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JAPONO SUDAUŽYTA SOLOMONS
IS VISO PER DVI ORINES ATAKAS 
PRIEŠAS t LAIVŲ NETEKO

Prarado ir penkis lėktuvnešius; 

vięnas ir U. S. lėktuvnešis nuskendo

BRITAI VIS GILIAU LAUŽIASI 
I ASIES POZICIJAS EGIPTE

Amerikiečiai skridikai dienomis 
ir naktimis daužo ašies linijas

i I

GEN. MAC ARTHUR šta
bas, Australija, lapkr. 1. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
U. S. bombonešiai ir vėl ata
kavo Buin-Faisi sritį, Solo-* 
mons. Vienas japonų sunku
sis kruizeris nuskandintas ir• %
kitas mažesnis smarkiai su
gadintas. Be to, dar orine 
bomba pataikyta vienam 
priešo prekiniam laivui.

Tad per atliktas bombone
šių dvi atakas (per dvi nak
tis) 8 japonų laivai sudau
žyta — nuskandinta, arba 
sugadinta.

Komunikate pažymima, 
kad be kitako dar vienas ja
ponų lėktuvnešis sugadin
tas. Tad iš viso per tris mė
nesius kovose Solomons net 
penki'priešo lėktuvnešiai su
gadinta ir pašalinta iš ko
vų. Iš jų du, kaip spėjama, 
gal nuskendo. * * * -•

WASHINGTON, lapkr. 1. 
— Laivyno departamriat&s 
vakar paskelbė,” kad priešas 
spalio paskutinėmis dieno
mis sutorpedavo ir nuskan
dino U. S. lėktuvnešį, kurs 
nuskendo arti. Santa Cruz 
salų — apie už 250 mailių 
pietrytų link nuo Guadalcan- 
al.

Laivyno departamentas 
nepaduoda nuskandinto lėk
tuvnešio vardo.

Vokiečiai atakavo 
Canterbury, Anglijoj

LONDONAS, lapkr. 1. — 
Vakar dienos laiku 50 vokie
čių lėktuvų atakavo Angli
jos vadinamą katedralinį 
miestą Canterbury.

Oro ir namų apsaugos mi
nisterija pranešė, kad pada
ryta maži nuostoliai.

Pranešta, kad Mrs. Roose
velt vakar buvo atlankius tą 
miestą.

Mirė revoliucionierius 
Vladimir Burcev -

VICHY, lapkr. 1. — Rug
sėjo 3 d. Paryžiuje mirė gar
sus revoliucionierius Vladi
mir Burcev, kurs visą gy
venimą kovojo prieš cariz
mą Rusijoje.

1909 metais jis pagarsė
jo Paryžiuje aikštėn iškėtęs 
caro vyriausybės policijos 
šnipą. 1917 metais jis ban
dė prisijungti prie revoliu
cijos Rusijoje, bet bolševikai
jį atžėrė. Tad grįžo į Pary-į turi biaurėtis tais nacių raš- 
žių ir visą laiką ten gyveno, tais.

Japonu laivynas 
pasitraukė nuo 
Guadalcanal salos

WASHINQTON, spal. 31. 
—Laivyno sekretorius Frank 
Knox pranešė, kad japonų 
laivynas pasišalino iš Solo
mons kovų juostos. Taip pat 
pranešė, kad Guadalcanal 
saloje amerikiečiai ir vėl už-' 
ėmė visas savo pozicijas, 
kurias pirmiau valdė.

Anot sekretoriaus, japonų 
laivai, kurie saviškiams gel
bėjo kovose už airportą Gua
dalcanal saloje, atsimetė at
gal į savo bazes. Jis nepa
sakė kur link pasitraukė ki
ti japonų laivai,

‘ .‘2» .‘v '
Sekretorius Knox tačiau 

pažymėjo, kad nežinia ko
kiais sumetimais japonų lai
vai ištraukti iš kovų zonos. 
Todėl nereikia per daug1 
džiūgauti. Nes priešas gal 
prie ko naujo rengiasi.

Guadalcanal salos gynė
jams karo medžiaga ir reik
menys pristatoma. Tačiau 
tas surišta su dideliais sun
kumais ir nežinia kas toliau 
bus daroma.

jus patikrinti parinktų dar
bininkų Vokietijai sveika
tingumą.

Kai kuriuose miesteliuose
Sekretorius giliai įvertina sukilusios moterys neįleido

tų gydytojų į viešąsias sa- Į riausybę. šį kartą moterys 
les, o pašaukti darbininkai pakilo veikti prieš nacius ir

marynų ir armijos nepap
rastą atsparumą kovose su 
priešu. Ir jis sako, kad vie
ni su kitais bendrai veikia. 
Tiktai kooperavimu yra ga
limumai atsispirti prieš prie
šo atakas. Armijos skridi
kai smarkiausia pakerta 
priešo žygius.

Iki šiol Guadalcanal Salo
je sunaikinta* 17 japonų tan

kų.

Kardinolas kovoja 
prieš nacių nedorovę

WASHINGTON, lapkr. 1. 
— Gazolinui racijonuoti re
gistracija turėjo įvykti šio 
lapkričio 9, 10 ir 11 dienom
is.

Office of Price adminis- 
tration dabar pranešė, kad 
registracija atidėta — įvyks 
lapkričio 12, 13 ir 14 dieno-

LISABONA, Portugalija, mis.
lapkr. 1 — Žiniomis iš Vo-i Sako, atidėta, nes nesu- 
kietijos, kardinolas Bertram,' spSta atapaudinti racijona- 
Bresiavo arkivyskupas, iš-, vimo knygelių.
leido ganytojišką laišką. Ra-' 
gina ir įpareigoja katalikus 
kovoti prieš nacių skleidžia
mus pornografinius raštus 
ir visokią nedorovę. ,

Kardinolas ypač smerkia 
nudizmą, kurį naciai palai
ko, ir įpareigoja katalikus 
tėvus, kad jie visomis sau 
galimomis priemonėmis sau
gotų slavo vaikus nuo nacių 
jaunuolių stovyklų, kur 
jiems pakišami visokie ne
dorovingi raštai. Jaunuoliai

PRIEŠĄ SUTINKANT

t "Liraufan" Acme teieituuLu,

Rusijos kareiviai, apginkluoti moderniškais šautuvais laukia priešo kukurūzų lauke, 
Stalingrado apylinkėje, kur vokiečiai jau kariauja trečias mėnuo, sutinkant! Rusijos žie
mą.

Prancūzų moterys pakilo kovoti 
prieš nacius ir vyriausybę

Neleidžia nacių gydytojams 

patikrinti darbininkų sveikumą .

BERNAS, Šveicarija, lap- kvietimą skirtu laiku prisi- 
kričio 1. Prancūzų mbte- ( statyti gydytojams nurody- 
rys neokupuotoj Prancūzi jo- (tose vietose.
je pakilo kovoti prieš na-Į Kaip darbininkai, taip ir 

pramonininkai griežtai prie-cius, kurie prisiuntė gydyto

paneigė Vichy vyriausybės

3 dienoms atidėta 
gazolinui registracija

Arti Varšuvos naciai. 
55 lenkus sušaudė

LONDONAS, lapkr. 1. — 
Lenkų vyriausybė ištrėmime 
gavo žinių, kad naciai šalia 
Palmiry, itž 15 mailių nuo 
Varšuvos, sušaudė 55 len
kus, kaltinamus geležinkelių 
sabotažu Varšuvos srityje.

Minėtas miestelis, kur su
šaudyta 55 asmenys, vadin
amas “^mirties sodyba”, nes 
naciai tenai visados Žudo 
lenkus.

—-

šinasi nacių žygiams verbuo
ti prancūzus darbams Vokie
tijos pramonėse. Kai kur 
darbininkai kelia streikus. 
Protestuoja prieš Vichy vy-

kol kas jos turi viršų.
Sunku nuspėti, kas toliau 

įvyks, kai prancūzų darbi- 
' ninkai ir toliau neigs Hitle- 
' rio patvarkymus.

Kovon prieš Vichy vy
riausybę ir nacius pakilo vi
sos prancūzės moterys — 
motinos, žmonos ir jaunos 
mergaitės. Jos pataria pran
cūzams neklausyti vyriausy
bės ir nacių įsakymų.

s J •. . * t

6 lakūnai žuvo su 
dviem bombonešiais

NEWP0RT NEWS, Va., 
lapkr. 1. — Netoli Hamp- 
ton Va., nukrito keturių mo
torų bombonešis. Trys ’a- 
kūnai žuvų.

ST. PAUL, Minn., lap«r. 
1. — Pakildamas oaan iš
bandymui susidaužė didelis 
bombonešis. Trys asmenys 
Žuvo.

MEXIC0 CITY, lapkr. 1. 
— Meksikos vyriausybė nu
sprendė 1943 metais drafto 
keliu karo tarnybon pašauk
ti apie 183,000 vyrų. Pirmo
ji grupė — 10,000 — bus pa
šaukta sausio mėnesį.

RYTOJ PILIEČIAI 
RENKA KONGRESAN 
ATSTOVUS IR KITUS
RYTOJ RINKIMAI ..

Rytoj, lapkričio 3 d. visoj 
šaly įvyfeato'kongtteEo .atsto
vų rinkimai. Be to dar ir, 
lokaliniai įvairių pareigūnų 
rinkimai. Abi partijos, de
mokratų ir respublikonų, 
varosi už pirmenybę. Bal
suotojams piliečiams yra iš 
ko pasirinkti.

Prez. Rooseveltas ragina 
visos šalies piliečiais, kad jie 
visi iki vieno dalyvautų bal
savimuose. Kai visi atliks tą 
savo pilietinę pareigą, sako 
prezidentas, bus užtikrinta 
mūsų respublikai demokra
tinė valdžios forma. Tas yra 
gražiausias prezidento ragi
nimas.

Balsavimo vietos atidary
tos nuo 6:00 ryto iki 5:00 
Vakaro.

BE 100% 
WITH YOUR

Milijonai moterų 
reikia darbams

WASHINGTON/lapkr. 1. 
— Darbo departamento se
kretorė Perkins pareiškia, 
kad ateinančiais trylika mė
nesių trys milijonai moterų 
reikės surekrutuoti darbams 
karinėse ir civilinėse pramo
nėse. Anot jos, dar reikės ir 
apie pusantro milijono vy
rų šalies komercijai.

Pranešta, vyriausybė stu
dijuoja planą registruoti mo
teris. - i.

CAIRO, Egiptas, lapkr. 1. 
Britų aštuntoji armija pa
laipsniui vis daugiau gilina
si į ašies įsitvirtinimus Egip
to fronte. Jai padeda sąjun
gininkų oro jėgos, kurios 
per septynias ofensyvos pa
ras į ašies pozicijas išmetė 
apie 875 tonų sprogstamo
sios medžiagos bombų. Rei
kia suprasti, kokie išnaiki
nimai sukelti priešui tomis 
bombomis. Sakoma, vietomis 
ašies pozicijos stačiai su že
me sumaišyta.

