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VISOS TAUTOS BUS LAISVOS-ROOSEVELTAS
Taip vakar pareiškė prezidentas 
Rooseveltas minint Kolumbo Dieną

Sako, Amerikos laimėjimas bus 
visų pasaulio tautų laimėjimas
WASHINGTON, spalio 12. 

—Prezidentas Roosevelt šian 
die Kolumbo Dieną išleido 
specialų pareiškimą.

Prezidentas pažymi, kad 
Amerikos ir visų sąjunginių 
valstybių karo laimėjimas ne 
bus vien Amerikos, arba są
junginių valstybių laimėji
mas, bet bus visų pasaulio 
tautų išlaisvinimas iš pries
paudos ir tiranijos.

450 metų praėjo, kaip Ko
lumbas rado Ameriką, sako

prezidentas. Į Ameriką pra 
dėjo vykti ateiviai ir amžių 
bėgiu čia iškelta žmonėms 
laisvės, dėl kurių likimo šian 
die kovojama- O šių laisvių 
priešakyje yra demokratija, 
religinė tolerantija ir nevar
žomas kiekvienam gyveni
mas.

Anot prezidento, šiandie 
pasauly vyksta didžiausias 
karas ne dėl kitko, k ai p w tik 
už žmonių išlaisvinimą iš 
vergovės.

AMERIKIEČIAI PUOLĖ PRANCŪZŲ MIESTU Hitleris vieną dieną nugalabino 
54,000 asmeny įsiveržęs Kijevan

Taip pareiškia Churchillis; jis 
sako, kad nacių Vokietija silpnėja

Amerikiečiai lakūnai japonų bazę 
Rabaul pakeitė griuvėsiais

KAŽKUR N. GVINĖJOJ,'. Pažymima, kad tuo būdu 
spalio 12.—Amerikiečių ori-! žymiai susilpnintas japonų 
nės tvirtovės ir vidutinio di-i veikimas ne tik Gvinėjoj, bet 
durno bombonešiai atakomis ir Solomons salose, kur prie- 
išgriovė japonų bazę Raba- šas stengiasi didinti savo 
ui, New Britain. kariuomenės didumą.

Bazė dviem atvejais ata- Rabaul yra už 700 mailių

# ("Draugas” Acme telephoto)

Amerikiečiai bombardavo prancūzų Lille miestą su pilnomis rankomis bombų, ku
rios pažymėto® kaip “Liberty lad”. čia matome įgulą prie lėktuvo po bombardavimo. 
Iš kairės į dešinę: Lt. Wm. Keefer, Los Angeles; Lt. Phil Ziegler, Milvvaukee, Wis.; 
Commander of the “Liberty lad” Lt. Howard Young, Berkley, Cal.; ir Lt. Joe P. Valker, 
Birmingham, Ala.

kuota. Išmesta ąpie 100 to
nų bombų. Viskas ten pakei-

į pietvakarus nuo Guadalca
nal ir už 575 mailių nuo Port

MacArthur įvertina 
kareiviu pastangas

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
spalio 12.—čia lankėsi vy
riausias sąjunginių jėgų va
das gen. Douglas MacAr-

sta griuvėsiais ir nuodegų- Moresby. Netekus Rabaul 
liais. bazės japonams bus palauž

tas vienur ir kitur karo vei
kimas.

Atakos prieš Rabaul įvyk
dytos penktadienio ir šešta
dienio naktimis. Kai šešta
dienio naktį bombonešiai 
nuskrido antrąjį kartą Ra
baul atakuoti, rado ten dar 
liepsnojančius japonų sandė-

thur. Jam draugavo austra- iius ir kitus pastatus. Teko 
lų vadas Įeit. gen. Thomas įr japonų laivams ten prie- 
Blamey. Gen. MacArthur ap-1 plaukoje buvusiems. Kas ne
žvelgė amerikiečių ir austra- [buvo sunaikinta pirmąją 
lų įsitvirtinimus ir , didžiai. naktį, atlikta antrąją, 
įvertino jų pastangas ir did
vyry bę.

Gen. MacArthur ypač gė
rėjosi Port Moreęby baze, 
kur uoste padirbdintos šau
nios krantinės,, o sauSŽemy- 
je—keletas reikšmingų aero
dromų.

Be to, vadas apžiūrėjo są
jungininkų pozicijas toliau 
raistuosė ir kalnuose, iš kur 
japonai išstumti. Jis rado 
viską reikiamoje tvarkoje ir 
už tai dėkojo ypač dalinių 
karininkams, kurie visuose 
darbuose *vieni su kitais ko
operuoja. Taip ir turi būti, 
sakė vyriausias vada®. Tas 
‘reiškia sąjungininkų stipru
mą ir priešui smūgį.

Apdaužytas japonu 
lėktuvnešis

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, spalio 12.— Solomon 
salų vandenyse, pietų link 
nuo New Ireland, amerikie
čių bombonešiai apdaužė ja
ponų nedidį lėktuvnešį, ku
riuo j u vežta keliolika lėktu
vų.

Ataka atlikta nepaisant 
japonų naikintuvo, kurs ly
dėjo kitą didesnį laivą.

Camacho įvertina 
Bažnyčios pastangas 
vienyti meksikiečius

TEZIUTLAN, Meksika, 
spalio 12.—Meksikos prezi
dentas Manuel Avila Cama
cho čia intervjuve reiškė gi
lų įvertinimą Bažnyčios pas
tangų už ta.utinę meksikie
čių vienybę.

Prezidento par e i š k i m ą 
spauda sveikina. Pažymi, 
kad tuo būdu Meksikoje au
šta nauja vyriausybės drau
gingumo su Katalikų Bažny
čia gadynė.

Prezidentas ypač džiugi
nančiai atsiliepė apie Mexi- 
co City arkivyskupo Luis M. 
Martinez paskutiniais laikais 
viešąjį pareiškimą, kad “ka
talikams yra nuodėmė neko- 
operuoti su vyriausybe.”

Toks pareiškimas yra tik
rai garbingas ir sveikina
mas, sakė prezidentas. Su 
katalikų kunigijos pastango
mis bus atsiekta tautinis 
meksikiečių vieningumas.

Istorinis laivas 
keičiamas laužu

Rusai visose fronto dalyse stipriai 
laikosi savo pozicijose

Naciu bombonešis 
šaudymais nuvytas

REYKJAVIK, Islandija, 
STOKHOLMAS, spalio 12. spalio 12.—Vakar šio miesto 

— Vokiečių laikraščio Ham- padangėse pastebėtas vokie- 
burger Fremdenblatt korės- čių keturių motorų bombo- 
pondentas iš Tokijo praneša,
kad japonams jau ima trūkti 
laivų tonažo ir vietoje laivų 
vis dažniau vartojami gele
žinkeliai.

nešis. Apie 40 minutų jis bu
vo patrankų atakuojamas. 
Jis nuvytas, bet nepranešta, 
ar jam teko nors vienas šo
vinys.

WASHINGTON, spalio 12. 
—Istorinis karo laivas “Ore- 
gon,” 10,288 tonų, kurs 1898 
metais per karą su Ispanija 
iš Pacifiko aplinkui P. Ame
riką atskubėjo ir gelbėjo su
naikinti ispanų laivyną San- 
tiago, Kuboje, bus pakeistas 
laužu. Prez. Rooseveltas 
Šiam žygiui nesipriešina.

Nuo 1925 metų “Oregon” 
laikomas Portland mieste.

MASKVA, spalio 12.—So
vietų informacijų biuras pra 
neša, kad per rugsėjo mėne
sį naciai tik vienam Varšu- 
ve nužudę, arba užkankinę 
apie 6,000 lenkų.

MASKVA? spalio 12. — 
Raudonoji armija smogia 
vokiečiams. Stalingrado ir 
Kaukazo frontuose užima 
kai kurias vokiečių pozici
jas.

Darbieth kritikuoja• 
vyriausybę ’

LONDONAS, spalio 12. — 
Emanuel Shinwell, parlamen 
to narys darbietis, kalbėda
mas Hesledone, karčiais žo
džiais kritikavo vyriausybę, 
leidusią apie 75,000 asmenų 
dalyvauti England - Scotland 
futbolo lošime Wembley šį 
šeštadienį. 75,000 žiūrovų 
tarpe buvo šeši ministrų kabi 
neto nariai, du tremtiniai ka
raliai ir sovietų ambasado
rius Maiskis.

Jis nurodė, kad kai karo 
frontuose baisūs dalykai vyk 
sta, čia ponija pramogauja. 
Ministrai sakosi, jie neturį 
laiko atsakyti parlamente į 
atstovų keliamus klausimus, 
o pramogoms jie turi laiko 
pakankamai.

Argentinoje spauda

Anot komunikato, 
čiams nesiseka

vokie-

EDINBURGAS, Škotija, 
spalio 12.—Ministras pirmi
ninkas Churchillis čia kal
bėdama® pareiškė, kad J. A. 
Valstybės, Rusija, Kinija ir 
Britanija šiam pasauliniam 
kare nuolat stiprėja, kaip 
sausžemy, taip ore, kad tuo 
tarpu Hitlerio pajėgos kas
kart eina silpnyn. Tad reiš-

Tikroji žmogaus 
laisvės gynėja yra 
Kataliku Bažnyčia

DALLAS, Tex.—šiai vys
kupijai čia konsekruotas au- 
xiliarus vyskupas Augustine 
Danglmayr. Konsekratorium 
buvo Jo Eksc. arkivyskupas 
Amleto G. Cicognani, apaš
tališkas delegatas J. A. Val
stybėms. Delegatui buvo su
rengtos pagerbtuvės.

Jo Ekscelencija per vaišes
a. _ ?.6 ia®ai kalbėdamas pareiškė, kad
Stalingrade, ne šio miesto1 
šiaurvakarinėse apylinkėse.
Vienur ir kitur vyksta ar
šios kovos, bet vokiečiai ne
laimi. Vienur ir kitur jų ata
kos atmušamos.

Kaukaze ir gi rusai kon
tratakomis ima viršų. Yra 
vilties, kad priešui nebus 
lemta pasiekti Grozny alie
jaus laukų.

Bažnyčia yra tikroji žmonių 
laisvės gynėja. Smerkė apsi
metusius žmonių teisių čem-

kia, kad Vokietijai artinasi 
tamsiausios jos istorijoje 
dienos*

KitaipiįS negali būti, nes 
Hitleris |rra pagarsėjęs kru
viniausiais savo darbais.

Churchillis nurodė, kad 
tik vieną dieną Hitlerio įsa- 
kymu Kijeve nužudyta 56,- 
000 asmenų, kai vokiečiams 
pavyko užimti tą miestą. 
Tai negirdėtos baisybės. Hit
leris žmonių žudymais pri
dengia savo baimę, kad [jam 
teks pralaimėti ir už visus 
tuos piktus darbus atsakyti.

