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JAPONAI ATKAKLIAU ATAKUOJA SOLOMONS
Guadalcanal salon išlaipinta 
daugiau japonų su artilerija

Pranešta/ kad priešas smarkiai 
apšaudo amerikiečių pozicijas

Sj karą laimėjus, sąjungininkai 
pasitvarkys, kad karų nebūtų

WASHINGTON, spal. 16. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad japonams pasi
sekė Guadacanal saion, So
lomons, dar daugiau kariuo 
menės išlaipinti ir šį kartą 
su daugeliu karo reikmenų 
ir artilerija. Dabar japonai 
apšaudo amerikiečių pozici
jas.

Taip pat susekta priešo 
karo laivų koncentravimas 
arti Shortland salos, už apie 
259 mailių šiaurvakaruose 
nuo Guadalcanal salos. Be 
to, japonai kitus karo lai
vyno dalinius turi ir pietry- 
tuose nuo Solomon salų.

Amerikos ir sąjungininkų 
laivynų ir oro jėgos smar
kiai veikia »prieš japonus vi
soje karo juostoje. Bombo

KONGRESO RENGĖJAI Anglijos mergaitės 
NEIGIA RELIGINĖS įspėjamos nesituokti 
LAISVES KLAUSIMA įsu amerikiečiais

WASHINGTON, — Lap
kričio 7 ir 8 dienomis New 
Yorke rengiamas “Congress 
of American-Soviet Friend- 
ship”, praneša NCWC. De
ja, šio kongreso rengėjai 
programoj pažymi įvairius 
dalykus, kokie bus svarsto
mi. Tačiau visiškai ignoruo
jamas religinės laisvės klau 
simas. Koks galės būti tas 
Amerikos su Sovietais drau 
gingumas, jei svarbiausias 
klausimas bus neigiamas. 
Religinės ir sąžinės laisvės 
klausimas turėtų pirmąją 
vietą užimti programoje.

Bombonešiai
puola Kiška

VVASHINGTON, spal. 16. 
— Laivynas praneša, kad 
amerikiečiai bombonešiais 
atakavo Kiška, vienatinę ja 
ponų okupuojamą salą Aleu 
tians grupėje. Sukelta eilės 
gaisrų ir sudaužyta trys ja
ponų jūriniai lėktuvai.

Be to ten Andreanofs 
lų grupėje amerikiečiai 
ėmė trečiąją salą.

Britai skiria
daugiau išlaidu

LONDONAS, spal. 16. — 
Britų parlamentas paskyrė 
keturis bilijonus dol. dau
giau karo išlaidoms. Nuo ko 
vo 31 d., kai prasidėjo fiska 
liniai metai, išviso išlaidų 
paskrta 16 bilijonų dolerių.

nešiais vietomis kertami di
deli smūgiai priešui. Bet kol 
kas neįstengiama japonų 
sulaikyti nuo kariuomenės 1 
dalinių išlaipinimo į Guadal 
canal salą, kurią priešas už 
simojo atsiimti.

Be kovų su japonais dėl 
Guadalcanal salos likimo, 
sąjungininkų orinės jėgos 
— bombonešiai ir 'koviniai 
lėktuvai, nuolatos atakuoja 
japonų aplinkines bazes, ka 

Į ro laivus ir transportus. 
Daug žalos priešui padaro
ma. Vis daugiau laivų nus
kandinama, arba sugadina
ma. Tačiau šiais žygiais 
priešas vis dar nepalaužia
mas. Vienur, ar kitur turės 
įvykti lemiapiosios kovos ir 
nereikia abejoti apie sąjun
gininkų laimėjimus.

Stalingrado fronte rusai atsimetė 
j Volgos upės pakraščius

Aiškėja, kad vokiečiai neatsisakę 
savo pasiryžimo paimti miestq

16. —

LONDONAS, spal. 16. — 
Anglijos sveikumo minis
tras Ernest Brown kalbėda
mas parlamente juodomis 
spalvomis apibudino ateitį 
ir likimą tų Anglijos mer
gaičių, kurios turės progos 
susituokti su Amerikos tar
nybos vyrais.

Jis sakė, vyriausybė yra 
įsakiusi visiems britų san
tuokų registrarams štai kąz
išaiškinti mergaitėms, no
rinčioms tuoktis su ameri
kiečiais kareiviais: t

Jei santuoka daroma be 
Amerikos karinių vadų spe 
dalaus leidimo, tai susituo
kęs kareivis dėl to turi ti
kėtis karo teismo. O jei ir 
leidimas bus gautas, tai nuo 
taka nepripažįstama U. S. 
piliete ir ji negaus jokios 
sau specialios gyventi para 
mos. Pagaliau jai nebus lei
sta kartu su savo vyru ka
reiviu vykti į Ameriką, kai 
tas po karo, ar anksčiau bus 
atgal namo grąžinamas.

Prezidentas pranešė 
kongresui apie išlaidas

WASHINGTON, spal. 16. 
VVASHINGTON, spal. 16. —' 

Prez. Rooseveltas pranešė 
kongrsui, kad fiskaliniais 
metais, iki 1943 m. birželio 
30 d., numatyta karo išlai
dų 74 bilijonai dol., o civili
niams reikalams 4,194 mili
jonai dol. Aiškėja, kad neką 
rinės išlaidos mažinamos.

LIEPSNŲ METftJAS ATIMTAS IŠ JAPONŲ SOLOMONS

U. S. marinai įžengė į Solomons, kada japonai juos sutiko su moderniškais ginklais, 
įskaitant ir baisius liepsnų metėjus. Vienas toks liepsnų metėjas buvo paimtas iš japo
nų laike mūšio Tenaru, čia marinas šį liepsnų metėją demonstruoja.

MASKVA, spal.
Stalingrado fronte vokie
čiai pakilo naujon ofensy
von.

Šiauriniais miesto pari
biais apie vienos mailės ilgu 
baru vokiečių dvi infanteri- 
jos divizijos, remiamos 100 
tankų ir lėktuvų užatakavo 
rusus.

Čia gauta žinių, kad rusai 
neatlaikė priešo spaudimo 
ir šiandien anksti rytą, nau 
dodamies sutema, atsimetė} 
naujas pozicijas — į plačio
sios Volgos paupį. Dabar 
ten rusų gynėjų užnugary
je nėra jokios atramos, kaip 
tik Volgos bangos.

Aiškėja vokiečių tikslas, 
Jie siekia perkirsti rusų 
fronto liniją ir po to susi
mesti prieš miestą iš šiau
rinio šono. Vadinasi, vokie
čiai neišsižadėjo savo pasi
ryžimo būtinai paimti mies
tą.

Prispirti prie Volgos ru
sai atkakliai ginasi ir sun
ku nuspėti, kokios bus šių 
kovų sėkmės.

Laikraštis Krasnaja Z vie 
zda taip pat daro išvadą, 
kad priešas pasiryžęs žūt 
būt paimti miestą aplinki
niu keliu, jei tiesioginiu ke
liu neturi pasisekimo.

VVASHINGTON, — Spau
dos konferencijoje prez. 
Rooseveltas klausiamas ne
sakė apie ką jis kalbėjosi 
su Willkie.

BERNAS. — Neokupuo
toj Prancūzjoj darbininkai 
kelia riaušes prieš nacius.

Stalingradas yra 
"didžiausias" visam 
pasauly miestas

LONDONAS, spal. 16. — 
British Broadcasting Co. 
praneša, kad vokiečiai sklei 
džia, kaip spėjama, juokus 
apie tai, koks pasauly di
džiausias miestas.

Vokiečiai per radiją pa
reiškia: “Jei jūs sakote, kad 
Londonas arba New Yorkas 
yra didžiausi miestai, tai 
klystate. Mūsų (vokiečių) 
kareiviai per ilgas savaites 
žygiuoja ir dar nepasiekę 
Stalingrado centralinės ge
ležinkelio stoties”.

Užšaldomi socialinės 
apdraudos taksai

WASHINGTON, spal. 16. 
— Senato ir atstovų rūmų 
konferentai pripažino sena
to pravestą karo taksų bi- 
liaus priedą, kuriuo užšal
domi socialinės apdraudos 
taksai — paliekamas ir to
liau vienas nuošimtis darb
daviams ir darbininkams.

Sulyg įstatymo, 1943 me
tais turėtų būti mokama po 
du nuošimčius. Prezidentas 
Rooseveltas taip pat to pa
geidavo. Bet senatas pakei
tė, o dabar konferentai tą 
pripažino.

HARTFORD, Conn. — 
Gubernatorius Hurley pas
kyrė spalio 25 d. gyvento
jams melstis dėl Amerikos 
laimėjimo.

7 hierarchijos nariai . 
buvo dominikonių 
auksiniam jubiliejuj

ADRIAN, Mich., — Šv. 
Rožančiaus Dominikonių 
Seserų kongregacija minėjo 
auk.sinį jubiliejų — 50 metų 
sukaktį, kaip Čia įsteigti 
kongregacijos motiniški na
mai.

Bažnytinėse iškilmėse da
lyvavo du arkivyskupai, 
penki vyskupai, šimtai mon-
signprų, kunigų ir seserų.
t

Detroito arkivyskupas 
Edward Mooney celebravo 
iškilmingas pontifikalines 
mišias. Jo Ekscelencija gi
liai įvertino ir pagerbė vie
nuoles už jų darbus Detroi
to arkivyskupijoje ir 14-oj 
kitų šalies bažnytinių sri
čių. Arkivyskupas pranešė, 
kad Šventasis Tėvas Pijus 
XII per apaštališką delega
tą JE. arkivyskupą Amleto 
Giovanni Cicognani prisiun
tė savo specialų apaštališ
ką laiminimą seserims, jų 
giminėms, draugams ir ge
radariams.

Rockfordo vyskupas E. 
F. Hoban per jubiliejines 
mišias sakė pamokslą. Vy
skupas pagerbė seseris, ku
rios per pusę šimtmečio 
tarnauja Mokytojui katali- 
kiškio švietimo dirvoje.

Ši kongregacija turi dau
giau kaip 1,200 seserų, mo
kytojų, kurios mokina apie 
48,000 vaikų.

Britai atakavo 
Le Havre uostą

LONDONAS, spal. 16. — 
Britų lakūnai Boston 
(Douglas) bombonešiais va 
kar dienos metu dukart ata
kavo Le Havre krantines, 
Prancūzijoje. Vienas bombo 
nešis negrįžo.

BURMINGHAM, Ala., 
spal. 16. — Valstybės sek
retoriaus asistentas A. A. 
Berle, Jr., kalbėjo Alabama 
Chamber of Commerce su
sirinkime. Sakė, kad ištobu
lintos karo jėgos ateityje 
galės J. A. Valstybėse su
kelti 200 arba 300 Pearl 
prieplaukų, jei prieš tai ne
bus imtasi priemonių, jei 
po šio karo ir vėl bus leista 
kilti naujiems karams.

{ tai atsižvelgus, J. A. 
Valstybės ir jos sąjungi
ninkai po šio karo imsis 
priemonių, kad ateityje ka
rai nepasikartotų. Amerika 
turės taip įsistiprinti, kad 
priešai neturėtų nė mažiau

Maniloj jėzuitą 
vadas - filipinietis

NEW YORK. — Japo
nams įsiveržus į Filipinų sa 
las kunigų jėzuitų misijos 
Maniloje vadu liko filipinie
tis jėzuitas, kun. Jose M. 
Siguion, kaip viceviršinin* 
kas.
. Misijos viršininkas yra 
kun. John F. Hurley, ame- i 
rikietis. Jis iš anksto filipi
nietį paskyrė jį pavaduoti, 
jei japonai įsiveržtų ir jo 
paties, kun. Hurley, nenorė
tų pripažinti misijos vadu. 
Taip ir įvyko, nes kun. Hūr- 
ley, kaip amerikietis, nepri
pažįsta ten japonų autori
teto.

Jėzuitų misija Maniloj lei 
džia religinį žurnalą Cultura 
Sočiai. Kun. Siguion jau se
nai yra šio žurnalo redakto
rium.

Naciai Islandijoje 
svaido bombas

REYKJAVIK, Islandija, 
spal. 16. — Nacių dvimoto- 
rinis bombonešis antradienį 
pasirodė Islandijos padangė
se ir arti vienos žvejų so
dybos išmetė dvi bombas. 
Po to pasišalino.

Matyt, ir drabužiai 
bus racijomiojami

WASHINGTON, spal. 16. 
— Office of Price Adminis
tration pareiškia, kad var
totojai turi tikėtis sulaukti 
daugiau įvairių daiktų ra
cijonavimo, kaip tik šiam 
reikalui bus sudarytos ati
tinkamos valdinės mašine
rijos. Artimiausiuoju laiku 
gal bua pradėta racijonuoti 
kiti kai kurie maisto pro
duktai, taip pat ir drabu- 

liiai.

sios progos čia savo nosių 
spriausti ir kelti naujus są
myšius. Pearl prieplauka 
yra pakankama ilgiems am
žiams pamoka.

Amerika su sąjunginėmis •
valstybėmis po šio karo lai
mėjimo pasaulio ekonomiką 
taip patvarkys, kad naujam 
konfliktui pasauly nebus 
vietos.

Berle sako, kad J. A. 
Valstybės turi daug aukso, 
turės plačią visako gamybą 
ir kiekvieną karo nukamuo
tą valstybę tuo visakuo 
rems, kad jas pastatyti ant 
stiprių ekonominių pagrin
dų.

Atstovu rūmu 
komitetas pripažino 
18-19 metu draftą

WASHINGTON, spal. 16. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų komitetas kariniais rei
kalais jau pripažino 18-19 
m. amž. jaunuolių draftą ir 
rekomenduoja rūmams tai 
pravesti.

Pranešta, kad ir senato 
komitetas tai visa pripaži
no. Bus grąžinta rūmams.

Šalčiai pakirto 
Vokietijos derlią

LONDONAS, spal. 16. — 
Ekonomikos ministras aps
kaičiuoja, kad Vokietijoje ir 
okupuotuose kraštuose kvie 
čių ir rugių derlias šiemet 
buvo 15 nuošimčių mažesnis 
palyginus su pernykščiu 
derlium. Sakoma, kad pra
eitos žiemos dideli šalčiai 
pakirto žiemkenčius, o pas
kiau pavasarinius —šalnos.

LONDONAS. — Iš Zuri- 
cho praneša į Reuters, būk 
Suomija . šaukiasi popie
žiaus, kad jo pastangomis 
suomiai galėtų paskirai su
sitaikyti su sąjungininkais.