Kai kur priešas sukelia 
kontratakas tankais. Tačiau

Vokiečių kampanija Rusijoj neturi 
pavykimo; Kaukaze rusai pasitraukę

MASKVA, lapkr. 1. — Hit
lerio sukelta šiemet didžioji 
ofensyvą Rusijoje su 1,000,- 
000 kareivių, 2,000 lėtuvų, 
2,000 patrankų ir šimtais 
tankų visiškai sutriuškinta, 
pareiškia sovietų autorite
tai. O iš karo fronto prane
šama, kad 'praėjusią parą 
vokiečių atakos prieš Stalin
gradą ir Kaukazę atmuštos.

Kiek vėliau pranešta, kad 
Kaukazo fronto vienoj daly 
rusai atsimetę į naujas po
zicijas neatsilaikius prieš vo
kiečių spaudimą.

U. S. vyriausybė sintetinės gumos 
padangų dirbtuvę siųs sovietams

DETROIT, Mich., lapkr 1. 
— J. A. Valstybių vyriausy
bė sutarė su Ford Motor 
kompanija, kad Fordo sin
tetinės gumos padangų dirb 
tuvė turima Rouge bus išar-

"Spirsime jiems į 
kelines" - Mussolini

LONDONAS, lapkr. 1. *— 
Iš Romos per radiją vakar 
pranešta, kad Italijos prem
jeras Mussolini italų kariuo
menei padavė naują šūkį.

Laisvam vertime tas šū
kis yra “Pirmyn, mes spir
sime jiems į kelines!”

WASHINGTON, lapkr. 1. 
— Patirta, kad šį mėnesį ka
ro tarnybon bus šaukiami 
vedę vyrai, kurie neturi vai
kų. Turintieji vaikus vyrai 
paskiausia bus Šaukiami,

visos kontratakos atmuša
mos, anot britų vadovybės 
komunikato.

Didžiausias priešui smūg
is tenka nuo orinių bombų 
susisiekimų linijose užnuga
ryje.

Ofensyvą be pertraukos 
tęsiama. Britų vadovybė ti
kisi priešą iš EI Alamein 
fronto išjudinti. Kaip tas 
bus atlikta, tada ašies pajė
gos bus priverstos dumti at
gal į Libiją. Tik tada bus 
laimėta. Tačiau priešo iškė

limas iš fronto pozicijų yra
nepaprastai sunkus darbas.

Visame 1,000 mailių ilga
me fronte pozicijos vakąr 
nebuvo pasikeitusios, pažy
mima išleistam komunikate.

Vokiečiai buvo sukėlę ata
kas Stalingrado mieste ir ar
ti Nalčik, centriniam Kauka
ze. Vienur ir kitur jie at
mušti su nuostoliais netekę 
šimtų kareivių ir daugybes 
tankų. .

Šiaurvakari} link nuo Mas
kvos raudonoji armija kon
tratakomis atmušė pakilu
sius vokiečius ir jų apie 700 
nukovė, pareiškiama komu
nikate.

dyta ir pasiųsta Rusijon, šį 
faktą pati Fordo kompanija 
paskelbė.

Pranešta, kad ši dirbtuvė 
yra moderniškiausia visam 
pasauly. Pastatyta ir įreng
ta 1938 metais ir kaštavusi 
5,600,000 dolerių.

Kompanija sako, kad dirb
tuvę nukelti Rusijon sutari
mą atlikęs William M. Jef
fers, nacionalinis gumos di
rektorius, au Edsel Ford, 
Ford Motor kompanijos pre
zidentu. Padangų dirbtuvė 
Rusijai bus “ lend-lease* ’ pa
žado pildymas.

Sakoma, sovietai yra išra
dę sintetinės gumos gamy
bai formuią. Tad šauniai į- 
taisyta dirbtuvė jiems yra 
gyvas reikalas. Jeffers sako, 

; kad sovietai per vienerius 
metus galėsią pagaminti 
daugiau kaip vieną milijoną 
padangų iš sintetinės gumos.

I



Pirmadienis. n -i

pusantro mėnesio kasdien la
vino ministrantus ir mokyk
los mergaites giedojime, ku
ris taip sužavėjo misionie
rių; didžiajam chorui ir Cho
rai Club, kurie lankėsi va
karais giedoti, brangioms se
selėms Pranciškietėms vado
vybėje vyrės, seselės Ange- 
los už jų pasišventimą, iš
puošime altoriaus gražiausiu 
būdu ir už prirengimą vai
kučių prie procesijos. Ir, ant 
galo, visiems žmonėms, ku
rie taip gausiai lankė visus 
vakarus ir perpildė virš dvie 
jų tūkstančių talpinančią 
žmonių bažnyčią.

Stasė Greičienė

Iš kvakerių padangės...
PhiladeipUa, Pa>- 'Čia 

buvusioj kvakerių “stalyco- 
je” — PhiladelphijojV 23 d. 
spalio įvyko taip vadinamai 
/'Jūreivių Dienos” -fiaradaa 
— Navy Day's Parade: kur. 
tarp daugelio kitų tautų da
lyvavo ir lietuviai. Lietuvių 
skyriaus vadu tam parade 
buvo J.uosas Kv”dtRV8kas, 
Buvo nešama Lietuvos vė
liava (o tarp kitko. Kazys 
Dryža nešė atatinkamą “pos- 
terį”). Grojo jurgiečių jau
nuolių benas. Lietuvąičių.bu- 
vo pasirėdžiusių tautiškais 
rūbais. Buvo dar ir kitų pa
marginimų tinkamumam pa
radui. X •*

Sekmadienio, 25 q. spalio 
vakare Kazimierai’ų svetai

nėje įvyko maskaradinis ba

lius, surengtas vietinės Sv. 

Vardo Draugijom

Party” pagerbimui vietos vi 
karo kun. Vinco Vėžio

tilpo Leonardo šimučio at
vaizdas su trumpu praneši
mu apie įsikūrimą Informa
cijos Biuro prie Federacijos 
centro. •.

Senas “ Pisoruis”

dojo Visų Šventųjų Maniją 
kuriam atsakinėjimus giedo
jo du chorai Ir mihistran-

Pastaruoju laiku čia pra
dėjo tvertis Lietuvai Vaduo 
ti Sąjungos skyrius. Trokš 
ta dar išvysti Laisvą ir ne 
priklausomą Lietuves vai 
stybę.

Lapkričio 1 d. Kazimierie- 
čių svetainėje, vakare įvyks 
“Surpriee Birthday Dinner

Cleveland, Ohio. — Spa
lio 12 d. Sv. Jurgio bažnyčioj 
prasidėjo misijos, kurias ve
dė misionieriai — kun. A. 
Mažukna — jauniems ir kun. 
J. Vaškas — augusiems.

Per jaunųjų -misijas be
veik visą savaitę lijo, tačiau 
jaunuomenė uoliai lankė mi
sijas ir nuoširdžiai jaunąjį 
misionierių gerbė ir ieškojo 
progos jį asmeniai pamaty
ti ir su juo pasikalbėti. (Bū
tų labai gerai, kad kas-nors 
iš jaunųjų plačiau parašytų 
apie jų misijas). Kiek teko 
man patirti, tai kun. A. Ma
žukna yra labai malonaus 
būdo ir domisi gera muzika.

Spalio 19 d. prasidėjo mi
sijos auguąiems. Belankant 
tą savaitę vakarais ir klau
sant kun. J.'Vaško pamoks
lų, neklysiu pasakius, kad 
jo žodžiai, jo išreikštos min
tys palietė klausytojų šir
dis labiausiai. Per ištisą sa
vaitę, ypatingai vakarais, 
buvo pilnutėlė erdvi bažny
čia žmonių.

Penktadienį prasidėjo 40 
vai. atlaidai. Man trūksta 
žodžių išreikšti dvasios įspū
dį, kokį įgijau per tuos at
laidus. Girdint apaštališkus 
misionieriaus žodžius, var
gonų muziką, žmonių, ber
niukų 1 ministrantų) ir cho
rų giedojimą; žiūrint į gra
žiausiai išpuoštą altorių; 
matant šimtus žmonių prii
mant šv. Komuniją i ? paste
bint pabaigoje įspūdingą pro 
cesiją, susidedančią iš apie 
160 asmenų: kunigų, jauna- 
mečių berniukų ir mergai
čių ; vienu žodžiu, viskas tas 
kėlė žmogaus vaidentuvėje 
neapsakomai gražią ponora- 
mą ir kėlė širdį prie Aukš
čiausiojo, o dangų prilenkė 
labai arti. Kun. B. Bartis la
bai tvarkingai ir gražiai gie-

Net 9 kartus buvo trau
kiami judamieji paveikslai, 
paskutinį vakarą pamaldų 
eigoje.

Gerb. misionierius susiža
vėjo Šv. Jurgio bažnyčioje 
girdėtu-matytu grožiu, bū
tent: giedojimu ir altoriaus 
išpuošimu, šeštadienio ir sek 
madienio vakare per pamoks 
lą pareiškė, kad važinėda
mas po visą Ameriką pirmą 
kartą jam teko savo gyve
nime girdėti ypatingai gra
žus giedojimas ministrantų 
jaiunų berniukų ,už grotelių 
mišparus, kurie buvo gieda
mi antifonališkai, papunk
čiui : ministrantai prie al
toriaus ir du chorai prie var
gonų. Pareiškė, kad begalo 
gražiai gieda didysis cho
ras. Gėrėjosi, kaip visi žmo
nės bažnyčioje gieda, gro
žėjosi mūsų mokyklos sese
lių Pranciškiečių gražiausiai 
menišku būdu išdabintu al
torium ir aprėdymu vaiku
čių procesijai.

Buvo malonu girdėti gerb. 
misionieriaus įvertinimo žo
džius.

Ačiū jam .už įspūdingus, 
sielą gaivinančius pamoks
lus; klebonui kun. V. Vilku- 
taičiui YtFivsrKąviSBfflP* 

kun. B. Barčiul už gražų li
tanijas giedojimą; parapijos 
vargonininkui, kuris apie

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pore aklų visam gy- 
ventcsul. Saugokite Jas. leisdami 
tkegaarolsuotl Jas modernlikiauala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

Kirti• Irtese akinio, kuria pašalina 
vis* aklų (templių*. ..

Vietos ukrainiečių laikraš- 
’ “America”, 24 d. spalio

N B W VICTORY 

HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

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

OFTOMKnUMTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
raMfaia: CANAL MU, Cblcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Tredlad. Ir Mtad. 8:80 a. m. 
Iki T:0< p. m.

VICTORY HOSPITAL
Išmintingas žmogus rei

kalauja visko tik Iš savęs, o 

niekingas reikalauja visko 

iš visų. (Kinų posais).

Pilant įrengtas MMBua Depart- 
■MBtae gy Sagei vlaoklų ligų — 
■narklų lr Ugtalktelų.i
PUna* (rengtas Chirurgijos De- 
partmantna, kur svarbias tr ma
tėmės operacijas atlieka atsako- 
mlngt Chirurgai-Daktaral.
Pttaal įrengta Fhyslothemp.v Do- 
partaaMMaa priskaitant Dlather- 
my. Ultra Vlolet Ray, SlnUsoid&l 
tr . kitus moderolBkua metodus

ADVOKATAS

atseks
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
8133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos lid 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tai STAte 7.V7J

DR. VAITOSH, OPT.

