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SOLOMONS
Sausžemio, jūros ir oro jėgos 
grumiasi už Guadalcanal salą

Smogta japonų transportui ir 
kruizeriui; atakuota Kiška sala

WASHINGTON, spal. 18. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad visų rūšių gin
kluotomis jėgomis amerikie
čiai kovoja su japonais dėl 
Solomon salų — pietvakari
niam Pacifike. Už Guadal- 
čanal salą kovos eina saus- 
žemy, jūroje ir ore.

Anot laivyno komunikato, 
mūšiai vis labiau smarkėja 
ir artimiausiuoju laiku rei
kia laukti lemiamųjų kovų. 
Sunku pasakyti, kaip jos 
užsibaigs. Tačiau tikima, 
kad U. S. jėgos ims viršų ir 
laimės. Japonų pasišovimas 
atsiimti salas bus sutriuš
kintas.

Potvyniai ištiko 
tris valstybes; 
yra žuvusiųjų

WASHINGTON, spal. 18. 
— Keletą parų lijęs lietus 
sukėlė potvynius paupiais 
trijose valstybėse — Mary- 
land, Virginia ir W. Virgi
nia, taip pat Washingtone ir 
apylinkėse. Potomac upėje 
vanduo aukštai pakilo.

Anot gautų žinių, mažiau
sia 15 asmenų žuvo. Tūks
tančiai žmonių neteko pas
togės.

Pats Washington miestas 
mažai nukentėjo. Vietomis 
netekta elektros šviesos.

Amerikos laivyno vadai 
sako, kad dabartinius mū
šius reikia skaityti įžangia- 
maisiais j galutines kauty
nes.

Washingtone pripažįsta
ma, kad japonų žygiai prieš 
Guadalcanal yra rimti.

Gautais pranešimais, a- 
merikiečių jėgos imasi visų 
priemonių atkaklų priešą 
suklupdyti. Bombonešių 
bombomis pataikyta vienam 
japonų transportui ir vie
nam kruizeriui. Abudu lai
vai sugadinta.

Kovose už Solomons japo
nų nuostoliai: 8 laivai nus
kandinta ir 49 kiti sugadin
ta. Iš šių trys, regis, taip 
pat nuskendo. 291 japonų 
lėktuvų numušta.

Amerikiečių bombonešiai 
vėl atakavo Kiška, Aleuti- 
ans. Patirta, kad ten japo
nai išlaipinę daugiau kariuo
menės ir stipriau įsitaiso. 
Tačiau amerikiečiai orinė
mis bombomis tuojau viską 
griauja.

Be to, lakūnai atakuoja ir 
kitas japonų bazes, ypač So
lomons ir kitų salų grupių 
apylinkėse.

Anglija šiemet 
neturės eglaičių

Taylor malėsi 
su prezidentu

LONDONAS, spal. 18. — 
Pranešta, kad Anglija šie
met Kalėdomis neturės na
muose eglaičių ir vargiai 
šių medelių galės gauti ir 
Amerikos kariuomenė savo

WASHINGTON, spal. 18. i stovykloms. Geležinkeliai 
— Prezidentas penktadienį' užimti karo reikmenų ir ka- 
priėmė grįžusį iš Vatikano riuomenės vežiojimu, 
savo atstovą popiežiui My- f
roną Taylor. „ Į STOKHOLMAS. — Na-

Po konferencijos su pre- , ciai įstiprina Olandijos pa- 
zidentu Taylor pareiškė, kad | krantes. Pranešta, iš ten vi-
jis pateikė jam iš savo mi- i si gyventojai pašalinami, 
sijos raportą ir prezidentas Į ■
buvo patenkintas.

Klausiamas, kada jis grį
šiąs atgal Vatikanan, atsa
kė, kad tikrai nežinąs.

Mirė Rio de Janeiro 
kardinolas Cintra

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, spal. 18. — Mirė kar
dinolas Sebastiano Leme da 
Silveira Cintra, Rio de Ja
neiro arkivyskupas, 60 m. 
amž.

WASHINGTON. — Pot
vynius sukėlęs vanduo nus
lūgsta. Sukelti 
nuostoliai.

LAKŪNAI SUNAIKINO “AŠIES“ TRAUKINĮ TYRUMOSE

(“Draugas" Acme loiovuutu.

RAF kovotojai ir lengvieji bombonešiai iš pietų Afrikos sunaikino priešo (“ašies”) 
prekybinį traukinį pietų Egipte. Traukinys ir jo 26 vagonai buvo subombarduoti ir pa
degti iš oro bombų, vienas vagonas su amunicija buvo sutriuškintas į šipulius ir į gar
vežį pataikė lėktuvo bomba. Ši nuotrauka buvo padaryta iš lėktuvo uodegos (užpakalio)

Kongreso žemesnieji rūmai pravedė 
18 -19 metų amž. jaunuolio draftą

Senatas šiandie gaus iš
komiteto raportg šiuo klausimu
WASHINGTON, spal. 18. ? pripažintas. Tais priedais 

— Kongreso žemesnieji- rū-! norėta padaryti jauniems 
mai vakar 345 balsais prieš
16 pravedė 18—19 amž. jau
nuolių drafto bilių taip, kaip 
vyriausybė reikalavo.

Rūmai tik penkias valan
das svarstė gavę iš karinių 
reikalų komiteto bilių.

Per svarstymus buvo iš
kelta keletas priedų ir pas
tabų. Tačiau nė vienas ne-

Rusai triuškina vokiečių tankus 
Stalingrado fronte ir nesitraukia

MASKVA, spal. 18. — So
vietų vadovybė praneša, kad 
rusai Stalingrado mieste ir 
apylinkėse, kaip paprastai, 
neleidžia vokiečiams plačiau 
įsivyrauti.

Vokiečių infanterija su 
tankais, kurių būta apie 30, 
praeitą naktį buvo pakilusi 
per fabrikų griuvėsius ata
kuoti rusų pozicijas. Bet 
rusai staiga išjudo ir kovų 
sėkmėje vokiečiai ne tik at
blokšti, bet ir visi jų tan
kai sunaikinti.

Kitoje vietoje rusai neįs
tengė atlaikyti prieš vokie
čių spaudimą ir net keturis 
kartus turėjo atsimesti at
gal. Pagaliau* jie susigriebė 
ir vokiečius atbloškė.

Stalingrado šiaurvakaruo
se rusai konsolidavo savo 
pozicijas ir kai kuriuose ba
ruose sukėlė kontratakas, 
nuo kurių vokiečiai daug nu
kentėjo.

Mozdok srity, Kaukaze, 
vokiečiai buvo sukėlę dvi a- 
takas po smarkaus artileri
jos apšaudymo. Tačiau ir 
ten atmušti ir apie 400 vo
kiečių nukauta.

Nepaisant rusų herojiškų 
žygių, Stalingrade ir apy
linkėse stovis yra rimtas. 
Vokiečiai divizijas paskui 
divizijas siunčia prieš ru
sus. Vokiečių lakūnams 
mieste mažai kas yra veikti. 
Nes kuone visas miestas y- 
ra griuvėsių krūvos. Tarp 
tų griuvėsių ir namų rūsiuo
se rusai įsitaisę pozicijas. 
Už barikadų yra kulkosvai
džių ir prieštankinių patran
kų lizdai.

Jau 55-oji diena kaip Sta
lingradas atakuojamas.

Britų komunistai 
puola Churchillį, 
jo vyriausybę

LONDONAS, spal. 18. — 
Centralinis komunistų par
tijos komitetas nusisuko 
prieš ministro pirmininko 
Churchillio vyriausybę su 
griežtais savo reikalavi
mais. Jis reikalauja:

Šiemet būtinai atidaryti 
antrąjį frontą.

Panaikinti “akmens sie
nos nusistatymą” Indijoje.

Iš visų valdinių aukštųjų 
pozicijų pašalinti “profašis- 
tus.”

Prancūzai įspėjami 
nevartoti jokiu 
britu ginklu

De Gaulle šaukia 
prancūzus sukilti

LONDONAS, spal. 18. — 
Laisvųjų kovojančių pran
cūzų vadas gen. Charles de 
Gaulle ir jo sekėjai, kurie 
užsieniuose daug veikia 
prieš nacius ir prieš Vichy 
vyriausybę, šaukia persekio-

vyrams kai kurių lengvatų. 
Tačiau viskas atžerta.

Be kitko atmestas ir iš
keltas sumanymas, kad 
drafto amžių vyrams suma
žinti nuo 45 iki 40 metų, 
jei jaunuoliai bus šaukiami. 
Bet ir šis sumanymas nega
vo pritarimo.

Senato karinių reikalų 
komitetas šį bilių senato 
rūmams raportuos rytoj, 
pirmadienį. Spėjama, kad ir 
senatas greitai apsidirbs 
šiuo klausimu.

Darbams, matyt, 
panaudos kalinius

BERNAS, Šveicarija, sp!
jamua ir spaudžiamus pran- 18' ~ Italija aPle S00’000 

sukilti prieS savo | darWniDl,« icūzus pi ICO V M i ~

spaudė jus ir jais nusikraty- bus Vokietijon. Dabar pati
ti. Laisvieji prancūzai žada 
visokią savo tautiečiams pa
galbą.

HELSINKIS. — Suomių 
autoritetai užgina iš Zuri- 
cho žinią, kad būk Suomija 
siekianti taikos su popie
žiaus pagalba.

neturi darbininkų. Gautomis 
žiniomis, Italijos vyriausy
bė planuoja paroliuoti iŠ ka
lėjimų apie 42,000 kalinių ir 
juos pristatyti prie darbų.

■. ... ;
VICHY. — Vyirausybė 

užgina, kad būk per riau- 
i šes daug prancūzų nušauta.

■ i i ■

CHICAGOJE
Reikia, daugiau sirenų 

Priešorinių atakų aliar
mo sirenų Chicagai dar ne
pakanka. Taip sprendžia 
ekspertų komitetas. Sako, 
kad reikia mažiausia dar a-VICHY, spal. 18. — Mar

šalo Petain miniatrų tary- Pie 19 &arlni« siren,»-

Kitas negras 
milinčkiotas

Ašies submarinas nuskandino 
pervažą; žuvo 137 asmenys

SYDNEY, Nova Scotia, 
spal. 18. — Praeitą trečia
dienį vakarą sutorpeduotas 
ir nuskendo Newfoundland - 
Nova Scotia pervažas gar
laivis “Caribou”, su kuriuo 
žuvo 137 asmenys, pranešė 
Naujosios Škotijos vyriau
sybė. Tarp žuvusiųjų yra ir 
amerikiečių.

foundlando vyriausybei. Jis 
plaukiojo tarp Sydney ir 
Port aux Basques.

Sutorpedavęs laivą ašies 
submarinas iškilo iš van
dens ir stebėjo, kaip “Cari
bou” skęsta ir kaip žmonės 
šaltose bangose kamuojasi.

Pranešta, kad tarp žuvu
siųjų amerikiečių buvo 8Kanados laivininkijos sar

gyba išvadavo 101 keleivių , tarnybos vyrai ir 5 civili 
milžiniški ir įgulos narių. Laivas buvo I niai. Tarp žuvusiųjų yra 15 

. 2,200 tonų ir priklausė New-1 moterų ir 12 vaikų.

LAUREL, Miss., spal. 18. 
— Pietinėj šios valstybės 
daly vakar dar vienas neg
ras zmlinčiuotas. Tad praei
tą savaitę nulinčiuota trys 
negrai.

Paskutinė 'gaujos auka 
yra negras Howard Wash, 
45 m. amž. Arti Laure! jis 
pakartas.

U. S. kariuomenė 
Liberijoje

MONROVIA, Liberija, sp. 
18. — Šion negrų respubli- 
kon prisiųsta J. A. Valsty
bių kariuomenė.

