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US. lakūnai daužo japonų bazes
VOKIEČIAI SUNKIĄJĄ ARTILERIJA APŠAUDO
STALINGRADA; MATYT, RENGIAS ŠTURMUOTI

lt Ožį W

Bet raudonoji armija ir darbininkai
nepaduoda pozicijų; miestas — griuvėsiai
MASKVA, rūgs. 21.—Ne
įstengdami paprastomis jė
gomis paimti Stalingrado,
kurio didelės dalys jau iš
griautos, vokiečiai sunkiąją
artilerija iš tolokų savo po
licijų pradėjo miestą bom
barduoti. Tas reiškia ne kit
ką, kaip tik tą, kad vokie
čiai rengiasi šturmu pulti ir
paimti miestą. Ar jiems tas
galės pavykti, tai didelis
klausimas. Nors Stalingra
do gynėjai yra nusikamavę,

TREČIOJI DIENA SĄJUNGININKŲ LĖKTUVAI
GRIAUJA JAPONŲ ĮSITVIRTINIMUS N. GVINĖJOJ
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Solomon salų zonoje sąjungininkai
laukia naujos japonų ofensyvos
GEN. MacARTHUR STO
VYKLA, rūgs. 21.—Ameri
kiečiai ir sąjunginių valsty
bių lakūnai šiandien jau tre
čia diena kaip daužo japonų
bazes Naujojoj Gvinėjoj ir
apylinkėse ir nesusiduria su
stipresniuoju japonų orinių
jėgų pasipriešinimu. Anot
pranešimų, nepaprastai skau
dūs smūgiai teko japonams
Būna, Lae, JKokoda ir kito
se bazėse.

tačiau jie visose miesto da
lyse stipriai laikosi. Raudo
najai kariuomenei padeda
tūkstančiai darbininkų, ku
rių fabrikai sugriauti, ginti
miestą. Vietomis šie įgin
kluoti darbininkai sukelia
didelius nuostolius vokie
čiams, gerokus galus juos
atblokšdami.

Naujojoj Gvinėjoj japonų
veržimąsis link Port Moresby sulaikytas už 30 mailių
ir mūšiai apsistoję. Tik prie
šakinės sargybos apsišaudo.

WASHINGTON, rūgs. 21.
Žiniomis iš Solomon salų,
tenai amerikiečiai laukia
kažko nepaprasto. Amerikie
čių jėgos sustiprintos, nes
gauta informacijų, kad ten
japonai visomis savo gali
momis jėgomis susimes ofen
syvon. Marynai ir kiti pasi
rengę ir tik laukia susidurti
su japonais. Sakoma, japo
nai susilaukę daugiau savo
lėktuvų.

Vokiečių sunkiosios arti
lerijos šoviniai net žviegda
mi raižo miesto padanges ir
kritę išrausia
milžiniškas
duobes žemėje.
Kai kuriose Stalingrado
(••Draugas” Acme telepnoto)
gatvėse tarp griuvėsių stūk
KANSAS CITY, Mo., rūgs.
Vokiečių
submarinas,
šautuvas
ir
dalis
“
hatch
”
matoma
užpakaly Kanados destroso vokiečių kareivių kalvos.
21.—Leit. gen. Ben Lear, an
Gyvieji vokiečiai, anot pra jerio Assiniboine, kuris buvo užtiktas kur nors Atlante ir užgautas. Dauguma subma- trosios armijos vadas, kal Legijonas neduodąs
MASKVA, rūgs. 21.—Na
rino įgulos suimta. Kai kurie užmušti.
nešimų, nesirūpina žuvusiuo
bėjo Amerikos Legijono su
ciai prieš Stalingradą var
sius saviškius pašalinti.
važiavime. Jis legijonieriams čarteriu negrų postams
toja naujos rūšies lėktuvus
pareiškė, kad Amerikos nuo
Vichy užsaldo
Čia pripažįstama, kad
—Messerschmitt 109-G, pra
KANSAS CITY, Mo., ruga.
stoliai
šiame
kare
gal
sieks
šiaurvakariniam
priemiestyneša Krasnaja Zviezda.
21.—Amerikos Legijono Su
darbus, registruoja
du milijonus, arba iki trijų važiavime negras karo vete
Šis naujas nacių lėktuvas je nuo vienų namų iki kitų
milijonų vyrų. Jis sakė, kad ranas iš St. Louis Ambrose
yra stambiai šarvuotas, turi vyksta kruvinos kovos.
WASHINGTON, nigs. 21. nuostabu, jei naciai bando at bedarbius
reikia pripažinti šią karčią Page iškėlė skundą prieš Le1,700 arklių jėgos motorą.
Sovietų karo vadovybė —Religinė laisvė po karo simesti nuo krikščionybės,
VICHY, Prancūzija, rūgs. tiesą, kadangi karas apima gijoną, kad jis neišduoda
3,000 pėdų aukštumose skri praneša, kad ir kituose Ru turės būti svarbiausias pag kurios mokinimai nacių ide
21.—Vyriausybė praeitą sa visą pasaulį ir jo laimėjimui čarteriu negrų veteranų pos
dimo greitį gali išvystyti iki sijos karo frontuose vokie
rindas geresniam pasauliui, alams priešingi.
vaitę paskelbė nuosprendį, reikės nepaprastai daug pa tams Arkansas, Florida, Lo250 mailių, o 12,000 pėdų čiams nesiseka. Vienur jie
Nacių valstybė • brošiūroje kuriuo visus prancūzus, vy siaukoti. Laimėjimas turi
pareiškia
Office
of
War
In

dausose—iki 325 mailių. Į- sulaikomi, kitur su dideliais
uisiana, So. Carolina ir Test
vadinama “naujoji pabaisa,” ras ir moteris įpareigoja pri būti pilnutinis. Tas gi reika
ginkluotas trimis patranko jiems nuostoliais rusų kon formation savo išleistoj bro
as valstybėse. Jis klausė, kas
kadangi valstybės vadas vir- valomajam darbui. Darbo lauja didelių aukų.
šiūroj, kurioje apibudinamos
mis ir dviem kulkosvaid tratakomis atmušami.
įvyko su įteikta tuo klausi
Per pirmąjį pasaulinį ka mu rezoliucija.
keturios pokarinės laisvės. sta stačiai garbinimo objek- ppį^yęjjgH ymįį vįaį vyrai
žiais.
(Reuter depeša Londonui Sako, nacių iškelta politinė tu, o individas yra niekas tarp 18 ir 50 m. amž., o mo rą Amerika turėjo armijoje
Rusai šį naują vokiečių
Vidaus organizacijos ko
daugiau, kaip tik visuome terys—nuo 21 iki 35 metų. ir Laivyne 53,381 vyrų nuoslėktuvą vadina oriniu me- praneša, kad iš Stalingrado religija turės griūti, nes
seniau visos moterys su vai žmonių galvosena visgi nėra nės kraujo kūnelis (atomas) Nuosprendžiu neliečiami tik tolių—nukautaisiais ir miru mitetas pranešė, kad rezo
džiotoju.”
liucija perduota konstituci
siais nuo žaizdų.
kais pašalintos. Tačiau visi tiek daug nublukusi. Milijo
sergantieji.
nių
amendmentų komitetui,
sveiki vyrai pašaukti fron nai nacių sekėjų pasijus Viva North America!
Dabar vyriausybė paskel
o šis paaiškino, kad rezoliu
Meksikoj panaikinta
tan).
bė anam pirmąjam priedinį
skaudžiai apgaudi n ė j a m i.
Reikalauja
daugiau
cija gauta vėlai ir todėl nenuosprendį. Įsakoma visiems
Nacių politinė religija ne šaukia brazilai
"soldaderas"
pakliuvus suvažiavimo ra
SAO PAULO, Brazilija.— bedarbiams prancūzams vyduoda žmogui laisvės ir ne
Muniche
sukelta
MEXICO CITY, rūgs. 21.
porte.
užtikrina jam nė kokios ra Čia įvyko Brazilijos ketvir- Į rams ir moterims per 15 die—Meksikoje iš senovės gy
Dėl to kilusius argumen
WASHINGTON, rūgs. 21.
mybės. OWI pareiškia, kad tasis tautinis Eucharistinis nų įsiregistruoti. Turi regis
vavo įprotis kareivių žmo eilė gaisru
tus
nutraukė nacionalinis
religinė laisvė nėra kokia kongresas. J. A. Valstybių truotis ir tie, kurie .dirba —Prez. Rooseveitas kongre
LONDONAS,
rūgs.
21.
—
noms visur draugauti savo
komandierius Lynn U. Stam
tai valstybės dovana arba katalikus kongrese atstova trumpiau kaip 30 valandų so reikalauja skirti daugikli
Britų
lakūnai
keturių
tonų
vyrams, kad ir karo metu.
baugh liepęs tą rezoliuciją
malonė žmogui. Ji yra mora vo Erie diocezijos vyskupas per savaitę. Matyt, vyriausy išlaidų laivynui—2,731,154,bombomis
atakavo
Munichą
Vyrams kovojant jų žmonos
linis šaltinis, tviskąs iš žmo John Mark Gannon. Pasku bė bandys bedarbiams parū 307 dol., įėmus 100 milijonų grąžinti vidaus organizaci
gamindavo jiems valgius ir '—žinomą nacių partijos gim
gaus sielos gelmių. Ir tai tinę kongreso dieną vakare pinti darbą, o trumpai per dolerių įginkluoti prekinius ; jos komitetui,
apskalbdavo. Dažnai žmonos tinę vietą. Taip pat atakuo
pati valstybė turi pripažinti, vyskupas Gannon kalbėjo į, savaitę dirbantiems rasti pil laivus. Didžiausia suma —•
vyrams draugaudavo ir karo tas ir Saaro slėnis.
960 milijonų dolerių, skiria- Jroj fĮJYO SU
gausingas brazilų katalikų nutinius darbus.
Pranešta, kad Muniche su jei jai rūpi tautos ir šalies
frontuose. Šitos moterys va’
wo
,
Be to, priediniu nuospren ma aeronautikos biurui.
minias. Jam baigus pasipylė
laimingesnė ateitis.
dinamos “soldaderas.” Vy kelta eilė gaisrų, kurie nakbombonešiu Indianoj
griausmingi šauksmai “Viva džiu uždrausta darbininkui
Ašies valstybės pretenduo
riausybės nuosprendžiu da- M per šimtą mailių buvo mapamesti turimą darbą, arba
North America!”
GREENCASTLE, Indiana,
har šis paprotys jau naiki-| tomi. Net Šveicarijoje girdė- ja, kad joms priklauso ne tik
Šventasis Tėvas Pijus XII darbininką pašalinti ir dar
rūgs. 21.—Netoli nuo čia
namas. Tarnybon šaukiami, ta griausmingi bombų spro-j žmogus, bet ir jo sąžinė, saiš Vatikano per radiją kalbė bininkus samdyti be darbo
farmoje nukrito
armijos
daugiausia nevedę jauni vy- girnai.
koma brošiūroje. Tad ir nejo kongresui portugališkai. ministro leidimo.
LONDONAS,
rūgs.
21.
—
bombonešis.
Trys
lakūnai
rai.
Daugiau kaip AOO.OOO kata
Čia neslepiama, kad pran Britų lakūnai ima vartoti
žuvo.
likų susirinko klausyti po cūzų darbininkų1 perviršis naujos rūšies gaisrams su
Visi darbininkai
piežiaus kalbos ir gauti apaš teks Vokietijai. Tuo sumeti kelti bombas, kurios atrodo
NEW YORK.—Iš Maskvos
mu ir nuosprendžiai išlei kaip lemonado buteliai su
tališką
laiminimą.
prezidento kontrolei
pranešta, kad Kaukazo fron
Popiežiaus atstovu kongre džiami.
gelsvu
skysčiu.
Kai
išmestas
KANSAS
CITY,
Mo.,
rūgs.
.truks
visu
karo
metu,
Aakė
te žuvęs žymus vokiečių gen.
WASHINGTON, rūgs. 21.
se buvo apaštališkas nunci
butelis
sudūžta,
iš
to
skys