SUPAŽINDINKITE RITUS 

SU DIENR. "DRAUGU*igtaa X-Ray Depart- 
Ltarams ir pacientams.

v m tom ligoniui no
ta, sn Stokos pinigų. DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Otmaa ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. UALSTKD ST. 

kampas 34th St. 
Valandoa auo 10 Ud 4, nuo 8 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Palengvina aklų »«■■!■» bnti 
esti prialastimi galvos^ttaiadSUaMK 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tomo, skaudamų akių karUi, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Kreives akys atikriaegsaa. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki 8 * 
enk. Seredomis nna pietų. • No-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—3 ir 6-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutarg.<712 South Ashland Ar.

PSTfllOIAH AND BURGBOS 
4645 Sa Aabtand Avenue 

O118O VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedčliomis pagal sutartį. 
Offtoe tol. YARds 4787 
Namų tel PROspeet 1980

•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IB AKINIUS PRITAIKO 

744 Weat 35th Street

Valandos: 31-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4 

šventadieniais 11-12

____  Specialiu atidarymo pasUlynam —
f----- \Z“™ Trumpam Laikui! įskaitoma:—
I dt <M d* 4Ž i * Mokslinis Aklų Egzaml- 
I f r XzJ navlmae • Pataisyme® Len. CJQC
\ P y \ sų (Vienas Reginys) • FO- •PttDJ

> S - * sirinkimas 16 S Mod. Rėmų
lr Kelsat Reg. Kaina flO.UO Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT
Registruotas Optornetristas — Virš SO Metų Patyrimo. 
Daug kitų Modemiškų Stylių Populiarčmia Kainomis.

Tai Yra Ne “Balt" Sifilymas — Mes Parduodame Kų Garsiname,

GRANT OPTICAL CO.
4682 SOUTH ASHLAND AVB. Tet YABDS 014J

Antror durys nuo Montgomery Ward

BR. F. L JAUTOMS
VIRginia 1886

1446 Sa 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir P«wiht»/1 joninis
Valandoe: 18-12 ryto, 2-8, 7-8 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandoe: 3 — 8 popiet,

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4204 Archer Avenne 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 raL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

VALANDO8: U v. ryto iki 3 popiet 
• 6 iki 9 vat vakare

OR. CHJUtLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TųL MIDway 2888 Chicago, IU.

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.

DB. C. VEZELIS
DANTMTAN

4645 Sa Aahlaad Avenue 
arti 47th Street

ntr aae 8 vaL ryto fld 8 vat vak 
Raudai p—d sntortį.

eteerto county 
-AMO «-OWCK 

orot-GcnON maghii GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yards 0994 
Res. TaL: Kenwood'4388 

VALANDOS
Nuo 18-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 tk> 12 vai. dienų

G-RADUAT^D -FROM MANUAL. 5T?ainim<& School and wbnt to 
VVORK AS MACHlNtSTS HClPER.

(SRAOUAhgO FROM 
MOwniwc3nt9N ♦•NivenSnV 

bAw School.

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
Kamp. 13tos gat ir 49th Ct 

OJTSO VALANDO8: 
fl *1 4 popiet 7 Ud fl vakar*, 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tat (Hoare 1484

(lietuvis)
OYDYTOJAS IB CHIRURGAI 
2500 YVest 63rd Street 

Ofiso VALANDOS:
"Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

MAS *W
COUNTy JUDOft 

HD/SAUNO H.JAaCCKI
FOR GIS INSlSTANCI 

upon clean ettcnoNS;him PROMcrric 
PRAFTSMAN

RE-ELECT
S JUDGE EDMUND K. JARECKI

COUNTY JUDGE OF COOI COUNTY a Tel. LAFeyette 0094 
Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

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

kwuwt Pagal Mnkrima

GABUS. . . TEISINGAS. . . DRĄSUS. . . TIESUS IR PRIELANKUS. . . tuomi padarydamas atiymų rel 
of Cook County per praeitus 20 ištiesius metua. visuomet buvo drąsus kovotojas įvykdinime teisingų rin 
taksavimo. . . įsteigėjas originalės bilos, kuri įvedė Permanant arba Nuolatinę Registracijos Sistemą su 
lavimu Cook Apskrityje, ir sėkmingai kovojo to reikalo įvykdinime. Paremdami savo sprendimą ant jo 
remkite per-ilrinkimą EDMUND K. JARECkIO už COUNTY JUDGE OF COOK COUNTY!

Vieni žmonėš darbuojasi, 

ludp bitės rinkdamos medų 

nuo kiekvienos gėlės, o kiti 

— kaip vorai, renka tiktai 

nuodus.

ELECTION: TUESDAY. NOVEMBER 3. 1942
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sunaikintų šakninius žiogus, 
kurie buvo užnikę kanapes 
vienoje bandomoje plantaci-

ti tokį nesutarimą, kuriame 
bus paskandintąs tautos per
galės džiaugsmas. Kas gau
sis, pareis didele dalimi nuo 
to, kokio akylumo, kokio in
teligentiškumo ir pasišven- 
tusio tarnavimo tikslui bus 
tie vyrai ir moterys, kuriuos 
dabar Amerikos tauta iš
rinks į senatą ir į atstovų 
rūmus.

Transporto orlaiviai 
gabena strategipes 
žaliavas

Armijos ir Laivyno trans
porto orlaiviai dabar gabe
na į Ameriką strategines ža
liavas. Tas žaliavas gabena 
Armijos Oro Pajėgų Koman-1 
dos orlaiviai ir Armijos O-; 
ro Pajėgų Aptarnavimo Ko' ' 
n La n d oe bei Laivyno O.ro Į 
Transporto Tarnybos oriai-t 
viai, kurie grįžta iš kovos 
frontų nuvežę ten karius ar 
karo medžiagą.

Iš Indijos buvo atgabenta i 
vientisoji mika, Jiuri yra bū-1 
tinai reikalinga kai kurių 
orlaivių dalių gamyboje^Lai- 
vynui reikalingi šeriai ir šil
kas parašiutams buvo atga
benta oru iš Kinijos širdies.. 
Iš Fidži salų į Hondūras bu-1 
vo nugabenti tam tikri va
balėliai reikalingi tam, kad

dų laiveliams gaminti; tan- 
tnlitas ir berilio rūda, kvar
co kristalai, pramonėj nau
dojami deimantai ir mika 
iš Pietų Afrikos; žalia gu
ma iš Brazilijos; dvidešimt 
tonų gumos medelių sėklų 
iš Liberijos, kad pasėjus ją 
vakarų hemisferoj.

(Bus daugiau)

vartos? Ir mes, mūsų vyrai, 
moterys ir vaikai visose- 
Jungtinėse Valstybėse kovp- 
jame, aukojamės ir kitaip 
siekiame, kad išsaugojus 
tarp kitko ir tą demokratiš
ką principą, teisę balsuoti. 
Bet ta teisė yra paverčiama 
niekais didelės piliečių da-Į 
lies, kurie “per daug užim
ti” ar per daug apsileidę, 
kad eiti balsuoti. Naciai bū
tų labai patenkinti, jei jie 
galėtų iš tų piliečių atimti 
balsavimo teisę. O vienok 
yra piliečių, kurie patys sau 
atima tą teisę.

Amerikos kongresas arti
miausiais metais turės re
čiausiai pasitaikančią progą, 
bet, kartu, turės imtis ir sun
kiausios atsakomybės visoje 
savo istorijoj. Dalyvavimas 
pasaulinio masto kare už
tikrino Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms vyraujantį 
balsą taikos sudaryme.

Tas balsas gali prisidėti 
prie sudarymo darniausios 
harmonijos, kokios pasaulis 
dar nėra girdėjęs, arba gali ; 
— pakartodamas solo par-. 
tiją tada, kada darnumas 
reikalauja sutartinės — duo-

vtras REikAtNoAS — MnrtM.
dirbti kaipo naktinis sargas. Reikia 
dirbti tik kas antrą naktį
AMERICAN FFATHER PRODECTS 

3223 So. Shields Atmue

•“DRAUGO’ 
DARBŲ SKYRIUS“Kės turime dabar ka

riauti, todėl dabar ne laikas 
užsiimti politika”, sako kar
tais gerų norų, bet skaudžiai 
klystantis amerikietis savo 
kaimynui, tuo paaiškinda
mas savo nesiregistravimą 
balsavimui. Gal būt kaimy
nas, kure tą girdi, su tuo 
sutiks ir prisidės prie de
šimties ar daugiau milionų 
kitų amerikiečių, kurie, kaip 
pranašaujama, “nesi b a d e- 
riuos” su halsavimu šiame 
sprendžiamame rinkimų lai
kotarpyje.

Bet jeigu kaimynas yra 
tikrai sąmoningas .amerikie
tis, jis atsakys, kad dėl ka
ro balsavimas šiais metais 
turi dar didesnės reikšmės. 
Jis nurodys, kad kelios mi
nutės, kurias pilietis pašvęs 
protingam panaudojimui sa
vo balsavimo teisės, gali žy
miai prisidėti prie sutrum
pinimo šio karo ir gali dar 
gi prisidėti prie išvengimo 
kito pasaulinio konflikto. Iš
rinktieji kandidatai, vieti
niai, valstijose ir nacionali
niai dalyvaus karo pastan
gų vykdyme, o kai kurie tu
rės aiškinti ir pokarinio lai
ko problemas.

Ką neduotų gyventojai 
priešo okupuotose šalyse, jei 
jie galėtų laisvai balsuoti, 
be Gestapo ir kokių nors 
kvislinginių valdininkų prie-

Kitos medžiagos ir žalia
vos, kurios jau buvo gabe
namos ar planuojama gaben
ti oru yra lengvasis plaustų 
medis iš Centralinės Ameri
kos, reikalingas sklandytu
vams Amerikoj ir anglų uo-

“DRATTOAŠ" HKI.P WANTFD

ADVKRTISINO DEPARTMENT 
197 No. Dearbotn Street 

Tel.: RANdolnh S4SS-S48S

VYRAI REIKALINGI — be paty
rimo. prie plovimo plunkami. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis. Nak
timis darbas.
AMERICAN FEATHER PRODECTS 
. 3223 So. Shields AvenueHEI.P WANTED

TOOL IR DIE MAKERS. Pastovūs 
darbai 1-mo kleso vyrams. Aukitos 
prlorlty defense darbai. Užtenkamai 
overtlme darbo.

ATRAS TOOL & DIE 1YORKS 
2838 W. 21st Sireet

HELP WANTED — MOTERYS
SKAITYKITE “DRAUGĄ

ACME A P.ROWN A SH ARPF.S
Autotnatle Screw Machine Operato
riai reikalingi Tlktni patyrę. Gera 
užmokestis. darbai dienų ir nokt). 
PEREECTION SCRFW PRODUCTS 

1500 W. Iftth SI.
- VYRAI 

IKI 60 MtfTŲ AMŽ. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

FEDERATED METALS 
DIVISION

2230 Indianapolis Blvd. 
Wliiting, Indiana.

MERGINO^ — prie lengvų dirbtu
vėje darbų. 50 Iki 60 rentų f valan 
da mokama už piece work po 2 sa
vaičių pamokinimo.