• Prieš pradėsiant plačiau 
visokių daiktų racijonavimą 
darbuojamasi pirmiau 'su
daryti gausingesnius šta
bus (personalus), kurių bus 
pakankamai visuose mies- 

i tuose. Jau šiandie racijona- 
vimo personalus sudaro 
daugiau kaip 40,900 asme
nų. Paskiau jų skaičius 
bus didesnis, nes bus dau
giau darbo, o šis darbas ne 
paprastai supainiotas.

Kai kas sako, kad kiek- 
' viena šalies bendruomenė 
Į turės racijonavimo ofisus.
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
MOUNT CARMELI5 ATŠVENTĖ SAVO AUKSINĮ 
JUBILIEJU LABAI GRAŽIAI IR IŠKILMINGAI

I
Brožys, pirmojo lietuvių e- 
migranto šioj apylinkėj Bro- 
žio sūnus ir keletas kitų. Į 
pabaigą bankieto Mrs. Thul 
su dukrele, o paskiau abi 
jos dukrelės, “Thul Sisters” 
sudainavo duetus: Plaukia 
Nemunėlis ir Whispering 
Hope. Jo Eksc. Harrisburgo 
vyskupo vardu sveikino 
monsgn. J. Clarke, Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone 
vardu — pasiuntinybės pa- 

1 tarėjas J. Rajeckas. Pabai
goj bankieto kalbą pasakė 
ir sveikino prezidentas A. 
Smetona. Kleb. dr. Končiui, 
jubiliejaus komiteto garbės 
pirmininkui padėkojus sve
čiams ir (toastmasteriui) 
programos vedėjui dr. O. 
Kvederavičiui, bankietas 
baigtas Lietuvos himnu ir 
God bless Amerika. Po ban
kieto sekė pasilinksminimas, 
šokiai.

Pirmadienis buvo skirtas 
vaikams. 12:30 vai. jiems iš
kelti pietūs, kuriuose daly
vavo ir Liet. prez. Smetona 
su J. Rajecku ir prof. K. 
Pakštu ir trys tėveliai: dr. 
J. Končius, kun. Sandys, M.

iI.C. ir kun. A. Deksnys. Va- 
minskaitė (mokytoja) mote-|kare 7 val mokyklo8 vaikų 
rų vardu, Petruškevičius _ prQgrama su jubiliejrj pri. 
vyrų. Jis parapijai organi-ltaikytu vaidinimn. vakaro

programoj taipgi dalyvavo 
garbingieji svečiai.

Spalio mėn. 4 — 7 dieno
mis Mount Carmelio lietu
viai šventė savo parapijos 
auksinį jubiliejų.

Sekmadienį, spalio 4 d., 
10:30 vai. iškilmingos pa
maldos, laikė kleb. dr. J. B. 
Končius asistuojant dijako- 

'nru kun. Česnai iš Mahanoy 
City, Pa., subd. — kun. A. 
Sandžiui, MIC., “Laivo” re- 
dakt., iš Chicago, III., ir ce- 
remon. kun. A. Deksniui.

Pamokslininkui kun. J. 
Balkūnui susirgus ir į iškil
mes neatvykus, pritaikintą 
iškilmėms pamokslą pasakė 
pats kleb. dr. J. B. Končius 
suminėdamas visus svarbes
nius parapijos įvykius per 
visą 50 metų gyvavimo lai
kotarpį.

Vakare 5 vai. įspūdingai 
ir gralį o j nuotaikoj buvo 
parapijos bankietas, kuria
me dalyvavo per 350 žmo
nių. Erdvi Šv. Kryžiaus pa
rapijos salė vos galėjo su
talpinti svečius.

Bankietą atidarė kom. pir
mininkas A. Dembauskas.

Dalyvavo įžymių žmonių 
ir pasakė kalbas: E. Kel-

zuojantis buvo altar-boy ir 
prisimena vėlesnius laikus, 
kai buvo artistas, šia proga 
su dukrele Maryte padaina
vo duetą, daina jo paties 
parašyta. Kun. Sandys, MIC., 
pirmas kunigas, kilęs iš pa
rapijos, sveikino savo ir Tė
vų Marijonų vardu. Prof. K. 
Pakštas pasakė karštą pat
riotišką kalbą, ragindamas 
negausią, išsiblaškiusią po 
pasaulį lietuvių tautą bur
tis atstatymui Lietuvos. Re
daktorius J. B. Laučka svei
kino “Amerikos” ir L. R. K. 
Federacijos vardu. Kalbėjo 
dar Mt. Carmelio miesto var
du Mr. W. Stanton: kun.

KAS GIRDEI WAUKEGAN'E
Pažvelgus į draugijos 
praeitį

Spalio 7 d. pamaldos 10:30 
už parapiją laikė Harrisbur
go vysk. G. Leech, dalyvau
jant gausybei dvasiški jos, 
giedant vyskupijos kunigų 
chorui ir asistuojant dijako- 
nu K. Klevinskui, Miners
ville klebonui, subdiak. — 
dr. K. Gečiui, archidiak. kun. 
B. Brož'.ui ir P. Wewer, ar- 
chikunigu dr. Petravičiui, ce-1

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. i&ergaičių draugi
ja spalio 11 d. minėjo 35 me
tus savo gyvavimo. Iš ryto 
visos narės “in corpore” da
lyvavo bažnyčioj ir priėmė 
šv. Komuniją, gi vakare įvy
ko bankietas Wilsons Cafe,
North Chicago, kur buvo pa
sakyta eilė linkėjimų ir pa
tiektas raportas iš draugi
jos 35 metų gyvavimo.

Draugija, kaip jau buvo 
rašyta suorganizuota liepos 
28 d. 1907 m. Pirmutinę val
dybą sudarė: pirmininke O- 
na Zupkaitė (dabar Sutkie- 
nė, Antano Sutkaus žmona), 
raštininke Marijona Zelenia- 
kaitė (Kybartienė), iždinin
ke Petronėlė Visockaitė (Pu- 
cin), ižd. pagelbininkės: Juo- 
zefina Rakauskaitė (sesuo 
Anna Marie) ir Paulina Zup
kaitė (sesuo Vincentą).

Per tą laiką draugija iš
mokėjo narėms, kurios ap
sivedė ar kitą luomą pasi
rinko $2,021.25. Ligoj pašal
pomis išmokėta $1,303.30..
Aukota: Šv. Kazimiero sese
rims $1,448.31. Šv. Baltra
miejaus bažnyčiai $977.42, 
gėlėms papuošimui altorių 
$263.40. Dabar randasi 43 
narės. Išbuvusios 10 ar dau
giau metų yra: Stasė But- 
kiūtė (garbės narė), Julija 
Česniūtė ir Emilija Kačins- 
kaitė. Dabartinis draugijos 
turtas yra: $793.71 pinigais 
ir geras vardas.

Draugija reiškia gilios pa
dėkos žodžius klebonui kun.
Čužauskui už sveikinimus minėjo savo 49 metų “birth- 
bažnyčioj ir bankiete, vika-1 day”, kitaip sakant jam tiek 
rui kun. Alb. Kishkunui už laiko ėmė, kol “užaugo”. Jis 
linkėjimus, Šv. Kazimiero

I yra ilgametis “Draugo” skai- vėliau. Tuo rūpinasi išrink- 
tytojąa (kaip ir visi mano ti vedėjai: Mykolas Mali-

gėles, šv. Mišių aukas, ir su
raminimą nuliūdimo valan
doje laike ligos ir mirties 
vyro ir tėvo Juozapo Bak
šio. Taip pat kun. Alb. Kish
kunui už gražų pamokslą ir 
Mišių šv. auką.

Prisiųsti kvietimai: ‘
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacijos, Chicago apskri
ties visoms draugijoms, kvie 
čiant į būsimą konferenciją 
lapkr. 15 d. Chicagoj. Drau
gijas turėtų rimtai apsvars
tyti, duoti sumanymų, pata
rimų ir išrinkus atstovus pa
siųsti į seimą. Daug svarbių 
klausimų Amerikos lietu- 
viams stovi prieš akis, ir lai
kas pradėti juos rišti dabar. 
Manau, kad ši kolonija bus 
plačiai reprezentuojama sei
me.

Apsivedė

draugai). Dalinomės ispū- nauskis, Jonas Petraitis 
dziais, senovės atsiminimaią varg. Stan. žylius, 
ir kalbėjom apie dabartį. Ne- Arkivyskupas VVaukeg&ne 
galėdami prieiti prie “lygy- J. E. arkivyskupas Sa- 
bės”, nutarėm važiuoti į Fe- muel A. Stritch spalio 14 d. 
deraeijos seimą ir ten rišti buvo Waukegsne ir Šv. Juo-

ir

šeštadienis, spalio 17, 1942 
a. : — F ==1

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. Žiburys).

dabartinių dienų klausimus. 
Šv. Baltramiejaus choras 

Po vasaros poilsio spar
čiai rengiasi prie veikimo. 
Jau pranešta, jog spalio 27 
d. turės Halloween Party, 
Lietuvių Auditorijoj. Komi
siją sudaro: Lillian Gloze- 
ris, Irene Griksas, Jonas 
Junčius ir Edv. Garolis. Kon
certas ir operetė įvyks kiek

Šiandien West Sidėj 
įvyksta šokiai ŪSO.

Į ir Marinų naudai
i Šiandien (spal. 18 d.) West 
Į Side Ballroom salėje, 2244 
’West 23rd Place, įvyksta šo- , 
kiai, kurių pelnas yra ski- i 
riamas U.S.O. ir Marinų 
naudai.

zapo bažnyčioj 7:30 vai. va
kare suteikė Dirmavonės Sa
kramentą vienam šimtui žmo 
nių. Enrikas

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

PRIVATINfiS 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dėt pasitarimo šaukit sekančiai 

D R E X E L 3923

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklai visam gy
venimui. Saugokite Jaa. leisdami 
liegzaiulnuotl jau modernUklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

galt sutelkti.
R5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte paAalIunvia* aklu Įtempimą. . .

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
rclefooM: O AŠ AL 0538. tHUcag.

OFISO VALAKUOS: 
Kasdien 9:80 a. na. Iki 8:80 p. m 

Trečiad. ir AeMad. 9:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m.

ADVOKATAS

Spalio 3 d., Ensign Lau- 
ranaas Petroshius su Hazel 
Ward iš Wilmette, IU. Šliū-j gioa šokius rengia Light- 
bą davė kun. Thos. O’Don-^ing Eąuipment Co. darbinin- 
nell, St. Francis Xavler baž- kų komitetas kaipo prielan- 
nyčioj, Wilmette. Jaunasis 
yra sūnus Juozo ir Onos Pet-
roshių, laidotuvių direkto
riaus ir veikėjo, baigęs Wau- 
kegan Tovvnship High School 
Lake Forest kolegiją ir 
Notre Dame uni versi tėte tei
sių skyrių. Dabar randasi 
Great Lakęs stoty.

Laimingos kloties, Law- 
renefe and Hazel!

Enrikas pas Špokus

Spalio 11 d. teko užeiti 
pas savo jaunystės dienų 
draugus Ievą ir Vladą špo
kus. Pataikyta? kad Vladas

kūmo ženklą mūsų karei
viams. šiame komitete ypa
tingai pasidarbavo gerai ži
nomas westsidietis Stepon
as Straukas, gyv. 2200 W. 
21s PI., Jam teko nemažai 
pasiaukoti, kad sėkmingai 
prirengti viskas.

Taigi, visi kviečiami atsi
lankyti su savo draugais į 
šokius ir tuomi paremsite 
tuos, kurie kovoja už mus.

Šokiams grieš populiari 
Jimmy Ray orkestrą. V.
SKELBKITES “DRAUGE”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
S401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

R~.m 2S14 T.l ATAt. 7K71

A. A. SLAKIS
i

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824 

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MfiNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

' Telefonu:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYT0JA3 IR CHIRURGAB 

nt AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office toL YARds 4787 
Namų tel PROspeet 1880

DR. P. ATKOČIŪNAS ‘
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
▲atradieuiais, 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,

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai {rengtas Medlkon Dcpart 
mentie gydyr/ul visokių ligų — 
smarkių lr llglalklnlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos De- 
partmentaa, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako, 
mlngl Chirurgai-Daktarai.
Pilnai' {rengta Physlothcraj»y I)e- 
partmentas prlskaitant Diather- 
my. Ultra Violet Ray, Slnusoldal 
tr kitus moderni&kus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas X-Ray Depart- 
mentas daktarams Ir p^cientama
Nė vienam vertam ligoniui ne
bos atstumta, dėl stokos pfenigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime 
kad būtų jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Ofiso TeL ............ VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*

seserims, ypatingai seseriai 
Innocentai, už gražų laišką 
ir linkėjimus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

remoniariui kun. Fr. Kirch- 
ner. Labai gražų ir lietuvių ! Padėkos žodį 
kultūros ir tikėjimo vargus.’ Nori iSreikiti Bakšie-

I

XIX š. Lietuvoj minintį pa-’ 
mokslą pasakė vyskupijos 
mokyklų inspektorius kun. 
H. Keller. Baigiantis pamal
doms kalbėjo ir vyskupas G. 
Leech. 12:30»vai. buvo dva 
siškijai suruoštas bankietat 
parap. salėje, kuriame daly 
vavo 55 kunigai. t»

Visos iškilmės praėjo la- į 
bai gražioj nuotaikoj. Kaip | 
bažnyčia, taip salė skende 
meniškose dekoracijose ii 
aukso gėlėse, vietos seselių 
Kazimieriečių rūpesčiu ir 
darbu išpuoštose.

Auksinis parap. jubiliejus, 
vadovaujant kleb. dr. Kon
čiui, uoliai dirbant visam ko
mitetui ir nuoširdžiai re 
miant parapijiečiams ir drau 
gams tikrai gražiai atšvęs
tas. A.

nė, sūnus ir duktė, visiems 
giminėms, draugams, drau
gijoms ir pažįstamiems už 
nuoširdų prielankumą, už

DR. SELHA SODEIKA.
a d.

AKIS KIBINftJA 
AKINIUS MOTAIKINA

Ofiso randasi ldti pataisyme 
metodų įrengimai akims, ka
rtoms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 19 Iki S ral. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio

Optometrfeally 
Palengvina akių įtempimą, kurte

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitol
to trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas m elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivas akys atltatsemes. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I u. 
vak. Seredomis mu pietų, o ■»> 

dilioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys akta be 
mos bo akinių. Kainos pigias kaip

4712 South Ashland Ac.
TAROS ua

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vah 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

OR. CHARLES SE6AI
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.

