 24 ir 25 dienomis. 
Sodaiietės turės savo ‘booth’.. 
kur bus daug gražių daik
tų. Visos mergaitės dirb* 
vakarais.

Pusryčiu* paruošė A n r.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

2* metų praktika
Jasų garantavimas 

Optometrleally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudatnų aklų karitį, atitai
so . trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengta teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 1 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speclalė atyda at
kreipiama į mokyklos valkus.

Kreivos akys atttabomoa. 
VALANDOS: nuo 10 ryto fld * v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atltaha 
■aaa ka akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland At.
Phone YARDS 12U

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI«
Pialls atidarymo pasiūlymas — 

Trumpam laikui! iškaitoma:—

Žmogus gali tapti žmogum 
per auklėjimą. (Kantas).

?!

* Mokslini® Akių Egzami
navimas • Pataisymai. txm- 
sų (Vienas Reginys) • Pa-

___ atrinkimas tft 9 Mod. Rėmų
Ir Kerimi. R-g Kaina *10.00 Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Regiatruotan Optornetristas — Viri 36 Metų Patyrimo. 

Daug kitų Moderniikų Styllų Populiarėmia Kainomis. ,
Tai Yra Ne “Balt" Siūlymas —• Mes Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ. Tel. YARDS 6141

Antros durys nuo Montgomery Ward

$495

AMERIKOS LKTUVIŲ DAKTASŲ DKAUOIJOS SAKIAI

VIRcinia 
toki BHVi

Ofiso tok
IBVa^y 9144

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI XB CHIRURGAI

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

TreJiadiaaiaia i pagal sutartį.

Res. 6608 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Vak: 9—4 ir f—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.
2423 W«rt Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offiee tok YARda 4787 
Ramų tol PROspeet 1930__________

Tak YARda MU.
6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai - ana 1-3: nue 6:36-8^0 
756 VVest 3otb Street

TU. OANal 61RS

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir chdrurgas 
2201 West Cermak Rd.

Valandoe
Sekmad., Trečiad. Ir SeStad. va

karais ofisas uidarytaa.

1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
*" ' .d. fr’i

R1ZID1NCUA:

8241 West 66th Place 
Tek RBPubllc 7968

Tek OANal 0967
Rea. toki PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OKTRURGAb 

1821 So. Halsted Street 
Realdanclja: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Iki 3 vak Vak. 71U9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CĄNal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1918 So. Halsted St 
OFISO VALANDOS: 24 b 74 

ir pagal sutartį.
Bekassdiesiau taipgi pagal sutartį, 

telef <maa SHElay 0

DB. CHARUS SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros luboe)

Tel. MIDvray 2880 > Chicago, Ilk

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

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso ToL: Yards 6994 
Rea. Tek: Ksnrrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir*7-8 v. rak 
Nedaliomis auo 10 ik. 12 rai dienų

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

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

Tek Oiean 14G4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat h* 49th Ct 
OU8O VALANDOS:

I Ud 4 popiet 7 iki 9 vakar*, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TsL Cicero 1434

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tei. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

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

SakmsA Pagal Sutarimą

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo T—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginia 2421



Šeštadienis, snalo 10 19*2

IŠ POLITIKOS LAUKO
(Pastaba: Šiame skyriuje mes duosime politinėms 
partijoms lygią progą išsitarti būsimų 'rinkimų 

klausimu).

LIETUVIAI, REMKIME 
ROOSEVELTĄ IR JO 
VISUS RĖMĖJUS KARO 
LAIMĖJIMUI

Jei mes norime remti Roo
seveltą, tai turim lapkričio 
3 dieną balsuoti tik už De
mokratų Partijos kandida
tus. Kad nebūtų jūsų balsas 
išmestas, arba sugadintas, 
lengviausia yra pabrėžti 
kryžiuką į ratelį, kur yra 
parašyta “Democratic Par
ty” ant abiejų balotų,’ ku
riuos gausite balsavimo die
noj.

Prieš du metus, mes išrin
kom Prezidentą mūsų vadu 
lydėti mus per krizę ir šiuos 
pavčjingus metus. Išrinkom 
jį dėl to, kad matėm, jog..................................kingi, kad turime Washing-
j is išmintingai darbuojasi , , , . ,. . tone tokį žmogų, kurs nenu-

visas pastangas, kad laimė
tumėme o nepražūtumėm. Ir 
mes galime laimėti tada, jei 
vieningai dirbsime ir eisime 
kartu.

Mes neturime būti suskal
dyti politikoje. Yra tokių 
kandidatų, kurie laiko savo 
išrinkimą svarbiau, negu lai
mėjimą karo, ar šalies ge
rovę. Praeitis parodo, kad 
respublikonai nieko daugiau 
nenuveikė, vien kritikavo 
mūsų valdžią ir demokratų 
administraciją. Ar mes ši
tokiame laike vėl turime iš
rinkti tuos asmenis? Jei pre
zidentas turės tokius žmo
nes valdžios vietose, mūsų 
ateitis bus tikrai tamsi.

Me3 turime būti tikrai dė-

V. S. C1TIZENS* 
SERVICE CORPS
ASK YOUR LOCAL 
DEFENSE COUNCIL

Help Someone You

L

* * *

mūsų labui. Išrinkom jį dėl 
to, kad jis suprato mūsų 
klausimus ir bėdas ir ge
riausia žinojo, kaip su jo
mis apsieiti. Jis turi drąsos 
daryti tai, kas yra geriau
sia dau,geliui žmonių, nežiū
rint kad jis turi ir turtuo
lius suvaldyti. Jau seniai tu
rėjom tokį Prezidentą, ku
ris drįso išeit prieš turtuo
lius, idant padėti paprastam 
žmogui. Mes esame laimin
gi, kad turime tokį asmenį 
Washingtone. Bet jisai vie
nas visko negali nuveikti. 
Turi būt su juo kartu iš
rinkti tie žmonės, kurie jam 
padės vesti jo sunkų darbą.

Mes žinom, koks yra re
kordas, kaip esti išrinkti iš 
demokratų ir respublikonų. 
Rekordai rodo, kad respub
likonai visi kaip vienas, kliu
do prezidento prog r a m a i. 
Mes žinom, kad respubliko
nų partija ir jos visi kandi- 
dataį peikia ir kritikuoja 
viską, ką tik Rooseveitas 
daro.

Jei mes išrinksime tuos 
asmenis, kurie vien tik kri
tikuoja valdžią, o jokių jė
gų nededa savo šaliai pa
dėti, mes vien tik pavojų už- ■ 
trauksim ant savo galvų. 
Mea šiandien kariaujame 
baisiame kare ir turime dėti

ilstančiai darbuojasi mūsų 
gerovei ir karo laimėjimui.
Mūsų visų gerovei Lietuvos - ■ j •
laisvei duokime visi mes jam į y norvegai daugiau
stiprią ranką rinkimo die- * j - 
noj, balsuodami tik už de- j fiUZUOy 13 
mokratų kandidatus. j LONDONAS, spal. 9. —

Balsuokime padėdami kry-į Gauta žinių, kad Trond- 
žiuką į ratelį, kur yra pa- heimo srityje, Norvegijoje, 
žymėta Democratic Party j naciai vakar 9 norvegus pa- 
ant abiejų balotų, šitaip da- trijotus daugiau nugalabino.

Tad per tris dienas ten jaurant išrinksite ne tik mane, 
bet ir tokius kaip Raymond 
MsKeough for U. S. Senate, 
Ben Adamowski, Michael J. 
Flynn, Victor Schlager, Pe
ter Carey ir kitus mūsų prie- 
telius. John T. Zūris

F

1
t

BENEDIKTAS
MARDOSAS

Mirfi spal'o 7 d., 1942 m.. 
■6:55 vai. popiet, sulaukęs 47 
metų amžiaus.

Gl-eęs L’eįu'-oje. Kilo iš 
Ežurfinų apkr'čio, Salaku pa- 
rnplic8, Jnkl'tkių kaimo.

Arreriko’e Išg v no 29 m.
Pai ko dideliame nuliūdlm“:

2 pusbr liūs — An'aą Ir 
brolienę Anta-lną M'rdosu. lr 
Juozapą ir brolienę Oną Mar- 
dosus ir Ju šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų Ir ųažjstamų.

Velionis piikiausS prie Ame
rican T.eglon Dariaus-Girėno 
Posto Ir prie Chicagos Lietu
vių draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2547 West 45th Street, tele
fonas .LAPayette 9661.

Isldotuvfis (vyks pirmadieni, 
spalio 12 d. Iš ramu 8:30 va
landą byto bus atlvdgtas j Ne
kalto PraaMStlmo švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veliorlo sle'ą. Po 
pamaldų bus nulvdėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dnlyvnutl šiose la'dotuvee.

Nuliūdę:
Pusbroliai, R-olienės lr 

Giminės.

lAldotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, tel. TARda
4908.

34 norvegai paguldė galvas 
kovoje su okupantais na
ciais.

Be to, pranešta, kad Pra
hoj ir Bruenne, čekoslova 
kijoje, naciai 14 čekų dau
giau nužudė.

BUENO& AIRES — Ar
gentinos vyriausybė nus
prendė cenzūruoti su užsie
niais susisiekimus telefo
nais, telegrafais ir kabe
liais.

ai kenčiate niežiejim# 
nudegimą, arba odos ligą? 
TTekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina ecsema. išbėrimus, 
spnogas ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose ap tieko
se S5f.. 60c. 11.00žemo

FOR SKtN.IRRlTATlQ.NS

Tik gyvybė pažįsta gy
vybę. Lavonai nežino, kas 
yra gyvybė. (J. Keluotis).

Vargšas, kuris neapkenčia 
i turtingųjų, tiek pat nupo»- 
! lęs, kaip ir tie turtingieji. 
(Tolstojus).

(Įsteigta 1889 m-).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.F . .

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

81 firma virš 60 m. tos 
pačios š<Umos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Material Unexcelied — 
and Obtainable at Lovvest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVING!
... ..

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmbcr of tho I.lthnanlan

MODERNT Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

of
REZIDENCIJA:

6919 South Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. lr Sekm. 9-8 vaL
1 !■■■”1 1 ■■■ ■- v r »■
________________________

r $

DRAUGAI

LAISVOJI
Ne pagyrų bet darbų

Rugsėjo 25 d. “Drauge” 
buvo išspausdytas p. X laiš 
kas, kuriuo jis pliekia kailį 
tautos vadams ir nevadams.

Ar tas pliekimas teisin
gas ar neteisingas, aš sprę
sti nesiimsiu. Aš noriu skai

TRIBŪNA
vartų sušaukti Amerikos 
lietuvių Seimą ir po jo, įvai 
riose kolonijose konferenci
jas. Ir į seimą ir į konferen 
cijas būtų galima pasikvies 
ti įvairių sričių ekspertus ir 
pasiremiant jų suteiktais 
daviniais bei patarimais nu

When You Give to the

, statytį planus ir išdirbti
tytojams perduoti tik savo darbo aparatu3. 
įspūdį, kurį susidariau p. X y
laišką perskaitęs. O tas įs
pūdis štai koks: “mes esa
me geri, apsukrus ir darbš 
tųs, o jus esate negeri, ne- 
darbštus ir beveik melą- 
giai”.

Tokie galvojimai ir tokios 
mintys, kaip dėsto p. X, nie 
kam ūpo nesukelia ir jo
kiam reikalui nepagelbsti.

Mums reikia ne pagyrų ir 
kolionių, bet konstruktyvių 
minčių ir sutartinų — tvar
kingų darbų, kuriuose figū
ruotų ne asmens, bet didie
ji ir reikšmingieji reikalai:

1. Lietuvių tautos gelbė-' . f »
jimas nuo mirties. s

2. Amerikos .karo prieš 
ašį rėmimas.

Visų didžiųjų darbų ir 
pastangų sukonsolidavimui 
bei sustiprinimui būtų pra-

Ar žinai, kad -
J

Joseph Baerman Strauss, 
vyriausias inžinierius gar
saus Amerikoj Golden Gate 
tilto, savo gyvenime yra pa
statęs 350 tiltų įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

Dvyliktame amžiuje vagys 
buvo baudžiami mirtimi. Jei 
kuris išvengdavo mirties, jo 
kaktoje buvo karšta geležim 
išdeginamas ženklas.