AMERICAN RRISH CORP. 
1118 No. Frnnklbi St.ONA KASPARIENC (KASPER)

(po tėvais Karalius)
Gyveno 2038 Wabansia Avė. Tel. Hum. 4069.
MirC Spalio 30, .1942, 6:25 vai. vak., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų Gubernijos, Marijampo

lės Apskr. ir 'parapijos, Pagolumbiškiif kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Stanislovą, 3 dukteris r 

Marijoną su žentu Otto Sperlik, Oną Sturgile ir Katariną, 
4 sūnus — Stanislovą ir marčią Floe, Jurgį, Juozapą ir mar
čią Stellą, Louis kariuomenėje U. S. Coast Guard, 8 anūkus, 
brolį Joną Karalių ir jo šeimą, 2 seseris: Maggie Bradulski 
ir šeimą, Clinton, Iową ir Franees Kilaitis ir šeimą Kewa- 
nne, III., švogerj Adomą Kasper ir šeimą, Harrison, N. J., ir 
daug kitų pusbrolių ir puseseserių ir kitų giminių ir pažįs
tamų. O Lietuvoje paliko brolį Vincentą. «

Velionis priklausė prie šv. Cecilijos Dr-jos.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 1735 Wabansia Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, Lapkr. 3 d., 1942, iš koply

čios 9 vai. ryto bus atlydėta į šv., Myjtolo parap. bažnyčią, 
kuroije įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kalines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimisnes, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vynu*, Dukterys, Žentai, Sūnai, Marčios, Seserys, 
Švogeris ir. Giminės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

JAUNOS MERGINOS 
IŠMOKTI AMATA 

J. P. SMITH SHOE COMPANY 
•71 Nn. Sangamrm

VYRAI #
40 IKI 50 METŲ

Dienų lr naktj darbai. Aukščiausia, 
mokestis dirbtuvėje, dirbant 100% 
karės darbus. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo — MANS- 
FIELD 7111 ar atsišaukite prie
* JEFFERSON ELECTRIC CO.

BELLWOOD. ILL.

PARDAVIMUI KRAUTUV (i
Randasi geroj vietoj, netoli McKInlpy 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th SL, 
Chicago, 111., tel. LAFnyette #0#8.

CABINET MAKERS 
Dirbt, prie karstų. Kreipkitės se
kančiai:
HARTMANN MATUOTAI COMPANY 

847 No. Troy Street

Kas daroma sv noru, tas 
tik pusiau sunku (Lietuvių 
patarlė).

Kur nėra išmanymo, ten 
nėra nė jėgų. (Emerson).
Kančia — tai didvyrių mo

kykla. (Maironis).
pas dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

CABINET MAKERS Ir SHAPER 
HANDS reikalingi dirbti prie novelty 
rakandų, kreipkitės sekančiai —
AMERICAN WOOD CARVING CO. 

2337 No. Greenvlerv Avė.

PUNCH PRESS OPERATORES 
ASSEMBLERS 
INSPĘKTORES 

MACHINE OPERATORES 
Naktį ir Dieną Darbai

MOTIEJUS TATARELIS
NULIŪDIMO VALANDOJE VĖL IŠRINKITE

TIKTAI AMERIKOS PILIETES

CLERKEVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe

B. PETKUSDviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės •

College ir High School
MERGINOS

Bus išmokintos kaipo 
Laboratory ASsistants 

Inspektorės
Radio Service Women

MOTOROLA RAD
Galvin Mfg. Corp. 

4545 W. Augusta Blvd,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Mirė Spalio 28 d, 1942 m., 
9:15 vai., vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskrčlo, Geltonių par., 
Žubelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 met
Paliko dideliame nuiiadme: 

moter, Petronėlę Domicėlę (po 
tėvais Ukminaitė^; sūnų Bro
nislova (U. S. Navy) ir mar
čią Julia; brolio sūnų Antaną 
Tatarei, Jo moterj Olesę ir Jų 
dukter, Carolina; uošvius Jur
evičius; 4 švogerkas: Pranciš
ką Strangienę Jos vyrą Vilimą, 
Oną Pullullenę Jos vyrą Bene
diktą, Oną Adelsoiy*Jos vyrą 
Edward, Brontsiavą Bclecklerę 
Jos vyrą Pranciškų ir Jų 
Seimas; krikšto dukteT, Rycną 
Varnetakaiitę, Ir daug kitų gi

minių, draugu lt pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose, 

6237 South Talman Avė.
Ladotuvės Jvyks antrad,en,. 

Lapkr. 3 d; 1942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta , 
Gimimo Sv. Pan. Marijos par., 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velic nio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta , šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžią! kviečiame visus 
gimines, draugus-es lr paž|sta- 
mus-an dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nul'ūdę: Moteris, Sūnus,
Marti, Brolio Sūnus, Uošviai, 
ftvogerltos. Ir Giminūs.

Demokratų
Kandidatas

MONIKA LELEIKA

Jau sukako du metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
motiną Moniką Leleikienę. 
Netekome savo mylimos Lap
kričio 3 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už- 
tnrti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia Jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias antradlen,, Lapkr. 3 d., 
1942 m., G:mimo švenč. Pan. 
Marijos parap. bažnyčioje. 7 
vai. ryto Ir Tėvų Marijonų 
koplyčioje, Chicagoje, 6 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Monikos sielą. 

Nuliūdę Vyras lr Sūnus.

RINKIMAI: 

Lapkr.-Nov. 3,1942
AGENTAS reikalingas Roselahd ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite , “DRAUGO’’ RAŠTINĘ, 

9334 So. Oakley Are.. Ch'cago, III.,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAILodotuvlų direktorius John" 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

(įsteigta 1889 m.)

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.PASKUTINIS

PAGERBIMAS
MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENRIAI MAŽEIKA

3819 LITUAIJICA AVĖ.
EVANAUSKAS

Phones YARDS 1138-89

JUOZAPAS BUTKUS
LACHAWICZ IR SŪNUS

SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 VVEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2513

Gyveno 9437 S. Albany Avė. 
Tel. Evrgreen Park 8284.

Mirė RptJl. 31. 1942, 4 vai. 
ryte. suliukęs pusės amž.

• Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apsk., Panevėžio par., 
Kulbių kamo.

Amerikoje išgyveno 80 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter, Oną (po tėvais Yod- 
vlršytė), sūnų Joną ir jo žmo
ną Stefaniją, dvi dukteris Al
biną Kabelis ir jos vyrą Juo
zapą, Eleną Barwagen ir Jos 
vyrą Richard. 4 snukus ir 
daug kitų giminių lr pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 6812 8. Wes- 
tern Avė. Laidotuvės Įvyks 
antrad., Lapk. 3 iš kopi. 9:20 
va,, ryto bus atlydėas , Gi
mimo švenč. Pan. par. bažny- 
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas , šv. 
Kazimiero kapjnea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž|stamus 
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moterą,, sū no. Duk

terys, Ma-čtos, žentai, Anū
kai lr Giminės

Laidotuvių Dlrekt. A. Pet
kus, Tel. Orovehlll 0142.

L BUKAUSKASPERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

10821 SOI MICHIGAN AVĖ.

JOHN F. EUDEIKIS
I Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir NaktĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone Y AI

Workmanship and Material Unezcelled 
and Obtainable at Loweet Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVIN G! J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

P. J. RIDIKASJOHN W. PACHANKIS 4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727

33,94 SO. HALSTED STREET
Telephone YARDS 1419

MODERNI Išvidinė PARODA:! REZIDENCLJA:
4588 W. Wanhington Blvd. Į 5919 Sontb Troy St 

TeL ESTebrook 8645 Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak., Šeitad. lr Sekm. 9-0 vaL
RADIO PROGRAMAS — 8 :00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGE8 (1990), sn Povilu Šaltimleru.
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• Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne gražiname, jei Su
prašoma tai padaryti ir neprtsiuačiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rąžyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma

b

SPAUDOS APŽVALGA lumpai
Tie neramūs gandai iš Lii

žinėk j, paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. ,

» * ;............... „
Entered U s«coftd-Clatt Matter March 31, 1>18 at Chicafo, Bž 

Under the Act of March 3, 1879. *

B ilgo rašto - išėjo iš krašto...
Šis posakis kaip tik tinka “New Europe” žurnalo 

bendradarbiui p. S. K., kurs spalių mėn. laidoje mėgina 
kritikuoti Aniceto Simučio knygą “The Economic Re- 
construction of Lithuania after 1918”.

S. K. davė tos vertingos knygos ilgą “kritiką”, bet.... 
jis nesugebėjo paslėpti lenkiškos tendencijos ir noro 
nuginčyti tuos mūsų tautos. istorijos faktus, kurie jo
kiu būdu nėra nuginčijami.

Pirmoje vietoje savo “kritika” S. K. nori pažeisti au
toriaus autoritetą, kaipo ekonomo. Jis prikiša Simučio 
knygai moksliškumo, metodikos “trūkumus”.

Kad tie ir kiti priekaištai yra tendencingi, mato kiek
vienas, kuris yra skaitęs A. Simučio knygą. Be to, rei
kia turėti galvoje ir tai, kad “The Economic Recons- 
truction of Lithuania” Simučio..buvo parašyta mokslo 
laipkhiui — Master of Arta gauti garsiame Cohunbia 
Universitete. Profesūra pripažino, kad veikalas gerai, 
moksliškai parašytas. Be to, jis buvo apgintas ir p. Si
mučiai suteiktas Master of Arts laipsnis. Kitu atveju, 
t. y., jei veikalas būt buvęs pripažintas netinkamu ir 
jei autorius jo būtų neapgynęs mokslininkų ekonomų 
akivaizdoje, Simutis tebūtų gavęs mokslo laipsnio ir 
Cokimbia universitetas jo. būtų nespausdinęs.

Jei pridėsime, kad kitų mokslo žurnalų* kritikai labai 
gerai įvertino “The Economic Reconstruction otf Lith
uania”, tai mus dar labiau {tikrins, kad “New Europe” 
žurnalo “kritikas” be jokio pagrindo daro priekaištus 
p. Simučio knygai.

Ylos maiše, sakoma, nepaslėpsi. Nepaslėpė jos savo 
“kritikoj” ir S. K.

Kai jis Lietuvos Didįjį Kunigaikštį Vytautą vadina 
Witold’u, kai pradeda įrodinėti Liublino Unijos geru
mą ir naudingumą Lietuvai, kai jis iš visos savo “ma
dos” ima ginti gęn. 2eligowskio smurtišką žygį į Vil
nių 1920 m. spalių mėn. 0 d., tada jau visai pasidaro 
aiškis 9. K. “kritikos” tikslas.

Tik vienoje vietoje “kritikas” pasako palankesnį žo
dį, kad.... “demographically Lithuania is a throughly 
healthy and biopolitically very strong nation’\ ,

Savo rašinio pabaigoj S. K. gailisi, kad jam “reikė
ję” tokią “kritiką” parašyti, nes... *‘At times when the 
Poliah and Lithuanian nations tread the path of Gol- 
gotha, wben they suffer the tortures of subjectron, 
when the whole \vorld is a flame, we would not likę 
togo back to our small past misunderstandings”.