(Liberija yra vakariniuo
se Afrikos pakraščiuose).

ba paskelbė įspėjimą neoku
puotos Prancūzijos prancū
zams (okupuotos Prancūzi
jos prancūzai yra nacių kon
trolėje), kad jie nieku būdu 
nevartotų jokių britų gink
lų, kurie gali būti iš lėktu
vų parašiutais paskleisti 
Prancūzijoje.

Ministrų taryba pareiš
kia, kad už tai yra numaty
tos aštrios bausmės, neišė
mus nė mirties bausmės. 
Dėl to, sako, prancūzai • turi 
būti apdairūs.

WASHINGTON. — U. S. 
bombonešiai smogė dviem 
japonų nankintuvams, Aleu
tians. Matyt, vienas nus
kandintas.

ALMAGORDO, N. M., 
spal. 18. — Arti Magdalena 
į kalną smogė skrindąs ke
turių motorų armijos bom
bonešis. 9 lakūnai žuvo.

Paliaubų diena
Chicagoj planuojama Pa

liaubų dieną, Lapkričio 11 d., 
paaukoti išimtinai laužą 
rinkti. Kai bus renkama kuo 
daugiau laužo, bus greites
nis laimėjimas.

Bendruomenės fondas

Vakar visose katalikų baž
nyčiose Chicagoj kunigai 
kvietė tikinčiuosius, kad 
kiekvienas pagal savo išga
lės prisidėtų aukomis prie 
Bendruomenės fondo sukėli
mo. Kad ir mažiausia auka 
yra geistina,

Sintetinės gumos
padangos

Gumos direktorius W. M. 
Jeffers lankėsi Chicagoj. Jis 
pranešė, kad chemikai jau 
išsprendė sintetinės gumos

tikrosios gumos savybių.,
, Tačiau iki 1944 metų gami
namos gumos vargiai pa
kaks padangoms tiek, kad 
visi galėtų naudotis.

Pal. Mot*nos Cabrini 
bažnyčia

Chicagos arkivyskupas 
S. A. Stritch vakar pašven
tino naują italų bažnyčią, 
743 So. Sacramento bulv., 
dedikuotą palaimintosios 
Motinos Cabrini pagarbai. 
Naujoje bažnyčioje tikintie
ji melsis, kad Motina Cab
rini būtų kanonizuota. Iš 
Vatikano pranešta, kad po 
karo kanonizavimo klausi
mas bus svarstomas.

Italams grąžintos 
rezidentų teisės

J. A. Valstybių teisingu
mo departamento (generali
nio prokuroro) Francis Bid
dle nuosprendžiu apie 20,000 
italų nepiliečių Chicagoj va
kar grąžintos rezidentų tei
sės. Išaiškinta, kad italai y- 
ra priešingi fašistų valdžiai 
Italijoje ir jie yra šios ša
lies vyriausybei pilnai išti
kimi.

Jiems negrąžinami kon- 
problemą ir už kokių penkių fiskuoti jų ginklai, kameros 
ar šešių mėnesių bus imtasi ir radijai, bet nedraudžiama 
gumą gaminti. Guma turės tai visa įsigyti.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
PIRMAS KENOSHA'S LIETUVIS ŽUVO JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ KARIUOMENES TARNYBOJE

Jurgis Kazimieras xSha- 
r&uskas mirė spalio 15 die
ną 7:20 ryto, priėmęs $v. 
Komuniją ir išklausęs Šv. 
Mišių.

Jis buvo 21 metų amžiaus, 
gimė 1921 metais Kenosho
je, ir buvo krikštytas šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Jisai baigė Šv. Petro para
pijos pradžios mokyklą, Mc- 
Kinley Junior High, ir Ke
nosha Senior High mokyk
las.

tyros širdies lietuvis ir sa
vo dalyvavimu ir darbais pil
nai užsitarnavo bent kiek 
pagarbos, kad jo draugai ir 
pažįstami galėtų jo praeiti
mi susipažinti, jam pagarbą 
atiduoti ir jo tėveliams už
uojautą parodyti.

Kazimieras Stulgaitis

Kenoshos Kronika
Mirtis
ir šv. Petro parapijos neap- 

Velionis įstojo Jungtinių lenkia. Pereitą savaitę neti-
Valstybių kariuomenėn rug
sėjo 11 dieną, 1942 metais. 
Tarnavo 28-tam pulke, prieš- 
orinėje divizijoje, Camp VVal
lace, Texas. Jurgis buvo ski
riamas oficieriaus mokymui 
aukštesnei tarnybai.

Prieš išvykstant kariuo
menėn Jurgis gyveno pas 
savo tėvelius, 5316 33rd Av., 
dirbo Simmons Co., priklau
sė Birutės, ir Šv. Vardo drau 
gijose, ir grojo garsiam Am- 
bassadors orkestre. Jis bu
vo labai gabus menininkas. 
Mėgo medžio ir geležies iš- 
dirbystę, atsižymėjo kaipo 
gabus fotografas ir radio 
technikas. Prieš išvažiuo
siant apvažinėjo vakarines 
dalis Jungtinių Valstybių.

Amžiną atilsį Jurgis Sha- 
rauskas paliko nuliūdusius 
tėvus, Kazimierą ir Agotą 
Sharauskus, dėdę Vincą Buit 
kų, pusbrolį Joną Buitkų, 
ir gimines: Marijoną Dap
kienę Kenoshoje ir Ignacą

keta mirtis atėmė iš mūsų 
tarpo Juozą Laucių. Jam be
dirbant American Brass Co. 
dra tas perėjo dešinę pusę 
virš plaučių ir išlindo per 
kitą pusę. Ir Už 10 minučių 
pasimirė. Ta nelaimė įvyko 
spalio 5 d. popiet. Buvo iš
kilmingai palaidotas atlai
kius trejas šv. Mišias, spa
lio 9 d., kurias laikė, klebo
nas kun. Pr. Skrodenis, M.I. 
C., kun. Antanas Ignotas, M. 
I.C. ir svetimas kunigas iš 
Holy Rosary Chairch. Palai
dotas Šv. Jurgio kapinėse. 
Patarnavo graborius M. Mis- 
chler.

Su šiuo pasauliu persisky- 
rė Uršulė Macnonienė 58 m., 
kuri ilgai sirgo, spalio 13 d., 
Šv. Kotrinos ligoninėj. Jinai 
buvo irgi iškilmingai palai
dota spalio 15 d. iš Šv. Pet
ro parapijos bažnyčios po 
atlaikytų trejų šv. Mišių, 
kurias laikė klebonas kun.
Pr. Skrodenis, MIC., kun. An 

ir Mikaliną Jurkšus Chica- įftnaa Ignotas, MIC., ir kun.
Jonas Jančius, MIC. Palai
dota Šv. Jurgio kapinėse. Pa
tarnavo graborius Crossin.

goję ir daugybę artimų drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pas 
Mischler, graborių. Tėvai 
kviečia draugus ir pažįsta
mus atlankyti jų mylimą sū
nų, kurio kūnas bus parvež
tas į Kenosha ir čia bus pa
laidotas.

Velionis iki mirčiai buvo

i.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

t-

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHIPAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887 ’
Bm. J. KAŽANAUSKAS 

Sekretorius

MARYLAND MIESTAS PATVINO, PAVOJUS GRĘSIA VVASHINGTON

("Drtutu" Acme teiepi

Vyriausioji Cumberland, Md., miesto gatvė apsemta vandenio, kad pakilo vanduo iš 
Potomac upės. Taip pat potvynis grąso Washington. D. C., tai yra pirmas toks potvynis 
sostinės istorijoje.

pijonus, pažįstamus pasi
rinkti vieną patogiausią va
karą ir atsilankyti. Bet bū
tinai visi turėtų dalyvauti 
paskutiniame vakare, kada 
bus leidžiama 10 stambių 
dovanų. Taipgi kviečiami ir 
kaimynai iš Milwaukee, Ra- 
cine ir Waukegan atsilan
kyti ir gražiai su mumis lai
ką praleisti.

Parapija jau nupirko ir 
užmokėjo už sklypą žemės 
šalia klebonijos. Dabar mes 
ir remiamės ant šio bazaro 
didelio pasisekimo, kad ga
lėtumėm tuoj žemę gražinti

ir taisyti. Lai nė vienas svei
kas parapijos šįmet bazarą 
neapleidžia. Atsilankyti sykį 
į metus į vieną didelį paren
gimą kiekvienas gali.

Pranciškų bankietas

kuris įvyko spalio 4 d. gra
žiai ir sėkmingai praėjo. Dėl 
pradžios prisidėjo sekantie
ji: $11.00 — Pranas Stan
kus. $5.00 — Pranciška Ar- 
lickienė. $2.00 — klebonas 
Pr. Skrodenis, Pranas Gab
rėnas, Pranas Kodis, Juoz. 
Arlickis. $1.50 — Pr. Paliu- 
kaitė. $1.00 — Pr. Barodica, 
Pr. Lukošienė, Pr. Meldis, 
Pr. Sasnauskas, Pr. VaiČe- 
liūnienė, Pr. Vitkus, Juozas 
Švelnis.

Po bankieto prie stalų se
kantieji aukojo po $10.00: 
Pr. Stankus iš kariuomenės 
prisiuntė savo auką. $5.00 
— VI. Bitautas ir Ant. Va
lys. $3.00 — Juozas Blaza 
vier,

naitė, Juoz. Kiserauskas, J.
Venckūnas, John Sarsky, St.
Buika, Pet. Pilitauskas, J.
Vyšniauskas, Marijona Druk širdžiai dėkoja visiems, ku- 
tenienė, Pet. Barškaitienė, rie prisidėjo kuomi nors prie 
Ona Kavaliauskienė, Berta šių pietų. Gražaus pelno pa- 
Bitautaitė, Kaz. Klevickas, rapijai liko su virš $130.00.

patarnavo mergaitės ir so
dalietės.

Klebonas ir komitetas nuo '

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSV NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
DN pasitarimo Saukit sekančiai 

D REXEL 3923

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Uegaamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti 
ItS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalins
visų aklų iteanpim*. . .♦

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

OHTOMETKISTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas ll-toe

relefouas: GAMAI, 0531, Cblcagt 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien #:«0 a. m. Iki 8:10 p. m. 
Trečiad. lr šeštad. 8:80 a. m. 

(ki 7:0# p m.

ADVOKATAS

Al. Oscar. 
šeimininkės, kurios gar-

nai pagamino, tmvo: Petr. 
Barškaitienė, Ona Kavaliaus 
kienė. Marijona Druktenie
nė, Monika Klobienė ir Pet. 
Pilipavičienė. Vyrai, kurie 
prie stalų vaišino svečius, 
buvo: Jurgis Pocius, Vincas 
Ališauskas, Vincas Karčiaus 
kas, Juozas Vyšniauskas, K

kas parapijos komiteto na-
, ,riait ~ik,a primin- 

. ti, kad Jonas Druktenis su-
vilas Pliutas, Kaz. šaraus- . . ~ ... .. . 1 rinko visus Pranciškus, ku
kąs. $2.00— Tekle šumskai-; . . .... .. , , .. ,, .. _ , . _ , ne prisidėję prie šio bankie-
tė, Marijona Dapkiene, Juoz.
Vadapolis, Juz. Zalatorienė,
Kaz. Mažeika, St. Balčaitis, 
Kaz. Biškauskas, Juoz. Būt-

Ligoniui
dabartiniais laikais yra ne
maža, nes toks oras ir lai- • car Carlson, Robert Clemons, 
kas. Pereitą mėnesį opera- j Ant. Lauraitis, Pr. Bujanaus 
cija buvo padaryta Onai Lau kas, Ant. Zaleckis, Ant. La
rinaitei Šv. Kotrinos ligoni
nėj. Dabar jau yra namie 
ir neužilgo pradės užsiimti 
savo darbu.

Mūsų dženiborius, kuris y- 
ra su virš 70 metų amžiaus, 

j sirguliuoja. Darbą atlieka jo 
žmona. Karo metu sunku 
rasti vyrų užimti dženito- 
riaus vietą, tad reikės mo
terims dirbti tokius darbus.