21.
—
Amerikos
Legijono
su-'jis.
Bet
daugelio
kitų
daiktų
von Kleist Iš Berlyno per
— Senatorius Lister Hill
jus Brazilijai arkivyskupas Maisto kainos 40 nuoš. čio pasireiškia liepsnos.
tikrai
reikės
išsižadėti
ir
važiavime
kalbėjo
Donald
M.
radiją tai nuginčijama.
(dem. Ala.) senate iškėlė
B.
A.
Masella.
bilių, kuriuo prezidentui pri Nelson, karo gamybos boar reikia išsižadėti, nes be to
per vienerius metus
LONDONAS, rūgs. 21.—
nebūtų užtikrintas laimėji
CAIRO. — Sąjungininkų
pažįstama teisė karo metu do pirmininkas.
Admiraliteto
pirmasis
lor

WASHINGTON,
rūgs.
21.
Septyni armijos
Jis pareiškė, kad U. S. gy mas.
bombonešiai atakavo Tobrukoordinuoti visą šalies vyri
das
A.
Y.
Alexander
prane

—
Senate
šiandien
iškelta
Jis iškėlė aikštėn, kad
ką ir Gardią. Tobruke sukel
ją karo pastangoms ir dar ventojai turi palaipsniui įpra
lakūnai
užmušti
šė,
kad
Anglija
pasistatė
ir
aikštėn,
kad
per
nepilnai
ti gaisrai.
sti prie žemesnio gyvenimo šiandien apie 40 nuošimčių
bams karo pramonėse.
tarnybon
siunčia
du
kovi

BLAIRSTOWN,
N.
J.,
vienerius
metus
J.
A.
Vals

visos
gamybos
skiriama
ka

Kitais žodžiais—preziden standarto, kad laimėti karą.
0TTAWA.—Pranešta, kad
Anot jo, amerikiečiai šio rui. Paskiau reikės daugiau rūgs. 21.—Blue kalnuose nu tybėse maisto kaina 40 nuo nius po 35,000 tonų laivus
tui pripažįstama teisė karo
metu mobilizuoti visus vy karo metu turi net daugiau visko skirti. Kitais metais krito ir sudegė didelis armi šimčių padidėjo. Štai, kur “Anson” ir "Howe.” Šie jū- Kanados naikintuvas Gita
gal 60 nuošimčių visos ga jos lėktuvas. Septyni lakū infliacijos pavojus, nurody ros milžinai per šį karą su wa nuskendo su 112 vyrų
rus karo tarnybai ir karo aukotis, negu britai.
įgulos.
loš svarbų vaidmenį.
ta.
nai užsimušė.
Amerikai maisto nepri- mybos teks karui.
darbams.

Numatomi dideli
kare vyry nuostoliai

Naciai vartoja
naujo tipo lėktuvą

RELIGINĖ LAISVĖ BUS SVARBIAUSIAS
RAMYBĖS PAGRINDAS POKARINIAM PASAULIUI

išlaidy laivynui

Britai vartoja
bulelhis-bombas

AMERIKIEČIAI TURI DAUGIAU AUKOTIS,
NEGU BRITAI, SAKO KARO GAMYBOS GALVA

DRAUGAS
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Antradienis, rūgs. 22, 1&42

STALINGRADUI KRITUS, DAR LIEKA KITI RUSU
PRAMONĖS CENTRAI

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Kifigston, Pa., lietuviu
bažnyčiai 40 mėty ■
Klngston, Pa. — Kingsto
niečiai subruzdo darhuotis,
kad Šv. Marijos bažnyčios
40 metų sukaktį šauniai pa
minėti. Tuo tikslu rengia
didžiulį bazarą, kurio pelnas
eis bažnyčios remontui ir
pagražinimui, ir sukaktuvi
nį bankietą, kuris įvyks sek
madienį, lapkričio 22 d.

gis-tas iš bažnyčios
istorijos
1901 metais, sudegus Plymoutho lietuvių katalikų
bažnyčiai, K i n s t o n o, EdwardsviUės, Luzernės ir ki
tų gretimų kolonijų lietu
viai katalikai pradėjo mąs
tyt ir kalbėt apie įsteigimą
parapijos, į kurią būtų ar
čiau ir patogiau priklausyt.
1902 m. vasario 4-tą
vietos lietuvių katalikų su
tarė ir išrinko Antaną Dam
brauską ir Vincą Juodzevi
čių vykti pas Scrantų vys
kupą Hoban naujos parapi
jos ir bažnyčios reikalu. Va
sario 6-tą susirinkime pra
nešta vyskupo patarimas surašyt Edwardsvillė3, Luzernės, Bradricko ir Moltby lie
tuvius ir tą sąrašą priduot
vyskupui.

naujanti šios šalies armijo
je. Jų garbei bus iškelta prie
bažnyčios vėliava ir bažny
čioje bus laikoma tarnybos
vėliava. Iki šiol iš mūsų pa
rapijos tarnaujančių yra apie 165. Tai tiek jau turė
sime žvaigždžių vėliavoje!
Tam tikslui mūsų parapijai
Juozas B. galiūnas padova
nojo gražią didelę 5x9l2 pė
dų amerikonišką vėliavą. Su
sirinkusieji jam nuoširdžiai
padėkojo už brangią dova
ną. Tarnybos vėliavą įsigys
patsai sukakties minėjimo
komitetas.
Susirinkime dalyvavo šių
kuopų'ir draugijų atstovai:
LRKSA 1, 34 ir 209 kp.,
SLA 1 ir 85 kp., parapijos
choro, Šv. Vardo, Merginų
Sodalicijos, Ladies Aid ir
Šv. Rožančiaus dr-jų.
Laikinasis komitetas, ku
riam vadovavo muz. J. J.
Sau&Ws ir aekr. L Radišiūtė tapo perorganizuotas
ir išrinktias pastovus komi
tetas iš šių asmenų: pirm.
V. Kamarauskas, vice pirm.
N. Masonienė, .sekr. J. B.
galiūnas, iždin. Juozas Krauž
lis.

Spaudos komisija. Pirm.
Jonas J. Šaučiūnas, Irene
Kadišiūtė, Vikt. Lekeckas.
Skelbimų: pirm. adv. J.
Nanorta, Ieva Baron, Ona
Steigiamasis parapijos su Basanavičiūtė, V. Dubauskas
sirinkimas įvyko vasario 23 ir J. Paralis.
d., 1902 m. Tą dieną išrink
Bankieto: A. Matulevičie
tas komitetas rūpintis pa
rapijos reikalais: Silvestras nė, Mrs. D. Roman ir Mary
Paukštis — pirmininku; Mo Basanavičiūtė.
tiejus Motiejūnas — sekreŠiuo laiku mūsų bažnyčio
torium; Mikas Pečiukonis — je eina dažymo (maliavojiiždininku; Pranas Burba ir mo) darbas. Tą darbą finanAdomas Juodzevičius — iždo suoja veiklių parapijos moglobėjais; A. Vaitulionis — terų grupė susitelkusių La
vice pirmininkas; Stasys Ta dies Aid draugijoje. Darbas
mulis — antras sekretorius; didelis ir brangus. Užtad da
kolektoriai:
Edwardsville- bartinis komitetas išvien su
Kingston — Juozas Kolis, Ladies Aid dr-ja, kitaip ta
Petras Purinskas, Martynas riant, visi bendrai rengs tru
Balevičius ir Domininkas mpą bazarą lapkričio mėne
Vitkauskas; Luzerne-Moltby sio pabaigoje. Čia pat išrink
.— Vincas Žilinskas, Vincas ta bazaro komisija: pirm. J.
Valaitis, Jokūbas Binkas, J. Šaučiūnas, Ad. KaduškeMikas Janulevičius. Suieško viči.us, Mrs. Nelie Masonis,
ti lotus bažnyčiai buvo iš Mrs. D. Roman, Mrs. Loreta
rinkti : Jonas Dzidolikas, Vin Skamer.
cas Juodzevičius, Petras BuVisų komisijų nariai enžinskas, Antanas Remeikis,
iastiškai pasiryžo nuoširAdomas Dambrauskas, Jur
padirbėti savo parapigis Slankauskas. Parapijai
)audai.
parinkta vardas — Panelės
kautis susirinkirpias įŠvenčiausios Apreiškimo.
rugsėjo 27 dieną, tu>0po sumos.
ab.
Balandžio 1, 1902 m.,

tarta paimti lotų prie Slocum St. bažnyčiai. Rugsėjo • Atimk varpu širdį — atinisV.ų', ję ęąikftnę. Ir žmo.30, 1902 m..nutarta prašyti
gus be meilės yra lyg mrgyparapijai kunigą kleboną.
vas stabas.

Lietuvių veikimas,
parapijoj

Šių metų rugsėjo 13 d. Šv.
Marijos parapijoje gyvuojan
čių dr-jų susirinkę atstovsu
galutinai nutarė, kad lapkri
čio mėnesį iškilmingai pa
minėti du mūsų parapijoje
įvykius: L) kun. J. V. Inčiūros 25 metų klebonavimo ir
2) 40 metų nuo įkūrimo ir
pastatymo bažnyčios.

Dvasinis šių įvykių minė
jimas bus dviejų savaičių
misijos, po vadovybe Tėvų
Pranciškonų.
Iškilmingas
bankietas lapkričio 22 d,
Taip pat minint šiuos įvy
kius specialiai bus pagerbti
mūsų parapijos nariai, tar-

1 sai turi keturius didelius ir
13 (neskaitant Stalingrad)
mažesnių pramonės centrų.
Dideliu centru yra Maskva
ir 750 mailės nuo Maskvos į
Sakoma, kad vokiečiai rytus, skersai Uralo, tris
per keturioliką mėnesių nė apylinkės pramonės centrų
ra perdaugiausia užėmę že yra į rytus, į ten reikėtų
mių. Tiesa, vokiečiai užėmė Hitleriui žygiuoti 800 ir 1,tokius plotus, kur gyveno 000 mailių.

Jei Hitleris paims Stalingrad, tai jis turės tris iš 20
svarbių Rusijos industrijos
centrų. Du, iš tų trijų cen
trų, palyginus yra maži.

77,000,000 žmonių, bet Rurijos pranešimai sako, kad
37,000,000 rusų gyventojų
iš tų vietų pabėgo, kad na
ciai negalėtų jais pasinau
doti kaipo rankų darbo jė
gomis, daugiausia tai karui
tinką vyrai.

Hitleris šią vasarą yra
paėmęs Karkohow—Rostov
pramonės centrą, tai vie
nas iš didesnių grobių. Ma
žesnis grobis buvo pereitą
vasarą, tai Kiev.
Reikia atsiminti, kad ru7. S, Tnatury DqwlnW'

na

<•—Courtesr N. Y. DAILY M1RRŲ&

Brooklyn, N. Y. — Rugsė
jo 20 d., Havemeyer gatvės
aikštėje, prie Apreiškimo
parapijos bažnyčios, įvyko
didžiulis New Yorko lietuvių
susirinkimas — Lithuanian
American Victory
Rally.
Susirinkimą sušaukė Lietu
vių Amerikiečių Komitetas
Karo Bonams platinti. Jo ti
kslas — parodyti Valstybės
Iždo Departamentui; kaip
gausiai Vietos lietuviai rė
mia Amerikos karo pastan8asSusirinkimo programa bu
vo labai įvairi — chorai, be
nai, tautiški šokiai, geri kai
bėtojai. Programos pildytojų tarpe buvo svečių artis
tų iš judomų paveikslų te
atro padangės. Programos
vedėjo buvo Juozas Boley
(Bulevičius), radijo ir Para
mount žinių pranešėjas. K.