Autografų kolektoriai sa-

Daugelis žmonių nepaken
čia tiesos dėl to, kad jų šir
dys pilnos egoizmo (saumy-1 
lės).

NULIŪDIMO VALANDOJE

\

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

iJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
ISS2-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 ~vai7Pirmad lr Ketrirtad. vak. 

Iš stoties WGE3 (1390), su Povilu fialtimieru.
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ko, kad sunkiausiai yra gau
ti autografas William Sha
kespeare. Iki šiol yra užsi
likę tik keli autografai, ku
rių savininkai niekuomet nė
ra išstatę pardavimui iš var
žytinių (aukction sale).

Santos, pajūrio miestas 
Brazilijoj, dažnai yra vadi
namas kavos puodu dėl to,

kad jame yra dideli kavos 
sandėliai. Plaukiant jūromis 
pro tą miestą net už šimto 
mailių nuo krašto galima už
uosti kavos kvapą.

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

+A
3 Metų Mirties Sukaktuvės

KAZIMIERAS
VAIČEKAUSKAS

Mirė Spalio 8 <1.. 1942 m„ 
6:55 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 1S Vi
duklės parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Marijoną lr žentą 
Frank Hostlck, Julia Ir žentą 
Benediktą Jonulj; 2 sūnus 
Stanislovą . Ir marčią Helen, 
Kazimierą lr marčią Vlctorla: 
6 anukus, lr kitas . gimines 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
seserį Antaniną ir kitas gimi
nes

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituaniea Avenue. Laidotuvės 
jvyks plrmadlen). Spalio 12 d.. 
1942 m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas Į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
‘amus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nu'lflde:—

Dukterys, Sūnai, Žentai.
Marčios, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius:
Antanas M, Phillips.
Telefonas Yards 4908.

MORTA ANDRIJAUSKIENE 
(po tėvais ZekoniAtė)

Jau sukako 3 metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iž 
mūsų tarpo mylimą motiną 
— Mortą Andrijauskienę.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsi.

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasišaiinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas 
šv. Mišias už jos sielą Spalio 
19 d., 1942 m„ Šv Antano 
parap. bažnyčioje, 7:45 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose.

Nuliūdę lieka:
Dukterys: Magdalena, Do

rothy ir Sofija.
k

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTORo

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0800

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. T. RIDIKAS
8331 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419 .

I. J. ZOLP
1040 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 VVEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Pbone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9001
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Naciams nebesisekant
Nacių propagandistų mašina pradėjo skelbti, kad, 

girdi, vokiečiai pakeitę savo planus. Stalinogrado jie 
jau nebebusią. Esą strateginiai tikslai prie to miesto 
jau pasiekti. Paskutinius žygius atliksianti sunkioji at
tikti ja ir nardytojai lėktuvai (stukas).

flet tai yra mėginimas muilyti vokiečių visuomenės 
akis ir teisinti savo nepasekmingą žygį į Stalinogradą.

Istorija, išrodo, kartojasi.
Pprnai rudenį naciai buvo tikrų-tikriausi, kad jie pa

ims Maskvą ir Leninogradą ir ten “žiemavos”. Jie lie 
tik kad nepaėmė tų miestų, bet buvo priversti gerokai 
atgal pasitraukti ir pakelti labai didelius nuostolius.

Ir dabar — žiema čia pat, o nei Stalinogradas nei 
Kaukazas, kaip buvo planuota, liėra dar paimtas. Ne
paimta todėl, kad nepajėgia paimti. Notas buvo labai 
didelis, nes Stalinogradą pasigrobus, Rusijai būtų už-’ 
duotas didelis smūgis susisiekimo ir ekonominiu at
žvilgiu.

Antrasis Hitlerio nepasisekimas Rusijoj ir antroji 
žiebia Berlyno ašiai sudaro katastrofišką padėtį. Per
nai naciams iš panašios padėties pavyzd išsisukti, bet 
kaip bus šią žiemą? Karo pralaimėjimo šešėlis Hitlerį < 
dar labiau ims sekti ir kankinti. Juo dažniau neišsipil
dys Hitlerio duoti pažadai, juo didesnis kils Vokietijoj 
nepasitikėjimas diktatorium, tr patys naciai pradės į 
jį šnairuoti. Tokia situacija greičiau priartins Hitlerio 
krtivino siautimo galą.

tačiau, nereikia manyti, kad tie Hitlerio nepasise
kimai suretins Amerikos ir santarvininką didžiojo pri
sirengimo ofensyvon žygius. Visų santarvininkų jėgų 
inobįlizavimas ir karo reikmenų produkcija eis dar pla
tesniu užsimojimu, kad Berlyno-Tokio ašį į dulkes su
malti ir užtikrinti pasauliui Prezidento Roosevelto pa
skelbtas keturias laisves ir įgyvendinti Atlanto čždrte- 
rio kilnius dėsnius.

Chicagos arkidiecezijos savaitraštis “The New 
World” rytoj pradeda savo metinį naujų skaitytojų va
jų. Vajuje, kaip pats laikraštis praneša, darbuosis 150,- 
000 asmenų, daugumoje katalikiškųjų mokyklų mokinių.

Ta proga J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch pa
rašė tikintiesiems laišką, kuriame ragina ir diecezijos 
savaitraštį platinti ir, apskritai, didžiausio dėmesio 
kreipti į katalikiškąją spaudą.

“Ypač šiais laikais ir laikais, kurie ateina”, rašo 
arkivyskupas, “didelis darbas laukia katalikiškos 
spaudos. Tarp paskirų asmenų ir grupių pastangų 
skleisti bereiigiškumą ir laimėti aplodismentus be re
ligiškais pagrindais pagrįstoms politinėms ir socia
linėms sistemoms, yra reikalinga parodyti mūsų žmo
nėms, kad tik ant Krikščioniškosios Tiesos pagrindų 
galima pastatyti pastovią žmoniškesnę santvarką”.

Toliau Jo Ekscelencija nurodo, kad tik pakeliant 
žmogaus prigimtį Kristuje, mes galime surasti pasau
lio problemų išrišimą. Toji tiesa turi būti skelbiama ne 
tik iš sakyklų, bet ir per katalikiškąją spaudą. Atsi
žvelgiant į tai ir visą eilę kitų dalykų, yra būtinai rei
kalinga, kad katalikiškoji spauda būtų stipri ir gausin
gai skaitoma, kad neliktų nė vienos katalikiškos šei
mos, kuri neprenumeruotų bent vieną katalikišką laik
raštį.

Pati New World redakcija ypatingai didelio dėmesio 
kreipia į savo laikraščio platinimą. Ji primena Popie
žiaus Pijaus X-tojo žodžius, kuriais jis aptaria kata
likiškos spaudos reikšmę, sakydamas, kad, jei nebus 
pasirūpinta katalikiškaja spauda, veltui bus steigia
mos misijos ir statomos mokyklos. Toliau redaktbrius 
nuo savęs prideda:

“Tai yra komplimentas katalikiškos spaudos svar
bai, kuomet Hitleris pirmiausiai ją nušlavė okupuo
toje Europoje. Po to jis savo jėgas sukoncentravo 
prieš mokyklas ir bažnyčias. Užkirsdamas kelią in
formacijoms, lengvai galėjo siekti savo blogų darbų, 
žodžio ir spaudos laisvė greta Uranijos negalėjo eg
zistuoti”.

Tai parodo, kaip’ didelė yra Atsakomybė spaudos 
darbinihkų. Katalikiškoji spauda yra mūsų laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo ihtergralė dAlis. Dėl to žmo
nių laisvės priešai-diktatoriai pirmiausiai pasirūpina 
sunaikinti katalikų spaudą, nea ji turi didelę galybę, 
nes ji pastoja kelią žmonių išnaudojimui, smurtui, ne
teisėtumui ir yergovei., Jt - •

Atsižvelgiant į tai, ir mes, lietuviai katalikai, deda
me didžiausių pastahgų, kad išlaikyti savo Vienintelį 
religinės ir tautinės minties lietuvių dienraštį pasauly.
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Katalikai ir valstybės gynimai
Ber daug metų Meksikos diktatoriškoji valdžia per

sekiojo Katalikų Bažnyčią.
babar, kai tikinčiųjų būklė tame krašte pagerėjo ir 

kai Meksika paskelbė karą Berlyno ašiai, kairieji ele
mentai iš naujo daro katalikams visokių primėtiūėjilrių 
ir Įtarinėjimų.

Thos įtarinėjimus visai išblaško New York Times 
korespondento pasikalbėjimas su Meksikos miesto ar
kivyskupu Luis M. Mdrtinez.

Arkivyskupas labai stipriai pabrėžia, kad katalikai 
turi bendradarbiauti su civiline vyriausybe, neš jai yra 
dliota teisė nustatyti tautos politinę kryptį tarptauti
nėje arenoje, ypač tada, jei kyla gihkluoti konfliktai.

“Santykiuose su naciais mes laikomės Šventojo Te. 
vo pareikšto nusistatymo; kuris pasmerkė nacizmo 
doktrinalines klaidas“....

Tai pasakęs Meksikos ark i yy Skupas dai* pridėjo, 
kad Meksikos katalikų hierarchija neturi jokių ryšių 
sU politinėmis ir civilinėmis OPgafiizačijomis. Katalikai, 
kaipo piliečiai turi Laisvę organizuoti savo politinę ir 
▼iteuomeninę veiklą taip, kaip jie geriausia nusimano. 
Bažnyčia tik ragina juos laikytis katalikiškųjų dėsnių.

Arkivyskupas pranešė ir tai, kad Katalikų Akcija y- 
ra nustačiusi programą, kuria bus teikiama dvasinė
pagalba karo metu.

Kaip visuose kituose kraštuose katalikai pirmieji ei
na i darbus ir kovas dėl tėvynės, taip elgiasi ir Meksi
kos katalikai. Jei kas jiems daro priekaištų, daro tai 
blbga valia.

Katalikai visur savo politines pareigas eina sąžinin
gai ir ištikimai. Reikale ir gyvybės savo tautai neši
au,

Šluoja lauk koiminadij šlamštus
Ir Brooklyno lietuviškųjų bolševikų Laikraštis užsi

manė mus plūsti. Prapliupo ir jo rfedaktoriUs A. Bim
ba (kokia yra jo tikra pavardė?) ir jam labai įprastu 
Jcomunacišku tonu šmeižia mūsų veikėjus ir mūsų laik
raščius. \

Slakerių ir tautos išgamų melagystės ir nuolatiniai 
šmeižtai, kaip teko nugirsti, įgriso net jų redaguojamų 
šlamštų skaitytojams. Sątnohingesnieji juos pradeda 
šluoti lauk iš savo namų.

Ir gerai.
Negarbė tiems lietuvių namams, kUritiOS lanko di

džiausių mūsų tautos laisvės it nepriklausomybės prie
šų leidžiami ir redaguojami laikraščiai.

SPAUDOS APŽVALGA
ir bus - naciai bus išnaikinti

Sąmyšyje sti Vokietijos diktatoriąiis Hitlerio, Visos 
Europos nelaimių kaltiriinko, paskiausiai pasakytąja 
kalba “T-nė” padarė tokių pastabų:

“Jis perttai kalbėjo, kad Rusija jau “sudaužyta”, 
bet praėjo metai, o Rusija kaip laikėsi, taip ir lai
kosi. Jis grasino Anglijai atsilygihtl atakomis už puo

lamą Vokietijos iš oro.
“Hitleris šaipėsi iš Suvienytų Tautų pastangų. Nie

kino Anglijos, Amerikos ir RtisijOs karo vadus. Juos 
net iškeikė. Bet kuomet žmogus pradeda keikti — he 

Viskas gerai namie.
“Savo prakalbą užbaigė liūdnoku pareiškimu*. “Mes 

laimėsime šį karą arba būsime išnaikinti”....
“O nėra abejonės, kad pasaulio čtrąskūnai bus iš

naikinti, nes tuos drąskūhUs ištiaikinti yra pasiryžę 
visos Suvienytos Tautos ir jų žmonės”.