137 Na Mnrlon Street

(Prie kampo Lake «.)
Teiepbenot — CUCUD 

— REZIDENCIJA —
14<1 So. SOth Ava, Ctmro, D 

TeL: derno 7881

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
SperlnHs atidarymo pasidlymaH — 
Tik Trumpam l.aikni! Įskaitoma:—
• Mokslinta Aklų Egzami
navimas • Pataiszmas L*n- 9 4QC 
sų (Vl.nas Reginys) • P*- 
atrinkimas 14 3 Mod. Rėmų 
tr Kaišai. Reg Kaina glO.IM Viskas.

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Registruotas Optometrtstao — Viri 90 Metų Patyrimo. 
Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarėmis Kainomis.

Tai Yra Ne “Balt" SMfymas — Mes Parduodame Ką Aanriname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ. Te!. YARDS 0141

Antros durys nuo Montgomery Ward

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Oftoo UL VIRginla 0084 

MdaadjM tol: BBVtrty 8844

08. T. DONDUUS
•YDTT0JA8 1* CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—8 ir 4-«:30 P. 1 

TnČiadieeiaia pagal sutartį.

ToL OANal 0188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJO IR 0HIB.UR.QA8 
2201 VVest Cermak Rd.

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Sekmadimiais taipgi pagal ratsrtį. 

Rea telefonas BBStoy 9434.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Renvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Res. 6968 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehlll 0817 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O

Valandos: 1-3 popl 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:
3241 VVest 66th Place 

ToL RBPnbUo 7868

va-

TaL: 3—4 to 7-4 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sositaraa
2423 VVest Marąuette Rd.

TaL YARds 8981.
KMKrood 1117.

DR. A. J. BERTASH
9TDTT0JA9 IR OEI&UROAB 

Oftoo vaLt auo 1-8 j nno 0:30-8^9 
756 VVest 35th Street

ToL OANal 0287
Boa. toL: PROspeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAU IX CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Roaidoncija: 6600 8o. Arteslan Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TaL Cicero 1434

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Katiip. L 5tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

9 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tai. Cicere 1434

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginla 2421

SKAITYKITE “DRAUGI”

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

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

Rj kra ari. Pų^ąį Sutariau

LULAUVlfe UAK1AKAB 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
ataakomlngai ui 
pritinamu fralną

JOS F. BUDRIK 
krautuvui:

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DRI. RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YABDS 5688

3*
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Sunkus lietuvaičiu 
darbas Brazilijoje

(LKFSB). Prieš keletą 
metų seserys pranciškietės 
nuvyko darbuotis tarp Bra
zilijos lietuvių. Dabar vie
toje tų penkių nuvykusių 
jau jų skaičius išaugo iki 
vienuolikos, artimiausAi lai 
ku numatomas steigti novi
ciatas, nes iš tarpo vietinių 
mergaičių atsiranda pašau
kimų. Tik jų darbo dėka 
vietiniai lietuviai kunigai 
gali plėsti lietuviškos moky
klos veikimą. Tačiau seserų 
darbas Brazilijje labai sun
kus, ypač dėl lėšų stokos, 
nes Brazilijos lietuviai dau
giausia neturtingi. Kaiku- 
rios seserys, kaip pavyzd
žiui jų vyresnioji, nuo per- 
sidirbimo yra net susirgu
sios ir yra gydytojo priežiū
roje. Mons. M. L. Krušas ne 
seniai joms pasiuntė auką 
100 dolerių. Jų adresas Sis- 
ters of St. Francis, Caixa 
postai 4118, Sao Paulo, Bra- 
zil.

Prašo pasimelsti
So. Chicago. — Veikėja ir 

visų gerų darbų rėmėja A- 
nastazija Snarskienė nepa
miršta, jau 15 metų savo mi
rusio tėvelio Antano Mažei
kos. Spalio 18 d. šv. Juozą 
po hažnyčioj 10:30 vai. už 

a. Antano Mažeikos sieląa
bus laikomos Mišios šv.

Gyvenimas atrodo trum
pos dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

LUDVIKAS NAVICKAS
Mirė spalio 14 d.. 1 942 m/, 

6:15 vai. ryte. sulaukęs se
natvės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
šaulių apskr.. Lūkės parapijos, 
Mižikių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 39 metus. i

Paliko dideliame nuliūdime: 
moteri Mareellą (po tėvais Vai
švilaitė): 2 dukteris — Kotri- 
ną Zarinskas ir žentą Adomą, 
ir Oną Jasper ir žentą Joną; 
augintinę Geraldine Sleseraltę; 
3 sūnus — Stanislovą Ir mar
čią Juzefą* Joną ir marčią A- 
gotą, tr Ludvlką Jr.; 11 anū-' 
kv; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 3 brolius ir jų šei
mas lr kitas gimines.

Kūnas paSarvotas namuose: 
4538 So. Washtenaw Avenue.

Laidotuvės ivvks šeštadieni, 
spalio 17 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlvdėtas ) Nekalto 
Prasidėimo švenčiausios Pane
lės parapiios bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pama’dos už 
velionio-sietą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę- Moteris. Dukterys, 
Žentai. Sūnal. Mc.-č’o,s, Augin
tinė, .Anūkai ir Giminės.

Iztidotiivių direktorius — 
John F. Eudeikis, telefonas — 
YARds 1741.

A. t
PRANCIŠKA JAKUTIENE 
(po levais Tamašauskaitė)

G veno 3736 S. E rerald Av*. 
Ml 6 Smailo 15 d, 1942, 10:20 
vai. ryte. sulaukės nusės amž.

Gimė IJetuvoje. K lo iš Ra
seinių apskr. -š mkaičlų pa
rap.. Medininkų kaimo.

Amerikoj • išgyveno 31 m.
Paiko di’ellame nuliūdime 

2 sūnus Petrą <tT. a. kar'.uo- 
mei.SJe), marčią Stel’ą Ir Jo
ną. 2 p urs seres Oną ir švo- 
geij Ju-g) Rndav čius, Anelę 
lr švoger) Petrą Yurevlčusir 
Jų ifeimas. švogerką Moniką 
Ir švoger) P»anelškų Petkus 
Ir Jų šeimą Ir daug kitų gi
minių. draugų Ir pažįstamų.

Lietuvoje p* liko brolj An
taną ir brolienę Petronėlę 
Tamašauskus ir Jų šeimą. 2 
seseris Anas’nz'Ją Mockienę ir 
Ivaną tr ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lltuantca Avė.

T.aido! uvės (vyks plrmad., 
Spalio 19. IŠ koplyč'os 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas ) šv. 
Jurgio parap, bažnyčią, ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulvdėla ) šv- Ka
zimiero kapines.

Nuošlrdž'al kviečiame visus 
glmlms, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nui'Odę Sūnal. Marti, Pus- 
seseiės, šiogerial, Avogerka Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yardz 
4908.

Pažįstamieji prašomi atsi
lankyti į bažnyčią ir pasi
melst už a. a. Mažeikos sielą.

Naciai praneša apie
žygius

LONDONAS, spal. 16. — 
Iš Berlyno radijo stoties va 
kar keletą kartų buvo tran
sliuojama, kad sąjunginės

.valstybės daro pasiruošimus 
atakuoti Prancūziją ir Da- 
kar, Afrikoje. Sako, ameri
kiečių ir britų invazijos lai
vai sutraukiami į strategi
nes vietas, iš kurių bus su
kelta invazija Europon.

Naciai yra nuomonės, kad 
sąjungininkai sukels invazi
ją iš Afrikos, jei tiesioginis tintos.

iš Anglijos įsiveržimas Eu
ropon bus neįmanomas.

Naciai per radiją praneša, 
kad Amerikos didelis konvo 
jus jau pasiųstas į Dakar, 
prancūzų vakarinėn Afri- 
kon. Tačiau, anot pačių na-
cių, tos žinios dar nepatvir-

PADEKONft

JUOZAPAS KOWARSKAS ,• \ f
iUHnSbmil^ Spalio 9 d ’ 1942> ir taP° Palaidotas Spalio 14 d., 
onisH ar llsi3.š.v- Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne- 
Hrn a?las atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa-

M Vim^ Padėjo jj į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 
tnrr,rt3’ j-P^ndami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
. L,’. ojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. 
A 7&V 1U1’ kun. St. Petrauskui, kun. A. Valančiui ir kun.

.Rarauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
na™ v", vn- A. Baltučiui, už pasakymą pritaikintą
Ln° • bažnyčioje ir kun. A. Zakarauskui už palydėjimą į

pus ir pasakytą ten pritaikintą pamokslą, 
ekojame visiems, kurie aukojote šv. Mišias ir taipgi

ge įų aukotojams. Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Lac- 
awicz ir Sunarna, kurie savo geru ir mandagiu patarnavi

mu garbingai nulydėjo jį į amžinasties vietą, o mums pa- 
engvmo pirkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabne- 

siams Chicagos Lietuvių dr-jos ir Lietuvių Piliečių Kliubo 
nariams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje, 
r pagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 

žmonėms; o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas
suteikia amžiną rąmybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk\ė, žentas, Brolis, Sesuo, Švo- 
gerta-i, Svogerkos, Pusbrolis ir jų šeimos ir visi kiti Giminės.
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U. S. CITIZENS' 
SERVICE CORPS
ASK YOUR LOCAL 
DEFENSE COUNCIL

A.t A.

PADEKONE

CYPRIJONAS ZATURSKIS
kuris mirė Rugsėjo 26 d., 1942, o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam tą paskutini patarnavimą ir palydėjo jį 
į ta neišvengiamą amžinybės vietą. Mes atmindami ir aD- 
gailėdami jo prasišalinimą iš mūsų tarpo dėkojame gerb. 
Kunigams Kleb. Linkui, Deksniui ir Ondrak už atsilankymą 
į namus ir atlydėjimą velionio į šv Kryžiaus parap. bažny
čią. Dėkojame Kunigams Kleb. Linkui. Ondrak, Katauskui, 
Švarliui, Paulinskui, Deksniui ir Adaminui, kurie atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo siela, Kun. Kleb. Linkui už pritai
kintą pamokslą bažnyčioje ir Kunigams Kleb. Linkui ir Deks
niui už pamaldas su pamokslu prie kapo. Nuoširdžiai dėko
jame Vladui Daukšai, Šv. Kryžiaus parap. vargonininkui ir 
vargo’nininkams Saboniui, Mondeikai, Janušauskui, Kudirkai 
ir Gaubiui už jų giesmes atlydint amžiną atilsį Cyprijoną 
Zaturskį iš namų į bažnyčią ir per pamaldas bažnyčioje. Dė
kojame grabnešiams už jų brolišką paskutinį patarnavimą, 
dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams ir John F. Eudeikiui 
laidotuvių direktoriui, kuris savo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulvdėjo jį į amžinybės vietą, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Ir neužmiršdami dar 
norime išreikšti giliausią padėką visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas broli ir bran
gus Dėde lai Viešpats Dievas suteikia tau amžiną ramybę. 

Nuliūdę lieka: Brolis, Brolio Dukterys ir Giminės.

NULIŪDIMO VALANDOJE

IFI D
HEI.P WANTTO — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

‘•DRAUGAS*’ HELP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

137 Ko. Dearborn Street
Tel.: RANdolnb B48a-»48B

HEI.P WANTED — VVRAI

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

MONROE ACME CO.
215 N. Altertleen

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

SOO1 W. GRAND AVENUE 
(netoli Raeramento).

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

SYLVESTER DAVID 
BEINORIS

Gyveno 5301 So. May Street.
Mirė spalio 13 d.. 1942 m., 

8:05 vai. vak.. sulaukęs 26 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimi motinėlę Emmą (po tė
vais Žvirblaitė): tėveli Svlves- 
trą: tetą Oną Ramanauskienę; 
pusbroli Benediktą Ramanaus
ką lr daug kitų glmin'ų. drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John E. 
Eudelklo koplyčioje. 4 332 So. 
California Avė. Laidotuvės )- 
vyks pirmadieni, spalio 19 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas I Nekalto Prasidėji
mo švč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią Brighton Par
ke, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Te
ta, Pusbrolis lr GI minos.

iAldotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. tel. YARds 1741.

'9
Kreipkitės į -

ANTHONY B, PETKUS'  •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

VYRAI — SO IKI 55 M.
Prie dirbtuvės darbų, moderniško
je corrugated baksų dirbtuvėje. 
Patyrimas nereikalinga. Nuo $25 
iki $30 į savaitę. Atsišaukite se
kančiai ■*—

4200 W. 42ND PLACE

VAIKINAI
Prie Ofiso Ir Shipplng Dept. dar
bų: patyrimas nereikalinga. Pradinė 
alga $17.00 už 5 dienų 40 valandų 
savaitėje. Laikas ir pusė mokama 
už overtime. Proga išsidirbti. 
INTERNATIONAL ACCOI'NTANTS

SOCIETY, INC.
3411 So. Michigan Bivd.

CABINET MAKERS 
WOOD VVORKERS

PEERLESS CHROME INDUSTRY 
1101 West 38tli Street

STOCK MEN and PACKERS
Amžius senumo nesvarbu, jei tik e- 
sat tvirti dirbti. Atsišaukite 4-tam 
aukšte.

13410 W. JACKSON BI, VD.

REIKALINGI — PATYRĘ DOCK 
MEN. Unijos mokestis. Laikas ir 
pusė mokama už overtime. Pasto
vūs dieną ir naktimis darbai.

LIBERTY TRICKING CO.
1401 W. Fulton St.

BATTERY VYRAI
Lead burners. Pataisytojai; gera už
mokestis. pastovūs darbai..

INI VERS AL BATTERY CO.
3410 S. lo Šalie

REIKALINGAS — SPLITTER — 
prie American Tool 57 in. Splitting 
mašinos. Gera užmokestis, darbas 
naktimis.

HOFFMANN-PF.DF.RSEN
, TANNING CO.

1820 W. VVebster

VYRAI — SU ŠEIMOMS 
IŠMOKINSIME

Prie Machine Shop darbų. Geros 
darbo sąlygos. Atsineškite gimimo 
liūdijimą ar pilietlbės popieras ir 
sočiai security kortelę. Atsišauki
te į:

3025 W. 47 th STREET

VYRAS reikalingas medžio išdirbl- 
mo dirbtuvėje. Patyrimas nereika
linga.

WTENER PTPE ORGAN CO. 
44)34 N, Kolmtr. Tel. PAL. 0730

TVIRTI VYRAI reikalingi Rėluotl 
vartotus popierius. Patyrimas ne-t 
reikalinga. Išmokinslm. 65 centai )’ 
valandą.

TRANSO-ENVELOPE CO.
3512 N. Rimbai! Avė.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
ši Firma Virš .V) Metų 

Tos Pačios Šeimos 
Rankose! '

PKRSONALI3ED MEMORIALS AT NO ADDIT10NAL COST.