Ku#. St. Stonis ci
Secsucus, N. L

Kun. St. Stonis, žymus
katalikų veikėjas* praėjusį
šeštadienį paskirtas kapelio
nu didelėje turtingoje kita
taučių parapijoj Cecaucus,
In. J. Lietuviai, kuri mėgda

jvb malonią kun. Stonio asIraenybę, gailisi jo netekę,
Be toka. palrijęjtas; toks intelectualas, kokiifyra kun.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viki
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iž importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, k
DISTBIBUTOR
OF

Ambrosia & Nedai
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
----!!■«
«

LONDONAS. — Britų ka
riuomenė jau tik už 50 mai
lių nuo Madagaskaro sosti_
‘' I 1 >
nes.
11 i
Kur nėra išmanymo, ten
nėra nė jėgų. (Emerson).

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mon iki 8-toa
valandos vakare.
Telefoaaa CALemet 8877

134 N. LA SALLE ST.
2AM

Tai. STA ta 7S71

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagal sutartį
______ ________________ t____________

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinlua
a t sako mingai ui
prieinamą kainą,

PRIVATINES

Didžiulis pergalės
mitingas

I

Likusieji rusų pramonės
centrai yra gerai pastatyti
ir daug dalykų gamina kakaro mašinai. Taigi Stalingradui kritus, dar rusai ga
lės vokiečiams smūgius su
duoti iš kitų vietų.

Tauta, kuri nesirūpina sa
vo garbe, niekam neverta.
(SchiUer).

Tautinės Tarybos
Posėdis
Prof. K. Pakštas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto di
rektorius ir Lietuvių Tary
bos generalinis sekretorius;
dabar gyvena Worchester,
Mass. Ten jis mano būti iki
rugsėjo 27 dienos. Prof. K. 1
Pakštas Rytuose numato su
šaukti Lietuvių Tautinės.
Tarybos narių, gyvenančių 1
Rytuose, posėdį.
Profj K. Pakštas į Chica
gą žada grįžti apie spalių
3-5 dieną.

Stonis, net kitataučių para
pijoje atsidūręs, nepamirš
savo tautos reikalų.
Į

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
TeL Yards 1828
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.

DR. SEIMĄ SODEIKA.

a

d.

AKIS ISTIRENBJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

PIANO PAMOKOS

JOS F. BUDRIK

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

KRAUTUVĖJE

Dorothy Davey

3241 So. Halsted St.

Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

ALBERTO JONAS
Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

D R E X E L 3923

137 Nou Marios Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St)

TeJephoae: — EUCLID 808.
— REZIBENCUA —
4441 So. 50th Ava, Cicero, OI

7681

J-i-

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik viens pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti Jau moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
■all sutelkti.

S5 METAI PATYRIMO
pririnkime aidnip, kurie pašalina
vtsa akių įtempimą. ..

Dr. John X Smetona
Dr. J. J. Smetona, Jr.
OFTOMBTKISTAI
1801 So. Ashland Aveniu

LIETUVIAI

BĮ P. ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-8 P.1L

3147 S. Halsted St, Chicagb’
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

AJOfclKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

GYDYTOJAS nt OHIBUBGAS

M. 0A1M

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAB

2201 VVest Cermak Rd.

BRJ. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS <B OHIBUBGAS

2158 VVest Cermak Road
Ofiso UL OANal 8346
Ofiao vaL: 2—4 lr 7—9
Seredoj pagal antartį.
7004 Sa Fairfield
Res. UL: HEMook 9109

DR.G. VEZEUS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj

TaL YARda 6981.
Baa: KBNwood 6107.

TaL BBPablla 7888
TsL OANal 0867
Ben. UL: PROipect 6659

7M Wcst 391b Street

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

GYDYTOJAS IR 0H3RUBGA8

Ofisu ii Rasidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais

2017 So. VVestem Ave.
Tei. OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud 6 vaL kasdien
Ofiso TeL ............

VlRginU 1880

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Popiet nno 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 8
Nediliomia pagal sutartį

UL CHARLES SEGAL
gydytojas ir chirurgas

4729 So. Ashland Ave.

DR. PETER X BARTKUS

(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880

Chicago, UL

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDO8: 24 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmkdieaiais taipgi pagal antartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Baa. telefonas

Tak Oioaro 1464

DR. S. B. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

ŪR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Bei.: Kensvood 4300
OFISO VALANDOS:
Bssidencija: 8600 So. Artesian Ava 8 iki 4 popiet
7 Ud 9 vakare. VALANDOS
ir pagal sutartį.
Nuo 10-12 ▼. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
Falangos : u v. nru <ki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakare
Res. 1625 So. 50th Avenue MadMiomis nno 10 iki 12 vaL dienfc
TaL Oioaro 1484

1821 So. Halsted Street

Kamp. 15tos gat. ir 49tb Ct

nunšiedūn,
mes pirmiausia turime būti

DR. EMILY V. KRUKAS

teisingi, nes pirma turime

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Kad

būtume

turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.
MORE.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS EB OHIBUBGAS
Ofiao vaLi ano 1-3;. noo 6:30-8:80

744 VVest 35th Street

6757 So. VVestem Ave.

3241 VVest 66th Place

GYDYTOJAS H CHIRURGAS

0F180 VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
Nedaliomis pagal satartį.
Offioe UL YABds 4787
Namų tel. PROipect 1930

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

1013 Se. Halsted 84.

2423 VVest Marųuette Rd.

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS

DR. P. Z. ZAtATOffiS

PHY8I0IAN AND SUBOBON

DR. 7. A. ŠIMKUS

ANTRAS OFISAS

TaL YARda 8840

REZIDENCIJA:

Vai.: 2-4 it 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis stvitams.

BR. STRtKOLIS

TUL YABds 8148

Telefonas CANal 4796

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vai.: 1-6 ir 6—8:30 P. lf Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
disaiaS
Trečiad
i«
! pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

Raa. 6968 So. Talman Ata
TaL OROtohill 0811
Offles UL

DAKTARAI

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J, PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

«u>

4(57 Aręher Avenue

Rm

DHL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

TeL OANal 6968

Telefonas: HEMIock 6849

DR. t. dundulis

Calumet 4591

VALANDOS:
Nuo 18 iki 5 vai. kas. dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas ll-tos
rtlrfona* GANAI, MU. Chicngo
8401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
kampas S4th Sk
* Kasdien #:S0 a. a. Iki »:I0 p. m.
Trečiad. lr leOtad. »:10 a. m.
Valandos nuo 19 iki 4, auo 6 iki 8
»W T:o» » na
Trečiad. lr Sekmad. pagal sutartį

Ofiso UL VEBginia 00M
Besidsndjos UL: BEVsrb 8844

Telefonas:

“Darbai parodo meilės jė
gą” .(Goethe).

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KBDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt.. šeėtad. 8:30 iki 9:30 vak,

Žekmad. Pagal bularuna _

DR. A. JENKINS
(Liet n vis)
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS
2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROapeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

REMKITE

“DRAUGI

IIBRBBSB

Antradienis, rūgs. 22, 1942

KETURIOS LAISVES

JIS ŽYMfiS PRODUKCIJOS
PROGRESĄ

"Pilnas diskusavimas Suv. laisves OWI knygutėj rašo
Tautų taikos siekių yra ga ma:
lingas ginklas laimėjime ka
Kalbos Laisvė: "kad lais
ro”, sako Elmer Davis, Di vai gyventi, žmogus turi at
rektorius Karo Informacijų virai kalbėti. Suvaržyk jo
Ofiso išleistojo knygutėj laisvą kalbą, jis viskuom
"Keturios Laisvės”.
bus nepatenkintas. Laisva
Knygutė išleista Atlanto valdžia realistiškiausia val
Čarterio sukakties sanvai- džios rūšis, nes ji netik pri
tėje. Joj paaiškinama būti pažįsta, kad žmogus gali
nos laisvės, dėl kurių Suv. protauti, bet jis turi teisę
Tautos kovoja.
pareikšti ir savo nuomonę”.
“Mūsų darbas yra laimėti
Tikėjimo Laisvė: “Mes,
šį karą
kuogreičiausia”, ^tautos suvienytos kare, tar
Davis sako. "Bet tam yra pe kurių visos didžios reli
reikalingos milžiniškos pas gijos reprezentuojamos, ma
tangos. Ir laimėjimas grei tome džiaugsmingą taiką,
čiau jvyks jei Amerikos pagal kurios visos rasės ti
žmonės pilnai supras obejk- kės į žmogų, jo neliečiamą
t ••Draugas” Acme telephoto)
tyvus, dėl kurių jie kovoja. dvasią ir į įvertinimą gyvy
Charles E. Wilson, prezi
Mes ne tik kovojame prieš bės”.
dentas of General Electric
ką nors, bet už ką — už
Co., buvo paskirtas viceLaisvė
nuo
skurdo:
“
Kai
laisvą pasaulį tiems žmo
chairman of War Production
kurios
vietos
pasaulyje
nėms, kurie — kaip Valsty
Board, ir jis yra paskirtas
kai
kuriuo
istorijos
laiku
bės Sekretorius sakė — su
viršininku komiteto, kuris
pranta “jog jei gauti lais džiaugėsi gerlaikiu, bet vie pažymės produkcijos prog
vę, reikia kovoti, kentėti ir tinis gerbūvis buvo įvykdin resą.
mirtį už ją. “Keturios Lais tas skblaudimu kitos vietos:
vės” ir diskusijos, kurios kuri buvo nualinta, ir karas
mas, bet ir reikalingas dai
seks, bus naudinga geres visada grąsino. Dabar, inktas.
niam supratimui to pasau dustrijiniai pakeitimai pra
Laisvė nuo baimės: "Užlio, kokį mes norime įsteig eitų 150 metų ir naujos vil
tys
pareikštos žodžiuose puolingas karas, staigi gin
ti”.
Suv. Tautų davė prasmę žo kluota ataka, slapta polici
"Ašies tautos” rašoma
džiams "laisvė nuo skur ja — tie visi ant visados tu
knygutėj, "žada pasaulį, ku
do”, ta laisvė netik .gali- ri būti panaikinti, pirmas
riame užkariauti žmonės
baigs savo dienas tarnau
dami jų ponams”. "Suv.
Tautos; ji sako, "planuoja
NULIŪDIMO
VALANDOJE
pasaulį, kuriame vyrai tie
siai stovi ir laisvai vaikš
čioja, laisvi ne nuo visos
žmonškos bėdos, bet laisvi
nuo baimės despotiškų jė
Kreipkitės į gų, laisvi išvystyti kaipo
individualai, laisvi vesti ir
sutvarkyti savo reikalus”.
“Mes ir mūsų alijantai”,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
toliau rašo, "šiandien kovo
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jame, kad netik apgins gar
JŪSŲ PATOGUMUI:
bingą praeitį, seną karišką
1410 South 50th Avenue, Cicero
šauksmą ir įsitikinimus, bet
kad įvykdinti garbingesnę
Telefonas CICERO 2109
ir pilnesnę ateitį. Kovojan
6812 So. Westem Ave„ Chicago
tieji vyrai, grįždami iš ka
Telefonas Grovehill 0142
ro, nebus patenkinti tik už
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
tikrinimais nuobodaus sau
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
gumo: — jie tikės rasti dar
bo ir naudingą gyvenimą”.
Kalbant apie
keturias

ANTHONY B. PETKUS

Kalbėdamas apie dabar
ties vokiečių kolonizacinius
planus, Rasche išsireiškė,
kad "šiandien vėl atsidaro
kolonizaciniai galimumai”.
Jiems kryptį nurodęs Adol
fas Hitleris savo "istoriniu”
pareiškimu, kuris skamba
taip: “Mūsų užsienių politi
kos būsimas tikslas neturi
būti nei vakarų, nei rytų orientacija, bet Rytų politi
ka ta prasme, jog mes turi
me praplėsti mums reikalin
gą erdvę”.