‘Patys naciai jau nujaučia, kad jie karą pralaimės. 
Taip ir bus. Jų visos jėgos turės būti ir bus sunaikintos.

Pirmasis šių mokslo metų “6v. K. A. Aidų” taimeris 
išėjo gražus lr turiningas. Leidėjas reikia sveikinti, kad 
jos pajėgia išleisti taip gražy "žurnalėlį. Bravo!

Hitlerio karo atklys jaU 
menkai arit kojų bepastovi.

□Geringas mėgina tą ark
lį, ant kurio sėdi Hitleris, 
paremti savo kalbomis.

Bet tai nedaug gelbsti.
Arklys šlyja ant šonų ir 

riek.
Skuba į pagalbą ir Goeb- 

belsas su savo naeiška pro
pagandą bet ir iš to nieks 
neišeina.

Goerihgo ir Goebbelso pa
ramstytas arklys vos tik be
išliko Hitlerį.

Hitlerio arklio gyvybei, iš- 
rodo> Valandos yra suskai
tytos.
JT • ' u-M

Taip vaizduoja Hitlerio 
karo mašiną gabus Cbicago 
Tribūne karikatūristas p. 
Orr.

Vaizduoja teisingai.
Nacių karo mašina gero

kai subraškėjo ne tik Rytų 
froiite — Rusijoj, bet ir ki
tuose frontuose.

Besiartinantieji Rusijos 
šalčiai nacius į desperaciją 
Varo. Jie puikiai atmena, kas 
buvo praėjusią žiemą.

Šią žiemą bus blogiau.
Didieji šalčiai Hitlerio ka

ro arklį visai gali pribaigti.
•

Naciai ir fašistai bus su
daužyti.

To Visi siekiame ir taip 
bus.

Tačiau svarbu, kad Ame
rikos ir jungtinių tautų lai
mėjimas greičiau įvyktų.

Todėl reikia mums dau
giau U. S. karo bonų išpirk
tu daugiau geležies ir plie
no laužo surinkti, gausin
giau Amerikos Raudonajam 
Kryžiui aukoti, skubinti ka
ro amunicijos gamybą.

Po svietą pasidairius
Visokie lietuviški laisva- 

galviai (laisvamaniai) Vi
suomet save deda “pažan
giaisiais”. Savo “pažangu
mą” jie figeriuoja tuo, kad 
gazietose Dievo vardą rašo 
mažaja raide. Iš tikrųjų, pa 
siekti tokią pažangą, juk 
tai ne baranką suvalgyti. 
Kiaules ganęs, nei škulęs 
nematęs, Amerike pramokęs 
savo pavardg šiaip taip pa- 
kerverzuoti dedasi ‘ ‘pažan
gesniu” už mokyčiausius pa

(Iš “Draugo” 1917 metų 
spalių 10 d.).

Nauja valdžia Rusijoj.....
Kerenskiui pavyko sudaryti 
naują koalicinį kabinetą, ku
rio šeši nariai yra socialis
tai, o trys kadetai

A

Ki Gugio laidotuvės... Kun. 
Pr. Gugio laidotuvėse pa-' 
mokslus pasakė kun. Alek. 
S k ripka ir kun. P. Serafinas.

Visiems reikia daugiau 
dirbti ir daugiau aukotis.

Mūsų padidintos pastan
gos greičiau nuvers ruo ko
jų Hitlerio karo arklį ir 
greičiau jiedu abudu — ir 
Hitlerį ir jo arklį palaidos.

Taupyk laimėjimui!
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šaulyje žmones, kurie Dievo 
vardą rašo didžiąją raide.

Dievo vardo rašymo ma
žąja raide atžvilgiu iki šiol 
“pažangiausi” ant svieto 
buvo eieilistai ir jų išperos 
balšavikai. Dabar, žiūriu ir 
Bruklyno “tautiška” ga
zieta pradėjo Dievo vardą 
rašyti mažaja raide (2iūr. 
num. 40 str. “Kada gersime 
septynių mulų galybes per
galės taurę”).

Mano delnas išfigeriavo 
ir dėl ko taip atsitiko. Poe
tas Tysliava, negavęs ant 
Parnaso pripažinimą, nusi- 
kraustęs ant žemės nutarė 
kuo nors kitu pasižymėti. Ir 
pasimojo — pasiekti cicilis- 
tiškos ir balšavikiškas “pa
žangos” lygį.

Viešniai iš Sov. Sąjungos 
Liudmilai Pavličenkai nuva
žiavus į Vašingtoną, kai ją 
priėmė britų ambasadorius 
Halifak ir kai misis Hali- 
fax, kviesdama tą proga į 
svečius tūlą Lawrence Ad- 
lerį paklausė, ką jis norėtų 
Vašingtone matyti, tas at
sakęs:

— Liudmilą Pavličenko!
Čikagos balšavikų erštas 

Andriulis iš to išfigeriavo 
labai didelę svarbą. Tik pa- 
mislykit, Adleris Vašihgto- 
ne nieko nenorėjęs matyti, 
kaip tik Pavličenko.

Mano delnui tai nėra jo
kio dyvo. Jei mister Adleris 
yra dar neženotas žmogus, 
tai tokios progos: pamaty
mai, ar pasimatymai, yra 
visai haturalus dalykas.
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Šešta

Aviacijos atakų paslaptys ir rezultatai į
- Kiek bombų pdkelia lėktuvai. - Ope
racijų skubumas. - Kokius taikinius bri
tai pasirenka. - Ką padaro nuskridęs 
LOOO lėktuvų

— Svarbiausia faktas apie 
dabar besiliepsniojantį karą 
yra tas, kad aviacija išsi
plėtojo į didžiausį ir lemia
mą veiksnį karo vedime, — 
taip pradeda majoras Alek
sandras P. De Seversky sa
vo naujai šiemet Amerikoje 
išleistą ir jau spėjusią pa
garsėti knygą “Victory 
Through Air Power”.

Brity aviacijos pažanga

Tikrai, šis karas atnešė 
iki šiol istorijoje negirdėtas 
aviacijos atakas, kuriose da 
lyvauja daugiau, kaip 1.000 
lėktuvų, kuriose sėjąmos 
bombos nelengvesnės, kaip 
1,000 svarų, o kaikurios net 
ir 4.000 svarų.

Aiškumo dėliai tik prisi
minkime britų aviacijos pa
skutiniu trejų metų progre
są (Žiūr. “As Hitler 
sowed...”). 1940 metais di
džiausia Vokietiją atakuo
jančių britų jėgą buvo 100 
lėktuvų ir jie metė bombas 
iki 500 svarų.

1941 metais britai atakon 
skrido būriais iki 300 lėktu

vų. Daugelis jų beriamų 
bombų jau svėrė iki tonos 

! apie 2204 svarus) ir britų 
bombonešiai, jau pajėgė pa
kelti 3 kartus tiek sprogsta 
moaios medžiagos, kaip me
tai atgal.

Dabar •
1942 metais britų lėktu

vų mėgiamosios bombos jau 
yra 2 tonų (apie 4408 sva
rų) ir bombonešiai gali neš
ti iki astuonių tonų baisio
jo krovinio, o atakose, kaip, 
pvz., š. m. gegužės 30 d. 
puolant Koelną, jau dalyva
vo net 1130 lėktuvų. Ir tai 
dar ne galas, ir tai dar jau
čiamas lėktuvų atakų pro
gresuojantis tempas. Saky
sime š. m. rugpiūčio 18 d. 
britams puolant Dieppe per 
tą vieną dieną į Europos 
krantus buvo 2,500 lėktuvų 
perskridimų (anglai tą va
dina “2.500 airc.aft sor- 
ties”, kur žodis “sorte” rei
škia vienas operacinis skli
dimas vieno lėktuvo. Plačiau 
apie tai “Bulletins from 
Britam” š. m. Nr. 107).

PIRMOJI PADANGA IŠ PERDIRBTOS GtJMOS

William Jeffei’s (kairėje), 
pirmąją pagamintą padangą 
Carpehter, of Ū. S. Rubber

Greit ir planihgai
Kad dezorganizuoti (su

maišyti, apsunkinti) gyny- 
mąsi lėktuvų atakos dabar 
taip šutVatkomos, taip vis
kam iš anks.o pasiruošia- . 
ma, ta:p kad milžiniškas 
tūkstkrities lėktuvų puoli- ! 
mas ant kokio pramonės j 
centro pravedamas per va- j

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETU VISKOS-K AT ALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

VALANDĖLEI
Garsusis Universiteto pro

fesorius, apsuptas visoš ei
lės knygų, iš lėto račė *ėna 
plunksna. Ji kartkartėmis 
girgždėjo. Knygyne taip pAt 
flts:rado jaunų studentų, ku
rie vieną ar antrą knygą pa
vartą, žaibų greitukių nusi
rašė jiems reikalingas žinias. 
Pasiapčionriis nusišypsodavo 
iš profesoriaus eehos plunks
nos, kuri kaip tik pati pi
giausia — penkių centų ver
tės.

Viena drąsesnė studentėj 
pasigailėdama, pasiūlė savo 
gražų auksinį pluhkmakotį, 
pasigirdama turinti dat pen
ketą namuose. Mbkslihirtkas 
padėkojo, atsisakė tačiau 
nuo dovanos paaiškindamas, 
“tokia plunksna verčia ma
ne greičiau rašyti; aš, tuo 
tarpu nbriu pasirinkti to
kius žodžius, kurie tnano min

< "Draugaji" Acme teiepoou. tis tikriau išdėstys. Ši sena 
Rubber Ccordinatob, priima piunk8na dubda man iaiko 
iš perdirbtos gumos iš F. S. - pagalvoti”.
Compariy. Niekas negali sakyti, kadI • »

Amerikoje mažai judėjimo.
landą ar per valandą 15 Gaįia sakyti, turbūt, jo net 
inin. Tokiam tirštam bom- perdaug, viskas taip greit 
bonėšių spiečiui belauktai sūka8i kad hėr laiko pagal- 
atsRMdus vietinė gyhimdsi Voti. Kol ligonis pamąstys 
aviacija, nei vietinės prieš ar reikia pasiduoti operaei- 
lėktUvihės baterėjos ne ką ja.i, pastebi kad jis jau sveik- 
gali Bpirtis. šfca namuose, linksmesnis;
Ką britai bombarduoja hes chirurgas rtupioVė žar-

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 llETLVtSKŲ IR t ANGLIŠKOS)

visų spausdinamų KatdUklšktj Kalėdinių Kortelių visojeLietuviškiausios
Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pitma Visoj AnicHkoj, kilti spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles.

2334 S. Oakley Ave Chicago, Illinois

Savo tokioms masinėms 
oro atakoms britai pasiren
ka pačius reikalingiausius 
taikinius. Taip, pavyzdžiui, 
dabar sąjungininkų jėgos 
daugiausia nukenčia nuo vo 
kiečių submarinų, lėktuvų 
lt tankų. Dėl to ir britų di- 
džiosioS’ lėktuvų atakos bu
vo nukreiptos prieš subma
rinų Dieselio mašinų fabri
kus Augsburge ir Koelne, 
prieš submarinų dirbtuves 
Bremene ir Emdene, prieš 
lėktuvu fabrikus Focke 
Wulf — Bremene (kur ga
minami garsieji vokiečių ke 
urių motorų lėktuvai), 
iries Heinkelio lėktuvų fab
rikus Rostockė (čia vokie
čiai per savaitę padaro 35 
įaujus lėtuvus, jų tarpe ke
purių motorų bombonešius 
N. 177 ir Nr. iii, naikintu
vus Nr. 113, torpedinius lėk’ 
tuvus Nr. 115 ir jurų bom- 
boriešiūs N. 11).

