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STALINGRADE LEMIAMOS VALANDOS9

Wallace pagerbė 
kunigus, iškovojusius 
laisvę Meksikai

LOS ANGELES, Cal. — 
Meksikiečiai čia minėjo 132 
metų Meksikos nepriklauso
mybės sukaktuves. Sureng
tas pokylis. Los Angeles ar
kivyskupas J. J. Cantwell 
sukalbėjo maldą. Vakaro 
kalbėtoji! buvo vicepreziden 
tas Henry A. Wallace ir Mi
guel Aleman iš Meksikos.

“Mažoj bažnyčioj Dolores 
—už 70 mailių šiaurių^ link 
nuo Mexico City — kun. Hi
dalgo pirmutinis iškėlė savo 
garsų šūkį už laisvę,” kalbė
jo viceprezidentas. “Liaudis 
pritarė tara šūkiui ir lyg jū
ros banga iškilo masinis są
jūdis, koks vargiai kur ki
toj šaly galėjo būti jam ly
gus.

“Kai kun. Hidalgo žuvo, 
jo vietą užėmė kun. Morelos 
ir toliau kovojo už žmonių 
laisvę. Kun. Morelos laimėjo 
kovą. Jis pagamino konsti
tuciją. Panaikinta vergovė 
ir rasėms pripažinta lygy
bė.”

Viceprezidentas dar pažy
mėjo, kad kovose už Meksi
kos nepriklausomybę svar
biausią vaidmenį turėjo re
ligija.

Prez. Rooseveltas 
lankės ir Illinoise

WASHINGTON, spalio 1. 
—Baltieji Rūmai iškėlė aik
štėn, kad per paskutines dvi 
savaites prez. Rooseveltas 
lankė karo gamybos fabri
kus vidurinėse vakarų vals
tybėse. Jis buvo ir Illinoise 
—Great Lakęs Navai Train- 
in,g stotyje, netoli Waukega- 
no.

Apie prezidento lankymą
si žinios buvo cenzūruoja
mos. Aikštėn iškelta prezi
dentui grįžus į Washingtoną.

. - '□ 
Užšaldyta tarnyba 
geležinkeliais

WASHINGTON, spalio 1. 
'—Office of Defense Trans
portation direktorius J. B. 
Eastman įsakymu nuo šio 
spalio 4 d. užšaldomi viso
kie specialūs keleivinių trau 
kinių važinėjimai.

Sakoma, tuo būdu didžiau 
siarf smūgis užduodamas 
sportui. Daug nukentės fut
bolas ir arklių lenktynės.

CAIRO.—Du britų bombo
nešiai Matruhe padangėse 
susidūrė su ašies bombone
šiais ir jų tris numušė.

WASHINGTON. — Dar
buojamasi prieš lapkričio 
rinkimus pravesti karo tak
sų bilių.

PREZIDENTAS APŽIŪRI KARO GAMYBĄ
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Priešakiniu automobiliu važiuoja prezidentas Rooseveltas. Jis apžiūri išrikiuotų didžiųjų bombonešių gamy
bą Ford Willow Run (Mich.) fabrikų aikštėje. Preziden to automobilį lydi slaptos tarnybos agentai (Official 
Navy photo).

Naujojoj Gvinėjoj sąjungininkai 
blaško japonus; priešas atsimeta

Japonams darosi karšta; viskq
paskui save palieka ir atgal nešdinasi

GEN. MacARTHUR ŠTA- Į ku japonai per 10 mailių at- 
BAS, spalio 1.—Sąjunginin- gal atblokšti per Owen Stan 
kų pajėgos Naujojoj Gvine- , ley kalnus. Nauro miestelio 
joj persi vožė per kaikurias apylinkėse japonai per sku-
Owen Stanley kalnų viršū
nes ir vejasi antšl$.itėmis 
bėgančius japonus.

GEN. MacARTHUftO 
ŠTABAS, spalio 1.—Šiandie 
išleistu komunikatu pažymi
ma, kad Naujojoj Gvinėjoj 
sąjungininkų kariu o m e n ė 
atsiėmė miestelį Nauro, už 
42 mailių nuo Port Moresby. 
Tas reiškia, kad trumpu lai-

Iš Dakai iškeliami 
europiečiai

VICHY, spalio 1.—Iš -ofi
cialių šaltinių pranešta, kad 
Pierre Boisson, Dakar gu
bernatorius, nusprendė iš to 
prancūzų Vakarų- Afrikos 
uosto evakuoti visus euro
piečius, ypač moteris ir vai
kus.

Tuo tikslu gubernatoriais 
nuosprendžiu surašyta ten 
visi gyveną europiečiai, kaip 
civiliniai, taip militariniai.

* Aiškinama, kad tas daro
ma apsaugos sumetimais.

Karo reikmenys - 
lėktuvais vežami

WASHINGTON, spalio 1. 
—Iškeliama aikštėn, kad di- 

: deliais lėktuvais iš Alaskos 
. karo reikmenys , pristatomi 
Kinijai ir Rusijai tais šiau
riniais keliais. Šių prekinių 
orlaivių skaičius kaskart 

1 didinamas ir transportacija 
plečiama.

botumą paliko daug įvairių 
savo karo reikmenų, kas te
ko sąjungininkams. Japonai 
taip tolokai paspruko, kad 
iki šiandie sąjungininkų prie 
šakinės sargybos su jais ne
padarė jokio kontakto.

Spėjama, kad japonai 
paspruko už keleto mailių į 
savo pirmiau turėtas pozici
jas kalnų antšlaitėje arti 
Menari. Tenai sąjungininkų 
lakūnai juos atakuoja. Pra
nešta, kad keliose ten japo
nų pozicijų vietose sukelti 
gaisrai orinėmis bombomis.

