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Senatas pravedė
Šie faksai yra tiek dideli, kokių
nebūta respublikos istorijoje

* '
"Victory" taksus turės mokėti visi, 
kas per savaitę uždirba daugiau 12 dol.

WASHINGTON, spal. 11. 
— Vakar senatas po penkių 

I dienų karštų svarstymų vie- 
i nu balsu — 77 prieš O —

pravedė didelių karo taksų 
Į įbilių.

Bilius siunčiamas atgal į 
atstovų rūmus, kurie, kaip 
spėjama, artimiausiomis die
nomis patvirtins.

Sulig pravesto taksų ak
to, karo taksus turės mo
kėti kiekvienas asmuo, kurs 
dirha ir per savaitę uždir
ba daugiau kaip 12 dol. Ši 
suma yra išimta iš taksų.

Karo taksai bus vadinami 
“Victory” taksai ir bus ima
ma penki nuošimčiai už 12 
dolerių perviršį. Tas yra ly
giai vedusiems ir hevedu- 
siems. Po karo dalys šių 
taksų bus atmokėta, šiuos 
taksus nuo dirbaičiųjų atit
rauks darbdaviai išmokėda-

— ■ ■■ ■ I ■ I nei

Didina kainas
valgomiems
produktams

WASHINGTON, spal. 11. 
— Kainų administratorius 
Leon Henderson paskelbė, 
kad pradėjus
ketvirtadieniu
daiktų krautuvininkams bus nelaisviaia. ir abi pusės gra-fm!US fabrikus ir kitus įvai- 
leista padidinti kainas nuo , sina iratis dar griežtesnių ri.us pastatus
1 cen,tų daugiau I Priemonių. Kovos mtesto gatvėae šian.
nuolikai valgomųjų produk-; .. . . . . . .die kaip ir apsistojusios.tų, kadangi kovo menesio

LONDONAS. — Dabar iš-lygiu nustatytos kainos pa
sirodė krautuvininkams “ne 
pakeliamos.” Tas pradėjo 
duoti jiems nuostolius.

Administratorius Hender
son tikisi, kad milijonai A- 
naerikos šeimininkių budės, 
kad kainos daugiau hebūtų 
didinamos.

Leista kainas padidinti už 
šiuos plačiai vartojamus 
produktus: Beakfast cereals, 
coffee, canned fish, cooking 
(salad oils), rice, shortening 
(hydrogenated), shortening 
(other), sugar (cane and 
beet), canned vegetables, 
dried fruit ir lard.

Liepta apleisti
karo zona

• SAN FRANCISCO, Cal., 
spal*. 11. — Armija iškėlė 
aikštėn, kad Pacifiko karo 
zoną turi apleisti penki ita
lai, tarp kurių yra vienas 
buvęs šio miesto pareigū
nas, kitas italų Laikraščio 
redaktorius ir vienas advo
katas.
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MOTINA IR SCNUS ĮSTOJO Į ARMIJĄ

WASHINGTON, spal. 11. 
— Laivynas paskelbė, kad 
japonų naikintuvas nuskan
dintas ir kitas naikintuvas 
ir kruizeris sugadinta, kada 
nardą bombonešiai ir tor-

CHICAGOJE
Pabėgusiųjų tik pėdsakiai 

Pabėgusiųjų penktadienį

Iš kairės į dešinę: Theodore Carlson, 19 m., Lt. Marian MacAdam, WAAC Recruiting 
officer; Mrs. Maggie Carlson; capt. John A. Andre, Army Recruiting officer.

algas ir atlyginimus 
taip, kaip šiandien atitrau
kiama socialinei apdraudai.

Gi pajamų taksai vyks 
savo keliu. Tačiau ir čia 
padaryti žymūs pakeitimai. 
Vedusiems asmenims išim
tis nuo 1,500 dolerių per. 
metus sumažinta 1,200 dol.; 
nevedusiems gi — nuo 750 
dol. iki 500 dol., pagaliau už 
priklausomą asmenį (depen- 
dent) nuo 400 dol. sumažin
ta iki 300 dol. Be to, iki šio- 
liai mokėtų taksų 4 nuošim
čiai padidinti iki 6 nuošim
čių.

šeši nuošimčiai bus mo
kami- už pajamas iki 2,000 
dol. Už didesnes sumas bus 
didesni nuošimčiai.

Bendrovėms ir kompani
joms taip pat taksai bus to- 
Ii didesni.

mi

Karo nelaisviai 
apkaustomi

LONDONAS, spal. 11. — 
Britų vyriausybė “akis už 
akį” atsako Vokietijos na
ciams, kurie pradėjo gran
diniais rakinti britų karo

ateinančiu | neiaį8vįų rankas. Ir Britani- 
valgomųjų ■ ja elgias su ašies karo

keliama aikštėn, kad aną
dien amerikiečiai bombone
šiais atakuodami Lille sritį, 
Prancūzijoje, numušė 48 na
cių * lėktuvus. Gal šis skai
čius sieks 105 lėktuvų.

WASHINGTON. — Lai
vyno departamento sekreto
rius Frank Knox grįžo iš P. 
Amerikos.

Amerika ir Anglija išsižada turėtų 
specialių teisių Kinijoje

WASHINGTON, spal. 11. 
— U. S. vyriausybė nus
prendė išsižadėti per 100 
metų palaikomų Kinijoje 
ekstrateritorinių teisių ir 
panaikinti visas tuo reikalu 
sutartis su Kinija. Valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas Sumner Welles apie tai 
pranešė Kinijos ambasado
riui.

Britanijos vyriausybė taip 
pat ėmėsi tolygaus žygio. 
Turima vilties, kad tuo bū

(-'Lrauff&a'' Acme teiephoto,

Į kariuomenę priėmimo ceremonijose, Washington, D. C. Danų kilmės motina ir sū
nūs įstojo į armiją. Motinai bus WAAC auxiliary, o sūnus tarnaus Quartermaster. Corps. Pranešta, kad jų pora ma-

------ ......................- - tyta net Iowa valstybėje.
Matyt, jie pasiskirstę ir kas 
sau kur nudūmę. Vilią Park 
pamestas jų automobilis. 
Chicagos ir apylinkių poli
cija budi.

Tf ” ‘T’”'16 asmenų sužeista
Ties 74 ir Excbange avė. 

Illinois Central geležinkelio 
dviejų vagonų elektrinis 
traukinys ant šlapių bėgių 
paslydo, įsmuko į pašali
nius bėgius ir susidaužė su 
kitu priešais važiuojančiu 
keleiviniu traukiniu. 16 as
menų sužeista. Laimė, kad 
dar abu traukiniai paleng
va važiavo.

Stalingrade ir apylinkėse, kaip 
paprastai, vyksta atkaklios kovos

MASKVA, spal. 11. — A- 
not pranešimų, kovos už 
Stalingradą ir toliau vyks
ta kaip pačiame mieste, taip 
jo apylinkėse.

Vokiečiai intensyviau ima 
naikinti jau ir be to baisiai 
apgriautą ir nuteriotą mies
tą. Orinėmis bombomis ban
do išgriauti užsilikusius na-

Vakar vokiečiai šiaurinėj 
miesto daly visu pašėlimu 
puolėsi prasimušti prie 
Volgos upės pakraščių, kad 
tuo būdu perkirsti gynėjų 
liniją. Ir vos tik nepasiekė 
tikslo. Rusai kontratakomis 
perlaužė vokiečių kylį.

Kovos tačiau nenutraukia
mos kairiajam vokiečių 
sparne tarp Dono ir Volgos 
upių. Tenai- vokiečiai vis

du bus sustiprinta kinų mo
ralė.

»
U. S. vyriausybės nuos

prendis supuola su Kinijoje 
šiandie minima 31 metų 
sukaktimi, kaip ten panai
kinta Manču dinastija ir 
paskelbta respublika.

Tačiau Amerika kai ku

rių turimų Kinijoje konce
sijų visiškai neišsižadės.
Tuo reikalu bus padaryta tai skaudžiai pralaimėjo ko- 
nauja sutartis. vose au amerikiečiais. David Balint.

dar bando atsiimti prieš ke
letą dienų prarastas pozi
cijas. Tas jiems nesiseka.
Rusai ten atmuša jų 
kontratakas.

Anot sovietų komunikatų 
ir laikraščių pranešimų, vo
kiečiai visur apturi nepap
rastai didelius nuostolius.

Smarkūs mūšiai vyksta 
Mozdoko srity, Kaukaze, 
kur vokiečiams užkirstas 
kelias pasiekti Grozny alie
jaus laukus.

Pietrytuose nuo Novoro- 
seiisko, arti Juodosios jūros, 
raudonosios armijos kariuo
menė ir rusai mary  na i po 
keletos dienų atkaklios ko
vos apie 1,500 vokiečių nu
kovė ir paėmė daug karo 
medžiagos.

Japonai slepia 
savo pralaimėjimus

LIVERPOOL, Anglija, 
spal. 11. —Sir Robert Crai- 
gie, buvęs Anglijos ambasa
dorius Japonijai, čia pareiš
kė, kad japonų vyriausybė 
slepia nuo savo gyventojų 
visus savo pralaimėjimus 
Pacifiko kovose ir vietoje 
to skleidžia tik propagandą 
apie japonų atliekamus “di
delius žygius.”

Japonų vyriausybė savo 
gyventojams dar ir iki šio 
liai nepranešė, kad Coral 
Jūroje ir Midway salos apy
linkėse japonų laivynai, ga
vo puikią pirtį ir nepapras- United Steel Workers of A- 

merica CIO vadą nepilietį

Sovietu armijoje 
panaikinti komisarai
’ MASKVA, spal. 10. —
Stalinas šiandien įsakė rau
donoje armijoje panaikinti 
politinių komisarų sistemą 
ir vietoje to sudaryti vieną 
karinę vadovybę.

Išleistam Stalino nuos
prendy nepažymima, kas 
bus tos vadovybės priešaky. 
Jei Stalinas ir toliau pasi
lieka apsaugos komisaru, 
matyt, jisai pats bus kari
nės vadovybės viršūnėje.

