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300 AMERIKIEČIU SUIMTA PRANCŪZIJOJE
\

>__________________________________________________________________

Spėjama, naciai juos ten laikys
įkaitais iki repatrijacijos

NAUJAS LAIVAS

ĮLEISTAS Į VANDENĮ

Hitleris i Stalingradą siunčia
daugiau rinktinosios kariuomenės

Šis įvykis dar daugiau įtemps

Stalingrado gynėjai mieste*

U. S. santykius su Vichy vyriausybe

kiekvienus namus atkakliai gina

BERNAS, Šveicarija, rūgs.'
28. — Vietos diplomatiniuose ■
sluoksniuose gauta žinia,1
kad okupuotoj Prancūzijoj j
naciai suėmė apie 300 ame-;
rikiečių, kurie, sakoma, bus
laikomi įkaitais.
Apie tai gauta žinia iš
Paryžiaus priyačių šaltinių.

MASKVA, rūgs. 28.—Gau
tomis žiniomis iš Stalingrado
fronto ,vokiečių vadovybė į
tą rusų ginamą griuvėsiais
pakeistą
miestą
oriniais
transportais siunčia dar dau
giau rinktinosios kariuome
nės. .
Bet raudonarmiečiai ir
darbininkai jau 35-oji diena
mieste atkakliai ginasi. Klo
ja vokiečius gatvėse nuo na
mų stogų ir pro namų lan
gus automatiniais šautuvais

Jei tiesa, tarp U. S. ir Vi
chy vyriausybės kils smar
kesnis santykių įtempimas,
kadangi Vichy vyriausybė
nesipriešina nacių žygiams.

ir kulkosvaidžiais. Per dvi
dienas vienoj miesto daly
daugiau kaip 2,000 vokiečių
nukauta.
Anot žinių, apie 36,000 vo
kiečių kovoja miesto gatvėse
ir jų skaičius kaskart papil
domas. Pravdos korespon
dentas praneša, kad Stalin
grade kovos kaskart vis la
biau šėlsta.
Savo rėžtu pranešta, kad
smarkios kovos atnaujintos
ir Leningrado fronte.

Diplomatiniais keliais bu
vo tariamasi, kad užsiliku
sius Prancūzijoje amerikie
čius repatrijuoti. Gi jei jie
dabar suimti kaip svetimša
liai priešai, galimas daiktas
Šis karas nutrauks
už jų repatrijaciją Vokietija
molinoms ašaras
reikalaus tokį pat skaičių
suimtų Amerikoje vokiečių
WASHINGTON, rūgs. 28.
(“Draugas" Actne telephoto)
repatrijuoti.
—Amerikos Aukso žvaigž
Naujas lėktuvnešis įleistas į vandenis, pri e Quincy, Mass. šis naujai padarytas laivas
džių motinų organizacijos
(United Press pranešė, kad
užims lėktuvnešio Lexington vietą, kuris žuvo Coral jūrų mūšiuose.
atstovės čia pagerbė nežino dalis suimtų amerikiečių lai
mąjį kareivį ir šios organi kinai internuota Bois de
Naciai įčiškandinę
zacijos prezidentė Mrs. Ma- Boulogne žvėryno patalpo
thilda Burling per radiją se).
BUENOS AIRES, Argen tie dalykai būtų sukėlę nepa
BALKANŲ SOSTINES
U. S. ? transportus
pranešė prez.
Roosevelto
tina.—Nacių penktosios ko- prastą triukšmą prieš vokie
pareiškimą.
galba
Hitleriui
turi
būti
nu'
BERLYNAS,
ru^s.
28
(per
ISTANBULIS,
Turkija,
liumnos Pietų Amerikoj svar čius, bet ne Argentinoj.
Sąjungininkai
Tuo pareiškimu preziden
rūgs. 28.—Ilgojo skridimo traukta, nes tai veltus dar- radiją). — Vokiečių vyriau- blausias nervų centras yra
Vokiečių ambasados vadi
tas užtikrina motinas ir žmo atkovos Europą
amerikoniški B-24 keturių bas kariauti prieš sąjunginin šioji karo vadovybė tvirti- Vokietijos ambasadoj šiame namas civilinis atašė, bet iš
nas, kad šis karas nušluostys
motorų Consolidated bom k.us.~
na, kad šiauriniam Atlante ! mieste. Šioj ambasadoj dar tikrųjų nacių gestapo virši
NEW DELHI, Indija, rūgs.
joms ašaras ir daugiau nie
vokiečių
submarinai pasku buojasi nacių rinktiniausi ninkas Argentinoj,
bonešiai, prikrauti bombų
Turkijoje gauta žinių, kad
Gottkad nereikės joms apverkti 28.—Britų kariuomenės In
iki keturių tonų svorio kiek Rumunija nepaiso tų įspėji tiniais laikais nuskandinę J. asmenys, kurių yra apie 150 fried Sansede, buvo prašo
savo sūnų, vyrų ir mylimi)* dijoje vyriausias vadas gen.
viena, per paskutines dvi sa mų. Rusijon išsiuntė 15 di A. Valstybių tris transpor- vyrų ir moterų. Šis visas mas nueiti į kongreso komi
Sir Archibald P. Wavell pa
jųvaites atakavo Balkanų kraš vizijų kareivių, išėmus pen tus su kariuomene ir vieną , §tahas daug dirba trečiojo teto posėdį. Norėta jis ap
•
'
I reiškia, kad sąjunginės val
tų sostines. Kliuvo sosti kias kitas, kurios reikalin naikintuvą. Tranšportai bu- į Reicho naudai P. Amerikoje, klausinėti apie priešargenstybės atkovos Europą iš
vo lydimi į Angliją. Be to,
nėms tų tautų, kurios yra gos vidaus tvarkai.
Kaip U. S. marynai
tiniškus jo žygius. Sakoma,
nacių ir ją atstatys ir atgai
Argentina vis dar laikosi
pakilusios kanan su J. A.
Anot žinių, Vengrija atsi du kiti transportai torpedo-! draugingų
santykių su nacių i tas komitetas buvo sudarylaikosi Solomons < vins.
Valstybėmis, būtent, Kroati sakius siųsti Rusijos fron mis sugadinti.
Vokietija, nepaisant gretimų jtas be respublikos prezidenGen. Wavell sako, kad Eu
jos, Vengrijos, Rumunijos tan daugiau savo kariuome
to žinios. Prieš pat paskirtą
(Iš kitų kokių nors šalti
GUADALCANAL, Solo ropa sulauks antrojo karo
nės. Sakoma, Hitleris užtai nių negauta patvirtinimų jai respublikų ir J. A. Vals- apklausinėjimams dieną San
ir Bulgarijos.
mon salos, rūgs. 28. — Kai fronto, bet kada tas įvyks,
i tybių raginimų, kad ji nuSąjunginių valstybių au grasina Vengrijai represijo
kas gal norėtų žinoti, kaip jis nežino. Anot jo, Sovietų
apie šį nacių keistą praneši- j įrauįtų diplomatinius santy sede staiga išvyko į Vokie
toritetai nepasako, kur ame mis.
U. S. marynai gali išlaikyti Rusija atlaikys savo frontą
mą. Reikia spėti, kad tai' kius su Berlynu ir prisijung- tiją.
rikoniški bombanešiai turi
Bulgarija
ir
Kroatija
ne
prieš japonus Solomon salo ir ten vokiečiai nieko nelai
paprastas vokiečių prasimaprie aąjunginių tautų bensavo bazes, ar Artimuosiuo turi savo kariuomenių Rusi nymas).
se. Atsakymas: daugiausia mės. Iš japonų pusės nėra
drai kovoti prieš ašį.
Lavalis tariasi ■
se Rytuose, ar Rusijoje, ar jos fronte.
orinėmis pajėgomis. U. S. baimės, nes japonai per smar
Čilė respublika taip pat
bombonešiai svarbiausią žy k?a?'griebė8i'ir dabar neįsten ' tar kitur- ™ 3"* P«d«ptto.
dar nenutraukus santykių su naciu vadais
Kardinolas už
Amerikos šiame kare nugį atlieka prieš japonus, ku gia to visa apžioti.
Sikorski
atsisakė
su naciais. Spėjama, kad ar
sistatymas yra: smok smar
BERNAS, Šveicarija, rūgs.
rie be pertraukos marynus
Airijos
vieningumą
timoj ateity ji visgi susidės
kiai
priešui
ir
nesakyk, kaip būti karo ministru
28.
—Žiniomis iš Vichy, Pran
puola tikslu salas atsiimti.
DUBLINAS, rūgs. 28. — su sąjungininkais.
tas vykdoma. Šio nusistaty
cūzijos, premjeras Lavalis
Be aerodromų ir lėktuvų ma Orinės kovos
LONDONAS, rūgs. 28. ~ Kardinolas Mac Rory, Arma- Naciai įsigalėję.
mo
visuose
frontuose
griež

turi pasitarimus su nacių
rynai vargiai galėtų atsilai Siaurinėj Afrikoj
Lenkų vyriausybės ištrėmi- šho arkivyskupas, vakar pa
tai
laikomasi.
Kas kita yra su Argehti- viršininkais prancūzų darbi
kyti prieš japonus.
reiškė, kad Airijos suskaldy,
me
premjeras
gen.
W.
Si

nos respublika, kurios prezi ninkų klausimu. Naciai rei
Kai rugsėjo 9 d. sovietų
CAIRO, cgiptas, rūgs. 28.
mas yra nepakenčiama ne
korski
atsisakė
toliau
būti
dentas
Ramon S. Castillo kalauja daugiau prancūzų,
—Britų vadovybė paskelbė, lakūnai bombardavo Buda
teisybė tiems airiams kata
Bombonešiai atakavo kad
karo
ministru,
kadangi
prem
kažkodėl
nesdima
nors darbams Vokietijoje.
sostinę,
per paskutines dvi die peštą, Vengrijos
•v
* •
•> kokių
*
likams, kurie gyvena Ulstery
jero
darbai
padidėjo
žygių prieš nacius, kad iš
nas Libijos tyrynų padan “neidentifikuoti” lėk tuvai
japonu I bazę
Karo ministru paskirtas ' šiaurinžJ Airii°j> ir
griauti jų didžiai pavojingą
’
. ■
gių kovose šeši ašies lėktu atakavo Zagrebą, Kroatijos
fasto autoritetų varžomi.
Anglijos karalienė
sostinę.
Paskiau
už
penkių
leit
*
en
Mar
i
an
Kukiel
’
len
’
penktąją koliumną. O Argen
GEN. MacARTHUR STO vai numušta. O Egipto vi
Airija visais amžiais buvo
VYKLA, rūgs. 28.—Sąjungi daus reikalų ministras pra dienų smarkiai atakuotas k>» kar0 3*^ vadas skoti‘
tinoje nacių penktoji kolium "bronchitu" susirgo
vieninga, sakė Jo Eminenci
na yra gausinga ir įsigalė
ninkų bombonešiai sekmadie nešė, kad nacių lakūnai ata Bukareštas, Rumunijos sos- •,o^e'
ja, tad ir mūsų laikais netu
Sikorski
yra
61
m.,
o
Ku