Australijos jautiena pa
pildys Jungtinių Amerikos
Valstybių mėsos trukumą.
Laivai, kurie iš Amerikos
veža į Australija kareivius
ir karo medžiagą, atgal grį
sdami atvež iš Australijos

jautieną į Jungt. Amerikos
Valstybes jautieną mėsą.
žygis — paliuosuoti žmones
nuo baimės, yra įsteigti pa
saulį, kuris negali save su
naikinti. Tai galima atlikti
tik nuginkluojiant agreso
rius ir neduodant jiems vėl
ginkluotis. Paskutinį kartą
mes juos nuginklavome, bet
jie ilgai nebuvo nuginkluo
tais. šį kartą tikrai bus nu
ginkluoti”.

Šių knygučių galima gau
ti iš Office of War Infor
mation, Washington, D. C.

O. of W. O.
Kas laisve brangina, tas
perka War Bonds.

CLASSIFIED

1

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
137 No. Dearborn Street

Tol. s RANdolnh 9488-9489
HELP WANTKD — VYRAI

DARBAS ATDARAS dirbti STOCK
RUIME. Tur, bfltl suvirš 17 tn. se
numo. Patogios aplinkybės, patenki
nanti alga. Proga Jsldlrbtl.
THE MANHATTAN SHIRT CO.
14 E. Jaekson Blvd.

GENERAL FACTORY HELP —
Vyrai suvirš 45 metų amžiaus, ku
rie yra patyrę prie “Container” iš
dirblmo darbų, bet patyrimas ne
būtinai reikalingas. Lengvi darbai.
NATIONAL STEEL CONTAINER
CORP., 6700 S. Ix*elalre.
PAGELBININKAI — Jauni
vyrai
prie
medžio
išdirbinio
mašinų,
assemblers Ir taipgi J shlpplng room
už pagelbininkus.
8TORKLINE FURNITURE CO.

4400

W.

26th

St..

YVAREHOUSE VYRAI

Reikalingi dirbti už trokerlus, nuo
latini darbai, 57 H centą, į valandų,
kartais lr overtime. Atsišaukite ra
šydami angliškai laiškų lr pažymėki
te savo amžių, svorį, kokios tautos
kilmSa ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laiškų sekančiai:
POSTOFFICE BOX 788
Chicago, Illinois

VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko
kio amžiaus, kurie gyvena toli J pie
tus ar toli J vakarus. Prie “Dtck-up
delivery” darbų. Nuolatini darbai.
55

VHLEMANN OPTICAL CO.
E. Washington — llth Floor

MAŠINISTAI (2), patyrę “instrument” vyrai ar "model makers”
reikalingi.
Defense darbai. Galite
dirbti overtime. jei tik norite.
ARMOUR RESEARCH FOUNDA
TION, 3312 So. State. Street (už

pakalyje).
Matykite Mr. Olsen ar
pašaukite telefonu; VICTORY 6050

Nusižeminimas
daugiau
šviesos suteikia, žmogaus
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

Triangle
1 Range Oil
Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

MILLWRIGHT ir MAINTENANCE
VYRAS reikalinga. Turi turėt platlng phop patyrimo.
GR('NWALI) PLATING CO.

2559 W. 21st St.
COUNTEIR VYRAI

VIRĖJAI ir porteriai
Patyrus,ejl. Aukščiausia pradinė al
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrlmo prie apvalymo ir
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9
iki 11 vai. ryte.
.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAL COST.

Memorials Erected Anywhere
Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at • Lowest Prices.
•

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lttlmantan Oamber of Ooosneros,

MODERNI ISvIdhiė PARODA:

4636 W. VVashington Blvd.
TeL ESTebrook 3648

REZIDENCIJA:

6919 Sonth Troy St.
Tel. REPabUe 4268

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9-fl vai.

ADS

PAPRASTI DARBININKAI
reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis lr popieti
niuose shirtuose kaipo frelght loaders. Unijos mokestis. 67 H centai
į valandų.
KEESHIN MOTORS
221 W. Roosevelt Rd.

COUNTER MEN — GHILL

MEN

VVA1TERS — BUS BOYS
Reikalingi. Taipgi 2 vyrai dirbti pie
tų laike. Patyrę ar ne. mes Išmo
kinsime. Darbai “loop" ar north si
de krašte.
O'CONNELL’S
422 E. Grand Are.

PATYRĘ “BELT SANDER8” rei
kalingi prie lengvų cablnet darbų.
Atsišaukite į
PRRMIER MFO. CO.
25:14 S. VVestcm Avė.

VAIKINAI — 18 METŲ ZAR VIRŠ
prie tavoro (frelght) iš vėžio Jimn
darbų. Gera užmokestis. Atsišaukite
rytais.

VVTLLETT CO.
14th — Plyrnouth Ct.

MACHINISTS
NIGHT SUPERINTENDENT
TOOL MAKERS
TOOL GRINDER8
Automatic Screw Machine Operatore
Turret and Engine Lathe Operatore

MALL TOOL COMPANY
7740 South Chicago Avenue

MERGINOS — 18 TKI 20 NIETŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Die
nomis. Patyrimas nereikalinga. Pro
ga užsidirbti gerų algų dirbant ant
"plece work”.

EISENDRATH GIOVE CO.
2001 Elston Avė. —- 5th

Floor

OPERATORES

Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias,
kurios nori mokintis. Užmokestis lai
ke mokinimo.
PIROTECTION PRODUCTS CO.
615 No. Aberdeen

MERGINOS prie Counter Ir Fountain darbų. Aukščiausia užmokestis,
nllnas valgis ir uniformos. Sekmaalenials nereikia dirbti.
CHICAGO HEALTH FOOD
CENTER.
18 E. Van Rurcn

MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Turi būt suvlrS 18
metu nmžlaus ir turi turėt gimimo
Rūdijimų.
_____

BREWF.R
6320 Harvard

HOTELYJE TARNAITES — suau
gusios moterys pageidauiamos. še
šios dienos. Gera užmokestis, pa
stovūs darbai. Uniformos duodamos.
FLAMINGO

HOTEL

5520 South Sliore Drive
DIRBTUVĖJE MERGINOS

Nuo 18 Iki 23 metų senumo. 45 cen
tai J valandų. Kreipkitės j —
JAPANNING 8PECIALTIES CO.
1750 West Carroll A verėne

BATŲ TAISYTOJAI

OPERATORES — PATYRUSIOS

Patyrę: geras užmokestis: norintieji
apleisti miestų. Atsišaukite asme
niškai į —

Mes Išdirbame plaunamus uniformus
ir siūlome jums pastovus darbus su
geromis darbo sųlygomis: piece-work
su garanclja, kuri užtikrins jums
gerų algų. 40 valandų savaitė ir mo
kame jums laikas lr pusę už over
time. Atsišaukite ant 3-čio aukšto:

PUBLIC SHOE SERVICE CORP.
325 AVest Adams Street
HELP WANTED — MOTERYS

* PARDAVĖJOS

Nuo 28 iki 38 metų amžiaus.
W. F. WOOI.WGRTH CO.
1301 S. Halsted
MERGINOS
Prie restorano, valgymo kambaryje
Ir counter darbų. Aukščiausia pra
dinė alga. Gera darbo ateitis. Ne
reikia naktimis dirbti. Atsišaukite
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo
9 iki 11 vai. ryte.
THE MARQUIS CO.
2652 W. Montrose

MERGINOS reikalingos prie leng
vų mašinos darbų. Atsišaukite po
8:30 vai. ryto.
PRINCIPAL DIE & STAMPINGCO.
818 W. Erie St.
5tlr floor

OTTENHEIMER & COMPANY
401-7 Ro. Green Street

MERGINOS
Prie Dirbtuvėje

Darbų

Mainantis shtftų darbas. Nuolatiniai
darbai. Rata 51 iki 55 centai į va
landų. TVIRTO8 merginos pageidau
jamos. Turi mokėt rašyt ir skaityt
angliškai.
TRANSPARENT PACKAGE CO.
3514 S. Morgan St.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai gert įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th SL,
Chicago, DI.. tel. LAFayette 6098.

POWER MACHINE OPERATORES, AGENTAS reikalingas Roseland ko
single needle, patyrusios prie siuvi lonijoje — rinkti prenumeratas Ir
išnešioti skaitytojams Laikraščius. Pi
mo matrasų lr sofų.
niginis atlyginimas labvl geras. At
SLEEP PRODUCTS CO.
sišaukite į “DRAUGO” RAŠTINE,
629 W. Cermak Rd.
4th floor
2334 So. Oakley Avė.. Ch'cavo, m.,
THE MARQUIS CO.
arba pašaukite tel. CANaI 8010.
MOTERYS reikalingos pakuoti rau
2652 W. Montrose
gintas silkes. 5 dienos Į savaitę, šeš
TOOL IR DIE MAKERS taipgi ir tadieniais nereikia dirbti.
Žmogaus vertė paeina ne
' BENSON FISH CO.
LATHE HANDS dirbti prie Bakelite
moldų. Dabar proga išmokti Bake
652 W. .Randolph St.
nuo
ką jis turi, bet nno
lite mold išdirblmo amatų.
1428 N. WELLS STREET
MERGINOS — 18 metų ar suvirš to, kuo jis pats yra.
prie lengvų "delivery” darbų. Proga
WOODWORKERS — Mattlson Ma išmokti biznį. Gyvenančios toli į
chine Operatoriai. Prlngle & Brodle pietus ar toli į vakarus.
Machine Operatoriai ir Hand TurnAleksandras Didysis pa
VHLEMANN OPTICAL CO.
ere. Overtime kas savaitę.
55 E. Waahington — llth Floor klaustas, kur yra jo bran
LIBERTY WOOD TURNING CO.
2560 WEST 21st PLACE
GENERAL FACTORY DARBAI
genybės, atsakė — “drau
Turi turėti gipiimo paliūdljlmusj
Kreipkitės
J
—
guose”. „ .
SCREW MACHINE
,

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų varto jimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški moteriai •Set:up Operatoriai prie Acme Gridmūsų trokuose užtikrina ge ley'autom'allė ir coheomatlc mašinų.
100% karės darbai. 54 valandos į
riausią patarnavimą.
savaitę. Kreipkitės Į —

TRIANGLE OIL COMPANY MALL TOOL COMPANY
2430 West 26th Street
7740 South Chicago Avenue
Chicago, III., Tel. CAN. 2020
į PLATINKITE “DRAUGĄ”
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST 1STH AVENUE

Naciu kolonizacijos
planai Rytu Europoje
Apie Vokietijos koloniza
cinius planus Rytų Europos
valstybėse, patirta iš Dresdeno Banko valdybos nario
dr. K. Rasche, kuris buvo
nuvykęs į Olandiją ir Haagoje laikė paskaitą apie vo
kiečių kolonizacijos istoriją, |
įsakmiai paminėdamas, kad
vokiečiai kolonizavo Rytų
Prūsiją, Klaipėdos kraštą ir
buvo nuėję iki Dauguvos. Tai
esąs kryžiuočių ordino nuo
pelnas.