Sugadinti keturi 
ašies submarinai

LONDONAS, spalio 12. — 
Keturi norvegų maži karo 
laivai, kuriuos lydėjo britų 
naikintuvas, Atlantike.susi
dūrė su ašies submarinų 
gauja ir jų keturis sugadino, 
pranešė britų admiralitetas.

Sako, submarinai kai Vil
kų gauja atakavo dienomis 
ir naktimis. Bet vietoje ką

pijonus, kurie atšalina Die- nors Uimėti vien Palaimėjo.

Lewis neturi būti

Nuskandintas japonų 
transportas *

WASHINGTON, spalio 12.
— Karo departamentas pa
skelbė, kad liepos 30 d. ke
turi Amerikos bombonešiai, 
kurie skrido japonus atakuo
ti Būna įlankoje, pakeliu j,
N. Gvinėjos karo juostoje ną” reiškia save patį, artimą

vą.
Kiekvienas žingsnis ap

drausti žmogui teises, sakė . , . f •
arkivyskupas, buitiškai pa- (191*09 KOnfCrCnCIJOJC 
veikia viešąją mintį, žmogui TORONTO, Ont, spalio 12. 
teises nuolat žada tie, kurie _ Lapkričio mėnesį bus su
siekia pagrobti valdžią, ku- šaukta darbo konferencija 
riems norisi viską valdyti, tikslu AFL sutaikinti su CIO 
Daugumas jų protauja, kad AFL prezidentas Green pa- 
žmogaus teises galima ge- reiškia, kad konferencija ga-
riau apsaugoti suvaržius mo 
ralių ir dvasinių vertybių 
pritaikymo erdvę. Šio var
žymo pasėkos yra pražūtin
gos. Teisingumas reikala.uja 
pripažinti kiekvienam tai, 
kas jam priklauso. “Kiekvie

užtiko priešo transportą ir 
kruizerį. Transportą nuskan 
dino,j o kruizerį sugadino.

Dienos metu 
atakavo Vokietija

LONDONAS, spalio 12. — 
Britų lakūnai vakar dienos 
metu atakavo vakarinę Vo
kietiją. Negrįžo trys kovi- 

AIRES, spalio ( niai lėktuvai ir du bombone
šiai.

varžoma
BUENOS 

12.—Argentinos vyriausybės 
nuosprendžiu čia policija už
draudė laikraščiams spaudin 
ti įvairias sakomas kalbas 
apie svetimų šalių reikalus. 
Sakoma, tas liečia tik šio 
miesto spaudą.

Prieš keletą mėnesių vy
riausybė buvo bandžius už
daryti laikraščiams spau- 
dinti kongrese sakomas kal
bas apie svetimų šalių Rei
kalus.

§AN FRANCISCO, Cal.— 
Iš vakarinių pakraščių karo 
zonos armija pašalina 46 
įtariamus pavojingus pilie
čius.

LONDONAS —Iš Maskvos 
per radiją pranešta, kad 
Quislingas pašalino norvegų 
policijos viršininką ir pats 
užėmė jo vietą.

ir Dievą. Daugelis niekados 
neužmiršta savęs, kai kada 
atsimena ir artimą, bet apie 
Dievą jiems sunku atsiminti.

Apibudindamas žmog aus 
teisių ir prievolių kilmę, ar
kivyskupas pažymėjo, kad 
tas iškilo iš gamtos ir Dievo 
įstatymų. Šiame atsitikime 
neigti Dievą reiškia Jo vie
toje padėti ką tokio iš mūsų 
menkučio pasaulio. Tas “ką 
tokię” gali būti medžiaga, 
kosminė evoliucija, arba bi 
kuri iš moderninio pagoniz
mo rūšių. Ir jei žmogus bus 
įveltas kaipo dalis į šias 
materijalistines sistemas, jis 
ilgiau nesidžiaugs jokiomis 
teisėmis ir laisve kaip indi
vidas. Su juo bus elgiamasi 
kaipo su atomu masėje, jis 
nebus nepriklausomas, pri
klausys tai masei, kuri jį 
prarijusi ir kuri tik jėgos

lės turėti pasisekimo, jei jo
je tarp dalyvių nebus anglia
kasių organizacijos kovingo
jo prezidento J. L. Lewis, 
kurs kovoja prieš patį 
Green. •

8 žuvo nukritus 
bombonešiui

TOPEKA, Kas., spalio 12. 
—. Už trijų mailių vakarų 
link nuo Topeka orinės ba
zės susidaužė bombonešis. 8 
vyrai žuvo ir vienaš sunkiai 
sužeistas. Tarp žuvusiųjų 
yra penki karininkai.

FAIRBANKS.— W. Will- 
kie iš Kinijos parvyko Alaa- 
kon. i

įstatymų valdoma. Taip visa 
dos įvyksta, kai Dievas at
šaunamas iš žmogaus gyve
nimo.

Apaštališkas delegatas pa
brėžė, kad popiežiai ir vys
kupai visais amžiais gynė ir 
gina, saugojo ir saugoja žmo 
gaus laisves. Tas yra gar
bingiausias Bažnyčios atlie
kamas darbas.



MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
. Sloškiūlės pasise-Ap. . . . . . . . . . . . .

kimasWorcesterio
Festivalyje

Antroji spalių mėnesio sa

sas visiems padarė gilaus į- 
spūdžio. Ypač gražiai jos 
balsas nuskambėjo R. Vaug- 
hen Williams “Renedicite”, 
atliktame su choru. Daini
ninkė daug sykių buvo karė
tai iškviečiama į sceną ir tu-

valtį Worcesterio, Mass., rėjo pakartotinai dainuoti, 
muzikos mėgėjams šiemet Worcesterio festivalyje A. 
buvo didelis įvykis. Kaip tris sto4kiatė pirmą kartą 
dešimt aštuoni metai iš ci- to kai grJŽ0 j Ameriką,
lės, taip ir šiais metais Wor- 
Cester spalių 8, 9 ir 10 d. 
surengė savo muzikos šven
tę.

Spalių 9 **., penktadienį,
programoje pasirodė lietuvė certus.
dainininkė Ap. Sto š k i ū t ė 
drauge su garsiuoju tenoru 
James Melton. Trijų šimtų 
žmonių chorui ir orkestrui 
dirigavo Albert Stoessel.

Patsai festivalis buvo la
bai rimtai parengtas ir iš 
tikrųjų puošnus publikos at
žvilgiu. Ponios ir panelės a- 
tėjo viena už kitą gražiau 
ir brangiau apsitaisiusios, 
taip kad didžiulė auditorium 
salė mirgėte mirgėjo nuo 
spalvų ir puošmenų. Ta pro
ga pažymėtina, kad salė, ku
rioje gali tilpti penki ar še
ši tūkstančiai žmonių, bu
vo pilnutėlė.

Toji šauni publika susi
rinko klausytis mūsų tautie
tės Apolonijos Stoškiūtės 
(Polyna Stoska) dainavimo. 
Mūsų skaitytojai gal atsi
mena, kad ji, prieš karui ky- ninkų padėti Argentinos 
lant Europoje, dainavo Ber- Pranciškonams. Už jo darbą
lyno operoje, daugiausia Wai- 
gnerio veikaluose. Karo pra
džioje grįžus į Jungtines A- 
merikos Valstybes^ ji sustojo
savo gimtiniame Worceste- klierikams sugrįžus į Lietu- 
ry, kur ir dabar gyvena, šią 
vasarą ji dainavo per radiją, 
su klausytojais supažindin
ta garsaus kompozitoriaus ir 
muzikos komentatoriaus De- 
ems Taylor.

Worcesterio festivalyje A.
Stoškiūtė dainavo Mozarto,
Weberio, Wagnerio, Haydno 
ir kitų kompozitorių kūrl- 
niūs. Malonus, iš širdies plau 
kiantis ir labai laisvas bai-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MO1
GREITAI IR PI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

: 2202 W. Cermak 
Road

THnfonaa:

J Canal 8887
Bes. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

1

pasirodė tokiame dideliame 
spektaklyje. Netrukus ji pra 
deda eilę koncertų po Jung
tines Valstybes. Savo marš
rute ji dabar jau turi 35 kon

Mūsų tautietei A. Stoškiū- 
tei mes tegalime linkėti ge
riausios laimės.

Atvažiavo iš 
Argentinos

Šiemet rugsėjo 27 d. iš 
Buenos Aires į Pittaburghą 
atvažiavo Lietuvos Pranciš
konų Provincijos broliukas 
Paskalis Steponavičius, O.F. 
M. Kadangi laivai iš Argen
tinos į Ameriką neplaukia, 
br. Paskalis iš Buenos Aires 
iki Miami, Florida, atskrido 
orlaiviu, o į Pittsburghą at
važiavo traukiniu. Visa ke
lionė kainavo $800.

Argentinoje br. Paskalis 
išgyveno tris metus. Ten jis 
buvo nusiųstas savo virši-

Argentinos Pranciškonai ūž
ia i k ė ir mokino Lietuvos 
Pranciškonų Provincijos klie 
rikus. Prieš dvejus metus

vą, Lietuvon grįžti ruošėsi 
ir br. Paskalis, bet komu
nistams Lietuvą okupavus, 
jis liko p a s Pranciškonus 
Argentinoje.

Br. Paskalis yra gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskri
tyje, Smilgių parapijoje. Su
sižavėjęs šv. Pranciškaus i- 
dealais, 1925 m., baigęs Pa
nevėžio Mokytojų seminari
ją, įstojo į Kretingos Pran
ciškonų vienuolyną. Kaipo 
pavyzdingas ir gabus vienuo
lis vienuolyne jis ėjo svar
bias pareigas. 1938 m. Pran
ciškonų Ordino Generolo jis 
buvo pakviestas j Romą, o 
paskui išsiųstas į Buenos 
Aires, Argentiną, padėti Ar
gentinos Pranciškonams.

Lietuvos Pranciškonų A- 
,merikoje viršininko t. Justi
no Vaškio, O.F.M. rūpesčiu 

’ ir jo pastangomis, br. Pas
kalis Steponavičius atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Lietuvos 
Pranciškonų Provincijos vie
nuolyne Pittsburghe, Pa., 
310 Orchard St. Gyvendamas 
vienuolyne br. Paskalis eis 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” 
administratoriaus pareigas.

$495

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI«
Spnclalfct atidarymo pasiūlymas — 
Tik Trumpam Latkol! {skaitoma:—
• Moks’lnt* Aklų Kgzamt- 
nsvltnae • Patalminaa Ijem- 
•ų (Vienan Reginys) • Pa
sirinkimą* i* S Mod. Rėmų
tr Kertasi. Reg Kaina 910.00 Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. 8. GRANT 
Regtatrųotaa Optemetrlatns — Virt SO Metų Patyrimo. 
Daug kitų Modemi&kų Stylių Populiarčmia Kainomis.

Tai Yra Ne “Balt” HMlynma — Mes Pnrdnedame Kų Garstname.