Griuvėsiai ir pelenai a
Ir rezultatai tų atakų — 

berhaži: keturios koncen- 
tocką pavertė į pelenus, š. 
m. geg. 30 d. nu9kridę Virš 
Kselno llJO anglų lėkttiviį 
per 90 minučių baisiai bom
bomis apmėtė plotą aštuo
nis sykius dideshį, negu 
patsai Londonas ir žvalgy- 

. — • -

nos galą, ar plaučius sutai
sė, ar ką kitą padarė.

Greitumas, tiesa, tuti sa
vo gražias ypatybes; bet tei
singiau galima sakyti, kad 
gražesni dalykai pagaminti

tiktai iš lėto. Gamta ima net 
pora šimtų metų kol paruo
šia milžinišką ąžuolą, fttnė 
daug laiko iki kol šv. Petro 
bazilika įgijo dabartinę iš
vaizdą. Žmogus, nori moks
lo, grožio, pažangos įsigyti 
viena diena ar metais.

Kad daugelis bijo pagal
voti apie ateitį galima spręs
ti iš nuolatinio blaškymosi, 
kuriuomi pasižymi he tik 
suaugę seni žmonės, bet ir 
jailni. Jeigu pasitaiko, kad 
sekmadienyje prastas oras, 
negalima kojos iškelti iš na
mų kiek rūgojimo, piktūmd 
ir nepasitenkinimo. Nori vi
si palakstyti, pamatyti nau
jų vaiždų, bet ne raftfai pa
sėdėti.

Tas ieškojimas nuolatinių 
įspūdžių kaip tik teikia pra
džią visokiems neapgalvo
tiems žygiams. Jau keturio
likos metų amžiaus vaikė
zai, tėvus palikę, eina vieni 
pasivažinėti; jeigu gera pro
ga, užmuša autoiriobilio sa
vininką, pasiėmę mašiną le
kia taip kad rodos ratai že
mės nesiekia.

Tylos neapykanta, trūku
mas susikaupimo apie sekan
čią dieną, daug žalos atne
ša. Negalima vaikų perdaug 
kaltinti, nes ne tik kad tė
vai jij nesudraudžia, bet pa
tys pirmieji teikia pavyzdį. 
Judėjimas nevisuomet liudi
ja Apie nepaprastą pažahgą 
— gali nurodyti stoką pažan
gos Arba vidujinę suirutę, 
i A.B.C.J.

bihių lėktuvų foto huotrku- i 
kOS liudija, kad paliko tik
tai griuvėsius. Tie&a, kaiku- 
rie fabrikai yra suhaikihti 
labai, bet dar pataisomai, 
pvz., Heinkelio — Rostockė. 
Bet jų atstatymas ims ma
žiausia — porą mėnesių. 
Fer tą laiką jie būtų pada
rę apie 280 lėktuvų. Libijos 
ar Rusijos fronte tai jau 
Būtų didelė žymė, o dabar

— jie tik remontuojami, ir 
atstatymui pasibaigus dar 
nežinia ar vėl neatskris bri 
tų plieniniai paukščiai.

(Kitą sykį — apie vokie
čių pabėgėlius nuo britų 
oro atakų, — ką rusai ran
da vokiečių kišenėse; kiek 
vokiečių karių atitraukė 
nuo fronto britų aviacija).

K. j; Prunsitls

Budriko nedėlini 

radio programa
Nedėlios Vakare, 9:tą va

landą dfeicdgba laiku. Bud
rike radib orkestras ir ba- 
ritohas Algirdas Brazys dai
nuos ' pritariant Orkestrai: 
“Saulelė raudona”, ''■kai as 
turėjau ka me mergelę”; “0l 
kas Sodai” ir “ToreadOr dai
lią iš operos “Carihėh”.

JOS. F. BUDRIK, INC.
8241 South Halkted Street 

Pranešėjas

Kiek mokėsi kalbų, tiek 
būsi vertas. (Senovės prie
žodis).

Teisybė nepakenčia tlhgi 
nių prabanga ir neišmanė 
lų pasipūtimo.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

10 cuiiij, po 7ft centus vienas — 
gaunamu tiktai nudriko 

."isuij:>ji‘ Krautuvėje
Mylėjau Mergelę Ir Močiutė 

Manę Barė — {dainavo Bekerls.

Plaukiu Mano Laivelis Ir Jau
noji Mergelė —■ Įdainavo Bekerls

Stasytės Polka ir Chicagiečių
Polka — Jezavito Radio Orkestrą

Lietuvių Radio Melodijos ir 
Dzūkų Potka — ĮgrOjo SePelk, 
Schemett & Labanauskas♦

Sužadėtinių Valcas te Rosallu- 
tės Polkd — {dainavo PUpų Die- 
dlenė

Sekminių Valcas ir Obelių Pol
ka — {grojo Biržys

G->rdus Alutis Ir MarlathpolėS 
Polka — Įgrojo Biržys

i
Septintame Rojuje ir Jaunys

tės Meilė — Įdainavo Sabu n sus
kas

Sukas Ratukas Polka ir Būk 
Vyras Polka — (dainavo Dvario
nas.

Virbalio Polka ii- Polka. Dėl 
Numylėtos — {groo W. Gula.

Aukso Žuvytės Polka Ir Regi
nos Polka — (dainavo Padaužos 
Gru pė

Meilės Karalaitis ir 4 Ratai — 
(dainavo Pazerskas

Ruduo ir Nepamiršk Mane 
Valsas — Įdainavo Sabanausk&s

Oi, Mergyte, Tu Jaunoji ir Vai 
Nekukuok — (dainavo Graužinis

Vėderas ir Mikita — Įgrojo 
Cetkauskas ir Vilniškis

t
Siaurus Vėjas Raišiai Ūžia ir 

Kur Tas Šaltinėlis — Įdainavo 
Graužinis. ,

Jeigu norite prisiųsti J kitų 
miestą, tai supakavimaa ir pri- 
sĮunUmas kalnuos vienas doleris 
ekstra.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

Didelė Rakandų Krautuvė, 
Radio ir Jėwelry

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7238

w. tfT~r-
I>idžlamas žymus Radio ptog- 

P&tUas Sekmadienio vakare 9 vai. 
WCFL lOOO K.

Ketvirtadienio vakare T valandą 
WftRC 1450 K.
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WflTCH OUT!
Wktch out that yOur breath does hot 

offend .; i you yourself probably don t 
tnow wHvtHfer ltfs offensive or otherwlse. 
If yOti want to make a hit wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And ltfs e-sy. 
Simply rinse tbe mouth wlth Llsterlne 
Antlseptic before you start out. Llsterlne 
halta food fermeptatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some ftuthorltfea, thcn ovėr- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., Št. Louis, Mo.

Bol oro Any boto Ūse
LISTERIRE ANTISEPTIC

To Moko Toor BroatJk Strooter

SKAITYfelTfe “DRAUGĖ

Lengviau yra iš smėlio 
pastatyti ore pilį; negu su 
idhgti visuomenę be tikėji
mo į dievybę. x

(PLUTARCHAS).

Vienintelė Lietuviu 

Wholesale Liąuor 
įstaiga Chicagoje

PARSIDUODA
21 Kietų, 
15 Fletų, 
15 'Fletų, 
i: Pietų. 
12 Pietų. 
10 Pietų. 

Š Pietų. 
6 Pietų.
2 Stotai.
1 Atoras.
2 Pietai. 
6 kamb.

IlO. 880.00 
t M,000.00 
| 7.tOO.00 
t t.OOO.ŪO
$ 5.400.00 
i 5,000.0(1 
$ 4.oot.no 
laitai geroj
4 (lėtai, 2
5 tirtai, i 
po adresu 
Bungalou.

rendos J 
rendos I 
rendds ) 
rendee j 
retlfirts | 
rendds j 
rendris į 
vietoj:
garapžlal: 
snradilus;

metus:
nietus;
met”S;
metus;
rrietul;
metvs:
metus:

— Raida
— Kaina
— Ka ni
— K Ina
— Kaina
— Kl

oo.nox 
o.rto

alna 
— Kairia

— Kaina $16 900.00 
— Kairia IiB.too.no 

Kaina $15.500.1)0

$50.1 
$40.

«8.00rt.OO 
•,600.00 
$21 600 00 

$22,000.00 
$20. 00.00

7030 8. Arteatah — GH« pirkinys. 
Mtrąuette Parke. — $6.9 0.00

pastatyti 2 fletųTiktai Defense darbininkam 
mūro namus. 4 Ir Ri kambarių
VI8O8 VlR8 MINfeTOS NUO8ĄVTBes RANDASI 

GEROSE VIETO8E

john Pakel
titiiLtiifeb And reAl fesTAfe

8810 98, Heatertl Ave.
, ____ -.11, .U,.* i .

S gulime 
i barių.

FhOhfe: OkOveklti b36o

Didelio PaalrinkimaM 
NAihlrtlų, imįieHuotu 
ir Lietuviškų Gėrimų:

Parduodame 
Tiktai Taverttamfl. 

bisakymai tftveSlojaini 
Sekančią Dldną 

Valandos: 0 Iki 5 P. M.
U įdaryta kotna BeitadlenJ FRANK VTŽGAKD, Šaš.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
824Ū-48 80. CALIFORNIA AVK 

Tel. REPuhllr 1.53M -H

4.oot.no
IiB.too.no
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CHICAGOJF IR APYLINKESF
So. Chicagos žinutės

Sv. Juozapo bažnyčioje per 
visas 40 vai. atlaidų dienas 
žmonės gausiai lankė bažny
čią rytais ir vakarais. Sesu
tės Leonarda ir Consumata 
labai artistiškai išpuošė al
torius, kurie visų tikinčiųjų' 
akis traukė. Choras gražiai 
giedojo mišparus, ypatingai 
paskutinį vakarą, kada į tal
ką chorui suvažiavo daugu
ma provincijos vargoninin
kų.

Neišdildomą įspūdį darė 
gausus atsilankymas dvasiš
ki jos ir procesija lauke. De
gančios žvakės mirksėjo 
kaip žvaigždės tyram dan
guje. Tai nuopelnas mūsų 
kleb. kun. černausiko, kuris 
atsidavęs dirba parap. dar
bą.

d. spalio dalyvavo “in cor
pore šv. Komunijoj ir iškil
mingai minėjo savo globėjos 
šventę. Po Mišių įvyko ben
dri pusryčiai parap. salėj. 
Be to, dar turėjo trumpą su
sirinkimėlį kas link rengia
mos pramogos lapkr. 22 d. 
Toj pramogoj laimingiems 
teks du kalakutai ir daug 
kitų dovanų. Prašome visų 
tikietus įsigyti iš anksto nuo 
sodaliečių.

Pantry party seselių rei
kalams įvyko spalio 5 d. Se
sutės apdovanotos gausio
mis dovanomis. Jų vardu, 
nuoširdus ač'.ū moterims ir 
mergaitėms už dovanas, So- 
dalicijai už pasidarbavimą 
ir vaišes, ir tiems, kas tik 
kokiu būdu prisidėjo.

Sv. Teresėlės Sodallcija 4
šiomis dienomis pas tėve 

liūs vieši parvykę sūnūs ka-

PIRKITE 
Šalto Oro Reikmenis

KUR YRA

Geresnės Prekės 
Didesnis Pasirinkimas 

Žemesnės kainos — 

Peoples Furniture Company 

Krautuvėje

KOMBINACIJOS 
geso ir anglių pečių 

geras pasirinkimas 
už labai

prienamas kainas!