Sąjungininkų lakūnai, be 
to, vakar ir vėl atakavo ja
ponų bazę Būna, kuri yra ,už 
78 mailių nuo Nauro.

Be to, ata*kuotos dar kitos 
japonų dvi bazės Solomon 
salose. * Japonai atakuoti ir 
Buka saloje.

Senatas pravedė 
kainu bilių

WASHINGTON, spalio 1. 
—Senatas visais balsais pra
vedė kainų bilių taip, kaip 
prezidento Roosevelto buvo 
nurodyta, išėmus kai kurias 
mažai reikšmingas smulk
menas. Po ilgų svarstymų 
farmų bloko senatoriai turė
jo nusileisti.

Be to, bilium prezidentas 
autorizuojamas sulyg savo 
nuožiūros lapkričio 1 d. sta
bilizuoti atlyginimus ir al
gas.

Svetimšalių namuose 
atliktos kratos

INDIANAPOLIS, Indiana, 
spalio 1.—Praeitą pirmadie-x 

/nį ir paskui antradienį fede
raliniai agentai atliko kra
tas 62 svetimšąlių nepilie- 
čių — vokiečių įr italų, na
muose, trijuose Indiana mie
steliuose; Gary, South Bend 
ir Fort Wayne.

Rasta ir konfiskuota 33 
trumpųjų bangų radijo pri
imtuvai, 32 įvairių rūšių gin 
kiai, 18 kamerų, nemažai 
amunicijos ir daug kitokių 
įtartinų daiktų.

Kol kas dar nė vienas tų 
visų daiktų savininkas nea
reštuotas. Bet reikia laukti 
suėmimų.

Tauta galinti
gyventi be unijų

TORONTO, Ont., spalio 1.
— Rear adm. Ben Morceli, 
U.*S. laivyno dirbtuvių ir 
krantinių biuro viršininkas, 
kalbėjo Amerikos Darbo fe
deracijos statybos departa
mento amatininkų suvažia
vime.

Admirolas įspėjo orgsnizuo 
to darbo vadus, kad jie prieš 
paskelbiant kokį nors strei
ką pirmiau giliai pagalvotų 
ką darą. Karo metu, jis sa
kė neturi būti vietos strei
kams, nes tas bus nepaken
čiama. Darbininkų vadai tu
ri žinoti, kad tauta negali 
gyventi be darbininkų, bet 
be unijų—visados. Jis nuro
dė, kad be darbininkų unijų 
apsieina Vokietija, Italija ir 
Japonija.

BERLYNAS (per radiją).
— Propagandos ministras 
Goebbels įspėja neutralines 
valstybes, kad jos laikytųsi 
Vokietijos skverno.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU"

Maskva tai pripažįsta ir
miestą ginti pasiųsta atsargų

✓
Stalinas telefonu vadams įsakė 
nieku būdu nepaduoti miesto naciams

Užšaldytos visos 
vartotos padangos

WASHINGTON, spalio 1.
— Kainų administratorius 
Leon Henderson sulaikė vi
sų vartotų padangų ir tūbų 
pardavimą ir pranešė, kad 
artimiausiomis dienomis tai 
visa bus racijonuojama. Iki 
šioliai buvo racijonuojamos 
tik naujos padangos ir tū
bos.

Tas liečia ne tik automo
bilių, bet ir sunkvežimių ir 
busų padangas ir tūbas. Ta
čiau anto pardavėjams ir 
toliau leidžiama parduoti 
vartotus automobilius, turin 
čius vartotas padangas.

Du U. S. transportai 
nuskandinta

WASHINGTON, spalio 1.
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad kovose su ja
ponais Solomon salų zonoje 
nuskandinta du U. S. trans
portai — U.S.S. George F. 
Elliott, 8,378 tonų, ir U.S.S. 
Gregory, 1,060 tonų.

Tarp vyrų nuostoliai ma
ži. Transporto Gregory ka
pitonas Įeit. kom. H. F. Ba- 
uer yra tarp dingusiųjų.

Kanados laivynas 
skandina submarinus

OTTAWA, Ont., spalio 1. 
—Kanados laivyno ministras 
pranešė, kad šios britų do
minijos laivynas per pasku
tinius mėnesius nuskandino 
šešis ašies submarinus.

W ASHINGTON. — Karo 
gamybos boardo pirhainin- 
kas D. M. Nelson praneša, 
kad karo gamyba per rugsė
jį nepatenkinama. .

MASKVA, spalio 1.—Sta 
lingradą ginti pasiųstos gau 
singos rusų atsargos, prie 
kurių prisijungė ir Volgos 
karo flotilė.

Čia viešai pripažįstama, 
kad Stalingrade vyksta le
miamos kovos ir niekas ne
žino, kaip jos užsibaigs.

Pranešta, kad Stalinas te
lefonu iš Maskvos įsakė Sta
lingrado gynėjų vadams nie
ku būdu nepaduoti miesto 
vokiečiams.

Krasnaja Zviezda praneša, 
kad apie 1,000 vokiečių lėk
tuvų kasdien atakuoja mies
tą. Nepaprastai daug civili
nių gyventojų nukentėję. Su
naikintos mokyklos, univer
sitetas, ligoninės ir fabrikai.

MASKVA, spalio 1.—Čia 
pripažinta, kad Stalingrado 
šiaurvakariniam šone vokie
čiai su tankais pažangiuoju. 
Bet Kaukazo fronte raudo
noji armija sutriuškino visą 
8,000 rumunų kalninę divi
ziją, anot karo vadovybės 
pranešimo.