Australijos jautiena
papildys mėsos
trukumus

to,

REDMER 8ONS CO..
654 W. T .akc Street

MERGINO8 REIKALINGOS dirbti
pilnų laikų 5c iki $1.00 Store. Pa
tyrimas nereikalinga.
NEISNER BROS.
4741 N. Lincoln Avė.

' Mylėk savo gimtąją šalį,
savo tautą. — mylėk visur Ir
visada. (Dr. T. Toth).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

dbxnas■

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY ERIEND
<*34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
,
' Subscriptionn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50s Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
•
Advertising ln "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris —- 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
*
»•
------------< Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Ifcdakclja pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
>
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 St Chicago, IU.
Į Under the Act of March 3, 1879.

Žodis p. Hearstui
Praėjusį sekmadienį Herald-American pirmo puslapio
pirmoj kolumnoj (editorijale) Lietuvą ir kitas Baltijos
valstybes priskaito prie Berlyno ašies. Sakoma, kad to
dienraščio pirmo puslapio vadinamą “Editorial” sky
rių veda pats tų laikraščių leidėjas p. William Hearst.
Mes vis tik nesitikėjome, kad p. Hearst, kurio laikraš
čiai ne vieną kartą yra parodę lietuviams palankumą,
galėtų parašyti tokią neteisybę Lietuvos adresu. Mes
tuo stebimės, o lietuvių visuomenė, be abejonės, ir pik
tinsis ir protestuos.

Mt*. Hearst, Lithuania does not belong to the Berlin

a>xis. She is occupied by Germany, striving for her
life and existence and looking fonvard to the United
States and the United Nations for liberation and reestablishment of her freedom and independence. Anybody who calls Lithuania an axis power, is doing a
g reat injustice to the Lithuanian nation.
Lietuva yra tokiu pat būdu vokiečių užgrobta, kaip
buvo užgrobta Lenkija^ Čekoslovakija ir kitos valsty
bės. Jai atimta laisvė. Ji yra persekiojama. Tūkstančiai
jaunų žmonių prievarta yra išvežama sunkiems dar
bams į Vokietiją. Tūkstančiai geriausių lietuvių už
daryti į koncentracijos stovyklas, šimtai sušaudyta dėl
to, kad jie kokiu norB būdu pasipriešino okupantams,
kad jie siekė sau ir viBam kraštui laisvės ir nepriklau
somybės.

Lietuvos ir jos žmonių akys yra atkreiptos į Ameri
ką ir santarvininkus. Jų išsilaisvinimo iš nacių jungo
viltys yra sudėtos Jungtinių Valstybių vyriausybės ran
kose. Dėl to primesti bet kokį šešėlį, kad Lietuva ir
jos žmonės yra su ašim, reiškia — daryti lietuvių tau
tai didžiausią neteisybę.

.

V

. .

Didžiajam Amerikos laikraštininkui p. Hearstui, be
rods, jau turėtų būti žinoma, kad ir Amerikos lietuviai
yra griežčiausiu būdu nusistatę prieš Berlyno-Tokio
ašį. Jie visomis savo jėgomis dedasi, kad tik greičiau
toji pragariškoji ašis būtų sudaužyta. Lietuvos Pasiun
tinys Vašingtone Povilas žadeikis taip pat aiškiai ir
nedviprasmiškai savo laiku yra padaręs pareiškimą,
kuriame tarp kitko pabrėžė:

“Lithuania uneųuivocally .plaees her future in cooperation vrith the allled democracies now fighting
for llberty and self-respeet. Lithuania’s prime and
ultimate task is to get rid of German enslavement
and restore sovereign rights to her peopie”.
Tad, klausimas visai aiškus, tr Lietuvos žmonės,
ir užsieny gyveną lietuviai, ir Lietuvos vyriausybės pa
reigūnai yra vienodo nusistatymo — eina su Jungtinė
mis Valstybėmis ir jungtinėmis tautomis prieš nacių,
fašistų ir japonų militaristų kombinaciją.
Tikimės, kad p. Hearst, kaipo garbingas vyras, neno
rįs niekam daryti skriaudos, atšauks savo pareiškimą,
kuriuo užgaunama lietuvių tauta.

Wendell Willkie kelionė
Wendell Willkie šiuo metu lankosi Sovietų Rusijoj,
kaipo specialus Prezidento Roosevelto atstovas arba
kaipo “good will” ambasadorius.
Jis, be abejonės, Rusijoj pamatyB tą, kaB jam bus
leista pamatyti: vieną kitą pavyzdinį fabriką, vieną ki
tą specialiai svečiams įtaisytą žemės ūkį, teatrą, ba
letą etc. Iš spaudos pranešimų jau pastebėjome, kad
taip ir yra. Kuibyševo teatre net turėję* progos ru»ę
baleriną pabučiuoti.
Būtų labai svarbu, jei Willkie turėtų progos pamaty

ti Rusijos žmonitj gyvenimą tokiu, kokiu jis yra. Ypač
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svarbu, kad jam būtų leista pamatyti, kaip gyvena Bal
tijos kraštų tremtiniai Sibire ir kad jis surastų prie
monę, kaip būtų galima tuos tikrai nelaimingus žmones
sušelpti. Jei jis tą padarytų, jis daug nusipelnytų žmo
niškumui ir krikščioniškosios artimo meilės darbą at
liktų.

Nėra abejonės, W. Willkie kelionė Rusijon ir į kitus
kraštus atneš gerų pasekmių. Tarptautiniai santykiai
bus sustiprinti, didesnis bus vieni antrais pasitikėjimas,
bus sustiprintas ir vieningumas, kuris kare prieš Ber
lyno-Tokio ašį taip labai yra reikalingas.

•

Vis tik reikšminga
Jungtinių Valstybių prezidento Roosevelto asmeninis
atstovas prie Vatikano Myron Taylor, šiomis dienomis
pasimatė su Jo Šventenybe Popiežium Pijum XII. Šiam
tikslui M. Taylor specialiai skrido iš Amerikos lėktu
vu. Nors Vatikanas yra apsuptas prieš Ameriką ka
riaujančios Italijos, tačiau p. Roosevelto atstovo ke
lionė nebuvo sutrukdyta.
Vatikanas, kaipo valstybė, yra neutralus. Jis su nie
ku nekariauja ir nekariaus. Jis siekia taikos — teisin
gos ir pastovios taikos.

Neabejojame, kad Prezidento Roosevelto atstovas,
kalbėdamasis su Jo Šventenybe, tik taikos klausimus
ir lietė.

Šventasis Tėvas trokšta pasauliui taikos ir ramybės,
to paties trokšta ir p. Rooseveltas. Juk Amerika ka
riauti nenorėjo. Ji buvo įtraukta į karo ugnį blogos
valios valdovų, taikos ardytojų, krikščioniškosios kul
tūros naikintojų. Kol piktosios pasaulio jėgos nebus
nugalėtos, tol nebus taikos. Katalikų Bažnyčia su piktu
kariauja nuo pat Kristaus laikų. Dėl to šiandien visos
pragaro jėgos yra sukilusios prieš krikščionybę. Jos
siekia krikščionybę išnaikinti ir jos vieton pagonizmą
pastatyti. Bet kaip visada Katalikų Bažnyčia išeidavo
laimėtoja, taip ji išeis laimėtoja ir dabar.

Šv.’ Tėvas ir taip pat prez. Rooseveltas nori, kad po
šio karo pasaulis susilauktų išmintingos, teisingos ir
pastovios taikos. Todėl savo pasikalbėjimuose ir suran
da bendrą kalbą.

Ši p. Taylor kelionė, kaip ir pirmesnės, turi daug
reikšmės.
•

Lietuvaitė operos atidaryme
Mes nuoširdžiai didžiuojamės tais savo tautiečiais,
kurie iškyla į Amerikos gyvenimo viršūnes. Ypač di
džiuojamės ir džiaugiamės tais, kurie pasilieka ištiki
mi savo kilmei ir kiekviena proga garsina lietuvių tau
tos vardą.
Prie šių mes priskaitome Metropolitan operos artis
tę Anna Kaskas-Katkanskaitę.
Jinai yra ir gera dainininkė, artistė, ir gera lietuvaitė.
Su pasitenkinimu pranešame žinią, kad busimąjį se
zoną Anna Kaskas dainuos ir Chicagos operoj. Laikraš
čiai jau skelbia, kad ji dainuos garsiojoj Delibes’o ope
roj “Lakme”, su kuria lapkričio 7 d. bus atidarytas čikagi^kės operos sezonas. Chicagos lietuviai turės pro
gos dar kartą pasiklausyti savo garsios tautietės šau
naus dainavimo ir pamatyti jos talentingą vaidinimą.
Anna Kaskas vadinamame Civic Opera House jau
yra dainavusi prieš keletą metų. Bet tai buvo koncer
tas, kurį jai surengė dienraštis “Draugas”.

"spaudos

Michigano universitete yra stipri futbolininkų rink
tinė. Daugumoj ji susidaro
iš ateivių sūnų. Šiuo tarpu
rinktinėj yra net penki če
kų ir slovakų kilmės vyrai.
Vienu tarpu, kaip rašo
Ann Arbor, Mich., laikraš
tis, prasidėjo ginčai. Čeko
slovakijos kilmės vyrai pra
dėjo perdaug girtis ir di
džiuotis.
Jack
Karvelis-Karwales,
lietuvis, kurio tėvai gyvena
Aušros Vartų parapijoj, Chiciagoj, stojo ginti lietuvių
vardą. Ir jis, anot to paties
Ann Harbor laikraščio, stip
riai atkirto:
“What do you m ean,
Czechoslovakia iš the
best? I’ll have you know
my father came from a
town near Kaunas, Lith
uania, 23 years ago and
a Lithuanian doesn’t have
to take a backvvard step
from anybody”.
Tai buvo puikus ir tei
singas 195 svarus sverian
čio lietuvio studento futbo
lininko atsakymas, kuris vi
sus kilusius ginčus užbaigė.

Karvelio gražus pavyzdys
yra sektinas. Kiekvienas lie
tuvis, ar jis jaunas ar senas,
atvykęs iš Lietuvos ar čia
gimęs, sportininkas ar moks
lininkas, politikas ar darbi
ninkas, profesionalas ar biz
nierius — turi drąsiai ginti
savo tautos vardą. Tai mūsų
visų pareiga.
Lietuviu būti ne tik nėra
gėda, bet garbė. Šio krašto
lietuvių jaunimas šiandien
pasižymi ir sporte, ir ka
riuomenės eilėse, ir kultūri
nėj veikloj, ir mokyklų suo
luose ir dirbtuvėse.
Tik mums visiems reikia
daugiau Karveliškos drąsos.

Ir Jack Sharkey-žukauskas, buvęs pasaulio kumšti
ninkų čempijonas, panašiu
būdu, kaip ir Karvelis, at
rėžė laikraščių reporteriams,
kai jie jį lenku pavadino. Jis
nedvejodamas, drąsiai pasi
sakė esąs lietuviu.
Lietuvoje, dar revoliuci-

apžvalga

Po svietą pasidairius
jos čėsais, kuomet buvo ma
aoj cicilizmas, arba “svieto
lyginimas,” vienas gaspado
rius vežė į Panevėžį paršus
parduoti. Vos įvažiavus jam
į priemiestį, pasitiko jį vie
nas tokių “svieto lyginto
ju”.
* *A
— Drauge, ką veži par
duoti ?
— Paršus, — atsakė gas
padorius, mislydamas sura
dęs gerą pirkėją. — Tikrai
gražūs paršai, pigiai par
duosiu, — perša kaimietis,
atidarydamas doklę; kurioj,
pavojaus nenujausdami, par
šai ramiai sau kriuksėjo.
Svieto lygintojas apžiūrė
jo paršus, išsirinko geriausį, pasikišo po pažastim ir
eina savais keliais.
— Palauk! — sušuko
gaspadorius. — Užmokėk
man už tą paršą!
— Žmogau, — atsiliepė

“svieto lygintojas”, — tu
turi paršų net pardavimui,
o aš neturiu nei vieno. Tad
bus labai teisingą, jei aš
vieną sau pasiimsiu.