LONDONAS, rūgs. 28.—
nį atakavo japonų didžiuly kavo Cairo apylinkes. Ta ttinė, Ploesti aliejaus laukai,
jusi.
Argentinoje gyvena
ri būti jokio jos suskilimo.
kiel
58
metų
amžiaus.
apie 50,000 vokiečių ateivių Pranešta, praeitą savaitę
Rabaul bazę, New Britain čiau nepadaryta jokių nuo Bulgarų sostinė Sofia ir ke
nacionalų ir 300,000 pirmo susirgo Anglijos karalienė
saloje, japonų pozicijas išil stolių.
letas kitų Balkanų miestų.
Japonu
generolas
sios generacijos argentinie Elizabeth. Sakoma, jai nėra
gai Naujosios Gvinėjos ir
EI Alamein fronte vyksta Tada buvo pranešta, kad tai , Prancūzu lėktuvais
čių vokiečių. Kaip vienų, taip pavojaus. Tačiau per keletą
vieną japonų apie 15,000 to tik artilerijos apsišaudymai. atlikę nežinomų nacionalyžuvo
Kinijoje
kitų gyvenimu ir reikalais savaičių ji niekur viešai ne
tik naciai gali skristi
nų laivą. Spėjama, kad lai
bių bombonešiai.
CHUNGKING, Kinija, rūpinasi vokiečių ambasada. galės dalyvauti.
vas išlikęs sveikas. Bet Ra
Amerikoniškų
bombonešių
BERNAS,
Šveicarija,
rūgs.
rūgs.
28.—Kinijos karo vado Dėl to, pati ambasada viso
baul bazei padaryta dideli 127 japonu lėktuvai
žygiai Balkanuose yra svar 28.—Vichy vyriausybė nu vybė paskelbė, kad gegužės
mis priemonėmis stengiasi Prahoj naciai
nuostoliai.
numušta Solomons
būs tuo atžvilgiu, kadangi sprendė, kad prancūzų kelei 28 d. Cekiang provincijos
atvirai nusižengti Argenti
paskutiniais
laikais
ten
pa

viniais
lėktuvais
negali
ke

fronte
žuvo
japonų
Įeit.
gen.
U.
S.
MARYNŲ
STOVY

TOKIJO (per radiją). —
nos vyriausybei ir darbuoja sušaudė fO čeku
•
didėjo
italų
ir
Balkanų
šalių
liauti sąjunginių valstybių Nuogi Sakai. Iki šioliai jis
Japonų kariuomenė išilgai KLA, Solomons, rūgs. 28.—
si nenusikalsti kokiu nors
BERNAS, Šveicarija, rūgs.
Geltonosios upės, Kinijoje, U. S. armijos, laivyno ir ma- kariuomenių geležinkeli a i s nacionalai. Tas nukreipta nebuvo tikrai atpažintas.
būdu ypač šalies preziden
28.—Prahos radijo pranešė,
sukėlė ofensyvą prieš kinus. rynų lakūnai praeitą mėnesį siuntimas Rusijon. Trauki daugiausia prieš amerikie
tui.
,
kad praeitą ketvirtadienį ten
VICHY. —Čia aiškinama,
Solomons salų karo zonoje niais kareiviai buvo siunčia čius. Spėjama, kad bus var
naciai sušaudė 10 čekų už
CHUNGKING, Kinija. — numušė 127 japonų lėktu mi arba į Viduržemio jūros žomi ir Amerikos diploma kad amerikiečių suėmimai Turėjo nesmagumų.
Prieš
vienerius
metus
vo

“išdavikišką aktyvumą”
U. S. lakūnai atakavo japo vus, nuskandino du japonų uostus į Afriką, arba į Rusi tai. Pažymima, kad laisvai okupuotoj Prancūzijoj turi
kiečių
ambasada
pergyveno
prieš Vokietiją ir Bohemijos
nų bazes Yunnan provinci laivus ir sugadino kitus pen ją. Tad bombonešių atako gali skristi tik ašies valsty sąryšio su nacių suėmimais
‘porą nesmagumų. Kur kitur ir Moravijos vidaus tvarką.
Brazilijoje.
mis norėta įspėti, kad pa- bių nacionalai.
kis laivus.
joj.

U.S. BOMBONEŠIAI RAIŽO

Argentinoje vokiečių ambasada
yra nacių veikimo svarbus centras

DRAUGAS
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Zidanavičrus atidaro
muzikos mokyklą

Auksiniam jubiliejui
jau pasiruošta

Antradienis, rūgs. 29, 1942

MINNESOTA BŲNtt A YVĄ Y YVITH PITTSBIBGH

Tėvu Marijonų
misijos

Mt, Carmel, Pa. — šv. Kry

, Atimk vargu širdį.- — at
imsi ir jo reikšmę. Ir žmo
gus be meilės yra lyg negy
vas stabas.