Šiaurvakariniam Stalingra 
do šone vokiečiams pažan- 
giavimas brangiai atsieina. 
Vakar ten įvykusiose kovose

IS LAUŽO GAUNAMAS 
GERIAUSIAS PLIENAS

NEW YORK, spalio 1. — i 
Dalykų žinovai aiškina, kad! 
iš įvairių aprūdijusių gelž
galių, kurių daug visur apie 
namus ir kiemuose mėtosi, 
padirbamas toli geresnis 
plienas, negu iš naujos gele
žies. Ir iš geležies laužo plie
no gamybai procesas yra 
lengvas ir todėl greičiau darj 

,baa atliekamas. Lauže yra1 
mažiau karbono, mangane&o, 
fosforo, sieros ir silikono, 
kurie darant plieną turi būti 
pašalinti. Jei geležis pakei
čiama plienu, tad tas nepra
randa niekados plieno savy
bių. Tik rūdys gali jį sunai
kinti. Bet kiek jo išlieka, vi
sados yra tinkamas.

Štai kodėl visoj šaly vyk
sta laužo rinkimo talka. Lau 
žui yra vertinama kiekviena 
mažiausia ir didžiausia me
talo dalis. Per ilgus metus 
Amerikoje kuone pusė plie
no gaminama iš laužo. Taip 
buvo prieš karą. Šiandie gi 
laužo daugiau reikia.

Kai kas klausia, kodėl 
šiandie geležis nedirbama iš 
rūdos. Juk geležies rūdos 
yra pakankama. Tas tiesa, ‘ 
kad rūdos pakankama. Nor

i sunaikinta 15 vokiečių tan
kų, 14 motorinių vežimų, dvi 
mortarų batarėjos ir apie du 
batalijonai karių.

Savo rėžtu sovietų kariuo 
menės žygis prieš vokiečių 
kairįjį sparną Stalingrado 
fronte, kad palengvinti pa
čiam miestui, nuolat plečia
mas. Tenai vokiečių kontra
takos atmušamos.

Pietrytuose nuo Novoros- 
siisko sutriuškinta trečioji 
rumunų divizija. Nukauta 
ir sužeista apie 8,000 rumu
nų. Ten priešas neteko 27 
patrankų, 7 tankų, 75 kulko
svaidžių, 50 motorinių veži
mų ir 2 amunicijos krovinių. 
O viena rumunų kareivių 
kompanija perėjo sovietų 
pusėn.

Kaukazo fronto vidury su
naikinta 26 vokiečių tankai 
ir 18 lėktuvų, be to, nukau
ta apie 1,500 karininkų ir 
kareivių. Vokiečiai ten visur 
sulaikyti.

Kitose viso ilgojo fronto 
dalyse vokiečiai irgi atmu-« 
sami.

Baltijos jūroje nuskandin
tas 10,000 tonų priešo trans
portas.

maliniais. laikais iš rūdos 
procesuojama geležis, o iš 
šios plienas, šiandie karo 
metru skubotam darbui ne
užtenka krosnių, kuriose rū
da suliedinama ir procesuo
jama. Vieną naują krosnį 
pastatyti ima apie vienerius 
metus ir tas atsieina apie 
penkis milijonus dolerių. Nė 
ra laiko krosnis statyti. No
rima apsieiti su turimomis 
krosnimis ir todėl šaukia
masi laužo, iš kurio plieno 
gamyba yra pigesnė ir grei
tesnė. i

Karo reikalams reikia 
daug plieno. Kiekvienas tu
ri tai įsisąmoninti ir prisi
jungti prie laužo rinkimo.

Prezidentas Rooseveltas 
pageidauja, kad iki sausio 
1 d. būtų surinkta mažiau
sia 17 milijonų tonų laužo. 
Jei bus surinkta daugiau, 
tuo geriau. Tada bus padi
dinta plieno gamyba.

ST. LOUIS, Mo.—Amuni*♦
cijos fabrike įvyko sprogi
mas. žuVo Francis S. Rako- 
wiecki, 19 m., ir John Man
kus, 23 m. amž.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mirė Andrius 
Gustaitis

Detroit lietuviai neteko 
vieno seniausio gyventojų 
ir veikėjo asmenyje a. a. 
Andriaus Gustaičio, 64 m. 
amžiaus, kuris, po netoli 
dviejų metų sirgimo vėžio 
liga, mirė rugsėjo 30 d.

Velionis buvo plačiai 
Detroit. žinomas. Ilgą laiką 
gyveno Sv. Jurgio parapi
jos (East Side) ribose ir dė 
jos prie parapijos, draugi
jų ir kiekvieno lietuviško 
tautinio veikimo. Ten išau
gino ir įsąmonino gražią šei 
mą: du sūnus ir dvi seserys 
iš kurių ypatingai žinoma 
savo veikimu Doma (Domi
cėlė). Prieš ištekėdama la
bai daug veikė su jaunimu 
— vyčiais, keliais atvėjais 
buvo net centro valdyboje. 
Ištekėjusi už dain. Ant. Ka
minsko Chicagoje taip pat 
nesiliovė veikus Marąuette 
Park kolonijoj draugijose: 
Moterų Sąjungos 67 kuopo
je, Šv. Teresės draugijoj ir 
kitose, taip pat dažnai ben
dradarbiauja ir dienraščiui 
“Draugui” žiniomis savo la 
kia plunksna. Kiti sūnūs ir 
duktė gyvena Detroite ir 
dalyvauja lietuvių veikime.

Velionis prieš pat mirtį 
įsigijo gražų namą arčiau 
West Side, todėl laidotuvės 
įvyks iš šv. Antano lietu
vių bažnyčios.