Spalio 5 d. ant kaklo ope
racija buvo padaryta Onai 
Mockaitei šv. Kotrinos ligo
ninėj., Jau jaučiasi sveikes
nė ir stipresnė ir neuž’lgo 
sugrįš namo. Ji yra choro 
narė, sodaliečių iždininkė ir 
veikli parapijoj darbuotoja. 
Visi linkime jai greitai su
stiprėti ir 'greitai vėl į mūsų 
tarpą grįžti.

Metinis bazaras

ištisą mėnesį kas penktadie-

tent spalio 23, 24 ir 25 d. 
Bus daug naujų dovanų, pa
silinksminimų ir žaidimų. Vi
siems atsilenkusiems yra už
tikrintas geras ir linksmas

Šarauskas ir Albinas Luc- laikas. Bus užkandžio ir gė
rimų. Kviečiame visus para-

Kaip paprastai, prie stalų

kus, St. Ališauskas, Jurgis • DR. VAITUSH, OPT. 
Balčaitis, Pr. Barodica, Os-1

beckis, Ray Melzer, Kazim. 
Paulauskas, Kotrina Šakie
nė, Vincas Karčiauskas, K. 
Lukauskas, St. Holmgren, S 
Sejonas. Po $1.00: Ant Vit
kauskas, Albinas Juška, A. 
Beitas, Dom. Kasiulienė, J 
Cekienė, Marijona Duršienė 
Pr. Meldis, St. Stulgaitienė, 
Ona Valauskienė, Jonas At- 
monas, Juoz. Žilius, Antants 
Borden, Jon. Ružanskls, Jr., 
Pet. Maetauskienė, Ieva Bi- 
tautienS, Teklė Balčaitikė, 
Povilas Cepukėnas, Pr. Bi- 
vainis, Pet. Rimkienė, Ona 
Druktienė, Vincas Jasiūnas, 
Jonas Donovan, Elena Za
latorienė, Juoz. Barškaitis, 
Jurgis Tamošiūnas, Louis 
Hauser, Jon. RuŽanskiB, Sr.. 
St. Juška, Genovaitė Klevic- 
kaitė, Ona Laurinaitienė, O- 
na Laurinaitė, Elena Lauri-

Akių
Palengvina aktų įtempimą kuria 

esti prielastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nūo 10 ryto fld 8 V. 
vak. Seredomis nuo

dėlloj 
Daugely
mos be akinių. Kainos pigias kaip

ajo: nuo ryto uu s v. 
edomis nuo pietų, a No- 
ėlioj pagal sutartį.
atsitikimų aky* ifllibi

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai Įrengtas Mediko. Depart 
mentas gydyn*ul visokių ligų — 
smarkių ir llglaiklnlų.
Pilnai Įrengtas Chirurgijos De 
partmcntas, kur svarbiau ir ma
gesnes operacijas atlieka atsako, 
mingl Cblrurgal-Daktaral.

Pilnai Įrengta Physlothcrapy De- 
partmrntat. prinkaitant Diather- 
my. Uitra Violet Ray, 81nusoidal 
lr kitus moderniškus metodus 
gydymo.

Pilnai Įrengtas X-Ray Depart-
daktararris ir pacientams.

4712 South Ashland Av.
YARDS ĮSU

Nė vienam vertam ligonini ne
bus atstumta, (lėl Mokus pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, ntsltandme, 
kad būtų Jumtt ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI

Ofise M. Vnttete MM 
■mldaadjos MLi BSVertr 044

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas '
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

WHITNEY E. TARUTIS,
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas: . < i

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) , , 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. * 1

Rnnm 21)14 T«l STAt* IKIi

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Specialia atidarymo pasMIymas — 
Tik Trumpam l.aikaii Iškaitoma:—
• Moka'lnla Aklų Egzatnl-

$495
lod. ftšmų

Ir KeiSal. Reg. Kaina glO.00 viskas. 
EGZAMINUOJA DR. S. GRANT

Registruotas Optometrlstas — Viri SO Metų Patyrimo. 
Daug kitų Modemiškų StyHų Popuitarėmia Kainomis.

Tai Yra Ne “Balt" Sifllymaa — Mes Parduodame Kų Garsinama

GRANT OPTICAL CO.
SOUTH ASH1.ANO AVK. TH TAKOS «1(1

Antros durys nuo Montgomery Ward

navlmsa • I'atala» maa Len- 
aų (Vienas Reginys) • Pa- 
ntrlnktmae I* S Me

Rėš. 6958 S. Talman Avė.
Rėš. Tet GROveMlI M17 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

VaL: 3—4 ir 7—6 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia iPttvui 
2423 West Marguette Rd.

TsL OANal 8133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet lr T-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. va

karais ofisas uždarytas.

, REZIDENCIJA:

3241 Wmt mth Place 
TsL REPubllc 7868

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

o kjv« zzv»eit/vin
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų tel PROspsct 1930

TsL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

nt AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai! 

ir Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

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*

DB. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDuay 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

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

TeL YARda 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
• arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avo. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994
Re*. Tel.: Kenwood 4306 '

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 r. vui 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai dienaTelefonas CANai 4796

BR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halstod 8t
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Bukmediesiais taipgi pagal sutartį. 

Rea telefonas SEEIey 0434.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

~ Kil. PALTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:t iki 4 popiet 7 iki B vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

Tai. YABds NU.
Re*.: KENvood MOT.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 

Ofi« vait ana 1-3| M* li366M» 
756 West 35th Street

TML OANal MB7
Bes. t*Li PROspsct 6669

M. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaidendja: 6600 So. Artesian Avs.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGI

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne.
Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

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

Sekmad. Pagal Sutarimą

LUUTUtia DAKA AKAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinio* 
a t a a k o mingai u» 
prieinamą kain%

TOS F. BUDRIK
KRAUTUVUS

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DSL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YABDS 3088
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AMERIKIEČIUS LAKŪNUS JŪROSE 
ATAKUOJA ŽMOGĖDROS ŽUVYS

Japonai užpuola amerikiečių tanką

dėjo sekti didelė žuvis, kuri 
rija žmones ir liuet. Ander
son jai pataikė iš pistoleto 
į kaktą ir ji nugarmėjo į 
jūras.

Vyrai laukia išsigelbėji-
, . - - , . . . mo, o čia pavojai didžiausi,

vienoje saloje. Meta rankinę granatą 'kiekvienu atveju žuvys ri-
į amerikiečių tanką, jis paskęsta dū- (JlkeB gah tave pac,UI)tl-

- . -1 - X- v J I Vyrai plūduriuoja jūrose,muose. Japonai amerikiečius bado Skrenda betjųne.
šakėmis ir peiliu. pamat0' kit* kartą PraPlau‘

kė laivas, šis irgi jų nepa-
Pacifike skrido amerikie- ] Laimingai pasisekė lėktų matg.

Čių Flying Fortress lėktuvų ; vui nusileisti į vandenį, jis 
būrys. Vienas lėktuvas — pradėjo skęsti, po pustre- 
Flying Fortress turėjo nu- čios minutės lėktuvas nusi- 
sileisti į jūrą septyni’ leido į jūrą.
vyrai buvo išgelbėti po

Septintą dieną atplaukė. 
Amerikos laivas ir septyni 
vyrai buvo išgelbėti ir jie 
tuojau paprašė kavos ir ci- 
gariečių.

Šiurpių scenų tenka per
gyventi tiems vyrams, ku
rie kovoja už Amerikos per 
galę ir pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

U S* BOND DAY

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS" HELP VVANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
137 No. Dearborn Street

Tel.: RANdolnh •4Ha-»4A»

A.

septynių dienų Amerikos 
naikintuvo. Tie septyni vy
rai jūrose plūduriavo ant 
gelbėjimosi rastų septynias 
dienas ir nuplaukė apie 200 
mailių, jie turėjo gyventi 
septynias dienas jūrose su 
mažu kiekiu vandens, val
giu ir be miego
Kurie vyrai 
buvo išgelbėti 

Pilot of the Flying Fort
ress liuet. James P. Van 
Haur, 24 m., iš Missuola, 
Mont. Kiti įgulos nariai bu
vo išgelbėti šie: lieut. Ar- 
vid W. Anderson, 26 m., iš 
Bremerton, Wash., co-pilot, 
ir Sidney I. Darden, 26 m., 
iš Waco, Tex., navigator; 
sergts. Joseph ’Gagnon, 23 
m., iš Tupper Lake, N. Y., 
bombardier; Constantine 
Rusesky, 23 m., Shenan
doah, Pa., engineer, ir Ri
chard P. Anderson, 23 m. 
Brookline, Mass., radioman, 
ir pvt. V. L. Murray, 25 m., 
iš St. Regis, Mont.
Prastai veikė vienas 
lėktuvo motoras

Tie vyrai, kurie buvo iš
gelbėti, jų lėktuvas pasiliko 
nuo kitų lėktuvų, nės 
pradėjo prastai veikti vie
nas lėktuvo motoras, radijo 
kampasas irgi nebeveikė, 
buvo tamsu. Jie klajojo nuo 
9:30 vai. iki 11:30 vai. po 
pietų ieškodami patogios 
vietos nusileisti. Buvo ma
tyti sala, bet kalnai trukdė 
nusileisti ir nebuvo matyti
šviesos. Galų gale pamatė |X 
vandenį, nutarė le'stis į jū- 
ras. Buvo duodama radijo 
signalai, nes radijo raktas 
dar veikė, kad svarbu, 
svarbu.

Lėktuvo įgulos vyrai pa
čiumpa gelbėjimosi įran
kius, vandens ir šiek tiek 
maisto ir užlipa ant gelbė
jimosi rąstų. Ten kur tebu
vo vietos tik keturiems, jų 
tilpo devyni.

Corp. James Hosegood, 
33 m., iš Riverside, III., mi
rė naktį prieš pat išgelbėji
mą vyrų iš jūros. O, Corp. 
Lucien D. D’Amour, 25 me
tų, iš Beverly, Mass., šoko 
į jūras ir šokdamas į vande
nį netyčia įtraukė sergt. 
Andersoną, kuris buvo iš
gelbėtas, bet D’Amour ne
buvo galima išgelbėti, jo 
nervai pakriko, jis dingo iš 
vyrų akių. Lėktuvo įgulos 
už jį pasimeldė.

Kasdien tik sauja vandens
Lėktuvo įgulos vyrai van 

dens turėjo nedaug, maisto 
irgi šiek tiek, todėl buvo nu 
tarta kasdien tik imti sau
ją vandens, kad numalšinus 
roškulį. Vyrai tai stropiai 
pildė.

Lėktuvo įgulos vyrai, ku
rie plūderiavo septynias die 
nas jūrose laukė išsigelbė
jimo. Maisto pradėjo stoko
ti, todėl jie kartą pagavo 
skrendančią žuvį, ją suka
pojo į šmotus, žalią jos 
mėsą suvalgė, daug geriau 
jautės, negu nevalgę.

Vyrus puolė dvi didelės žu
vis, kurios rija žmones 

Trečią dieną

Ketvirtą naktį vyrus pra
dėjo sekti kita žmogėdra 
žuvis, ji puolė gelbėjimo 
rastus, šiek tiek įkando, 
bet nepalietė gumų oro. Ir 
ši žmogėdra žuvis buvo nu
šauta, jai pataikė į pilvą. 
Vyrai norėjo ją paimti mai
stui, bet jūros bangos ją 
nunešė.

Išsigelbėjimo diena atėjo

Lėktuvo įgulos vyrai pa
matė skraidant virš jų lėk
tuvą, jie suprato, kad jų 
ieško. Džiaugsmas vyrus 
apėmė, nuovargis sumažėjo. 
Yra vilties išsigelbėti.

Adv. J. Grish paskirtas 
Assisfanf Attorney 
General Illinois valst.