Tikra tiesa. »■
“Ntw Burope” “kritikas” visai ne laiku ir ne vie

toje užsimanė kraipyti istorinius faktus ir ginti lenkų 
smurtą. Vietoje to, reiktų rimtai ir objdktingai svars
tyti ir rišti tuos dalykus, kurie praeity trukdė geriems 
lietuvių-lenkų santykiams, kad ateity išvengti tiems 
santykiams palaikyti kenksmingų nesusipratimų.

Melagystėmis toli nevažiuosi
Labai gerai atsimename, kad spalių 8 d. naciai gar

siai šaukė, kad, girdi, jie jau viską turi paėmę Stalin
grade. kas jiems reikėję paimti. Didesnių militarinių 
žygių jau nebreikėaią. '

Tačiau tai buvo aiški melagystė.
Ligi pat šiol nacių kariuomenė bombarduoja Stalin

gradą ir, paėmus, kokią menkutę gatvelę, li džiaugs* 
mo didžiausią riksmą pakelia.

Nacių žodžiams pasaulis netikėjo, netiki ir netikės.

Goebbelsae, vesdamas naciškąją propagandą, laikosi 
Hitlerio parašytos “biblijos” — “Meta Kampf”‘nuos
tatų: kalbėk apie didelius dalykus, meluok dažnai ir 
bus įtikėta.

Bet ir pats “Mein Kampfo” autorius ir jos garsin

tojas Goebbelsas jan, turbūt, hiato, kad dalykai taip 

neina.

(Lietuvos Pasiuntinybės spaudos žinios)
Kad galėtumėm apturėti žinių i* patikėtinų šaltinių 

ir būtų galimybė jas patikrinti — tai lengvai susivok- 
tumėm ar turim reikalą su faktais ar su pramanytais 
gandais. Kad turėtumėm reikalą su faktais, tai žino
tumėm, kaip juos įvertinti ir kokia yra' tikroji padėtis 
Lietuvoje. Deja, Lietuva huo 1940 m. birželio mėnesio 
skaitoma vekiečių-sovietų karo pafrontė ir todėl yra 
auo pasaulio atskirta ir veik hermetiškai uždara. Tie
simus kartais pasiekia prašymai surasti į svetimus 
kraštus ištremtų lietuvių šeimynas, bet šiaip jau re
guliariai gaunamų Žinių neturim ir dėl to tenka turėti 
reikalą su gandais ir sielotis dėl jų netikrumo; tenka 
tuos gandus tašyti ir sijoti, kad surasti grūdą tiesos.
O tie gandai ateina iš įvairių vėjų ir dažnai vienas už 
Įeitą biauresnis. Jie betgi pasirodo vienos ar kitos kal
bos spaudoje ir dažnai daro įspūdžio, vaizdo, lyg būtų 
iš kreivojo veidrodžio. Tat, žinių rinkėjas ir jų skaity
tojas turi stengtis gandus nuo faktų atskirti. Gandas 
lyg rūkas, — kiek laiko praėjus išnyksta arba bent 
pasikeičia, — faktai gi'pasilieka. Taip pavyzdžiui šios 
vasaros metui buvo mus pasiekęs juodas gandas apie 
žydų naikinimą: būk 60,000 Lietuvos žydų nužudyta 
kelių savaičių tarpe.. Jaudinomės ir netikėjom. Kjek 
vėliau tas juodas debesys prablaivėjo ir pasirodė, kad 
iŠ to* nelaimingos vietos (Vilniaus getto) žydai buvę 
išgabenti žymia dalimi į fronto darbus, o tūla dalis per
kelta į kitą getto. Arba vėl: kai netolymais Kauno bu
vo nukautas vienas vokiečių pareigoms, tai gandas nu
pasakojo, kad už vieną vokietį žuvę 200 ir kad miesto 
“savivadybė” turėjusi sudaryti sąrašą; vėliau betgi pa
aiškėjo, kad sąrašą susidarę patys vokiečiai ir kad žu
vusių didžiumą sudarę vietos lietuviai, o ne kitos rasės 
piliečiai.. - -

Tatgi ir dabar kai lėnkų propagandos agentūra (PAT 
iš Londono) ryžosi apšmeižti lietuvių vardą už vokie
čių įvykdytas šlnybes prieš Vilnijos gyventojus, rei
kia pagalvoti ar tai nepanašu į kooperaciją naciams. 
Kaltė už žiaurumų ir šaudymų santrauką, paruoštą len
kų propagandos ministro, metama ne vokiečiams, bet 
vietos gyventojams lietuviams; šie būk talkininkaują 
vokiečiams sumetimais “keršto”, paeinančio dar iš so
vietiškos okupacijos laikų ar net iš lenkiškos okupa
cijos laikų. Sulig lenkų, Vilniaus Lukiškių kalėjime žu
vę 500 lenkų tuo metu kai iš Vilniaus bolševikai galva
trūkčiais kraustėsi, o vokiečiai į Vilnių galvatrūkčiais 
veržėsi. Ar tie nelaimingi buvo lenkai ar ne lenkai, ar 
jų buvo ten mažiau ar daugiau — mes nežinom; žinom 
betgi, kad jie bolševikais būti negalėjo, nes visi komu
nistai išbėgo su raudonarmiečiais. Tą žinojo ir vokie
čiai. Vietoje dėl tokio dalyko kaltinti vietoe lietuvius, 
lenkų propaganda geriau padarytų pranešdama, sušau
dytų pavardes ir kaip ištikrųjų ten buvo: Katrie oku
pantai kalti? v

1
Lenkų propagandos tarnyba, remdamosi savo šalti

niais yra surašiusi ilgoką litaniją skriaudų ir.net žiau
rių žudynių ir visur tik vieni (?) lenkai tenukentėję, 
kai yra faktas, jog vokiečiai bausdami vietos gyven
tojus už Švenčionių bei Lentupio pasipriešinimo įvy
kius (buvę 3 vokiečiai nukauti) bandė visus (lietuvius, 
lenkus ir gudus) be išimties. Prisimintina Simaičių kai
mo tragedija. Bet kad lenkai nenori pripažinti vietos 
gyventojus — “tuteišius” — lietuviais esant, tai jie ir 
skelbia būk vieni lenkai tenukentėję ir tai dar nuo “lie
tuviškos policijos”. Tokia jų propaganda yra aiškiai 
tendencinga. Būdinga yra ir kitas lenkų propagandos 
manevras: kai Vilniaus kraštas pasijuto esąs be lenkų 
valdžios, tai pasijuto esąs lietuviškas ir tie “tuteišiai” 
pasirodė ir lietuviškai bemoką. Tą apsireiškimą igno
ruodama, lenkų oficialė propaganda paskelbė būk ar ne 
30,000 (?!) kauniečių lietuvių pasiskubinę į Vilnių per
sikelti. Tiesa, kad vokiečiai stumdo žmonių mases iš 
vienos vietos į kitą, bet kad patyš lietuviai būtų šitokį 
exodus iš Kauno į Vilnių suruošę yra daugiau negu abe
jotina okupacijos sąlygose. Kiek didesnis lietuvių skait
lius Vitai jon galėjo nuvykti po 1939 m. spalių 10 d., 
o ypač sovietiškos okupacijos metu. žinoma ir dabar 
dar yra lietuvių, kurie į Vilnių grįžta kaipo į pirmiau 
gyventą vietą... PAT ir 9WIATPOL neturėtų stebėtis, 
jei grįžusių tarpe yra lietuvių, kuriuos buvo iš Vilniaus 
ištršmęs lenkų okupacinis režimas. Atrodė, kad PAT’o 
tvirtinimai apte Vilnijos lietuvių 5 nuoš., apie Vi nuoš. 
lietuvių pačiame Vilniuje, yra reikalingi revizijos. Tat 
gi, lenkiškoji propagandos mašina kaltindama vilnie
čius lietuvius “kooperuojant” eu vokiečiais, turėtų nors 
tiek atsiminti, kad vilniečiai lietuviai yra tikrieji krašto 
šeimininkai, kuriems krašto Ukmas negal nerūpėti, kaip 
negali nerūpėti ir gyventojų šiokia tokia protekcija 
auo žiauraus okupanto priespaudos ir išnaudojimo. 

{Bus daugiau^

Amerikos komuatatų va- 
’ das Browder pirmojo pasau
linio karo metu atsisakė re
gistruotis į Jungtinių Val
stybių kariuomenę karui su 
Vokietija.

Dėl to j is buvo nuteistas 
kalėti.

Prieš 1941 m. birželio m. 
Broarderis savo pasekėjus 
ragino priešintis Amerikos 
įsivėlimui į karą sa Vokie
tija, nes, mat, Stalinas bu
vo Hitlerio talkininkas.VA* . \

Br»wdrri» buvo nuteistas 
kalėti dėl pasų klastavimo.

Pasus jis klastavo dėl to, 
kad važinėjo Maskvon slap
tus raportus išduoti apie A- 
mertkos komunistų veiklą.

Tai parodo Brovrderio ir 
jo vadovaujamų komunistų 
ištikimybę... svetimai valsty
bei.

Jei Browderis būtų ištiki
mas Amerikai: .

jia būt užsiregistravęs U. 
S. kariuomenei;

jis būt neagitavęs prieš 
Amerikos įstojimą į karą su 

'Hitleriu;
jis būt nevažinėjęs išduoti 

slaptų raportų svetimos val
stybės vyriausybei ir neklas- 
tavęs savo paso;

jis ir dabar pirmoje vie
toje statytų Amerikos^ bet 
ne svetimo krašto interesus.

Toks tai yra komunistų 
vadas Browderis.

Nekitokie ir jo pasekėjai
Amerikos komunistai.

Berlyno ašis rimtai subraš 
kėjo.

Stalingrado naciai vis dar 
nepaima ir vargu bepaims.

Italuose didėja nepasitikė
jimas Berlynu.

Prancūzai kasdien darosi 
neramesni ir kasdien plačiau 
išvysto prieš-nacišką veiklą. 

’ Egipto fronte anglai su 
amerikiečių pagalba nacių 
generolo Rommelio jėgas 
smarkiai daužo.

Hitlerio popieriai eina 
prastyn.

*>1

VĖLINIŲ LEGENDA

Trylika medinių kryžių.

Jie išvargę krypsta į juo- kai žemės horizontai raudo
ją žemę, į tą pačią žemę, ku
ri priglaudė ir tą trylika už
migusiųjų.

Pageltę lapai, lietingų ru
dens dienų pagraužti medžių 
lapai sukasi ore ir krinta 
ant sunykusių velėnų, ant tų 
medinių, sukrypusių kryžių. 
Aplinkui pro suvargusių krū 
mokšnių ir medžių tarpus 
vandens latakai raitosi.

Žaliomis adatomis nusags
tytos eglių šakos pasakoja 
nuplikusiems Lapuo čiams, 
kaip netrukus žiemos saulė 
pabers į baltutėlį sniegą mi
lijonus deimantų.

Šaltame žemės kapinyne, 
kur niekas negimsta ir ne
miršta, guli ta trylika už
migusiųjų. Jie apsiklostę ža
liomis velėnomis tuo metu,

(Iš
.fM

‘Draugo ” 1917 metų,
‘ Lapkričio 2 d.)

Italija ant prapulties kran
to.... Vokiečiai paėmė Udine, 
svarbią italų armijos bazę. 
Beveik iš visų karo frontų 
italai traukiasi. Kai kur kar 
reiviai kelia maištą.