GRANT OPTICAL CO.
4<UTC SOUTH ASHLAND AVĖ. Tel. YARDS 0141

Antro* durys nuo Montgomery Ward

ILLINOIS UPSETS MINNESOTA

t~Ur»uxu" Aomc
One of the big moments in Illinois' 20-13 upset of Minnesota at Champaign, Paul 

Mitchell, Gopher tackle, blocking point after touchdown attempt of Illinois Jim Mc- 
Carthy in second ąuarter. The game was Minnesota’s first conference defeat since 
1939.

Aukos Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui
Y

Philadelphia, Pa.: $5.00, $25.50 — Rėmėjų skyrius C;
— F. Vitkus, K. Zodeipai, 
Šv. Onos dr-ja, K. Zelbaitis, 
Tretininkai, L. Ginkevičiai; 
$2.00 — E. Vedrinskienė, M. 
Stadalnikienė, S. Sapkienė,
B. Bemiesienė; $1.00 .— O. leckiai; $5.00 — Šv. Rožan-
Balaaaitis, V. Sabaliauskai
tė, A. Tutkienė, O. Vaitkie
nė, J. Atkočiūnas, M. Vena- 
kūnas, P. Pleinis, A. Bels- 
kienė, T. Dargūnas, P. Ra
nonis, J. Tukauskas, A. Rač
kauskas, S. Krasiiuckinis, J. 
Čiurlionis, A. Rekasin, J. Va- 
lonis, J. Adamonis, J. Pel- 
džius, P. Bilūnas, Jeskelevi- 
čienė, StoLarskienė, Lukoše
vičienė, V. Barkauskienė.

Pittsburgh, Pa.: $110.00
— P. Vitkauskienė (koply
čios fondui); $10.00 — L.
Sikorskis (amžinas narys);
$110.00 — Rėmėjų skyrius, vikius, P. Pakutinskienė; $1
A.; $66.00 — VI-tasis Rėmė
jų skyrius; $50.00 — P. Pet
rauskas; $27.00 — Jeznai;

Džiugu, kad Lietuvos Pra
nciškonų šeima Pittsburghe 
didėja. Jų įkurtame vienuo
lyne Pittsburghe jau gyve
na keturi lietuviai Pranciš
konai. Netrukus atvažiuos 
dar penki Lietuvos Pranciš
konai. x *

DR. SELMA SODEIKA.
a d.

AKB ttrntlNfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki B vai, kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio

137 No. Marios Street 

Oak Park, flUnaia

(Prie kampo Lakų 8t) 
Telephene: — EUCLID 90G.

— REZIDENCIJA — 
MAI Sa. UOtk Ava,

TlL! ClMM 7991

T> ’• Ą ET

$20.00 — A. Jaškūnai, P. 
Martinaitienė, Sikorskiai; 
$10.00 — d. g. J. Misius, S. 
Munsonas, Moterų dr-ja, Šv. 
Vincento, K. Jeckelienė, Pa-

čiaus dr-ja, A. Radžiukynas, 
J. Šiauliai, V. Kraužlys, J. 
Antanaitis, Jr., Tretininkai, 
S. Schultz, P. Placenas, M. 
Astrauskienė, O. Bartinin- 
kienė, M. Besekerskienė, A 
Sutkaitis, M. Woshner, S. 
Gribulis, C. Stralauskas, S. 
L. R. K. A .35 kuopa, K. Ra
kauskienė, V. Radzevičius, 
Sareckai, J. Kondrotaitė, 
Barzdai, Laucaitis, M. Jur
gienėj A. Naująlią, J. Gray, 
J. Miliauskas; *$2.00 — M. 
Kizis, E. Rupšis, J. Pūkas, 
A. Kukucionis, V. Marcinke-

— A. Žukauskai, A. Paulaus-

privatinST^^^

PIANO PAMOKOS
DUODAMOS J U SU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dč( pasitarimo Saukit sekančiai 

DREXEL 392 3

AMERIKOS LIETU Vi v DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso teL VIRginla 0086 
MLi BZV«taL' BZVartz 8X4

OR. T. DUNODUS
GTDYT0JA9 B 0HHURGA9 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 

Trečiadieniais
ir. 9-6:30 P.

autartį.
Res. 6958 8t Talman Avė.
Res. Tel. GROveMU 6617 
Office Tel. HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B OHIRURGAS

VaL: 1-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis roritarns. 
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOLTS
PHY9IOIAM AHD 9URGGOH 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO YALAND08:

Nua 8 iki 4 ir na 6 Go 8 ml. vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offiee taL TARda <797 
Namų tel PROspeet 1999

TaL TARda
8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso reti ana 1-8; nuo 6:96-8 G# 
756 VVest 35th Street

;kas, V. Stankienė, A. Bubi- 
; las, F. Dermeikienė, A. Pli
kis, T. Miller, N. Baltrūnie- 
nė, A. Naujalis, J. šerpins- 
kienė, A. Žąsinas, S. Aleliū
nas, J. Zelenskis, E. Onai- 
tienė, T. Kasel'onienė, V. 
Kupukas, A. Stankaitė, A. 
Pikelis, J. Ribinskienė, D. 
Palionis, R. Petraitienė; $3 
— J. Jonelaitienė, Adomai
čiai.

NEW VICTORY 
H O S P I T A L 

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai (rengtas Meri Ikon Depart- 
rninlis gydymui vi»oklų Ilgų — 
smarkių ir liglaikinlų.
Pilnai (rengtas ('lilrurgljoe De- 
partmentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mi ngi Chirurgai-Daktaral.
Pilnai (rengt* PJtyMoUu'rajjy De- 
partmnitafc prlakaitant I ria the r- 
my. Ultra Vlolet Ray, Slnusoidai 
lr kitus modernl&kus metodus 
gydymo.
Pilnai (rengtas X-Ray Depart- 
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui Be
ina atstumta, <161 stokos pinigų, 
goriausias gy<lyma« lr priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų joms ko patogiausi*.

KALBAM LIETUVIŠKAI

TaL OANal 6X91

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

e
Valandoe: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

S241 VVest 66th Place 
TaL

ToL OANal 09B7
Raa. taL: PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B OHIRURGAS 

1621 So. Halsted Street
6999 to. Ava

VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 
6 iki 9 «al. vakavę

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

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

Misijų diena
(LKFSB) Visame katali

kų pasaulyje spalių 18 die
na bus misijų diena — pri
simenama sunkus misijono- 
rių darbas ir organizuoja
ma jiems pagalba. Prieš šį 
karą surinktomis žiniomis 
katalikų misijose dirbo 18,- 
507 kunigai, 8269 vyrai vie
nuoliai, 49.255 seserys vie
nuolės, 78,578 katechetų; 
68,578 mokytojai; 457 gy
dytojai; misijose katalikai 
išlaiko 131 seminariją, 38,- 
014 mokyklas su apie pus
trečio milijono mokinių, 818 
ligonių, kurios per metus 
aptarnauja arti 27 milijonų 
pacientų; 127 raupsuotuoju 
ligonines su 14,043 raup
suotaisiais; 2,066 prieglau

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lžegaamlnuotl jas modernllkiausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

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

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

OPTOMETRISTAI 
18ūl So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
relefonas: OANAL 0528, Ghlcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir fteMad. 9:80 a. m. 
IU T:M ų. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WIN5KUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL OANal 9346 

Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—0 
Seredoj pagal sutartį.

t 7064 Sa. Fairfield Avaam 
: HElflleek 9166

Tel. YARds 2246

DR.C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryte iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Dd 3 vaL Vak. 7 IU 9 

Nedčliomia pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 So. Halsted St. 
OFISO VALANDO8: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieaiaia taipgi pagal antartį.

TaL Cicero 1494

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS B OHIRURGAS 

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

I IU 4 popM 7 Ud 9 vakaro.
ir pagal nutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Oloero 1494

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Pankt, šeitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Sekmad. Pagal Sutarimą

1

’O

das su 122,455 našlaičiais, 
459 senelių prieglaudas su 
18,136 seneliais; kat. misi
jos turi 176 spaustuves, lei
džia 422 laikraščių, turinčiu 
daugybes skaitytojų. Tokį 
aukštą kultūros darbą at
lieka katalikų misijos 
(Žiūr. “Nat. C. Al”. 1941).

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th SL
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

ADVOKATAS

WHITNEY E. (AKUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuviu Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room %(I14 Tai STA ta

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

TeL TARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B AKINIUS PMTAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso ToL ___ _ VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDuay 2880 Chicago, I1L 
OFISO VALANDOS:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yarda 0994 
Rea. Tel.: Kemrood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vai 
Nedčliomia nno 10 iki 12 vai. diena

DR. A. JENKINS
(lietuvii)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiao telefonas PROspeet 6737 
Namu telefonas VIRginla 2421

Lir.ll VIri HAMAKAS! 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akintas 
atsako mingai n* 
prieinamu ūaln^

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAAA ŪKITE:
TAKDS 8088
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CLASSIFIED Iš Cicero padangės Gedulo pamaldos
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HF.LP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 Ko. Dearborn Street
Tel.: RANdolnb 9488-9489

HFLP WANTED VVRAI

100 — VAIKINŲ — 100

Prie abelnų dirbtuvės darbų

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

W. F. HALL PRINTING CO. 
4600 Diversey Ave.

EMPLOYMENT DEPT.

TOOL ir OAUGE MAKERS reika
lingi. Visi Defense darbai, užten
kamai overtlme; aukšta užmokes- 
tia.

EVERF.DE TOOL CO.
.302 N. Tjoomis

AITOMATIC SCREW MACHINE 
B. A S. NIGHT FOREMAN 

Taipgi reikalingi VYRAI prie ope
ravlmo ir Bit-up darbų. Diena ir 
naktimis darbai. Turi būt A-1 vy
rai su Job shop patyrimu. Nuola
tiniai darbai, gera užmokestis ir
overtlme.

IDEAL METAL PRODUCTS CO. 
3231 AV. I<ake St. —

COOKS — 2ND COOKS — VEI- 
TERIAI — COUNTER VYRAI — 
PORTERIAI — DIŠ1Ų PLOVĖJAI 
reikalingi dirbti (’afetert jose, prie 
geležinkelių ir statybos kempėse. 
Atsišaukite J

OLYMFIC COMMISSARY 
302 S. Canal St.

MACHIN INTAI
Geri all around vyrai. Proga išsi
dirbti. Amžius nesvarbu. Geros 
darbo sąlygos ir transportacija. Pa
šaukite

KEYSTONE 2172

PAIEŠKOMAS VYRAS fiOFERAl’TI
“DRAUGUI” yra reikalingas šoferis 
naktiniam darbu), kuris kartais ga
lėtų būti suderintas su turimu dar
bu. Kreipkitės j "DRAUGĄ” rytais 
telefonu — CANai 8010 arba asme
niškai. Prašykit P. P. čfnikas, M.I.C.

TOOL. DIE. Ir JIG MAKERS rei
kalingi. Taipgi Hand Serew Maehi- 
ne Set-up vyrai. Gera užmokestis ir 
overtlme. Atsišaukite tarp 8 vai. ry
to ir 5 vai. po piet.