Gaspadorius “svieto ly
gintojo” nesivijo, nes pabi
jojo, kad šį nusivijęs, kiti
iš užkampių nesubėgtų ir
visų paršus neišnešiotų.
Baigęs šį eicilistų "svieto
lyginimą ' papasakoti P-as,
pnuejo, Kau, jei kas nevierija to atsitikimo teisingumu,
tegul paklausia žmonių nuo
ranevezio. Daugelis jų atsi
mena tą “svieto lygintoją”
u* tą atsitikimą.

Vienoj šeimoje ženybinis
gyvenimas kasdien ir buvo
tikra penia. Po kiek laiko
susirgo žmona ir vyrui ro
dėsi, kad ji jau nebeišgys.
Norėdamas dar daugiau ją
įskaudinti, vyras
priėjęs
prie lovos sako:

— Na, kai tu mirsi, su
kuo aš turiu apsiženyti?
— Su paties Liucipero
motina! — atkirto žmona.
— Įstatymai neleis, — at
sakė vyras. — Juk dabar
aš esu ženotas su jo dukte
rim.

(Iš “Draugo” 1917 m. rug

sėjo 22 d.).
Spaudos varžymas..,. Va
šingtone planuojama suvar
žyti kitataučių spaudą. Laik
raščiams būsią įsakyta ša
lia savo kalbos turinio dėti
anglišką vertimą.
B. Urba kunigu.... Klieri
kas B. Urba iš Šv. Jurgio
par., Chicagoj, rytoj bus įšventintas kunigu.

Ir ne tik tą vieną kartą,
bet visuomet, kiekviena pro
ga “Mighty Lith” — galin
gasis lietuvis savo tautybę
pabrėždavo.
Tuo jis daug gero mūšų
tautai padarė.

— Artistai, kaip ir poe
tai savaimi nepalieka. Rei
kia tokiu gimti.
— Aškus dalykas. Kas
gi kur matė negimusę ar
tistą arba poetą?

Spicpirvirvio Dumkos
Viedmoscių
Andriukas
mano, kooperatinės virtu
vės įsteigimas tai komuniz
mą. Bet pas Staliną kitaip:
ten pristatymas Lietuvio gy
dytojo medžių Sibire kirsti
yra komunizmas.

Kalbamas Andriukas, tur
būt, tik vieną akį turi: kai
lietuvių laikraščiai prieš Hit
lerį rašo, jis nemato, bet
prieš Staliną tai ir patam
sėję pastebi.

LEGIONIERIAI ATI DARO KONVENCIJĄ

Ištirtini dalykai
“Sandara” savo pirmame puslapyje įdėjo rašinį, ku
ris yra vertas dėmesio. Dėl to mes čia jį ištisai atsi
spausdiname :
“Po priedanga gelbėjimo Sovietų Rusijai mūsiškiai
komunistai nori išplėsti čia savo įtaką ir susukti re
voliucinius lizdus. Po priedanga “gynimo” Sov. Rusi
jos mūsiškiai komunistai nori prikimšti savo kapšiu
kus pinigais ir atsilyginti politinietns priešams.
“Iš jų laikraščių Chicagoje, Brooklyne ir gal kitur
atrodo, kad nebe Maksim Litvinovas yra Sovietų am
basadorium Suvienytose Valstijose, bet Andriulis,
Prūselka, Bimha ir kiti. Pav. jie šaukia visa gerkle,
jog pagarainiiųas vardų tų lietuvių, kurie tapo iš
tremti į Sibirą esanti klaidinanti ir naciška propagan
da. Tuo tarpu Sovietų ambasada Washingtone ne tik
neužginčina ištrėmimo, bet dargi jį patvirtina ir laiks
nuo laikę au teikia tuo klausimu informacijų.
"Taigi įdomu būt žinoti nuo kurio laiko tūli mūsų

komunistų vadai tapo tiesioginiai sovietų atstovai,
aukštesni net už patį Litvinovą?”

Amerikos Legiono nacionalinės konvenci jos, Kansas City, atidarymo bendras vaiz
das. Legionierių konvencijoj matyti tuščių kėdžių, tai nepaprastas reginys. Bet neuž
mirškime, kad gyvename karo metu.

. *» : v—*'-•• *■»
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SVtlKIHAMt MJBMATĄ!
biliejų. Per tuos 25-rius me
tus, gerbiamas jubiliatas yra nudirbęs didelį religinį
tautinį ir kultūrinį darbą
mūsų visuomenėje. Su džiau
gsmu ir dėkingumu žvelgia
me į jubiliato darbais tur
tingą gyvenimą, ypač mūsų
rėmėjų draugijos tarpe.
Džiaugdamosios jūsų jubi
liejumi ir visais iki šiol nu
veiktais darbais, nuoširdžiau
šiai sveikinam ir iš visos
širdies linkim ir toliau eiti
garbingu keliu, o Aukščiau
siojo palaima telydi Jus vi
same,
Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugija

K'un. B. Urba, Sv. Kazi
miero Seserų vienuolyno ka
pelionas ir akademijos pro
fesorius, kunigystės sidabri
nio jubiliejaus proga šian
dien Sv. Kazimiero vienuo
lyno koplyčioj 9 vai. rytą
aukos šv. Mišias. Jam asis
tuos kun, Pr. Juškevičius,
diakonu, kun. Pr. Lukošius,
subdiakonu, kun. S. Vaiuc
kas, ceremonijų vedėju. Šv.
Mišių metu melsimės Kunigų-Kunigui laikyti mūsų
gerb. jubiliatą stiprioj svei
katoj, laiminti jo apaštališ
kuosius pasiaukojimo dar
bus ir leisti jubiliatui dar
ilgus metus sėkmingai dar
buotis mūsų tarpe.

Šv. Kazimiero vienuolyno
kapelionui ir mūsų dvasios
vadui kun. B. Urbai sveiki
nimai ir linkėjimai jo dvidešimt-penkių metų sukaktu
vių proga. Dievo palaimos,
sveikatos, ilgo amžiaus lin
ki juras —
Šv. Kazimiero akademijos
akim nie tės

Šv. Kazimiere Seserys

Sveikas jubiliate!
Didelio džiaugsmo jaučiame širdyje patyrusios, kad
kun. B. Urba švenčia savo
kunigavimo 25-kių metų ju-
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dideliam, reikalingam ir kil
Vienu žodžiu — priimkite Balutis, F. Jakubauskas, J.
niam dviejų seselių-vienuo visi ir visos nuoširdžiausią Vanas ir kiti. Girdėsite sma
lių kelionės lėšoms padengti lietuvišką dėkui, kas tik ko gių liaudies dainelių, muzi
auką, nuoširdžiai ir giliai į- kiu būdu prisidėjo ar parė kos, juokų, mįslių, patarimų
vertinsime. Prašome su au mė Vargdienių Seserų Gil ir gerų žinių iš Peoples Fur
komis kreiptis prie dvasios dos pikniką. Kita proga bus niture Co. krautuvės rudens
vado kun. J. Dambrausko. smulkmeniškia viskas sumi- sezono atidarymo išpardavi
J. K. mą, kokiu siūloma nepapras
Už taip sėkmingą pasise Į nėta.
kimą Vargdienių Seserų Giltos prekių vertybės.
dos pikniko, visų pirma dė
RADIO
kojam klebonui kun. J. Dam
Primintina radio klausyto
brauskui už suteiktą parapi
WOLK STUD I O
jams užsistatyti savo radio
134'i
J5 * Straar
jos daržą, visiems darbinin
ant stoties WGES šiandie,
kams-ėms, knygučių platin
antradienį, 7 valandą vaka
tojams, dovanų suteikusiems
re ir pasiklausyti Peoples
ž s žc
ir visiems taip skaitlingai
Furniture Co. krautuvės re- '»>' ANCFD PMOTOGR.'P'IY
suvažiavusiems ir nuošir
guliarės programos, kurioj 1.0W CST POKŠI BL E PRK ES
I HONF. I.\FAYETTE JPU
džiai parimusiems. Dėkojam
dalyvauja “granadieriai”, M.
biznieriams — Alex Alesauskas and Sons, 6343 So. Westh5=
em Avė., baldų krautuvės
lUraugtui" Acme ’elepbotoj
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
savininkams už stambią au
Laivyno sekretorius Frank Knox sako kalbą Amerikos
ką (21 piece Brush Sėt); lai
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
legionierių konvencijai, Kansas City, Mo. Jo kairėj — le
dotuvių direktoriui John F.
gionierių komandierius Lynn U. Stambaugh.
KAINOMIS
Eudeikiui, 4447 So. Fairfield
j Avė. ir 4605-07 So. HermitPRAEITĄ SEKMADIENI VARGDIENIŲ SESERŲ
i age Avė. už 3 dol. auką.
PILNAS PASIRINKIMAS
LAIVYNO SEKRETORIUS SAKO KALBĄ

GUDOS PIKNIKAS PUIKIAUSIAI PAVYKO

Pelno padaryta $450.00, bet tikimės pasiekti
$500.00. Nuoširdžiai dėkojam klebonui
kun. J. Dambrauskui už leidimą parapijos
daržo; visiems darbininkams-ėms, aukotojams
ir taip skaitlingai suvažiavusiems svečiams, ir
vietiniams už taip gausią paramą.

Marąuette Park. — Mo
Žaliasis ruduo
terų Sąjungos 67 kuopos mė
Iš priežasties apstaus lie- nesinis susirinkimas įvyks
taus, medeliai ir žolelė tebe- šį vakarą 8 valandą parapiPraeitą sekmadienį Varg-j siryžimo piknike sukėlė di
žaliuoja. Gražu tebėra lau jos salėj. Visos narės kvie
dienių Seserų Gildos pirmas delį ūpą, ir, štai jau rengia
kuose ir už miesto išvažia čiamos atąilankyti.
piknikas praėjo geriausiu i masi prie kito parengimo —
vus. Už tai ir kviečiame vi
Valdyba pasisekimu. Daug dirbta ir Brighton Park kolonijoj spa
sus geros valios seserų Ka
rengtasi prie šio pikniko vi lio 11 dieną. Seka ir visa ei
zimieriečių prietelius ir rė- joneiįs gy kun. Bendziūnu.
sose Chicagos kolonijose, už lė parengimų kitose koloni
mėjus atvykti ARD pasku- j Vestuvėse dalyvavo taip pat
jose. Taip pat skaitlingai su
tinin šios vasaros išvažiavi-Į if jaunosios broIis George. tat šiandien galime pasigir
ti ir pasidžiaugti jo sėkmė važiavusių tarpe sukėlė tokį
man Vytauto parke rugsėjo kuris tarnauja kariuomenėj.
mis, nes pelno jau turime ryžtingumą, kad apie keturi
27 d. Visiems patogu priva Jis lėktuvu atskrido net iš
$450.00, ir tikimės pasiekti asmenys pasižadėjo trumpoj
žiuot, net ir automobiliaus Alabamos.
iki $500. Tai didelio ir gra- ateity tapti amžinais nariais,
neturint ir paremti brangų
Po vestuvių jaunieji išvy žaus darbo vaisiai. Vadina įmokėdami po 100 dolerių.
tikslą.
ko į Wisconsin Delis pasi si, pradžią dviejų Nekalto Sveikiname tuos malonius ir
Seserų Kazimieriečių kil grožėti tos apylinkės gamta Prasidėjimo Panelės Šv. Ma brangius geradarius, ir lau
nius darbus lietuvių visuo
Jaunai porai linkime D.e- rijos seserų kelionei iš Ar kiame jų nuoširdaus ištesė
menei nei nemanome karto
vo palaimos.
Dalyvis gentinos į Ameriką, jau tu jimo. Taipgi, jei kas ir ma
ti. Jos pirmutinės stojo gry
rime. Pradžia to gražaus pa- žesnę auką suteiks šiam taip
nai lietuvių kongregacijom
Kuo mažiau patogumų,
darbuotis. Jos sava veiklą
tuo mažiau reikalavimų; o
praplėtė iki tėvynės Lietu
kuo mažiau žmogus reika
Labai Svarbus Visuomenei
vos ir net iki tolimos Argen
lauja, tuo jis laimingesnis.
tinos — Pietų Amerikoj. Jos
PRANEŠIMAS
(Julės Verne).
veda ir misijas New Msaico
Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
ir vis iš tų pačių menkų įerkeltos.
gų ir jūsų. prieteliai, para
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
mos. Tat, neatsisakykit pa [PASKOLOS
sunkesnis.
remti ir šį ‘ žaliojo rudens’
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
pikniką.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
Vytauto parke rugsėjo 27 ANT PIRMŲ MORGIČIU
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
d. bus malonu su sartaisiais
GREITAI IR PIGIAI
Anglių Co. dar jų turi.
dieną praleisti.
MĖNESINIAIS
ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
ATMOKEJIMAIS
Bus ir muzika jauniems
kiekvieną.
pasilinksminti. Prašom šio
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —
pikniko nepraleisti.
A.
j