•

Rusai jtrieš Lietuvos lais
vę..,. Rusijos užsienių minis
tras TerešČenko pareiškė: 
“Negalima suteikti absoliu-

navo ne saulėtekiais ir ne 
saulėlydžiais, kai orą raižė 
vergiją skelbią plieno gaba
lai,-kai mirštančiųjų didvy
rių lūpose geso žmonių mei
lės himnai. I >

Trylika žuvusiųjų miega, 
o mediniai kryžiai liūdija a- 
pie jų nuopelnus gyviesiems.

« • •
Vėlinių vakaro šešėliai nu

klojo žemę tamsiomis marš
komis.

Tamsiai mėlyno dangaus 
žvaigždynų vieškeliais nusi
leido į žemę juodasis mir
ties angelas. Didingi jo spar
nai iš lėto raiže orą, o besi
draiką ilgi, tamsūs rūbai dar 
labiau tamsino žemės veidą. 
Jo akių žvilgsnis — žmonių 
sielvarto ir džiaugsmo visu
ma, jo .veido bruožai, — pra
žūties ir išganyTrfo kryžke
lės, jo giedantis balsas — gy
venančiųjų maldos ir pagie
ža.

Kapinynuose prie kiekvie
no kapo sužibo žvakės. Pa
ilgos mažutės liepsnelės lai
žė .kryžius ir glostė nuvytu
sias gėles.

Tokia jau Visatos Valdo
vo valia, kad numirėliai, ant 
kurių kapo yra uždegtos vė
linių vakarą žvakės, gali iš
eiti iš savo kapų ir vaikš
čioti kažkada mintais žemės 
takais tol, kol nepasirodys 
rytuose pirmoji priešaušrio 
kibirkštis.

Juodasis mirties angelas 
laimino degančias liepsnas 
kryžiaus ženklu ir slinko to-

tiškos nepriklausomybės Kur liau, palikdamas prie kiek- 
liandijai, o gal net Lenkijai vieno palaiminto kapo gy-

ir Lietuvai, nes tai reikštų 
Rusijos sugrįžimą į caro Pet
ro Didžiojo laikų rubežius”.

vųjų žvilgsniams neprieina
mos spalvos skraistę.

(Bus daugiau)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Aukos Labdariu 
Sąjungos prieglaudai

So. Chicagoj
Laidotuvės

Pereitą ketvirtadieni per
siskyrė su šiuo pasauliu pa
vyzdinga parapijoaka a. a. 
Marijona Miklaus, kuri ilgas 
laikas kaip sirgo. įspūdin
gos laidotuvės įvyko spalio 
26 d. Iš namų buvo atlydė
ta į Šv. Juozapo bažnyčią. 
Egzekvijas giedojo ir šv. Mi
šias laikė kleb. kun. V. Cer- 
nauskas, asistuojant kun. B. 
Griniui ir kitam, kurio var
do neteko sužinoti. - Po pa
maldų nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

Velionė ilgus metus pri
klausę prie parapijos, be to 
buvo narė Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus dr-jos,. Apaš
talystės Maldos ir Tretinin
kų.

Paliko liūdinčius vyrą ir 
tris sūnus, kurių du jau tar
nauja Dėdei Šamui Marine 
Corp. Vienas sūnų yra So
lomon salose ir negalėjo da
lyvauti motinos laidotuvėse.

Reiškiame nuoširdžią už
uojautą Miklaus šeimai, ne
tekus brangios žmonos ir 
mamytės.

Įsirašė į WAVES

So. Chicagos apylinkėj pir 
moji liuosnorė jaunuolė Vir 
ginia AntaaarimvSftRBttflPlto 

vyks tarnauti Dėdei Šamui 
į Navai Bases, moterų ir 
merginų kariuomenėj, “Wa- 
ves” vadinamoj. Jos brolis 
Stanislovas tarnauja Mer- 
Yhant Marine ir randasi New 
Yorlęe.

Abu jaunuoliai yra pavyz
dingų sočikagiečių S. K. An
tanaičių sūnus ir duktė. Jau
nesnioji Dolores lanko Mer 
cy aukštesnę mokyklą. Pa- 

v sisekimo. „ Rap

Daina — stebuklingas šal
tinis, kurs gaivina mus 
sunkiausiose gyvenimo va
landose. (Vaidulutė).

Per ypatingą kolektą šv. 
Kryžiaus bažnyčioje aukojo 
šie asmenys: •

Po $10.00: Jonas Ačas ir 
P. ir M. Doršai.

Po $5.00: Doveikai, P. Bir
bilaitė, W. Padoginski, Na
vickai, M. Lapinskienė, S. 
Varanaūskienė, F. Vendaelis.

Po $3.00: F. Gudžiūnas ir 
E. Panaitienė.

Po $2.00: F. ir B. Cicie- 
nas, W. J. Kareiva, Mrs. Til- 
lie Labuckas, Mr. ir Mrs. P. 
Kilmitzs, A. Šeputis, O. Po- 
caitė, M. ir O. Varniai*.

Po $1.00: V. SL Petkai, A. 
Jakimauskas, A. Ša-tūnas, S. 
Navickis-Ward, N. Karkle
lis, J. Peliksą, J. Čibiras, K. 
Stegvilienė, A. Jesutis, M. 
Gutowsky, A. Bronušas, U. 
Zauberaitė, U. Žukauskienė, 
P. Žutautienė, B. Matimai- 
tienė, M. Jurkus, F. Stankai,
M. Shedis, O. Pilitauskas, V. 
Kibort, S. Sudaitė, K. Ple
kšite, J. Kurpis, A. Lakoms- 
kiai, O. Jeselskienė, K. Yot- 
ka, F. Levickis, A. Stumb- 
raite, M. Stanišauskienė, B. 
Trunauskis, Mr. ir Mrs. J. 
Dol ik, C. Bendek, M. Petro- 
šaitė, L,, it KZ Pelkeliaų J. 
Spūdis, įR?Tftefcs, V? Rauo- 

wicz, R. Sums, J. Dorša, S. 
MažėiHčn?,' M?"JūšlVa? Mr. ir 

Mrs. E. Turas, A. Labuckas, 
Z. Gapševičia, C. Kneižis, 
Mr. ir Mrs. J. Lešinskis, M. 
Vaičiulienė, J. Jesulaitis, G. 
S takaus kas, M.# Malakaus
kas, S: Olberk, A. Tarabilda, 
Mr. ir .Mra. J. Rūksta. J. 
Czaikowski, V. Maslauskas, 
O. Švažas, F. Milius, L. Mi- 
lienė, O. Jeniūnas, J. Vaitie- 
kaitis, Mr. ir Mra. J. Kan- 
tauskas, V. Milašienė, M. 
Grybaitė, O. Račkauskienė, 
J. Buk>w*, B. Norbutaitienė,
N. ir E. Mažę i dai, J. Zeie- 
vas.

Viso — $143.75.
Labdarių kuopa

VftL IŠRINKITE — WHOLESALE
LIUDOS 

{STAIGA

JAPONAI PLIEKIAMI NEW GUINEA

I-Draug**“ Acme
Australijos kareiviai eina pro japonų tankus, kurie buvo sužaloti australų jėgų, at

mušant atgal keletą japonų atakų Milne įlankos sekcijoje, New Guinea.

TEISĖJO JOHN T. ZORIO KALBA, PASAKYTA 
PER RADIO, PENKTO., SPALIO 30 d.

PeterJ\Jeiierny
STATE REPRESENTATIVE 

9TH DISTRICT 
Demokratų Kandidatas 

RINKIMAI: LAPKR. 3 d., 1942

Uvrittojame
po
Ohl<-o«o.

Teisėjas John T. Zūris*

Lapkr. 3 d. d. yra labai 
svarbi diena. Ne dėlto, kad 
aš ir kiti lietuviai esame 
kandidatai į miesto teisėjus, 
bet svarbi yra dėlto, kad II- 
linojaus balsuotojai rinks 
Senatorius, Kongresmanus ir 
kitus kandidatus kurie ar 
parems mūsų Prezidento 
programą ir jo sunkius dar
bus, ar mes išrinksime tokius 
kandidatus, kurie visą laiką 
praleis kritikuodami mūsų 
Prezidentą ir bus priešingi 
jo visiems darbams.

Del gerovės mūsų šalies 
abelnai. mums kaipo lietu
viams ir amerikiečiams pa
darys mažą skirtumą ar jie 
išrinks lietuvius teisėjus ar 
ne. Bet yra labai svarbu, kad 
jie išrinktų tuos kandidatus 
kurie parems mūsų Prezi
dentą. Du metai atgal, vėl iš
rinkome Prezidentą Roose
veltą, nes mes pasitikėjome, 
kad jis savo pareigas atliks 
ko geriausiai dėl žmonijos 
gerovės šiose pavojingose 
laikuose. Ir mes tikimės, kad 
ateitis Amerikos jo rankose 
yra užtikrinta. Jis savo pa
reigas negalės atlikti jei jis

kiu su juo darbuosis ir pa
lengvins jo i darbus.

Atsižvelgiant į praeitį į 
abiejų , partijų rekordus, 
mums aiškiai parodo, kad 
Demokratų partija remia ii 
palengvina mūsų Prezidento 
pareigas. O kita partija, ta; 
yra Republikonų partija, ku
ri nieko neveikia, tik visą 
laiką praleidžia kritikuojant 
mūsų Prezidento darbus. Re 
publikonai vienu kvapu sa 
ko, kad jie nori greit už 
baigti karą, o su kitu kvapu 
jie tą trukdo su savo prie 
šingumu, balsuodami prieš 
visus įstatymus dėl, vienin
gumo ir greito užbaigimo 
karo! šiandiena, mes esami 
karėje, ir norime ją užbaigti 
ko greičiausia. Aišku, jei 
mes praleisime didelį dali 
laiko kritikuojant Preziden
to Roosevelto programą, ta 
sutrukdysime užbaigimą ka 
ro. Panašiai paimkime vieną 
iš Republikonų kandidatą 
tai yra C. Wayiand Brooka 
kuris yra Chicago’s Tribūne I

RKMKITK 
8RNĄ

[JETV'VrU 
DRAUOA.

K. RANTKK, aw.

MUTUAL UUUOR CO.
4707 So. Halsted fti. 

Telefono*: BOULKVAiUJ M14

lietuviai, vėl išrinkite

David L Swanson
REPUBLIKONŲ KANDIDATAS

’ — už — ; ?

State Representative
7TH DISTRICT

RINKIMAI: Lapkričio (Nov.) 3 1942

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 užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

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

Plunksnų Kaldras
PADAROME 14 JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą Ii m&»q 
krautuvė*— - $1.50
LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas 
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 

Phone: YARDS 4774

Visas darbas Ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

vienas mažai tegali padary
ti, jei jis neturės Demokratų 
Kongreso. Dėlto mums rei
kia siųsti į Kongresą tik 

■ tuos Senatorius ir Kongres
manus, kurie parems mūsų 
Prezidentą.