Memoriale Erected Anywhere

Workmanship and Materlal Unexcelled — 
and Obtainable at Lovvest Prloes.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SA VINGI

KREIPKITCS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan

YSH15™ PARODA:
W. VVashington Bivd.

Tek ESTebrook 8645
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; SeStad. lr Sekm. 9-6 vai.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Sk 
Tel. REPubiie 4298

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. LAPayette 0727
R ADIOPROf IR A M A S-8:00 vak Pirmad ir Ketvirtad- vak. 

ii stoties WGES (1300), bu Povilu ftaltimieru.
£

FOUNTAIN GIRLS
Pastovūs darbai jūsų apielinkėje. 
Pradinė alga $19.00 su garanclja 
algos pakėlimo. Uniformos duoda
mos lr išplaunamos. Atsišaukite 1 
arčiaus)

Wal<jreen Drug Store
1058 Irvtng Park. 5073 W. Madison 

1500 Morse Avė. 6300 Cottage Grove 

0257 S. Asldand. 150 N. LaSalle

MERGINOS
Užimti nuolatinius Ofiso Pasiuntinių 
darbus. Gero mokslo, švarūs ir man
dagūs.

AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 

535 N. Dearborn

JAUNOS MERGINOS — reikalingos 
prie lengvų dirbtuvėje darbų. 54 
centai i valąndą pradinė alga.

ARVEY CORPORATION 
3462 No. Kimball

16 METU MERGAITES reikalingos 
dirbtuvėje ir prie lengvų assembiy 
darbų.
CHICAGO EXPANSION "BOI/T CO. 

2240 W. Ogden Avė.

REIKALINGOS MOTERYS pri# au
dimo darbų — nuolatinis lengvas 
darbas. Patyrimas nereikalinga.

RAEDLIEN BASKET CO.
713 MUwaukee Avė.

MERGINOS 17 IKI 30 M.
Reikalingos dirbti corrugated bak
sų dirbtuvėje; patyrimas nereika
linga, pastovūs darbai. Rcstara- 
nas ant vietos. Atsišaukite į

4200 W. 42ND PL.

PARDAVĖJOS ir SECTIONAL MA- 
NAGERS reikalingos. Pradinė alga 
>17.00. Daugiau jei patyrusios. Pro
ga jsidirbti.

NEISNER BROS.
4040 W! ' Roosevelt Rd.

OFFICE and FACTORY 
Darbai moterims kaipo Klerkos, Ty- 
pistės. Ofiso mašinų Operatorės, 
Ispekterkos, Checkers, Pakerkos ir 
Vynlotojos. Atsišaukite 4-tam aukšte

1304) W. JACKSON BLVD.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri {rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValter Nutow, 2200 W. 37th SL, 
Chicago, DI.. tel. LAEayette 6088.

PARSIDUODA — MARQUETTB 
PARKE MŪRINIS NAMAS. 2 fletų 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamą kainą, arba apslims ) mai
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės 
sekančiai T

7242 SO. FAIRFIELD AVENUE

UKI8 PARSIDUODA — 160 akerių, 
80 akerų išdirbta. Namas, budlnkai 
moderniškai Įrengti. Cementuotas ši
lo ir tvartas įrengtas su vandens 
loviais tr stancijomis. Turi parduot 
greit už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Savininkas 
prašo, kad dėl platesnių informaci
jų kreipkitės sekančiai;

PETER STUMBRIS,
R. 1., Boa 80. 
Wausaukee, Wis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8572

P. I. RIDIKAS
33.54 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1138-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2516

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908
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Grumtynės su Amerikos užpuolikais
Pacifiko vandenyne karas eina, tačiau, kaip vakar 

mes rašėm ir kaip Chicago Tribūne vakar savo kari
katūroj teisingai vaizdavo, Amerikos visuomenė per
manai dėmesio kreipia į šį begalo svarbų frontą. Dau
gumos akys nukreiptos į Europos ir kitų kontinentų 
karo laukus.

Kalbant apie Pacifiko frontą smulkmeniškiau, tenka 
priminti, kad rugsėjo mėnesį buvo įsteigta Amerikos 
ekspedicija Andreanof salose, kurios yra netoli Aleu- 
tian centro ir tik į rytus nuo mūsų salų, kurias japo
nai užėmė praėjusį gegužės mėnesį.

Andreanof salos yra kalnuotos, vulkaniškos. Bet vis 
tik Amerikos karo jėgos pajėgė ten pastatyti lėktu
vams stovyklą. Ajnerikiečiai lakūnai dabar skraido va
karų link ir iš naujosios stovyklos bombarduoja japo
nus Kiška saloj. Ši vietovė yra trimis šimtais mailių 
arčiau japonų užgrobtų salų, negu nuo Dutch Harbor.

Pietiniame Pacifike, ant Guadalcanal salos, vadina
mas Henderson Field jau žymiai pagerintas. Ten pri
statyta daugiau Jungtinių Valstybių lėktuvų ir lakūnų. 
Pietrytinėj Naujosios Gvinėjos daly, Milne Bay, bai
giamas įrengti naujas lėktuvams laukas.

Australijos kariuomenė iš ^Moresby uosto pasivarė 
pirmyn į šiaurę Būna link. Priešas čia mažai tesiprie
šina australiečių ofensyvai.

Karo departamento komunikatų žiniomis, dabar eina 
dideli mūšiai Solomons salose. Ten esamos kariuome
nės vadovybė praneša, kad frontą amerikiečiai ne tik 
atlaiko, bet daromi puolimai ir priešui užduodami di
deli smūgiai, nuo kurių japonai turi daug nuostolių.

Daroma spėliojimų, kad bus pavartota ir naujų prie
monių pulti japonus. Galimas amerikiečių žygis į prie
šą skersai Pacifiką iš Havajų salų per Mandated sa
las.

Iš tų visų čia suminėtų ir nesuminėtų davinių, gali
me sau vaizduotis, kaip platus yra Pacifiko karo fron
tas, kiek rūpesčio, planavimų ir darbo turi Amerikos 
karo vadovybė ir kiek daug ten turi aukotis pati ka
riuomenė — lakūnai, marineriai, jūrininkai.

Ta proga reikia priminti, kad Pacifiko karo fronte ir 
'mūsų tautiečių, lietuvių karių, didokas skaičius japo
nų militaristų kailį lupa.

Tad, ir šiuo ir daugeliu kitų atžvilgių į Pacifiko ka
ro frontą reikia kreipti didžiausio ir rimčiausio dėmesio.

Karo išlaidos
Karas daug kainuoja. -Jis daug kainuoja ne vienai 

kuriai, bet visoms kariaujančioms valstybėms.
Jungtinių Valstybių kongresas ligšiol karo reikalams 

yra autorizavęs išleisti šimtą keturiasdešimts bilijonų 
dolerių. 98*/2 bilijonai skirta armijai, 32 bilijonai lai
vynui, keturi bilijonai “merchant marine” ir penki ir 
pusė bilijono dolerių — “lend-lease”.

Didžioji Britanija taip pat turi milžiniškas karo iš
laidas. Per tris karo metus karo reikalams anglai iš
leido keturiasdešimts penkis bilijonus dolerių.

Tos pumos tiesiog milžiniškos.
Bet jos kalba apie tai, kad ir anglų ir Amerikos ka- 

( riuomenės yra puikiai prirengiamos prie karo, gerai 
apginkluojamos, paganai narna joms pakankamai rei
kalingos amunicijos.

Juo geriau yra paruošti kariai, juo geriau užlaikomi 
ir stipriau apginkluojami, juo mažiau jų žūva karo lau
kuose. Be to, ir karo laimėjimas yra labiau užtikrin
tas.
! • . ■■ - - .. ■, . ,

Chicagos Federacijos apskrityje iškelta mintis rengti 
lietuvių katalikų spaudos platinimo savaites yra labai 
graži. Reikia manyti, kad mūsų veikėjai ja pasinaudos 
ir tos savaitės visur bus suorganizuotos.

DRAUGAS

Rusijos žmoniy ateitis y

Spauda vis tik pridavė gana daug reikšmės tai ži
niai, kuri pranešė apie panaikinimą politinių komisarų 
Sovietų Rusijos armijoje.

Pirmoje vietoje reikalą panaikinti politinius komi
sarus arba pašalinti juos iš raudonarmiečių tarpo, pri
vertė karo eiga. Tie “ponai”, nieko nenusimanydami 
apie karo dalykus ir kišdami savo nosis ten, kur jos 
nepriklauso, trukdė karo vadams vykdyti tokius pla
nus, kurie yra reikalingi karui vesti.

Politiniai komisarai buvo Rusijos karo mašinos stab
džiai..

Gali būti, kad apvalymas rusų armijos nuo pigios rū
šies politikierių turi ir gilesnę reikšmę.

Gali būti, kad Rusijos žmonėse, kurie tiek daug krau
jo išlieja begindami savo kraštą, kurie tiek daug kan
čių iškenčia, atgims laisvės dvasia, kuria gyveno Ru
sijos patrijotai 1917 metais nuvertus nuo sosto carą.

Pirmosios Rusijos revoliucijos vadai dėjo didžiausių 
pastangų įsteigti demokratinę, konstitucinę santvarką, 
duoti kraštui pilną ta žodžio prasme reprezentacinę vy
riausybę, visų žmonių laisvu ir slaptu halsaVimu iš
rinktą seimą.

Tačiau tuos gražius rusų patrijotų troškimus ir '‘di
džias pastangas suardė .vokiečių finansuojamas bolše
vikų sąjūdis, kuriam vadovavo Leninas ir Trockis.

Bolševikų terore žuvo pasirodę Rusijos žmonių lais
vės pragiedruliai.

Dabartinės rusų tautos kovos ir kančios, iškentėtos 
ir taikos ir karo metu, gali virsti vertingu užmokesčiu, 
dėl kurio laisvę mylį žmonės kariauja.

Jei to būtų pasiekta, kaip teisingai vienas Chicagos 
dienraštis pastebi, tai būtų vienas didžiausių šio karo 
laimėjimų.

Ištikro, tai būtų didelis laimėjimas.
Chicago Tribūne, rašydamas apie Rusijos ateitį, sa

ko, kad žmonės, iš savo pusės davę viską, ką tik jie 
turėjo ir galėjo duoti, kad apginti savo krąštą nuo už
puolikų, gali nebepasitenkinti diktatoriškomis restrik- 
cijomis, bet siekti to, kad gyventi laisvu ir nepriklau
somu, gyvenimu. ,

Jungtinės Tautos, prie kurių priklauso ir Sovietų 
Rusija, kovoja dėl demokratijos, dėl tautų išlaisvini
mo, dėl Prezidento Roosevelto paskelbtų keturių laisvių. 
Jei kitos tautos po šio karo pelnys tas laisves, turės 
jas pelnyti ir Rusijos žmonės, nes jie jas savo krauju, 
ašaromis ir kančiomis bus nusipirkę.' a

SPAUDOS APŽVALGA

šeštadienis; spalio 17, 1942

Po svietą pasidairius
Jau buvo ant mano delno 

padėta apie bilą L. Dagytės, 
Keistučio Klūbo sekretorės, 
su Abekienė už tai, kad pa
staroji klūbo susirinkime L. 
Dagytę norėjo stikliuku 
“pasveikinti”, ale šiai tas 
“toastas” nepatikęs. Teisė
jas bilą panaikino. Rods, 
viskas ir bsrtgta.

Dabar Bruklyno lietuviš- 
kių ruskelių gazietoj Narys 
rašo, jog teisėjas pasakęs 
L. Dagytei, kad “rūpintųsi 
ateinančiame susirinkime 
paaukoti Rusų Karo Pagel- 
bai $25.00”.

Išrodo, tavorščiai, tokia 
rokunda: lietuviški ruske-
liai turės Keistučio Klūbo 
narius traukti į teismą dėl 
to, kad jie neaukoja Sov. 
Rusijai. Ot, kokių sulauk
sim čėsų.

“Mainos rūbai margo 
svieto”,' vienoj savo delnoj 
yra pasakęs poetas Mairo? 
nis. Kad ir Čikagoj. Seniau 
kiekvienoj kolonijoj buvo 
po kelis jaunimo chorus, 
kurie koncertus rengdavo, 
kitiems programas išpildy
davo ir nuolatos mums dai
nuodavo. Dabar jaunimo 
vietą dainos mene užima 
moterys. Kai josz j>asens

taip, kaip jaunimas, tada, 
tur būt, ir mūs daina nus
tos skambėjus. Taigi,, ką- 
ne-ką, bet moteris reikia 
prezervuoti, kad geriausiai 
išsilaikytų.

Skaičiau, kad Indiana 
Harbor’e “Victory” vaka
rienėj dalyvavo ir Dr. and 
Mrs. C. Kielbasa.

Nors nežinau, kokios tau 
tybės tas daktaras, bet, 
any vai, tiesiu jam delną ir 
sveikinu, už tai, kad jis sa 
vo laikosi savo tėvų pa
vardes ir nekeičia jos, kad 
skambėtų “amerikoniškai”, 
būtent... Balione.

High School per vieną pa 
moką mokytojas klausia 
mokinio: ♦

Pasakyk man, kaip vadi
nasi daugpatystės sistema?,

— Poligamija.
— Gerai, o sistema, ku

rioj vyras gali tiktai sykį 
vesti ir niekuomet daugiau 
iki jo žmona bus gyva?

— Mo... mo... mo...
— Gerai, gerai, sakyk, 

nesibijok...
— Monotonija, — atsakė 

studentas.

Lenką dienraščius, pavarčius
Spalių mėn. 14 d. Chicagos lenkų dienraštis “Dziennik 

Związkowy”, kurį leidžia didžiausia Amerikos lenkų 
fraternalinė organizacija, įdėjo vedamąjį straipsnį, iš 
kurio aiškiai matyti, kad lenkai yra pasiskirstę į tarp 
savęs kovojančias grupes.

Šio dienraščio redaktorius Karol Piatkiewicz rašo, 
kad šiuo metu, kada eina žūtbūtinės grumtynės už de
mokratiją, kai jaunimas lieja kraują už savo kraštą, 
kiekvienas protingas tvarinys ieško vieningumo. Taip 
elgiasi amerikiečiai, Prezidento Roosevelto vadovauja
mi, taip elgiasi Lenkijos žmonės ir to, esą, reiktų lauk
ti iš Amerikos lenkų.

Tačiau taip nesą. <
New Yorke esanti, nieko neatstovaujanti lenkų gru

pė, kuri atakuojanti lenkų vyriausybę, drumsčianti A- 
merikos lenkų visuomenę, kad galėtų joj gaudyti sau 
riebias žuveles.