MONROE ACME CO.
215 N. Aberdeen

DRILL PRESS OPERATORIAI 
Patyrę. 50 centų { valandą iš pra
džios su bonais ir overtlme.

AMERICAN PERFORATOR CO. 
625 W. Jaekson Blvd.

SANDERS — Spindle ir Beit. Pa
tyrę prie novelty rakandų.

FEDERAL AVOOD CARVTNG 
1029 W. Chicago, Ave.

VAIKINAI IR VYRAI
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pas
tovūs darbai.

THOMPSON A TAYI.OR 
DIVISION

t 536 W. Cennak Rd.

Šiandie, spalio 13 d., Ed
vardų vardinės. Ciceriečiai 
sveikina ir linki viso gero 
kun. Edvardui Abromavi
čiui, kuris taip nenuilstan
čiai darbuojasi parapijai ir 
visų žmonių gerovei.

Dieve, duok jam ilgiausių 
ipetų!

Šv. Antano parap. baza- 
ras eina visu smarkumu. Do 
vanų yra užtektinai ir /ver
tingų. Darbininkai visus at
silankančius į bazarą labai 
mandagiai priima ir paten
kina. Žinoma, ciceriečiai ir 
moka. Kviečiame ir daugiau 
svetelių/

“Draugo” vajus Ciceroje, 
galima sakyti, neblogai se
kasi. Jei daugiau būtų to
kių pasišventusių katalikiš
kai spaudai, kai A. Daugir
das, tai visi, kurie tik moka 
skaityti,, užsiprenumeruotų 
“Draugą”.

A. Daugirdas užrašė dnr. 
“Draugą” net ir italų tau
tybės gyventojui. Ciceroj y- 
ra nemažai italų. Jei juos 
visus kas išmokytų lietuviš
kai, būtų nemažai “Draugo” 
skaitytojų.

Cicero. — Rytoj, spalio 14 
d. sueina 6 metai kai mirė' 
geras parapijonas ir “Drau
go” rėmėjas a. a. Bronislo
vas Johnsonas. Jei žmogus 
gyvas buvo geras ir visų 
mylimas, nėra abejonės, kad 
po mirties nebus pamirštas.

Velionio žmona Antanina 
atminčiai savo mylimo vyre 
užprašė šv. M;.šias spalio 14 
d., 7:45 vai. ryto, Šv. Antano 
parap. bažnyčioj ir prašo vi
sų pasimelsti už Bronislovo 
sielą.

Pažymėtina, A: Johnsonie- 
nė nors ir našlė likusi, bet 
vis dar palaiko “Draugą” ir 
“Laivą” ir visados laiku at
silygina už prenumeratą.

kiekvieno mėnesio 8 vai va-$^3(35 nedidina 
kare parapijos mokyklos 
kambaryje.

Kitas susirinkimas įvyks 
spalio 19 d. Prašome atvyk
ti ir įsirašyti obalsiui Die
vui ir Tėvynei. šešėlis

socialinės apdraudos 
mokamų taksų

2 centų darbdaviams ir dar
bininkams. Palikta kaip 
šiandien abiem pusėm po 1 
centą. >

Šių taksų didinimo reika
lavo prezidentas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

HELP AVANTED — MOTERYS

VIDUR AMŽTAUS MOTERYS plauti 
lėkštės kasdien ir sekmadieniais nuo 
11:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
$16.00 ) savaitę. Valgis duodamas.
Vieną dieną savaitėje nereikia dirbti. 

ONTHA CAFETF.RIA 
1004 Wilson Avenue

MERGINOS reikalingos — prie 
lengvų dirbtuvėje darbų. 5 dienos 
j savaitę. Patyrimas nereikalingas. 

DOCTOR DRESS CO.
847 W. Jaekson Blvd.

REIKALINGOS DVI MERGINOS 
dirbtuvėje ir jaunų vyrų. Patyrimas 
nereikalinga.

STEKL1NG .REFLF.CTOB CO. 
1431 W. Hubbanl

JAUNOS MERGINOS
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Pastovūs dar
bai, gera užmokestis.

3301 GRAND AVE.
•" (netoli Sacramento).

VAIKINAI
Prie Takavlmo ir Blndery darbų. 

THE PIROCESS CORP.
1956 S. Troy St.

VAIKINAI
Užimti nuolatinius Ofiso Pasiuntinių 
darbus. Gero mokslo, švarūs lr man
dagūs.

AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 

535 N. Dearborn St.

VYRAI
DIRBTI STOCK ROOMS

Patyrimas nereikalinga. Gera už
mokestis. Atsišaukite tuojau. Maty
kite Mr. Hartle tarpe 9 vai. ryto 
Ir 12 vąl. pietų.

MORRIS B. SACHS 
6638 S. Halsted St.

MERGINOS REIKALINOOS prie 
lengvu assembly darbų. Patyrimas ne
reikalinga.
COMET MODET, AIRPLANE CO.

129 W. 2»tli St. t

MERGINOS
Prie Pakavimo ir Blndery darbų.

THE PROCF.SS CORP.
1956 8. Troy St.

PARDAVIMUI KRAlITUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Knaipkttėg prie: 
Mr. AValtcr Nutow, 2200 AV. 37th SU 
Cldcago, Dl.. tel.- LAFayette 6098.

Iš Vyčių 38 kp.
Liet. Vyčių 36 kuopa svei

kina Antaną ir Adelę Cher- 
ry, kurie dabar yra “daddy 
ir mama”. Antanas yra bu
vęs kuopos vice pirmininkas, 
pasižymėjęs daugely komisi
jų ir softball rately. Adelė 
yra buvus kuopos finansų 
raštininkė, pasižymėjus su 
dramos ir bowling rateliuo
se. Dukrelė pakrikštyta var
dais Geraldine-Ann. Krikšto 
tėvai buvo Helen Cherry ir 
Mikas Micka, Jr.
Jaunamečių kuopa

Kuopos vice pirm. Jonas 
Brazauskas, kuris prižiūri 
jaunamečių kuopą, pranešė, 
kad daugelis narių dalyvau
ja susirinkimuose ir yra nu
tarę surengti vakarą para
pijos naudai. Kada tai įvyks, 
vėliau bus pranešta. 
Kvietimas

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
kviečia jaunas merginas, mo
teris, vyrus ir tuos vaikinus, 
kurie nėra pašaukti į karo 
tarnybą, įsirašyti į Lietuvos 
Vyčių or-ją, ne vien padi
dinti narių skaičių, bet kad t 
būtų galima daugiau prisi
dėti prie parapijos veikimo, 
atminti visą parapijos jau
nimą karo tarnybose ir pa
laikyti lietuvybę.

Susirinkimai laikomi kas 
pirmą ir trečią pirmadienį

Gražiai palaidojo 
mirusį narį

Bridgeport. — Spalio 10 
d., draugystė Palaimintos 
Lietuvos gražiai palaidojo 
savo narį, Kazimierą Stan
kų, kuris po ilgos ir sunkios 
ligos mirė apskr. ligoninėj.

Kūnas buvo pašarvotas 
Antano M. Phillips koply
čioj, 3307 S. Lituanica Ave. 
Į šermenis atsilankė valdy
ba, nariai ir pažįstami ati
duoti velioniui paskutinę pa
garbą.

Draugija suteikė savo na
riui gražų gėlių vainiką, gra- 
bnešius ir jiems automobilių.

Po gedulo pamaldų už jo 
sielą Šv. Jurgio bažnyčioj, 
nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Draugija Palaimintos Lie
tuvos yra sena Bridgeporto 
draugija. Pastaraisiais lai 
kais priėmė į savo globą Vy
tauto ir Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus draugijas. Kor

WASHINGTON, spal. 11. 
— Senatas 50 balsų prieš 
35 nusprendė ateinančiais 
1943 metais nedidinti socia
linės apdraudos taksų iki

A. f A
BARBORA NAUTUŽIENft

Gyveno Tėvų Marijonų ūkėje 
Mirė Spalio 12, 1942 m. 
Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdi

me gimines ir jos prietelius. 
Kūnas pašarvotas Antano

M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dienį, Spalio 15 d. iš kop'v- 
čio8 9:30 vai. rvto bus atly
dėta j Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurio'-’ įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažistamu3 dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės ir jos Prieteliai

Laidotuvių Direktorius 
Antanas M. Phillips, Telefo
nas Yards 4908.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - ,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

A L 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, po tėvais 
Žilvičiutė; dukterį Pearl; žentą George Strode; anūką Law- 
rence; brolį Antana: seserį Apoloniją Paleliunas ir jos vyrą; 
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 Avj., na
mų telefonas Hemloek 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- 
rlai, Švogerkos, Pusbrolis ir jų šeimos ir visi kiti Giminės.

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

tTt
BARBORA RASHINSKI

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

sės amžiaus.
Gimus Lietuvoifi. Kilo iš Raseinių apskričio, Viduklės 

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

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

Velionė priklausė prie Apaštalvstės Maldos, Gyvojo Ro
žančiaus, šventos Onos dr-jų, Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėju ir šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas namuose: 3159 So. Lowe Ave., telefo
nas Victorv 1264. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Soalio 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JOSFPHINF SARON
(SABONAITIF.N P.)

(po tėva’s Miellauckaite)

Mii6 Spalio 12. 1942, 9 55 vai. 
ryt“, sulaukus 47 m. amž.

Glm6 Lietuvoje Kilo IS Kė
dainių apskr., Vosyliftklų par., 
Levlkainlų kaimo.

Amerikoje IS«ryveno 28 m. 
Pa'iko dide lame nu'lūdlme 

vyrą Kazmhrą, dukterj Eilėn 
ir žentą Albert Skrabls, 2 sū
nus Edvardą (U.S. Navy) tr 
marčią Luclile Ir Bruno, anū
ką Edward Charles Sabon, se- 
serj Jullą ir RvogerJ Juozapą 
Antanaičius Ir Jų Seimą, Svo- 
ger|, Švogerką Joną ir Oną 
8abonalčtus ir Jų Seimą ir 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Lietuvoje paliko asserj Ma
rijoną Mieliauckaltę.

Kūnas paSarvotas namuose, 
3328 So. Emerald Ave.

lAldofuvčs (vyks ketvirta
dieni. Spalio 15. IS ramų 8:00 
vai. ryto bus atlvd® a J Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje |vyks gedulln-os pamal
dos už veUončs Melą. Fo pa
maldų bus nulydėta 1 fiv. Ka
zimiero kapines.

Nuoftirdžlil kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laldotuvSse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Sfl
nai. žentas. Marti, H~nno, Avo- 
gerial, Avogerka, Anūkas Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4903.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
Ai Firma Viri 50 Metų 

Tos Pačios šeimos 
Rankosct

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanshlp and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIFKITflJS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan 

MODERNI Išvidinė PARODA:

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

4585 W. VVashington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

of OonuiMvoB.
REZIDENCIJA: 

8919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnbllc 4298

EVERF.DE
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chlcago, 111 
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pasėjo, tą ir piauja
Belgijos teisingumo ir informacijų ministras Antoine 

osse Londone padarė pareiškimą, kuriame jisai pra- 
ašauja greitą Vokietijos susmukimą.
Jam, A. Delfosse, Vokietijos vidujinė būklė turi būti

neblogai žinoma, nes pastaruoju laiku jis paspruko iš 
'nacių okupuotos Belgijos į Angliją.