Matykite juos šiandien.

riaji: J. Cickevičius, kuris Kitas laiikas-kvietimas 
turi corporal laipsnį ir tar-! buvo iš Visų Šventųjų drau- 

nauja Air Corps; J. Grigą- gijos į metinį banketą ir at
laitis, taipgi turįs aukštą 
laipsnį ir tarnauja Air Corp.

siųsta 13 tikietų (po 75 c. 
vienas). Draugija numatė

Linkime smagiai dienas ir gi rezervuoti banketą 
praleisti savųjų tarpe. stalą ir visus tikietus nu-

---------------- 'pirko iš iždo užmokėdama
Kaip jau buvo pranešta,1 $9.35.

neužilgo mūsų bažnyčioje 
bus įsteigtas tam tikras pa
veikslas su vardais jaunuo
lių, tarnaujančių Dėdės Sa- 
mtf kariuomenėj, laivyne, air 
corp ir kitose dalyse. Kle-; gražių vaisių, 
bonas jau gavo tą paveikslą. iš Federacijos 12 
ir turi daugelio vardus. Bet riaus pranešta, kad 
dar ne visų. Todėl prašo tė
vų, kad, surašę ant tam tik
rų kortelių vardus, tuoj grą
žintų. Apie tai bus paskelb
ta ir bažnyčioje.

Darbščios mūsų parap. mo

Koks gražus draugijų 
tarpusavis bendradarbiavi- 
Taip ir turi būti. Kai drau
gijos remia vienos kitą, tuo 
met ir parengimai duoda

sky- 
sky-

riaus vakaras bus gruodžio 
27 d. Tikimos, kad šis va
karas bus sėkmingas ir kad 
draugijos jį parems kiek 
galėdamos. Juk Federacija 
visas garsina ir remia. 

Pranešta taip pat, kad Ci-
terys: T. Miciumene, šešto-, . .,. _ . „ ...... i cero dabar eina nepapras-kiene ir Sung.aihene įteikei „ . .B 1 įas ‘Draugo vajus, kuriam
mūsų bažnyčiai pu:kių baž 
nytinių rūbų, būtent altoriui 
apdengti, kamžą, albą ir Mi
šių tarnautojams b e r n i u - 
kams puikius rūbus. Ačiū 
joms už taip gausią auką ir 
pasišventimą.

Parap'joj randasi ligoniui: 
B. Yuškienė, D. Rakauskie
nė, mamytė M. Antanaitie
nės, kuri grįžo iš ligoninės, 
ir randasi pas dukrelę na
muose; taipgi Niklaus, kuri 
ilgas laikas kaip serga, o 
šiomis dienomis ir vėl tapo 
išvežta į ligoninę. Prašom 
Dievo grąžinti jiems sveika 
tą, kad vėl grįžtų prie kas
dieninio užsiėmimo.

vadovauja toje srityje pa
tyręs asmuo — A. Daugir
das. Pirmininkas Zakaras 
ragino, kad ne tik kiekvie
nas narys turi užsiprenu
meruoti dienraštį, bet ir pa
gelbėti vajaus vedėjui įneš
ti katalikišką laikraštį į 
tuos namus, kuriuose dar 
nebuvo.

Iš Labdarių Sąjungos 2 
uopos pranešta, kad jos me
tinis banketas rengiamas 
pirmą advento sekmadienį, 
taipgi, kad Sąjungos meti
nis seimas bus lapkričio 22 
dieną, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos salėj, 
Brighton Park. Seimas pra
sidės iškilmingos Mišiomis

Draugija, be abejonės, daly 
vaus seimely, nes ji domisi 
kiekvienu Lietuvos ir lietu
vių katalikų išeivių reikalu.

Seretorius pranešė, kad 
jau gautas iš valdžios nuo- 

1 šimtis už Karo Boną, kurį 
draugija yra pirkus. Pasi
rodė, geras ir saugus in- 
vest mentas.
• Ligonių komitetas prane
šė, kad sunkiai serga narys 
— laidotuvių direktorius S. 
D. Lechavičius. Kiti visi 
nariai šiuo metu yra sveiki.

Pranešta, kad parapijos 
bazare draugija turi savo 
būdą ir paragina nariai, pa 
gal savo išgalę, vienu ar ki
tu būdu prisidėti prie baza
ro pasisekimo.

Šv. Antano draugijos me
tinis banketas bus už mėne
sio. Apie jį bus plačiau kal
ba sekančiam susirinkime. 
Primename tik draugijos na 
riams, kad kievieno yra 
šventa pareiga ne tik pa
čiam tą vakarą dalyvauti,

* 4/a i* H lo “ 1 \ >

CLASSIFIED ADS

HELP VVANTED — MOTERYS
II “DRAUGO"

1 DARBŲ SKYRIUS
MERGINOS Ir MOTERYS prie abel
nų dirbtuvėje darbų. Turi apsiimti 
dirbti dienomis ir vakarais. Emp- 
loyment ofisas atdaras nuo 7 vai. 
ryto Iki 9 vai. vakare. laikas ir 
pusė mokama po 8 valandų darbo 
dieną ar po 40 valandų auvaitėje. 

CAMPBF.LI, SOUP COMPANY
titrai Dtvtston 2550 W. S5th St.

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTI81MG DEPARTMENT

117 No. Dcsu-bom Street
Tel. t RANdnluh 94HM-9489

HEI,P WANTED — VYRAI VIDUR AMŽIAUS MOTERYS plauti 
lėkštės kasdien Ir sekmadieniais nuo 
11:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
$16.00 J savaitę. Valgis duodamas. 
Vieną dieną savaitėje nereikia dirl)li. 

ONTRA CAFETF.RIA
1004 WIlson Avenue

100 — VAIKINŲ — 100
Prie ateinu dirbuvės darbų

SHIFTAI 8 A. M. IKI 4 P. M.
12 M. IKI 8 A. M..

W. F. Hali Printing Co.
4600 Dlversey Ave.

EMPLOVMENT DEPT.

MEROINO8- reikalingos prie leng
vų dirbtuvėje darbų. Pūsti stiklą. 
Patyrimas nereikalingas. $18.00 j 
savaitę.

SPECTALTY GLASS CO.
536 Ijtke Sliore Drive

MERGINOS — prie dirbtuvėje dar
bų. Patyrusios prie lankstymo, klt- 
javimo Ir abelhų darbų prie “card- 
board" Ir popleros.

MANDEI.L MFG. CO.
352 W. Ohio

APPRENTICE UPHOLSTERIAI
PUI.I.MAN COUCH CO.

3759 8. Ashland Ato.

VAIKINAI IR VYRAI
Dirbti prie Warehouse. Manufactu- 
ring Depts. lr prie Stock darbų. Su 
ur be patyrimo.

JOHN SEXTON CO.

MERGINOS IR MOTERYS reika
lingos dirbti nž OPERATORES
prie. siuvimo mašinų. Patyrusios
ar ne. Oeia užmokestis, pastovūs 
durliai.

SOBOROFF-ROSENWALD CO. 
1500 N. Ogilen Ave.

500 Orleans St. BINDERY MERGINOS
Dirbti prie 1-mo lr 2-tro shlfto. 
Pašaukite telefonu —

V K TO R Y 1300
REIKALINGAS PATYRĘS PIPE

MACHINE OPERATORIUS.
CHICAGO TVBE & IKON CO. 

2531 W. 48th St. MOTERYS reikalingos — dirbti a- 
gurkų departamente. Su ar be pa-

TOOL ir JIG MAKERS — reikalin- i tyrimo. Kreipkitės J — 
gi. Užtenkamai "overtime". AukS- : JOHN SEXTON & CO.

.ščiausia užmokestis. Pasaukite Mr. 500 Orleans Street
bet stengtis kuodaugiausiai Ismiiey, cALumet 1740. 1------------------------------------------

' AJAX F.NGINEERING CO: | MEROINO8 — prie lengvų dirb-
2457 Sn. Ia SaJIe Street | tuvėje darbų. Dieną, ar naktimis.

t Gera užmokestis, pastovūs darbai.
pasidarbuoti, kad banketas 
pa vykų. A. VaTančius

CLASSIFIED

SPOT WELDER8 ir SPRAYERS rei- Atsišaukite tuojau.
kalingi. Gera proga, pastovūs dar
bai. Tiktai piliečius priimame.

LAFayette 2 456 
STONE’S

1838 W. S3r<1 St.

METROnRELIABLE PAPER 
BOX CO.

2015 W. Raec St.

P ARD AVIM VI

Pranciškus Dubinskls, ku- šy # yal o j
ris praeitą savaitę minėjo 
vardines, susilaukė daug 
sveikinimų. Atsilankusius 
vaišino. Jis yra gausiai pri
sidėjęs prie sesučių sureng
tos “pantry party’’.

Linkime jam sulaukti 
daug linksmų vardinių.

Pradedant spalio 11 d. mū
sų bažnyčioje šv. Mišių bus 
nauja tvarka, būtent: 8, 9, 
10 vai. (suma), 11:15, 11:45 

„ir 12:15. Reiškia, bus įves
tos šeštos šv. Mišios. Vadi 
nas, parapija progresuoja.

vai. popiet. Šv. Antano 
draugija yra Lab. Sąjungos 
garbės narys.

Federacijos atstovas pra
nešė, kad Vakarinių Valsty
bių lietuvių katalikų seime
lis, kurį šaukia Federacijos 
Chicago apskritis, šįmet 
bus ir gi Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijos sa 
lėj, lapkričio 15 dieną. Sei
melis prasidės šv. Mišiomis. 
10:30 vai. ryto. Po Mišių 
bus bendri pietūs parapijos 
salėj, o 2 vai. įvyks posėdis.

TOOL MAKERS
Jigs ir Fixtures. Defense darbai. 

EICOR, INC., 1060 W. Adams St.

VAIKUČIAMS REIKALINGA 
VALNUMAS

Jei galima iSv ngti to, va'kučial 
neturėtų būti auklėti apartme^tuo-

kur yra reiva'lnga ruvaržytl jų TOOįj ,r OAIIGE MAKERS reika- 
naturalų norą žaisti ir triukSmau- | „ngi v,gi Defpnse darbai, užtep
ti 16 plrržastles sentaii os su kai- įamaj overtime; aukSta užmokes- 
mynais. Zaid'maa yra vai <uč u pri- 
gimtis ir tas tupėtų būti svarb’au- ll 
sas dalykas sprendime kur šeimai 
geriausiai apsigyventi.

PARSIDUODA — KRIAUCIAUS ŠA- 
PA, Marųnette Parke. Biznis gerai 
išdirbtas per daugelj metų. Prie
žastis pardavimo — mirtis. Atsišau
kite sekančiai:

MRS. MARY JURAŠKA,
2439 W. 69th St.

EVEREDE TOOL CO. 
302 N. Ijoomfs

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
B. & S. NIGHT FORE.MAN 

Pi'RKITE SAVO NAMA ŠIANDIE! Taipgi reikalingi VYRAI prie ope- 
ravlmo Ir set-up r'arbų. D'ena ir 

IMORTON PARK SPL — 2 fletų naktimis darbai. Turi tūt A-l vy- 
mūro. 6 tr 6 kamb. Furnaeo šilu- rat su job shop patyrimu. Nuola- 
ma. Lotas 32x125. Kaina $8,650. tipiai darbai, gera užmokestis ir 

I NORTH BERWYN SPL. — 6 overtime.
kamb. med. namon ant concrele na- i IDEAL METAL PRODUCTS CO. 
mato. Furnaeo šiluma. Kaina $5,600. Į 3231 W. Ijake St.

LAWNDALE SPL. — 6 fletų mū- ------ ' ' * " ' '
ro 3 fletal po 4 kamb.. 3 fletai no COOKS — 2ND COOKS — VEI- 
5 kamb. štymo šiluma. Kaina $7,500 TEKIAI — COUNTER VYRAI — 

STICKNEY SPL. — 4 kamb. med. , P?,RT.E^IA,r. ~ PLOVĖJAI
cottage ant eonerete bloksų pama- reikalingi dirbti Cafeterijose,

NELAUKITE ILGAI!

, PARDAVIMUI KRAUTUVE 
, Randasi geroj vletoi. netoli McKinlay

Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. YValter Nutovr, 2200 W. 37th SL 
Clitcago, Iii., tel. LAFayetto 6098.