Netekusi pavyzdingo tėvo 
šeimai daugybė pažįstamų
jų reiškia užuojautos Stsj

to, tuo kart pas a. a. k.un. 
Čepanonį parapijos mokyk
loj vaikus mokino.

Medonis daug darbuotės 
parodė prie katalikiškų or
ganizacijų visur užimdamas 
valdyboj vietą. At/vykę į 
Detroitą prieš keliolika me
tų ir čia visur abu darbuo
jasi. Jų darbuotė eina vie
nybės palaikymui visame 
bendrame katalikų veikime.

Jubiliatai išaugino keturis 
sūnus, kurių vyriausias Pet
ras tarnauja U. S, karluo 
menėj lakūnu.

Sveikiname darbuotojus 
25 m. vedybinio gyvenimo 
proga ir linkime toliau sėk
mingai darbuotis.

X Karolis ir Julė Juškevi
čiui rūgs. 26 d. savo dukre
lei Valerijai, baigusiai slau
gės profesiją, surengė IAS 
svetainėj šaunų bankietą, 
kuriame dalyvavo arti 20G 
žmonių. Svečiai vaišinti nuo
širdžiai. Naujai profesijona- 
lei Valerijai sudėta linkėji
mų ir dovanų.

WAR BONOS
i When the Mariaes get thelr Serv
ice pack, thare U included thereln a 
bright shiny new shovel cased in a 
muslin carrier. The sbovel coste M 
cente and the carrier M eeate, ert 
|1.07 for the ensemble.

These intrenching shovels are 
used by the Marines around camp, 
digging trenches, setting up barbed 
wire entanglemeots and ld many 
other ways. Your purchase of War 
Bonds and Štampe every pay day ca* 
readily eąuip our forces with these 
necessary implementa for vrarfare. 
Invest at least ten percent of your 
Income every pay day. Buy War 
Bonds and Štampe from your bank, 
your postofllce and at retail storas. 

1' U. S. J DtfrtuttM

pbįugįi
pamaldų bažnyčioje, palai
dota šv. Kryžiaus kapinėse 
rugsėjo 9 dieną. Kiek jau
čiama, a. a. Reginos mirtį 
priartino netekimas trijų 
sūnų, kurie buvo pašaukti 
į kariuomenę. Velionė buvo 
našlė. Vyras seniai miręs.
Laidotuvės buvo liūdnos. Du 
sūnūs, parkviesti ii kariuo
menės, lydėjo savo mylimą 
motinėlę į amžino poilsio
vietą. Trečio sūnaus nebuvo, Beloit, Wis. — LRKSA 
nes ant greitųjų nesužinota, 76-ji kuopa rengia pirmą

Penktadienis, spalio 2, 1942

Žinią žinelės
X Petras, Petronėlė Medo- 

■btf, žinomi katalikų darbuo
tojai, šįmet rugsėjo mėnesį 
minėjo vedybinio gyvenimo 
20 metų sukaktuves. Ta pro
ga įsigijo naują, modemiš
ką, dailioj vietoj mūro na
mą, 17403 Kentucky Ave., 
kuriame jau apsigyvena

Medonial jaunystės dieno
se daug darbavosi Homeste- 
ad, Pa., kur tuo kart šauniai 
gyvavo vyčiai, parapijos cho 
ras, sąjungietės, Tautos Fon 
das, SLRKA kuopa.

{ P. Medonienė-Visockiūtė 
vyčiuose, M. Sąjungoj pasi- 

> Žymėjo raštininkaudama; be

X Marijona Andriliūnaltė
poros savaičių atostogas pra
leido Rytuose — A t h o I, 
Mass., pas motinėlę, kuri 
liūdesio suspausta nuo tėve
lio mirties liepos mėnesį. 
Jausdama motinos skausmą 
Marijona kad ir toli gyven
dama, stengiasi ją raminti.e

X Vincas Medonis, nau
jas Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos pirmininkas, sugrį
žo iš Chicago, studentų sei
mo įgavo naujo ūpo, kad pa
sidarbavus tai organizacijai. 
Jis užsidegęs lietuviškumu, 
kad tėvų kalbą gražiai išmo
kius ir daugiau pasitarnavus 
savo tautos reikalams.

X Mok. Ona Krataviffenė 
su studentais daro planus 
ateinančių metų Stud. ir Pro 
fesionalų seimui, kuris įvyks 
Detroite; Turi gerų sumany
mų. Be abejonės, juos ir vyk-
dy». Koresp.

BUY

nors amžium nėra senas, ta 
čiau moksle jau yra pasie
kęs labai daug ir tikimasi, 
kad jis ateityje dar daugiau 
pasižymės mokslo srityje.

Rep.

Pirmas rudens 
vakaras

ra didele, tik prieš du me
tus įsisteigus, ir narių turi 
tiktai 14, bet gražiai dar
buojas. Jau yra aukojus 
$100 statymui naujos para
pijos salės Rockford, III., 
ir nesenai pirito Karo Boną 
už $100.

Viena kuopos narė, Anas 
tazija Druskauskienė, jau 
kuris laikas, kaip serga.

Nariai prašo Dievo grąžinti 
jai sveikatą.

Rengimo komitetas: 
Petras Matas 
Mary Budres.

ADVOKATAS

kur randas. Ne vienam gaili 
ašara riedėjo sekant proce
siją. K. D.

Parapijos choras
Philadelphia, Pa. — šv.