Anot jo, dabar gyvenama panašūs laikai, kaip 1918 
metais. Klausimas esąs tik toks, kaip ilgai naciai ga
lės laikytis. Bet kad Vokietija susmuks, abejonės nėra.

Ekonominiu atžvilgiu Vokietija kasdien labiau su
smunka. Kariuomenėj entuziazmo nebėra. Net kariai 
vis drąsiau reiškią nepasitenkinimą dėl ilgo karo. De
zertyrų skaičius didėja. Tuos karius, kuriuos siunčia 
Rusijos frontą n, gaunamos apie tai žinios tiesiog des- 

.perkcijon įvaro. Vokietijos vakaruose beveik panika, 
[nes gyventojai kraustomi kitur, nes jaučiama, kad ant
rasis frontas vis tik, ar anksčiau ar vėliau, bus atida
rytas.

Tad, naciai, benorėdami kitiems nelaimės, patys kas
dien prie jos slenka. Ir gerai — ką pasėjo, tą ir tepiauja.

•f •

Seimą ir komunizmas
Tuo klausimu Chicago Sunday Tribūne įdėjo ilgą ir 

gana išsamų vedamąjį straipsnį.
Siame straipsnyje visai teisingai pabrėžiama, kad, 

.užvaldžius Rusiją bolševikams, Leninas ir jo bendra
darbiai,

pripažinę, kad religiška šeima yra didžiausias komu
nizmui priešas, jie užsimojo sunaikinti abu — ir šei
mą Ir religiją.

To laikraščio redaktorius toliau nurodo, kokiais ke
liais buvo naikinama religija ir šeima Rusijoj. Bet, ne
paisant didžiausių pastangų ir žiauriausių priemonių, 
vis tik Rusijos žmonių religinė sąmonė ligi šiandien
išliko gyva.
^Straipsnis užbaigiamas primenant, kad pastaruoju 
Vaiku Amerikos komunistų partija

dangstosi Rusijos žmonių heroizmu, su kuriuo jie gi
na savo kraštą. Tasai pasisavinimas yra neteisėtas.

Amerikos komunistai, Tribūno redaktoriaus many
mu, yra tokios pat rūšies doktrinieriai, kaip tie, kurie 
siekė sunaikinti šeimą Rusijoje. Tokią pat programą 
įperša Šio krašto komfcnifltai ir Amerikai.

Bet, komunistų programa Amerikoj neprigys. Ame
rikiečiai visomis savo jėgomis gina demokratinę san
tvarką, kuri garantuoja ir religijos ir kitokias laisves. 
Jie perdaug myli savo kraštą, kad leisti sugriauti šei
mos židinį, nes gerai žino, kad Amerika atsirastų labai 
dideliame pavojuje, jei Amerikos šeimos židinys būtų 
suardytas.

a rengiasi
inių Valstybių artimoji ir dabar drauginga kai- 

ksika visais galimumais rengiasi prie karo.
krašto saugumo dalykų ji juokų nekrečia.

bus atidaryta karo mokykla. Iki kitų mė
tos jau 23 batali jonai (kiekvienas batalijonaa 
iš 420 vyrų) bus sistematingai rengiami karui, 
mėnesių toji skaitlinė bus padvigubinta. Ir po 
ėnesį karo vyrų skaičius bus didinamas,

kai Japonijos militaristai puolė Jungtinių Val- 
toritoriją, Meksika buvo viena pirmųjų, kuri 

®ė karo ašiai. Tuo savo žygiu ji atėjo pagalbon 
ftir’iAms tautoms ir, be to, jai pačiai yra nemažai

pavojų iš Berlyno ašies pusės. \

Kas skaito dienraštį “Draugą", tas tiki Lietuvos 
įo žodžiams: “Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius te-

"Pat” žinios - nacių propaganda
Keliais at vėjais jau rašėm, kad rugsėjo 30 d. ir spa

lių mėn. 3 d. viename Chicagos dienrašty tilpo biaurios 
žinios apie Lietuvą. Lietuvos žmonėms primetama to
kie žiaurūs elgesiai, kokių, žinoma, jie negalėjo papil? 
dyti ir nepapildė.

Tos lenkų valdžios spaudos agentūros “Pat" melagys
tės, kuriomis pasinaudojo vienas Chicagos lenkų dien
raštis ir kai kurie lenkų Laikraščiai kituose miestuose, 
lietuvių visuomenę gerokai nustebino.

Į tas melagystes gerai atsako mūsų bendradarbis Jo
nas Klajūnas, kurio rašinį raginame ištisai perskaityti.

Net ne visi ir lenkų Laikraščių redaktoriai patikėjo 
“Pat" melagystėms. Tik keli lenkų laikraščiai jas te
paskelbė. Neskelbė dėl to, kad jose matė aiškiausią na
cių propagandą.

Aną dieną mus painformavo žurnalistas Stasys Pie- 
ža apie savo pasikalbėjimą su Karol Pietkiewicz, ku
ris yra didžiausio Amerikos lenkų susivienijimo laik
raščio. “Zgoda" vyriausias redaktorius. Red. K. Piet- 
kiewicz prašęs pranešti lietuvių visuomenei, kad, jo 
manymu,

tos “Pat" žinios buvo vien tik nacių propaganda.
Tas pats lenkų laikraščio redaktorius stipriai pažymė
jęs, kad

tokie aprašymai sukelia nereikalingų nesusipratimų 
tokiais laikais, kai reikia išvieno dirbti, kad nugalėti 
visų pavergtųjų tautų priešą — nacius. Lietuviai ir 
lenkai šiuo metu, atsižvelgdami į savo ateitį, turi dirb
ti išvien.

Vadinas, paskirų lenkų laikraščių redaktoriai ir 
paskiri jų veikėjai suprato, kuo kvepia tos žinios, ta
čiau “nesuprato “Pat” vadovybė, kad ji siuntinėja len
kų spaudai naciškąją propagandą. Tuo reikia ne tik ste
bėtis, bet piktintis ir prieš tai griežtai protestuoti. Rei
kia žinoti, kad “Pat” yra oficialinė lenkų vyriausybės 
užsieny agentūra ir tokios žinios be vyriausybės žinios 
negalėjo būti išsiuntinėtos.

Žingsnis pirmyn
Aukščiausiojo Sovieto nuosprendžiu Rusijos armijoj 

panaikinami politiniai komisarai.
Nereikia čia didelių išvedžiojimų, kad suprasti, jog 

tai yra padaryta® svarbus žingsnis.
Tie politiniai komisarai buvo dideli kariuomenės pa

žangos stabdžiai. Maršalas Timošenko, sakoma, seniai 
jau statė reikalavimą apvalyti rusų armiją nuo poli
tinių komisarų. Jau 1940 metaįs jis buvo išsikovojęs 
dekretą, kuriuo turėjo būti išliuoti lauk tie ponai. Ta
čiau 1941 m. tie “politikieriai” vėl grąžinti armijon.

Politiniai armijos komisarai buvo aukštesni net už 
pačius armijos generolus ir pulkininkus. Kareiviai jų 
turėjo labiau klausyti, negu karo ekspertų, karo va
dovybės. Tai, suprantama, mažino armijos vadovybės 
pasitikėjimą ir žemino autoritetą. Tokie reiškiniai ne
sveiki, pavojingi, ypač karo metu.

Rusų kariuomenė, atsipalaidavusi nuo neišmanėlių 
karo dalykuose — politinių komisarų ir naujai persi
organizavusi, dar narsiau galės ginti savo kraštą nuo 
užpuolikų vokiečių nacių.

Neužmirškime, kad 1943 m. vasario 16 d. bus mini
mos sidabrinės Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvės. Rengkimės I
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SPAUDOS APŽVALGA
"Vienybės besiekiant"

Tokia antrašte “Amerika” parašė pastabą:
“Paskutiniu laiku “Dirva” paaimojo apsaugoti ka

talikus nuo “baisių” dalykų. Aplink ją ausiapietu- 
slems “rimtiems Lietuvos pabėgėliams” labai nepa
tinka, kam Amerikos lietuviai katalikai sutinka drau
ge dirbti su tautininkais ir socialistais. Girdi, su so
cialistais nereikią bendro darbo. Ir taip rašo žmonės, 
kurie per daugelį metų skelbė lietuvių tautinės vie
nybės reikalą, kurie kalbėjo apie pamiršimą to, kas 
skiria.

"Lietuvos ir lietuvių tautos padėtie šiandie per
daug tragiška, kad dar būtų bent kokio pagrindo gin
čytis, kas yra išrinktieji ir kas pasmerktieji. Šiandie 
svarbūs ir naudingi visi žmonės, kurie’ siekia Ameri
kos pergalės ir kuriems rūpi laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.

“Lietuviai, katalikai yra plataus bendradarbiavimo 
šalininkai. Nuo to kelio trauktis nėra jokio pagrindo. 
Socialistų ir katalikų adresu “Dirvos” švaistymaisi 
nepakenks nei katalikams, nei socialistams, nei, pa
galiau, siauram “Dirvos” nusistatymui nepritarian-

‘iurripai

Naujojo Gvinėjoj (New 
Guinea) šiuo metu eina ko
vos tarp jungtinių tautų ir 
japonų.

Ten didvyriškai kariauja 
Amerikos lakūnai.

Spauda praneša, kad lakū
nas R. Zahm iŠ Huntington, 
Ind., bombardavę Naujosios 
Gvinėjos aerodromą, kuris 
vadinasi lietuviškiausių var
du.— Lakūnai.

Ar nenuostabu?
Mūsų filologai turėtų pa

tyrinėti, kaip tasai aerodro
mo pavadinamas ten atsira
do.

Graikų karių sąraše aną 
dieną pastebėjau irgi ypa
tingą dalyką: visa eilė grai
kų karių, veik pusė, su lie
tuviškomis pavardėmis.

Ten radau — Shukis, Gel- 
dis, Chapas, Cheponis, Ge- 
niotis, Kloris ir daugiau pa
našių.

Ypač įdomu, kad kai ku
rios pavardės ne tik lietu
viškai skamba, bet ir jų pras 
me lietuviška.

Ne be reikalo ir šiuos žo
džius rašantis prieš kiekvie
nus rinkimus gauna agitaci
nės literatūros graikų kal
ba.

Jonas Zūris ir Antanas O- 
lis, mūsų tautiečiai kandida
tai į teisėjus, laimėjo Chica
go Bar Association indorsa- 
vimą. Abu pripažinti kvali
fikuotais būti teisėjais.

Tai yra labai svarbu.
Jonas Zūris, kuris ir da

bar yra teisėjas, kandidatuo
ja demokratų partijos sąra
šu.