ŠILDOMI PEČIAI dėl vartojimo anglių, medžių,
ir alyvos, nuo............... $22.50
GESINIŲ virtuvėm pečių — geras pasirinkimas
nuo ......................................................$64.50
KALDROS, pilnos mieros, šiltos, tvirtos ir gra
žios, po .................. .............................. ............$2.35
BLANKETAI, dobeltavi, maišytų vilnų ir visokių 
spalvų, po....................................................... J 3 95
SPRINGSINIAI MATRASAI, pasirinkimas visokių 
dydžių, rūšių ir spalvų, už prieinamiausias “ceiling” 
kainas. Gerai ir tvirtai padaryti vatiniai matrasai, 
pasirinkimas nuo..............................................J 8 95
Gražus pasirinkimas, žemom kainom, visokių rakan
dų, setų, radios, vaikam rakandų ir t. t.

Varg. K. Gaubia spalio 6 
d. po pamaldų parap. svet. 
iškėlė vaišes svečiams var
gonininkams, viešn'oms ii 
chorui, kurie atvyko į pa
galbą per atlaidus giedoti 
mišparus. Jų tarpe matėsi 
prof. A. Pocius, varg. A

i Mondeika su žmona, Janu 
šaiuskas su žmona, j. Bra 
zaitis, Raila, dain. O. Piežie- 
nė eu Herald American rap. 
S. Pieža ir kiti. Rap.

pURNITURe
t AN U F ACTU B I NG COMPANV I

4179-83 Archer A v., kamp. Richmond
Telefonas: LAFayette 3171

Gražus draugijų 

bendradarbiavimas
Cicero. — Spalio 4 d. 

įvyko gana skaitlingas 
draugijos Šv. Antano na
rių susirinkimas, kuriame, 
perskaičius praeito susirin
kimo protokolą, skaityta vi
sa eile laiškų-kvietimų Ir 
taip.

Draugija Dievo Motinos 
Sopulingos atsiuntė kvieti
mą į jubiliejinį banketą ir 
dešimts tikietų. šv. Antano 
draugija nutarė bankete re
zervuoti stalą ir už visus 
tikietus iš iždo užmokėjo 
$11.00.

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfeJIMAIS

to. Asbestos shlngled. 2 karams ga
rdžius. Lotas 33x130. Nauias plum- 
bing lr naujas stogas. Kaina $4.200.

SOUTHWEST SIDE 8PL. — Gra
žus 2 fletų mūro namas. 6 ir 7 
kamb. Taipgi 4 kamb. fletas bels- 
mente. Karšto vandens šiluma. 2 
karams garadžlus. Lotas 40x125. 
5030 S. Western. Prieinama kaina.

AUSTIN SPL. — 2 fletų mūro, 
6 Ir 6 kamb. 2 furnacai. Nauios 
rabine* sinkus labai geroj padė
tyje. Kaina $6.500.

RIVERSIDE SPL. — 6 kamb. mū
ro lr stuceo rezidencija. Lotas 50 
pėdų. Furnaeo šiluma. 16 metų se
numo. Tile sienos virtuvėje ir mau 
dvklS.te. Breakfast nook. Šoninis J- 
važlavimas. 2 karams garadžlus 
Kaina $10.900.

CICERO SPL. — Med. cottage Ir 
garadž. Lotas 60x125. Kaina $2.300.

MŪRO DUPLEX RANDASI BER- 
WYN — 5 lr 5 kamb. Lotas 50x125. 
Karšto vandens šiluma. Netoli C.B. 
A Q. stoties. Kaina $13,500. Vei
kite greitai! $1.350 (nešti.

PIRKIT TZ)TA DABAR. PA8IS- 
TATYK1T VftLTAUI — Austln Blvd. 
tarpe Cermak Rd. ir 2Srd St. Lo
tas 50x125, Kaina $3.200.

BERWYN SPL. — 3 fletų med. 
namas. Naujas plumbing. Gara
džlus. Lotas 30x125. Kaina $4.500.

FOREST PARK SPL. — 8 kamb. 
bungalow. Tx>tas 87*4x125. 2 ka
rams garadžlus. Kaina $6.000.

PARKHOLME SPL — 1805 R.

geležinkelių ir 
Atsišaukite J

OLYMPIC COMMISSARY 
302 S. Canal St.

CHICAGOJE« 4Lz ’ .
Minėjo vardines

prie ■ Town of Lake. — Spalio
stan bos kempėse. ' 3 būry£} gįminių

ir pažįstamų sveikino Pran-

FOLDING MACHINE OPERATO
RIAI ir PAGELBININKAI reika
lingi. Gera p ra d nė alga tu atos
togomis.

JOHN S. SWTFT A CO., INC.
17 N. IxMmis

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Talefonat:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

ciškų Cicėną vardinių pro
ga. .Sveikinimus ir linkėji
mus sudėjo: Raimovičių šei- 

J ma, P. N. Kilmitzs, V. B
HEI ' I Kalvaičiai, J. M. Sudeikiai,

pers; opaguers ir line-up m. Dočkienė, E. Gedvilienė, 
pradinė ’

A. M. Petkūnai, J. T. Miciū
nai, T, O. Kalvaitis, P. A 
Snarskiai. Įteikta ir daug 
įvairių dovanų.

P. B. Cicėnai yra Šv. Kry
žiaus parapijos veikėjai ir 
rėmėjai, visų katalikiškų dar 
bų, taip pat duosnūs mūs 
vienuolynams ir katalikiškai 
spaudai.

Benedikta Cicėnienė yra 
ne tik veikėja draugijose ir 
organizacijose, bet ir DKK 
narė. Dalyvė

PLANO-OFFSET PRESS

VYRAI reikalingi. Gera 
alga su atostogomis.

JOHN S. SAVIFT «*- CO., INC. 
17 N. Ixx>mis

MACHINIOTAI
Geri all arcund vyrai. Proga išsi
dirbti. Amžius nesvarbu. Geros 
darbo sąlygos ir transportacija. Pa
šaukite

KEYSTONE 2172

JAUNI VYRAI ir MERGINOS rei
kalingi prie dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. Gera užmokestis, 
pastovūs darbai. Kreipkitės I —- 

PLASTIC BINDING CORP.
732 So. Shcrman Street

UPHOLSTERIAI REIKALINGI 
PULLMAN COUCH CO. 

3759 8. Ashland

LATHE HANDS
Tool room; dirbti Iš "blue prints”; 
naktimis; piliečiai, drafto palluo- 
suotl; defense darbai.

EICOR. INC.
1060 W. Adams

49th Ave. 2 fletų mūro. 6 Ir 6 
kamb. Karšto vandens šiluma su 
alleiu. Stogas naujai insuliuotas.
Apdengti porėtai. 2 karams gara
džlus. Gražus daržas akmenuotas.

LABAI GRAŽI VIETA — 7 kamb.
med. rez’denclla ant akmens pama- REIKALINGA

. vnn^n?.-.*llL'!T'5 I-otas Viduramžis ur apysenis vyras rei- 
V6 95(t S4tH St. ne- galingas, kuris moka darbo bučer- 

toll Oak PRrk Ave. Berwyn. j njje. Greitai ati šaukite sekančiu
NORTH RIVERSIDE SPL. —(adresu:

Kampinis 2 aukštu med. namas ant ; 4354 so. M«plewood ar pašaukite 
eonerete pamato. 4 lr 2 kamb. f e- telef«pu — LAF. 5423. 
tai ant 1-mo aukšto. a kamb. fle- _
V'/,-!,",?1 J?.?? L°tM PAIEŠKOMAS VYRAS ftOFERAUTI

* . « . , '••DRAUGUI- yra reik dingas šoferi.
MAYWOOD SPL. — 2 fletu med. i naktiniam darbui, kuris kartais ga

ji Ir 4 kamb. Com.rete pamatas, hetų būti suderintas su turimu dar-
Furnaco šiluma^ I.o*as 62x125. Ga- bu Kreipkitės | •‘DRAUGĄ.” rytais 
radžius. Kaina $5,600. telefonu — CANai 8010 arba asme-

4 APARTMENTAI MŪRO.—Kam- nlškai Prašykit P. P. č (tikas, M.I.C. 
pini* namas 5 kamb. kiekvienas............ - — -
Karšto vandens šiluma ati niletu. 2 ' AGENTAS reikalingas Roseland ko- 
karams mūro garadžlus. 5035 Weat lonijoje — rinkti pr numeratas ir 
JlBt st c|rer2' Prieinama kaina! ’ t*než|Oti skaitytojams lalkrašč us. Pi

niginis atlyginimas lab tl geras. At
sišauk te | “DRAUGO" RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Ave., Ch cago, III.,

NORTH 8TDE SPL — « kamb. 
mflro pn 4 kamb. Kaina $8.100. 
BUKIT 8\VO SAVININKAS! — 6 
kamb. bungalctv ant Clin on Avs, 
B-'rtvyn. Furnaeo šiluma, gnra- 
džius. Kaina greitam lardavlmui
tikto! $5,500

_□ JOH\O
SYKORA

REALTOR
OYVO8 VIELOS ORGANIZACIJA 

2411 80. 52n<1 AVENUE
Phone CICERO 458 

ME8 VADOVAUJAME GREITUOSE
PARDAVIMUO8E

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE 
Atdara Sekmadieniais nuo 1 iki 5 pp.

anyFeelOld
fssl older thsn you sre or suffer

-----Up NtfhU. Bsoksehs, Nervoui-
na, Dlulnru. 8wollen Ankles. 

Burnine, sesnt^ or frs-
auent passsses* If ao, remėmbrr that vour 
Klrtnnys ars rltai to your health and that 
tneaa symptoma may 6e due to non-orsanlo 
and non-eyatemle Klrtnry and Bladder trou- 
blea—tn aueh caaee GYffrBX (a phy.lelan't

____r.HSM6 ___
everythlne to galn and nnthtns to loae tn 
Irytni OeSas. An Iron-elad guarantee 
pmpped around each paekage aaauraa s re
ninu of your money on return of empty 
parkage unleee fully eatiefled. Don t Ūke 
ehsness on an Kldney mediclne that te 
not guaranteed? Don't delay Oet ryatei 

(Slee-tesi from your 
■ drug<l«t today. OnlyV ss«. The (uerantee

sri.iei Beit ■■.••n proteeta you.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swediah Maasage ir Movements.

Moterims — Trečladlieniata.
Telefonas: VlRglnia 9493

A. F. CZESNA, aavininkaa

1657 W. 45th St.. s • • Kamp. Paulina St.
MASSAGE

t
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UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
(A. Rypkeviči’us radio kalba, pasakyta iš 
stoties WHFC, spalio 8 d., 7:45 vai. vakaie)
Gerbiami šios radio valan

dos klausytojai:
Šia proga aš noriu jums 

padaryti trumpą pranešimą 
apie įstaigą, kurios aš esrj 
sekretorius, ir prašau s,u at
sidėjimu tuos kelis mano žo
džius išklausyti.

Universal Savings and 
Loan Association susitvėrė 
1923 metais. Kai bendrovė 
pradėjo augti ir klestėti, tai 
užklupo ją depresija. Depre
sijos laikais bendrovė šiek 
tiek sumažėjo, bet joa finan
sinis stovis nesusilpnėjo. Blo 
giausiais laikais, kada ban
kai ir kitos finansinės įstai
gos užsidarinėjo viena po 
kitos, ši bendrovė daug ne
nukentėjo ir joje pasidėti 
pinigai buvo pilnai apsau
goti.

Kovo mėnesį, 1938 metais,

prezidentas, A. Rypkevičia

Nauja draugija
Town of Lake. — Pasidar

bavimu Šv. Vardo Draugi
jos, spalio 4 d. įsteigta Ka
reivių Motinų, Seserų ir Žmo
nų draugija. Steigiamas su-

Susirinkimas
L. R. K. S. A. 15 kuopos

rap i j os mokyklos patalpose. 
Andrius Daugirdas, neseniai 
atvažiavęs iš Portugalijos,

valdyba prašo visų narių at- papasakos įdomių įspūdžių.

— sekretorius, K. Augustas sirinkimas buvo skaitlingas.
— kasierius, William Man- Atsilankė ir dr-jos dvasios 

vadas kun. S. Adominas, dr- 
jos pirm. Juška ir kiti dar
buotojai.