Kazimiero parapijos choras 
auga nariais. Atostogoms 
pasibaigus, pradeda ' repeti
cijas. Jau antra savaitė, kaip 
vadovybėje muziko Jono Mic 
kūno gražiai gieda per Mi
šias. Tiesa, daug jaunuolių 
pašaukta į kariuomenę, tifet

rudeninį šokių vakarą šeš
tadienį, spalio 3 d., Harmo- 
ny Hali, skersai Northwes- 
tern Depot, prie Grand 
Ave. Vakaro komisija kvie
čia visus atsilankyti, nes 
kiekvienas čia linksmai lai
ką galės praleisti. Grieš ge 
ra muzika. Be to, bus ska
naus užkandžio ir gėrimo.r

Ši Susivienymo kuopa nė

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS i i

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIV GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo S iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel STA t* 7S72

Lietuvis profesorius 
Fordham universitete

New York, N. Y. — Pra
sidedant šiems mokslo me- 

ptams lietuvis prof. Alfred 
J. White-Vaitukaitis paskir 
tas vadovauti vaistininkys- 
tės skyriui Fordhamo uni
versitete, College of Phar- 
macy.

Vaitukaitis yra gavęs Gra 
duate of Pharmacy ir Bache 
lor of Sciense laipsnius 
Fordhamo universitete. Jis 
taip pat yra gavęs Master

merginos vieningai laikosi ir '©f Arts laipsnį Columbijos 
sudaro gražią armoniją gie
dojimu sekmadieniais bažny
čioje. Choro susirinkimuose 
Vis daugiau jaunimo įsirašo.

Nežinau, ar ir kituose 
miestuose yra toks papro
tys. Mūsų parapijoj, kaip 
tik mergina-choristė išteka, 
jau ir nepriklauso prie cho
ro. Dėl ko taip? Gerai, kad 
ištekėjimu didžiuojas, bet ir 
giedojimas neturėtų būti at
mestas. Tiesa, pradėjus šei
miniai gyvenimą, * esti pri
versta skirtis nuo visko-; rei- 

' kia šeimoje trūstis, nes gy
venimo aplinkybės to reika
lauja. Bet yra tokių, kad 
laisvi nuo šeimynos auklė
jimo, tačiau atsisako daly
vauti chore. Patyręs

universitete ir kandidatą į 
filosofijos daktaratą, taip 
pat Columbijos universitete.

• Profesorius Vaitukaitis
yra narys daugelio moksliš
kų draugijų ir profesorių 
sąjungų, kaip pav.: Ameri
can Pharmaecutical Ass’n., 
National Education Ass’n., 
National Association of Bi- 
olagy Teachers, Phi Delta 
Kapa ir Delta £aPPa Pi- 

Prieš kur f laiką jis buvo 
' paskirtas patarėju prie 
Pharmacy Advisory Commi
ttee, Department of Wel- 
fare, City of *New York. 

Profesorius' Vaitukaitis

Mano 2® metų praktikavimu 
jūsų garantavimu 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina akių (tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romu su elektra parodančia ma
žinusias klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivu akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 V. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mu be akinių. Kainu plgian kaip

pinu.
4712 South Ashland Av.

Phone YABDS IŽU

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

i Tik viena pora akių vigam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Uegaamlnuotl Jai modernlSklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime aldnlų, kurie pašalina 
vis* aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefonui OANAL 0528, Cblcagc 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. lr ieėtad. 9:80 a. m.
Iki T:M o. m

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu 
a t a a k o mingai oi 
prieinamų

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE: 
YARDS 8088

LIETUVIAI DAKTARAI

Sunūs-kariai 
laidotuvėse

motinos

A. a. Regina Radzevičie
nė persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 5 d. Po gedulo

DR. SELMA SODEIKA,a a

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valaadoe: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valaadoe: 3 — 8 popiet.

T«L YARd« 8145

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

IB AKINIUS PBCTAIKO 

744 West 35th Street
Valandų: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

0W NAAAMM LAIMI-iMOATAM 
OMlMAMS MMVVO IVRrTTI 
MILMAD fHOSMSM AHM 
R»rtWl»A TOFIA «M KOAP KOTĄ 
OM MM MMR MSI. IMT tMOTMI 
Hlt M H Ui O» OATI M- MOOW

PASKOLOS
DAROMOS

ANT FIRMŲ MORG1CIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

ktsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo Saukit sekančiai

DREXEL 3 9 2 3

urmtiNEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iU 6 vai. 

Antradienio ir ketvirtadienio

137 No. Marlon Street 
Oak Park, Illinois 

(Pri® kampo Laka St)
Tetaptame: — VUCLSD 905.

— REZIDENCIJA — 
1441 So. SOth Ava, Cicero, m 

Tet: Cicero 7581

AMERIKOS USTOTIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiao tai VIBgfaia 0055

M. T. DUNDULIS '
gydytojas n ohiburoas 

4157 Archer Avenue

►NįSi.
j

Ofiao vaL: 1-3 ir 4-8:30 P. 
Trečiadieniais T pagal entartį.

Bu. 8958 Bo. Talman Ave. 
Bu. TaL GROvabill 9517 
Office toL

DR. F. C. WINSKUHAS
OTDTTOJAS nt CHIRURGAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso taL OANal 8845 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

: 7004 So. Fairfield Av
toL: HEMloek SU®

TaL TARds $848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal autartį.

___ ikican mh«dam thMtoriner
IWI MAN01IO n UftUHT MMC NUIMT T HA N MINS 
SAMI AFAIOO M • *W/7r»*fTWT McM TWAH
W TK SAM KAJOO OS I9M.THC KAK W0*U> AMATUI*.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road, to

Telef osm:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR

TaL OANal 0188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

'Valandos: 1-3 
iad., Tre<
karais ofisas uždarytas.