Antanas Olis yra respub
likonų partijos pastatytas 
kandidatas į teisėjus.

Lietuviai turi pasidarbuo
ti, kad jiedu abudu būtų iš
rinkti.

Reikia neužmiršti, kad šį 
kartą mes už abudu galime 
balsuoti.

Taip ir padarykime. •

•
Kas laisvę brangina, tas 

perka War Bonds.

Po svietą pasidairius
"Sovietų valdžia pašalino 

politinius komisarus raudo
nojoj armijoj”, nuskambėjo 
naujiena per visą svietą 
stačiai iš Maskvos. Vadina
si, gudbai visokiems politi- 
kieriams-čekistams, kurie 
buvo maršalkos ant marša
lų raudonooj armijoj, kurie 
ją savaip tvarkė ir ne vieną 
generolą, kaip žinome, nu- 
likvidavo.

Valug mano delno fige- 
rių padaryta negerai ir var 
du viso savo kampelio ar
mijos žadu siųsti protestą. 
Kaip gali raudonoji armija 
būti be politikierių? Užuot 
buvusius prašalinus dar pa 
pildyti tokiais polit-komisa- 
rais, kaip Pruseika, Andriu 
lis, Abekas, Mizara, Bimba, 
Šolomskas ir kitoki. Juk tai 
didžiausi šių dienų karo ži
novai, strategai ir kiekvieną 
sykį kaip ant delno gali pa 
rodyti, kur reikia koks fron

tas atidaryti, iš kurio galo 
— priešakio ar užpakalio 
nazius mušti ir t. t. Saky
sim, jei toks Pruseika būtų 
maršalka ant maršalo Ti
mošenko, karas, kad ir pa
čioj Rusijoj, būtų visai ki
tokio vaizdo.

— Girdėjai, Čikagoj len
kiški gaidžiai pradėjo gie
doti ?

— Na, koks čia dyvas. 
Dyvas būtų,, jei vištos pra
dėtų gaidžiais giedoti.

— Na, kad tu ir nesu
pranti. Aš norėjau pasaky
ti, kad Čikagos lenkų gal
vose pradėjo gaidžiai gie
doti.

— Na, čia dar mažesnis 
dyvas. Lenkų galvose visuo 
met gaidžiai giedojo.

(Iš “Draugo" 1917 metų 
spalįų 13 d.).

Neteko milijono vyrų.......
Pranešta, kad Austrija Ita
lijos karo fronte netekusi 
milijono kareivių. Vadinas, 
tik viename fronte austrai 
neteko trečdalio savo visos 
kariuomenės.

•
Socialistai ir Lietuva......

“Lietuvos visuomenė priva
lo visuomet budėti, nes so
cialistai darhuojasi Lietuvą 
pavesti Rusijos revoliucijai
— Leninams ir Kapsukams”
— (Iš 1917 m. spalių 13 d. 
editorijalo).

Rapolas Sportelis, iki šiol 
rūkęs pypkę, kaip dabar yra 
mada, metė ir pradėjo rūky 
ti cigaretus. Pamatęs tai 
aną dien paklausiau:

— Jonai, dėl ko tu pame
tei rūkęs pypkę?

Cigarietai pigiau atseina.
— Kaip tai? Man rodos, 

kad pypkę rūkyti pigiau at 
seina...

— O, ne. Cigaretų gali 
nuo kitų gauti, o pypkės — 
ne.

Jonas. Ar girdėjai, šįmet 
ant dangaus pasirodys ko-* 
meta... I

Petras.. O kas tai per pau
kštis?

Jonas. Tai ne paukštis, 
tik tokia žvaigždė su uode
ga-

Petras. A, jau! fr žavigž- 
džių esama su uodegomis? 
O ar ilga jos toji uodega?

Jonas. Mokslo žmonės sa
ko, kad ji turi 50 milijonų 
mailių.

Petras. Tai bent uodegė-

-------------------- :-----------------------
WAVES PATIKRINIME

("Drauges" Acme telephotO*

WAVE stovi netoli barakų, University of Wisconsin žemėje, Madison mieste, po ke
lių valandų jų atvykimo į šią mokyklą; jos patikrinamos. Iš kairės į dešinę: Command- 
er Charles F. Greene; Lt. Dorothy C. Stratton, senior women’s officer: Lt. Command-
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SUSIRINKIMAI
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 14 d., Auš
ros Vartų parapijos mokyk
los kambary. Organizacijų, 
apskričių ir draugijų išrinkti 
atstovai, kreipkite dėmesio, 
dalyvaukite susirinkime. Tu
rime reikalų: seimelis, Lie
tuvos nepriklausomybės 25 
metų sukakties minėjimas 
už keliif mėnesių, taipgi į- 
vairūs raportai. Be to, kvie
čiame ir visus katalikų vei
kėjus, nes kun. J. Prunskis 
duos paskaitą. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą jo pas
kaita, be abejonės, bus įdo
mi. Valdyba

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Nauji Lietuviški 
Rekordai

10 colių. po 79 centus vienas — 
Kaunama tiktai lfcnlriko 

Naujoje Krautuvėje

Mylėjau Mergelę ir Močiutė 
Manę Barė — įdainavo Bekeris.

Plaukia Mano Laivelis ir Jau
noji Mergelė — Įdainavo Bekeris

Stasytės Polka ir Chicagiečių 
Polka — Jezavito Radio Orkestrą

Lietuvių Radio Melodijos ir 
Dzūkų Polka — įgrojo Serelk. 
Scheinett & Labanauskas

Sužadėtinių Valcas ir Rosaliu- 
tės Polka — įdainavo Pupų Dle- 
dienė

Sekminių Valcas ir Obelių Pol
ka — Įgrojo Biržys

Gardus Alutis ir Mariampolės 
Polka — Įgrojo Biržys

Septintame Rojuje ir Jaunys
tės Meilė — įdainavo Sabanaus- 
kas

Sukas Ratukas Polka ir Bilk 
Vyras Polka — {dainavo Bgarjo-

Virbalio Polka ir Polka Dėl 
Numylėtos — Jgroo W. Gula.

Aukso Žuvytės Polka ir Regi
nos Polka — įdainavo Padaužos 
Grupė

Meilės Karalaitis lr 4 Ratai — 
įdainavo Pazerskas

Ruduo ir Nepamiršk Mane 
Valsas — Įdainavo Sabanauskas

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

Vėderas ir Mikita — įgrojo 
Cetkauskas ir Vilniškis

šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia ir 
Kur Tas šaltinėlis — Įdainavo 
Graužinis. *

Jeigu norite prisiųsti Į kitą. 
miestą, tai supakavimas ir pri- 
siuntimas kainuos vienas doleris 
ekstra.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

Didelė Rakandų Krautuvė, 
Radio ir Jevvelry

3241 S. Halsted S t
Tel. CALUMET 7238T4 i iii '

—---------------- •?'
leidžiamas žymus Radio prog

ramas Sekmadienio vakare 9 vai. 
WCKL 1000 K.

Ketvirtadienio vakare 7 valandą 
WHFC 1450 K.

Šį vakarą, tuoj po pamal
dų, įvyks Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimas Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
bary. Malonūs gildos nariai 
bei narės, prašomi kuo skait » 
lingiauaiai susirinkti iš 5H- 
sų Chieagos ir Cicero kolo
nijų, išgirsite gražų 
laišką iš dviejų seselių trem
tinių Argentinoje, taip pat, 
tikimės gražaus raporto iš' 
Brighton Park kolonijos vei- j 
kėjos Marijonos Petkienės; 
bus ir daugiau svarbių pasi-1 
tarimų. Už tai, malonėkite' 
ne vien tik nariai skaitlin-1 
gai suvažiuoti, bet laukiame 
ir naujų atvykstant.

Tiesa, draugija nors ir au
ga nariais, bet kas būtų, je: 
neaugtų, juk prieš akis sto
vi kalnai įvairių darbų. Visi 
gerai žinote, kad pradžia yra 
begalo sunki, reikia daugy
bės narių, talkininkų, kad 
galėtume eiti prie didesnių 
viešų darbų pasirodyti pla
čiai visuomenei, arčiau su
pažindinti šią Nekalto Pra
sidėjimo P. Šv. Marijos Se
serų vienuoliją su Ameriko
je gyvenančiais lietuviais.

Taigi, matote, brangieji, 
kas laukia mūsų, — už tai 
šį vakarą, nepagailėkite sa
vo brangaus laiko, atvykite

į West Side parapijos salę, 
ir atsiveškite daugiau naujų 
narių. J. K.

Kristaus atėjimas žemėn 
yra įrodymas begalinės Die
vo meilės.i

Metinis Atminimas

A.t A.
ANTANO MEZELAUSKIO

kuris apleido š) pasaulį spalio 
14 d. 1941 m. ir tapo palaido
tas Kv. Kazimiero Kapinėse.r

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados neužmiršime. Pri
simindami šią liūdną diene
lę. užprašėme šv. Mišias Spa
lio 14 d., 7 vai. ryte, šv. Jur
gio parap. bažnyčioje. Kitos 
šešios Šv,. Mišios bus atlaiky
tos šv. Pranciškaus Vienuoly
ne, Pittsburgh. o vienos Tėvų 
Marijonų' koplyčioje. Hinsdale, 
Illinois.

Mes Jo Artimieji nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvautu 
šiose pamaldose ir kartu su 
inumts pasimelsti už amžiuo 
atilsio Antano sielą. ,

Tie, kurie negalės išklausy
ti Sv. Mišių, prašome nors ke
lias maldeles sukalbėti JĮ pri
siminus.

O jfls minias vyre. tr bran
gus mūsų tėveli, ilsėkis VV*- 
paties ramybėje.

Liekame nuliūdę Moteris, 
Dukterys, Sūnai, Brolis, Bro
lienė ir Giminės.

Šiandien, antradienį, spa
lio 13 d., šaukiamas svarbus 
Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio susirinkimas šv. 
Kryžiaus parap. žemutinėj j 
salėj, Town of Lake koloni
joje. Susirinkimas prasidės 
8 vai. vakare.

Tai bus paskutinis mėne
sinis susirinkimas prieš 
Chicagpa Apskričio Seimelį, 
kuris įvyks sekmadienį, lap
kričio 8 d., Šv. Antano pa
rapijos salėje, Ciceroje.

Į šį susirinkimą kviečiami 
visi Chicagos Vyčiai, nežiū
rint ar jie deleguoti ar ne, 
visas Chicagos lietuvių jau
nimas, ir visi lietuviški va
dai ir veikėjai.

Vyčių organizacijai grę- 
sia pavojus. Tą faktą nega
lima, ir nėra prasmės, slėp
ti. Atsidūrius kryžkalėje, 
Vyčių organizaciją susirū
pinus savo likimu, ir nori 
atgaivinti savo silpnėjančią 
dvasią. Ji nori užstoti ke
lią tam gręsiančiam pavo
jui, ir nuoširdžiai prašo pa
geltos iš mūsų jaunimo ir 
lietuviškos visuomenės.