Valdybon išrinkta: pirm.

kus — viee prezidentas. 
Direktoriai yra: K. P. Gu-

gis, A. Rypkevičia, K. Au
gustas, William Mankus,

Kviečiame atvykti ir tuos, 
kurie dar nepriklauso prie 
draugovės, bet kurie norėtų 
labiau susipažinti su .nese
niai iš Lietuvos atvykusiu 
jaunimų.

George Chernauckas, P. Mil- Marijona Sudeikienė, viee 
leris, Alex Naglis, Albinas pįj-m. Zelonienė, rašt. A. Pe- 
Rudinskas ir Vincas Pac-! terš, ižd. kun. S. Adominas,
kauskas. Kaip matote, iš val
dybos ir* direkcijos sąstato, 
visi yra visuomenei gerai 
žinomi asmenys, kuriais pil
nai galima pasitikėti.

Dar dėl interesantų pato
gumo yra paskirti trys sek
retoriaus pagelbininkai, ku
rie tari teisę priimti mokes
čius ir suteikti kitokį pa
tarnavimą, tai Vaivadienė, 
Augustienė ir Ciceroje Char
les Genis. Visa valdyba, di
rektoriai, sekretoriaus pava-

Federalės Valdžios įsteigta duotojai yra $i0,000 kau-
Insrarance Korporacija, per- cijos.
žiūrėjus šios bendrovės sto
vį, suteikė jai apdraudą. To- ' Su šio mėnesio pradžia pra 
kiu būdu nuo tos dienos Fe- Į sidėjo Universal Bendrovės 
deral Insurance Corporation nauJas pusmetis. Tuoj ati
užtikrina kiekvienam asme
niui, kad čionais įdėti pini
gai yra apdrausti iki $5,000.
Vadinasi, jeigu ir atsitiktų•
kas negero su pačia bendro
ve, tai žmonės savo padėtus, Savings and Loan Associa-

darykite sąskaitą arba pasi
dėkite stambesnę sumą pi
nigų — nuošimčiai bus mo
kami nuo pradžios mėnesio. 

Kreipkitės įUniversal

pinigus pilnai atgautų. Bet 
valdžios įstaiga vadinama 
Home Owners’ Loan Corpo
ration turbūt, žino, kad to
kio pavojaus nėra, nes ji pa
ti įdėjo $26,000, nežiūrint, 
kad jos įdėti pinigai Vra ap
drausti tiktai iki $5,000.

Universal Savings and 
Loan Association moka 3l/2 
dividendų ant visų įdėtų pi
nigų. Dividendus moka du 
kartus per metus, tai yra 
kovo 31mą ir rugsėjo 30-tą. 
Šios bendrovės dabartinė vai 
dyba susideda iš šių asme
nų advokatas K. P. Gugis —

tion, jei norite paskolą ant 
savo namo gauti arba nusi
pirkti Karo Boną bei Tau
pymo ženklelius.

Mes laukiame jūsų ir pa
sirengę suteikti greitą ir tei
singą patarnavimą.

Taupykite ir paskolas im
kite lietuviškose taupymo 
bendrovėse. Remkite savo

kuris taipgi bus ir dvasios 
vadas.

Šv. Vardo draugija davė 
$10.00 dr-jos pradžiai. Su- 

• sirinkimas sudėjo $8.00 šv 
Mišioms, kad jų sūnums, jų 
mylimiems Dievas duotų lai 
mingai ginti mūsų laisvą ša 
lį ir sveikiems grįžti namo.

Sekantis , susirinkimas į- 
vyks spalio ■ 18 d. 1 vai. po
piet parapijos salėj.

Visos motinos^ žmonos, se
serys kareivių i kviečiamos 
atsilankyti į sekantį sus-mą.

Draugijos tikslas-— ruoš 
ti vakarus, kad sukelti lėšų 
nupirkimui ir pasiuntimui 
jiems dovanų.

Parodykime jiems, kad 
mes jų neužmirštam. Nepa 
mirškite susirinkti spalio 18 
d. parap. svet.

Iš mūsų parap. yra gana 
daug jaunuolių armijoj. Pra
šykime Aukščiausiojo, kad 
Jis saugotų juos nuo karo 
nelaimių, kur jie nebūtų, kad 
teiktų jiems drąsos ir iš
tvermės, kad apgintų mūsų 
laisvą šalį. Dalyvė

Ateinantį ketvirt a d i e n į 
šiuo laiku išgirsite praneši
mą viee prezidento ir sekre
toriaus Lietuvių Prekybos 
Buto, auditoriaus J. P. Var-

lietuvius biznierius ir pro- klausimu: “Kaip dera
fesionalus. ; sutvarkyti savo finansinius

■ 1 " .................... ir naminius reikalus tam, ku-
Draugiškumas yra viena lris ejna ( kariuomenę?”

siela dviejuose 
(Pytagoras).

kūnuose.
i, SKAITYKITE “DRAUGĄ”

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldos, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Ui>derwriters"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 

• MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANV 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

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

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

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
• PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS. ‘

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

QnAu/icdL 
Protcction 
lor your 
fouriruįA.

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3i/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. ■
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

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

silankyti į susirinkimą spa 
lio 11 d. 2 vai. parapijos sa
lėje. Bus svarstoma kokiu 
būdu kuopa prisidės prie pa
rapijos jubiliejaus. Pasiro
do, mūsų kuopa yra viena 
seniausių organizacijų šv.
Jurgio parapijoje. Dėl to Brighton Park. — Drau-/ 
svarbu nariams prisidėti prie gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
jubiliejaus. Kazimiero Karalaičio, laikys

Pet. Naujokas, nut. rašt. susirinkimą sekmadienį, spa
lio 11 d., parapijos s vėtai 

Brighton Park. — Lab- 2 valandą popiet. Visi
darių 8 kuopos susirinkimas nariai kviečiami laiku susi
bus nedėlioj, spalio 11 d., 
tuoj po pamaldų mokyklos 
kambary. Visi nariai kvie
čiami 'dalyvauti, nes rengia 
mės prie savo “hunoo” lap
kričio 1 d. ir metinio seimo, 
kuris bus lapkr. 22 d^ para
pijos svetainėje. ,

, Ona Ivinskaitė, rašt

Brldgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek
madienį, spalio ll d. para
pijos mažoje salėj, ant antrų 
lubų 1 'valandą popiet. Na
rės malonėkite atsilankyti. 
Svarbių dalykų yra aptarti. 

Valdyba

Labdarybės .direktorių ru- 
sirinkimas ivyks ketvirtadie
nį, spalio 15 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus parap. salėj, 
prie 46-tos ir So. Wood St. 
Visi direktoriai malonėkite 
laiku susirinkti, nes yra la
bai svarbių reikalų svarsty
mui net iš dviejų protokolų.

Nut. rašt. Z. L« Gedvilas
. — ---------------o*~—

Ateitininkų draugovės į- 
domus susirinkimas įvyks 
spalio 11 d., sekmadienį 3 
vai. vak. Aušros Vartų pa
—I 'n

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos . 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto Iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
' Mokykla

816 W. SSrd Place, Chicago, IU.

I945 Wcst 5

most
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LOH EST POSSIRI K PRICES 

PIH'NE LAFAYRTTK 2w| <

rinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Taipogi 
prašoma atsilankyti ir nau
jų narių ir prisirašyti prie 
mūsų draugijos. Valdyba

A mot wattk šone* 
VUOULP VISLP VMOUfiM SUKU 
«=oa A >7 MM. OUM.

Kas laisve brangina, 
perka War Bonds.

«’i 11 « j .< •
Pąlaimintos Lietuvos dr- 

gijos rudeninis parengimas 
buvo atkeltas iki .ląpkr. 28 
d. Vakaras įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Valdy-j 
ba ir komisija stęngias pa-1 
daryti parengimą įdomiu ir 
sėkmingu.

Ateinantį trečiadienį, spa
lio 14 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 7:30 vai. vakare 
įvyks mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai ateikite.

' “L?

DIDELIS lSPARDAVk_^AS MISI, 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA

LIU IV IN STRUMENTŲ. 
PAStNAUDviKTr PROGA DABAR 

KOL DAR NElfiPARDUOTI
TŪBOS, OLARINETAL TROM

BONAI, SAJCAPHONES. FLU- 
TES su “eases” — $86.00, $37.50, 
145.00 ir )76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$8.65, $8.60, 112.60 iki $36.00.
STItlUNINIAI BASAI —. $60.00, 
$136.00 ir ĮlfeO.OO. BASO UŽ- 
DHNGALAS — $11.00. 8MICE-
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.60, $3,00, $6.00,
$10.00 lr '$16-00. Striūnos <161 vi
sų vlrSminėtų* Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60, 
$23.60, $36.00, $60.00. PEDALS.
Hl BOY8. CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass tr "read” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPKRTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tama, Trlflboms. Saraphones, 
Hmuikoms ir Gultarams. 

tJOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
■14 Maxwel] Bt.. Chicago.

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA' F i ri i
fe' m

Uvėitojame 
po .'VLsg 
Chicago.

£ ŪMI ■n r .d
REMKITE 

L‘ lSKNĄ.

N. KANTER, Sav.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —, 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR I

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FIARGUTIZ
BADIO UUKRASCIO PROGRAMŲI

VlenlntAlin Ir Smagiausias 
Vakarfhis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -I 

SEKMADIENIAIS 1 vat p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.| 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
8755 So. VVestern Avenue

Phone: GROvehM 2242

tas

Plunksnų Kaldras
PADAROME Iš JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate muteriolą U mūsų 
krautuvės— už tiktai |jQ

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Labai

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

geron rfiAies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
elotli kotai parslduida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W; 47th SL Yards 2588

Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
tf

$100,000 STOCK LIOUIDATIOH PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 djnft n n 
I vertės “elose. out” kaina ..............................................

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, . AA.jjfl.

$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ........................ U j r L 4>
| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,

Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15,00 #q ne ;l_; tflC 7R 
iki $35.00. Parsiduoda dabar .. IKI $ 10./□

I FUR COATS, $75.00 vertės, <t9Q flfl
Parsiduoda po tiktai ...................................................... mJAO.UU

|VAIKV DRABUHAI, Vaikams * $6.95 K $8.95
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

Į MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $335, parslduo* djl QO
da po tiktai .......................................................................... d>l.OO

|$15.00 vertės KOTAI, nr
parsiduoda po tiktai ......................................................... 3>O./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE 
FURNITURE •

BROKER
Diuing Room Sets — Parlor 
Setą — Bedroom Sets — Rugį 
—- Radios — Refrigerators — 
Waabers — Mangels — aad 

Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

:---- -r- ------------------------ P
----------- ------- - ■ , -■ ............-

CRANE COAL CO.
VVEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo jums:

POCAHONTAS, $p zr
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, SQ 9 A
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... /.ZU
BLACK BAND LUtyP anglys, labai geri $i/\ rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.0U 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022 

- 'T.............- A
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PARAP.. - - CHICAGO HEIGHTS,'HSV. KAZIMIERO
Sekmad., Spalio II d., I942
Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon.

JAU GALAS PIKNIKĄVIMO SEZONO VY
TAUTO DARŽE, IR ATSIŽELG1ANT Į AUTOMO
BILIŲ IR GAZO SUVARŽYMĄ, .IR PIKNIKAI SU-

Didelis Rudeninis
PIKNIKAS

t—
VYTAUTO DARŽEl
(115th Street, tarp Pulaski Kd. ir Cicero Ave.)

MAŽĖS PER KARO LAIKĄ. TAIGI, KOL DAR t»a, 
TURIME PROGOS — PRAMOGAUKIME IR PA- KI 
SILINKSMINKIME TYRIAME RUDENS ORE ! $

1
I

PASISTENGSIME IR U2BOVYTI IR PAVALGYDINTI IR PAGIRDYTI MALONIAI, KAIP VISADOS I 

Kviečiu visus Šv. Kazimiero parapijos narius ir prietelius dalyvauti .............................................................. . Kun. Petras Katauskas (Kleb.)