TŪBOS, CLARINETĄI. TROM
BONAI,
SAKAPHONES,
FLUTES su “cases” — $35.00, $37.60,
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANlfiKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$5.50, $8.50, $12.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO UŽDBNGALAS — $12.00. SMTCELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS,.
VIOLAS
ir
CELLO — $1.60, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $16.00. Striūnos dSl vi
sų vlršminėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$18.50,
$23.80, $35.00', $50.00. PEDALS,
HI BOYS,
CYMBOL8.
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir “reed” instrumentams
pritaikomi jūsų lOpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Triflboms,
Sazaphones,
Smulkoms ir Gintarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
9*4 Maxw«*II St., Chioago.

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

ISvežioJame
|x> vl-g
Glitaago.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ.

MUTUAL LKįUOR~CO.
4707 Se. Halsted St
boulevard eete

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

-P

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO fin
vertės “close out” kaina ................................................ ipaA.UV
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, ,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

<C1 A Rfl
......................... »Į>.Ltx.UU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00
»TC :l,i CIK 7^
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
u
EUR COATS, $75.00 vertės,
djon fin
Parsiduoda po tiktai .........................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC 5- <CQ
vilnoniai siūtai, $15 vert. mreemit. kaina
J 11 4,0
MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftSNEPAPRASTAINUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoj QQ
da po tiktai ............................................................................. $1.00
$15.00 vertės KOTAI,
or
parsiduoda pe tiktai ........................................................... ų>O./v

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE

Dinteg Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sete — Rūgs
— Radios — Refrigeraters—
Washom — Mangels — and

Stovea.

Nationally advertised tiems.
POPIEROS

Apdengia su vie
nu kotu... na ūsas
J vieną valandą.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plautia-

NEŽHTRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —j
AB VAŽK4MANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenlntilla lr Smagiausiu
Vakarinis Lietuvių Programų

Amerikoje!

OF CHICAGO

- VIENUOLIKTI METAI! -

2202 W. Cermak
Road

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 0:80 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Canal 8887

WHFC-I45O kil.

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehill 2242

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais imimoštais
uloth kotai pamiduhla nužemintomis kainomis.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
J

Telefonai:

lAbai

BROKER

sieninė

Pitone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

Savings and Loan
Association

Mūsų Specialybė

FURNITURE

3700 So. Spaulding Avenue

MUTUAL
FEDERAL

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

1$. KANTER, aav,

THE VILIJA COAL CO.

Town of Lake. — Rugsė
jo 12 d., šv. Kryžiaus baž
nyčioj įvyko iškilmingas šilu
bas, kurį. kun. S. Jonelis su
teikė Juozui Beleckui ir An
gelai Šimonis. Per šliūbą so
lo giedojo dain. E. Kegovičaitė.
• Būdama pavyzdinga Soda- j
licijos narė, Angelą ant Ma
rijos altoriaus paaukojo gė
lių ir nuoširdžiai pasimeldė,
prašydama palaimos naujam
luome.
Vestuvės buvo Syrcna sa
lėj, kur dalyvavo diaug sve
čių jr jauniesiems atidėta
sveikinimų ir dovanų. Svei
kino jaunuosius ir kun. S

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

DIDELIS I£FARDAVl_AS M L SV
MILŽINIŠKO STARO MUZI KA
LINIU instrumentu.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEUPARDUOdl

DAROMOS

Šaunios Belecku
vestuvės

.’..

KI /

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Wesfern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

JIS YRA PLAUNAMAS
SnmBltrklt
Ml

1 m.

vandeniu

ir

putokit Irisai.

UJ

Ca JJ

ssr x
mrtnjlmul,

Ūktai

$».M ui šalimis.

Foną.

Floor Ssnrtrrs....>r.S0 ui dieną

kinu. iii

Alyva................. gg ui

Turpentlnas......................... ....

BERLAND'S
PABTI • WALLPAPVE STORE
Glass — Rninhen
Popiera. Sukarpome Veltui.
1917 SO, n-AUSTED STREET
Phone: CANaI- 48M

Mes pristatom visur veltui

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduotae, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
POCAHONTAS,
$p / r
Mine run.- labai lumpsuoti. tonai už tiktai 0.00

GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........

*8.95

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $i/\ rn
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv. O U
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022
£

m

BRA C O AB
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1 CHICAGOS LAKŪNO NUGARA PRIEŠAS SUVA
RĖ 125 ŠARAPNELIUS

NACIŲ SUBMARINAS NUSKENDO, ĮGULA PAIMTA

tėm. Tik staiga iš priešo
karo laivo atidengiama ug
nis, bet mes jo nematėm.
Priešas iš priešlėktuvinių
patrankų pradėjo šaudyti ir
pataikė į mūsų lėktuvą. Ir
tiesiai pataiko į kabiną, ne
toli esančią machine gun,
prie kurios sėdėjau kaipo
lėktuvo mechanikas. Priešo
šarapneliai išmeta mūsų ka
rišką medžiagą iš lėktuvo,
aš ir dar šeši esam priešo
sužeisti.
Lėktuvo pilotas
bando lėktuvą laikyti, bet
išeities kitos nėra kaip leis
tis į jūrą.

lą namų taisymui. Šis na
mas buvo remontuojamas,
jis neturėjo laiptų prie prie
šakinių durų.
Capanele’s tėvas, Angelo,
ir jo sūnus Anthony buvo
nuvežti į ligoninę, jų nudegi
mas nuo ugnies labai pavo
jingas. Companele’s žmona,
Angelina, iššoko su mažu
kūdikiu pro priešakines du
ris, prieš tai jį iškėlė Antho
ny pro langą. Trys vaikai:
Louis 11 m., Angelo 13 m.,
ir Marie 7 m. laimingai lai
ku pabėgo nuo ugnies.
Gaisras name padarė $1,500 nuostolių.
. ui

MOTINA ŽUVO, KAD IŠGELBĖJUS KŪDIKIO
GYVYBE.

Lėktuvas pateko į miglas

1 t •
'

fo

Toliau Youmans pasako
(“Drauff&s" Acme telepboto)
Clifford R. Youmans apie ja, kaip jie kokias tris va
Kada motina pamatė kū
Mrs. Frances Gerzel, 26
Nacių submarino įgula suimta Kanados naikintuvo, kur
šį įvyko taip pasakoja:
landas turėjo būti vandeny tai smarkiose kovose Atlantike. Nacių submarino įgula m., 830 Prescott str. Wau- dikiui pavojų, vežimėlį 'pis— Birželio 20 dieną išs- je, kol liko išgelbėti.
buvo paimta perkelta į Kanados Assiniboine naikintuvą kegan, III., mažame vežimė tūmė į šalį, o ji pati buvo
skridom apžiūrėti jūrų pa
po to, kai nacių submarinas buvo sudaužytas ir nuskan ly vežė šešių mėnesių savo automobilio labai sutrenkta.
Apie tai Youmans sako:
krančių. Užėjo miglos. Vi
sūnų — Dennis. Tuo laiku Nuvežta į Šv. Teresės ligo
dintas.
i
— Man ir dar šešiems
sur miglos ir miglos, nieko
važiavo Foster Poole, 34 m., ninę Waukegan mirė.
įgulos
nariams
buvo
įsaky

nematyti. Tada mūsų lėktu
Mrs. Grezel’8 vyras Thonegras, 1807 Walace avė.,
ta
imtis
gelbėjimo
įrankius
vo pilotas nusileidžia že
North Chicago, ir jis užva mas, 27 m., yra Johns Manir
leistis
į
jūras.
Kraštas
myn, kokią 300 pėdų nuo
žiavo ant gatvės šaligatvio ville fabriko darbininkas
už kokių 3 mailių. Gel
jūros vandens mūsų lėktų- buvo
_
(sidewalk), lOth str. and Waukegan’s. Jie buvo vedė
vas buvo. Mes nieko nema- bėjimosi įrankiai buvo prie GROSERNINKAS
BUVO
PLĖŠIKĄ
UŽRAKINĘS, Park avė ir North Chicago. 1939 m., balandžio mėnesį.
šo kulkų sužaloti. Aš ir dar KRAUTUVĖJE. NETOLI MONROE “KAŽKOKS” ŽMO
trys vyrai naudojam suža GUS DEGINO MOTERIŠKĖS KRUVINĄ PALTĄ.
lotus gelbėjimosi įrankius,
Pereito šeštadienio vaka “kas čia yra”. Vyras trum
o kiti trys sėkminga pasie
re
į Thomas Papayanio gro pai atsakė: “Aš darau hol- JEI NENORIME ŠALTI — REIKIA KLAUSYTI
kė krantą.
sernę, 2300 E. 71 str., įėjo dapą”. Krautuvės šeiminin ĮSPĖJIMŲ.
Po kiek laiko pamatėm
vyras ir paprašė bakamą kas T. Papayanis patarė
O.Leary pastebi, kad alie
Paul M. O’Leary, aliejaus
lėktuvą, kuris tiesiai mums
duonos. Grosernės patarnau kostiumeriams
bėgti
iš paskirtymo
administrato jaus atžvilgiu padėtis yra
numetė gelbėjimosi valtelę.
tojas vyrui davė duoną ir krautuvės ir jis pats susi rius, pareiškė, kad aparta- rimta ir ji reikalaujanti,
Ir taip buvo taiklus mėty
vyras jam padavė penkis kibo su plėšiku. Pagaliau ir imentai, namai if industri kad aliejiniai pečiai būtų pa
mas, kad net William B. C.
doleris. Kai tarnautojas jam pats šeimininkas išbėgo iš nes įstaigos, kurios gali pa keisti anglimis kūrenamais
Smith’ui pataikė į galvą
grąžino iš penkių dolerių krautuvės ir užrakino du keisti
kūrenamus pečius pečiais.
(per visą karą nebuvo su
grąžą, tai vyras pareikala ris. Plėšikas išmušė groser aliejumi į kūrenimą ang
žeistas, tik dar šiek tiek nu
Jei nenorime šalti, tai rei
vo visų pinigų iš registerio. nės langą, išlindo pro jį ir liais, bet nepakeičia, tai ne
į kentėjo). Gelbėjimosi valte
kia šiuos įspėjimus imti do
Kilo ginčas. Tada krautu trimis šūviais hušovė Papa gaus aliejaus kvotų.
lę jau turėjom, bet ji buvo
mėn.
vės šeimininkas paklausė: yanį. Ir tuojau plėšikas sė
Ligoninėms,
kuriose
reika
apvirtusi ir labai sunku bu
do į automobilį, kuris stove lingas remontas ryšiumi su
vo ją atversti, bet pasiekė.
Pilotas, kuris
nusileido jo prie krautuves. Tame au pečių pakeitimu ir šis reBudriko Rakandų, Radio, Mus pamatė vietos gyvento
lėktuvu į jūras irgi laimin tomobily sėdėjo mergina, 'montas būtų pavojingas li Vakar sučiupta 77 už
Jewelry Krautuvė dvejos
jai
jūrose
ir
jie
savo
valte

lubos ir didelis beismontas
gai pasiekė krantą, nes jo matyti, jo laukė, ir kartu gonių sveikatai, tai joms da
pripildytas gausiai Rakan lėmis atplaukė prie mūsų ir lėktuvo vienas motoras pra- jie pabėgo.
greitą važiavimą
romą išimtis.
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, mus išgelbėjo.
dėjoveikti.
Daugelis žmonių šį įvykį
O’Leary sako, kad Jungt.
Karpetų užpirktų kada
matė,
bet
plėšikas
paspru