Kandidatas į Senatorius 
Raymond S. McKeough, ii 
kiti Demokratų kandidatai 
yra darbavęsi praeityje su 
Prez. Rooseveltu ir žinome 
kad ateityje darbuosis. Mū
sų užduotis yra išrinkti tuos 
kurie parems jo darbus. Bai 
suokite “Tiktai dėl Demo 
kratų” parti jos kandidatus j 
Galite tą lengvai padaryti 
pabrėždami kryželį į ratelį 
ant didelio balioto kur ran
dasi žodis “Democratic” ii 
taipgi pabrėždami kitą kry 
želį ant mažo balioto kui 
randasi teisėjai!

Susirinkimą:
Bridgeport. —* Moterų Są

jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 3 
d. 8 vai. vak. parapijos sa
lėje. Prašau visas sąjungie-
tes būtinai atsilankyti, kad

įasUtn^k^didatas'? Š? 8»>ėVdmėm aptarta mūsų pa- 
natorius, kuris prašo mūsų • rengimą, kuris bus lapkri- 
balsų au visokiais klaidi^. 1 čio 22 d. parapijos salėje.
gaiš prižadais, ir melais. Jc 
rekordas parodo, kad jis bal
savo prieš visus Roosevelto 
įstatus dėl vieningumo ir dėl 
karo greito užbaigimo.

C. Wayland Brooka perei
tą savaitę pirmą syki pnu-i 
tarė, kad jis yra už lais/ę 
Lietuvos. Bet kurgi jis buvo 
per tą visą laiką, ir kodėl jis 
tik tai išsireiškė apie Lietu
vą, tokį trumpąlaikį prieš 
balsavimo dieną? Aišku, kad 
jis tik nori lietuvių balsus su 
savo tuščiais prižadais. Pre
zidentas Rooseveltas keletą 
metų atgal aiškiai nusistatė 
kad Lietuva niekados nebuvo

Rašt. Sofija žičkus

neturės Kongrese žmonių, patrotinus savo laisvę, bet y-
kurie su juo vieningai dar
buosis.

Jei mes užstrikime mūsų 
Prezidentu, tai mūsų užduo
tis yra išrinkti Senatorius 
ir Kongresmanus, kurie sy-

ra laikinai okupuota agreso 
rių ir kada karas užsibaigs 
tai Lietuva atgaus savo pil 
ną laisvę, kaip ir kitos tau 
tos. Mes žinom, kad galime 
jo prižadu užsitikėti. Bet jie

PASKOLOS

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Keros rfliles moterų kaJIInlal, kailiuk**. papuoštai.
cloth kotai paraldukl* miicmlatonte Itaiponila. 

ATLIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mra. K. P. Dziubak Ir Duktė, ftav.
J

DU)EUb IfiFAKDAVi^AS MUSU
Mūjgmsao stako mcma.

ŪKIU EJSTKUMENTŲ. 
FAStff AUDVKIT PROGA dabar 

KOL DAR raUPABDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI.' TROM

BONAI. SAJCAPBONBS, KLO
TES «u “caeea” — JIS.00. 227.80, 
248.00 Ir 2TS.O4. VIA garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
20.88, ».M, 112.10 lkl SSS.OO.
STRIUNINIAI BASAI — 800.00. 
1121.80 tr 1100.00. BASO Uf- 
OKNOALAS — 118.04. SMICB- 
LAI 8MTTTKOM8, HTRIUNrNI- 
NIAJSS BASAMK VIOLAS Ir 
CELLO — 21.80, 12,00, ll.otf 
210.04 Ir 110.00. Striuaoa 411 n- 
au vlrOmlnėtų Inatramentų. BARS 
DRUMS. ŠNARE DRUM8 - lYO.SO, 
120.00, 120.00, 100.00. PEDALS, 
KI BOTS. CTMBOLH, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visi
braaa Ir “read“ lnatmmentams 
pri talkam! juaų lOpoma

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPB patalvma*.

Atatatymaa vtaų danų Clarna- 
taraa. Trlūhoma,
Smalkėms Ir Gultarama. 

GOLDOTMJTC MTSSę 
•14 MaxweH SU CSUcago.

DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI•a

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I0/iAu/Lcd. 
Protcction 
(or your

PANAUDpUTi: PBOGĄ
NUOŠIMČIO BATOMK

TAPKITE/FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mOetj Įstaigoje, Jūsų Indeliai rflpeattegai globo
jami ir Ugi 45,440.04 a>4w»arti par Federal Savin* and Loan In- 
gnrance Corporation. Mokame 3^%. JOsą pinigai greitai 
mi ant parulkalavlmo.
SENIAUSIA OI mOAUBIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

44 Metai Sekmiago Pataraavbno I —

STOTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 Jot. M. Mosoris. am sa ST.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $65.00 d* Art ftfl 

vertės -close oot” luina ............................................
Plrldte datfer Ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nP’tTfi1
$24.54 vertės, parsiduoda dabar nž ........................U J F l*

į MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
L Pnildal pasbętL Tllūra vertė nuo 415.00 *įq 7c :1-S P1C 7*8

Iki 485.00. Parsiduoda dabar nue.. ***

|PUR COATS, 475.00 vertės, COQ 0(1
ParaMaoda pe tiktai .....................................................J>Z5J.UU

ĮVAIRŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų QC 5- tfO QC 
vilnoniai siūtai, 415 vert suiemit kaina

’ MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- 
da po tiktai ...........................-...........................................

|$15.00 vertės KOTAI, 7c
parsiduoda po tiktai ..................................................... iĮ>O«/ □

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell SL

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE 

FURNITURE 

BROKER
Dining Reom Beta — Parler

Radtoa —« Refrigeratora—* 
Waebera — Mangels — nad 

Stovea.

Nationally advartiaed itema.

ALH ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 4051

CRANE COAL CO.l
’ WE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mea siūloma, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

0CAH0NTAS, $Q AC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio —■ Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A E A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.9U 
6332 80. I^d“Xv£Tl-’TBL:"'pbBT8MOUTH W»J

*9.20
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DVIEJU VYRU HEROISKI 
ŽYGIAI KARO FRONTE

SULAUKĖ DUKTERS IR DRAFTO KORTELĖS Jaunuolis per S pėdu aukščio 
bangas plaukė mailę

Vienas iš ju žuvo gelbėdamas kitu gyvybes, 
o antras buvo visas pasruvęs kraujuose eina 
savo pareigas. Abu katalikai.

Chicagos apylinkėje siautė pasiutęs vėjas.

Dabar vyksta baisus karas. 
Daug jame žiaurumų, bet 
taip pat matome daug pasi
šventimo ir heroiškumo. čia 
noriu atskleisti dviejų kata
likų anglų karių heroiškus 
žygius, kurie išgelbėjo dau
gelio gyvybes.

Kaip sužeistas karys 
išgelbėjo kitus iš mirties 
pavojaus

Libijos fronte vyksta bai
sios kovos, patrankos tarš
ka, kulkos švilpia. Pvt. 
Adam Wakenshaw, Angli
jos armijos karys, katalikas 
vyras, 28 metų amžiaus, ku
rio ranka sviedinių buvo _nu 
traukta iki alkūnės, jis ne
metė ginklo ir negulėjo sau 
•ramiai. Jis rėplomis prišliau 
žė prie dviejų svarų šautu
vo, pridėjo sveika ranka pen 
kias eiles kulkų ir pradėjo 
šaudyti į priešo pozicijas; 
priešų tanką padegė ir su
naikino lengvą šautuvą, ku
ris grąsino dideliam britų 
kareivių pėstininkų būriui 
užpakaly, už 200 sieksnių.

Kritęs netoli pvt. Adam 
Wakenshaw sviedinys jį nu
bloškė nuo- šautuvo ir vėl' • • .(V •
buvo sužeistas. Bet Waken- 
shaw, su nutraukta ranka 
ir antrą kartą nepaisyda
ma? sužeidimų, vėl šliaužė 
visomis jėgomis prie šautu
vo atidaryti į priešą ugnį. 
Tuo kartu priešo kulkos pa
taiko į Waskenshaw šautu
vą, sunaikina amuniciją ir 
jo šautuvą ir jis lieka už
muštas. Tap narsaus ir kar
žygiško kareivio Wasken- 
shaw pasišventimas ir drą
sa davė progos britų pėsti
ninkams užimti saugesnes 
pozicijas, kada priešo leng-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas: '

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

vas šautuvas'buvo sunaikin
tas.

Pvt. Adam Wakenshaw 
už heroiškus žygius britų 
valdžia suteikė Viktorijos 
kryžių.

Susitinka britų laivas 
su nacių laivu

Jūrose susitinka britų 
prekybinis laivas su vokie
čių puolėju laivu. Prasideda 
jūrose kova. Britų jūrinin
kų įgula prie armotos, ją 
valdo Frank Gilmore, kata
likas vyras, jis liko sužeis
tas, kada nacių kulkos patai 
kė į jaunų katalikų vyrų 
įgulą ir užmušė visus įgulos 
vyrus. Vėliau naciai vėl ati
dengė ugnį ir užmušė visus, 
tik liko devyni gyvi vyrai 
britų laive. Kada vienas lai
vo įgulos narys žiūrėjo į pa 
trankos įgulos narius, jam 
atrodė, kad jie visi užmušti. 
Jis pamatė kaip vienas sai- 
loras, visas kruvinas, sulau 
žytomis kojomis ir pakibu
sia ranka šliaužė, kažkokių 
viršgamtiškų jėgų pagau
tas, per denį prie patran
kos.. Tai buvo Frank Gil
more. Jis įdėjo į apgadintą 
patranką du šovinius ir pa
leido juos į nacių laivą ir 
krito ant denio tarsi negy
vas, bet j iš buvo tikras, kad 
pataikė į'nacių laivą, nes jis 
buvo nutildytas dvidešim
čiai minučių.

Septynioliką valandų jūrose 
sužeisti jūrininkai

Vėliau naciai vėl atdarė 
ugnį iš laivo ir paskandino 
britų laivą. Bet prieš laivo 
nuskendimą, Gilmore padėjo 
savo aštuoniems sužeis
tiems draugams įlipti į gel
bėjimosi valtelę. Septynioli
ką dienų sužeisti jūrininkai 
.išbuvo jūrose, keturi mirė, 
kitus penkius paėmė britų 
laivas, kuris plaukėj Ang
liją. Netoli britų salų pasi
rodė nacių Junkers-88-lėktu 
vas, kuris atakavo laivą. 
Gilmore, kentėdamas skaus 

|mus, nes jo kojos buvo su
daužytos, paprašė, kad ji pa 
statytų prie patrankos, jis 
ją užtaisė ir paleidęs šūvius 

I numušė nacių lėktuvą.

Už drąsą ir didelį heroiš- 
kumą Gilmore britą Admi
raliteto padavanotas pagyri 
mo ženklu.

Giria Vatikano 
politiką

Šveicarų laikraštis “Neue 
Zuricher Nachrichten” žavi
si Vatikano politika, kuri 
yra apgalvota, taktiška ir 
nepaprąstai gili. Popiežiaus 
balso klauso visame pasau
ly 400,000,000 katalikų. Tai 
nepaprasta jėga.

Golfo žvaigždė Lawson Little žiūri į dukterį, Lindą, 
kuri gimė Chicagoje ir tą pačią dieną jis gavo drafto kor
telę iš Monterey, Cal., kurioje pranešama, kad golfo žvaigž
dė perklasifikuojamas iš 3-A.