YVorcester, Mass. — Auš
New York, N. Y. — Prof.
žiaua lietuviu parapija šįmet
ADVOKATAS
ros Vartų par^ bažnyčioje —
Antanas Židanavi^'us, žy
švenčia auksinį jubiliejų. Įspalių 1 — 4 dd. >— kun.
mus smuikininkas ir muzi
vykis tikrai retas ir dėl to
WHITNEY E. TARUTIS
Juozas Vaškevičius, M.I.C.
kos mokytojas, atidarė mu
visa parapija ruošias prie
ADVOKATAS
zikos mokyklą So. BrooklyNashua, N. H. — Šv. Ka
didelių iškilmių, kurioms
Centrinis Ofisas:
ne, Prospect Hali, 263 Pros- j
zimiero par. bažnyčioje —
programą sudarė išrinktas
3133
S. HALSTED ST.
peęt Avė., kur duoda pamo
spalių 4 — 6 dd. — kun. Vin
komitetas. Ir taip:
(Lietuvių Auditorijoje)
kas šeštadieniais nuo ryto.
centas Andriuška, M.I.C.
Spalio 4 d. bus įspūdingos
VALANDOS:
Nuo l-mos iki 8-tos
Atidarymas muiikos ipobažnytinės pamaldos 10:30, ,,
„
valandos vakare.
vai. ryto. Vakare bankietas j
.™°
’JS.
Telefonas CALumet 6877
1 Židanavičius šiuo prisidėjo
DR. G. SERNER
134 N. LA SALLE ST.
ir programa. Iš svečių kalprie lietuvių muzikos meno
ttoom
2014
Tel. STAte 7576
LIETUVIS
AIUŲ
GYDYTOJAS
Joės ir A. Smetona, įjetuvos
tobulinimo.
Brooklyniečiai
25 metų patyrimas
prezidentas.
Tel. Yards 1829
susilaukę muzikos mokytojo
Spalio 5 d. 7 vai. vakare
A. A. SLAKIS
Pritaiko Akinius.
prof, fcidanavičlaus asmeny
Kreivas Akis
parapijos mokyklos vaikų
ADVOKATAS
je, gali pasidžiaugti.
Ištaiso.
programa.
Muzikos pamokos bus duo
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
7 So. Dearborn St.
Spalio 6 d. 8:15 vai. va
8401 SO. HALSTED ST.
damos privačiai, kiekvienam
Room 1230
kare speciali programa.
kampas S4th St
("Drsu*M" Acme
mokiniui atskirai, mažiems
Ofiso Tel. Central 1824
Spalio 7 d. iškilmės baž
Bill Daley (45) who scored four times for Minnesota in rout of Pittsburgh Panthers
5,,!^
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj, Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
ir suaugusiems sulig konser
nyčioje. Pontifikales Mišias
at Minneapolis, making touchdovvn againstthe Panthers. It wns the Gophers' 18th
i Kitomis valandomis pagal sutartį
vatorijos programų.
š,v. laikys vyskupas George
Jeigu mylite muziką: smui . s^raight victory
Būkit Malonūs
Leech, D.D., J.C.D., 10:30
LIETUVIS DAKTARAS
ką ar pianą ir norite savo
vai. ryto. .Vakare —- pasiSAVO
AKIMS
1
OPTOMETRISTAS
vaikučius išmokyti groti ar Pavardės Lietuvoje
Moterų registracija Tik viena pora aktų visam gy
Lietuva ir Vatikanas
Pritaikina aklniua
llbkdminimo vakaras ir pro
venimui.
Saugokite jas, leisdami
skambinti, siųskite pas prof.
Uegzaminuotl
jaa
moderniškiausia
a
t s a k o mingai ui
grama.
karo darbams
metodą, kuria regėjimo mokslas
pri
einamą kainą
Židanavičių. Profesorius sa sušaudytų kunigų
gali suteikti.
Šiemet rugsėjo 27 dieną
Taigi, auksinis parapijos
85
METAI
PATYRIMO
jubiliejus bus- minimas per ko, kad net apsiima išmo
Galimas
dalykas, kad pririnkime akinių, kurie pašalina
Gautos patikrintos žinios, suėjo 15 metų nuo to, kaip
JOS F. BUDRIK
visa akių įtempimą. ..
kyti
tuos,
kurie,
anksčiau
keturias dienas. Spaudoje
kąd iki pereitų metų birže Lietuva pasirašė sutartį, Amerikoje moterys bus reKBAUTUVBJE
bandė, bet nepavyko kitur
Dr. John J. Smelana
plačiai aprašomas ir tikima
lio mėn. pabaigos Lietuvoje konkordatą su Šv. Sostu, 'gistruojamos karo darbams,
si, kad visose taip bažnyti išmokti.
prielankumas bet vyriškų jėgų komisija
buvo nužudyta 15 kunigų: Popiežiaus
Dr. J. J. Smelana, Jr. 3241 So. Halsted St.
OPTOMETRISTAI
Telefonas:
nėse iškilmėse, taip salėj —
Kurie domitės muzikos Benj. Šveikauskas, Rokiš Lietuvą! jaučiamas ir da- prie to dalyko eina labai pa
1801
So.
Ashland
Avenue
bankietas, programa ir pa pamokomis, telefonuokit pro kio altaristas, Pov. Racevi- bar: įr šiuo metu Vatika- 'lengva, kad nepadaryti to
Calumet 4591
Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0628, Gblcagt
silinksminimas sutrauks fesoriui ST 8-777, Rcom 300, eius, Joniškio gim. kapelio nas yra viena iš nedaugelio kios klaidos kokią įvyko
OFISO VALANDOS:
DHL RADIO PATAISYMO
Europos valstybių prie ku,- j Anglijoje. Ten moterys Iais
daug žmonių ne tik iš Mt. o kitomis dienomis į rezi nas, Vacį.
Kasdien 9:10 a. m. lkl 8:80 p. m.
Dambrauskas,
PAAAUKITE:
t
Trečiad. ir fceStad. 9:10 a. m.
Carmelio, bet ir apylinkės denciją: 807 Riverside Drive, Kuršėnų klebonas, Jon. Na rios tebeveikia Lietuvos pa vanorėmis
iki 7-o* p. m
užsiregistravo
YARDS 3088
New York City, tel.: WA vickas, Viekšnių kleb., Ba siuntinybė. šiemet (X. 8) karo darbams ir ilgai laukė
lietuvių kolonijų.
lys Vėgėlė, Veprių kleb., sueina 25 metai, kaip popie kol jas pašauks tiems dar
Koresp. 8-4251.
LIETUVIAI DAKTARAI
Pranas Viltkevičius, Skoru- žius įteikė 30,000 lyrų šel bams, bet laukė, vilės ir rū
lių kleb., Stankevičius, Vil pti lietuviams nuo karo nu go. Galų gale išėjo įsaky
DI. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 8146
Žiemos laiku anglia
Pirko Karo Bonų
niaus krašto kunigas, Jonas kentėjusiems.
mas, kad moterys turi re
DANTISTAS
Petriką,
Lankeliškių
vik.
;
kasiai
dirbs
daugiau
gistruotis
karo
darbams.
1446
So.
49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
už$13,000.00
Dr. Just. Dąbrila, Vilkaviš
Aatradieniais, Ketvirtadieniais
nt AKINIUS PRITAIKO Kun.
F.
Kemėšis
ir
Penktadieniais
valandų
Bloomfield, N, J. — Bloom
kio sem, prof.; Vacį. Balsys,
744 YVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
' *
. >T i M
—
I
.
’
.
*
•
field yra nedidelis miestelis
Lankeliškių
kleb.
;
Andrius
. i
'
3
i
Amerikiečiams
žinomas DR. SUMA SODEIKA, 3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Harrisburgh, Pa. — Penn- Juknevičius, Merkinės kięb.;
ir jąme gyvena neperdauPirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
veikėjas ir rąšytojas šiemet
ir Šeštadieniais
O. D.
*
Šventadieniais 11-12.
gi&usia lietuvių, bet beveik syivąnra valstijos mainų se Jonas Tutinas, Palomenės
Valandos: 3 — 8 popiet.
Lietuvoje švenčia 40 metų
visi yra vilniečiai ir todėl kretorius Richard Maize pa kleb.; Valentas Balčius, Pus
TeL CANai 6969
AKIS UTHUNfiJA
savo kunigystės sukaktį. Ne
pirmiausia yra lietuviai, ku darė pareiškimą, kuris rodo, nės kleb.; Matas LajausDR,
F.
C.
WINSKUNAS
AKINIUS PRITAIKINA
turime žinių, kaip jam ten
riems rūpi visi Lietuvos ir kad šią žiemą kietos anglies kas, Malėtų kleb.; Jonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofise randasi kiti pataisymo
Lietuvoje sekasi.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuvių garbę liečiantys rei darbininkams gali prisieit Daugėla, Stirnių kleb. Jei
metodų įrengimai akims, ku
2158 YVest Cermak Road
Ofisas ir Reaidencija:
rioms akinių pagelba neužtenka.
kalai. Čia ir raudoniausias dirbti šešias dienas savaitė kas turėtų tų nužudytų ku
Ofiso teL CANai 6346
2155 YVest Cermak Road
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—6
bolčevikėlis nedrįsta būti ki je.
VALANDOS:
PRIVATINES
nigų fotografijas, Laiškus ar
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki S vai. kas dieną.
PIANO PAMOKOS
tokiu kaip lietuviu.
7004 So. Falrfield Aveliu
Pagal dabartinę sutartį, turėtų kokių kitų žinių apie
Antradienio ir ketvirtadienio
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
Bau taL: HKIUook 8160
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
Apie šio miestelio lietu angliakasiai gali dirbti tik juos, maloniai prašome tuo
vakarais.
ANTRAS OFISAS
Dorothy
Davey
vių veiklą Vilniaus vadavi 35 valandas savaitėje, bet jau nusiųsti tuo adresu:
TaL YARda 8646
137 No. Marion Street
2017 So. YVestern Avė.
mo reikalu jau buvo pirmiau nuo lapkričio ar nuo gruo Kun. J. Prunskis, 3230 So. Mokina, vartodama pasaulio
Oak Park, Illinois
TeL GANal 1171
UR. C. VEZELIS
atsižymėjusio muziko
(Prie kampo Laka St)
rąžytą ir jų geras patrijo- džio l-mos dienos gali pri Lituanica avė.,
Chięago,
Nuo 8 vaL ryto Iki B vai. kasdien
. DANTISTAI
ALBERTO JONAS
tihis •»darbas
net kitoms lie- sieit dirbti 42 valandas sa UI.
Telepbone: — EUCUD MS.
•*
Mokinimo Tekniką.
4645 So. Ashland Avenue Oftoo TeL ............ VlRginia 1880
— REZIDENCIJA —
tuvių kolonijoms sekti pa- vaitėje. Už padidintas va
arti 47th Street
1441 So. SOth Avė., Cicero, D)
Dėl pasitarimo šaukit sekančią!
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
.pįūlytą. Paskutinių laiku šįo landas gaus tik reguliarį
TeL: Cioero 7681
DR. AL. RAČKUS
DREXEL 392 3
Seredoj pegal sutartį.
“miestelio lietuviai s ud a r ė mokestį.
PASKOLOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonu: HEMiock 5849
‘-Karo Bonų Pardavimo Ko4204 Archer Avenue
Angliakasiams prisieis
DAROMOS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI DR. PETER T. BRAZIS
'mitetą, kurio priešakyje yra
LIGONIUS PRIIMA:
jogas Biekša ir Jokūbas daugiau dienų ir valąndų ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL
OANaI
6168
ofbo
taL
yn*ii»ia
0096
Kasdien,nuo 2:00 iki 8:00 vai.
jaranauskas, adresas: 126 dirbti dėl aliejaus trūkumo,
Reaidendjoe teL> BEVerly 8844
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
GREITAI IR PIGIAI
6757 So. YVestern Avė.
kurį turės papildyti anglis.
DR. S. BIEŽIS
rch St., Bloomfield, N. J.
MĖNESINIAIS
b
OFISO VALANDOS:
DR. T. DUNDULIS
< ionaiteto pasidarbavimu vie
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 01
Mainų sekretoriaus prane
ATMOKfiJIMAIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS
DR. CHARLES SEGAL
Nedėliomie pagal sutartį
GYDYTOJA8
n
CHIRURGAS
>s lietuviai jau yra nupir- šimu, šiauriniame anglies
2201 YVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
? už $13,000 karo bonų. V. rajone jaučiamas darbinin
Telefonas
CANai
4796
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
4729 So. Ashland Avė.
Ofiso rai: 1—3 ir 6-8:30 P. Mj Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
kų trūkumas, o pietiniame
Trečiadisaųau i pagal antartį.
(2-tros lubos)
OR, PETER J. BARTKUS
karais ofisas uždarytas.
Meile duoda šviesos dar- rajone — jaučiamas pervir
Tel. MIDuay 2880
Chicago, 111,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA:
Ree. 6M8 So. Takus Ava.
(ANON).
šis.

<4^

DR. V. A, ŠIMKUS

DR. WALTER J. PHILLIPS

==

■

tęs. TsL GROvehiU 0611
Offica tsL RBMlock 4646

T'-ųrr-iri’U

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą
larytą Chicagoj. Visi]
iria lr mėgsta AMBROSIA Alų , bet, prie to, iždirbž- I
nuspri
sni alų.
kuri uŽvardiJai nusprendė
padirbti dar geresnį
alų, kurį
užvardino NECT AR. gis Alus yra pagamintas iž importuotų
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF
Ambrosia & Nectar
BEERS

3241 YVest 66th Plaee
Tel REPnblic 7868

UR. J. J. SIMONAITIS

TaL CANai 0887
Ru. teL: PROapect 6669

GYDYTOJAS OI CHIRURGAS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

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

Canal 8887

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

Telefonas:

Vai.: 8—4 ir T—# vak.
Ketvirtad. ir Nerišliomis suiitarna.

2423 YVeet

Marąuette Rd.

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHT8I0IAN AND 8UROBON

4645 Sa Ashland Avenue

i

■ ,'

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

OR, A. J. BERTASH
OTDYTOJAS

9

CHIRURGAS

Ofiao vali auo 1-8; nuo 6:30-8:80

756

I

SStb Strai

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct

TaL Cicero 1484

OFISO VALANDO8:
*fse | iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
Nerišliomis pegal antartį.
Offlee tel. TARds 4787
Namų tai PROspeet 1610

■-

TaL Cicero 1484

Ofiso Tel.i Yards 0994
Ree. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
Raaldendja: 6600 Se. Arteaian Ava. 8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. VALANDOS
ir pagal autartį.
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2 9 ir 7-8 v. vak
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Nedėliomie
nuo 10 ik. 12 vaL dien%
Res. 1625 So. SOth Avenue
6 iki 9 vai. vakare

1821 So. Halsted Street

DR, STRIKO

TeL TARds 6681.
Rep.: BJUhraad 6197.

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-8
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
ir pegal antartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal autartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Raa. telefonu

MORE.
“Darbai parodo meilės jė
gą” IGoethe}.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 YVest 63rd Street

Ofiao Tel. LAFayetto 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak,

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiao telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

ŠšiUOkd* Pagal ktUUtfUSd

naaaaa.

Ahtradienis, nigs. 29, 1942

MANO IEVAS BUVO PASIDARĖS SAU GRABA,
| KURI MAMA SŪRIUS SUDĖDAVO

- lietuvišku kryžių, dievuku dirbėjo duktė. Ji pati tebedrožinėja Čikagoje. - Tėvas
pasidarė kryžių sau ant kapo. - "Kart? mane
buvo uždarę tėvo grabe". - Kaip ji išdrožė
- Telšių miesto paveiksi?.
65 metų moteris dirba
stovylėlės

bą. Vakarais ilgai poteriau
davo. Liguistas buvo, kojos
nesveikos, tai užsilips būda
vo žiemą ant šilto pečiaus,
patupia kojas ir šnabžda,
šnabžda ilgas maldas. Ne
gerdavo. Kas nedėl eidavo
į bažnyčią. Padarydavo gra
žias koplytėles kam ant ka
pų, už tai gaudavo ir po 7
rublius; kai duodavo kat
medį, tai už padarymą kry
žiaus užmokėdavo po tris
rublius, bet darbas būdavo
ilgas, kartais ir metai pra
eidavo, k o 1 atitrukdamas
nuo kitų darbų užbaigdavo
kryžių. Varydavo po kelis
darbus iš karto. Buvo pasi
daręs ir sau kryžių dėl sa
vo kapo, pasistatė Išakytuo
se. Bet rusai, kazokai už
puolė. Žmonės saugojo die
ną naktį bažnytėlę, bet ką
tu su kazokais padarysi, jie
įsiveržė vidun, vienąs lietu
vis dar norėjo apsaugoti
Švenčiausį, tai kai kirto ka
zokas jam šoblia per ranką
Kai sunaikino tą bažnytėlę,
tėvas pasiprašė rusų, kad
leistų jam kryžių atsiimti.
Leido. Atėjo abu su motina
užnėrė virvę, paguldė ant
žemės ir parvilko per pel
kes, bet medis sutižo, tai gal
taip jį ir sukūreno.