APGAVO JAPONUS NUDUODAMAS, KAD NEGYVAS

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

I.
Pvt. Pr. Motiejus Želvįs

Pvt. Pranciškus M. Žel- 
vis, gimęs 1919 m. sausio 
mėn. 15 dieną, Springvilėje, 
UI. Mokyklą užbaigė Šv. 
Jurgio parapijoje. Armijon 
paimtas 1942 m. Vasario 
mėn. 5 dieną. Dabar yra 
Rifle Company. Dem. Reg’t. 
A. F. S. Fort Knox, Ky.

Tėvai ir jo brolis Juozas

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho- 
ven).

Mes

įvertiname
pirkimą daug Milionų Daugiau!

ARS AND) 
KĖSINS 7Mažiausia Erzinančių Savybių (T 

Mažiausia Nikotino

r

NUO KRASTO IKI KRAŠTUI VISI LINKSTA PRIE OLD GOLD

KAIP RODO BEŠALIŠKI READER’S DIGEST TYRIMAI

Šimtai tūkstančių linksta prie Old Gold. Tiek 
daug rūkytojų, tai pasekmės Reader’s Digest ne
priklausomo bandymo cigaretų. Bandymas pa
rodė, kad Old Gold turi mažiausia nikotino— 
mažiausia įrituojančių savybių.

Pridėkit dar naujų aromą, Švelnumą ir skonj 
naujų Old Gold. Pabandykit juos, tada ir jus per- 
mainysit j Old Gold. w

P. bORILLAHDCOMPANT. E«t»bll.h«d 17M

gyvena Chieągoje, 3213 So. 
Lituanica ave. Sesutė Vla- 
dislava yra ištekėjusi ir gy 
vena Los Angeles, Califor- 
nijoje.

Amerikos armija šiame 
kontinente išgeria 
1,920,000 kavos 
puoduku i

Amerikos armija, esanti 
šiame kontinente, kasdien 
suvartoja 48,000 svarus de
gintos kavos. Kad kareiviai 
gautų gerą kavą, tai ji esti 
pristatoma per 48 valandas 
į kareivines, po to, kai 
kava esti paruošta, apde
ginta. Į pustrečio galono 
vandens dedama vienas sva 
ras kavos, taip kad kiek
viename puoduke būtų pusė 
pantės kavos. Tokiu būdu 
šiame kontinente Amerikos 
armija kasdien išgeria 1,- 
920,000 kavos puodukų.

Kai įsigalės gazolino 
racionavimas, 
gazolino stotys 
nevisados veiks

’A t ’
Bradley M. Provis, Gaso- 

line Retailers Association 
prezidentas, pareiškė, jog
prasidėjus gazolino racioną 
vimui, dauguma gazolino 
stočių mieste bus uždaryta 
nuo 7 vai. vakaro iki 7 vai. 
ryto ir sekmadieniais.

Septyni kaliniai pabėgo
■ V

IS
Vakar ,3pie 2 valandą po 

pietų iš Stateville kalėjimo, 
netoli Joliet, išsilaužė Roger 
Touhy, didelis plėšikas, kuris 
buvo nuteistas 99 metams 
kalėti ir pabėgo iš kalėjimo 
išvesdamas su savim dar 6 
kalinius. Nušovė kalėjimo 
sargą ir jo automobiliu nu
važiavo. Visa policija sukel
ta ant kojų.

Apie tai galėsite plačiau 
pasiskaityti pirmad enio nu
meryje.

Kristaus atėjimas žemėn 
yra įrodymas begalinės Die
vo meilės.

r

("Urauras’' Acme telephoto)
P. F. C. Eugene O. Moore, U. S. Marine Corps, pasakoja

pietų Pacifiko ligoninėje undersecretary of Navy Forre3- 
tal (centre) kaip 65 japonai jį privertė ugnimi apleisti 
tanką, vienoje iš Solomon Gavutu saloje, kurią yra oku
pavę japonai. Eugene O. Moore japonų buvo mušamas ir 
badomas peilfti ir galų gale paliktas kaipo “miręs”.

BAISI IR ŽIAURI SCENA PIETŲ 
PACIFIKO FRONTE

Negirdėtas japonų karei
vių žiaurumas pas.reiškia 
Pacifika fronte. Vieną to
kių žiaurumų vaizdelį nori
me atskleisti ir parodyti
faktų šviesoje.

•
Japonai užpuofa
Amerikiečių tanką

i. —.
šešiasdešimt penki japo

nai Gavutu saloje užpuola 
amerikiečių tanką, kurio 
virsi/ atidengia, įmeta ran
kinę granatą ir tankas pas
kęsta dūmuose ir ugnyje. 
Kai kurie įgulos nariai liko 
tuojau užmušti, o išlikę gy
vi buvo nepaprastai kanki
nami: šakėmis ir peiliais ba 
domi, o vienam net galvą 
nukirto, kada šis bandė pa
žiūrėti iš degančio tanko.

Ką pasakkoja išlikęs 
gyvas amerikietis

Gavutu saloje, kurioje ja 
ponai užpuolė amerikiečių 
tanką ir į jį įųietė grana
tą; iš šio tanko pri vate 
first cla8s Eugene Oliver 
Moore išliko pusgyvis, vė
liau jis buvo nugabentas į 
vieną amerikiečių kareivių 
vietą, kuri jam buvo ligoni
nė. Jis ten buvo draugų ir 
gydytojų stropiai prižiūri
mas ir po kiek laiko atgavo 
sąmonę ir pradėję sveikti. 
Eugene Oliver Moore apie 
šį baisų pergyvenimą pasa
koja:

— Mes važiavom jūros 
pakrantėmis, japdnai pasis
lėpę pradėjo į mus šaudyti,

mes sulėtinom tanko greitį, 
ir mes pradėjom šaudyti iš 
kamuolės, aš turėjau valdy
ti radiją. Japonai prisiarti
no prie mūsų tanko, pakėlė 
jo viršų ir metė granatą į 
vidų, paskui pradėjo badyti 
mus ilgu peiliu ir šakėmis. 
Mūsų tanko valdytojas šovė 
į japono ranką. Japonai į 
mūsų tanko ratu3 įkišė kokį 
tai daiktą, kad mes negalė
jom važiuoti. Tankas pas
kendęs dūmuose, man pra
dėjo skaudėti petyje. Tanko 
seržantas kai tik iškišo gal
vą, tai japonai tuojau ją nu 
kirto. Bet aš it tanko vai
ruotojas nutarėifa išlipti iš 
tanko, nes manėsi "verčiau 
žūti nuo japonų kulkos, 
negu tanko dūmuose. Kai 
tik tanko vairuotojas lindo 
iš tanko, tai tuojau jį nušo
vė. Aš pagalvojau: verčiau 
pirmą kišiu kojas, o ne gal
vą iš tanko. Japonai man 
padėjo išlipti iš tanko.

Japonai jį numetė į šalį

Kada Eugene Oliver Moore 
išlindo iš tanko, tai japonai 
jį tuojau pradėjo daužyti, 
mušti, badyti šakėmis ir 
peiliu. Apie tai Oliver Moore 
pasakoja:

— Kada išlindau iš tan
ko, tai turėjau pergyventi 
nepaprastai skaudžias kan
čias. Nuo japonų mušimų, 
badymų peiliu ir Šakėmis 
mano kūnas skendo krau
juose. Japonai manydami,

Kolumbo dienoje 
samdos ofisai 
bus uždaryti

B. Murphy, Illinois valsty
bės darbo direktorius, sako, 

1 . . kad Illinois valstybės visi 
samdos ofisai ateinantį pir
madienį bus uždaryti, nes 
tą dieną pripuola Kolumbo
diena.

Šeimininkes prašomos 
rinkti riebalus

Illinois ir kitose valsty
bėse yra renkami riebalai. 
Illinois valstybėje nustaty
ta per savaitę surinkti 326,- 
000 svarai riebalų. Šeimi
ninkės yra prašomos rinkti 
riebalus.

Kiek Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse gyvena 
šeimų farmose
Keturiasdešimj astuoniuose 

Jungt. Amerikos Valstybė
se 1940 metais, balandžio 1 
dieną buvo 34,855 552 šei
mos ir iš jų 7,106,561 šei
ma gyveno ūkiuose — far
mose. Kitų šeimų tą diena 
suskaityta 27,748,991. Va
dinasi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse maždaug penk
ta dalis verčiasi žemės ūkiu.

Kas juokiasi iš kitų nelai
mės, tenesitilci pagalbos sa
vo nelaimėj.

kad esu nebegyvas mane 
numetė į šalį ir aš nebeatsi 
menu kas su manim toliau 
buvo, aš nustojau sąmonės. 
Tik dabar matau, kad esu 
ligoninėje. Mano geležinės 
kepurės viršugalvy didžiau
sia skylė ir matyti, kad ši 
kepurė bus mane išgelbėju
si. Japonai iš manęs pagro 
bė $20 ir mane tas gerokai 
supykino.

Oliver Moore yra kilęs iš 
San Francisco ir daugelis 
manė, kad jis jau žuvęs ko
vose, bet jis yra gyvas ir 
atskleidė japonų nepapras
tus žiaurumus.

Oliver Moore bičiulis Ke- 
nneth Koon, iš Summitville, 
Ind., buvo nuošaliau, jis bu 
vo sužeistas į galvą, bet sa
koma hukovęs 31 japoną, 
kada vykusi ši baisi kova.

» i

i šis įvykis pranešiamas iš 
(neįvardytos pietų Pacifiko 
į vietos.

mu
X Kun. I. Albavičius, ku

rio liga teikė didelio susirū
pinimo ne tik Cicero, bet ir 
visiems lietuviams, vėliau
siomis žiniomis jau pergy
veno krizę. Karštis nupuo
lęs ir ligonis jaučiasi geriau. 
Visa Šv. Antano parapija 
prašo Dievo sveikatos savo 
kruopščiam klebonui.

X Dr. K. Pakštas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto di
rektorius, šiomis dienomis 
atvyko į Chicago. Vasarą a- 
tostogavo Rytuose, o pasta
ruoju laiku vizitavo mokslo 
įstaigas, institucijas ir plėtė 
savo veiklą.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, šiandie 
grįžo iš Mt. CarmeI, Pa., kur 
per ištisą šią savaitę buvo 
lietuvių parapijos auksinio 
jubiliejaus iškilmės. Mt. Car- 
melis yra kun. Sandžio gim
tinė ir jis, to jubiliejaus pro
ga, buvo nuvykęs su dvasi
ne pagalba. Grįžo kupinas 
įspūdžių, kuriuos parašys ir 
“Draugui”. ,

X A. a. Cecilija Marozie- 
nė, 6608 So. Maplewood Av., 
šiandie laidojama iš Gimimo 
Panelės Šv. bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines. Laidotu
vėse dalyvauja kun. J. Dam
brauskas, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kuris pa
sakys pamokslą.

X Kun. A. Martinkaus,
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebono, didelis atvaizdas 

į tilpo praeito ketvirtadienio 
Herald-American dienraščio 
laidoje ryšium su rinkimu 
laužo karui laimėti. Kun. A. 
Martinkus nufotografuotas 
dideliu kūju daužant seną 
parapijos boilerį, kad jį ga
lima būtų patogiau sudėti į 
troką ir nugabenti į ^plieno 
liejyklą.

X Petkienės namuose. 
4343 So. Rockwell St., rytoj, 
spalio 11 d. įvyks “bunco 
party” su daugybe gražių 
dovanų Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. arha Vargdienių 
Seserų vienuolijos naudai. 
Visi gerieji seserų prieteliai, 
malonėkit kuo skaitlingiau
siai susirinkti ir pažaisti po
ra valandų laiko, ir ta pa
čia proga paremsite gražų 
rengėjų darbą, už kurį virš- 
minėtos vienuolijos seserys 
bus labai dėkingos. Pramo
ga prasidės 2 vai. popiet.