“Dziennik Związkowy” tikrai stipriai vanoja kitą 
lenkų dienraštį “Dziennik Chicagoski”. Tas laikraštis, 
esą iššokęs kaip Pilypas iš kanapių. Ir dar kaip iššo
kęs: “w sposob nahalny, niski i podly”, kuris neatsa
kąs laikraščio leidėjų dvasiai.

Šis dienraštis, girdi, užsimojęs suardyti Amerikos 
lenkų vienybę.

Lenkija, esą gali kraujuose plūsti, lenkai gali sau 
kentėti Belaisvėje skurdą, “Dz. Ckicagoski” vis tiek 

* varąs savo politiką, skleidžiąs šmeižtus ir melagystes, 
kad tik savo ambicijų siekti. Ką reiškianti jiems Len
kija ir Amerikos lenksi, kai einasi apie “Dz. Chicagoski”
politiką? ,

Mes nesigilinsime į tai, kurios lenkų grupės arba ku
rio jų dienraščio pusėje yra teisybė. Mes ta proga tik 

< konstatuosime faktą, kad “Dziennik Chicagoski” ke
liais atvejais paleido šlykščių melagysčių ir lietuvių 
tautos adresu. Tas melagystes “Dz. Związkowy” re
daktorius pavadino naeių propaganda.

Jei tas laikraštis tokią pat neapykantą skleidžia prieš 
jam nepatinkančias lenkų grupes, kokią jis jau pasklei
dė prieš Lietuvą ir lietuvius, ištikro jis pakenkia Jung
tinių Tautų pastangoms karą laimėti ir netiesioginiai 
pasitarnauja Berlyno ašiai, kuri engia ir Lietuvą, ir 
Lenkiją, ir keliolika kitjj tautų. .

Vašingtone ir Londone op
timizmas karo atžvilgiu yra 
pakilęs.

Optimizmui pagrindas yra 
nemažas.

Rusai gerai laikosi prie 
Stalinogrado.

Pacifiko vandenyne būklė 
taip pat geresnėn pusėn kry
psta.

•
Berlynas ir Roma, iš ki

tos pusės, turi kuo nusimin- z 
ti ir susirūpinti.

Jų ašis gerokai subraškė
jo-

Ašis braška ir jai tepti 
tepalo trūksta.

Hitleris manė to tepalo 
parsigabenti iš Kaukazo, 
bet... narsieji rusų kareiviai 
kelią pastojo.

Be to, viduje besireiškian
tis naciais ir fašistais nepa
sitenkinimas, didėjanti nera
mumai užgrobtuose kraštuo
se ašį dar labiau degina.

Ji visai išdegs ir iš Hit
lerio užsimojimų išeis tik — 
pšš....

Madam Chiang Kai-shek 
planavo aplankyti Vašingto
ną. Bet nuo tos kelionės li
ga ją sulaikė.

Ji yra Kinijos vyriausio
jo vado generolo Kai-shek 
žmona.

Kaip j os vyras puikiai va
dovauja ir kraštui ir kinų 
karo jėgoms, taip ji pati dir
ba savo krašto gynimui iš 
visų savo jėgų.

Ateis laikai, kuomet ne 
tik gen. Chiang Kai-shek, 
bet ir jo žmonai Kinijos žmo
nės paminklus statys.

•
Prezidentas Rooseveltas 

manąs siųsti ir kitą savo as
meninį atstovą .pirmoje vie
toje į VičLuryčius, o vėliau 
gal ir į Sovietų Rusiją.

Tuo specialiu atstovu bū
siąs generolas Pat Hurley, 
dabartinis Jungtinių Valsty
bių ministras Naujoje Zelan
dijoje.

Tokių atstovų siuntinėji
mas pas santarvininkus šiais 
laikais yra labai naudingas.

Tuo yra stiprinami san
tarvininkų ryšiai ir gauna
mos tikslios karo vedimui 
informacijos.

(Iš ^Draugo”, 1917 metų 
spalių 17 d.)

Kiek kainuoja karas?.....
Einantis karas kainuoja 
$160,000,000 į dieną. Iš viso 
abejose pusėse įvairiausiu 
būdu dalyvauja šiose muš
tynėse apie 53,000,000 — 33 
milijonai talkininkų pusėje 
ir 20 milijonų vokiečių pusė
je.

Vincė Mark aite aną dien 
suėjus savo draugę pasako
ja: _  I

— Žinai, ką aš tau, Tilė, 
pasakysiu?

— Ne.
— Pasveikink mane! Aš 

esu jau septintame dangu
je! Toks džiaugsmas! Toks 
džiaugsmas!

— Kame dalykas?
— Padariau ingeič.su Bi- 

liu Sevelaičiu.
— Del džiaugsmo nieko 

nesakau, — šaltai atsakė 
Vincės drauge, — ale kas 
dėl dangaus, tai turi mistei 
ką. Su Biliu Sevelaičiu aš 
esu pirmiau buvus septin
tam danguje...

Priežodžiai
Baido kailinius išsivertęs. 
Aušra dieną duoda.

GUADALCANAL LĖKTUVŲ PASTOGĖ BUVO BOMBARDUOTA

("Draugas" Acme tetephota*

Japonų bombos pataikė į lėktuvų pastogę laike Guadalcanal mūšio. Per rūkstančius 
dūmus matomo U. S. marinus, ieškančius griuvėsiuose ką Ui tokio svarbaus. ,

ingei%25c4%258d.su
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NAMINIS FRONTAS
Naciai mums sako, kad 

nors maisto stoka Europoje 
yra labai rimta problema, 
vokiečiams vis jo bus pakan
kamai. Tas abejotina, bet y 
ra aišku, kad Hitleris nepai
sys žmonių užkariautų ša 
lių — graikų, lenkų, pran
cūzų, norvegų, danų, belgų 
ir visų kitų, kad badu mirs 
Daugelyje vietų Europoje 
jau dabar tūkstančiai mirs 
ta badu ir nuo ligų. Taigi, 
nacių “Nauja Tvarka” yra 
tvarka ne tik vergijos, bet 
ir hado.

Bet mes tikrai turėsime 
maisto visiems, pakankamai 
mūsų kovojantiems vyrams 
ir mūsų “Lend-lease” alijan- 
tams, kurie triuškina ašį, ir 
tiems, kurie likę namie. Mes 
bandome teisingai paskirs
tyti viską, ką turime. Kada

kuro-aliejaus racionavimo a- 
plikacijos.

Pranešimas kiekvienam 
vairuotojui

- *
Galite taupyti gumą ir pa- 

Jėti laimėti karą, jeigu da
rysite sekančiai —

1. Vartokite automobilių 
tik kada būtinai reikalingas !

2. Važiuokite ne daugiau 
kaip 35 mylias per valandą.

3. Tegul padangos būna 
tinkamai išpūstos

4. Duokite reguliariai pa 
dangas peržiūrėti.

5. Pasidalinkite automobi
lių su kitais.

Juo daugiau taupysite, 
tuo daugiau turėsite

.*11

DRAUGAS

DARBE RIMTIES VALANDĖLEI

Williara Jeffers kanda sin
tetinės gumos gabalėlį Ak-
ron, Obio, kur jis tiria sin- 

Beveik viskas, ką turime tetįaėa gum08 progre9ą
šiandien — mūsų drabužiai___________________________
mūsų maistas, mūsų laikaiHicnūuao, diiuoų ąo.in.o.i . - 1 .. h 1 1

mes patys savanoris, pas- ir darbas _ taupym0 įren. MeCft3niKIĮ Keknilta- 
kiratome mėsą. mes pade- gimaj mQ,ų automobiliai ir' .
dam garantuoti, kad mūsų sudedamosioa mašinos I"“J“*
karo galybė — militarinė ir __ yra rezultata3 Amerikos
civilinė atliks visas sun- produktyvišlouma Kada jie 
kias užduotis, nes mėsa yra pagenda arfca išsinešio}ai 
būtinai reikalingas maistas tik8jome kad taa
kareiviams ir karo darbinin- , paba produktyvįškumas juos
^ams- ■ atnaujins.

Savanoris savaitinis pas-' Dabar _ ataiga _ viakaa
kirstymas: 2'/, svaro mėsos paaikeit? Amerikos produk- 
kiekvienam žmogui neliečia I cjjal paakirt3a didžiuljs dar. 
tų, kurie mėsos mažai vai-1 baa _ didžiausia ,užduotia 
go, nei kūdikių, nei ligonių, |w kada užduota manufakta. 
nei senų žmonių. Bet mes,, rQS jSgai w kokiaį tauUi 

per bi kokį laiką. Ta užduo-kurie suvalgome daugiau ne-
gu 214 svarus mėsos per ša-' ,ia kad mflaų
vmtę. turėsime vartoti kito civilių reikalua _ ,fakyrua 
maisto, kuris toks pat mais
tingas kaip ir “raudonoji 
mėsa”, būtent vaisiai, grū
dinis maistas, džiovintos pu
pos, “soy” pupos, žirniai, 
nynacai, pienas, sūris, viš
tiena, žuvis, kiaušiniai ir pa
našus maistas.

labai svarbius — turėsime 
atidėti, ar narams tai patiks, 
ar ne.

Todėl yra pareiga kiek
vieno amerikiečio protingai 
viską konservuoti ir pačiu 
laiku suprasti, kodėl jis taip 
daro. Nors kai kurie civiliai

... . . reikmenys yra butnai rei-Kuro ai e jaus racionavimas I . .. . . .kalingi — jie antroj yietoj

Kairių Administracijos O- 
fisas pabrėžė keturis žings
nius kiekvienam suvartoto- 
jui kuro aliejaus 30 valsty
bių, kur aliejus paskirsto
mas, jeigu jie nori gauti ku
ro — aliejaus racionavimo 
knygutę —

Tie žingsniai yra —
1. Jeigu su spalio 1 d. ne

sužinojai, kiek kuro — alie-i 
jaus turi savo tankoje, tai 
dabar padaryk. Išrokuok, 
kiek kuro-aliejaus spalio 1 
d. turėjai nuo dabartinio pa
skaitymo (reading). šios in
formacijos bus reikalingos 
kuro-aliejaus racionavimo 
aplikacijai, kurią reikės iš
pildyti ir sugrąžinti kada už
siregistruosi.

2. Jeigu praeityje gavai 
kuro-aliejaus nuo reguliario 
pardavėjo, tai jis, gal, paštu
tau pasiųs pirmą kuro-alie- problema nebus artianiaus- 
jaus racionavimo aplikaciją šluoju laiku išspręsta, vy- 
ir certifikaciją pažymėdamas riausybė planuoja karo pra-

ir negali trukdyti gaminimo 
karo reikmenų, kurie už vis
ką šiandien yra svarbiausi. 
Jeigu mes viską prižiūrėsi
me ir vartosime kuo mažiau
sia naujų daiktų, tada mū
sų pastangos ims krypti į 
pergalę.

Amerikos šauksmas priva
lo būti — praleiskite mažiau,

Karo Departamentas pra
neša, kad reikalinga apie 
100,000 patyrusių mechani
kų ir technikų prieš lapkri
čio 1 d., prie Army Air 
Force, Signal Corps ir Or- 
dnance Department.

Šie specialistai dabar yra 
reikalingi prižiūrėjimui įren 
girnų, šie mechanikai taip 
reikalingi, kad specialus re 
krutavimo vajus paskelb
tas suradimui vyrų, kurie 
gali atlikti šiuos darbus.

Vyrai privalo būti tarp 
18 ir 44 metų, Amerikos pi
liečiai ir fizinės kvalifikaci- 

’ I jos, kokios reikalauja naili- 
tarinė tarnybą. Išimtis da
roma specialistams oro jė
gų, kurie gali būti nuo 18 
ligi 49 m., ir nors dėl fizi
nių trūkumų negalį ištar
nauti pilną laiką.

Jie bus priimti kaipo eili
niai kareiviai, bet karininko 
arba techniko laipsniai daž
nai duodami vyrams, kurie 
atlieka šiuos darbus. Paty
rus ie j i vyrai reikalingi, ir 
paaukštinimas turėtų būti 
greitas kartu su padalinta 
alga. Kada eilinis kareivis

Pereitą savaitę septyni 
pagarsėję, baisūs, plėšikai 
paspruko iš kalėjimo, iki 
šiol, nesiseka jų sučiupti, 
nors deda visas pastangas. 
Valstybė žiauriai elgiasi su 
žiauriais ž u d. kais tikreny
bėje, visai mažai terodo 
jiems gailestingumo.

Kai ūkininkas paskerdžia 
gyvulį maistui, nesakoma 
kad jis žiauriai elgiasi. Šei
mininkė net giriama, kad 
nesigailėjo, bet papiovė ir 
iškepė nutukusią žąselę ar 
vištelę pietums, nors galėjo 
pasitenkinti vien daržovė
mis.

I , Australijoje ūkininkai 
dažnai padaro didžiausia 
taiką ir medžioja balsiais 
užmušdami gyvulėlius — 
zuikėlius, kurie greit prisi
teisę naikina kas tik lau
kuose pasėta. Daugeliui ro
dos negailestinga taip da
ryti, reik tačiau pragyven
ti ir daboti laukų derlių.

t
Pašaliniam asmeniui, tė

vas, kuris smarkiai baudžia 
vaiką, atrodo kaip negailes
tingas teisėjas, taigi susi- 

1 laukia papeikimų. Draus
mės palaikymas net baus
mėmis vykdamas, vaikui 
daug naudos atneš. Tuo tar
pu jam reik kęsti skau
džias rykštes.

šarvuotojai, mechanikų, vei 
derių ir metalų darbininkų.

Signal Corps re.kalauja 
vyrų, kurių patyrimas kva
lifikuoja juos kaipo telefono 
ir telegrafo kabelų sujungto 
jus (splicers), telegrafo ir 
telefono pataisytojus, radio 
operatorius, telegrafo spau- 
dintojo operatorius, telegra 
£o spaudintojus ir telegrafo 
ir telefono vielų šefus.

Ordnance Departmentas 
reikalauja instrumentų pa- 
taisytojų, “Diesel” inžinų 
mechanikų, elektrikų, opti
kų ir radijo inžinų mechani 
kų. O. F. W. I.

* *

Kilus karui» tarp 
vieni kitus kaltina 
svajojamais 
Kiek tiesos

tautų, 
visais 

žiaurumais, 
randasi tuose

kaltinimuose paaiškėja tik
tai karui užsibaigus. Žino
ma, kad belaisvėn paiimti 
daug sunkenybių patiria. 
Kareivis turėjo pareiga at
likti, jį negailestingai kan
kinti nelaisvėje visai ne
gražu.

Seniau atsitikdavo kad 
būdavo daug žiaurių vežikų, 
kurie negailestingai plakda
vo arklį, kad pargriuvęs ant 
žemės iš nuovargio nesike
lia. Šiuo atveju, visi pripa
žins, vežiko elgesys smerk
tinas. Dabar matosi kame 
gailestingumas privalėtų 
rasti atgarsį žmogaus šir
dyje.