REZIDENCUA:

3241 Wwt 06th Place 
TaL REPnblie 788®

popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.

VaL: 2—4 ir 7—ti 
Ketvirtad. ir Nedėliomis santaros.
2423 West Marąuette Rd.

BR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avemie
OFISO VALANDOS:

Nno 8 iki * tr m ® iki 8 vai. vai 
Nadtttomia pagal satartį.

Offioe taL TABds 4787 
Namų tai PROspeet 1980

TaL OANal 9857
Bu. taL: PROapoet 865®

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street
BetMurita: <80® So. Artesian Ave.
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 71U9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

ISIS So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

•atartj.
taipgi pagal įaUrtį. 
im SBHiar 0

Ofiso TeL ............ VlRginia 1885

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DI. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tro b lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, UL

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAB LB CHIRUROAS

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

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis ano 10 ik> 12 vai. dieną

TaL TABds
J

5981. 
9197.

BR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao vaL: ano noe 5^O-8.-0O
7M 83th Street

Kad būtame mmšlrdūa, 
mes pirmiaimla turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtame taikyti papuošalus.

JfORE.

"Darbai parodo meilės jė
gą” jGoethe],

R.V™ .ditni gjg
Bos. tataf mm 0484.

TaL CHoaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAI IB OHIRURGAB 

Kaiup. įstos gat lr 49th Ct 
'OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 flti 9 vakare, 
ir pagal ratartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUROAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzio 2868

VALANDOS: *
Pirai., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.

tekflMšk ^nlauniįį

DR. A. JENKINS
(Uetayis)

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 5737 
Namų telefonas VlRglata 2421



Penktadienis, spalio 2, 1942 n

MES LYDĖJOME KONVOJUS į RUSIJOS VANDENIS
- Pasikalbėjimas su laivygo kapelionu. - Jo 
susitikimas su britu karaliumi. - Ka matė 
Anglijoje ir Škotijoje. - Kai laivą atakuoja 
vokiečiu lėktuvai. - Liepsnodamas trenkia 
į vandenį. - Audra ir ledu kalnai kelyje į 
Murmansku. - Išpažintis vaikščiojant ant 
denio. - Kaip laikosi lietuviai kovos laive.

Netikėtas susipažinimas
Jaukiame pranciškonų vie

nuolyne, Mayslake, vakarie
niavome prie stalo. Kažkas 
atnešė laikraštį.

— Sakykite, ar nerašo, 
kad koks laivas nuskandin
tas? — susirūpinęs užklau
sė svečias kunigas.

— Tai laivyno kapelionas,
— pakuždėjo man tėvelis 
pranciškonas, — dėl to jisai 
taip teiraujasi.

Po vakarienės išėjome į 
žaliuojančius laukus, kur 
tviska trys ežerėliai. Č i a 
naujasis pažįstamas įrašė 
savo pavardę į mano užrašų 
knygutę — Donald A. Dil- 
lon, Lieut. U. S. N. — ir pra
šomas ėmė pasakoti:

— Kai pradėjo mūsų vy
rai eiti į kariuomenę ir aš 
panorėjau būti su jais. Sto
jau savanoriu, priėmė ir esu 
patenkintas. Daug teko ma
tyti per trejetą metų tarny
bos. Pusantrų metų jau pra
leidau už USA ribų. Esu aš 
kapelionu sunkiajame krei
seryje. Vienas iš galingiau
sių laivų. Mus inspektavo 
anglų karalius Jurgis. VI.
Jis buvo apsirengęs laivyno 
karininko uniforma. Pasi
sveikino su mumis laivyno 
karininkais. Mane paklausė, 
kurios tikybos kapelionu e- 
su aš. Pasakiau, kad kata
likų, jis pareiškė savo pasi
tenkinimą. '

Br'-tų moterys
Londone

tik trumpą laiką. Gerokai 
apardytas, daug griuvėsių, 
bet anglai su gera viltimi 
žiūri į karą. Anglai ir ško
tai buvo mums labai malo
nūs. Net privačios šeimos 
ruošė vaišes, kvietėsi mus 
į savo namus. Jau, rodos, 
tie škotai nurėkti, kad yra 
šykštūs, o kad matytumėte* 
kaip jie mus vaišino!

Ten dabar viskas — ka
rui. Kai k3ftą reikėjo mums 
iš vidaus išdažyti laivą ir

Išvyksta į kariuomenę
Benediktas Sasnauskas, 

jaunas brightonparkietis, gy
venantis po antrašu 4320 S. 
Washtenaw Avė., išvyksta į 
kariuomenę pirmadienį, spa
lio 5-tą dieną.

Jaunuolis yra baigęs Kel
ly High mokyklą ir vieną 
semestrą lankė Wilson kole
giją. Jis yra atsižymėjęs 
sporte, ypatingai futbolės 
žaidime. Jis taipgi yra lai
mėjęs medalius už savo ga
bumą futbolio ir beisbolio 
sporto srityse. Beto, jis yra 
atsižymėjęs, gabus ristikas.