Pažymima, kad politinių 
komisarų armijoje sistema 
šiandien jau nereikšminga. 
Sako, ji buvo reikalinga bol-
ševikų revoliucijos laikais, ryto buvo apsistoję Charles 
kai nepasitikėta armijos Burlingham namuose, šalia 
vadais — aukštesnės ran- Lombard. Burlingham nak- 
gos karininkais vadais, ku- timis dirba, tad jie jo žmo
rių visi žingsniai turėjo bū
ti sekami.

Prieš karą su Vokietija išvažiavo Vilią Park linkon 
kokį laiką komisarai armi
joje buvo panaikinti. Bet 
prasidėjus karui ši sistema 
ir vėl buvo grąžinta.

Dabar Stalinas pareiškia, 
kad raudonosios armijos 
vadai yra ištikimi yyrai. Jie 
aukodamies tėvynei kovoja 
su priešu. %

Varžomi ilgos 
distancijos telefonai

WASHINGTON, spal. 11. 
— Karo susisiekimų boar
das paskelbė, kad’ pradėjus 

ateinančio lapkričio 1 d. il
gos distancijos telefonai 
bus pavesti karo pirmybei.

CLEVELAND, O. — Fe- 
deraliniai agentai areštavo

taksus
Solomons vyksta kovos; amerikiečiai 
nuskandino japonų karo laivų

Pranešta, japonams pavyko išlaipinti 
daugiau kareivių į Guadalcanal

iš Stateville kalėjimo sep- kita priešas prarado 7 lėk- 
tynių kalinių pėdsakiai su- tuvus. Amerikiečiai netiko 
sekti iš Vilią Park stačiai ' dviejų. -

Chicago link. Bet ne visų. j

Argentina protestuoja;

šalia Lombard buvo 
apsistoję

Pabėgę iš Stateville kalė
jimo keturi iš septynių ka
liniai naktį iki šeštadienio

ną su dviem vaikais priver
tė tylėti. Pradėjus aušti jie

Neturi drafto kortelės
Arti Studebaker Corp. a- 

vlacijos divizijos fabriko, 
5555 Archer avė., sulaikytas 
Joseph Meuser, 43 m. amž. 
Pasirodė neturįs karinio 
drafto kortelės. Areštuota
sis pasisakė esąs iš Dubu- 
que, Ia. Pas jį rasta 235 dol. 
Jis negali išaiškinti, kodėl 
šioj zonoj vaikštinėjo.

Gali pritrūkti pieno
Numatoma, kad artimoj 

ateity Chioagai gali prit
rūkti pieno ir pienas gali 
būti brangesnis. Daug pieno 
perkama ginkluotoms jė
goms.

t
Saugokite skalbiamas

mašinas
Policija įspėja šeiminin

kes, kad jos saugotų namie 
turimas skalbiamas maši-

VoL XXVI

pediniai lėktuvai atakavo 
priešo laivus, kuriais buvo 
pridengiamas priešo kariuo
menės išlaipinimas į Guada- 
kanai salą, Solomons.

Nepaisant Amerikos lai- , 
vyno, marynų ir orinių jė
gų atkaklaus priešinimosi, 
priešui pasisekė išlaipinti 
kariuomenės dalinius.

Minėtos atakos įvyko pra
eitos savaitės pradžią. Be

prieš J. A. Valstybes
BUENOS AIRES, spal. 11.

— Argentinos vyriausybė 
pasiuntė protestą J. A. Val
stybėms dėl anądien saky
tos valstybės pasekretoriaus 
Sumner Welles kalbos, kai
riąja jis būk pažymėjęs, kad 
Argentina yra nacių agentų 
veikimo bazė.

(Pranešta, kad ir Čile 
nusprendus protestuoti. 
Kaip žinoma, Argentina ir 
Čilė nenutraukia diplomati
nių santykių su ašimi, kaį 
kitos Amerikos respublikos 
senai prisijungė prie sąjun
ginių valstybių kovoti prieš
ašį).

(

Crrpps gal išeis 
iš kabineto

LONDONAS, spal. 11. — 
Pasklydo gandai, kad Sir 
Stafford Cripps, rasi, išeis 
iš Anglijos ministrų kabi
neto. Sakoma, jis nepaten
kintas ministro pirmininko 
Churchillio sakyta parla
mente kalba apie Indiją.

WASHINGTON, spal. U.
— Valstybių sąjungon prieš 
ašį priimta ir Etiopija, ku
rios imperatorius tuo reika
lu buvo kreipęsis į prezi- 
dentą Rooseveltą. Dabar 
prieš ašį sąjungoje yra 30 
valstybių.

nas, kurios imta vogti iŠ na
mų rūsių ypač pietinėj mies
to daly. Šių naujų mašinų 
šiandie nedirbama ir jų jau 
nelengva kur pirkti. Tad 
vagiama.

Gali mokėti dalimis

Chicagiečiai paraginti sa
vo aukas mokėti inatalmen- 
tais į Bendruomenės Fondą, 
jei kam neparanku antkart 
duoti didesnę auką.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Tarnybos vėlinu 2tfeK,53Ck’S

licijos viršininkas kapitonas 
Smart, Penn universiteto lie
tuvių kalbos dėstytojas prof. 
3enn, kun. St. Raila. Trys 
motinos, kurių sūnūs žuvo 
kare, buvo pakviestos gar
bės narėmis. Pirmutinė Kau- 
akienė. Jos sūnus pirmah iš 
Philadelphia miesto lietuvis 
žuvo. Lietuvą atstovavo Be
gi niūtė. Programos vedėjas 
perskaitė vardus ir pavar
des išėjusių į karą lietuvių. 
Nors buvo sakyta, kad du 
šimtai išėjusių, ką liūdija 
žvaigždės Tarnybos vėliftvoj, 
bet vietoje daugelis pridavė 
pastaromis dienomis išėju
sių vardus ir pavardes. Pa
sirodo, kad lietuvių jaunuo

liu* laukė apie pora tūks- Hų daug daugiau, negu du 
t|.įčių publikos, kleb. kun. šimtai, yra išėjusių į karą. 
T# 'Vfllnnf»iūtv»« nrariSin ia.

Service Flag apeigos bai

gės didingoj nuotaikoj. Mo

tinoms įteikta atminties 

ženkleliai. K. D.

1

iškėlimas
Philadelphia, Pa. — Spa

lio 4 d. prie lietuvių šv. Ka 
zimiero bažnyčios buvo iš 
kilmingas ir įspūdingas Ser
vice vėliavos iškėlimas. Pir
miausiai buvo paradas, kurj 
vadė Šv. Jurgio parapijos 
benas savo gražioj unifor
moj, vadovybėje kap. Prano 
Šaprano. Parodą puošė ir 
gražiai sesučių mokytojų Ka 
zimieriečių parėdyti mokyk
los mokiniai. Parade daly
vavo daug motinų, kurių sū
nūs išėję į kariuomenę, ne
mažai ir parapijiečių, žodžiu, 
piaradas buvo didingas.

Sugrįžus prie bažnyčios, 
laukė apie pora tūks- 

čių publikos, kleb. kun.
' Valančiūnas pradėjo iš

kilmes malda “Tėve mūsų”, 
gramos vedėju buvo laid. 

f. Juozas Kavaliauskas, 
vą pašventino kun. V.

Alkos Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui
(Tęsinys)

Maspeth, L.L, N.Y.: $10
— kun. J. Balkūnas ir para
pija; $15.00 — Tretininkų 
dr-ja; $5.00 — A. Pažerec- 
kas; $4.00 — K. Galcus; $2
— D. Yurkštas; $1.00 — E. 
Minotienė.

Johnson City, N. Y.: $3.00
— A. Sakalauskienė; $1.00
— G. Rodin.■ ' v

Ozone Park, N. Y.: $1.00
— A. Valaitis.

Rochester, N. Y.: $25.00
— kun. J. Bakšys; $2.00 — 
Valukai, J. Jeksaa; $1.00 — 
A Pečkienė, A. Mockevičius, 
U. Šukienė, F. Logary.

. Uttca, N. Y.: $1.00 — A. 
Rusia.

Webster, N. Y.: $1.00 — 
J. Arlauskienė.

— Woodhaven, L.I., N.Y.; $5
— V. C. McCaskey.

Canton, Ohio: $1.00 — O.
Valantiejienė.

Cleveland, Ohio: $5.00 —

ASKOLOS 
DAROMOS

PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS , 

ATMOKĖJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

T. Butkus, P. Reywa; $3.00
— P. Grigonis; $2.00 — Ra
dzevičienė, F. J,usienė, J. Bin 
dokienė, M. Matejūnas, V. 
DebesiLai, C. Venclovai, P. 
Šamas; $1.00 — M. Clifman, 
A. Vilčinskas, V. Vaičiūnie
nė, O. Žukauskienė, A. Da
niels, J. Savickienė, G. Sut
kus, A. Gribauskas, J. Ba- 
zavičius, M. Macijauskas, N. 
Mačiokas, A. Rutkauskas, K. 
Bracisko, V. Kilinskas, U. 
Corner, F. Marčiulaitis, P. 
Šeporaitis, M. Žilinskaitė, A. 
Bacevičienė.

Lorain, Ohio: $1.00 — M. 
Navalinskienė.

Steubenville, Ohio: $3.00
— C. žekai.

Mart ins Ferry, Ohio: $5
— Šmitai.

Toledo, Ohio: $5.00 — Ba
do nai.

Yoangst»wn, Ohio: $5.00

— Digravičienė; $2.00 — J.
Laukaičiai; $1.25 — M.
Konstantinavičienė; $1.00 —
M. Tamickienė, J. GuŽaus- 
kienė.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose ūžt krina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2490 West 28* h Street 
Chicago, UI., TeL CAN. 2020

$495

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI
SneotaNH atidarymo panifilymaR — 
Tik Trumpam laikui! Iškaitoma:—*
• Mofcs'tnU Aklų Eganml- 

I navinaui * Patatnv mna Len- 
nų t VI e na. Reginy.) • Pa-

—-r nirinkitnaa IA 3 Mod. Rėmų
Ir Kelną U R«g Kaina »10.00 Vbkaa. 