Ar Vyčiai, kurie turi to
kį ilgametį ir gražių nuo
pelnų Bažnyčiai, šaliai ir 
tautai rekordą, turės mirti 
be mažiausio susijaudinimo 
iš mūsų visuomenės pusės? 
Ar mūsų buvusiems vy
čiams nerūpi matyti savo 
mylimą organizaciją merdė 
jančią? Ar mūsų vadai ir 
vaikėjai neišties pagelbos 
ranką jai, ir nepašykštės su 
teikti jai truputį moralinės 
paramos ir savo patarimų 
šioj kritiškoj valandoj?

Mes.laukiame tos morali
nės paramos, ir tikimės kad 
nebūsime apvilti. Mūsų atei 
tis jau ne vien mūsų ranko
se. Ji priklauso ir nuo mūsų 
vadų ir visuomenės. Mūsų 
pačių gerų narių, matyt, ne 
užtenka.

Akyvaizdoje to, kviečia-

me visus Chicagos lietuvių 
vadus ir visuomenę, ku
riems dar rūpi mūsų jauni
mas, atsilankyti į šį Vyčių 
susirinkimą rytoj, spalio 13 
d., 8 vai. vakare, šv. Kry
žiaus parap. .žemutinėj sa
lėj. Lauksime!

Eduardas J. Kubaitis 
Chicago Apskričio

Laikinasis Pirmininkas

C-cero. — A. L. C. D. Klū
bas spalio 13 d. laikys su
sirinkimą. Kviečiame visas 
nares atsilankyti. Kviečiame 
įsirašyti visas jaunas čia au- 
gusas moteris, ypatingai ku
rių vaikučiai lanko parapi
jos kindergarten. Gal, kai 
kurios motinos nežino, kad 
mūsų klūbas pagelbėjo įtai
syti kindergarten. Bet tam 
dalykui reikalinga daugiau 
pagalbos. Bus svarstoma 

i “Halloween party”, kuri į- 
vykp pabaigoje mėnesio. Ka
dangi parapijos bazaras tę
siasi, kurios apsiėmė dirbti 
kuriais vakarais malonėkite 
nepamiršti pasiskirti vaka
ro. Kitos, kurios norėtų dirb
ti, galės pasisiūlyti susirin
kime. Susirinkimas bus tuo
jau po rožančiaus. A. V.

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
spalio 13 d., parapijos mo-

Triangle

Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos Eepsnos
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 

j industrijoj. Mūsų didelis sta- 
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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

r- •

WQLk STUDIO
»945 VVest 15* 5,-et

inV'N' ir PHOT'M K\' ||Y 

l .owurt POGSIHLB l'Hlt ES

t M O ITTE

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBKOSIA 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. Ji.
DfSTRIBUTOR

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tei. Monroe 0808

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

Iftveitojame 
po vLs* 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ

- LIETUVIU 
DRAUGĄ.

N. KANTER, «av.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted Sc.

Telefonas: BOULEVARD W14

kyklos kambaryje po rožan
čiaus. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Turime svarbių 
reikalų svarstymui. Prašomi 
atsivesti ir naujų narių. Au
ginkime kuopą savo draugė
mis, pažįstamomis. Kvieski- 
me visas moteris ir mergai
tes. Valdyba

Draugystės Palaimi n t o s 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, spa
li 14 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 7:30 vai. vak. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Reikės tartis apie bū
simą draugijos parengimą.

Lucille S. Dagis, rašt.

Dėl priešliehiviškŲ 

pareiškimu lenku 
spaudoje

(LKFSB) Kaip teko pa
tirti, lenkų informacijų įstai 

Igų patiektus pareiškimus, 
į nukreiptus prieš lietuvius 
įsidėjo tik kaikurie jų lai
kraščiai. Apdairesnieji re
daktoriai tą palaikė netiks
lia informacija, kuri tik ga
li pasitarnauti naciams, ar
ba gal net pačių nacių pa
kišta ir dėl to savo laikraš
čiuose nespausdino.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALU —
Kai |>erka.te ntaterlolą ii tnūnų 
krautuvės-— nž tiktai <£iį

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Ųraperių, Viršutinių 

Apdengalų Materlolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 8. HALSTED ST. 
Pbone: YARDS 4T78

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Radio Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
DAINUOS ALDONA 
GRIGONIS, DALYVAUS 
“DĖDĖ” VAITEKŪNAS 
IR KITI

t
Šiandie, antradienį, 7 va

landą vakare radio klausy
tojai turės malonumo sma
giai praleisti klausydami 
Peoples nuolatinės radio pro 
gramos. šiandie dainuos Al
dona Grigonis, o “dėdė” Vai
tekūnas turi surinkęs gražių 
juokų. Ir kiti talentai suža
vės klausytojus. Nepamirš- 

Jkite pasiklausyti.
Rap. XXX

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISV 
MILŽINIŠKO STAKO M C ZIKA- 

LUnV INSTRUMENTŲ. 
PASINAI DtJKJT PROGA DABAR 

KOL DAR NEMPARMJOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLU- 
TES su "cases" — 435.00. 487.50, 
446.00 lr 475.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
46.60, 48.60, 412.50 iki 435.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 460.00, 
4126 00 lr 4159.06. BASO Ut- 
DENGALA8 — 413.99 8MICE-
I.AI SMUIKOM8, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — 4L69, 43,00. 45»«.
410.00 lr 415.00. Striūnos dSI vi
sų Tiršrainėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 4V 8.60, 
424.60 485.00, 460.00. PEDALS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brase lr "read" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tane, Triūboms. Sazaphones, 
Smulkoms ir Oaitarama

OOLDSTETN’8 MŪŠIO 8HUP 
•14

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —. 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CEKAOOS IB |

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI,

Vleadntilta Ir 
▼•karinta

i!

I
»• v v P)

- VIENUOLIKTI METAI!
8EKMADIENIA1S 1 vaL p. p.1 
KITOMIS Dleaenta »:M ▼. 
PENKTADIENIAIS 7 Y. Y.
WHFC-1450 kil-1

8755 Se. Weatern Aveaoe 
Pbone; GROvetaU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIUI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 19n\u/ijed 

Protcction 
4or vour

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įriaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savtnga and Loan In- 
■uranre Corporation. Mokame 3’/2%. Jūaų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.

*7775*5^ 8ENIAlJWA IR LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
__________ — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

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

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai g«-rw rū4i«-n moterų kailiniai, kailiukais impuo^tals arba 
cloth kotai parsiduida nuacniintomls kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN J

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

Mrs. R. P. DziubaJk ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK HOUIDATIOH PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 nn

vertės “elose out” kaina ............................................... ijnL.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

(VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, rir*C,T<l?
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ..........................U □ r L ų)

|MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra v ertė nuo $15.00 OC :1»i Cl P
Iki $3540. Parsiduoda dabar nao.. V**/ & *AO,/ a

I FUR COATS, $75.00 vertės, C9Q Hfl
Parsiduoda po tiktai ...................  ......................... &A3.UU

I VAIKŲ ORABUMAI. V.lfm. 4 tat, Jg95 įj $g.95 
I vilnoniai siutai, $15 vert. nužemit. kaina ***•»*'* **

J MERGAIČIŲ KOTAI lr DBESfeS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- QQ
da po tiktai •........................................................................ 4)1.00

|$15.W vertės KOTAI, <*q nr
parsiduoda po tiktai .......................................................... 4>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER

Nationally adverttaed ttama.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

' JĮ '

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

Genuine“pocahontas, ’R AR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.OZJ 
GENUINE POCAHONTAS, $q ca
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........  /.Z U
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|<\ rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU

film kainui jH-rluuit 4 tomis ar auviri
5332 SO. LONG AVE. TEL. POKTSMOUTH 9022A



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

Sgt. A. C. Lukošaitis

Sgt. Antanas C. Lukošai
tis, gimęs 1919 metais, ge
gužės 30 dieną, Chicago, 
UI., baigė pradžios mokyk
lą Lowell ir Crane Tech 
high school.

Antanas C. Lukošaitis 
dirbdamas Montgomery 
Ward £ Co. lankė per pen
kerius metus Y. M. C. A. 
kolegiją ir jis pasižymėjo 
moksle, kaipo gabus moki
nys, jis mokės ant accoun- 
tant.

Antanas C. Lukcšąįtis įs
tojo į Dėdės Šamo kariuo
menę 1941 metais, birželio 
4 dieną; jo dabartinis ad
resas yra šis: Headąuar- 
ters 34th Div? Finance 
Office c-o Postmaster, New 
York City, N. Y. A. P. O.

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVISKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų
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21 KORTELĖ UŽ $1.00

-(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

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

2334 S. Oakley Ave Chicago, Illinois

34; jau aštuoni mėnesiai 
kaip jis yra išsiųstas Nor
thern Ireland, ten irgi dirba 
finansų office.

Antanas C. Lukošaitis, 
prieš išvykdamas į armiją, 
gyveno Chicagoje, III., šiuo 
adresu: 2144 W. Concord 
pi., priklausė prie Šv. Var
do draugijos North Side, bu 
vo tos draugijos vice pre
zidentu, taip pat priklausė 
prie A. L. R. K. Susivieniji
mo 16 kuopos. Jo tėvai — 
Kazys ir Monika Lukošai- 
tis. S . g?

Skambėjo lietuviška 
daina ' -

Užvakar \ Aušros Vartų 
lietuvių parapijos mokyklos 
'kambary įvyko Ateitininkų 
draugovės susirinkimas, ku 
riame įsirašė nauji penki 
nariai.

Ateitininkų draugovės 
penki nariai jau yra išvykę, 
į kariuomenę, kiti laukia sa 
vo eilės.

įvykęs susirinkimas buvo 
gyvas ir įdomus. Skambėjo 

1 lietuviška daina.

Jau laikas pradėti 
organizuoti bendrą 
važiavimą į fabrikus

Už kokių šešių savaičių 
Chicagoje ir jos apylinkėse 
pradės veikti gazolino pas- 
kirdtymas, racionavimas. 
Tuo laiku daugiausia auto
mobiliai tarnaus nuvažiuoti 
į dirbtuves ir iš jų grįžti. 
Kad galima būtų automobi-, 
liais daugiausia pasinaudo
ti susisiekimui darbų reika
lams, todėl patariama kai- 
minystėje esantiems darbi
ninkams, kurie dirba vieno 
je dirbtuvėje, važiuoti kar
tu, viename automobily, kad 
galima būtų pasinaudoti 
gazolino ištekliu ir kad 
jo ilgiausiai užtektų. Tai 
bus patogu ir praktiška ir 
ilgiau užteks gazolino.