Praeitą šeštadienį, Spalio 
17 d., 1942, adv. Juozas 
Grish gavo Att. Gen. Geor
ge F. Barret’o paskyrimą, 
kaipo Assistant Att. Gene
ral Illinois valstybei.

šis svarbus paskyrimas 
ateina Adv. Grishlui tuo lai
ku, kai jis parodo didelį uo
lumą ir triūsą pasidarbuo-r 
jant Adv. A. Olio kampani
jai į Municipal teisėjus.

Tai yra kitas svarbus pas- 
kirimas mūsų lietuviams 
advokatams, greitu laiku 
Chicagos lietuviai bu3 labai 
gerai reprezentuojami poli
tikos lauke. XXX

t A.
ANTANAS BIELSKIS

’ •• ‘ vaistininkas)
Mirė Spalio 16. 1942. 11 vai. 
vak.. sulaukęs pusės ami.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Kra
žių parap., Užplaunės kaimo.

Paliko dideliame nulifldime 
žmona Onę (po tėvais Sautel). 
du sūnų — Alidor ir Eugene, 
seserj Barborą Jančausklenę ir 
švogerj Juozapą Ir ją Seimą, 
dėdę dr. Juftką lr jo Seimą, 
5 Švogerkas — Mary Poliians- 
kas ir Svogerj Juozapą ir jų 
Seimą, Agnės Gajonls, Bęrtha 
Sautel, Elena Star lr Svogeri 
Clemen8e lr Julla Myers ir 
švogerj Art lr jų Seimą, švo- 
gerlus — Anton. Mike, Stan
ley ir John Sautel ir jų Sei
mas. uoftvę Agnės Sautel lr ki
tas gimines. Lietuvoje paliko 
tėvą Juozapą, broli ir seserj.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi.. 6812 S. VVes
tern Ave. laidotuvės Jvyks Spa
lio 20. 8:30 ryto IS kopi. bus 
nulydėtas J Gimimo švenč. Pa
nelės par. bažnyčią, kurioje 1- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulvdėtas J Sv. Kazimiero kap.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus
da'vvauii laidotuvėse.

Nuliūdę žmona. Sūnai, Tė
vas. Brolis, Seserys. Ktogcrkd, 
švogerkos lr visi Giminės.

Ijald. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. Grovehill 0142.

NULIŪDIMO

vyrus pra-

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

HELP WANTED — VYR M

Vyriausybė gal
subsidijuos farmerius

WASHINGTON, spal. 18. 
— James F. Byrnes, ekono
mikos stabilizacijos direk
torius, įpareigojo žemės ū- 
kio departamento sekreto
rių Wickardą patvarkyti 
mašineriją reguliuoti ūkio 
darbininkams mokamus at
lyginimus. Bvrnes sako, kad 
atlyginimu fanuose proble
ma priklauso žemės ūkio de
partamento jurisdikcijai.

Dalis farmerių neturi pa
kankamo ištekliaus apmo
kėti darbininkus, kurių at
lyginimai yra dideli. Tad 
vyriausvbė planuoja per že
mės ūkio departamentą sub
sidijuoti tuos farmer’ns.
kad jie galėtu atlyginti dar
bininkus. Tos subsidiios.
sakoma, bus surinkta tak
sais.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKSIMO MUMIS 

REKORDAS

_________________________ Sl firma viri 80 m. toe
pačios ieimoa rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Materiai Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
nhev of the Ltthr

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

■ber of
REZIDENCUA:

5919 South Troy St. 
Tel. REPnblie 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

TERESE SMOLENSKIENfi 
po tėvais Navickaitė

Gvveno 3402 S. I.lfuanlea Ave. 
Mirė Spalio 17. 1942, sulaukus 
pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo IS Su
valkų rėdybos.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris — Anna Ravniond 
lr žentą Juozape, Marle Tu- 
masonis ir žentą Petrą, Elsle 
Lucas lr žentą Stanislova. 9 
anūkus ir 4 proanukus Ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplvčioje, 3319 S. Li
tuanica Ave.

T^idotuvės ivvks antradlenj, 
Spa’io 20. 1942 Iš koplyčios
8 vai. ryto bus atlydėta J šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je Jvvks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, žentai. 
Anūkai, Pioaiuikai ir Giminės.

i
Laidotuvių Direktoriai Ma

žeika ir Evanauskas, Telefonas 
Yards 1138—39

VYRAI — 30 IKI 55 M.
Prie dirbtuvė^ darbu, moderniško
je eorrugated baksu dirbtuvėje. 
Patvrimas nereikalinga. Nno $25 
iki $30 j savaitę. Atsišaukite se
kančiai —

4200 W. 42ND PLACE

CABINET MAKERS 
WOOD \VORKERS

PEERT.ESS CHROME INDVSTRY 
1101 Wcst 38tli Street

STOCK MEN Piul PACKERS
Amžius senumu nesvarbu, lei tik e- 
snt tvirti dirbti. Atsišaukite. 4-tam 
aukšte.

tano w. jackson bt.vd.
REIKAI.INGI — PATYRĖ DOCK 
MEN. Unijos mokestis. Laikas ir 
pusė mokama nž overtime. Pasto
vūs dieną Ir naktimis darbai.

LIBERTY TFUCKINC. CO. 
1401 W. I'uiton, St.

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

VNIVF.RSUi BATTERY CO. 
3410 S. Ia Šalie

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

MERGINOS IR MOTERYS
17 IKI 45 METŲ

DIENA IR NAKTĮ DARBAI 
• DIRBTUVE OPERUOJA

3 SHIFTAIS
PATYRIMAS NEREIKALINGA

INSERTERS
WRAPPERS
ENCIZISERS

FEEDERS ON MACHINE 
BOX FILLERS

Dienos Darbo ir Piece Darbo 
Mokestis. Jei Maciau 18 Metų 

Amžiaus Atsineškite Gimimo 
Liudijimą

Gera Transportacija

W. F. HALL PRINTING CO.
4600 DIVERSEY AVE. 
EMPLOYMENT DEPT.

LENGVI DIRHTUVftK DARBAI
MOTERIMS. 18 iki 45 metu amž. 
40 centų J valandą. Nuolatiniai dar
bai.

.R. J. WERF.R * CO.
Sl N. Jefferson

16 METU MEROAITftS reikalingos 
dirbtuvėje ir prie lengvų assembly 
d® rhn.
CHICAGO ENPANSION BO17T CO. 

2240 W. Ogden Ave.

REIKALINGOS MOTERYS prie au
dimo da'-bu — nuolat<nis lengvas 
dftFbP” novol jn

RAF.rajF.TN BASKET .OD.jr4 <3 
713 Mllwaukee Ave. ' ' •

REIKALINGAS — SPI.1TTER — 
prie American Tool 57 ln. Sp'lfting 
mašinos. Gera užmokestis, darbas 
naktimis. . .• ; / •• -/..y*

HOFFMANN-PEDF.RSEN 
TANNING CO.

1820 W. Webster "k
i Ua

MERGINOS 17 IKI 30 M.
Reikalingos dirbti eorrugated bak- 
sų dirbtuvėje; patyrimas nerejkaj 
linga, pastovūs darbai" Kęstai- ™ 
nas ant vietos. Atsišaukite į

W. 42ND PL.
MAŠINISTAI. PATYRĘ 

Reikalingi prie Išdirbamo mažu dEbin- 
• less plieno dalelių. Nuolatiniai ųar^ 
ubai, dienomis ir naktimis

U. R A. AIRCRAFT. *
HAY market 0440 f ,

VAIKINAI !
LENGVI DIRBTUVfcS DARBAI 

ARMITAGE 8495

BAGGAGE AND 
MAITi HANDLER8

21 iki 50 metu senumo, pageidau
jami vedę. Naktimis darbas. $5.20 i 

1 dieną pradedant. Atsišaukite nuo 10 
||val. ryto iki 3 vai. po piet J Emp

loyment ofisą
UNION STATION 

517 W. Jackson Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

FOUNTAIN GIRLS
Pastovūs darbai Jflsų apielinkėje. 
Pradinė alga $19.00 su garancija 
algos pakėlimo. Uniformos duoda
mos lr išplaunamos. Atsišaukite J 
arčiaus)

Walgreen Drug Store
1058 Irving Park. 5073 W. Madlson 

1500 Morse Ave. 6300 Cottage Grove 

6257 S. Ashland. 150 N. La Šalie

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

PARDlTVejOS ir SECTIONAL MA- 
NAflERS reikalingos. Pradinė Siga 
$17.00? Daugiau jei patyrusios. Pro
ga JsidlrbH

i NFTKNFR BROS. 
i . 4040 W. Roosevelt R<1.

OFFICE and FACTORY 
Darbai moterims ka’no Klerkos. Tv- 
nistės. Ofiso mašiną Oneratorės. 
Tspekterkos, Cbeckers. Pakerkos ir 
Vynlotoios. Atsišaukite 4-tam aukšte

1300 W. JACKSON BLVD. k

PARDAVTMUT KRAUTUVE 
Randa-i geroj vietok netoli MeKInlev 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežaatls — ilga. Kreinklt«s ®rte; 
Mr. AValter Natow. 2200 W. S7th St- 
Chtengn. Rl.. tel. LAEayette 6068.

PARSIDUODA GREITU LAIKU
Parsiduoda greitu laiku lotas ant 
Western Ave. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite onvlnlnką:

PETRĄ VENOEUTAVSKA 
' 4500 S. TteNnan Ave. Tel. Laf. 4112

PARSIDUODA — MARQPETTE 
PARKE MŪRINIS NAMAS, 2 fletų 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einama kaina, arba apsiims i mai
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės 
sekančiai: _____

7242 SO. FAIRFIELD AVENUE 
' ' ■ 11 ' ' ■■ s

ŪKIS PARSIDUODA — 160 akeriu. 
80 nkem išdirbta. Namas, budinkal 
moderniškai įrengti. Cementuotas al
io ir tvartas irengtas su vandens 
loviais ir staneijomls. Tur, nnrduht 
greit už prieinama kainą. Prie’astis 
pardavimo ■— senatvė. Savininkas 
prašo, kad dėl platesnių informaci
jų kreipkitės sekančiai-

PETER STUMBRIS,
R. 1., Boz 80. 
VYausaukee, Wts.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 val7 Pirmad I?Ketvirtad7 vak. 

iš atoties WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 

' Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Telephone Y AI
710 W. 18th STREET 

IDS 1419

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M., PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571
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Socialinės problemos

Ekonominis karas
Šiomis dienomis eina ir kitokios rūšies karas.
Gali būti nedaug kam yra žinoma, tačiau yra neuž

ginčijamas faktas, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Didžioji Britanija veda gana didelį ekonominį karą 
su Berlyno ašim.

Šios rūšies karas eina neutralinėse valstybėse.
Ypač didelis ekonominio karo “mūšio laukas” yra 

Portugalijoj ir Turkijoj.
Pavyzdžiui, Lisabonoj, Portugalijos sostinėj, santar

vininkai kiek galėdami stengiasi laimėti didesnę dalį 
Portugalijos taip vadinamos strateginės medžiagos, bet 
Salazaro vyriausybė, išnaudodama savo poziciją, nori 
kiek galima daugiau už tą medžiagą išsiderėti. Dabar
tiniu laiku ji nori daugiau išsiderėti medžiagos mai
nais, negu santarvininkai gali ją pervežti.

Nesnaudžiamą ir Turkijoj.
Anglijos-Turkijos sutartis, liečianti metalą, baigiasi 

sausio mėnesį. Angliją ir Jungtinės Valstybės siekia 
Atnaujinti tą sutartį, išsiderint didesnes metalo kvo
tas. Vokiečiai, suprantama, spiria turkus, kad visą iš
teklių jiems pavestų.

Panašiu būdu eina kovą ir kitose neutralinėse val
stybėse.

Kol kas persvara toje kovoje vis tik yra santarvinin
kų pusėje.