— Man taip patinka ši
toksai darbas, iki pat mir
ties dirbsiu..., kalba ta kry
Visa mūsų Lietuva nusag
žių ir smūtkelių dirbėjo duk
styta dailiais lietuviškais
tė.
kryžiais, smūtkeliais. Pama
— O kaip sugalvojai im
žu jie svyra j šalis okupan
tų mindžiojamame krašte ir tis šitokio darbo?
linksta prie žemės, katra jau
— Mano tėvas buvo tok
seniai priglaudė rankas ir
sai. Visą amžių darė mūkeširdis, kurios juos padarė.
les, kryžius, ką tik reikėjo.
Šventus senelius dievdirbius
Mano tėvas — Domininkas
seniai jau kapai priglaudė,
Stonis — gyveno Vigontišjų atminimas ima nykti ir
kių kaime, Telšių parapijo
todėl kaip buvo malonu ras
je. Turėjo tik pusę dešimti
ti Čikagoje dukterį vieno iš
nės žemės, biednai gyveno,
jų. Ir ji pati jau 65 metų,
ėjo dirbti į dvarą, dienas,
bet su dideliu įkvėpimu te
dirbo ir kalvėje, o parėjęs
betęsia iš tėvo paveldėtą dar
namo prie ugniakurio “skribą.
pka” grodavo ir paėmęs kal
Jos vardas Domicėlė Rutelius, peiliukus droždavo
binienė ir gyvena ji dabar
dievukus. Nutašo, dar jam
Vestsaidėje viename beis
mente (2240 W. 23 PI j. Ra nepatinka, sukapoja ir kitą
dome ją po namus besitrū- dirba. Jo visa mintis būda
siančią. Sunkus beismento o- vo prie dievukų; padirbda
(Bus daugiau)
ras apgaubė mus. Kambarė vo kai kam reikėdavo ir gra
ly ant staliuko stovėjo me
dinės baigiamos išdrožti Jė
zaus Širdies stovylėlės. Gra
žios, tikrai, čia pat buvę
VALANDOJE
NULIŪDIMO
daugybė peiliukų, kaltelių,
gal koks 40 iš viso. Meta
linėje geldelėje buvo užmerk
ta speciali gipso košė stoKreipkitės į vylėlėms dažyti, o ant lange
ir stalo pasieny stovėjo įvairių spalvų paruošti daV •
zai.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ANTHONY B. PETKUS

Dirbsiu iki pat mirties

— Turiu dar daugiau pa
dirbusi, pratarė ji, — rakin
dama vienas, o paskiau ir
kitas duris, už kurių ant sta
lo stovėjo jos pačios pada
rytas altorius su dvylika de
gančių elektros žvakių, su
klūpančiais klapčiukais ir su
kunigu, atsigrįžusiu į žmo
nes, pagarbiai suglaudusiu
rankas ir tartum sakančiu:
IX
— Dominus vobiseum...
Aplinkui buvo sustatyta
— senelis šv. Juozapas, av.
Antanas, šv. Teresėlė ir dau
gybė kitų lietuvių pamiltų
Šventųjų stovylėlių, kurias
ji pati savo rankomis pada
rė.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

CLASSIFIED

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių parap.
Amerikoje išgyveno 49 metus.

Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrą Petkuną, 3
brolįo dukteris: Jozefą Voleckienę ir jos vyrą Joną ir jų šei
mą, Teklę Pilipavičienę ir jos šeimą ir Petronėlę Bobin, pusseserį Kakteičienę ir jos šeimą, pusseserę Zofija Kachinskienę
ir jos vyrą Joną ir ju šeimą, pusbrolį Leoną Sheker ir daug
kitų giminiu ir pažįstamų. Ljetuvoie paliko brolį Joną Pet
kuną ir brolio dukterį Emiliją Zaičienę ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose adresu 4506 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks ketyirtadieni, Spalio 1 d. iš barnų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
(Įsteigta 1889 m.).

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

REKORDAS

Nuliūdę:

Pusbroliai,
Sūnus Ir Giminės.

Sesers

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

81 firma virš 50 m. toa
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

JOHN F. EUDEIKIS

Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
■■ ■■■

■

■■ ■■

»

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

laiMi Direktorė
UKCBAHCn Dlenq Ir Rakt|

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanlaa Ohamber ot Oomeneroe.

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. lr Sekm. 9-6 vai.

Z

WALTER FIELD CO.
610 W. Fulton St.
MERGINA REIKALINGA prie ge
neralinio ofiao darbo. Turi maždaug
mokėti Lietuviu kalbos. Darbas pa
stovus. Pašaukite telefonu: —

I_ _ ,
Y nudegimą, arba odos Ugą?
TTekentėkitl Žemo per 30
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina sesėms, išbėrimai,
■pnogns ir kitokius odoa
negalavimas. Pirk Žemo
šiandieni Visuose aptieko«e. S5c. 60c. 11.00.

žemo

FOR

SMN

F

IRRITOTiONS

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutolt, 2200 W. 37th SL,
Ciiicago.

DI..

tel. I.AFayette 0008.

PARSIDUODA — 5 kambarių medi
nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų.
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos
ir parko. Dėl tolimesnių informacijų
kreipkitės sekančiu adresu —
7202 S. FAIRFIELD AVENUE

PARSIDUODA — naujas 4 kambarių
namas. Concrete bloksų pamatas Ir
l moderniškas plumbing. Netoli De
fense dirbtuvės. Pašaukite Savininką:
TRIANGLE 9010.

1 ■ ■.

.

j UŽ PRIŽIORftJIMĄ STOKERIO 2
■ kambariai, maudynė ir t. t. bus duo
dama DYKAI pragyvenimui. Pašau
kite telefonu -PROSPECT 0181
dėl platesnių informacijų.

Kas laisve brangina,
H PLATINKITE “DRAUGĄ” perka War Bonds.

tas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Memorials Erected Anynrhere

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas Ir
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras. At
sišaukite j' “DRAUGO” RAŠTINĘ,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.,

PARDAVIMUI

Mirė rūgs. 26 d., 1942, 9:35 v. ryte, sulaukęs žilios senatvės.

PASITIKSIMO MUMIS

Mirė rūgs. 25 d., 1942 m.,
6:00 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Telšių apskr., Kulių parap.,
Palonlškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 pusbrolius — Zenonų Mala
kauskj Ir jo moterj Justiną, lr
Vincentą Malakauskj lr Jo mo
terį Teklę: sesers sūnų Pran
ciškų Sirtautą Ir jo moterj; lr
daug kitų gimin|ų.' draugų ir
pažjstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
12213 So. Emerald Avenue.
laidotuvės jvyks trečiadieni.
Rugsėjo 30 d. Iš namų 8:80
vai. ryto bus atlydėtas j Av.
Petro Ir Povilo narap. bažny
čią. kurioje (vyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j Sv.
Kasim lero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir paž|stamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Prie pakavimo ir išpildymo or
derių. Patyrimas nereikalinga.

LAFAYETTE 8248

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

ANTANAS METRIKIS

VAIKINAI

CIPRMONAS ZATURSKIS

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A

IR

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Atsi
šaukite J
>

ZUK FURNITURE CO.
828 No. Wells Street

A. 11 A

Telefonas Grovehill 0142

PETER TROOST
MONUMENT CO.

VYRAI

ADS

Kiekvienas žmogus gerai
WTLRON-JONES CO.
S300 Franklin Routevard
žino, kad žemės paviršius
yra nelygus, kad vienur kai
HELP WANTED — MOTERYS
nas, kitur įdubimas. Pas
MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Patyrimas nerei
mus Lietuvoje žemės pavir
kalinga. Kreipkitės j —
COVIET MODEL A IR PLANE CO.
šius taip pat nelygus, rau
129 VV. 29th Street
kšlėtas; tas žemės raukšlėtu
OPERATORES
Patyrusios prie siuvimo sport dremas ir yra priežastis balų,
slų. Kreipkitės j —
upių, ežerų.
WOLMAN A MANN
337 So. Franklin Street
Lietuvoje aukštų kalnų
MERGINOS REIKALINGOS, popie
nėra, bet svetur, pavyz
rinių baksų išdirblmo dirbtuvėje. Pa
tyrimas nereikalinga.
džiui Azijoj, rasime tokių
JUSTRITE BOX A LABEL
IRS No. Unkon
kalnų, kurie turi apie 9 ki
SEIMININKE reikalinga, viduramlometrus aukščio. Toks kal
žiaus ar senyva moteris. Turi apsi
gyventi ant vietos. Ateiviu šeima.
nas yra Azijoje Everestu
Privatiniai namai. PHIL MANGUS.
vadinamas.
MAN.^fleld 2000. exten,slon 453; —
917 S. M AVYTEI,D.
SOY BEAN PRODUCTS CO.
Panašus nelygumas ran
210 No. Carpenter St.
100 MOTERŲ REIKALINGA
damas jūrų ir vandenynų
ANKARA. — U. S. amba HANDY MAN — 40 iki 60 metų Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
dugne. Ten taip pat yra slė sadorius Turkijai L. A. Stei- senumo — patyręs prie prižiūrėjimo nimo darbų. Patyrimas nereikalinga,
low prępsure boilerio su stokeriu. į Atsineškite gimimo Rūdijimus, sočiai
nių, įdubimų, kalnų, tik nuo nhardt išvyksta į Ameriką Taipgi prie abelnų apžiūrėjimo dar- security kortelę ar pilietybės p6pleras.
i! bų NEW CITY IRON WORKS
laidesni negu žemės pavir
DRYDEN RUBBER CO.
5401 S. VVestern
1014 So. Kildare Avenue
šiuj. Be to, ten tų nelygu
BINDF.RY HELP WANTED
mų daug mažiau. Žinoma,
18 metų ir suvirš atsišau I! PICKERS ir SORTERS prie lenlj^J
VVOLk STIJDIO Vaikinai
nai, A
kite 6-tame aukšte sekančioj vietoj: vų Defense darbų. Dienomis ir nas.
1 tlmis shlftal. Atsišaukite tarp 9 ,r
1945 West 35* Street
jūros arba vandenyno dukBROCK and RANKIN
| 11-tos valandos ryte.
019 So. I-a Šalie Street
no nelygumą išmatuoti ne
P. D. FAUNAM * CO.
MOST
4940 W. Flosimoy St.
MACHINE
TOOL
REPAIR
VYRAI.
lengva. Žemės paviršaus ne
Turi būti pirmo kleso.
BONNAZ E'MBROIDERY OPERA
lygumą matome be jokio
LAMMERT & MANN CO.
TORES — prie siuvimo bowllng
\l»\ \\» H> PllolOt.N
marškinių.
VVorkl and VValnnt Sta.
vargo. Jūrose ir vandeny f.OVU.M
LAITERF.R
I’ONSIKI L I’RIIK
105 W, Madison
Į WOODWORKERS — Stoek ir Rip
nuose yra visai kitaip: ten PHONE I AEA^KTTE 2*13
saw; patyrę prie išdirbimo novelty
rakandų. Pastovūs darbai, gera už
MERGINOS
ant jūros dugno atsistojęs
mokestis. Kreipkitės j —