Ragina nevėluoti su 
dovanomis kareiviams

J. Kruetgen, Chieagos paš 
to viršininkas, dar kartą 
kreipės į miesto gyventojus 
ir ragina kareiviams, esan
tiems už kontinento ribų, 
siųsti įvairias dovanas ank 

iščiau, kad jie prieš Kalėdas 
galėtų jas gauti. 
PLATINKITE “DKAUGAr

IŠGELBfiJO BOMBONEŠI

("Draugas” Acme telephoto)I
Aron F. Moses, Monroe, 

Ind., 19 metų, englneer gun- 
ner of a U. S. Liberator 
bomber, kuris užkišo pirštu 
gazolino vamzdį ir neleido 
išbėgti gazolinui, ir laimin
gai grįžo bombonešis į na
mus, po prancūzų Lille mies
to bombardavimo.

Dženitoriai rinks 
blokinius kenus

Pereitą sekmadienį Chica 
go stadium’e įvyko dženito
rių iškilmės, kuriose atsto
vauta 10,664 dženitoriai ir 
L. Mc Fetridge pareiškė, 
kad dženitoriai rinks bleki- 
nius kenus ir atiduos gele
žies laužui.

Dženitoriai taip pat sek
madienį apvaikščiojo vieno 
milijono pirkimo karo bonų 
įvykį. (.

Daugiausia gydytojų, 
kurių amžius didesnis, 
negu 35 metai

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse iš 152,923 gydyto
jų, kurie užsiima privačia 
praktika, 1942 metais, lie
pos mėnesį buvo 37,753 gy
dytojai, kurių amžius mažės 
nis, negu 35 metai.

Gera proga 
pasinaudoti

Pereitą sekmadienį dien 
raščio “Draugas” vajaus 
proga Dievo Apveizdos lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
pasakyti spaudos klausi
mais pamokslai.

Šią savaitę Andrius Dau
girdas lankysis Dievo Ap
veizdos, lietuvių parapijoj 
ir pasiūlys užsisakyti dien
raštį “Draugas”, kad kiek
vienoj šeimoj būtų šis lai
kraštis.

Kokius farmerius 
nepalies draitas

Už kokių dviejų ar trijų 
mėnesių bus taip sutvarky
ta, kad mažiau palies draf
tas farmerius, kad jie galė
tų tvarkyti ūkio reikalus ir 
gaminti ūkio gaminius karo 
reikalams. Žinoma, draftas 
nepalies tų farmerių, kurie 
gamina ar gamins tokius 
ūkio produktus, kurie la
biausiai reikalingi karo rei
kalams. V

Nuo lapkričio 1 dienos įsigali ' 
butu rendą pertvarkymas

Butų kainų norma imama kovo 1 die- 
nos. Dabar paliečia šis įstatymas 
daugiau kaip 20,000 gyventojų.

Ilgą laiką tęsės kova dėl 
namų rendų. Pereitą savai
tę prezidentas Rcoseveltas 
išleido įsakymą dėl repdų, 
kuris paliečia 97 areas (dis 
triktus) ir netoli 20 milijo
nų gyventojų. Tuo norima 
užkirsti kelią būtų nuomų 
kėlimui kainoms. Butų kai
nos yra nustatomos tokios, 
kokios buvb kovo mėnesį 
pirmą dieną, išskyrus Orlan 
do, Fla., kur būtų kainos bu 
vo įšaldytos 1941 metų, spa 
lių 1 dieną.
Butų rendų kontrolė įsigali 
nuo lapkričio 1 dienos

Butų nuomų pertvarky
mas liečia visą šalį ir Alas
ką nuo šių metų lapkričio 1 
dienos. Tas pertvarkymas 
liečia visus didelius miestus, 
išskyrus New Yorką, kur 
greitu laiku ir ten bus pa
liesta butų reųdų kontrolė. 
Taip pat butų kontrolė lie
čia ir tas vietas, kurios yra 
netoli tų miestų, kurie pa
liesti butų rendos kontrolės.

Dėl pabėgusią kalinią vedamas 
stropus tardymas -

Pereitą penktadienį pabė
gę iš State ville kalėjimo 
septyni kaliniai yra stropiai 
policijos ieškomi. Taip pat 
gubernatorius Green įsakė 
atydžiai pravesti tardymą. 
Uuoliai klausinėjama kalė
jimo administracija. Atga
benta melagystėms gaudyti 
mašina (lie deteetor), kuri 
palengvintų nušviesti padė
tį. Sakoma, kad vienas liu
dytojas savo parodymuose 
painiojasi.

Ka kaip pats kalinių pa
bėgimas atrodo stebėtinas. 
Bet sunku dabar - kas nors 
pasakyti. Vėliau ar ankš
čiau šis dalykas, reikia ma 
nyti, bus išaiškintas.

• * 2

Galvoja žmonas 
grąžinti namo

Army ir Navy karių žmo
nos nusikėlė į Vakarų pa
krantes ir ten apsigyveno ne 
toli vyrų. Jų buviuas trukdo 
ten karo fabrikų darbinin
kams gauti butus. San Die
go oficialai mano jas per
siųsti į namus.

Vario kasyklose 
trūksta darbininkų

Vario fnainerių nemažas 
skaičius buvo paimtas į ka
riuomenę, dabar jaučiamas 
jų trukumas vario kasyklo
se. Todėl jau galvojama 
juos paleisti vario kasyklų 
darbams. Jau army supply 
oficierių yra paduota pro
pozicija aukštesniems parei
gūnams tuo klausimu. •

Pagal naują butų nuomų 
pertvarkymo įstatymą nuo 
lapkričio 1 dienos, įskaitant 
ir lapkritį, negali būti ima
mos didesnės nuomos, kaip 
kad buvo didžiausia nuoma 
nustatytą dieną, šis įstaty
mas paliečia namus, aparta
mentus, viešbučius ar fur- 
nished rooms.

Išimtį sudaro tie butai, 
kuriuose padaryta esminiai 
remontai, ten gali būti au
kštesnė kaina, negu buvo 
kovo 1 dieną.
Nereikia sutikimo

Naujas pertvarkymas dėl 
butų nuomų įsigali automa
tiškai. Nereikia namų savi
ninkų sutikimo. Kai ateina 
mokėjimo terminas nuomos, 
tai sumoki tokią nuomą, ku
ri buvo kovo 1 dieną, o Or- 
lando apylinkėje moka to
kia buvo 1941 m. spalių 1 
dieną.

Butų nuomų kontrolės įs 
tatymas nepalietė North 
Dakota. ' *

Pasakojama, kad Bang- 
hart matytas netoli Oregon, 
III. Dabar daug dedama į 
sekimą pabėgusių kalinių 
mergaites, su kuriomis *jie 
turėjo artimą pažintį.

Manoma, kad pabėgę kali 
niai yra kur nors netoli 
Chieagos ir jie laukia pro
gos įsibrauti į Chicagą, 
ypač Roger Touhy ir Basil 
Banghart.

Priverstas
taupymas

Galvojama apie priversti 
ną taupymą dėl 1943 metų 
taksų bylos. Manoma kas 
mėnesį gauti vieną bilijoną 
dol., ir tie pinigai žmonėms 
būtų grąžinami ne iš karto, 
bet dalimis po karo. Komer
ciniai bankininkai į tą žiūri 
palankiai, nes tokiu būdu 
žmonės būtų labiau įtraukti 
į pokarinį finansinį gyveni
mą ir jie bus suinteresuoti 
finansinio gyvenimo aukš
tuma.

Rekordinis periodas

Laike šių fiskalinių metų 
pirmame ketverty (kuris 
baigės spalių 31 dieną) į fe 
dėralinį iždą įplaukė keturi 
bilijonai dolerių pajamų, tai 
yra rekordinis periodas pa
jamų atžvilgiu.

BRITŲ SALŲ UOSTAS. 
— Atvyko tūkstančiai U. S. 
kariuomenės daugiau Angli- 
jon. Kelionėje neįvyko jokių 
nelaimių.

X Prelatas Ambotas iš 
Hartford, Conn., yra pasiry
žęs atvykti į Chicagą, į šv. 
Jurgio parap. jubiliejaus iš
kilmes spalio 25 d. čia baž
nyčioje pasakys pamokslą.

X Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles šv. parapijos karniva
las baigėsi praeitą sekma
dienį. Esant gražiai dienai 
parapijos daržas ūžė, kaip 
bičių avilys. Karnivalas duos 
nemažai pelno.

X V. Kulikauskas, sūnus 
žinomų Brighton Park vei
kėjų, parapijos choro, Liet. 
Vyčių 36 kp. ir Šv. Vardo 
Draugijos narys, šiomis die
nomis vieši pas tėvus. Jis 
gavo atostogų iš kariuome
nės.

X Algirdas Pisanka, gy
venęs Sumerset, Ohio, ir ten 
lankęs šv. Juozapo vardo se
niausią Ohio valstybėje ko
legiją, atvyko į Chicago ir 
čia apsigyvens. “Draugo” re- 

\ dakcija susilauks naujo ben
dradarbio. Ateitininkų drau
govės susirinkime praeitą 
sekmadienį jis įsirašė nariu.

X Mykolo Vertelkos, pla
čiai žinomo Chieagoj biznie
riaus, lote, Brighton parke, 
praeitą sekmadienį buvo pa
šventinta ir iškelta vėliava 
pagerbimui to bloko karių. 
Vėliavą pašventino kun. J. 
Prunskis. Paskui nufotogra
fuota motinos, kurių sūnūs 
kariuomenėj. Paveikslų trau 
kime pasidarbavo S. Gimba- 
taitė.

X P. Zakarienė, 4151 So. 
Artesian Ave., prieš kiek lai
ko buvo nusilaužus vieną 
ranką, o dabar nusilaužė ir 
kitą. Jos duktė, Peggy, pa
rapijos choro, Vyčių 36 kp. 
ir Mot. Są-gos 20 kp. narė, 
labai susirūpinus savo ma
mytės nelairike.

X Mykolas ir Anelė Ka
marauskai, 4444 S. Talman 
Ave., gavo telegramą iš Aus
tralijos, kad jų sūnus My
kolas, U. S. karo tarnyboje 
mirė spalio 1 d. Šį rytą, spa
lio 13 d., Nekalto Prasidėji
mo Panelės, Šv. bažnyčioj už 
jo sielą bus atlaikyta trejos 
šv. Mišios. Tėvams norint, 
jo kūnas į Chioagą bus par
gabentas tiktai karui pasi
baigus. •

X Ona Dačiolienė, pasižy
mėjusi Aušros Vartų para 
pijos ir draugijų veikėja, iš
gyvenus West Side virš 40 
metų ir išauginus tris sū
nus ir keturias dukteris (ku
rių viena yra vienuolė šv. 
Kazimiero kongregacijos), 
prieš pora metų buvo išsikė
lusi gyventi į Brigton Park, 
bet šiomis dienomis vėl grį
žo į We8t Side su savo se
serim Juzefą, taipgi daug 
pasidarbavusia katalikiškai 
spaudai, ir apsigyveno adre
su 2222 West 23rd PLace. A- 
bi yra nuolatinės “Draugo” 
skaitytojos ir Tėvų Marijo
nų Bendradarbių garbės na
rės.