Taip ir turi būti.
Neutraliųjų šalių vyriausybės vis tik daugiau rodo 

simpatijų santarvininkams, nes jaučia, kad pergalė bus 
jų pusėje ir, be to, teisingas atsiskaitymas yra .užtik
rintas.

Daryti bet kokį biznį su Hitleriu ar kitais diktato
riais, yra lygiai taip, kaip eiti su velniu riešutauti. Gali 
būti tikras, kad negausi ne tik riešutų, bet ir terbą
prarasi.

Katalikų labdarių nacionalinė konferencija, neseniai 
buvusi Kansas City, iškėlė visą eilę socialinių proble
mų, au kuriomis susiduriama šio karo metu.

Šios konferencijos pirmininkas G. H. Shaw -pažymė
jo, kad katalikai yra įpareigoti dirbti, kad po karo bū
tų įgyvendinta nauja santvarka, pagrįsta krikščioniš
kojo socialinio teisingumo dėsniais.

Pažymėtina, kad konferencijoj labai susirūpinta mo
tinų ėmimu dirbti į dirbtuves. Mary Gibbons, New Yor
ko socialinės gerovės komisionieriaus pagelbininkė, kal
bėjo, kad motinos su mažais vaikais turi būti ragina
mos būti namie. Tik tada jos turi būti statomos prie 
karo pramonės darbų, jei atsirastų didelė darbininkų 
stoka.

Buvo stiprių raginimų, kad darbininkai ir darbda 
viai darbuotus sutartinai, vieningai, nes to reikalauja 
šiandieninė krašto gerovė ir jų pačių medžiaginė būklė.

J. E. vyskupas Bernard Sheil, kalbėdamas apie rasi
nes mažumas, pabrėžė, kad negrams turi .būti duotos 
pilnos teisės, kaipo piliečiams.

Paliesta ir daug kitų panašių socialinių problemų.
Mes čia trumpai suminime keletą socialinių proble

mų tam, kad parodyti kokiu rūpestingumu ir rimtumu 
Amerikos katalikai rūpinasi ir krašto ir visų žmonių 
gerove.

Dir vienas Hitlerio nepasisekimas
Hitleris buvo užsimojęs iškraustyti olandus iš Olandi
jos, kad tuo būdu likviduoti toje tautoje sąjūdį už lais
vę ir nepriklausomybę.

Buvo planuojama daugybę olandų šeimų išvežti į Bal
tijos kraštus ir j Rusiją ir jas ten apgyvendinti. Toms 
šeimoms buvo žadėta gražios vietos, gera žemė, val
džios pagalba, bet olandai, mylį savo žemę, iš tėvynės 
atsisakė išvažiuoti.

Patikrintomis žiniomis, naciai planavo iškraustyti iš 
Olandijos bent pusę milijono žmonių. Tačiau kibti prie 
jų meškerės tesusigundė tik pora šimtų olandų.

Tuo būdu dar vienas Hitlerio planas sugriuvo.
Ir gerai.
Olandija priklauso olandams. Tai yra jų žemė, jų tė

vynė ir jie ten turi gyventi.

kumpai

Džiugus reiškinys
Savo laiku buvo rimto susirūpinimo Jungtinių Val

stybių ekonominio gyvenimo stabilizavimo klausimu ir 
het buvo baimės, kad jis sukels tarp kongreso ir Pre
zidento arba tarp įstatymdavystės ir administracijos 
aštrių susirėmimų.

Prezidentas Rooseveltas savo kalboje, pasakytoje rug
sėjo 7 dieną, kongresui pagrąsino. Jis sakė, kad jei kon
gresas nepasiskubins pravesti ekonominiam gyvenimui 
stabilizuoti įstatymo, jis be jo darys atitinkamus žy
gius. Vadinas, buvo pavojų, kad pats svarbiausias kraš
to reikalas bus atliekamas be susitarimo, be vienybės.

Jei būtų įvykusi frikcija tarp kongreso ir Preziden
to, demokratinės santvarkos dėsniai vis tik nemažai 
būtų buvę pažeisti ir infliacijos pavojus būtų buvęs 
kur kas didesnis.

Bet tų frikcijų išvengta. Ir tuo reikia nuoširdžiai 
džiaugtis.

Kongresas padarė atitinkamų žygių ekonominiam sta
bilizavimui. Prezidentas iš savo pasės taip pat padarė 
tam tikrų nuolaidų.

Tokiu būdu buvo išvengta pažeidimų demokratinės 
santvarkos mašinerijoj. Viena iš pačių rimčiausių šiais 
laikais krašto problemų išrišta vieningai, demokratiš
kai.

Ir ištikro yra džiugu, kad šiais labai sunkiais Ame
rikos gyvenimo laikais Prezidentas ir kongresas pa
jėgia dirbti vieningai ir tai užtikrina krašto saugumą, 
karo laimėjimą ir bendrą visų -žmonių gerovę.

Tai dar kartą įrodė Amerikos vieningumą. O kur 

vienybė — ten ir stiprybė.
, •

Sąmoningas lietuvis katalikas šiais laikais jokiu bū
du negali apsieiti be tautinės lr religinės minties dien-
•ąščio. Tokiu dienraščiu yra miUjj visy “Draugas”.
- ■ - - ■ - - ■ _ - ■ -s — *
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SPAUDOS APŽVALGA
&

šviesos" sukaktis .
“Amerika” rašo:

“Šių metų rugpiūčio mėnesį sukako lygiai 55 me
tai, kai Mažoje Lietuvoje pasirodė lietuviškas laikraš
tis “Šviesa” (Szviesa). Pradžioje jį redagavo kun. A. 
Vytartas, vėliau Jonas Kriaučiūnas; stambus jo rėmė
jas buvo kun. Kušeliauskas. Spausdintas Tilžėje; 1887 
ir 1888 metais išėjo “šviesos” po keturis numerius, 
1889 m. — nė vieno, 1890 m. — aštuoni numeriai. Dau
giau “šviesa^” nebėjo, nes pritrūko jai bendradarbių, 
kurių vieni nuėjo.J "Apžvalgą”, kiti į "Varpą”.

“Šviesos” tikslas buvo jungti visus lietuvius švie
suolius — pasauliečius ir kunigus — bendran tautos 
darban, skleisti lietuvių tautoje mokslinę šviesą, tau
tinį susipratimą. Bendradarbių tarpe buvo poetas 
prel. Maironis, adv. P. Leonas, J. Kriaučiūnas, VI. 
Mačys, vysk. Baranauskas, A. Kriščiukaitis, D. Jan
kūnas, kun. Kušeliauskas ir kiti.

“Jau pačiame pirmame “Šviesos” numeryje Mai
ronis pareiškė, kad ‘ ‘didžiausias daiktas visuose da
lykuose yra sutartis ir vienybė”; jis barė bajorus, 
atkritusius nuo lietuvių visuomenės, kvietė lietuvių 
šviesuomenę būti drauge su liaudimi. Petras Leonas 
rūpinosi žūstančiais tautai lietuviais, kurie surusėjo, 
bėgo iš Lietuvos Rusijos gelmėn. VI. Mačys ragino 
lietuvius imtis amatų ir prekybos. Kun. Kušeliaus
kas siūlė steigti lietuviškų knygų leidimo bendrovę 
ir tam tikslui buvo paaukojęs 3,000 rublių.

“Šviesa” daug pagelbėjo lietuvių šviesuomenės tar
pusavio santykiams sušvelninti, pritraukti įvairių pa- 
žvalgų lietuvius bendran tautos vienybės darban. Tie
sa, “šviesa” neilgai ėjo, bet Jos pasirodymas labai 
kritingu lietuvių tautai laikotarpiu turėjo svarbios 
reikšmės ateičiai.

“Minėdami "Šviesos” 55 metų sukaktį, turime nu
lenkti galvą prelatui, tautos dainiui Maironiui, kurs 
prieš tiek daug metų tvirtai pareiškė, kad “didžiau
sias daiktas visuose dalykuose yra sutartis ir vieny
bė.” Tai sakydamas jis dėmesyje turėjo lietuvių tau
tinio atbudimo ir kovos už lietuvių teises reikalą. 
Šie žodžiai labai ir labai taikintini ir šiandien visiems 
lietuviams, kuriems rūpi lietuvių tautos Išlikimas, 
kurie sielojasi Lietuvos nepriklausomybės atsteigi- 
mu. šiandie, kai Lietuvos žmonės kenčia jau dvejų 
metų keturių mėnesių senumo verguvę, “šviesos” 
skelbti šūkiai tebėra nuoširdžiausiai sektini.”

Naciai ir japonų milita- 
ristai Labai žiauriai elgiasi 
su jų paimtais į nelaisvę ka
reiviais.

Vokiečiai belaisvius sura
kina geležiniais pančiais ir 
juos nežmoniškais būdais 
kankina.

Tie faktai dar padidina 
reikalą šios gadynės siaubą 
— Berlyno-Tokio ašį kuo 
greičiausiai sudaužyti.

e
Chicagos ir New Yorko 

lietuviai suorganizavo bend
rus visų grupių komitetus, 
kurie darbuosis, kad iškil
mingai minėti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sidabrinį jubiliejų.

Šis jubiliejus pripuola 1943 
m. vasario 16 dieną.

Reikia manyti, kad ir vi
sos kitos lietuvių kolonijos 
tuoj pradės rengtis prie to 
svarbaus istorinio įvykio.

•

“Dirva” ir “Amerikos Lie
tuvis” taip biauriai puolė 
katalikų visuomenę, katali
kų veikėjus ir Tėvus Mari
jonus, kad net šlykštu buvo 
skaityti.

Kažkokio Žurio straipsnis 
turėjo tiek šmeižtų ir me
lagysčių, kad mes skaitėme 
pažeminimu į juos atsakinė
ti.

Ir neatsakinėsime.
Kol tie du Jaikraščiai pa

tys savo melagysčių ir šmeiž 
tų neatšauks, tol neskaity
sime juos laikraščiais, bet 
lygiais šlamštais su komu
nistų šlamštais ir į juos jo
kio dėmesio nebekreipsime.

Marianapolio kolegiją rei
kia remti.

Visi su tuo sutinkame.
Dėl to, kuriems nepertoli 

Marianapolis, Thompson, 
Conn., spalių 25 d. važiuo
kime į Marianapolio Kolegi
jos Rėmėjų seimą.

Šiais laikais reikia visiems 
ir visu kuo dėtis, kad išlai
kyti savas, lietuviškas, ka
talikiškas institucijas, kurios 
palaiko mūsų religinę ir tau
tinę gyvybę.

Po svietą pasidairius
Ar jūs žinote, kam lietu- 

viške balšavikai Arnenke 
aukas kalektuoja? Sakysit: 
Dėdei Šamui padėti triuš
kinti hitlerišką ašį, arba pir 
kimui War Bonds, Stamps, 
arba Raud. Kryžiui, ar ŪSO, 
arbo antro fronto atidary
mui. Noser! Tai kam? klau
site.
Lietuviški balšavikai Ame 

rike kalektuoja aukas pirki 
mui šipkarčių. J. Gasiūnas, 
šipkorčių pirkimo fondo at
stovas lietuvių tarpe, sako, 
kad Franci jo j yra 88 lyde
riai, kuriems būtinai reikia 
nupirkti šipkortes, kad at
važiuotų į Meksiką. Kam į 
Meksiką? klausite. O gi 
tam, kad po karo, kai Dėdė 
Šamas balšavikams paliks 
vėl paliks nebe pagalbos dė 
de, ale žiauriu kapitalistu, 
kad tie lyderiai sugužėtų čia 
iš Meksikos, ir, kaip šeškai, 
revoliucinį smaradą sudary
tų.

Bet ar jūs vierysit, kad 
lietuvių tarpe vis gi atsiran 
da tokių, kurie aukoja

Laiškas bus — 3 centai.,.. 
Nuo lapkričio 2 d., 1917 m. 
ant visų užlipdytų laiškų rei
kės klijuoti ne dviejų, kaip 
ligšiol, bet trijų centų pašto 
ženklą. .