Jojo skaitlingi draugai ir 
pažįstami, ypatingai Nekal
to Prasidėjimo ŠvČ. Bane’ės i Į 
parap. jaunuomenės tarpe, 
tėveliai ir giminės linki jau
nam kareiviui ko geriausio 
pasisekimo. (Sk.) j

kybų, tai kartais turime to
kias “General Services”, kur 
susirenka visi, o kapelionas 
sako religinį žodelį, meldžia 
mės. Kapelionai su kitais 
karininkais ir budėti turi 
pagal eilę. Be to mūsų pa 
reiga — pagelbėti karei 
viams visuose jų asmeniš-

(Nukelta Į 5 pusi.)

pilotai pašovė vokiečių lėk
tuvus. Dažniausia lėktuvas 
ore eksplioduoja, užsidega 
ir liepsnodamas trenkia į 
vandenį. Pasilieka tik debe
sėlis baltų dūmų, o ir tą vė
jas greit išnešioja. Laivus 
lėktuvai dažniausia atakuo
ja iš žemai, ypatingai tor
pedas mėtantieji lėktuvai, 
tai juos pašovus nė nesu
spėja vokiečių lakūnas iš
šokti su parašiutu. Taip jis 
ir pasilaidoja marių gelmė
se lėktuve, kaip kokiame 
grabe.

— O kaip jūs jautėtės ko- 
vų momentais?

— Reaguoji normaliai, tik 
kai viskas praeina, jauti bu
vusį įtempimu ir supranti, 
kaip arti buvo pavojus. O 
karo metu kelionių būna y- 
patingai. Kartais po šešius 
mėnesius tenka plūduriuoti 
yandenyje. Suprantama, kad 
tokiu atveju laiškų ilgai ne 
gauni. Iškarto atrodė, kad 
namiškiai užmiršo ir išsiža
dėjo, bet tik paskiau paty
rėme, kad jų siųstų laiškų 
ilgai negalėjome gauti. Ir 
namiškiams daug nenuma
tytų rūpesčių. Sakysime a- 
pie mūsų laivą vokiečiai pra- 

negali plaukti, per • nešė jau net 5 kartus, kad 
vokiečių aviacijos jj nuskandinę. Mes žinome, 

kad toks pranešimas pasie
kė ir Amerikos spaudą, ži
nome, kad mūsų namiškiai 
mano, jog jau mes nusken- 
dbme. šis jų sielvartas mūs 
kamuoja, ardo nervus, bet 
nėra kaip pranešti, kad esa
me gyvi — laiško iš vande
nyno nevisada proga išsiųs
ti, o peę, radiją negalima 
duoti pranešimai, kad prie
šams nepraneštumei apie 
tikrąją laivo padėtį.

Vėtra šiaurėje
Arba vėl — plaukiant 

mums su konvojum į Mur
manską pasitaikė jūra labai į 
audringa. Vėjas pūtė po 120 
mylių per valandą, šaltis bu
vo 15-20 laipsnių žemiau nu
lio. Vanduo tėškė per laivo 
viršų, bet ir tokiame ore rei
kia sargybos išstatyti, rei
kia, kad žmonės nudėtų ant

mes kvietėmės darbininkus, 
tai tą darbą atlikti buvo at
siųsta gausus būrys mergai
čių tarp 15 ir 22 metų, mat 
visi vyrai ten karo tarny
boje ar karo pramonėje ir 
kur tiktai galima vyrus pa
vaduoja moterys.

laivo viršaus. O jie kaip ma
tai permirksta, šaltis ir vė 
jas darosi nepakenčiamas, 
turėjome sargybinius keisti 
kas 20 minučių, jų veidus 
tepti vazeliną, kad nenusi
luptų. Man jau teko 30 kar 
tų perplaukti arctic circle 
per poliarinę sritį. Su savo 
laivu buvome tik 500 mailių 
nuo šiaurės poliaus. Supran 
tate, kad teko daug matyti 
ir pergyventi.

— Kaip kareivių nuotai 

ika? '

— Nuostabiai gera. Aš 
manau mes turime geriau
sius laivyno kareivius visa
me pasaulyje. Jiems nema

išai paguodos suteikia ir re- 
.. i ligija. Mes turime teisę lai-

A. t

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolnh •4SS-M82

HELP YVANTED — VYRAI

į HELP YVANTED — MOTERYS

MOTERYS reikalingos. patyrusios 
prie skudurlų išskirstymo. Kreipki
tės J —.

KAY RAI-VAGE COMPANY 
4736 W. Iowa Street

MERGINOS DIRBTUVĖJE — 18-35 
Lengvas lr švarus darlias, 40 centų 
j valanda. Greitas jsidirhimas j ge
resnius darbus. Kreipkitės J —
G. J. AIGNER CO.. 503 8. Jefferson

GRINDERS 
FOUNDRY HELP

Tiktai Amerikos piliečiai lai atsi
šaukia.
PETTIRONE MULLIKEN CORP. 

4710 W. Division Street

100 MOTERŲ REIKALINGA
Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
nimo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Atsineškite gimimo liūdiitmus. sočiai 
eecurlty kortelę ar pilietybės 
pleras.

DRYDEN RUBBER CO. 
1014 So. Kildare Avenue

po-

Lėktuvų atakos

— Ar neatakavo jūsų lai
vo vokiečių, ar italų lėktu
vai?

— Ir dar kaip. Juk mes 
lydėjome konvojus. Buvome 
net Maltoje, visai prie pat 
Italijos. Italų lakūnai gana 
atkakliai mus puolė. Mums 
teko lydėti konvojus ir į 
Rusiją. Labai sunkus užda
vinys — arti Norvegijos, 
krantų
smarki
ugnis, o sukant toliau į šiau 
rę — ledų kalnai, lengvai 
gali susidurti. Be to, vasarą 
ten būna diena po kokias 
22 valandas. Saulės šviesoje 
priešui daug lengviau laivus 
pulti. Mūsų konvojų ataka
vo vokiečių žemės lėktuvai. 
Jie skrido būriais ir ataka
vo ią įvairių sektorių. Ma
no uždavinys, be dvasinio 
patarnavimo, kovų metu bu
vo stovėti laivo viršuje ir 
per radiją pranešinėti kaip 
vyksta kautynės kareiviams, 
kurie. yra giliai laive, prie 
mašinų ir kitų darbų. Juk 
jie žino, kad vyksta kruvina 
kova, bet nemato, kaip vis-

. , , _x. kas eina, gali kuris manyti,mums teko būti , , .. , . , .kad jau skęstame, ar kaip,

kyti Mišias net 11 valandą 
nakties, prieš stojant į ko
vą. Vieną tokią naktį mūsų 
laive apie 200 vyrų priėjo 
prie komunijos. Išpažinčių 
klausome nustatytomis va 
landomis, bet kai artinasi 
kova, tai klausome kada kas 
paprašo ir kur pasitaiko — 
kambary, kokioje’ salėje ar, 
net vaikščiojant ant denio, 
ar atsisėdę ant laiptų.