Nuliūdę Brolio, Brolio Dukterys, Pusseserės, Pusbrolis ir
Gimnės.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI'
ŽRNKI.AI
L

nepamatysi jos dugno nely
gumo. Jūros arba vandeny
no nelygumą reikia matuo
,
“DRAUGO”
ti iš viršaus tam tikru prie
taisu svambalu vadinamu.
DARBŲ SKYRIUS
Ir su šiuo prietaisu galima
“DRAUGAS” HELF WANTF.D
• pastebėti tik didelius jūrų
ADVERTISING DEPARTMENT
lir vandenynų dugno nelygu
137 No. Dearborn Street,
Tel. s RANdoluh 9488-9489
mus.
HELP WANTED — VYRAI
Tuo svambalu matuojant
jūrų ir vandenynų gilumą PAPER BAI.ER — METAI. SORTER — CLEANER ir» Yurde vyrai
yra surasta labai didelių dirbti serap yarde. Union mokestis*
KAY 8AI.VAGE COMPANY
įdubimų. Pats didžiausias *
4730 \V. Imv» Streetįdubimas užtiktas Didžiaja
GRINDERS
me vandenyne, netoli Filipi
FOUNDRY HELP
Amerikos piliečiai lai atsi
nų salų. Ten rastas įdubi Tiktai
šaukia.
mas 9 kilometrų 840 metrų, PETTIBONE MULLIKEN CORP.
4710 W. Division Street
'gilumo. Toj gilumoj (įdubi
GENERAL FACTORY DARBININ
me) paskęstų aukščiausias KAI
— patyrimas
nereikalinga;
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
pasauly kalnas Everestas.

6812 So. Westėrn Ave„ Chicago

MENIŠKI — VERTINGI

A

Jūrų ir vandenynų
dugnas

4608-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAFayette 0727

<1

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš atoties WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

DBinnsi
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oaklry Avė.
Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subacriptionn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
onths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.004
Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Drauga*” brings best results.

DRAUGAS

I

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
inas — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
enam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų,
sdakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
štus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koresponentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
inėte), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polelikos ar asmeniškupių. Pasenusios korespondencijos laikraštin neėdamos.
.
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916
Jnder the Act of March 3, 1879.

pasidarytume apsileidėliais savųjų parapijų, savųjų or
ganizacijų atžvilgiu. Jei dar lieka laiko ir lėšų teatrams,
baliams, tavernams, koziriavdmams, tai dar nėra blo
gai — dar galime atlikti savo pareigas ir lietuvių vi
suomenei organizuoti ir stiprinti.
Juo stipresnė bus visuomenė, juo daugiau galėsime
dėtis prie Amerikos gynimo reikalų ir tuo pačiu prie
Lietuvos išlaisvinimo.

* at Chicago, III.

.Svarbus pareiškimas Lietuvos naudai
Rugsėjo 23 d. Baltijos tautų delegacija aplankė Tho
mas E. Dewey, kandidatą į New Yorko steito guberna
torius, kuris tai delegacijai padarė labai svarbų pa
reiškimą. Jis aiškiai ir stipriai pabrėžė, kad jis padė
siąs Lietuvai, Latvijai ir Estijai atsistatyti laisvomis
ir nepriklausomomis valstybėmis, nes jos puikiai įro
dė savo sugebėjimą pačios, be pašalinės pagalbos, tvar
kyti savo politinius, ekonominius ir kultūrinius reika
lus. Nors kitoje laikraščio vietoje p. Devvey pareiški
mas yra dedamas lietuvių kalba, tačiau svarbiausią to
pareiškimo dalį mes čia paduosime ir originale anglų
kalba;
•
s
“The aggressiioii on the Baltic shores was totally

įsaiomeiiė ir mūsų pareigos
raėjusį sekmadienį buvo Lietuvių R. K. SusivienyAmerikoje Chicagos apskrities ne šiaip jau eilinis,
t svarbus susirinkimas. Buvo labai svarbių pranešių iš seimo, iš Vykdomosios Tarybos suvažiavimo,
arstyta jaunimo ir vajaus reikalai.
Tačiau apskrities valdyba, kuri kvietė šį susirinkią, turi pagrindo nusivilti ir nusiskųsti, nes iš apie
prie apskrities priklausančių kuopų tik penkios teatė reikalo savo atstovus prisiųsti.
Vis tik, ar šiaip ar taip kalbėsime, yra liūdnas reišys. Ar tik jau nepradedame prieiti prie netekimo atomybės jausmo prieš savo organizacijų, prieš visuo-

ir prieš savo tautų?
Ar draugija yra didelė ar maža, jei jos nariai nebenka atsakomybės jausmo ir nebelanko susirinkimų,
• *t
“C,
’ t %
kia draugija gyvuoti toliau negali. Ji yra mirusiu
inu. Dar blogiau yra, jei draugijos, ar bet kokios orijos kuopos valdyba to jausmo netenka ir savo
nebeatlieka. Tada jau bet kokiam są jūdžiui tubūti galas.
Seimai išrenka centro valdybas, uždeda jiems pareiir ji ta^į pareigas turi pildyti. Jie yra atsakingi prieš
ą organizaciją. Taip pat yra su apskričių ir kuopų
dybomis. Ir jei tos valdybos savo pareigų neatlieka,

unjust and evoked sympathies

for the vietimized

Baltic nations throughout the vvortd. The vlctorious

democracies will never yield to “strategic” considerations of the more powerful neighbors of Lithuania,
Latvia and Estonia. These people deserve their free-

dom, and they uill once again achieve their indopendence. The Atlantic Charter is your hope, while
yonr indomitabie spirit and splendid traditions arej
your security. My views on this matter are very

strong, and you will always have my support in helping to resurrect your homelands over the mins left
by this war.”

Panašūs aukštųjų Amerikos politikų žodžiai, užstojantieji Lietuvą ir kitas Baltijos tautas, yra labai
svarbūs.
Mes anuo kartu jau rašėme, kad būtų labai naudin
ga gauti ir kitų kandidatų į gubernatorius, senatorius,
kongresmanus ir kitas aukštas vietas žodį, kaip jie
yra nusistatę Lietuvos ir kitų mažųjų tautų ateities
atžvilgiu. Lietuviai šiandien būtinai turi žinoti, kas
yra jų draugai ir kas priešai.

o dvasiai vietos neturėtų būti.

kumpai

Angly ir rusą komunistai

lia šūkį — Lenkija žmonėms. Pokarinei Lenkijos san
tvarkai paduodama programa, kuria būsią siekiama
atstatyti Lenkija demokratiniais pagrindais, garantuo
jančiais visiems žmonėms lygias teises, laisvę ir gerovę.
•
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Mirė J. Baltrušaitis, daug
metų gyvenęs Pittsburgh,
Pa. Kairiųjų spauda apie jį
daug rašo, nes velionis bu
vo jų veikėjas ir rašytojas.
Reikia pasakyti, kad Bal
trušaitis buvo nepastovumo
pavyzdys pilna ta žodžio
prasme. Vienu tarpu dirbo
su menševikais (socialis
tais), kitu — su bolševikais,
paskiau vėl siu socialistais,
vėliau ir vėl susidraugavo
su Bimbomis ir mirė komu
nistu.
•
Apie mirusį, jei neturi ką
gero pasakyti, tai geriau
nieko nesakyti, pamiršti.
Toks yra priežodis.
Jei kada Baltrušaitis savo
raštais ar gyvu žodžiu bet
kuriai lietuvių grupei gero
padarė, tai paskutiniųjų jo
gyvenimo metų darbai tuos
jo darbus iš lietuvių veiki
mo istorijos nubraukė.
Velionis susidėjo su Lie
tuvos išdavikais. Jis džiau
gėsi, kad jo tėvų kraštas
buvo priešų okupuotas, kad
Lietuvos žmonės buvo ištre
miami ir persekiojami.
Kiekviena tauta parsida
vėlius smerkia. Smerkia sa
vo išdavikus ir lietuvių tau
ta.

Baltrušaitis savo laiku
buvo ir tautininkas-liberalas.
Jis redagavo “Vienybę Lie
tuvninkų”.
Į kairę pakrypo, kai pa
ėmė redaguoti soc i a 1 i s t ų
“Kovą”. Gyvendamas Pitts
burghe leido neva satyros
laikraštį “Dilgėles”.
Nors Baltrušaitis buvo ga
na menkų gabumų, bet darbš
tus. Gaila, kad jis tą savo
darbštumą sunaudojo ne sa
vo tautos gerovei kelti, bet
lietuviams klaidinti ir kovai
prieš Lietuvos laisvę ir ne
J.

Lietuviškiems komunistams labai nepatiko Anglijos
parlamento narės Lady Astor pasakytoji teisybė, kad
yra savo vienetų veiklos stabdžiai, migdytojai,
rausmingose organizacijose, nekalbant jau apie ka- “didžiausi Rusijos priešai yra Anglijos komunistai”.
Kitu atveju savo pareiškimą ji šiaip papildė:
tuomenę, savo pareigų neatliekančių valdybų narius,
“Aš nesėdėčiau ant vienos platformos su britų ko
t ir eilinius
griežtai baudžia. Ir galima supraskodėl.
®
)
munistais, bet mielai taip padaryčiau su Rusijos ko
munistais, nes jie kariauja dėl savo krašto”.
ei, sakysime, LRKSA kuopos nariai išsirenka valMes manome, kad panašiai jaučiasi ir kiti ištiki
, jie nori, kad kuopos reikalai būtų tinkamai atliekad kuopa būtų reprezentuojama visur, kur tik mieji Anglijos politikai ir eiliniai piliečiai.
Weųdell Willkie, kurs prieš pora dienų Maskvoje sė
ia. Ji, gavusi iš Vykdomosios Tarybos pasitikėjimą,
jai ir visai organizacijai. Jei kuopos valdyba dėjo prie vieno stalo su Stalinu ir šampaną ar “vodką”
it keletą kartų į metus negali pasiųsti delegatus į gėrė, vargu sutiktų taip pasielgti su Amerikos komu
rities susirinkimus, ji gerokai sušlubuoja savo nistų partijos šulais Browderiais, griaunančiais šio
.reigas eidama, nes prisideda prie migdymo viso aps- krašto demokratinę santvarką, kurią gina ir Roose
veltas, ir Willkie, ir visi ištikimi Jungtinių Valstybių
ities veikimo.
piliečiai.
Jei kada, tai šiais laikais visų drangijų ir visų orgajų kuopų valdybos turi būti akylos, į savo parei
kš didžiausio dėmesio turi kreipti. Nepaisymo ar apLenkų biuletenis “Poland Fights” No. 22-rame iške