Lenkijos taryba,.... Vokie
tijos ir Austro-Vengrijos im
peratoriai į Lenkijos Tary
bą paskyrė Varšuvos arki
vyskupą A. Von Laeksoki, 
kunigaikštį Lubomirskį ir 
dvarininką Honostrovskį.

toms šipkortėms pirkti. No
rit išvardinti?

LDS $25, ALDLD centras 
$15, Brooklyno Lietuvių Ko 
munistų kuopa $5, M. Stri- 
žauskienė iš Waterbury, 
Conn., surinko $20. LDS. kp. 
Livingston, N. J., surinko 
$12.

Štai, jums tikrieji šimta
kojai hitlerio talkininkai. 
Jie ne tik, kad nepadeda 
Amerikai nacizmo triuškin
ti, ale gabenasi į Ameriką 
savo lyderius, kad čia dau
giau balšavistino smarado 
darytų.

Pas kleboną Gerutį aną 
dien užėjo porą užsakų pa
duoti. Klebonas klausia jau 
nosios:

— Kiek jau metų, kai 
tamsta gyveni šioje šalyje?

— Septyniolikti, atsakė 
jaunoji.

— O kiek turėjai metų, 
kuomet atvykai į šią šalį?

— Dvidešimts vienus.
— Tai kiek dabar turi 

metų?
— Dvidešimts šešis — 

atsakė jaunoji.

Teko girdėti, du melagius. 
Vienas pasakojo, kad jo 
apylinkėje sykį buvo toks 
viesulas, kad sugriovė visus 
namus.

— Mažas tai buvo viesu
las, — tarė kitas. — Ot, 
pas mus, kfcc^J>uvo viesulas, 
tai viesulas. Ne tik visus na 
mus sugriovė, ale ir visus 
medžius išvartė ir visus gy 
ventojus į padanges išne
šiojo.

— O kaip tu išlikai gy
vas? — paklausė pirmasis.

— Aš spėjau nusitverti 
vieno medžio...

— Juk sakai, kad viesu
las visus medžius išvartė, 
tai kokiu būdu paliko neiš
verstas tasai medis?

Mat, aš jį apkabinęs lai
kiau, — atsakė šis.

SENAS BERIS VĖL PRIE SAVO DARBO

(•"Draugaa" Acme leiepnovo.
Senas bėris arklys vėl buvo reikalingas, kada reikėjo traukti automobiliai iš van

dens, kai pakilo gatvėse vanduo dėl potvynio. Smarkiai išsiliejo Potomac upė, netoli 
Wa$bington, D C,
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAREIŠKIMAI PASIŲSTAS LENKIŠKIEMS LAIK
RAŠČIAMS, IR LENKŲ VALDŽIOS PAREIGONAMS
Statement

The Lithuanian Indepen- 
dence Day Committee, com- 
priaed of representatives of 
Lithuanian organizations in 
Chicago, in eession at Da- 
rius-Girenas Hali, Chicago, 
Illinois, October 9, 1942, goes 
on record in vigorous pra
tęst against the malicious 
and unjust accusaticns a- 
gainst the people of Lithu- 
ania being circulated by the 
Polish News Agency “PAT” 
and published in “Kurjer 
Codzienny”, on September 
28, 1942, and in “Dziennik 
Chicagoski” on September 
29,1942 and October 3,1942.

The purported report cir
culated by “PAT” to the 
effect that the Nazis them
selves were forced to inter- 
vene to prevent the whole- 
sale slaughter of hundreds 
of Poles and Jews by Lith- 
.uanians, is so flagrant and

CLASSIFIED
VAIKUČIAMS REIKALINGA 

* VALNUMAS
Jei galima išvengti to, vaikučiai 

neturėtų būti auklėti apartmentuo- 
ee, kur yra reikalinga fcuvaržyti jų 
natūralų norų žaisti ir triukšmau
ti iš plrežastios santaikos su kai
mynais. Žaidimas yra vaikučių pri
gimtis ir tas turėtų būti svarbiau- 
sas dalykas sprendime kur šeimai 
geriausiai apsigyventi.

NELAUKITE ILGAIt
PI’RKITE SAVO NAMA SlANDIEt

MORTON PARK SPL. — 2 fletų 
mūro. 6 ir 6 kamb. Furnaco šilu
ma. Lotas 32x125. Kaina 18,650.

NORTH BERWYN SPL. — €
kamb. med. namas ant concrete pa
mato. Furnaco šiluma. Kaina 35,600.

LAWNl)A±,E SPL. — 6 fletų mū
ro 3 fletai po 4 kamb., 8 fletal po
5 kamb. Štymo šiluma. Kaina I1?,500.

STICKNEY SPL. — 4 kamb. med.
cottage ant concrete bloksų pama
to. Asbestos shingled. 2 karams ga
radžius. Lotas 33x130. Naujas plum- 
bing ir naujas stogas. Kaina $4,200.

SOUTHNVEST SIDE SPL. — Gra
žus 2 fletų mūro namas, 6 lr 7 
kamb. Taipgi 4 kamb. fletas beis- 
mente. Karšto vandens šiluma. 2 
karams garadžius. Lotas 40x126. 
5030 S. VVestern. Frietnama kaina.

AUSTIN SPL. — 2 fletų mūro.
6 ir 6 kamb. 2 furnacat. Naujos 
caMnet sinkoa Labai geroj padė
tyje. Kaina $6,500.

RIVERSIDE SPL. — 6 kamb. mū
ro ir stucco rezidencija. Lotas 5# 
pėdų. Furnaco šiluma. 16 metų se
numo. Tile sienos virtuvėje lr jnsu 
dyklėje. Breakfast nook. Šoninis J- 
važiavimas. 2 karams garadžius 
Kaina $10,900.

CICERO SPL. — Med. cottage Ir 
gnradž. Lotas 60x12 5. Kaina $2,300.

MORO DUPLBX RANDASI BER- 
WYN — 6 ir 5 kamb. Lotas 50x125. 
Karšto vandens šiluma. Netoli C.B. 
& Q. stoties. Kaina $13,500. Vei
kite greitai! $1,350 jnešti.

PIRKIT LOTĄ DABAR. PASIS- 
TATYKIT VĖLIAU! — Austin Blvd. 
tarpe Cermak Rd. ir 23ru St. Lo
tas 50x126. Kaina $3,200.

BERWYN SPL. — 3 fletų med. 
namas. Naujas plumbing. Gara
džius. Lotas 30x125. Kaina $4,500

FOREST PARK SPL. — 8 kamb. 
bungalow. Lotas 37*4x125 2 ka
rams gdradžius. Kaina $6,090.

PARKHOI.ME SPL. — 1805 8.
40tli Ave. 2 fletų mūre, 6 lr 6 
kamb. Karšto vandens šiluma sn 
aliejų. Slogas naujai lnsuliuotas. 
Apdengti porėtai. 2 karams gara- 
džius. Gražus daržas akmenuotas.

LABAI GRAŽI VIETA — 7 kamb. 
med. rezidencija ant akmens pama
to. Karšto vandens šiluma. Lotus 
50x125. Kaina $6.950. 34th Rt. ne
toli Oak Park Ave. Berwyn.

NORTH RIVERSIDE SPL. — 
Kampinis 2 aukštų med. namas ant 
concrete pamato. 4 lr t kamb. Ge
tai ant 1-ino aukšto. 6 kamb. Re
tas ant antro. Reiamentss. Lotas 
56x136. Kaina $5.800.

MAYWOOD SPL. — 2 fletų med. 
4 Ir 4 kamb. Con«rete pamatas. 
Furnaco šiluma. Lotas 62x125. Ga
radžius. Kaina $6,600.

GRANT WORK8 SPL. — 2 fletų 
mūre, 5 ir 6 kamb. Karšto vandens 
šiluma 2-karams garad. Kaina $7,500 
BUKIT SAVO SAVININKAS! — 6 
kamb. bungalow ant ('lin on Ave. 
Berwyn. Furna-o šiluma. ga ro
džius. Kulną greitam i a-davimui 
tiktai $5,600.

JOHN O

SYKORA
REALTOtR

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA 
•411 SO. fttnd AVEMPK

Phone CICERO 458 
MES VADOVAUJAME GREITUOSE 

PARDAVIMUOSE
27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE 
Atdara Betoa4i«aUt» auo l U4 C pp-

obviaus a piece of Nazi pro
paganda that e ven the editor 
of the Polish “Zgoda” in 
Chicago refused to publish 
the article mentioned in his 
newspaper, stating that, in 
his opinion, it was “nothing 
but Nazi propaganda?’

At a time when the entire 
democratic world is shocked 
by the wanton and wide- 
spread brutality and lack of 
humanity displayed by the 
Nazis in countries occupied 
by them, the inference that 
the Lithuanian people, who 
are themselves suffering the 
šame cruel oppression as the 
Poles and other Nazi-occu- 
pied nations, are even more 
merciless than the Nazis 
themselves, is impossible to 
believe by a world Jthat has 
come to connote Naziism 
with the lowest and anost 
brutal form of inhumanity 
and persecution known to 
mankind. It also knows that 
the Lithuanians are com- 
pleteiy( powerless in their 
own country, and that if any 
acts of brutality are being 
committed in Lithuania, 
they are being perpetrated 
by the Nazi occupants.

In refutation of the un- 
founded accusation that the 
people of Lithuania have 
been or štili are persecuting 
and slaughtering the help- 
less, tragically stricken Po
les, an impartial observer, 
H. Foster Anderson, dele
gate of Polish Relief 
Fund in Lithuania, writes 
in his book “Borderland 
Russia”: “The Lithuanians 
were doing their best with 
a very difficult sitųation and 
it is my considered opCnion 
that the Poles were decenttj 
teated, when one takes into 
account the ill feeling that 
had existed for years bet- 
ween the two countries.” (p. 
171). Mr. Anderson also sta * 
tęs that the Lithuanian Go
vernment helped many Poles 
to escape to England by is 
suing Lithuanian documeats 
to them. (p. 196).

The Lithuanians are not 
strangers to suffering, per
secution, and oppression 
They, likę the other Nazi- 
occupied nations of Europe 
know from tragic experience 
what it means to be helpless 
and at the mercy of a cruei 
oppressor. They have cuffer- 
ed too much themselves td 
want to inflict suffering and 
persecution upon other help- 
less peoples.

Any inference to the cont- 
rary is nothing but mali
cious propaganda, and a sLur 
upon the good name and re- 
putation of a nation that has 
become known throughout 
the world for its peaceful- 
ness, humanity and scrupi- 
lous consideration for the 
rights of othere.

Lithuanian Independence 
Day Committee

By: Lon L. Labanauskas, 
Chairman

A t tęst: Ed. J. Rubaifc.s, 
Secretary.

Iv s ■ VIIs sąjungiecių
veikios

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą praeitą ant
radienį. Atsilankė nemažai 
narių. Be kitko, svarstyta, 
kaip šauniau paminėti trijų 
metų sukaktį nuo kuopos su- 
siorganizavimo. Vakaras bus 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, ant antrų lubų, sekma
dienį, 22 d. lapkričio, .7 vai. 
vakare. Nei viena buvusi su
sirinkime neatsisakė nepaža
dėjus ką nors iškepti tos su
kakties bankietui.

Taip pat nutarta dalyvau
ti parapijos jubiliejaus iš
kilmėse. Kurios nebuvot su
sirinkime, nepamirškite da
lyvauti parade, kuris įvykB 
jubiliejaus dieną. Visos pra
šomos susirinkti ne vėliau 
10:30 ryto prie svetainės. Iš 
čia’ prasidės eisena pasitikti 
arkivyskupą.