Galime visuomet kalbėti 
apie gailestingumą kitiems, 
ką apie mus pačius. 
Sau pačiam žmogus bus ne
gailestingas, jeigu bris nuo
dėmėse, kurios laikys jį pan 
čiuose surakytą. Blogas pa
pratimas, nedoras gyveni
mas, žiaurūs dalykai, nors 
iš karto rodos, kad džiaugs
mo suteikia. Kaip skaudus 
jie bus, kada amžinybėje pa 
aiškės, jog nesugebėjo dau
giau gailestingumo parodyti 
savo sielai.
' * ’ A. B. C. J.

Ar žinai, kad -
Anglijos karalių vainika- 

Į vimai valstybei kainavo se- 
i kančiai: ’
Į Jurgio IV, 1821 m. — $1,- 
190,000.

Vilimo IV, 1831 m. — 
$210,000,

Viktorijos, 1838 met. — 
^$345,000.

Edvardo VII, 1902 met. — 
$965,000. ‘

Jurgio V, 1911 met. — 
$925,000.

Jurgio VI, 1937 met. — 
$2,620,000.

• MUSIC FOR MORALE • MUSIC FOR MORALE

0 Kaip Yra Su Jūsų Radio?
Nauja Philco Radio dideliame, gra
žiame kabinete už $69.95. Didelė nuo

laida už seną radio.
KRAUTUVE ATDARA IR SEKMADIENIAIS 

IKI 4-toa V AL. PO PIETŲ

Pilnas pasirinkimas Lietuviškų 
Rekordų

Žymus Budriko Sekmadienio programas iš WCFL 1000 
— K Radio stoties Sekmadienio vakare 9-tą valandą. 
Pasiklausykite.
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Ali the HITS oi the 
HIT PARADE .

2 HIT TUNES FOR
ONLY...........................O f C

... ELITE Offers 2 BIG "HITS" on
EVER Y Record By N a t i o n a 11 y

a
K n o w n Orchestras...
• 701 H—Iki You Mt,ss Y<NW Swv«tflM‘art Jt Indą a

StravvlM-rry M<k>ii .............................. Marsluills & Oreli.
• 7017—Strlp l'i Jka A- Take Me ......................... Mai-sliiills At Oreli.

_ • 7O1A—I7m Okl l'iu-liloiied & Mtuiliattan
** Sctinaile .............................................. San Ikuuiliuc & Oreh.
i • 701.%—Just Ak T1m»»i«$i You Werc Her<- <t

Pemisyl vania Pulką ..................... Sam Bonolnir & Oreli.
• 7014—Dcferly Beiosi-d X- I t'ame Here to Talk

For Joe ....................................................... MaJ Hallett & Oreh.
• 7018—Jxt’s Oet lx*st A TBiere WMI Never Be

.knutlier Yuu .......................,.................... Mal -Hallett & Oreh.
• 7012—Whlte ClirLstniaK & Hlp Hip

Hooray ......................... Ji Jinuv ‘Seat* Davts & Oreh.
• 7011—At I^Kt « Vunder My Babj’s

CominK Home ......................... Jolinny ‘Seat’ Davis & Oreh.
• 7010—t'onchitci .Marepiita, l’epita,

Keisi ta. Juanita Ix>pez <*t
My IH-votlon ............................................. Marslialls At Oreh.

• 7000—(!'ve a Oirl i« ) Kalarnaauo At
. The HuituninK-Hird .............................. Miu-mImUI’.s At OrHi.

• 7OOO I Ijeft My Heart at the Ma^e Uoor
t'anteen *• He Wears a Fair ot
Mlver Wla«tK ....................................... Mal MaJlctt & Oreh.

• 7007—Jtufcle Jei i^le Jinftle At Be Careful
It’s M y Heart ........................................... Mal Hallett & Oreh.

• 7000 Got Tlie Moun in My Bo<-ke« & TUk Ik
M'ortli FUtl«Unr Ftoe ......................... R-v M<-Khd<-y X- Oreh.

• 7006—J'M Keep the Ix>ve4ijclit Bitming A Ulio
MuuMn’t loii' You .......................... Kay M<-fcJnley A Ttarii.

7«m)4—Sweet FJoise & Here Yoti Are (liko Mari & Onii.
# 7008—Jolmay ItotlRld i:»y Fiamnl a Kom- In Ireland

At We Mušt be Ylttilccit ........... (lil<x> Man A! Oreh.

RKCORD ALBIM n-eord-
Ketpidar $1.00 valią-...................

BUDRIKES
3241 So. Halsted St

FDRMITUB>: — JEWGLRY — RAMOS 
MANOS — AJLL UNDER ONE ROOF 

For Reltoble Radios Service CaU Calumet 4.7)1

Du Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidentai yra 
mirę paė;ame Washington’e, 
būtent John Quincy Adams 
ir Woodrow Wih»on.

vartokite mažiau, eikvokite gauna $50. į mėnesį, vyriau 
mažiau ir taupykite daugiau. aįas saržentas, (Master ser- 

O. of W. P. geant) aukščiausias “noo-
---------------------- Icommission” laipsnis, gauna

$138. Apart algos, reikia at 
siminti, kad armija apmoka 
visas išlaidas, valgį, drabu
žius, būtą ir medikalinę 
priežiūrą.

Kad nesutrukdyti produk 
cijos progreso, *visi vyrai, 
kuri nori įstoti kaip mecha
nikai arba technikai dabar 
turi gauti leidimą iš savo 
vietinės Selective Servioe 
Tarybos prieš įstosiant į 
armiją.

Apribotam laikui ši re- 
krūtavimo programa duoda 
prityrusiems mechanikams 
progą pasirinkti vieną iš 
trijų šakų — Air Fprces, 
Signal Corps ir Ordnance 
Department. Po kiek laiko 
lavinimo, su armijos maši
nomis ir taisylėmis, jie taps 
kvalifikuoti mechanikai, ek 

spertai. \

Army Air Force reika
lauja vyrų radio operatorir 
radio mechanikai, lėktuvų

Šalies vyriausybė 

planuoja užimti 
privačius namus ‘

V/ASHINGTON, spalio 14.
—Karo pr amonės csnt ruošė 
darbininkams trumpa butų 
—nėra kur gyventi. Jei “sa
vanoriais” metodais ši butų

c j
When Ym tolti tol) S6

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
įstaiga Čikagoje

pereitų metų pirkimą tuoj 
po spalio 15 d.

8. Jeigu negausi aplikaci
jos formos nuo pardavėjo, 
po spalio 15»td. prašyk iš vie
tinės karo kainų ir raciona
vimo tarybos.

4. Išmatuok grindis kiek
viename kambaryje savo na
muose. Nepriskaityk pasi
linksminimo (recreation) ka
mbarėlio, kamaraičių (clo- 
setsj, skiepų, garažų ir g.au- 
lės-kambarių. Turėsite pa
duoti grindų skaitlines ant

monių centruose nupirkti 
išnuomoti, arba stačiai už 
imti kai kuriuos privačiu* 
namus, apartamentus ir ki
tus pastatus ir juos pertai
syti į butus darbininkams 
gyventi.

National Housing Admin- 
istrafon administratorius J. 
B. Blandford, Jr., pareiškia, 
kad jo administracija jau 
turi parūpinusi planus vie
naip, ar kitaip užimti namus 
ir tai artimiausiuoju laiku 
vykdys.

DUklU Pantrinklma* 
Namlalą. Importuotu • 

Ir LtotuvMkų GArtaių 
Parduodame 

Tiktai Taveraams. 
Utoakymai ISvefloJtuni 

Sekančia Dtoaa- 
Valaadoa: I Ud i P. M 

Uždaryto kotm

Isterijos tėvu skaitomas 
Graikijos istorikas Herodi- 
tus, gyvenęs 400 prieš Kris
taus gimimą. Tokį titulą 
jam yra davęs Cicero.

V#

FRANR VIZGARD. Ha v

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPuhHe 1588—S

• • ML8IC FOR MORALE • MUŠK FOR MORALE

NELAUKITE-
Ryloj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namutt, baldu*, automobilio*, 
ar šiaip k$ apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jfa parūpintą jum* polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
ko*. neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undcrwritera”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 6306
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.
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ateikite ir išgirskite

Adv. ANTHONY A. OLIS
IR MARGUTĮ su MUZIKA IR "BALTRAMIEJŲ"!

LIETUVIŲ MASINIAME SUS-ME!

KELLY HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE
42nd Street and South California Avenue-

Sekmad., Spalių 18 d., 2:30 v. popiet
IŠ POLITIKOS LAUKO

"Olis for Judge" 
masmitingas šį 
sekmadienį

ziastiško laipsnio, kad jo iš
rinkimas yra .užtikrintas.

i

Respublikonų vadų 
prielankumas lietuviams

ve jo Chicagos lietuvius sa- viams buvo duodami nuro-1 
vo gražiu, lietuvišku kampa- dymai kaip žymėti savo ba-1 
nijos vedimu. Lietuviu poli- lotus, kad jie nebūtų suga-j_*w, 
tinkame gyvenime yra ne,gir- dinti ir nebūtų išmesti. Ki- Pilnas vežimas 
dėtas dalykas, kad lietuvis tų politikierių gazdinimai, 
kandidatas į teisėjus viešai kad Chicagos lietuviai turi 
ir pakartotinai ragintų sa- balsuoti “Straight Ticket”,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vieša padėka

Kelty High Sehool 
Auditorijoje, 2:30 vai. p.p

Įvertindami' adv. Antano 
Olio populiarumą lietuvių 
tarpe ir jo nuopelnus kaipo 

Šį sekmadienį, spalio 18 lietuvių tautos veikėją ir ,at-
d., 2:30 vai. p. p., Kelly High stovą, respublikonų vadai 
Sehool Auditorijoje, prie 42- nutarė įtraukti jį j savo są- 
tros ir California Avė., ren- rašą kandidatu į Munieipal 
giamas didžiulis Chicagos teisėjus, duodami jam penk- 
lietuvių masmitingas adv. A- tą vietą ant 12-kos kandida- 
ntano A. Olio kandidatūrai tų sąrašo. Jo kvalifikacijos 
į Munieipal teisėjus remti, ir prityrimas yra taipgi pil

Chicagos lietuviai nori 
antro lietuvio teisėjo

nai indorsuoti Chicago Bar 
Association, kuri nežiūri kan 
didatų politinių pažiūrų, bet 
tiktai ar jie yra kvalifikuo
ti eiti teisėjo atsakomingas 
pareigas ar ne.

vo tautiečius netiktai bai-, ir kad paskitstymas savo 
suoti už ji, bet ir neužm'rš- balso sugadins jų balotą y- 
ti balsuoti už kitą lietuvi ra niekas kitas kaip tik mė- 
kandidatą ant kito sarašo! ginimas diktuoti lietuviams. 
Kandidato Olio nu^istaty- Lietuviai yra sumanūs, ir 
mas: Kuo daugiau lietuviu jie žino, kad jie gali bals.uo- 
turėsime viešose pozic’jose. ti “Straight” arba “Split 
tuo stipresnė bus mūsų tau- Ticket”, kaip jie nori, ir nie- 
tos reprezentacija visuome- kas negali priversti juos kū
niniame gyvenime ir politi- taip daryti. Laisvas balsavi- 
koje. * mas yra Amerikos piliečių

Chicagos lietuviams patin- v‘ena is brangiausių privile- 
ka toks nusistatymas, nes 
tuomi Olis parodo, kad jis,1 Masmitinge žymūs 
kaipo lietuvis, pirmoje vie- kalbėtojai
toje stato lietuvių interesus.

Lietuviai balsuotojai 
sumanūs, nebus diktuojami

Laiko prieš rinkimus, ku
rie įvyks lapkričio 3 d., be
liko mažai, bet Chicagos lie
tuvių visuomenės pasiryži-
mafcisrinkti antrą musų tau-1.- , , .. ’ Adv. Antanas Olis visose. . 1 etuviska kampanija
to3 žmogų j Munieipal tei- Chicagos lietuvių kolonijose
eėjus —>adv. Antaną Olį —į Kandidatas į teisėjus An- jau yra laikęs skaitlingus 

yra jau pasiekęs tok o entu-i tanas A. Olis stačiai suža- susirinkimus, kuriuose lietu-

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!'

LIETU VIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS*

visiškai skirtingos nuo praeitų metų

Olio kandidatūrai remti 
masmitingas Kelly High 
Sehool Auditorijoje šį sek
madienį bus vienas iš svar
biausių ir didžiausių prieš 

1 rinkimus. Į jį kviečiami ir 
i rengiasi dalyvauti lietuviai 
i iš visų Chicagos dalių. Kelly 
High Sehool yra patogi pa
siekti iš visur, nes randasi 
prie 42-tros ir California 
Avė., Brighton Parko kolo
nijoje. Laikas taip pat pa
togus — sekmadienio popie
tis, 2:30 vai. Įžangos nebus 
ir nebus jokios kolektos. Pro 
gramoje numatomi keli žy
mūs kalbėtojai iš visuome 
ninio ir politikos gyvenimo.

Margučio dainininkai, 
muzikantai, “Baltramiejus” 

Masmitinge programą iš
pildys Margučio populiari 
grupė su dainomis, muzika 
ir juokais. Teko girdėti, kad 
ir “Baltramiejus” ketina iš
rėžti karštą politišką “spy- 
čių”. “Baltramiejus” aiškiai 
nepatenkintas esamais val
dininkais ir kandidatais, ir 
mano išstatyti savo “kandi
datūrą” į kokį tai otisą. Sa
vo kalboje jis išdėstys savo

i savotišką “platformą”, 
i Neužmirškite: “Olis for 
Judge” masmitingas. šį sek
madenj, spalio 18 d*., 2:30 
vai. p. p., Kėny High Sehool 
Auditorijoje, prie 42-tros ir 
California Avė.

Lietuvių Komitetas

Radio
Budriko Radio Teatras — 

dainų, muzikos ir dramos,
, l l ■ “Baublių .Šeimyna”. Radiotyliai Sldlka Brighton Park. — Norime drama iš mūsų, lietuvių, gy-

Bridgeporte. __ Senai be- išreikšti širdingą padėką vi- (venimo Amerikoje. Visa tai
simatė “Drauge” korespon- ;siems’ kurie prisidėjo prie kus iš WCFL, 1000-k., radio 
dencija apie Tėvų Marijonų sėkmingos “bunco party”, į- stoties, nedėlios vakare, 9-tą 
10-jo skyriaus veiklą. Gal i vykusios Petkų namuose spa1 valandą Chicagos laiku, 
kas pamanys, kad skyrius'110 11 d- Vargdienių Seserų, žymūs artistai ir daininin- 

' Gildai. *
Buvo atsilankęs kun. J.