EGZAMINUOS A DR. B. GRANT
Registruota* Qptometriirta« — Vir* SO Metų Patyrimo. 
Daug kitų Moderniškų Styltų Populiarčraie Kainomis.

Tai Yra Ne "Balt" SlAIyman — Mes Parduodame Kų Gaminame.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVE. Tel. YARDS 0141

Aatroa durys nuo Montgoaaery Ward

TOUHY IR KITI ŠEŠI PABftOO IŠ KALfJIMO

Stateville (III.) kalėjimo vaizdas. Bokštas No. 3, šiaurės vakarų kapas, pro kurį Ro-' 
ger Touhy, buvęs gengės vadas ir kiti šeši kaliniai pabėgo. Kaliniai nuginklavo bokš
to sargą, jį sužeidė, paėmė jo raktus ir automobiliu pabėgo.

Ashley, Pa.: $2.00 — Bul- 
sefskienė. z

Bentteyville, Pa.: $1.00 — 
S. Masaitė. f

Clairton, Pa.: $1.00 — E. 
Ambrozienė.

Chester, Pa.: $5.00 — I. 
Bakanas.

Coaldale, Pa.: $1.00 — G. 
Bacevičius.

Darlington, Pa.: $1.00 — 
M. Petravičius.

Dubois, Pa.: $5.00 — G.’ 
Metalonis; $1.00 — P. Fish
er.

Forest City, Pa.: $5.00 — 
M. Bulotienė.

Gilberton, Pa.: $1.00 — 
M. Vali takas,

GirardvHle,* Pa.: $1.00 —- 
H. Skintis, K. Gilinąs, Ulo- 
zienė.

Kingston, Pa.: $20.00 
kun. J. Inčiūra; $3.00 — M. į 
Jasenauskienė; $1.00 — R. 
Gruzinskienė, M. Pavilonis.

Mahanoy City, Pa.: $2.00
— A. Jenkertienė, J. Kubert; 
$1.00 — M. Sinkevičienė.

McKees Rocks, Pa.: $2.00
— J. Bridickienė.

Morgan, Pa.: $1.00 — M.
šarkienė,

Minersville, Pa.; $1.00 — 
S. Balnanosia.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS j

1

Mano N
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimų kuria 

ati priežastimi galvos skandljime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akihius. Visuo*- 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Spectel* atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus.

Kreivos akya atitaisomo. 
VALANDOS: nuo 10 ryto NU 9 a, 
vak. Seredomis nuo pietų e Na>

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų aky* atitaiso
mo* be ažinių. Kalnoa pigiau kaip

4712 South Ashland Av.
Phone YABDS UU

Mt. Carmel, Pa.: $5.00 — 
J. Bartašius; $2.00 — J. Ja- 
nulevičius.

Morristown, Pa.: $10.00 — 
F. Jokšas.

Pittston, Pa.: $2.00 — S. 
Riškienė; $1.00 — M. Ku
dirka.

• Plyrnouth, Pa.: $2.00 — 
A. Urbonavičienė; $1.00 — 
C. Rickauskienė.

Port Carbon, Pa.: $5.00 
— N. Ziauskienė; $1.00 — M. 
Braukienė.

Ypatingos viešnios 
Chicagoje

Prieš pora dienų pervažia
vo Chicagą kontingentas ry
tiečių “WAVES”, kely į sto- 

| vykią Oklahomoj. Jų tarpe 
buvo ir vorčesterietė Placi
dą Vileikytė. P. Vileikytė 
baigusi Emmanuel kolegiją

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUS\) NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

Mokinimo Tekniką.
Dčl pasitarimo laukit sekančiai 

D RE XEL 3923

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

Ofiso taL VlSginia 0038
«L: BlVerhr 8944

Dfi. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais i pagal antartį.

Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. T«L GROveMil 0617 
Office Tei. HEMiock 4848

Dfi. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJO B CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 
2423 VVest Abrquette Rd.

Dil. STIUKO
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOJ 

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal antartį.

Office taL YAKds 4787 
tai

Tei YARda 6991.
Raa: KBNvraoš <167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

Ofiao vaLt nuo 1*3; nno 8:30-860 
756 VVest 95th Street

Bostone, ir per pora metų 
užėmė svarbią poziciją Wor- 
cester Public Library. P. Vi- 
leikytė gimus ir augus Wor- 
cestery, yra gražios lietuviš
kos dvasios, ir aktyviai da

lyvavusi Worcesterio lietu

viškame veikime.

WAVES’am vykstant į va

karus, iš vakarų atskrido

NEW VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone'; YARds 2330

Pilnut (rengtas Mediko, Depart- 
mentas gydymui visokių ligų — 
smarkių ir liglaiklnlų.
Pikiai {rengtas t'IUrurgiJos fie- 
partmentas, knr svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chirurgal-Daktaral.
Pilnai Įrengta Ptiyslothcrajjy De- 
partun-iktas prlskaltant liiather- 
ray, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kitus moderniftkus metodus 
gydymo.
Pilnai {rengtas X-Ray Depart- 
mentaa daktaram, ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
imi atstumta, dSI stokos pinigų, 
geriausias gydymas lr priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų jums ko patagtausbu

KALBAM LIETUVIŠKAI

T< OANal na

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandoa: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.

karais ofisas uždarytas.*

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Place 

TaL REPnblic 7898

TaL OANal 007
Rea. tol.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Bsaldancija: 0600 So. Arteatan Ava.
VALANDOS: 11 V. ryto iki 8 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

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

MORE.

“Darbai parodo meilės jė

gą" (Goethe).

newyorkietė, Isabel Harris, 
(lietuvaitė), kuri yra Amer 
Raudonojo Kryžiaus N e w 
Yorko skyriaus pareigūnė, 
bet laikinai dirba Treasury 
Departamente karo bonų 
pardavinėjiiąj> skyriuje. Isa- 
bel Harris iš Chicagos nulė
kė į Clevelandą, o iš ten 
vyks į savo gimtinį miestą 

Pittsburghą. Ji matėsi čia 

tik su viena-kita chicagiete

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIUI GYDYTOJAS 

25 metų patyrimu
Tel. Yards 1828 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. *

kampas 84th SA 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Uegaaminuoti Jaw modernISklausla 
metodą, karia regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI HAT YRIMO 

pririnkime asinių, kurie pašalina
visą aklų {tempimą. . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tosTelefonaa: CA&ALi M2S, Cbicagc 
OFISO VALANDOS: 

Kaadlen 1:«0 a. m. lkl 8:>0 p. m. 
Trečiad. lr ftečtad. 9:10 a. m. 

Iki T:«ė n. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DH. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. 1L
3147 S. Halsted St, Cbicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso taL OANal 2346 

Ofiso vaL: 2—4 lr T—® 
Seredoj pagal antartį. 

t 7004 So. Fairfield Ar
4aL: HEMloek ŠUO

TeL YABds 2240

Dfi. G. VEZELIS
DANTBTA8

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 

OFISO VALANDOS: .
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 iki 9 

Nedaliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 4706

Dfi. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0 

ir pagal antartį.

TaL Oteero 14M

BR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet 7 Ud 9 vakare, 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Oioara 1494

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia — w 
Sauk KEDzie 2868

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

Bakmad. Pagal Sutarimą

— žadėjo atvykt vėliau ir 
turėti pasitarimą bonų va
jaus reikalu su bankininkais, 
profesionalais, biznieriais ir 
veikėjais.

£\*

OCTOBER 12TH

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-m« iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonaa CALnmet 6877 
134 N. LASALLE ST.

Room 2014 Tol STA to YICTg

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutarti

TaL YAR<)a 3146

Dfi. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dt AKINIUS PBITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL ............ VIRglnia 1886

DR. AL. RACKŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dfi. CHAR1JES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel. MIDvray 2880 Cldcago, HL 

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

Dfi. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Bes. TeL: Kenvrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ia 7-6 v. vak 
Nedčliomia nno 10 ik> 12 vai. diena

OR. A. JENKINS
(Išetnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginią 2421

LULl UVia DAK1AKAS
OPTOMKTBIBTAS

Pritaikina aktadns 
atsakomlngai u* 
Drielnama kaina

JOS F. BUDRIK
, KBADTITVaiB

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
TAJBD8 8088
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CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANilolob »4ttM-»4MV

HELP WANTF.D — VYRAI 

100 — VAIKINŲ — 100
Prie abelnų dirbtuvės darbų

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

W. F. HALL PRINTINp CO. 
4600 Diyersey Ave.

EMPLOYMENT DEPT.

TOOL ir GAUGE MAKERS reika
lingi. Visi Defense darbui, užten
kamai overtime; aukšta užmokes
tis.

EVEREDE TOOL CO.
302 N. TjoomJs

RAUDONASIS KRYŽIUS APTARNAUJA PULKUS 
NAMIE IR UŽSIENY

Militarinėse ir laivyno stovyklose, ligoninėse 
ir visur, jis tarnauja žmonijos gerovei.
Prieš kiek laiko Louisia- j Juos perduoda greičiau, ne- 

na valstybėj, k-ur tūkstan-Įgu visus Raud. Kryžiaus ki- 
čiai Dėdės Šamo pulkų buvo
manevruose, vienam Raudo
nojo Kryžiaus direktoriui 
pranešta, kad motina vieno 
vaiko tam vienete buvo rim
tai susirgusi. Pranešimas rei 
kalavo, kad jis grįžtų namo 
kuo greičiausiai.

Armijoj iš daug milijonų, 
šitokie prašymai yra dažni.
Kai kurie yra tikri, bet ki
ti perdeda situaciją.

Komendantai yra žmoniš
ki. Jie nori suteikti leidimą 
kareiviui grįžti namo, jeigu

AITOMATIC SCREW MACHINE 
B. & S. NIGHT FOREMAN 

Taipgi reikalingi VYRAI prie ope
ravlmo Ir aet-up darbų. Diena ir 
naktimis darbai. Turi būt A-l vy- 
S,.r ! reikalinga. Bet faktai turi

"tokai? metai, i-rodvcts co. bati teisingi. Šis ypatingas 
3231 W. Iiake St.