Pirm. R. Mazeliauskienė

Pranešimai
Bridgeport. — Draugystės 

Šv. Petronėlės narės prašo
mos prisiminti pusmetinio 
sus-mo nutarimą — imti da- 
lyvumą kartu su kitomis 
draugijomis parap. jubilie
jaus iškilmėse spalių 25 d. 
Visos turi susirinkti prie Šv. 
Jurgio parapijos' svetainės 
ne vėliau 10:30 ryto su drau
gijos ženkleliais. Iš čia ei
sime su vėliavomis pamar 
šuoti po kolonijos gatves, gi 
paskui, girdėjau, mūsų va-

Filmų žvaigždė 
buvo pagrobusi 
mergaitę

. Iš Los Angeles, Calif., 
praneša, kad spalių 16 die- 
'ną Errol Flynn, filmų žvai
gždė ir divorsuatas vyras, 
pasidavė į policijos rankas 
už pagrobimą septyniolikos 
metų mergaitės. Flynn yra 
33 metų amžiaus ir jis buvo 
paleistas už $1,000 užstatu. 
Flynn pareiškęs, kad jis bu
vęs labai susijaudinęs ir 
pats nesupranta kaip tai 
galėjo įvykti.

dai kunigai žado. duoti vie
tos bažnyčioj. Kurie daly
vaus, draugijose, tiems vie
tos bus reze/vuotos.

Todėl visos narės prašo
mos dalyvauti. Turėsite gar
bės dalyvauti jubiliejaus šv 
Mišiose bažnyčioj.

Manau, nėna narės, kuri 
• būtų dalyvavus tokiose iš
kilmėse ir sunku tikėti, kad 
kuri sulauks tokių didelių 
įvykių.

Todėl aš, jūsų organiza
torė ir dabartinė pirminin
kė, labai prašau visas susi
rinkti 25 d. spalio rytą į Šv. 
Jurgio parapiją. Lauksiu. 

Pirm. R. Mazeliauskienė

Jau gauta 4,000 se
nų radijų; dar
reikia daugiau

Buvo renkami vartoti ra
dijo aparatai dėl armijos 
oro jėgų mokyklos, kuri yra 
Chicagoje, Stevens viešbu
ty. Jau surinkta 4,000 var
totų radijų; 2,000 jau gau
ta, o kiti du tūkstančiai rin 
kimo vietose ir jie bus tuo
jau atgabenti į armijos oro 

i jėgų mokyklą. Brig gen. 
Arnold N. Krogstad, com- 
manding officer, apie tai 

I praneša ir dėkoja visiems 
' už radijus ir pareiškė, jei 
kas dar turėtų vartotų ra
dijų, tegu pašaukia Central 
9545, trokas atvažiuos ir pa 
ims vartotą radiją.

Reikės patikrinti auto
mobiliu padangos

Amerikos valdžia reika
laus, kad tam tikrais laiko
tarpiais būtų patikrinamos 
automobilių padangos. Pa
tikrinimo liūdjjimai bus rei 
kalingi norint gauti naujas 
arba atnaujintas padangas. 
Tam tikras gazolino stotys 
bus paskirtos kaipo padan
gų patikrinimo vietos.

Manieros (ypatingi apsi
ėjimo būdai) seka knygas, į 
ne knygos manieras. (J. 
Tautier).

Plunksnų Kaldras
PADAROME IS JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą IS mūsų 
krautuvės— už tiktai JĮ IJQ

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperlų, Viršutinių 

Apdengaių Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

Visas darbas ii prekės yra 
pilnai garantuota.

Did Yeu Place Yaar
FALŠE TEETH

la a Glats Lašt Night?
Thoutandt Go and wondar why t hair den- 

tursa rėmam dūli and stamed - why t ha y 
•uffbr with ©ffending den t u ra breath They 
fail to reali ca that water alone it not a cleans- 
ing agant - but now. there’s a great formula 
pertoeted by a dentrit. called Stera-Kleen 
that ihoroughly cleans falše teeth likę magic- 
no bru$hin<! Sam p! y put a littie Stera-Kleen 
Powder in a glats of water-soak
your teeth — now they tparkle. 
are really elaan and look hke 
tha day your dentitt taid.
“Don’t they look natūrai?” Try 
Stera-Kleen - lattt long - COttt 
only 30f. At all dn>W«t»-______________________

Old Farmer'e Recipe Mia Allenru and 
Ltmon Julce to get ąuick relief from paina 
of rheumatice and neuralgia Druggiata 
have Allenru — grecera have lemont.

WHOLESALE
LiųUOR
{STAIGA

Mvežlojame 
po visa 
Ofe Rago.

REMKITE 
SENĄ

LIETI! VIŲ 
DRAUGA.

N. KANTEK, aav.

MUTUAL LiųUOR'CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BpiJLEVARD 0014

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. SSrd Place. Chicago, Dl.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais iiapuoštais arba 
clotli kotai parsidokla nuiemkitoniis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mre. K. P. Dziutok tr Daktt, Sav.
SKELBKITfiS •‘DRAUGE”

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

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

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

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

DIDELIS ISPARDAVk_^AS MUSU 
MIEŽI MIKO STAKO MUZIKA- 

LINIU INSTRUMENTŲ.
PASI NAUDuKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONE8, FLU- 
TĘS su ••cases" — $35.00, $87.(0, 
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.60, $3.50. $12.50 iki $35.00.
STK1UNINIA1 BASAJ — $00.00, 
$125.00 lr $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $13.00. 8MICE- 
LAI SMUIKOMS,
NIAMS BAKAMS,
CELLO — $1.50, $8.00, $5.00.
$10.00 lr $16.00. Striūnos dfil vi
su virftminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $11.60, 
$23.69, $35.00. $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CIMBOLU, DRUM 
HEADS pataisomi juma palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" Initrumentami 

i pritaikomi jūsų lūpoms. '
EKSPERTTVA8 VICTOR IR 

PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarne- 

tams, Trlflboms. Saiaphones, 
Smuikoms ir Guitarams. 

GOLDSTETN’8 MUSIC 8HOP 
• 14 Maxwell SL. CKlcago.

STRIUNINI- 
VIOLAS lr

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
A* VAŽINEI ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t

[AIGllIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ! i

Vlenintėlis tr Smagiausias
Vakariais Lietuvių Programa 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -Į

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.į 

KITOMIS Dienomis 9:30 v. va! 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenne 

Phone: OBOvetiilI 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — BEMONTAVlMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protcction 
for yout

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŪIMCIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų {ntatgoja. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3Į^%. Jūsų pinigai greitai iūmoka- 
mi ant paruikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

_ _  — 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, Sec’y. S286 SO. HALSTED ST.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
| SIUTAI m dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 A An

vertės “ciose ont” kaina .............................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, ac«KT<1’
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ...................... .\Ua r L b

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pashfti. Tikra tertėnuo$15.00<1C 7C 
11d $$5.00. Parsiduoda dabar nuo.. w IKI JIO*/U

|FUR COATS, $75.00 vertės, Afl
Parsiduoda po tiktai ......................................................

|VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų QC X- tfO OC 
I vilnoniai siūtai, $15 veri. nužemit. kaina *P°*^'* ** ųrO.UvI

J MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <*1 QO 
da po tiktai .......................................................................

|$15.00 vertės KOTAI, gn «up
parsiduoda po tiktai ............. ........................................ 2>O. Z U

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sets — Parlor 
Setą — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Ref rlgerators— 
Washers — Mangels and 

Stovea.
Nationally advertised items.

V

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

V
6343 South Western Avenue, Chicago

Tdefouas — REPUBLIC 6051

’8.65

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, *Q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........  /.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $irv 
kepimui pečiuose lr namų šildytuvams.. IU.OU

AIoh kalnoM perkant 4 tonas ar mrirS
5332 SO. LONG AVE. lEL. PORTSMOUTH 9022
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700,000 Naujojo 
Testamento kopijų 
jau parduota

Karo metu žmones dau
giau domisi dvasiniu gyveni 
mu ir kreipia savo dėmesį į 
Kristų. Jau išpirkta 700,- 
000 Naujo Testamento kopi 
jų, kuris pereitais metais 
buvo išleistas nauja laida. 
Manoma, kad 500,000 N. 
Testamento kopijų nusipir
ko tie žmonės, kurie visai jo 
neturėjo.

Venerikai Georgia bus 
gydomi kvaratinuose

Atlanta, Oet. 15. The 
Georgia Board of Health 
departamentas pranešė spa 
lių 15 dieną, kad visi vene
rinėmis ligomis sergantieji 
bus atskirti nuo kitų ir gy
domi. Jei kas atvyksta į 
Georgia valstybę, tai turi 
per 24 valandas registruo
tis pas gydytoją ir jis bus 
gydomas. Tai pirmoji Val
stybė, kuri atskiria sergan
čius venerinėmis ligomis ir 
gydo atskiriose vietose

MINIOS JAM OVACIJAS KEIE,
0 JIS PALIKO JUOS IR NUĖJO...

Žymus dainininkas ir garsus artis
tas palieka trukšmingg pasaulį ir už
sidaro už vienuolyno sienų.

*

h

i

• 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 seng radio.
KRAUTUVE ATDARA IR SEKMADIENIAIS 

IKI 4-tos VAL. PO PI ET V

Pilnas pasirinkimas Lietuviškų 
Rekordų

Žymus Budriko Sekmadienio programas iš WCFL 1000 
— K Radio stoties Sekmadienio vakare 9-tą valandą. 
Pasiklausykite.

All the KITS of the 
HIT PARADE
HIT TUNES FOR 
ONLY...........................

... ELITE Offers 2 BIG "HITS" on • 
EVERY Record By Nationally £ 
K n o w n Orchestras... -S
• 7018—Do Yoii Mt«s Yo>nr Sweetlie«rt & TTniler a ^2

StrawtK>rry Moon .................................... Marslialls & Oreli. g*
• 7017—Ktrlp Plulka & Take Me ............ .............. Marslialls * Oreli. w
• 7018—l^rn Old Fasliloned * Menliattan „

Serenada ............................................. San Doimliue & Oreli. 5
• 7015—J11M Thoiigh Y011 Were Here & O

Pennsylvania Polka ...................... Sam Donolme & Oreli. 50
• 7014—Dearly Beloved A I (tone Here to Talk

Por Joc ............................ ...................... Mai Hallett A Oreli. M
• 7018—laA’s Oet lošt A There WI11 Never Be H

Another You ............................................. Mai Hallett A Oreli.
• 7012—Wlitte ('hrtatmaa A Illp Hlp

Hoorav .................................... Jl'Jinnv ‘Sent’ Davts A Oreli. n
• 7011—At Ims t A Wonder Wlien My Bahy’s

(’omlruf Home ...................... .lolnaiy ‘Seat’ IMI vis A Oreli.
• 7010—Tone,lite Marqulta, Peplta, įg

Roslta, .Ina n Ita Ijopez A S
My Devotton ............................................. Marslialls A Oreli. įg

• 700#—(I’ve Oot a Giri ln) Kalama-aoo A
The HnmniinR-BIril ............................... MarslialTs A Oreli. O

• 7008—I Ix»ft My Beari at the Sta«e Door
Canteen A He VVears a Palr of
SUver \Vlmrs ...................................... Mai Hallett A Orei*. O

• 7007—Jlngrle Ja.i<le Jtngle A Be Careftil 50
It’a My Heart •..................... ..................... Mnl Hallett A .Oreli.

• 7000—Oot The Moon tn My Pocket A Tlits ls ST
Wortli rig-litlnrr Por......................... Ra v MeKtoiley A Oreli. q

• 7005—m Keep the Izivellght Rnmlng A Wlio —
VVonliln’t laive You .......................... Rav McKinley A Oreli.

• 7004—Kweet Elolse A Here You Are ........ Chleo Man A Oreli. E*
• 7008—Johnny Domrlihoy Pranai a Rose lo Ireland m

’A We Mušt be Vlgrtlant ............ Chleo Mar* A Oreli. 179

Gfi

RECORD ALBUM AOrRegular 81.00 vakne ...................

BUDRIK'S
I 3241 So. Halsted St.