Kanada priešinga komunizmui
I

Ką pareiškė Kanados teisingumo ministeris 
apie komunizmą.

Louis St. Laurent, Fede
ral Minister of Justice in 
Canada, pareiškė, kad tarp 
internacionalinio ir konsti
tucijos leisto komunizmo ir 
krikščioniškos civilizacijos 
yra pagrindinis skirtumas. 
Ir Kanados teisingumo mi
nisteris Laurent pasakęs, 
kad jis neturįs jokios inten
cijos rekamenduoti parla
mentui, kad būtų komunis
tų partijai leista veikti.

BAISI AUDRA
MAŽIAUSIA 28 UŽMUŠTI 
IR DAUGIAU KAIP 
200 SUŽEISTI

Berryville, Ark., pereitą 
penktadienį siautė baisi ir 
nuostolinga audra. Audra 
kilo apie 10 vai/ vakare, ka
da apie 1,500 miesto žmonių 
jau ramiai miegojo. Siautu
si audra mažiausia 28 žmo
nes užmušė ir daugiau kaip 
200 asmenų sužeidė. Dauge
lis nežinia kur dingo. Todėl 
išlikę gyvi nuėjo savųjų ieš 
koti į laidotuvių centrą.

Bažnyčios bąsementas bu 
vo paverstas ligonine. Ar
mijos gydytojai padeda civi 
liams gydytojams gelbėti 
sužeistuosius. Kareiviai irgi 
atvyko pagelbėti žmonėms.

Jau kalbama, kad prie 
šv. Tėvo nauju Ispanijos 
atstovu bus paskirtas Do
mingo de las Barcenos, ku
ris dabar yra Ispanijos ats
tovu Šveicarijoje.

ADVOKATAS

ANTANAS. OLIS
REPUBLIKONŲ 

KANDĖDAMAS 
į Čikagos Miesto 

TEISĖJUS I

Balsavimai — Lapkričio (Nov.) 3 d

("Urauraa" Acine teiepnoto)

Kanados teisingumo mi
nisteris Laurent aiškiai pa
sakė, kad mes žavimės ir 
gėrimis Rusijos tautos ats
parumu, bet pažymėjo, kad 
jis labiau yra linkęs pagar
bą atiduoti Rusijos tautiš
kumui, o ne internacionali
niam komunizmui. . Toliau 
Kanados teisingumo minis
teris pareiškė, jei prileisti, 
kad Rusijos tautiškumas 
gauna stiprumą iš komuniz-, 
mo ir tai jis nėra linkęs pra 
šyti, kad konstitucijos pa
ragrafais būtų leista Kana
doje veikti komunizmui.

. Visi rimti žmonės yra nu 
sistatę prieš ' komunizmo 
santvarką, nes ji griauna 
demokratiją ir įveda dikta
tūrą.

Mergaitė mirė ginda 
ma skaistybę; rengiasi 
ją paskelbti šventąją

Maria Goretti, 1902 me
tais, netoli Romos mirė kaip 
kankinė, gindama skaisty
bės dorybę.

Iš Vatikano praneša, kad 
užvesta byla, kad Maria Go
retti būtų paskelbta švento- 
Ji-

Iš girtuoklių tėvų, iš pa

leistuvių negali gimti sveiki 

vaikai. Todėl, norėdami svei

kų vaikų, tėvai turi rūpintis 

savo sveikata, saugotis nuo 

ją griaunančių dalykų. (Vy

dūnas).

Pereitą penktadienį Chi
cagos apylinkėje siautė 43 
maiįių greičio vėjas, kuris 
išrovė medžius, sudaužė lan
gus ir ątnešė kitų nuosto
lių.

r - .
Medis per stogą įlindo

Sausas medis, 40 pėdų, 
buvo pagautas vėjo ir įmes
tas į gyvenamąjį namą Mr. 
ir Mrs. Charles Fisher, 221 
tf. HumĮihrey avė., Oak 
Park. Visa laimė, kad Fi- 
sherių sūnus, Roger 4 m., 
buvo prieš kelis minutes 
pasišalinęs iš porčiaus, o ki 
taip medis jį būtų sutriuški 
nęs.

Bangos penkių
pėdų aukščio •

Kada kilo didelis" vėjas, 
tai Charles Sayre, 19 m., 
925 Ontario st., Oak Park, 
dantistas studentas iš 
Northwestern universiteto, 
buvo ežere. Nuo smarkaus 
vėjo pakilo 5 pėdų aukščio 
bangos ir'studento Charles 
Sayre laivelis buvo apvers
tas ir jis turėjo vieną mai
lę plaukti į Evanston pa
krantę. Jis plaukė visą mai- 
1| per 5 pėdų bangas kol 
pasiekė vos krantą ir nuvar 
gęs krito ant kranto, tuojau
buvo nugabentas į Evanston šiandien učtpt ir neverkia, 
ligoninę. (bet džiaugiasi ir šypsosi.

i
IOWA OPONENTAI

("umurar’ Acme teiepnoto) 

Lt. Gov. Bourke B. Hickenlooper (kairėje) respubliko
nas, ir Neis G. Kraschel, pirmiau buvęs gubernatoriumi 
nuo demokratų partijos, vėl nori būti išrinktas Iowa gu- 
bematoriuihi ateinantį antradienį.

Vaikai suruošė 
prez. Rooseveltui 
dvasinę puota

Philadelphijos arkidiocezi
jos • katalikiškų mokyklų 
vaikai suruošė prezidentui 
Rooseveltui dvasinę puotą. 
Philadelphijos mokiniai pa
aukojo už prezidentą Roo
seveltą 100,000 šv. Mišių, 
100,000 8v. komunijų, ir 
100,000 rožančių. Mokiniai 
Aieldės, kad prezidentas 

Rooseveltas laimėtų karą ir 
greit įvestų į pasaulį taiką.

Mokinių maldų sąrašas 
bus įteiktas prezidentui Roo 
seveltdi. i j

Siaučiantis vėjas nutrau
kė būrinius laivelius nuo pri 
rišamos vietos ir darbinin
kai visą popietį dirbo kol 
sutvarkė laivelius. Kitose 
vietose buvo išversti medžiai 
ir apgadinta žmonių nuosa
vybė.

TURTUOLIS ŠUO
TARNAITES PAVELDĖJO 
$30,000 TURTO IŠ 
NUOAIŠUSIO ŠUNIES

Newton, N. Y., buvo tur
tingas šuo, brown collie vei
slės. šis šuo, kuris buvo va
dinamas — Karalius, turėjo 
$30,000 turto, jam tą turtą 
užrašė Mrs. E. Feder. šuo 
Mrs. Feder turtą paveldėjo 
1938 metais, kad ji mirė. Ir 
Mrs. Ethel Feder testamen
te pažymėjo, kai šuo neteks 
gyvybės (šiurkščiai kalbant 
nugaiš), tai šunies turtas 
atitenka jos tarnaitėms: So 
lomon ir Gussie Simon ir 
jos turi pasidalinti pusiau.

Spalių 30 dieną dėl seny
vo amžiaus šuo neteko gy
vybės (arba kitaip sakant 
padvėsė). Tarnaitės — So
lomon ir Gussie Simon, iš 
New Yorko, džiaugiasi, kad 
joms teko didelis turtas. 
Kiekviena gaus po $15^000. 
Tai ne j uokai, bet tarnaitės

Drąsūs Ispanijos 
jaunimo vadai

Pranešama, kad tarp Va
tikano ir Ispanijos santy
kiai gerėja.

Vienoje įvyuo Europos 
jaunimo kongresas; Viena 
yra vienas iš didžiųjų mies
tų, kuris yra po nacių lete
na. Laike jaunimo kongreso 
Vienoje Ispanijos jaunimo 
vadai aiškiai ir viešai pa
reiškė, kad krikščionybė tu
ri nepaprastos svarbos žmo
nių gyvenimui. -

8UPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

X Politinė kampanija ver
da, kunkuliuoja. Abiejų par
tijų kandidatai darbuojasi 
išsijuosę. Nebus sąmoningas 
lietuvis pilietis, kurs lapkri
čio 3 dieną neis balsuoti. Bal 
suokime visi.

X Kun. J. Valantiejus, 
Waterbury, Conn., lietuvių 
parapijos klebonas, su brol
vaikiu, lydimas kun. J. Ma- 
čiulionio, MIC., lankėsi dnr. 
“Draugo” redakcijoj ir ap
žiūrėjo spaustuvę.

X A. Sudeikio su F. Ko
balte vestuvės praeitą ket
virtadienį buvo tikrai gra
žios. Giminės, draugai, pa
žįstamieji ir kviestieji sve
čiai sudarė didelę puotą pa
rapijos salėj. Jaunajam ir 
jaunajai sudėta daug svei
kinimų ir dovanų.

X L. Vyčių Chicago aps
krities metinėn konferenci- 
jon, kuri bus lapkričio 8 d., 
Šv. Antano parapijos salėj, 
Cicero, ruošias ■ dalyvauti ir 
daug,Chicago vyčių old-tai- 
merių. Reikia padėti mūs 
jaunimui čia sustiprinti sa
vo organizaciją.

X Joana Mačernienė, pir
mininkė Vargdienių Seserų 
Gildos, pirmutinė užsisakė 
dovanų knygučių ir stojo į 
darbą. Laukiame ir kitų gil
dos narių panašiai pasielgti.

X Jono ir Antaninos Mi-
kolinų namuose, 6810 S. Ar- 
tesian pramoga Vargdienių 
Seserų Gildos įvyks gruodžio 
13 d. Dovanų knygutės jau 
gatavos ir jų galima gauti 
pas sekretorių, 2322 W. 24 
Str. Pramogos pelnas skiria
mas kelionės įėšoms padeng
ti dviejų seselių tremtinių 
Argentinoje.

X Kun. Stankevičius, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos vikaras, šiomis 
dienomis pašventino Am. R. 
Kryžiaus Brighton Park lie
tuvių vieneto įsigytas dvi 
vėliavas: USA ir Raudonojo 
Kryžiaus. Vėliau žada įsigy
ti ir Lietuvos. Vienetas or
ganizuotai jau dalyvavo dvie 
jose blokų vėliavų iškėlimo 
iškilmėse.

X šv. Mykolo parapijos 
bazaras, pasibaigęs praeitą 
sekmadienį, pajamų davė 
$1,475.00. Klebonas kun. J. 
Saulinakas sako, kad tai re
kordinis parapijos parengi
mas ir begalo dėkingas dar
buotojams ir visiems, kurie 
bazarą nuoširdžiai rėmė. Se
kantis didelis parapijos įvy
kis — metinė vakarienė, ku
ri įvyks lapkričio 22 d. Jau 
pradedama ruoštis.

X Brighton Park metalo 
laužo rinkime ypatingai pa
sižymėjo Civiltan Defense 9- 
ji zona, kur per mėnesį laiko 
surinkta 11,655 svarų laužo. 
Jaunesniųjų laužo rinkėju 
kapitonu yra ir vienas lie
tuvis — Tony Slepikas. Iš 
viso toji zona yra surinkus 
metalo laužo 24,941 svarus.

*
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