COOKS — 2ND COOKS — VEI- 
TERIAI — COUNTER VYRAI — 
PORTERIAI — DI.ŠIŲ PDOVfiJAI 
reikalingi dirbti Cafeterijose, prie 
geležinkelių ir statybos kempėse. 
Atsišaukite J

OLYMPIC COMMISSARY 
302 S. Canal St.

prašymas buvo įteiktas per 
Raudonojo Kryžiaus skyrių 
šio kareivio mieste. Direk
torius galėjo patikrinti tei
singumą ir leidimas buvo 
greitai suteiktas.

Kada kurjeris buvo pa-

tus reikalus. Atstovai tuoj 
juos perduoda adresatui.

Šia sistema yra padaryti 
svarbūs šeimų sprendimai. 
Ligos atsitikime rūpestis pa
lengvinta dažnais praneši
mais. Reikalui kilus, tėvai 
gali būt pakviesti prie ser
gančių sūnų. Juos sutiks 
simpatingi Raud. Kryžiaus 
atstovai, bus surasta vieta 
jiems apsistoti ir suteiktas 
simpatiškas patamav imas 
taip reikalingas tokiuose 
momentuose.

Viena pirmų problemų, ku
rią reikėjo išspręsti, kada 
mūsų kareiviai buvo veža
mi užsienin, buvo suteikimas 
jiems sveiko pasilinksmini
mo. Kad padėti armijai ir 
laivynui tą įvykdinti, Raud. 
Kryžius'įrengė klubus ir pa
silinksminimo centrus svar
biuose punktuose Londone, 
Edinburge, Belfaste, Mel- 
bourne, Brisbane ir keliose 
kitose, vietose.

Čia mūsų vyrai randa tru-

MACHINIOTAI
Geri all around vyrai. Proga išsi
dirbti. Amžius nesvarbu Geros siųstas painformuoti Šį ka-
darbo sąlygos ir transportacija. Pa- r '
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. Slicrman Street

PAIEŠKOMAS VYRAS SOFERAUTI 
•‘DRAUGUI” yra reikalingas šoferis 
naktiniam darbui, kuris kartais ga
lėtų būti suderintas su turimu dar
bu. Kreipkitės J “DRAUGĄ" rytais 1 
telefonu — CANai 8010 arba asmo- ! 
niškal. Prašykit P. P. Cinikas, M.I.C.

TOOL, DIE. lr JIG MAKERS rei
kalingi. Taipgi Hand Screw Machi
ne Set-up vyrai. Gera užmokestis ir 
overtime. Atsišaukite tarp 8 vai. ry
to ir 5 vai. po piet.

MONROE ACME CO.
215 W. Aberdeen

D RIU, PRESS OPERATORIAI 
Patyrę. 50 centų į valandą iš pra
džios su bonais ir overtime.

AMERICAN PREFORATOR CO. 
625 W. Jackson Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

VIDUR AMŽIAUS MOTERYS plauti 
lėkštės kasdien lr sekmadieniais nuo 
11:30 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak. 
316.00 ( savaitę. Valgis duodamas. 
Vieną dieną savaitėje nereikia dirbti.

ONTRA CAFETERIA
1004 Wllson Avenne 

•
MERGINOS reikalingos — prie 
lengvų dirbtuvėje darbi,. 5 dienos* 
j savaitę. Patyrimas nereikalingas.

DOCTOR DRESS CO.
847 W. Jackum Blvd. 

BINDERY MERGINOS 
Dirbti prie 1-mo lr 2-tro shlfto.
Pasaukite telefonu —

VICTORY 1300

MERGINOS — prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Dieną ar naktimis. 
Gera užmokestis, pastovūs darbai. 
AtsiSauklte tuojau.

METRO-.RELIABLE PAPER 
BOX CO.

2015 W. Kace Rt.

PARDAVIMUI KRAUTI A7 R
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. iAbal geri įrengimai. Pardavi
mo prleža.tln — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. IValier Nutow. 2200 W. 37th SU 
Chicago, UI., tel. LAEayette 6068.

Vienų Metų Mirtfes 
Sukaktuvės

Nuliūdę

reivį, direktorius padarė vi
są dėl transportacijos. Ka
reivio kelionė buvo pagrei
tinta be jokių trukdymų ir 
jis grįžo namo, kad nepa
matyti1 mirštančią motiną, P^i j U tėvynės klubą. Ame-
bet jos gyvybę išgelbėti per
davimu savo kraujo.

Tas rodo tik vieną Rau
donojo Kryžiaus patarnavi
mą mūsų vyrams uniformo-

rikoniški valgiai, gėrimas, į- 
rengtos geros lovos, maudy
nės, sporto kambariai, kny
gynai ir rašymui kambarė
liai. Šokiai taip pat dažnai

se. Taipgi rodo, kaip Rau- rengiami
donasis Kryžius palaiko ko
munikaciją per savo atsto
vus su mūsų pulkais ir jo 
skyriais visoje šalyje. Nei 
viena organizacija negali to 
padaryti.

Raud. Kryžiaus skyriai 
veikia visur ir jų atstovai 
tarnauja su mūsų pulkais 
namie ir užsienyje. Visada 
veikia ir, reikalui kilus, kon
taktas tarp šeimų ir myli
mųjų uniformose gali būti 
sudarytas labai greitai.

Šie klubai yra centrai a- 
merikiečiams atostogų me
tu. Šių vietų direktoriai yra 
tam darbui išmokinti. Yra 
suorganizuoti pasivažinėji
mo būreliai ir kitos pramo
gos. Palaikomas sąrašas šei
mų, kurios kviečia mūsų ka
reivius į jų naiųus. Jiems | 
parūpinta naujausi Ameri
kos žurnalai ir laikraščiai.

Iš Londono neseniai kape
lionas James Blackney, vy
riausias Am. J. Valstybių

Per Raud. Kryžių prane- armijos kapelionas, sakė per 
Šimai greitai perduodami, radio:
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PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
Sl Pirma Virš 50 Metų 

Tos Pačios šeimos 
. Rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

KAROLIS RAILA
Jau nukako vieni metai kai 
negailestinga mlrtln atskyrė Iš 
mūnų tarpo mylimą vyrą lr 
tėvą.

Nors laikas tęsiant, bet mes 
Jo niekados negalėsime už
miršti. lai ' gailestingas Die
vas sutelkia jam amžiną atllsj.

Men atmindami tą Jo liūd
ną praslšallnlmą Iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (nu egsekvljomis) spa
lio 13 d.. Sv. Petro Ir Povi
lo parap. bažnyčioje, '8 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
lr kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Karolio Railos sie
lą.

Memorials Erected Anyvvhere

Workmanship and Materiai Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WTTH THE SAVING!

KRBapKrras prie lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
aber of the

MODERNI Hvldlnė PARODA: 
4535 W. Washlngton Blvd.

Tel. ESTebrook 3645 .

žmona Ir Valkai

iber of

REZIDENCUA: 
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblie 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vtk.; Seitad. Ir Sekm. 9-6 vaL

“Mūsų geriausias draugas buvau atidaryme Washing- Į vykdė pirmą transkontinen-
čia yra Raud. Kryžius. Mū
sų Raud. Kryžius atlieka pa
vyzdingą darbą ir kiekvieną 
savaitę jis vis randa naujų 
pramogų. Jis įsteigė puikių 
klūbų mūsų vyrams, kurie 
gauna leidimus atostogų. Aš

tono klūbo. Puiki vieta ir 
mūsų vyrai užpildo jį kiek
vieną vakarą.

Raud. Kryžiaus x patarna
vimas yra visokių formų. 
Praeitą vasarą direktorius iš 
Port Darwin, Australijoj, į-

A A.

JUOZAPAS KOWARSKAS
Mirė Spalio 9 d., 1942 m., 8:00 vai. vak., sulaukęs pu

sės amžiaus. '
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Nauja

miesčio parapijos, Bučių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Pauliną, no tėvais 

Žilvičiutė; dukterį Pearl; žentą George Strode; anūką Law- 
rence; brolį Antaną: seserį Apoloniją Paleliunas ir jos vyra; 
pusbroli Antaną Palijanską ir jo moterį; sesers sūnus ir duk
teris; švogerius, švogerkas; ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. >

Priklausė prie West Side Lietuvos Piliečių, Aušros Var
tų Vyrų ir Moterų ir Chicagos Lietuvių draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 6919 So. Artesian Ave.. na
mų telefonas Hemlock 2917. Laidotuvės ivyks trečiadienį, 
Spalio 14 d, Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, žentas, Brolis, Sesuo. Švoge
riai, Švogerkos, Pusbrolis ir jų šeimos ir visi kiti Giminės.

Laid. direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
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

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS -1741-1742

4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
Tel. LAFayetto 0727

RADIO PROGRAMAS —8 :>K) vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.
ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

i tinę kelionę. Jis armijos lėk
tuvu keliavo 1,500 mylių į 
artimiausią pirkimo centrą. 
Iškeliaudamas su savim tu
rėjo $2,000 kareivių pinigų 
ir užsirašęs nupirkti kuo į- 
vairiausių reikmenų. Ir di
rektoriai Porth Moresby ir 
New Caledonia irgi turėjo 
nupirkti panašių daiktų ka
reiviams.

Armijos ir laivyno ligoni
nėse Raud. Kryžiaus medi- 
kaliniai-socialiai centrai • ir 
kiti asmenys kooperuoja eu 
medikaiiniais viršininkais.

(Nukelta i 5 pusi.)
Nėra nieko gražesnio, kaip 

prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleistu (L. Beetho- 
ven).

L III 1
BARBORA RASHINSKI

(PO TĖVAIS GEDVILAITft)
Mirė Spalio 10 d., 1942 m., 5:00 vai. ryte, sulaukus pu

sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje!. Kilo iš Raseinių apskričio, Viduklės 

parapijos, Blinstrabiškiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris — Marie Diminsky 

ir žentą Vincent, Sophie Jonaitis ir žentą dr. Emest Jonaitis ir 
sūnus — Antaną, Pranciškų ir Joną ir marčią Sue; 4 anūkus; 
1 proanūką; seserį ir švogerį Marijoną ir Vincentą Noreikus 
ir jų šeimą; brolį Jurgį Getmen ir jo šeimą ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje paliko brolį- ir kitas 
gimines.