Mes dažnai kalbame apie pačius didžiausius- dalykus:
ipginsime Ameriką”, “išgelbėsime demokratiją”, “įgymdineime taiką”, “išlaisvinsime Lietuvą” ir t.t. šaulanių užsimojimų negali būti. To reikia siekti ir sieaaae. Tačiau, kaip mes nudirbsime didžiuosius dar
ia, jei daug kas iš mūsų mažesniųjų, kasdieninių ne
degiame atlikti? Jokia tanta netari ateities, jei jos
imos yra suirusios. Jei kuopos nėra tvarkingos ik
iklios, tai kokios atities gali susilaukti organizacija?
i visų mūsų organizacijų vadovybės pradės sirgti neB&komingumo jausmu, kaip mes galėsime sėkmingai
voti dėl savo tautos ateities?
šiuo metu stovintieji prie mūsų organizacijų vairo
įonės ypač turi būti akylus, veiklūs ir dirbti net dauiu, negu tiesioginės pareigos reikalauja. Nesvarbu, ar
• yra tokio LRKSA ar kitos didelės organizacijos
titro, apskrities ar kuopos valdybos narys, visų pa
gos yra lygiai svarbios ir garbingos.
Kad kūnas būtų sveikas, kiekviena jo dalelė, kad ir
LŽiausia, turi gerai veikti. Visai taip yra ir su visuonės vienetais, organizacijomis. Gerai veikia kuopos
skyriai, jei jų valdybos savo pareigas atlieka; gyvos
apskritys, jei visos kuopos jose aktyviai dalyvauja;
ik iai gyvuos visa organizacija, jei nešlubuos nei kuo
ne! apskričių veikimas.
Kero metu, tiesa, mūsų gyvenimus savotiškai pasi
ūla. Daug daugiau iš mūsų pareikalauja valstybė,
iglnu darbo valandų pareikalauja dirbtuvė. Bet nei
styti nei dirbtuvė nereikalauja iš mūšy, kad m£s
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Su velionies žmona, kuri
yra gydytoja Pittsburghe,
dr. Baltrušaitienė, šiuos žo
džius rašantis susitiko Lie
tuvoje 1935 m. Ji dalyvavo
Pasaulio Lietuvių Kongrese.

iS» llIKlp,-

Po svietą pasidairius
Vienoj gazietoj skaičiau,
kad seniau Amerike kai ku
riuose pietų steituose buvo
tokių čerauninkų, kurie žmo
nes nuo slogos ir gripo gy
dydavo kepurėmis. Sako, li
gonį paguldydavo ir šalę jo

(Iš “Draugo” 1917 metų
rugsėjo 29 d.).
Rusijoj įsigali socialistai
radikalai-bolševikai... Socia
listai radikalai vis daugiau
įtakos įgyja kareivių ir dar
bininkų “sovietuose” ir va
ro pragaištingą darbą. Jiems
padeda Vokietijos šnipai......
Kuone visur sovietuose ra
dikalai paėmė viršų skiriant
atstovus į socialistų kongre
są... Kerenskis ieško prie
monių radikalų sąjūdžiui už
kirsti kelią.

Buvo pas prezidentą Smeto
ną “ant arbatėlės”. Be to,
dalyvavo pasitarimuose su
liaudininkais,
nevengdama
susitikti nei su katalikų nei
su tautininkų veikėjais.
Tad, tarp velionies ir jo
žmonos pažiūrų vis tik bu
vo nemaža skirtumo. Vienas
stovėjo už Lietuvos laisvę,
k.uoqaet kitas savo tautai
duobę kasė.
Toks reiškinys ne pirmas.
Linkėtina, kad jų kuo ma
žiausia būtų.
Lietuvių šeimų visi nariai
turėtų būti ištikimi savo tau
tai.
Mūsų negausingai tautai
yra gaila kad ir vieno žmo
gaus, atkritusio nuo tautos
kamieno.

pakabindavo jo kepurę. Pas
kui užduodavo tiek šnapso,
iki ligonis pradėdavo maty
ti dvi kepures. Ligonis tuo
met arba mirdavo, arba pa
sveikdavo.

Lietuvių
tarpe seniau
Amerike tokiu būdu čerauninkai šviesdavo žmones.
Koks nors šliupinis, ar cicilistinis čerauninkas sukvies
davo būrį žmonių į salę, pa
kabindavo Markso pikčerių
ir dūmindavo, kad jie yra
tikintieji žmonės. Taip “ap
šviestų” žmonių dar ir da
bar pasitaiko užtikti. Nuo
šliupinė ir cicilistinės “švie
sos” jie pasidarė gyvieji na
bašninkai, kurie tik valgo,
geria ir miega. Jokios nau
dos iš jų — kaip iš ožio
pieno — niekam nėra.

Jurgį Sirguliuką daktaras
padėjo ant dietos. Perdaug
svėrė ir dėlto turėjo nusiredusinti. Daktaro įsakymu,
jis turėjo tik sykį į dieną
nustatyto valgio sočiai pa
valgyti.
Užėjęs aną dien randu jį
prie stalo šutinant kilbasas
su kopūstais.
— Džiordž, — sakau jam.
— Pamiršai, ką tau dakta
ras prirašė? Kaip jis gali
tave pagydyti, jei pats nesi
laikai jo įsakymu?

— Palauk, — atsakė man
Sirguliukas, — dietą pradė
siu gruodžio mėnesį, kuomet
dienos esti pačios trumpiau
sios.

Gražiam restorane pietau
ja du biznieriai.
— Sakyk man, kada tu
geriausiai pasilsi? — klau
sia vienas.
— Mano žmona kasdien
popiet valandą pamiega...
— Bet aš klausiu, kad tu
pasilsi?
— Pasilsiu kaip tik tą va
landą, kuomet žmona miega.

PRIES PAT NUGRIM ZDANT f JŪRŲ DUGN£
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Šie laikai reikalauja iš lietuvio būti veikliu savųjų;
organizacijų nariu ir remti lietuviškąją, katalikiškąją
spaudą.
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SPAUDOS APŽVALGA
J?

Visi kenčia
“Vienybė” rašo:

“Šveicarų laikraštis praneša, kad Lietuvos okupan
tai išgabenę paskutinius žydus iš Vilniaus.
’
“Sakoma, kad jau pirmiau vokiečiai išžudę apie
60,000 žydų Vilniuje.
“Kaip žinoma, žydai apsigyveno Lietuvoje 14 am
žiuje. Istorikai sako, kad “Ispanijos karalius žydus
išgujo au lazda ir kalaviju, o Lietuvos kunigaikštis
juos priėmė su duona ir druska...”
“Vargšai žydai. Juos persekiojo Egiptas, Roma,
Ispanija, Rusija, šiandien juos žudo rudasis Europos
faraonas.

“Berods, ne viena žydų tauta šiandien kenčia “namtj nelaisvę”.

_______

■■■■■■■■■■B : . JI HSSIH

Amerikos lėktuvnešio Yorktovvn įgula pa siruošus palikti laivą, kuomet antru syk bu
vo japonų užatakuotas ir sužalotas paleista torpeda. Įgulai apleidus laivą, milžinas nu
skendo. (Federated Pieture Į.
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WILLKIE SUSITINKA SU STALINU

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TRYS VYSKUPAI, GUBERNATORIUS IR MAJORAS
DALYVAUS SV. JURGIO PARAPIJOS AUKSINIO
JUBILIEJAUS MINĖJIME
Šv. Jurgio Parapijos Auk
sinio Jubiliejaus. iškilmės įvyks š. m. spalio 25 d. Ryto,
11 vai. bus iškilmingos šv.
Mišios, Chicago arkivysku
pui ir daugeliui aukštų sve
čių dalyvaujant. Tą dieną
šv. Mišios — intencija visų
parapijonų, padėkojant Die
vui už visas malones, patir
tas per 50 metų. Spalio 26
d., 9 vai. bus pontifikalės šv.
Mišios, laikys vyskupas W.
O’Brien už mirusius šios pa
rapijos narius.
Spalio 27 d., 9 vai. bus
šv. Mišios už šios parapijos
jaunimą. Jas laikys vysku
pas Sheil. Kviečiami visi jau
nuoliai ir iš artimesnių vie
šųjų mokyklų.

Klebonas pasitiki,
kad oras atšils ir
piknikas įvyks
West Side. — Prasidėjo
ruduo. Oras staiga taip at
šalo, kad tiesiog išrodė, kad
jau ir bus šalta. Bet, ačiū
Dievui, kaip staiga atšalo,
taip ir staiga ir vėl maino
si, ir matyt, kad ateinantis
("Draufras” Acme telephoto;
sekmadienis gali būti tikrai
Wendell Willkie (dešinėje), speoialus prezidento Roose
vasariškas. Aušros Vartų
velto pasiuntinys, su Joseph Stalin laike konferencijos
parapija kaip tik ir laukia
Maskvoje.
iš Dievo tos malonės, nes
josios piknikas kaip tik pri- '
Gali įsakyti
puola ateinantį sekmadienį,1
spalio 4 dieną Vytauto par- j .v
uždaryti dantis
išgabenta darbams
ke.