Prunskis ir pasakė įspūdin
gą ap’e seselių 25 metų įsi-

> I I
jau menkai begyvuoja. Oi, ;
ne.

Susirinkimai įvyksta kas 
mėnuo, ir kaip skaitlingi 
nariais, taip pilni ūpo dar- 

' buotis. Tik korespondentės 
truputį sutingo parašyti, klebonas kun. Dambrauskas, 
Tačiau tai nieko nereiškia, 4kuris visus Palinksmino 
Teisinga lietuviška patarlė:
“Tuščias vežimas tik gar
siai barška. Pilnas tyliai 
slenka.

Spalio 9 d., skyrian susi
rinkime apsvarstyta bėga
mieji reikalai. Skyriaus at
stovai lanko apskrities susi
rinkimus kas mėnuo. Vasa
ros piknikai gerai pasisekė.
Džiaugiasi nariai, kad sky
rius paliko Garbės nariu 
A. a. Kun. Jono Navicko 
Fondo, įnešdamas $100.00.

Kad padidinti iždą, nu
tarta rengti “bunco” žaidi
mą lapkričio mėnesį, nužiū
rėjus tinkama dieną. Tėvai 
Marijonai dirba naudingą 
darbą, auklėdami vadus jau 
nąjai kartai. Džiugu, kad 
visuomenė tai supranta ir 
remia Tėvų Marijonų pasi
šventimą lietuvių labui.

Smagu pabrėžti ir tai, 
kad 10-sis skyrius šauniai 
bujoja. Narių skaičiumi au
ga kas mėnuo. Savo nenu
ilstamu darbu skyrius ne 
tik Tėvų Marijonų įstaigo
mis rūpinasi; nepamiršta ir 
kitų reikalų. Pav., daug dir 
ba vietos parapiios naudai, 
ypatingai jubiliejaus me
tais. *

Gera skyriui gyvuoti, tu

VVULK STIJUI
1945 VVest 35”’ Street

piOST
MODERN "VjU

(OMI't.ETF.
|>\ YNlFI) l’HorOGR 1PHY 

I <>WBST POSSIRĮ r.PR’V F.S 
I’HONE I AFAYKTT^ 2*11

y k fa/ t/fa/fa**,
y e t

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR

OF *

Ambrosia & Nedar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

kai, muzikantai dalyvauja 
programoj.

Budriko rakandų radio ir 
jewelry krautuvė, 3241 So.

kūrimą ir jų padėtį Lietu-; Halsted Street, yra leidėjai 
voje kalbą. Taipgi atsilankė šios prOgramos.

Norime padėkoti visiems 
biznier'.ams, kurie prisidėjo: 
John Eudeikis, J. Liulevičiui 
ir Mrs. Wilimas Tavern už 
paaukojimą gėrimų .ir kitų 
dovanų, Miss Helen Sharulis 
iŠ Waukegan už prisiuntimą 
gražių dovanų.

Kitiems gausiai aukoto
joms: Teodorai Atroškienei, 
Elenai čiapienei ir Agotai 
Balsienei ir visiems, kurie 
atsilankė ir prisidėjo prie 
mūsų gero darbo.

Bus atlaikytos sudėtinės 
šv. Mišios prie Aušros Var
tų Panelės šv., West Side, 
per Marijoną Petkienę už vi
sus geradarius, kurie prisi
dėjo prie šio kilnaus tikslo.

Sumanytoja

rint nuoširdžią, darbščią, 
energinga pirm. A. Vaišvi
lienę. Čia susirinkimai eina 
tvarkiai, susiklausime.

Korespondentė

Pranešėjas

Italų vyskupai 
protestuoja prieš

žiaurumus
Po didžiojo karo daug slo

vėnų buvo prijungta prie 
Italijos teritorijos. Italų 
valdžia su slovėnais žiauriai 
elgiasi. 29,000 slovėnų išga
beno į pietų Italiją, jie taip 
staiga buvo išgabenti, kad 
nebuvo laiko paimti re'kali n 
giausių daiktų, kiti grūdami 
į koncentracijos stovyklas, 
daug kunigų be teismų nužu 
dyta. Prieš tokius italų vai 
džios žiaurumus pakėlė pro
testą Trieste, Gorzia ir 
Fiume vyskupai.

Trys italų vyskupai įteikė 
protesto raštą Mussoliniui 
dėl fašistų žiauriaus elgesio 
su Slavėnais ir šio rašto ko
piją nusiuntė popiežiui Pi
jui XII.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami . į

į Šia Moderniška Lietuvių Įstaigą! **,i“
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadlienlais.
Telefonas: VIRgiuia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
MASSnCL

LIFE’S BYVYAYS
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Organizuotu vyry 
žygiai ir darbai

Cicero. — Spalio 11 d. Šv. 
Vardo draugijos buvo ben
droji šv. Komunija. Šioj dva
sinėj puotoj dalyvavo apie 
150 narių. Tikimės, kad kitą 
mėnesį dalyvaus ir tie na
riai, kurių buvo pasigęsta šį 
kartą.

Po Mišių parapijos salėj 
buvo bendri pusryčiai ir su
sirinkimas, kurį atidarė ir 
vedė dvasios vadas kun. E. 
Abromavičius, nes pirminin
kas ir sekmadieniais dirba 
dirbtuvėje. Perskaičius pas
tarojo susirinkimo protoko
lą, pirmiausiai ėjo įvairūs 
pranešimai, būtent:

Iš Federacijos 12 skyriaus 
kvietimas į rengiamą vaka
rą, kuris bus parapijos sa
lėj gruodžio 27 d. Tikimės, 
kad Šv. Vardo draugija gau
siu atsilankymu parems šį 
vakarą.

Iš Federacijos Chicagos 
apskrities skaitytas kvieti
mas į organizuotų katalikų 
konferenciją, kuri šaukiama 
lapkričio 15 d. Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. para
pijos salėj, Brighton Parke. 
Konferencija prasidės šv. 
Mišiomis 10:30 vai. ryto. Po 
Mišių šv. parapijos salėj bus 
bendri pietūs, o posėdis pra
sidės 2 vai. popiet. Susirin
kime išrinkta atstovai ir pa
skirta aukų konferencijos 
lėšoms padengti. Pavyzdis 
kitoms draugijoms.

Iš Labdarių Sąjungos 3 
kuopos pranešta apie ruo
šiamą metinę vakarienę pir
mą Advento sekmadienį. Rei
kia kiek galima papildyti 
senelių prieglaudos statymo 
fondas. Namas jau pastaty
tas, reikia tiktai vidus įren
gti, o tam trūksta lėšų. Šiuo 
metu Labd. Są-gos prieglau
doj jau randasi 11 senelių. 
Labd. Sąjungos metinis sei
mas bus lapkričio 22 d. Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos salėj, Brighton 
Parke. Seimas prasidės šv. 
Mišiomis 9 vai. ryto. Po pa
maldų salėj bus bendri pie
tūs, o posėdis prasidės 1 vai.

Išklausius ir priėmus pra
nešimą iš draugijos finansi
nio stovio, pranešta links
ma žinia, kad mūs klebonas 
jau sveiksta. Draugija už
prašė šv. Mišias, kad Die
vas duotų jam kuo greičiau
siai pasveikti ir grįžti mū
sų tarpan.

S. Gilvidas asmeniai dėko
jo draugijai ir kun. Abroma
vičiui už atsilankymą į jo 
brolio šermenis, maldas ir 
šv. Mišių auką.

Nutarta pataisyti biliardo 
stalą draugijos klūbruimy, 
kur nariai susirenka liuos
laikį praleisti. Klūbas labai 
švariai ir tvarkiai užlaiko
mas ir malonu jame valan
dą, kitą praleisti.

Taigi, gražūs darbai ir žy
giai Cicero organizuotų vy
rų. O kaip būtų gražu, jei 
visi mūs kolonijos lietuviai 
katalikai vyrai — ne tik 
jauni, bet ir senesnio am
žiaus pasirodytų tikrai vy
riškai — tai yra priklausy
tų prie šv. Vardo draugijos.

Susirinkimas baigtas dva
sios vado kvietimu į parapi-

Ar ateisi nors kvoferia 
tremtiniu sitšelpti?

Bridgeport. — Nesenai 
buvo rašyta “Drauge” apie 
šio skyriaus veikimo ir ren
giamą “bunco”, bet nebuvo 
'pažymėta, kada ir kur toj,, 
pramoga įvyks.

“Bunci” įvyks spalio 28 
d., Šv. Jurgio par. ‘mokyk
los kambary, tuoj po pamal
dų. Tikietai platinami. Pra
šomi visi nariai susirikti. 
Komisija stropiai darbuoja
si.. Rūpinasi, kad pramoga 
pavyktų. Bus naudingų da
lykų. Taip pat bus ir už
kandžio. •

Ši pramoga, surišta su 
mūsų vargstančiais broliais- 
sesutėmis Sibire. Taigi, jei 
atjaučiame jų padėti, atsi
lankykime į pramogą. Maža 
įžanga — 25c. Susirinksime 
nemažą sumą. O jų pašelpai 
jauskime, budėkime-ir visuo 
met būkim gailestingi trem 
tiniams. Čia gyvename per
tekliuj. Numeskime nors 
trupinius nuo savo stalo, o 
tie susidarys nemažą krūvą, 
jei tik visi juos nešime į 
vieną vietą.

. - ' t
Pramogos pelnas Lietu

vai Gelbėti Fondo Centro 
iždan, kad Federacija galė
tų dažniau tiesti pagelba 
ranką tremtiniams, reikia 
didinti jos iždą. Didinkime 
jį visi, o tada patys pasi
džiaugsime darbo vaisiais.

Laima

jos bazarą, kuriame yra 
daug įvairumo.

A. V&lanc us

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėfynos Pepsnos 
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 užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 2flth Street 
Chicago, UI., Tel. CAN. 2020

Ryloj uždarysime 
Aušros Variu parapijos 
"Rūtos" daržu

West Side. — Rytoj, spa
lio 18 d. Aušros Vartų pa
rapijos “Rūtos” daržo už
darymas. Klebonas kun. j. 
Dambrauskas, parapijos ko
miteto nariai, kviečia visus 
parapijiečius kuo skaitlin
giausiai susirinkti, gražiai 
pasilinksminti bendrai visi, 
ir ta pačia proga paremsite 
savo parapijos reikalus.

Tikimasi, kad ir svečių iš 
įvairių kolonijų privažiuos 
Užtat pravartu, kad mes 
vietiniai, dalyvautume kuo 
skaitlingiausiai, kad šis už
darymo daržo piknikas bū
tų sėkmingiausias už visus 
kitus, praeityje.

Taigi, koks oras bus, lie 
tus ar sniegas, bet piknikas 
įvyks, jei ne darže tai para 
pijos salėje, už tat visi da
lyvaukime jame. K.

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

Igrrilojame 
po visų 
Chlrųo.

REM KITS) 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGA

IS. KANTER, 8»v.
MUTUAL LIQUOR~CO.

4707 So. Halsted St. 
Telefonaa: BO ŪKE V ARD 0014

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

J?

VnAuSmd 
Protcctjon 
lor your 
hajfinąA.

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

Pranešimai
LRKSA Chicagos apskri

ties susirinkimas įvyks ry
toj, spalio 18 d. 2 vai. po- 
p:et Juozo J. Grish ofise,
4631 So. Ashland Avė. Visų 
kuopų atstovai kviečiami at
silankyti. Cicero, Dievo Ap
vaizdos, Bridgeport, No. Side 
ir West Pullman kuopos ti-: 1 vai. popiet mokykfos kam
kimos taip pat š:ame susi
rinkime atstovaujamos.

Valdyba

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 18 
d., 2 vai. popiet, šv. Kazi
miero akademijoje. Visų AR 
D skyrių prašome dalyvauti 
susirinkime. Išgirsime rapor
tą iš “šaltojo” pikniko. Taip
gi prašom visų skyrių at
vykti su raportais iš savo 
darbuotės įvykusiame pikni
ke. Pasigendame atstovių iš 
7 sk., West Pullman. Kvie
čiame būtinai dalyvauti šiam 
susirinkime.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės laikys susirinkimą spa
lio 18 d., 2 vai. popiet para
pijos svetainėj. Valdyba

Marąuette Park. —• Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, spa
lio 18 d. 2 vai. popiet para
pijos svetainėje. Visi ben
dradarbiai 5 skyriaus ma
lonėkite ateiti į susirinki
mą. Valdyba

Town of Lake. — Draugi
ja Šv. Elzbietos laikys mė
nesinį susirinkimą spalio 18 
d. 2 vai. popiet parapijos 
svetainėje. Prašome visų na
rių skaitlingai susirinkti.

Valdyba
_____________ _ »

Town of Lake. — Karei
vių Motinų Draugijom susi
rinkimas įvyks spalio 18 d.

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI!

iuapcuti^
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI,

Vlenlntėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. s 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vafcĮ) 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O IdlJ
0755 So. VVestern Avenne 

Phone: GROveMil 2242

r, <

• V1 Rj

SA

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOSTMGK) RATOMS.■ ____ • •. /
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,006.60 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%’ Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE [STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

SIMANO DAUKANTO 'DRAUGIJA RENGIA
49-tą METINĮ KONCERTĄ
IR KOMEDIJŲ 2 VEIKS. LIETUVIŠKOS VESTUVES
Sekmadienį Spalio (Oct.) 18 d., 1942

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDIT., 3133 S. Halsted St. 
Programą išpildys Suvalkiečių Choras po vadovyste Anna 

Melrick. Po programo šokiai
Taipgi bus pagerbti" nariai, kurie neėmė pašelpos 

Pradžia 4:30 vai, vak. įžanga 55c
Kviečia visus atsilankyti Komitetas ir Visa Draugija

bary. Visos kareivių moti
nos, žmonos, seserys kvie
čiamos atsilankyti ir atsi
nešti tarnaujančių kariuome
nėj adresus. Valdyba

C-cero. — Visų Šventųjų 
draugystės svarbus susirin
kimas įvyks sekmadienį, spa
lio 18 d. 1 vaL popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:s
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

816 W. 33 r d Place, Chicago, III.

DIDELIS I4PARDAVa_.A8 MUSŲ 
MILil.NIARO STARO MI'ZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKI r PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTl
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLU- 
TES su “cases” — >85.00, >37.60, 
145.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI4KI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$4.50. $8.60, $12.50 lkl $85.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 Ir $150.00. BASO UŽ- 

»DENGALA8 — $l*e«. SMICB-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. • VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $8.00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dSI vi
sų vlrftmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60. 
$23.60, $35.00. $60.00. PEDALS.
HI BOYS. OTMBOL8, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasu lr “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams. Trt flboms. Sazaphonea, 
Smulkoms lr Guitarams. 