Velionė priklausė prie Apaštalystės Maldos, Gyvojo Ro
žančiaus, Šventos Onos dr-jų, Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų ir šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų. ir?

Kūnas pašarvotas namuose: 3159 So. Lowe Ave., telefo
nas Victory 1264. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Spalio 14 d., 
1942 m. Iš namų 8:00 vai. ryto bus atlydėta į švento Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, Brolis, Sesuo, 
Švogeris, Anūkai ir Giminės. ,

Laid. direkt.: Mažeika ir Evanauskas. tel. Yards 1138-39.

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. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
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 0808

j?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Kolumbo dieną minint
Šiemet sueina 450 metų kai buvo atrasta Amerika. 
Šiandien minime Kristoforo Kolumbo, Amerikos at-

dieną.
Mes, katalikai ypač turime gerbti Kolumbą. Jis at

rado Ameriką, kur milijonai persekiojamų katalikų ra
do prieglaudą. Jis ir pats buvo geras, praktikuojantis 
katalikas. Jį beveik galima pavadinti katalikybės Ame
rikoje tėvu, nes jo atvežti į šį kontinentą pirmieji mi
sionieriai pasėjo čia katalikybės sėklą.

Daugelis mažųjų tautų lenkia, savo galvas Kolumbui, 
nes jis atrado kraštą, kuriame surado prieglaudą des
potų valdovų persekiojami ir kankinami žmonės. Ir da
bar, kai Europa ir kiti kontinentai kraujuose plukdo
mi, kai visa eilė pavergtų tautų baisiausią diktatorių 
priespaudą kenčia, ne tik kad milijonai pabėgėlių ir 
tremtinių čia šiltą prieglaudą nauda, bet dargi Ameri
ka deda didžiausių pastangų, kad diktatorius nugalėti 
ir pavergtąsias tautas išlaisvinti.

Amerikos atradėjui Kristoforui Kolumbui ir mes, lie
tuviai, esame didžiai dėkingi, nes jo atrastame krašte 
suradome tikėjimo, spaudos, susirinkimų laisvę ir me
džiaginę gerovę.

Kai Rusijos caras mus spaudė, persekiojo, spaudą 
uždraudė, siekė visą mūsų tautą išmarinti, mes čia, 
Amerikoje, suradome ir * pragyvenimui ir tautiniam 
veikimui sąlygas. Ne tik mes patys čia galėjome lais
vai Lietuvos išlaisvinimui pasidarbuoti, bet dar ji pati 
— Amerika mums padėjo. Mes pilniausiai esame įsiti
kinę, kad ir dabar toji pati garbingoji Amerika padės 
Lietuvai numesti kruvinąjį nacių jungą ir atsistatyti 
laisva ir nepriklausoma valstybe.

Garbė Amerikai už visas geradarystes ir malones 
klojamiems žmonėms ir pavergtoms tautoms! Gar-

jos atradėjui Kolumbui! v

būsią priversti trauktis atgal nuo Stalinogrado. O ką 
toks pasitraukimas reiškia — ir aiškinti nereikia.

Išvada aiškį — Berlyno ašis jau braška.
Bet, neįsivaizduokime, kad bus lengva ją visai su

daužyti. Iš Amerikos ir jungtinių tautų dar pareikalaus 
didelio jėgų įtempimo, kad nugalėti visą tą pragarišką 
nacių, fašistų ir japonų miĮitaristų kombinaciją.

Juo geriau ir stipriau bus suorganizuotos santarvi
ninkų karo jėgos, juo greičiau ašis hus sudaužyta, juo 
mažiau jos pavergtųjų žmonių kraujo bus pralieta ir 
mažiau ašarų išspausta. *

Šių laikų reikalavimai
Šio karo metrą ir ypač po karo Bažnyčia susidurs 

su nepaprastai didelėmis ir sunkiomis problemomis.
Kaip arkivyskupas Robert A. Lucey sako, prieš Kris

tų, Pasaulio šviesą, gali sukilti ne galingieji ir turtin
gieji, kaip seniau būdavo, bet silpnieji ir neturtingieji. 
Jie gali sukilti ne dėl to, kad “mes drąsiai skelbsime 
krikščioniškosios socialinės santvarkos doktrinas, bet 
dėl to, kad mes gal ne taip skelbsime, kaip turėtumėme 
skelbti’', -— pažymi arkiv. Lucey.

Toliau šis garbingasis Ganytojas sako, kad .
“masės ieško formulos, kuri duotų gyvenimo reik
menų užtikrinimą”.

Naujų kelių toms problemoms išrišti ieškoti nėra 
reikalo. J.uos yra suradęs Šventasis Tėvas, kurio nusta
tyta programa yra

“valstiečių, darbininkų ir neturtingųjų laisvės lr už
tikrinimo čarterls. Mes tą programą turime padaryti 
taip aiškią ir neklaidingą, kad masės suprastų, jog 
Bažnyčia, kaip ir visuomet, yra jų draugė”.

Visiems tikintiesiems visu rimtumu reiktų atkreip
ti dėmesį į arkiv. Lucey aukščiau pasakytuosius žo
džius, o ypač į tuos, kuriais jis aptaria, kad

jau atėjo laikai, kuomet krikščionybei ne dalį, bet vi
są laiką reikia pašvęsti, nes gyvename laikotarpiu, 
kuris reikalauja visuotino tikėjimo ir dorovingumo.

Kristaus tiesose pasirinkifno negali būti. Mums rei
kia gyventi Kristaus nurodytu gyvenimu ne dalinai, 
bet visa pilnuma. “Ne tik Šventoji Komunija, Šv. Mi
šios, Rožančius, bet Katalikų Akcija, katalikiškas švie
timas, artimo me-lė neatsižvelgiant į jo spalvą, teisin
gumas darbdaviui ir darbininkui, meilė ir gailestingu
mas priespaudos aukoms, ištikimybe moterystės tie
soms, išmintingas dėmesls tiems, kuriems trūksta tikė
jimo šviesotfMr noras aukotis bendrai gerovei tautinia
me ir tarptautiniame gyvenime”.

Šias teisingas ir išganingas mintis ark. Lucey išreiš
kė savo pamoksle, pasakytame naujojo vyskupo Au
gustino Danglmayr konsekravimo iškilmėse. Tos min
tys yra giliai įsidėmėtinos. Jei kada, tai šie laikai rei
kalauja iš žmonių visuotino tikėjimo, visuotinos kata
likiškos akcijos, reikalauja darbų, reikalauja socialinio 
teisingumo ir krikščioniškosios artimo meilės.

Pirmadienis, apalio 12, 1942

viduje ’S:

Vokietijos nacių propagandistai iš kailio neriasi be
tapdami savo padėtį šviesiausiomis spalvomis. Goeb- 
belsas geriausias savo jėgas įkinko kalbėti per radiją 
ir maitinti naciškąja propaganda ir vokiečius ir Hit
lerio užgrobtųjų kraštų žmones.

Dėl tos propagandos santarvininkų militariniai eks- 
j reiškia veik vienodą nuomonę. Iš jos, nacių pro

se jie išškaito visą eilę neigiamų reiškinių pa-
Vokietijos viduje.

Birmoje vietoje, kaip teigia ekspertai, Vokietijos 
žmonės yra rengiami ilgam karui.

Maisto padėtis krašte darosi kasdien krittškesnė. Jo
kiam aprlbavimais arba iki minimum porcijų sumaži
ntam nacių vadai nebemano gyventojų beišmaitinti. Dėl

daromi planai dar didesniam okupuotųjų kraštų plė-
- \

Daug kas teigia, kad patsai Hitleris yra tikrai rim- 
susirūpinęs Švedija, kuri vis labiau palinksta prie 

Jungtinių Tsutų. Jam neramu darosi ir dėl Turkijos 
nusistatymo lr toliau laikytis griežto neutra-

Rimtų galvosūkių užduoda vis labiau įsigalinčių sa- 
inkų veikla Prancūzijoj. Juo toliau, juo drąsiau 
ia prieš nacius Prancūzijoj. Ir ginklų ten vis

daugiau atsiranda.
' Italų nepasitikėjimas ir neapykanta, nukreipta prieš 

ijų, gerokai komplikuoja Vokietijos santykius
Italija. Pačioj Italijoj nepasitenkinimų banga fa- 
iis auga.

Prie to visko, galima dar justi lr tai, kad naciai ne 
u yra patenkinti savo vėliausiais talkininkais Ja- 
Ljos militaristais, nes jie, mat, vis dar neatidaro ant- 

fronto prieš Sovietų Rusiją, kur jie tiek' daug sa- 

rū J8gy Dra kiša, taip dideliu nuostoliu turi ir jaučia
U'

' spaudos apžvalga 1

Jaunimo laikraščiai ir žurnalai
Vyčiai pasigenda savo laikraščio “Vyties”, lietuvių 

katalikų sbudentj sąjungos nariai — savo žurnalo “Stu
dentų -Žodžio”. Girdisi, kad netrukus pasirodys ir vienas 
ir kitas laikraštis. Anot priežodžio — geriau vėliau, 
negu niekuomet. "

Būtų gerai, kad viršminėtų laikraščių pasigestų ir 
plateenioji mūsų visuomenė. Tada, gal būt; pasirūpin
tų juos medžiaginiai paremti, kad jie galėtų lankyti 
savo skaitytojus reguliariai,

Realiausia laikraščiams, parama, tai užsimokėjimas 
ląįku už prenumeratą ir gavimas naujų skaitytojų.

Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos seime, kiek te
ko nugirsti, buvo nutarta surasti' “Studentų Žodžiui” 
tūkstantį naujų skaitytojų. Jei tai būtų realisuota, 
medžiaginė žurnalo pusė būtų išspręsta.

Reiktų pamėginti. Tekio vajaus reikalą teima | savo 
rankas sąjungos valdyba. Talkininkų atsiras. Reikia, 
kad pati vadovybė parodytų iniciatyvos, duotų pradžią.