20,000 llCtjYlŲ

Nors mūsų klebonas kun. į Vokietiją
J. Dambrauskas kovoja su
Spalio 25 d. 1 vąl. po pie-1
Prievarta gabenimas lie
slogomis, bet sako, kaip bus
tų parapijos salėj įvyks ju
taip, bet piknikas turi įvyk tuvių į darbus Vokietijoje
biliejinis bankietas. Jame ža
ti. Pasikvietęs vikarą, kun tebesitęsias. Tik ką neseniai
dėjo dalyvauti J. E. arki
Mykolą Jodką, parapijos ko gauta žinia iš Europos pra
vyskupas Stritch, guberna
miteto narius, sako, visi j neša, kad dabar į Vokietiją
torius Green, majoras Kelly
darbą, ruoškimės, o gerieji naciai yra darbams išgabe
ir daugybe aukštų svečių —
parapijonai ir plačios Chi nę apie 20,000 lietuvių. Vo
kunigų ir prelatų, šiame ban
cagos prieteliai mums pa kietijos vyskupai stengiasi
kiete privalėtų dalyvauti vi
dės. Kaip tarė taip ir padarė bent
dvasinius reikalus
si geresnieji parapijonys ir
Darbas ir prisirengimas ei aprūpinti: Kaikurie lietu
kaimynai — mūsų prieteliai.
na visu smarkumu — orga viai kunigai, kurie karo bu
Tiesa, šiam bankietui tikie
nizuojamos parapijos gabiau vo nublokšti į Vokietiją, da
tai atrodo nepigūs, t. y. $5
sios šeimininkės, pagelbinin- bar paskirti teikti religinius
kiekvienam. Bet visi bankie
kės, bartinderiai ir visa eilė patarnavimus tiems lietuto dalyviai gaus jubiliejaus
kitų darbininkų bei darbi vams darbininkams.
knygą, kuri kitiems kainuos
ninkių, kad skaitlingai su
vieną dolerį. Bažnyčios apei
važiavę kaip vietiniai taip ir
gos, dekoracijos bažnyčios
svečiai būtų sutikti ir pri 20 metu kaip veikia
viduje iš lauko ir salėje kai
imti, kaip kad West Sidėje Ijgfyygs dtStOVVbė
nuos nemažai — viskas šiais
visuomet daroma. Be abejo.
*
laikais brangu. Taigi, daly
nės, mes, parapijonai, mūsų JįmgrikOJC
vaudami bankietfa prisidėsi
jaunam ir sumaniam klebote prie išlaidų padengimo nui, padėsime, eisime į taiKaiP žlnomc’ Amerika,
Atsirado pora desėtkų para ką, dirbsime, o kiti važiuo- Pr'Paz‘"° Lietuvą nepriklau
pijiečių, kurie paklojo po
•
sime pasivaisinti
ir pasisve- soma 1922 m. liepos
r 27 d. Po
šimtinę, kiti ir po kelias šim
i
p
to Lietuvos pasiuntinybė
tines, kad įtaisytų puošnius
j Vašingtone buvo įsteigta
bažnytinius rūbus. Kiti įtai
_______________
1922 metų spalių mėn. ll
sė kitus dalykus, kaip tai
dieną. Tiesa, jau ir pirma
Liurdą, kuris kainavo pus Dainuos Aldona
I Vašingtone atstovavo J. Vi
trečio tūkstančio. Taigi, ti ja *
'
leišis, bet! pirmu Lietuvos
kiuosi, kad kiti geri žmonės UNCJOniSr
09(16
atstovu USA buvo Čarnecprisidės — dolerį kitą —
I";
S“*1'' ~
prie jubiliejaus Išlaidų, bent VaHeMns ir kili
nupirkdami bankieto tikieŠiandie, antradienį, 7 va
tą.
landą vakare iš stoties WG bai gerų pririnko. Ir kiti ra
ES radio klausytojams bus dio dalyviai bei pranešėjai
Kviečiu visus, kurie galė
malonu pasiklausyti gražių žada patiekti daug žingeitų, iš anksto nusipirkti ban
dainų ir malonaus balso Al-, džių dalykų ir sako, kad verkieto tikietus ir dalyvauti
donos Grigonis. “Dėdė” Vai ta visiems pasiklausyti. Tai
visose iškilmėse.
tekūnas rinko juokus net tris gi nepamirškime Peoples ra
Prel. M. L. Krušas, kleb. savaites ir tikimos, kad la- dio programos šį vakarą.

SKEUBKITCS

Lietuvos turto
Daug žuvo
Šiemet sueina 20 metų
nuo to kaip apyvartoje pa
sirodė Lietuvos
piniginis
vienetas — litag. Kaip, iino
me, Lietuvoje okupantai li
tą panaikinę įvedė rublius,
o paskiau kiti okupantai pa
nąjkinę rublius įvedė mar
kes. Tuo buvo padaryta ne
paprasti nuostoliai Lietu
vos žmonėms.

Plunksnų Kaldras

Baigė pasikalbėjimus

3221-25 S. HALSTED ST.

Kai perkate materlolą iš mūsų

krautuvės— už tiktai JĮ
LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutiniu
Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. ’
STORE, Ine.

Iš Londono pranešama,
kad Myron C. Taylor, prezi
dento Roosevelto asmeninis
pasiuntinys, vakar baigė pa
sikalbėjimus su popiežiumi
Piju XII ir išvažiavo iš Va
tikano į Ameriką.

Phone: YARDS 4778
Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota,

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

REMKITE
SENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ.
N.

KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR~CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas:

BOULEVARD

0014

~

4

'

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

• Mūsų Specialybė
Labai

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais |i«ptio.-tais
clotli kotai Įiarsidulda nužemintomis kainomis.

PAMATYKITE

1711 W. 47th SL

ŠIANDIENI

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J?

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
HH
vertės “elose out” kaina ................................................. ipjiA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

Pilnci Įrengtas Chirurgijos DeItartiuentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsakomingi Chirurgai-Daktirai.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

Pilnai Įrengta FliysiotUerajiy Departmentas priskaitant Diatherįny, U.tra Violet Ray, Slnusoidal
ir kitus moderniškus metodus
gydymo.

........... OSYIS

................

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <t«Q flt :1»: C1C 7 C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
v
ų>AU., m

FUR COATS, $75.00 vertės,
<tjnq fin
Parsiduoda po tiktai ..........................................................ųJAO.UU

Pilnai Įrengtas X-Itay Depart
riM-ntas daktarams ir pacientams.

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų OC QC S. <CQ OC
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina
11 4JU.au

Nė vienom v ertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų
geriausias gydymas ir priežiūra
Ras link mokesčių, susitarsime
kad būtų jums ko iiatogaiLsia.

MERGAIČIŲ KOTAI lr DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.05, parsiduo- 4*1 QQ
da po tiktai ..............................................................................
$15.00 vertės KOTAI,
<j«q nr
parsiduoda po tiktai .......................................................... 4)0./O

KALBAM LIETUVIŠKAI

. GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell SL

—-

Labai Svarbus Visuomenei^
PRANEŠIMAS

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

JF

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defensė dirbtuvių, bet The Vilija
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —»

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
Dlning Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovee.

Natlonally

THE VILIJA COAL CO.

CARDS TAKE THE PENNANT

PATYS

arba

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

Pilnai Įrengtas M (iii kos Dcpartnientas gydymui visokių ligų —
smarkių ir liglaikinių.

■■

IR

ATEIKITE

828 W. 35th PLACE
Phone: YARda 2330

■

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

VICTORY HOSPITAL

UvežJoJ&ma
po vLsą
Ohicago.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAAĄRHONĘg,
L LU
TES .u "casea" — 135.00, 137.60,
346.00 lr 876.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPAN1SKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
36.50, 33.50, 312.50 Iki 335.00.
STRIUNINIAI BASAI — 360.00,
3125.00 ir 3160.00. BASO U2DENOALAS — 312.00. SMlCELA1 8MUIK0MS,
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — 31 60, 33,00, 36.06,
310.00 lr 315.00 Striūnos d61 vi
sų vlrOmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 313.50,
328.50. 326.00. 360.00. PEDALS,
HI BOYS, CTMBOL8, DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
b rasa lr “reed” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnotams,
TrlOboms,
Saiaphones,
Smulkoms lr Oultarams.
GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP
•14 Maswtil SL, Chlcago.

PATALŲ —

24 vai. patarnavimas

LIQUOR
ĮSTAIGA

DIDELIS lfil*AItDAVi~.AS MUSŲ
MILŽINIŠKO STARO MUZIKALINIV INSTRUMEMTŲ.
PAMIKAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NUlAPAltDUOTI

PADAROME IŠ JŪSŲ

Pranešama, kad naciai
Paryžiuje areštavo 250 ame
rikiečių ir patalpino juos
zoologijos sode, beždžionių
Dabar yra lasvanoriška name.
laikraščių cenzūra. Kiek
vienas laikraštis turi žino
N E W VICTORY
ti ką jis gali talpinti į lai
HOSPITAL
kraštį ir ko ne. Bet jai lai
Po nauja vadovyste.
kraščiai ir radijas nesugabės būti džentelmenais, tai
Naujai išdekoruota ir
gali sulaukti laiko, kad įsa
įrengta.
kys uždaryti dantis.

WHOLESALE

“DRAUGE"-

advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS

3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

FACTORY REPRESENTATIVE
J

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6081
NEŽIŪRINT KUK BONA — NAMUOSJ5 — SVEČIUOSE — I
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
I
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI]

%

CRANE

ITAPCUTIJ' “
Vienintėlis Ir Smaglauaiaa
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje I -

- VIENUOLIKTI METAI! -I
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS DUmomia 8:80 v. vak.|
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Ernie VVhite, Cardinal piteher, Crossing plate with third of the St. Louis Čardinals
nine runs as the Cards beat Chicago Oubs 9 to 2 at St. Louis to cinch the National
League pennaut

4

Sl

T v.,-

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo*
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuoiąu, mes siūlome, tiesiog iš geležin
keliiu) karo jums:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI,

f*

COAL

gėnūtRe' pocahontas,

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........

WHFC-I45O kil.

*8.65
*8.95

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $in r n
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU

6755 So. Westen> Avenue
Phone: GROvehiU 2242

TEL. PORTSMOUTH 9022

5332 SO. LONG AVE

ift

y}

/uu.

» 1

D

ft

I> R

* r> O A A

Antradienis, rūgs. 29, 1942

KINAI DIRBA UŽFRONTĖJE

Ieškomas penkiolikos
metu vyrukas

Lietuviai kariai kovoje už U. S.
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
Anicetas Janavičius 1940
metais įstojo į IJ. S. Navy
ir dėl savo gabumų buvo pa
siųstas į mokyklą ir ten iš
buvo 7 mėnesius ir mokinos
operuoti radiją.
Laimingas išvengė

japonų atakų

Jūreivis Anicetas Janavičius

Anicetas Janavičius gimė
1918 m., balandžio 17 dieną,
Chicagoje, III., jo tėvai —
Juozas ir Uršulė Janavi
čiai; jis baigė gimimo šv.
Panelės lietuvių pradinę mo
kyklą ir St. Rita high
fcchool, čia jis gavo aukso
inedalį už gerą elgesį.
L>. Anicetas Janavičius dir
bo North Western universi
tete ir vakarais per du me
tus ėjo mokslus; jis buvo
North Western universitete
gydytojo pagelbininkas.

Kada japonai, 1941 m.
gruodžio 7 dieną užpuolė
Pearl Harbor, tai A. Jana
vičius ten buvo ir japonų
kulkos jo nepalietė; dabai'
jis yra ant Honolulu laivo;
Urvuose pasislėpę nuo japonų bombų Kinai aiuziausia
jo adresas U. S. S. Honolu paskuba dirba, kad sušelpus savo brolius nukentėjusius
lu C-O. Fleet post offiee nuo karo ir pabėgusius į šiaurės Kiniją. Tik šiame vie
San Francisco, Cal.; prieš name urve kinai yra pagaminę 3 milijonus blankietų ap
išvykdamas į U. S. Navy, sigynimui nuo žiemos darganų. (Federated Pietures).
jis gyveno 1233 S. Rockwell
str., Chicago, III.