Nuo vakar dienos Chica
Amerikos Valstybių kainų
kainos buvo žemos. Sį ru
Youmans šešias savaites
Plunksnų
Kaldras
denį išparduodama sutau
Administracijos ofisas jau goje jau įsigaliojo įsaky
išgulėjo ligoninėje ir ten ko.
PADAROME Iš JŪSŲ
pant 40 nuolaidos už cash
Chicagos policijai praneš senai yra įspėjęs, kad gy mas, kad nebūtų Važiuoja
buvo išimtos iš jo kūno dvi
PATALŲ —
ir ant išmokėjimo 12 mė
ma greičiau kaip 35 mailės
Kai perkate materlolą iš mūsų dešimts penkios šarapnelių ta, kad netoli Monroe Mich., ventojai pakeistų aliejinius
nesių.
į valandą. Bet kai kas šio
35 mailės į pietus nuo De pečius į anglinius.
dėjo veikti.
krautuves— už tiktai Jį
įsakymo nepaisė, todėl ' Va
troit buvo matytas panašus
LANGAMS APDENGALAI —
kar vidurnaktį septynisčfėautomobilis, kurį vartojo Šią savaitę gaus
Drąpes — pritaikomi VELTUI.
šimt septyni automobilistai
plėšikas. Ir žmonės matė,
INCORPORATED
| Didelis Pasirinkimas
buvo sulaikyti už greitą va
Pradėjo imti vyrus
kad ten buvo deginamas laužui rinkti seny
Ferankų, Draperių, Viršutinių
žiavimą ir gavo baudos timoteriškas kruvinas paltas.
3241 S. Halsted St.
Apdengalų Materiolo.
kariuomenėn iš
l ketus. '
Policija spėja, kad plėšikas daiktu sąrašą
Tel. CALumet 4591
BECK'S DEPT.
po groserninko nužudymo
Galima važiuoti bulvarais
Visas šeimos Illinois Val
pramonės
bus taip pat nužudęs ir mo stybėje gaus šią savaitę są ar keliais į valandą 35 mai
STORE, Ine.
Budriko žymus Radio progra
3221-25 S. HALSTED ST.
terį, su kuria jis nuvažiavo. rašus, kurie parodys kokius les, bet kur pažymėta, kad
Jau pradėjo iš pramonės
mas iš WCFL 1000 K. Sekma
Phone: YARDS 4778
dienio vakare, 9 vai. drama,
Prieš Papayanio nužudy senus daiktus, kokį laužą tegalima važiuoti į valandą
imti į kariuomenę tuos vy
Visas
darbas
ir
prekės
yrą
25 ar 30 mailų, tai tas pa
dainos, orkestrą.
rus, kurie pramonėje nėra mą, taip pat buvo apiplėš gyventojai turi rinkti.
pilnai garantuota.
Kiekviena šeimininkė pra žymėjimas ir dabar galioja.
tas ir George T. Ruff, 2059
nepavaduojami.
E. 75th Str., bet čia buvo šoma patikrinti savo namus
paimta smulkių daiktų ir ir pažiūrėti ar jos namuose
pabėgo su keturiais dole kartais nesiranda tokių se Kelia mintį, kad būtą
nų daiktų, kurie yra renka
riais.
ir moterys priimtos
Illinois, Indiana, Wiscon- mi karo produkcijai.
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
sin ir Michigan pareigūnai
į vyrą unijas
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
stropiai ieško plėšiko ir Mokiniai metalo
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
žmogžudžio.
Protcction
Peoria, UI., šešiasdešimta

PLĖŠIKAS NUŠOVĘS KRAUTUVĖS SAVININKĄ
PABĖGO ŽMONIŲ AKIVAIZDOJE

REIKIA PAKEISTI ALIEJINIAI PEČIAI 1 ANGLINIUS

ATYDA!!

JOS. F. BUDRIK,

\ 9

f

'

t »

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

■
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MOTINA SU MAŽAMEČIU KŪDIKIU IŠŠOKO IS
UGNIES LIEPSNŲ
Keturių metų vaikas ir jo
grandfather smarkiai apde
gė pereito sekmadienio va
kare, kad kilo gaisras vir
tuvėje, 5711 W. 88th pi.,
Oak Lawn. Keturi vyresni
vaikai iššoko iš namų nesu
sižeidę. Jų motina šoko iš
namo šešių pėdų aukščio.
Motina apdegė, bet ji išgel
bėjo jauniausį savo kūdikį,
Dolores, 3 metų, iš nelai
mės.
Chief Elmore Harker of
the Oak Lawn fire departa
ment pareiškė, kad gaisras
kilo virtuvėje, kada Peter
Campanele, 45 m., virė sma

Įsakymas leistis į jūrą

lor vour

■

KILUS GAISRUI DU SMARKIAI APDEGE

CHICAGIETIS GRĮŽO APLANKYTI SAVO TĖVŲ IR
JIS PASAKOJA, KAIP PRIEŠAS IŠ KARO LAIVO
JUOS PRADĖJO ATAKUOTI IR KAIP, JŲ, DEVYNIŲ
VYRŲ, ĮGULA 1ŠSIGELBBJO.

Didžiausiuose
pavojuose
lakūnams pasiseka savo gy
vybę išgelbėti. Devyni lėk
tuvo vyrai išsigebėjo, kai į
jų patroliuojamąjį lėktuvą,
į rytus nuo Islandijos jūro
je, pataikė priešas iš prieš
lėktuvinių patrankų ir jų
navy P-P-Y. flying patrol
boat turėjo nusileisti į jū
ras. Iš tų devynų vyrų buvo
chicagietis
Clifford
R.
Youmans, 22 metų, 5109
Kimbark avė. Jis yra grį
žęs į Chicagą aplankyti sa
vo tėvų ir nugara buvo pa
liesta 125 priešo šarapnelių.

’■

3238 SO. HALSTED ST.

vajuje

Kiek šiame kare
žuvo kanadiečių

Nuo spąlių I dienos kata
likiškų ir viešų mokyklų
700,000 mokinių
prisidės
prie seno metalo rinkimo.
Kanados karo
vadovybė Tikimasi, kad iki Padėkos
praneša, kad kanadiečių nuo Dienos (Th&nkagiving) Chi
šio karo pradžios apie 6,300 cagoje bus surinkta 10,000

me metiniame of the Illinois
State Federation of

suvažiavime

buvo

Labor

iškelta

mintis, kad ir moterys būtų
priimtos į tas unijas, kurio

se buvo tik vyrai, jei

jos

dirba defense

ku

darbus,

riuos pirmiau dirbo

vyrai,

žuvo, buvo sužeisti arba yra

tonų senų metalo karo pro- bet vyrams išėjus į karą, jų

dingę.

dukcijai.

vietas užėmė moterys.

mu
X dv. Kazimiero akademikės, šiandie švenčia kun.
B. Urbos sidabrinį kunigys
tės jubiliejų. Rytą klauso
šv. Mišių ir eina prie šv. Ko
munijos jubiliato intencija,
o po Mišių šv. jubiliatą svei
kina dvasine ir pinigine do
vanomis.

X Anna Kaskas, Metro
politan Opera artistė, lap
kričio 7 d. dainuos Mallike’s
rolę operoje “Lakme” Chi
cago Civic Opera House. Be
abejonės, daugelis ir lietu
vių tą dieną dalyvaus ope
roje, kad pasigerėjus mūs
artistės dainavimu.
X Josephine Zizas, duktė
plačiai žinomo Chicagoje na
mų statymo kontraktorius,
aukštuosius mokslus tęs Chi
cago universitete. Šv. Kazi
miero akademijoj ji buvo
viena pasižymėjusių studen
čių.
X Marijonai Brazauskai
tei, žinomai L. Vyčių veikė
jai, praeitą šeštadienį su
žeista koja, kuomet Archer
Avė. gatvėkary, kuriuo ji va
žiavo, kilo gaisras ir pasažieruose sukėlė paniką. Lai
mė, kad žmonių gatvėkary
buvo nedaug ir niekas sun
kiau nenukentėjo.
X Andrį U's Daugirdas,
“Draugo” specialus agentas,
šiomis dienomis lankosi Bri
dgeporte ir renka prenume
ratas. Bridgeportiečiai labai
domisi “Draugo” vajumi ii
dienraštj užsiprenumeruoja.

X Ona Paukštienė, žmo
na dr. Juozo Paukščio, 4204
Archer Avė., praeitą savaitę
sugrįžo iš ilgesnių atostogų
Bass Lake, Ind. Pats dr. J.
Paukštys praleisdavo ten sa
vo “week-ends”.
X Lorencas Balsevičius,
sūnus West Side biznierių
Balsevičių, 2325 S. Hoyne
Avė., šiandie liuosnoriu iš
vyksta į kariuomenę. Vyres
nis jų sūnus Jerry jau tar
nauja kariuomenėj ir šiomis
dienomis buvo parvykęs tru
mpoms ■ atostogoms.

X Jonas Kulikauskas, sū
nus Agnietės ir Jono Kuli
kauskų, sužinojęs, kad tėvaj
darbuojasi Vargdienių Sese
rų Gildos reikale, šiomis die
nomis prisiuntė $10.00 auką
t iš Airijos, kur tarnauja Amerikos kariuomenėj, dvie
jų seserų-vienuolių kelionės
lėšoms ir prašo atsiminti sa
vo maldose. Rašo, kad gau
siąs 10 dienų atostogų ir ta
proga aplankysiąs kun. Ma
tulaitį, M.I.C., Londone.

X DariusGirėnas postas
praeitą sekmadienį dalyvavo
net dvylikos vėliavų, ku
rioms dabar veik kiekviena
me bloke įkasami stulpti, iš
kėlimo iškilmėse: 1 Brigh
ton Park, 1 Gage Park, 3
Town of Lake ir 6 Marųuette
Park. Pastarojoj kolonijoj
vienoj vietoj vėliavą pašven
tino kun. Valančius, kitoj —
kun, Zakarauskas ir pasakė
atatinkamas kalbas.