Amerikos lietuviams yra reikalingi jaunimo laikraš
čiai lr žurnalai. Reikalingas yra “Vytis”, reikalingas ir 
“St žodis”. Juos prenumeruokime, skaitykime lr rem
kime.

Iškraipė vyskupo žodžius
J. E. vysk. Bernard Shell savo laišką Rusijos jauni

mui taip užbaigė: “May God bless them.” Komunacių 
laikraščiai tuos žodžius taip išvertė: “Mano Dieve, lai
mink juos”. Turėjo būti taip išversta — “Telaimina 
juos Dievas”.

Nežinia, ar tie redaktoriai nemokėjo vyskupo žodžių 
taisyklingon lietuvių kalbon išversti, ar jie tyčia juos 
likraigė? ; _____ ~

1943 metais minėsime Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 25 metų sukaktu
ves.

Tai bus svarbus ir reikš
mingas įvykis.

Būtų nedovanotina, jei ku
ri lietuvių kolonija to įvykio 
nepaminėtų. Ji ant savęs di
delę gedą užsitrauktų.

Toms reikšmingoms Lie
tuvos sukaktuvėms pasiruoš 
kime iš anksto.

a

Šventasis Tėvas, kaip pra
nešama iš Vatikano, liūdi 
dėl karo baisenybių.

Jo Šventenybė darė di
džiausių pastangų, kad karo 
išvengti. Bet supagonėjęs pa
saulis Jo balso nepaklausė.

Dabar Popiežius dieną ir 
naktį meldžiasi, kad grei
čiau taika įvyktų. Jis mel
džiasi ir dirba, kad daugjau 
nelaimingųjų karo aukų su
šelpti.

Krikščioniškasis pasaulis 
jungiasi su Kristaus Vieti
ninku ir maldomis ir dar
bais.

Laikraštininkas p. Hearst 
vis tik dar nepataisė savo 
klaidos, kurią jisai ^padarė, 
priskaitydamas Lietuvą prie 
Berlyno ašies.

Manome, kad jis, būdamas 
didis džentelmenas, niekam 
nenorės padaryti skriaudos.

Nenori nė Lietuvos skriau
sti. i

Dėl to lietuviai laukia p. 
Hearsto žodžio.

•

Tūkstančiai lietuvių vyrų 
tarnauja Dėdės Šamo armi
joj.

Mūsų pareiga yra jų ne
užmiršti. Kuo dažniausiai 
parašykime jiems laiškučių. 
Nusiųskime dovanėlių. Už
prenumeruokime jiems ir 
“Draugą”. Bent retkarčiais 
ir gerų lietuviškų knygų pa
siųskime. Jie bus dėkingi 
mums. Neužmirškime jų ir 
savo maldose, ypač tų, kurie 
jau karo frontuose yra.

(Iš “Draugo” 1917 m. spa
lių 12 d.)

Vokietija, turės pasiduoti... 
Vašingtono politinės sferos 
yra tikros, kad karas greit 
baigsis, nes Vokietija bus 
priversta pasiduoti... Austri
joj! siaučia badas.

Soclalistai-radtkalai prieš 
Ameriką.... Petrogrado eoci- 
alistai-radikalai surengė de
monstraciją prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes. Demon
stravo prie Amerikos amba
sados. Demonstraoijų - riau, 
šių sumanytojai buvo anar
chisto Lenino šalininkai. Kai 
bėtojai atakavo prez. Wilso- 
ną ir Anglijos atobasadorių

Kas man darbo! tu, broly
ti,

Po svietą pasidairius
“Garnio” pageltusiuose 

lapuose (No. 2, 1910 m.) rą 
dau J. M. dainą, kurią šian
die dedu ant savo delno. Ji 
tinka dainuoti ir dabar, tik 
antraštę “Ašaros tarp juo
kų” reikia pakeisi “I don’t 
care”.
Kas man darbo, jei tėvynę 
Spaudžia sopuliai,
Jog nelaimės ją paminę 
Žudo taip baisiai!
Duok stiklelį ąen, brolyti,
Duok užliet vargus.

Šimtą metų pamatyti
Duota mums nebus.

Kas man darbo, jog Bažny* 
čia

Verkia kruvinai,
Jog ją žeidžia tarsi tyčia 
Patys jos vaikai...
Užrūkyti duok, brolyti, 
Dūmai teužsklis,
Reikia dūmais uždaryti
Sąžinei akis.

Kas man, •fjbgS vaikus bedie-

'■ "" Viai
Žudo amžinai,
Jog jau žalią medžio žievę 
Kerta kirminai.

Žalią stalą trauk, brolyti,
“Mausui”l) skleisk būg

nus.
Dienos ilgos! ką daryti.
Ilgu taip nebus.

Kas man darbo, jogei varg- 
šo

Niekas neužstos,
Jog lopais ištolo barkšo — 
Miršta be plutos.
Ei jau vargšai tie, brolyti,
Visados jie bus.
Reikia Buickas2) kran- 

kiuoti —
Traukti į svečius.

Sako — gelbėti draugijas 
Reikia jau gyvai...
Kas man darbo — tektrmi-

ja,
Kad tik man gerai.

Suvadink šunis,
Trauksim kiškių sau vai

kyti,
Kai tik kiek prašvis.

Sako — reikia atgimimo 
Del tėvų šalies,
Sako — be pasišventimo 
Saulė jai nešvies.
Kas man darbo, juk, bro

lyti,

Atsiras tokie,
Kur norės save žudyti — 
Tepasišvienč’ jie!

Sako — sentėvių liežuvis, 
Tai dvasia tautos,
Sako — išgama lietuvis 
Be tėvų kalbos. —
Kas man ta kalba, brolyti, 
Kuo ji man brangi?
Dar už green horn3) pas

kaityti
Gali čia visi.

Sako — mokslas tai galybe, 
Ginklas ir vilti š...
Sako —^. dnbh iis mums di

dybę,
Atidengs ausis.
Kas tas mokslas man, bro* 

lyti,
Proto man gana!
Kas daug nori išmanyti, 
Tam apsvaigs galva.

Kas man darbo, jog ir rėkia 
Ant manęs visi, —
Juk ir jie, aukštyn išlėkę, 
Nusileis visi.

Miegas lenkia man, bro
lyti,

Galvą jau senai,
Eikim pasirašyti 
Lovoje saldžiai.

1) Originale — vintas. 
“Maušas” pas mus tem tik
ras kortomis lošimas iš pi- 
nljri-

}) Originale “Liepk vežė

jui pakinkyti”.
f.) Originale “Dar už bū

rą paskaityti”.
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ŠEŠI TONAI LAU ŽO NAUJAI TANKAI Am. Raud. Kryžius !

(Atkelta iš 3 pusi.)

Jie padeda ligoniams išrišti] 

asmenines problemas, kurios 
suka jų galvas. Simpatija, 
interesu ir linksmumu jie 
ramina ligonius. Jeigu rei
kia gauti aaedikalinę istori
ją žmogaus prieš jį priimant 
į ligoninę, atstovai greitai, 
gauna ją nuo naminio sky
riaus. Raud. Kryžiaus Gray 
Ladies, savanorės, skaito vy
rams, rašo laiškus dėl jų ir 
dano viską, kad nuraminus.

Armijos ligoninėse visoje 
šalyje Karo Departamentas 
pastatė pasilinksminimo na
mus sveikstantiems. Armi
jos medikalinių autoritetų 
prašymu, Raud. Kryžius į- 
rengė tuos namus: darbinin
kų pristatė Ir parūpino žai
dimų ir pasilinksminimo.

Amerikos kareiviai šian
dien yra tarpe drąsiausių 
pasaulyje. Moralė aukšta ir 
Raud. Kryžius stengias pa
laikyti šią moralę. Jis dirba 
daugiau, negu bi kada ir šei
mos namie gali būti tikros, 
kad jis nepamirš savo pa
reigų.

Kristaus atėjimas žemėn 
yra įrodymas begalinės Die
vo

Kun. A. Martinkus, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, skaldo senąjį parapijos boilerį, pirktą dar kūn. Stepona
vičiaus, prieš 42 metus. Dabar parapija įsigijo naują boilerį ir šis liko nereikalingas, todėl atiduotas valdžiai. Ka
dangi vienas nepajėgė boilerio paprastu kūju sudamžyti, tad pašaukė WiUiam F. McFetridge, Chicago Salvage Co., 
viršininką, kuris atsiuntė šešis vyrus, kurie dirbo per ketu rias dienas. Viso priskaldyta šeši tonai; Kai darbo metu 
atsilankė Chicago Herald-American raporteris, kun. A. Martinkus pasakė: “Būtų gera į nesuskaldytą boilerį sukišti 
Hitlerį, Mussolinį ir Hirohito ir užkurti”. Visos lietuvių pa rupijų mokyklos dalyvauja geležies laužo rinkimo vajuje.

Vyčiai

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
iai veikia i Pvt. Edward Vyšniauskas 

iš Fort Sill, Oklahoma, su

Brighton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kuopa laikė 
susirinkimą spalio 5 d. pa
rapijos mokyklos kambary
je. Pirm. James R. Cherry 
vedė susirinkimą. y

Nutarta atgaivinti kuopoš 
Dramos Ratelį ir surengti 
vakarą parapijos naudai. Re- 
zisorium vienbalsiai išrink
tas L. V. garbės narys Kas
tas 'Earomskis.

dvidešimts kitais pasižymė
jusiais kareiviais, kurie tar
nauja Signal Corps, randasi 
kut nors vandenyne pakeliui 
i frontą. Praneša, kad laiš
kus galima siųsti šiuo adre- 
mr, Pvt Edward Vysniaus- 

kas, A. S. N. 36349272, A. P. 
0.6276, c-o Potftraaster, New; 
York, N. Y.

Abu yra broliai kuopos 
pirm. Jameei R. Cherry ir

Jis yra buvęs ne vien kuo- Camp Robertą, 
pos pirmininkas, bet taipgi , Buvęs kuopos pirmininką? 
L. V. Chicagos apskrities u Bemard Kvietkus randasi 
Lietuvių Piliečių Darbiniu Anglijoje. Adresas nežino- 
kų Pašalpos Klubo.