Chicagietis Solomon kovose

"Draugo" vajus
Ciceroje
Pereitą sekmadienį šv.
Antano lietuvių parapijos
bažnyčioje,
Ciceroje, spaudos reikalais buvo pasakyti
pamokslai. Ciceroje šią sa
vaitę prasidėjo “Draugo”
vajus. Laikraščio vajumi su
sidomėjimas labai didelis.
Federacijos skyrius pasiža
dėjo vajaus metu padėti,
kad kodaugiausia žmones
užsisakytų “Draugą”.

lėktuvais susidoroti — dvi! dešimt trys japonų lėktu
vai buvo numušti, o likę nu
skrido. Nepaprastai smar
kios kovos vyko, tik ugnis
ir dūmai aplinkui siautė, at
“Kovos prieš japonus So rodė, kad kaip pragare, bet
lomon salose prasidėjo rug mums mūšis pavyko ir mes
įžengėm į Solomon salas”.
piūčio 7 dieną. Mes pradė
jom žygį į Tulagi ir Guada
lcanal, mūsų marinai vei
kia, mums pasisekė įžengti Pagyvintas senų
į Solomon salas. Japonų lėk
tuvai veikia ir bombarduo daiktų rinkimo vajus
ja mus. Iš dvidešimt japonų
Vakar Chicagoje gyviau
lėktuvų buvo 12 numušta.
subrusta rinkti seną meta
Kitą dieną atsiranda 50 ja
lą — geležį, plieną, varį ir
ponų lėktuvų ir mus bom
t. t. Už seno metalo laužą
barduoja, bet šį
kartą
bus mokama.
mums pasisekė su japonų
Jei kas turi senos gele
žies, plieno ar vario — teatiduoda
karo produkcijai,
Žuvo vienuolikos
nes tuo žygiu prisidėsime
vaikų tėvas
prie Amerikos pergalės.

Chicagietis Pvt. Ralph E.
Whehan parašė laišką savo
bosui ir tame laiške aprašo
Solomons kovas.
Pvt. Ralph E. Whelan ra
šo:
'

Jūreivis E. Staugaitis
Edvardas Staugaitis gimė
1919 m., rugsėjo 24 dieną,
I
•
j Waterbury, Conn.; jo tėvai
Jonas ir Teofilė Staugaitis.

Edvardas Staugaitis Newarke, N. J., baigė pradinę
ir aukštesnę mokyklą; yra
geras sportininkas, dirbo
prie troko už padėjėją;
Edvardas Staugaitis 1942
m. sausio 2 dieną įstojo į
laivyną ir dabartinis jo ad
Dr. P. Vileišis išvyko resas: Utility Squadron 4
C.-O. Postmaster New York
Dr. P. Vileišis, Lietuvių 'City’ N- Y-; Prieš >Svykcla-

A
Pereitą sekmadienį prie
Tautinės Tarybos viee pir- raas » laivyną, jis priklausė Van Buren gatves automo
mininkas, su žmona ir dūk- j Prie International unijos ir bilis palietė ir užmušė vie Vienuolė per
rele iš Chicagos išvyko į šv- Trejybės lietuvių para nuolikos vaikų tėvą, kuris penkiasdešimt metų
Waterbury, Conn., kur ma pijos Newarke, N. Y.; tėve ligoninėje buvo atpažintas,
no ilgiau ten pabūti pas liai gyvena šiuo adresu: 17 kad tai yra Fedro Colange- prie anglių pečiaus
Hensler St. Newark, N. J. lo, 55 m., 2920 W. Congress.
savo gimines.
Edvardas Staugaitis yra" Automobilio vairuotojas bu
Sesuo benediktinė Mary
gražaus būdo vyras ir moka vo Joseph Treccia, 1300 So. Elizabeth, Duluth, Minn.,
Karių pramogos
su visais gražiai sugyventi; Pulaski str.
penkiasdešimt metų kaip
'jis yra patenkintas jūreivio
krauna anglis į krosnį. Se
((Chester I Barnadr, Uni gyvenimu.
suo Mary Elizabeth
pir
Spalių mėnesį
ted Service organizations
miau dirbo Šv. Onos ligoni
prezidentas, pareiškė, kad
nėje ir ten pečius prižiūrė
4,478 dviračiai
yfa daugiau kaip tūkstantis
Edvvard J. Kelly, Chica
jo. Vėliau ši ligoninė buvo
• Skyrių, kurie rūpinasi šutei gos mayoras, paskelbė nuo
Illinois Valstybėje 1942 paversta į senelių prieglau
kti kareiviams pramogų, kai spalių 4 iki-10 dienos apsau m. spalių mėnesį bus leista dą ir sesuo Mary Elizabeth
jie paleidžiami liuoslaikiui. gos nuo gaisrų savaitę.
! pirkti 4,478 dviračiai.
pasiliko šioje prieglaudoje
U’
.
ir dabar ten krauna anglis į
WISCONSIN HOLDS NOTRE DAME TO 7—7 TIE
pečių.
Sesuo Mary Elizabeth jau
atšventė 75 metų sukaktį,
kaip ji yra vienuolė.

Mrs. Alice Ravvlinford,
3336 Sheffield ave., ieško
savo sūnaus
Raymondą,
penkiolikos metų amžiaus,
kuris prieš vienuoliką savai
čių paliko namus ir išėjo į
pasaulį. Raymondas išeida
mas pasakė: “Aš noriu pa
rodyti pasauliui ką aš ga
liu”. Raymondas lankė Lake
View high school ir pasižy
mėjo moksle.

mu

X šiandie šv. Mykolo šve
ntė, vardadienis: prel. Kru
šo; kun. Urbonavičiaus, TT.
Marijonų novicijato vedėjo;
kun. švarlio, ŠŠ. Petro ir
Pauliaus parap. klebono; ku
nigo Jodkos, MIC., Aušros
Vartų parap. vikaro ir visų
Mykolų, visokio amžiaus ir
Raymondas pareiškęs, kad
luomo, kurių tarpe yra dien
jis norįs dirbti farmoje. Mo
raščio daug skaitytojų, bentina bandė atkalbėti, bet
dradarbių ir bičiulių.
Jie
nieko negelbėjo. •
šiandie susilaukia daug svei
kinimų. Jų tarpe ir mūsų
sveikinimas ir linkėjimas il
Karo bonų kvota
giausių metų.

rugsėjo mėnesiui

X Sniegas Indiana valsty
bėj. Buvo išvykę grybauti
praeitą sekmadienį pasako
ja’ kad už 70 mylių nuo Chi
cago Indiana valstybėj vis
kas padengta storoku snie
go blankietų. Dėl to ir Chi
cago reikia namuose pečius
kūrenti, kaip prieš Kalėdas

X Antanas Kunickas, ge
rai žinomas Westsidietis ir
Vyčių, Organizacijos ve kėjas, šiuomi laiku gydosi šv.
Kryžiaus ligoninėje — (ran
dasi kamb. 207). Linkime
jam greit pasveikti ir grįžti
mūsų tarpan.

X Ona Maslauskienė, 945
W. 32 St. sunkiai susirgo.
Pažįstamieji prašomi atlan
kyti.
X Juozas Narbutfis, 3200
S. Green St., buvęs vestsaidietis, serga ir išvežtas į
miesto ligoninę.
X Jūrų kap. P. Labanaus
kas, kaip teko patirti, nese
niai priimtas į California In
stitute of Technology, kan
didatu Master of Sciences in
Electrical Engineering laips
niui gauti. California Insti
tute of Technology yra vie
na žymesniųjų Amerikos mo
kyklų, turinti profesorių tar
pe keletą Nobelio laureatų.
Kpt. Labanauskas. atvyko į
Jungtines Valstybes pereitų
metų birželio mėnesį, dirbo
kurį laiką ant lietuviško lai
vo ‘Deny’ ir yra įteikęs pra
šymą įstoti į Amerikos ka
ro laivyną. Linkime pasise
kimo.

ši mėnesį karo bonų par
davimas pasieks nustatytą
kvotą. Buvo numatyta per
šį mėnesį karo bonų par
duoti už $57,000,000. Per
paskutines mėnesio dvi die
nas žmones raginami pirkti
karo bonus, kad būtų įvyk
X LRKSA Chicago aps
dyta nustatyta kvota.
kritis ruošiasi naujų narių
vajui, kuris prasidės lapkri
čio 1 dieną. Praeitą sekma PLATINKITE “DRAUGĄ’
dienį įvykęs susirinkimas iš
Kiek Amerikoje
rinko vajaus planams suda
yra gyventojų
ryti komisiją, šiam susirin
kime pasigesta atstovų iš
1941 metais
Jungtinės šių kuopų: 15, 16, 48, 101 ir

Amerikos Valstybėse naujų
gimimų buvo 2,728,000, o
mirimų buvo apie 1,442,000.
Gyventojų padidėjo 1,327,000. 1942 m. sausio 1 dieną
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse buvo 133,965,000 gy
ventojų.

Sužeisti aštuoni vaikai
Pereitą sekmadienį Auro
roj buvo sužeisti aštuoni
vaikai. Vaikai važiavo šie
niniuose ratuose. Į vežimo
galą sudavė automobilis, aš
tuoni vaikai liko sužeisti, o
automobilio vairuotojas liko
užmuštas.

Drukstorninkų
suvažiavimas
Chicagoje, Sherman vieš
buty, spalių 5-9 dd., įvyks
drukšterninkų-aptiekorių su
važiavimas. Tikimasi, kad
suvažiavime dalyvaus dau
giau kaip 3,500 atstovų.
PLATINKITE

“DRAUGI

ATYDA!!

303.♦ /
X

Solistė

Ona

Piežienė

šiandie gieda Šv. Jurgio baž
nyčioje per iškilmingas šv.
Mišias, kurias laikys prela
tas M. L. Krušas savo var
dadienyje. Po Mišių šv. pa
rapijos salėj kleboną svei
kins mokykla, chorai ir k.
X Vakarinių valstybių lie
tuvių katalikų seimelis, ku
rį kasmet sušaukia Federa
cijos Chicago apskritis, šį
met įvyks lapkričio 15 d..
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos salėj, Bri
ghton Park. Seimelis prasi
dės šv. Mišiomis 9 vai. ryto.

X Šv. Kryžiaus parapijos
salėj, orui atvėsus, kas sek
madienis bus žaidžiama kau
liukais. Klebonas ir parapi
jos veikėjai jau ruošias prie
tų pramogų.
X Gaudentas Gudas, sū
nus P. ir U, Gudų, 901 W.
33rd St., savanoriu pasida
vė į U. S. aviaciją. Perėjo
visus bandymus ir praeitą
penktadienį prisaikdi ntas.
Kol bus pašauktas veikiančion armijon, lanko Woodrow Wil8on Junior College.

Budriko Rakandų, Radio,
Jewelry Krautuvė dvejos
lubos ir didelis beismontas
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Karpetų užpirktų kada
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591
Budriko žymus Radio progra
mas iš WCFL 1000 K. Sekmat
dienio vakare, 9 vai. drama,
dainos, orkestrą.

Triangle
PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Range Oil
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protcction
4or your

PANAUDOKITE PROG£ DABARTINĖMS ŽEMOMS
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 3y2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
* "Brauran"

Arm,

A Badger team that showed unexpected defensive strength held the Notre Dame
Iriah to a 7 to 7 tie at the season opener at Madison, Wis. Bill x Earley, Notre Dame

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos

burnerlų švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl burnerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, III., Tel. CAN. 2020