FURNITURE — JEWELRY — RADIOS 
PIANOS — ALL UNDER ONE ROOF

I For Reliahle Radios Service Call Caiumet 4591

S
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Šaunus, gražus vyras ža
vėjo New Yorke, Paryžiuje, 
Vienoje, Budapešte, Kons
tantinopoly, Aleksandrijoje 
ir kituose didmiesčiuose jau 
nūs ir senus žmones savo 
dainomis ir judumuose pa
veiksluose savo vaidyba. 
Kas gi yra tas žavus ir šau 
nūs vyras? Ogi Jose Mojica, 
mexsikietis, kurio vardas 
visur skamba.

Jo svajonės jaunystėje 
neišsipildė

Jose Mojica buvo jaunas 
ir jis svajojo apie dvasinį 
luomą, bet jaunystėje jo 
svajonės neišsipildė. Tėvas 
mirė anksti ir Jose Mojica 
tada turėjo vos šešis me
tus. Jose Mojica išaugo į 
vyrus, jo talentas subrendo, 
jis išėjo į žymų dainininką 
ir šaunų vadybininką, kuris 
net kelis kartus yra vaidi
nęs Hollywood’e. Jis turėjo 
nemažą turtą, bet San Mi
guel d’Aleude, Mexico kuk
liai gyveno. Jose Mojica 
anksti rytą keldavo ir giedo 
davo parapijos bažnyčioje 
per šv. mišias.

Dabar jau turi
naują vardą

1940 metais mirė Jose 
Mojica motina; jis tada tu
rėjo 45 metus amžiaus ir jo 
svajonės apie dvasinį luomą 
dabar galėjo išsipildyti ir 
tikrai išsipldė. Jose Mojica 
įstojo į pranciškonų vienuo

Chicagoje spalių
25 d. dainuos Dono
kazokų choras

Prieš dvidešimt du metus 
mažasis Jaroff suorganiza
vo iš trisdešimt keturių mil 
žinų kazokų chorą ir jie ap
važiavo daugel kartų įvai
rias pasaulio vietas. Dabar 
šis choras yra Amerikoje ir 
Dono kazokų choras visus 
žavi.Šis kazokų choras da
bar yra Amerikoje ir daro 
tryliktą kelionę.

Dono kazokų choras dai
nuos Civic Opera House, 
ateinantį sekmadienį, spalių 
25 dieną po pietų ir vakare. 
Šio koncerto bilietai kaštuo 
ja 83c.; $1.10; $1.65; $2.20 
ir $3.30. Bilietus galima gau 
ti Civic Opera House, room 
330 ir Marshall Field’s.

lyną Areąuipa, Perų valsty
bėje ir dabar gautos žinios, 
kad jis jau yra atlikęs no- 
vicijatą ir gavo naują var
dą Hermano Jose Francisco 
de Guadalupe.

Jose Mojica, prieš įstoda
mas į vienuolyną, priklausė 
prie Šv. Pranciškaus trečio
jo ordeno, jis būtų anksčiau 
įstojęs į vienuolyną, bet mo
tiną turėjo išlaikyti, todėl 
jo dvasinio gyvenimo svajo
nės galėjo tik įvykti po to, 
kai jo geroji motina atsis
kyrė su šiuo pasauliu.

Reikia tik norėti

Jose Mojica pavyzdys ro
do, kad žmogus ankščiau ar 
vėliau pasiekia tai ką jis 
trokšta ir apie ką svajoja. 
Dabar jis savo giesmėmis 
žavės pranciškonų vieuoly- 
ną ir jo apylinkės žmones ir 
savo giesmėmis ir pavyz
džiu ves žmones į gražesnį 
dvasinį gyvenimą.

JIS NORĖTŲ SKRISTI Studentai pasiruošę 
padėti knygas ir eiti 
į karo laukę

Illinois valstybės kolegi
jose ir universitetuose yra 
24,368 vyrai studentai, ku
rie kiekvienu laiku yra pa
siruošę padėti knygas ir eiti 
ginti šį kraštą. 13,500 stu
dentų jau lanko įvairius ka
riškus kursus, kad pasiruo
šus technikos ir mūšio dar
bams kovos lauke. Daugiau 
kaip 10,000 studentų t yra 
įsirašę į navy, army ar ma
rines rezervus.

Vien tik of the Universi
ty of Ilinois pirmamečių ir 
antramiečių studentų į re
zervą yra 4,000 įsirašusių.

dl

mu

t”Draugaa” Acm- tereDhote)
Barry “Biff’’ Martin, 15 

mėnesių vaikas; jam moti
na padarė parašiutą, nors 
taisyklė neleidžia jam skris
ti su tėvu, J. W. Martin, ku
ris yra of Air Transport 

, Command pilotas Kaliforni- 
I joje.

DONO KAZOKAI DAINUOJA

S»*
nUUUC’

1 1

Dono kazokai, vadovaujami mažojo Jaroff, spalių 25 
dieną dainuoja Chicagoje.

Prieš pat mūšį 
jūrose 400 vyru priima 
Sv. Sakramentu

Jau buvo pranešta, kad 
Midway kovose žuvo ameri
kiečių lėktuvnešis York- 
town. šiuo kartu norime iš 
kelti vieną įdomų faktą, ku 
ris yra pamokinantis.

Lėktuvnešys Yorktown jū
rose laukia atidaryti karo. 
ugnį. Laivo įgula didelė, jų 
tarpe nemažas skaičius ka
talikų. Prieš pat jūrų mūšį 
daugiau kaip 406 katalikų 
vyrų jūrininkų ir karininkų 
priima Šv. Sakramentą.

SKOLINAM PINIGUS ant Pirmu MORGIČIU 

Nuo $800 iki $10,000
Mokant Tiktai 4%

Apie kę daugiausia 
moterys sapnuoja

Dr. Warren C. Middleton, 
profesor of psychology at 
De Pauw University, prane
ša, kad tyrinėjimas parodė, 
kad šeši žmones iš dešimties 
sapnuoja spalvas. Dr. Mi
ddleton taip pat pareiškė, 
kad šimtai sapnuotojų pa- 
riškę, jog jie girdi per sap
ną “spalvinę muziką“. Mu
zikos sapnas, sako Dr. Mi
ddleton kyla dėl spalvų šen 
sacijų. *

Dr. Middleton taip pat pa 
reiškė, kad moterys dau
giau sapnuoja spalvas, negu 
vyrai, vien tik prozaiški 
žmonės sapnuoja juodą ar 
baltą. ”

2411
So. 52nd 
Avenue

U JOH \ O

S V KO R A
Phone

CICERO
453

Laivas kardinolo 
vardu

REALTOR

GAUKIT MUSŲ VELTUI APKAINAVIMĄ

Vienas Amerikos laisvės 

laivas, kuns nesenai buvo 

pastatytas Rytuose, pava
dintas kardinolo Gibbons 

[vardu. x

Antramečiai stu
dentai pirmamečius 
buvo uždarę 
garažuose

Loyola universitete kas
met būdavo kontestinis di
delės bolės stūmimas pirma
mečių su antramečiai^ šiais 
metais turėjo įvykti trylik
tasis metinis bolės stūmi
mas, bet jis neįvyks. Mat, 
antramečiai studentai buvo 
160 pirmamečių uždaru 
Evanston ir Oak Park gara 
žuose ir jie buvo ketvirta
dienio vakare įmesti į gara 
žus ir išleisti penktadienį. 
William A. Finnegan, S. J. 
meno ir gamtos mokslų de
kanas, pareiškė kad kontes
tas neįvyks, nes, sulaužytos 
lošimo taisyklės*

Matyti, antramečiai buvo 
įmetę pirmamečius į gara
žus, kad jie nelaimėtų loši
mo. Daugiausia bolės stū
mimą laimėdavo pirmame
čiai.

Kqda įvyks auto-
mobilių tikrinimai

Ryšiumi su gazolino raci- 
onavimu, kuris įvyks lap
kričio 22 dieną, bus patikri
nami automobiliai.

Keleiviniai automobiliai 
turės būtį patikrinami tarp 
gruodžio 1 dienos ir sausio 
31 d. 1943 m. Po šio patik
rinimo keleiviniai automobi 
liai turės būti patikrinti kas 
keturi mėnesiai. Patikrini
mai komercinių automobi
lių (vehicles) įvyks lapkri
čio 15 dieną ir jie turės bū
ti tikrinami kas du mėne
siai.

Du tankai įkrito į
upę ir šeši žuvo

Antrosios Armijos šta
bas Tennessee pereitą pen
ktadienį pranešė, kad du 
tankai įkrito į upę laike ma 
nevrų ir šeši kariai žuvo.

Laike blackout bandymų 
pereito ketvirtadienio vaka
re du 28 tonų tankai važia
vo per pontaninį tiltą ir 
įkrito į Cumberland upę. še 
ši vyrai, visi 2 armijos, lai
ke šios tankų katastrofos, 
žuvo. Pavardės bus vėliau 
naakelbtos

X Juozui ir Uršulei Gri
kiams minint vedybinio gy
venimo auksinį jubiliejų, spa 
lio 21 dieną, šv. Jurgio baž
nyčioje, per Mišias šv. solo 
giedos solistė Ona Piežienė.

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
1 skyrius Bridgeporte, spa
lio 28 d. rengia vakarą šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
kambary. Visas pelnas ski
riamas tremtinių Sibire su- 
šelpimui.

X Ateitininkų draugovė 
pastarame savo susirinkime 
nutarė pagerbti visus narius, 
pašauktus į kariuomenę. Vi
sų bus įdėti paveikslai ir 
biografijos “Drauge“ sky
riuje “Lietuviai kariai ko
voje už U. S. laisvę ir pa
vergtųjų išlaisvinimą”.

X Chicago Vyčiai labai 
stropiai ruošiasi prie savo 
konferencijos, kuri įvyks 
lapkr. 8 d., šv.‘Antano pa
rapijos salėj. Seimelis pra
sidės sv. Mišiomis 9 vai. ry
to. Po Mišių pusryčiai ir pir
mas posėdis.

X Au k s i n i o jubiliejaus 
knyga, pagerbimui Šv. Jur
gio par. 50 metų sukakties 
spausdinama su dideliu at
sidėjimu. Norima gražiai pa
daryti, užtat užima daug lai
ko. Ją gaus nemokamai vi
si, kurie bus jubiliejiniame 
bankiete.

X Labdarių Są-gos seimas 
įvyks lapkričio 22 d., Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos salėj. Visos kata
likų draugijos kviečiamos iš
rinkti atstovus. Labdariai 
dirba kilnų darbą. Reikia 
jiems padėti.

X Frank Dambrauskas, 
gerai žinomas Bridgeporto 
draugijose veikėjos Savickio 
nės sūnus, 3417 S. Wallace 
St., šiomis dienomis išvyko 
į U. S. kariuomenę. Drau
gai išleido jj linkėdami, prie
šą nugalėjus, grįžti pas mo
tiną, kuri liūdi netekus vien
turio.

X Lillian Demske-Muzerie- 
nė, 2214 S. Oakley Avenue, 
Aušros Vartų parapijos cho
ro narė, grįžo iš Georgia 
vai., kur buvo nuvykus at
lankyti savo vyrą kariuome
nėj.

X Labdarių Sąjungos di
rektorių susirinkime nutar
ta uždaryti kelią į piknikų 
vietą visai žiemai. Į mišką, 
kur stovi prieglauda, galima 
bus nuvažiuoti tiktai pro ū- 
kio kiemą irstai tiktai šei
mininkui leidus.

X Šv. Jurgio parapijoj, 
prelatui M. Krušui besirūpi
nant, dėka aukotojų dosnu
mui, įtaisyta auksinių dra
bužių setas jubiliejaus pa- 

Į maldoms ir dar atliko lėšų, 
j už kurias įtaisyta auksinės 
spalvos uždanga sakyklai, 
naujos kanonų lentos ant di
džiojo altoriaus, naujas mi
šiolas įr gražus auksinės 

{spalvos mišiolui pulpitas.