Jo adresas yra: Pvt. Do
mime Varnas. 3rd Pl&toon 
Co. “C” 87th Inf. Tmg. En,

•ĮDĖLIS 1SPA1UMVILIAS MKJSV 
MTIižTNlftKO STAKO MUMRA- 

IitNIęJ CT *1 Y' •
BAJBUACIKlJUT FROOA DABAR 

KOL DAR ME1SPARDCOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONE8. FLU- 
TBS su “cases" — $85.00. $87.50, 
$48.60 Ir $75.00. VUl garaataoO 
leagvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NlflKI MANDOLINAI, BANJOS. 
«MOriKOS, TENOR BANJOS — 
$$.«, $A8«. $18.50 iki $15.00.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00, 
$118.00 tr $180.00. BASO U*- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NCAJKS BASAMS, VIOLAS tr 
CELLO — $180, $8.00. $6.00,
$10.00 Ir $15.00. Striūnos 481 ri
šu ririminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50. 
$8AA0, $85.00, $60.00. PEDALS, 
HI BOTS, CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau

kt MOUTH PIECE visiems 
ir "read” InEraaMUtama

pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR 

PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarne- 

Sralka

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Nutarta, kad pirmininką* buvusio kuopos vice pirm J 
su dvasios vadu kleb. kiufc Anthony Cherry. Edvardas 
A. Briška pasitartų apie Vy- yra pasižymėjęs su kuopos 
čių didesnį veikimą parapi- basketball, baseball ir soft

jos reikalu ir kad klebonas 
pavestų Vyčių 36 kuopai į- 
rengti sąrašą visų parapijos 
vaikinų, kurie randasi karo 
tarnyboj, taip pat, kad pir-. 
mininkas susineštų eu kitų 
jaunimo draugijų valdybo
mis reikale Amerikos, šv.
Tėvo ir Service vėliavų, ku
rios būtų pastatytos prie al
torių bažnyčioje.

Mūsų kareiviai

Pvt. Joseph Vyšniauskas 
iš Camp Grant perkeltas į 
Las Vega s. Ne vada į 70th 
Air Base. Iš čia perkeltas į 
March Field, California. Da
bar randasi McClellan Field,
Calif. Rašo, kad dabar tar
nauja raštinėje. Jo adresas 
yna Pvt. Joseph Vysuiaue- 
kaa, 18th Station Comple-
ment, • McClellan Field, Cal. žioju ir vaikščioju”.

bąli rateliais.
Pvt. Peter Nevedomakis 

pakeltas į Private First 
Class. Jis užima mechaniko 
vietą, vežioja oficierirrs au
tomobiliuose ir pristato rei
kalingus daiktas į “jeeps“ 
ir “peeps”. Jo adresas yra: 
Pvt. Peter Nevedomskis, Ser. 
-1-112 F.A., Ser. 36310237. 
Fort Sill, Okla.

Jis yra brolis kuopos fi
nansų raštininkės Helen Che
rry, Stelloe ir Ann Nevedimu* 
kių. Petras yra pasižymėjęs 
su kuopos softbafl rateliu ir 
įvairiose komisijom.-.

Pvt. .Domiu i c Varnas sius 
čia linkėjimus visiems vy 
čiazns. draugams ir pažįsta
miems. Rašo, kad nuo ryto 
iki vakare “vaikščioju, vaikė

PAMOKOS
Anglų, Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės 

LAIKAS:
Noo 9 ryto iki S po pietų ir 

7 iki 9 vaL vakaro.

Amerikos Lietuviu 

Mokykla
819 Ckfeago, DL

Mokėti save suvaldyti rets 
kia mokėti gyventi.

Plunksnų Kaldras
PADAROME M JCSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą ii mū»ų 
krautuvės*— už tiktai g Į

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
FersakB, Draperių, Viršatinių 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

S2Ž1-25 S. HALSTED ST.
Fhooe: YAKDS <77>

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

1

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

įstai geros rftStes įurtrnj k&UinUi, kaHu+kafcs |*a|Nioštais arba 
cloUi kotai parsiduida nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St Yards 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Į $100,000 STOCK 110U1PATI0H PARDAVIMAS
ICTAI sa dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 £99 (V) 
vertės “elose out” kaina ..................................................ų>AA«UU

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

ĮVYRU ŽIEMINIAI O’COATS, nr«X.T<f
$29.50 vertės, parsiduoda dabot ni ....................... Uu r L m>

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųtk Tikra vertė nuo$15.O0«| UC ;l_r tflC 71 
Iki $85.00. Parsiduoda dabar noo.. M>0./0 IKI 4>1O./U

I FUR COATS, $75.00 vertės, <cqq nn
irniduoda po tiktai .................................... .. .................... UJZ.O.UU

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų QC :T <TO QC 
I vilnoniai‘siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

'MERGAIČIŲ KOTAI tr DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- <f| QQ 
da po tiktai ................................................................................

115.90 vertės KOTAI, <įQ ryr
parsiduoda po tiktai ...........................................................2)0./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

REMKITB 
SENA

. LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, B8T.
MUTUAL UQUOR CO. 

4707 So. Halsted Sc.
BOULEVARD 0014

mas. Kaip bus gauta žinių 
apie kitus — paskelbsime. 
Žinias prašome priduoti kuo- j 
pos sekretorei. •14

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIUI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

P'otcction 
žor you- 
A cu/inąA

ARBA• I
ant Lengvų Ntaesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
. NUOŠIMČIO RATORn.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų EteRąjl, Jūsų todellal rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Badanti Savings and Loan In- 
ronmro Conrtrttton. Itok-B. Jfteų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. ■
SENIAUSIA m gVMUjteSA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA

lūElSTUTČySAVlNGS'and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET AUS Jm. M. Moasris, 3sc’y. S2M SO. HALSTED ST.

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC «061

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
- Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai

GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

Mun kainoH perkant 4 tomiM ar nuviri
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

»8.65

*9.20
*10.50
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Sustreikavo 2,009 darbininkų 
už rūkymo taisykles

Walter Bruno Bitautas
Walter B. Bitautas, gi

męs 1920 m., spalių 3 dieną, 
Chicagoje, III., • baigė St. 
Pąscal’s ir Stienmetz high 
fcęhool, pasižymėjo futbolo 
žaidyme ir į aukštį šokime 
fjumping).
. Walter B. Bitautas, prieš 
Išvykdamas į laivyną, dirbo

glevator operator darbą, 
gyveno šiuo adresu: 

3221 N. Ntchez avė., da
bartinis jo adresas: Div. 10 
Section 1 Room 104 U.N.T. 
sehool, Miami Univ. Oxford, 
Ohio. Jo tėvai — Stasys ir 
Ona Bitautas.

Saugokite jūsų vaikų aša
ras, kad jie jas ant jūsų ka
po išlieti galėtų. (Pitagoras/.

St. Sgt. Al. L. Karalius
Sgt. Albert L. Karalius, 

gimęs 1916 metais, spalių 
26 dieną, Baltimore, Md., 
baigė šv. Alfonso lietuvių 
parapijos pradinę mokyklą 
ir St. Francis Serafic Co
llege, Lowel, Mass. Baigęs 
mokslus dirbo krautuvėje, 
shipping dept.

Albert L. Karalius 1939 
metais, spalių mėnesį, įsto
jo į laivyną Havajų salose, 
dabar jau trys metai kaip 
dirba prie orlaivių inžinų ir 
nesenai gavo St. Sgt. laips
nį. Dabartinis jo adresas: 
St. Sgt. Albert L. Karalius 
6994071, 335th Service
sqdn., P. P. O. 964 Postmas 
ter San Francisco, Calif.

Albert L. Karalius, prieš 
išvykdamas į kariuomenę, 
priklausė prie Šv. Vardo

Detroit’e Chrysler karo 
fabrike sustreikavo 2,000 
darbininkų už tai, kad fab
riko taisyklės neleidžia rū
kyti fabrike darbo metu. 
Tame fabrike dirba 5,000 
darbininkų.

Detroit Chrysler fabrike 
yra tokios taisyklės, kad 
jei pamato pirmą kartą rū
kant, tai pasiunčia vienai 
dienai namo nuo darbo, jei 
antrą kartą, tai dviem die
nom, jei trečią kartą pama; 
to rūkant, tai trims die
noms persiunčia nuo darbo 
namo, o jei ketvirtą. Tai ša 
liną visai iš darbo.

Vieną dieną tris darbinin
kus fabriko administracija 
pasiuntė namo. Tada kiti 
darbininkai pasakė: “jūs 
ateikite rytoj dirbti, jei jus 
vėl pavarys namo, tai mes 
streikuosime”. Kitą rytą 
nubausti darbininkai atėjo į 
fabriką ir liepta jiems už 
bausmę tą dieną nedirbti ir 
grįžti namo. 400 buvo dar

draugijos ir jis gyveno pir
miau šiuo adresu — 1337 
Glyndon avė., Baltimore, 
Md. Jo tėvai gyvena Balti
more, Md. ir jų vardai: Jo
nas ir Ona Karaliai.

bininkų nubaustų už rūky
mą ir su jais susidėjo kiti 
2,000 darbininkų ir paskel
bė streiką.

Labai rimtus laikus gy
vename, reikėtų darbinin
kams daugiau drausmės. -

Patariama daugiau 
laikytis namų
aplinkumoj

ODT oficialai yra griežtai

nusistatę prieš žmonių be
reikalingus važinėjimu? 
traukiniais. Įspėjama, kad 
Thanksgiving ar Kalėdų 
šventėmis eiliniams kelei
viams, kurie mėgsta tik va
žinėtis, gali nebūti vietos ir 
stovėti traukiniuose. Pata
riama karo metu daugiau 
prisilaikyti namų aplinku
mos.

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos* nuo praeitų metų

tl \WX
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visojeLietuviškiausios
Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles.

Chicago, Illinois2334 S. Oakley Avė.