GOLDSTEIN’S MUŠIU SHOP 
•14 MaxweU SU. Cbicago.

Sekmadienį, spalio 18 d. 1
vai. popiet paprastoj vietoj 
įvyks svarbus dr-jos “Lie
tuvos Ūkininko” mėnesinis 
susirinkimas. Prašoma narių 
susirinkti, nes bus daug 
svarbių reikalų svarstoma.

-----------

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūAles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsldukla nulrmlntomls kainom!*. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <£00 nn

I vertės “close out” kaina ........................... ....................iJmtnUU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nn*«.Td'
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ......................... U j F L«P

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra tertė uuo $15.00mn ne <tl R 
iki $35.00. Parsiduoda dabar. *P3»'■PAO./U

[FUR COATS, $75.00 vertės, nn
Parsiduoda po tiktai ........................................................

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų CC QC <JO QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina 11

[MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’] QQ 
da po tiktai ............................................................................ m>1.3O

| $15:00 vertės KOTAI, <£Q *7C
parsiduoda po tiktai ........................................................ OO. ' *

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Sets — Parlor 
Sete — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators —• 
ViuBhtm — Mangeto — and 

Stovės.
Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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..

Mm kalno* perkant 4 tonus ar suvirš
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

Plunksnų Kaldras
PADAROME IA JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Inc.

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

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

*8.65
*9.20
*10.50

i
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NEKALTO PRASIDĖJIMO SV. MARIJOS PAR.
Sekmad., Spalių 18 d., 1942
Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon.

Kaip kiti mūsų parapijos piknikai, taip ir šis 

žada būti malonus ir linksmas visiems ! PIKNIKAS VYTAUTO DARŽE
(115th Street, tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.)

Ne tik imtys atsilankykite, bet paraginkite ir 
taipgi savo draugus ir pažįstamus atvykti.

I
TAI BUS TIKRAI DIDELIS IR DRAUGIŠKAS MŪSŲ PARAPIJOS RUDENINIS IŠVAŽIAVIMAS I

Nuoširdžiai kviečiu visus savo parapijonus dalyvauti šiame piknike . • Kleb. Kun. A. Briška.

STILLWELL KALBA Į KINIEČIUS KOVOTOJUSCHICAGOJE DEVYNI ŽUVO 
KARIŠKO LĖKTUVO KATASTROFOJE

II I
Lėktuvo dešinysis sparnas užkliuvo 

už medžio, krito į žemę ir paskendo 
liepsnose.

Pereito ketvirtadienio užvakar skrido per Chicagą,
t

neaišku ar jis norėjo nusi
leisti Chicagos airporte ar 
kitur. Sakoma, kad iš karto

(spal. 15 dieną) vėlai vaka
re Chicagoje susidaužė ir 
sudegė didelis kariškas lėk
tuvas, kurio katastrofoje žu buvo matyta, *kad lėktuvas 
vo devyni armijos oficieriai 
ir vyrai.

skrido į rytus, kryptimi 
Chicagos airporto, paskui

Didelio kariško lėktuvo ’ pa8ukę3 ‘ Siaurę ir paakui ‘ 
vakarus.katastrofa įvyko netoli 67th 

Street ir Harlem avenue. Sa 
koma, kariškas lėktuvas 
DC-3 skrido iš Sedalia, Mo. 
Katastrofas priežastys ti
riamos.

BCogas oras ir airportas 
buvo uždarytas

Užvakar Chicagoj buvo 
blogas oras, todėl ir airpor
tas buvo uždarytas. Galima 
buvo matyti žemė nusilei
dus tik 500 pėdų, o prieša
ky tegalima matyti tik pusę 
mailos. Dėl blogo oro vienas 
lėktuvas buvo pasiųstas at
gal į St. Louis, o kitas į 
Indianapolį.

Nukrito ir sudegė

Sakoma, kad lėktuvas nu 
sileido gana žemai skrendant 
į pietų vakarus ir lėktuvo 
dešinysis sparnas užkliudė 
medį, susidaužė į žemę ir 
lėktuvas dar rėžė žemę, vė
liau pasirodė liepsna ir 
smarkiai lėktuvas pradėjo 
liepsnoti. Manoma, kad lėk
tuve buvo daug prikrauta
gazolino.

i

Didelis kariškas lėktuvas 
tik nepasiekė farmerio Da- 
vid Ridderhoff namą, neto-

jli Harlem avė ir 67th str. kliuvo už medžio ir krito į 
į Ridderhoff’s sūnus Marvin, žemę, nuo troko už kokių

' ' 'Z.Ą' ' ' ♦ CįSK
nfll

v>.

mu

Kariškas / *

('‘Drausas” Acme teiepauio<

Lt. Gen. Joseph W. Stillwell ugningai kalba į kiniečius karius jų kalba. Amerikos ge
nerolas yra “kur tai Indijoje”, kuris senus kiniečių kovotojus yra perorganizavęs į mo
dernišką armiją.

buvo troke, krovė iš jo šie
ną, kai lėktuvas nukrito ne 
toli jų namo.

Keturiolikos metų vyru
kas sako:

— Išgirdau didelį lėktu
vo užimą, atrodė, kad lėktų 
vas tiesiai į mane lekia, iš
šokau iš troko, lėktuvas už-

lėktuvas, kuris 14 metų amžiaus, tuo laiku 100 pėdų. Motoras ūžė ir

Parodo!
MAŽIAUSIA Nikotino 
MAŽIAUSIA Erzinančiu savybių

Tars and Resins)
KAIP RODO BEŠALIŠKI READER’S DIGEST TYRIMAI

OLD GOLD

rėžė žemę, 
liepsnos.

Ką sako kiti
Edward Salecki, 22 m., 

5840 South Harlem avė., šį 
jauno vyruko pasakojimą 
patvirtina. Jis matęs, kad 
dešinysis lėktuvo sparnas 
užkliuvo už medžio, prieš 
pat lėktuvo katastrofą.

Kada policija atvyko, tai 
lėktuvas buvo paskendęs 
liepsnose. Gaisrininkams bu 
vo sunku prieiti prie lėktu
vo, nes buvo labai molėta 
žemė. Tuojau atvyko keli 
šimtai kariškos policijos ir* v
pašalino žmones, kurie ver
žės žiūrėti baisios scenos ir 
kliudė susisiekimą.

vėliau pasirodė

lakūnų kūnai 
7838 Cottage

Grove avė.
Žuvusių pavardės bus vė

liau praneštos. Pirmiausia 12732 Warren boulevard,

Žuvusiųjų 
nuvežti’ į

Stritkarių susidūrime 
sužeistas lietuvis; ka
tastrofoje vienas 
sunkiai sužeistas

Užvakar apie 5 valandą 
vakare prie Adams ir Frank 
lin gatvių įvyko stritkarių 
katastrofa, kurioje keli as
menis sužeisti.

Mrs. Eilėn Humes, 70 m., 
3250 West 62d str., aplau
žyta galva ir ji nugabenta į 
kauntėp ligoninę, su ja į tą 
pačią ligoninę nugabentas 
George Alyauskas, 58 m., 
6929 So. Washtenaw avė. 
David Mason, 62 m., 2340
Geneva terrace, buvo nuga
bentas į Grant ligoninę. 
Alyauskas ir Mason nesun
kiai sužeisti.

Stephen Evanhoff, 50 m.>

X Domicėlės Gasparkie- 
nės, žinomos West Side vei
kėjos, vienturis sūnus Jur
gis, šiandie, spalio 17 d., 
4:30 vai. popiet susituoks su 
Virginija Stancik. šliūbas 
bus šv. Jurgio bažnyčioje, o 
vestuvių puota salėj adresu 
2337 S. Kedzie Avė.

X Kotrina Sriubienė, pla
čiai Csicago lietuvių tarpe 
žinoma veikėja, serga nuo 
spalio 11 dienos. Guli namie 
dr. Stonio priežiūroj. Slau
gės pareigas eina jos duktė, 
kuri su savo vyru Phillips 
šiuo metu vieši pas uošvius. 
Sriubai gyvena Ciceroj ad-

j resu 1315 So. 50 Avė.
. • •

X Šv. Jurgio parapijos 
auksinio jubiliejaus iškilmė
se pirmadienį, spalio 26 d., 
J. E. vyskupui Wm. O’Brien, 
D.D., celebruojant iškilmin
gas šv. Mišias, giedos Sas
nausko vardo vyrų choras. 
Mišios bus už mirusius tos 
parapijos parapijonus.

Lapkričio mėnesi bus 
išduotos pagrindinės 
"A" knygelės

bus pranešta 
apie žuvusius.

namiškiams

Surastas cigaretų bandymas padarytas per Read- 
er’s Digest, labai atsiliepia i daugel) rūkytojų.
Tie bešališki bandymai 7 vadovaujančių cigaretų 
parodė .,'
★ Durnuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA nikotino!
ir Old Gold buvo MAŽIAUSIA (rituojančių sa

vybių (tars and resins)!
Dadėkit prie to dar ekstra malonumą — puikų 
naują skonį—šiandieniniuose Old Gold! Pabandy
kit jus patys. Gaukit Old Gold!

P. LOK1LLAKDCOMPAN7. EalablUhrd 1700

. NUO KRAŠTO IKI KRAŠTUI VISI LINKSTA PRIE OLD GOLD

50 policininku ieško 
penkių banditu, kurie 
apiplėšė 18 krautuvių

Chicagoje 5 per paskuti- 
nias tris naktis penki plėši
kai yra apiplėšę 18 krautu
vių ir pagrobė $1,051 '

Banditai yra apsiginkla
vę brauningais ir prastai 
apsirengę, jų amžius yra 
tarp 20 ir 28 metų. Daugiau 
kaip 50 policininkų ieško 
banditų.

stritkario vairuotojo, kuris 
važiavo į rytus, buvo su
žeista krūtinę ir jis nuga
bentas į Henrotin ligoninę. 
O stritkario vairuotojas La- 
ddie Tetrev, 35 m., 2753 So. 
Ridgeway, kuris važiavo į 
vakarus, nebuvo sužeistas.

Lapkričio mėnesį bus iš
duotos tik pagrindinės “A” 
knygelės, pagal kurias bus 
galima gauti gazolino va
žiuoti 2,880 mailių per me
tus. Jei kas norės tuo pačiu 
laiku daugiau gauti gazoli
no, tai galės išpildyti apli
kacijas priedui. “A” ir “B” 
knygelė kartu duos gazolino 
važiuoti 740 mailių per mė
nesį. Jei kas norės dar dau
giau gauti gazolino, negu 
duoda teisę “A” ir “B” kny 
gėlė, tai turės įrodyti, kad 
jis eina svarbias karo ar 
visuomenės gerovės parei
gas.

Policija nuvežė nuo gatvių
150 senų automobilių, kurie 
riogsojo gatvėse palikti ir 
atidavė karo produkcijos 
reikalams.

Vienas automobilis 
negalės turėti daugiau 
penkių padangų

Vienas automobilis galės 
turėti tik penkias padan
gas. Jei kuris automobilis
tas turės daugiau negu pen 
kias padangas vienai maši
nai, tai jis negaus gazolino 
tol, kol neperduos į kitos 
rankas to, ką jis turi vir
šaus, negu penkias padan
gas vienam automobiliui.

Dar nežinia kada bus 
šaukiami Illinois 3-A 
vyrai į kariuomenę

Pulk. Paul G. Armstrong, 
statė director of selective 
Service, praneša, kad dar 
nežinia, kada bus 3-A vy
rai Illinois Valstybėje šau
kiami į kariuomenę. Todėl 
spėjimai, kad vyrai 3-A bus 
šaukiami tada ar tada netu 
ri reikšmės.

X Edvardas Vaitkus, žen
tas seno “Draugo” skaityto- 
jaus Jurgio Žadeikio, 141 S. 
Central Avė., išvyksta į ka
riuomenę. Spalio 24 d. iš
vyks į Camp Grant Induc- 
tion Center. Edvardas yra 
dirbęs Rock Island geležin
kelio linijoj inžinieriaus pa- 
gelbininku. Jo noras yra į- 
stoti į armijos inžinierių 
korpusą.

X Skirius, Navikaitė, Ša
tas, Venčytė ir Petrauskaitė 
išrinkti atstovauti Ateitinin
kų draugovę busimoj Fede
racijos šaukiamo j lietuvių 
katalikų konferencijoj lap
kričio 15 d., Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapi
jos salėj.

X Per a. a. B. Rašinskie- 
nės iškilmingas laidotuves iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, rūpes- 
,čiu laid. direktoriaus St. Ma- 
’ žeikos, gedulo mišias įspū- 
į dingai giedojo pakviesti Chi-
| cago lietuviai vargonininkai.
I

X Juozas Žemaitis, 2931 
i So. fcmerald Avė., išvyko į 
kariuomenę. Pažy m ė t i n a, 
kad jau trečias iš eilės bro
lis karo tarnyboje. Vincas 
ir Antanas jau seniau yra 
išvykę. Jų motina — Uršu
lė Žemaitienė, yra pavyzdin
ga parapijos ir draugijų dar
buotoja.

X J. Platak, sūnus Plata- 
kų iš Bridgeport ir pasau
linis “handball” čempionas, 
yra virėju vienam U. S. ka
ro laive ir gaudo priešo sub- 
marinus. Taip buvo paskelb
ta per radio. Sako, yra vie
nas geriausių virėjų. Vadi
nas, per aštuonis metus Pla- 
takis buvo “handball” čem
pionas, dabar čempionas-vi- 
rėjas.

X L. V. Chicago apskrities 
šauktas pastarasis susirin
kimas šv. Kryžiaus parapi
jos salėj neįvyko. Atsilankė 
tik pirmininkas ir Cicero 
kuopos atstovai. Didelių nuo
pelnų organizacijos šakai — 
Chicago vyčiams gręsia pa
krikimas. Reikia gelbėti. 
Tam šaukiama vyčių konfe
rencija lapkričio 8 d., Cice
ro parapijos salėj.

X Barbora Pcpper (Pipi
rienė), 3117 S. Union Avė., 
neseniai ir antrą savo sūnų 
išleido į kariuomenę. Jau
nesnysis Povilas buvo pa
šauktas praeito rugpiūčio 
mėnesį, o vyresnysis Pranas 
liuosnoriai išvyko. Namie li
ko tik su viena dukterim 
Salome. Kita duktė yra įsto
jus į Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyną. Vyras per pra
eitas Kalėdas žuvo automo
bilio nelaimėj.