IO colli,, po 79 centus vienas — 
galinama tiktai Builriko 

Naujoje Krautuvėje

Mylėjau Mergelę ir Močiutė 
Manę Bar? — {dainavo Bekerls.

lieldClamąa tymus Radio prog
ramas Sekmadienio vakare • vai. 
WCFE 1000 K.

Ketvirtadienio vakare T> valanda 
WHFC 1450 K.

' '■■ ■ ■ j'

Ine.
Didelė Rakandų Krautuvė, 

Radio ir Jewelry

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7288

Plaukia Mano TAlvelis lr Jau
noji Mergelė — Įdainavo Bekerta

Stasytės Polka ir Chicaglečiu 
Polka — Jesavito Radio Orkestrą

Lietuviu • Radio Melodllos ■ ir 
Dzūku Polka — Įgrojo Sereik, 
Schemett & lahanauskas

Sužadėtinių Vairas ir Rosallu- 
tės Polka — Įdainavo 'Pupų Dle- 
dlenė

Sekminių Valeas Ir Obelių Pol
ka — Įgrojo Biržys

Gardus Alutis Ir Marlampolės 
Polka — Įgrojo Biržys

Septintame Rojuje Ir Jaunys
tės Meilė — Įdainavo Sabanaus-
kas

Sukas Ratukas Polka ir Būk 
Vyras Polka — Įdainavo Dvario
nas.

Virbalio Polka Ir Polka Dėl 
Numylėtos — Įgroo W. Gula.

Aukso Žuvytės Polka Ir Regi
nos Polka — Įdainavo Padaužos 
Grupė J f

Meilės Karalaitis Ir 4 Ratai — 
Įdainavo Pazerskas

Ruduo ir Nepamiržk Mane 
Valsas — Įdainavo Sabanauskas

Oi, Mergyte, Tu Jaunoji ir Vai 
Nekukuok — Įdainavo Graužinis

Vėderas Ir Mikita — Įgrojo 
Cetkauskas Ir Vilnlėkls

kiaurus Vėjas Balsldl Ūžia ir 
Kur Tas ftaltlnėlls — Įdainavo 
Graužinis.

Jeigu norite pristųstk J kitą 
miestu, iki supakavimas Ir pri- 
slunjimas kainuos vienas doleris 
ekstra.

SIŲSKITE . UŽSAKYMUS!
-

LIETU VIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELĖS

Karo programos 
svečiai k .

I
Tose vietose, kur tirščiau 

žmones gyvena ir ten yra 
karo fabrikai, tai prašoma, 
kad vietos gyventojai priim 
tų į savo namus darbinin
kus gyventi. Atrodo, kad da 
romi žygiai, kad taip būtų.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

JOS. F. BUDRIK,

IŠSILAUŽĖ IŠ KALĖJIMO

<“Draugan" Acme teiepnoto) ,
Viršuje iš kairės į dešinę Roger Touhy ir Basil Bang- 

hart, du pikčiausi Chieagoj žinomos Touhy gengės nariai; 
žemai iš kairės į dešinę James O’Connor ir William Stewart 
yra stropiai policijos ieškomi vidurio vakaruose. Jie išsi
laužė iš Illinois State Joliet kalėjimo.

Kaip pabėgo septyni kaliniai iš 
Stateville kalėjimo

šeštadienį esame pranešę, 
kad iš Stateville kalėjimo 
pabėgo septyni kaliniai. Pa 
bėgusiųjų tarpe yra: Roger 
Touhy, Basil Banghart, 
James O’Connor, St. Clair, 
Mė Inerney, William Ste- 
wart, Mathew Nelson ir 
Edward Darlak.

ko ir pradėjo vairuoti, tro
kas pradėjo važiuoti ir jie 
visą laiką keikės kai trokas 
nejudėjo iš vietos. Jie pri
važiavo prie bokšto N. 3 ir 
liepė lipt į bokštą. Kaliniai 
šovė į bokšto sargą. Kai 
aš lipau į bokštą, tai vie
nas kalinys smarkiai mane

Iš kalėjimo išsilaužymui patraukė už nugaros. Ra- 
vadovavo dideli nusikaltę- dau pritrenktą bokšto sar- 
liai: Roger Touhy ir Basil
Banghart, kurie su savim 
dar penkis kalinius išsivedė 
ir tie buvo ilgam laikui nu
teisti kalėti. x

mu
X Jo Ekscelencija, Vys

kupas VV'illiam D. O’Brien, 
šeštadienio ryte aplankė 
kun. Ig. Albavičių, kuris 
serga gana rimtai Loretta 
ligoninėje. Tuo pačiu laiku 
Jo Ekscelencija plačiau su
sipažino su ligoninės štabu 
ir įrengimais. Kun. Albavi- 
ius vis dar pavojingai ser
ga ir ims laiko kol parapi
jonai galės tikrai džiaugtis 
jojo sugrįžimu.

X “Draugo” vajus Cice- 
roje sekasi. Cicero lietuviai 
katalikai dienraščio ėmėjų 
skaičiumi nei nemano pasi
duoti kitoms kolonijoms. Ar 
taip bus, ar ne sužinosime 
tik vajui pasibaigus.

X L. Labanauskas, Nor- 
mantaitė, Ed. Kubaitis ir A. 
Valonis specialiai sušauktam 
susirinkime aptarti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimą, išrinkti komiteto 
laikinon valdybon. Susirinki
mas buvo Dariaus-Girėno sa
lėj praėjusį penktadienį.

X Jonas ir Amelija Sut- 
kai, gyvenantieji adresu 
5953 S. Green St., spalio 4 
d. prisiminė, kad prieš dvi
dešimts devynis metus jie
du buvo surišti moterystės 
ryšium. Ta proga iškėlė puo
tą, kurioj dalyvavo ne tik 
jų vaikai, bet ir giminės ir 
daug draugų bei pažįstamų.

•
X Gumbaragių namuose,

3438 So. Lowe Avė., pasi
keitė gyvenimo eiga. Prieš 
keletą savaičių susituokė jų 
sūnus Antanas.

X Elena Bitinaltė, 2317 
S. Oakley Avė., nuo vieno 
Dėdės Šamo kareivio dažnai 

gą, jis buvo sužeistas į kak I gauna gražių dovanų — vie
tą. Tuojau daviau telefonu (tos gyventojų rankdarbių.

Pastaroji dovana buvo povo 
atvaizdas padarytas iš tik
ro povo plunksnų.

aliarmą ir pastūmiau kopė
čias žemyn, kada lipo pas
kutiniais kalinys. , Pažvel
giau į tolį ir pamačiau kali- 

Išvardyti kaliniai pabėgo (nius dumiant automobiliu į 
iš Stateville kalėjimo penk- vakarus.
tadienį apie 2 vai. po pietų.

Samuel Johnson, mecha
niškos krautuvės vedėjas, 
papasakojo wardenui Ed- 
ward H. Stubblefield, kaip 
kalinių išsilaužymas įvyko. 
Jis sako:

— Aš sėdėjau krautuvėje. 
Vienas kalinis įlindo pro 
langą, pro kurį paduodami 
daiktai, įstatė į mane šautu 
vą, kitas, įšoko pro duris, o 
trečias atsirado pro langą 
ir nukirpo telefono vielas. 
Jie man liepė atrakyti ko
pėčias 40 pėdų aukščio. Jie 
visokiais būdais grasino nu
šausią mane, jei aš neatra- 
kysiu kopėčias. Man nieko 
kito neliko, kaip atrakyti 
kopėčias, jie taip pat liepė 
atrayti kopėčias ir 30 pėdų 
aukščio. Ir mane išsivedė ir 
liepė sėsti į troką, kuriame 
jau sėdėjo kalinys su kalė
jimo sargybinio kepure. Ma 
ne įstūmė į troką. Pradėjo 
važiuoti, bet trokas sugedo. 
Tada fcitas prišoko prie tro

Pereitą šeštadienį polici
ja stropiai pabėgusių kali
nių ieškojo, buvo visi keliai 
policija apstatyti. Sakoma, 
kad policija šovusi į vieną 
automobilį, kuriame važiavo 
tris ar daugiau kalinių, bet 
nežinia ar pataikė į juos.

Reikia manyti, kad grei
tai dideli nusikaltėliai bus 
sučiupti, nes policija gyvai 
it stropiai jų ieško.

X Ričardas Radomskis, sū 
nūs Juozo ir Onos Radoms- 
kių (West Side), kuris liuos- 
noriu įstojo į Dėdės Šamo 
marynus, šiomis dienomis 
trumpam laikui parvyko na- 
mo pasisvečiuoti. Bet ant 
nelaimės, mirė Onos Radom- 
skienės motinėlė Cecilija M&- 
rozienė, 6608 S. Maplewood 
Avė., kurios mirtis rrupuldė 
ūpą Radomskių šeimoje, vie
toj sulaukus sūnaus pasi
džiaugti ir pasilinksminti, — 
virto liūdesiu.

X J. Pilipauskas, naujas 
Vyties” redaktorius prane- 

įša, kad kol redakcija persi
tvarkė, laikraštis už rugsėjo 
mėnesį neišėjo. Kad skaity
tojų nenuskriaudus, spalio 
mėnesį bus išleisti du nume-
rai.

X Chicago lletuvlai-kata- 
likai: Federacijos skyrių, 
draugijų, organizacijų aps
kričių atstovai, veikėjai, pra
šomi įsidėmėti, kad trečia
dienį, spalio 14 d. bus Fe
deracijos Chicago apskrities 
susirinkimas, kuriame kun. 
J. Prunskis skaitys paskai
tą labai aktualiu klausimu. 
Susirinkimas bus Aušros 
Vartų parapijos salėj.

X Vargdienių Seserų Gil
do* susirinkimas įvyks ant
radienį, spalio 13 d. Aušros 
Vartų parap. salėj, tuoj po 
pamaldų. Visos narės bei na
riai malonėkite kuo skait
lingiausiai dalyvauti susirin
kime; taip pat prašomi visi 
tie, kurie turi paėmę dovanų 
knygutes praėjusio pikniko 
sugrąžinti, kad greičiau ga
lėtumėm suvesti sąskaitas.