Ant viso laivo paprastai 
būna tik vienas kapelionas, 
o kareivių būna visokių ti-

JONAS BARTKUS
Gyveno: 4627 S. Marshfield 

Avenue.
MitO rūgs. 29 d, 1942 m., 

4:00 \al. popiet, sulaukęs 62 
metų amžiaus.

Gmęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr., Kvedernos 
parap., Paviežlo kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolj Petrų ir Aleksandrų Ai- 
nlkienę ir Jos šeimų, prie ku
rios šeimos velionis Išgyveno 
suvirš 40 metų; lr daug kitų 
giminių, draugų lr pažjstamų; 
o Lietuvoj pa iko brolienę Ma
rijonų Bartkienę ir los šeimą.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

L’idotuvts Jvyks šeštadienj. 
spalio 3 d. Iš kopl'člos 8:30 
vai. ryto bus atlvdė as Į Šv. 
Kryžiaus parap bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio rlėlų. Po pa
maldų bus nulydėtas Į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstarnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir Ainikių 
šeimyna. ‘

lAld. direktorius I. J. Zolp, 
tel. YARds 0781.

HANDY MAN — 40 Iki 60 metų 
senumo — patyręs prie prižiūrėjimo 
low pressure boilerio su stokeriu. 
Taipgi prie abelnų apžiūrėjimo dar
bų

NEW CITY TFON WORKS 
5401 S. YY’estern

BINDERY HELP WANTED
Vaikinai 18 metu lr suvirš atsišau
kite 6-tame aukšte sekančioj vietoj:

BROCK end RANKIN 
010 So. 14* Šalie Street

VYRAI REIKALINGI
Išmokinsime prie darbų, su geru už
mokesčiu. Alga mokama ir laike 
mokinimo. 100% karės , produkcija. 
Kreipkitės j —

2743 WEST 36th PLACE
REIKALINGI VYRAI, 30 iki 50 me
tų senumo, dirbti popieros baksų tš- 
dirblmo dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite j —

2435 S. ROCKYVELL STREET

MACHINISTAI — All around maši
nistai ir lathe hands reikalingi. Tu-

I ri turėti savo Įrankius.
SASGEN DERRICK COMPANY

3101 YV. Grand Avenue

PICKERS ir SORTER8 prie leng
vu Defense darbu. Dienomis ir nak
timis shiftai Atsišaukite tarp 9 ir 
11-tos valandos ryte.

P. D. FARNAM & CO.
4940 W. Flortmoy St.

MERGINA REIKALINGA prie ge- 
nera'inio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuviu kalhos. Darbas pa
stovus. Pašaukite te’efonu: —

LAFAYETTE 8248

JOS 
Atsišaukite

sekančiai —- ®0X
F. W. YVOOLYVORTH CO. 

2700 YV. Division Street

PARDAVĖ 
Patyrimas nereikalinga.

REIKIA MOTERŲ PAKAVIMUI 
mirkytų silkių, ne senesnių kaip 55 
metų amžiaus.. Atsišaukite j —

BENSON FISH CO.. INC.
652 YV. Randolph Street

10 MERGINŲ 10
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. At
sišaukite j —

MID-YVEST SPRING MFG. CO. 
4637 So. YVestem Avė.

NULIŪDIMO VALANDOJE

TOOL GRINDERS
Patyrę prie visokių rūšių Lathes, 
Tools tr Cutters. Atsišaukite tarp 
8-tos valandos ryto ir 5-tos valan
dos popiet. —
PIONEER GEN E MOTORS 

, 5841 W. Dickens

TYPISTfi — KLERKĄ
Jauna mergina reikalinga su kiek tai 
patyrimo. Pastovus darbas. Matykite 
Miss Mandel.
GAERTNER SCIENTIFIC 

CORPORATION
1201 AVest Wrightwood

tai reikia vis juos nuolat 
informuoti. Mačiau daug 
kartų, kaip mūsų priešlėk
tuvinės patrankos, ar mūsų

v Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORIAI, B. & g.

10O% KARES DARBAI 
Set-up patyrimas pagelbingas, bet 
nebūtinai reikalingas. Aukščiausia
mokestis skiriama pagal gabumų. 

CROWN SCREW * MFG. CO.
2026 S. YVabash Tel. VIC. 5514

OPERATORfiS » 
Patyrusios prie Singer ir Union spe
cialiu mašinų. Geras nuo šmotų už
mokestis. Defense orderiai ir geros 
darbo sąlygos. <— ERO MFG. CO., 
J. Yefsky. 714 W. Monroe.

VIDUR AMŽIAUS ir VEDUSIOS 
MOTERYS reikalingos, kurios gali 
kalbėti angliškai ir moka apskai
čiuoti (ruokoti) — dirbti naktimis. 

LLOYD J. HARRISS PIE CO. 
849 W. Ohio Street

MAŠINISTAI — taipgi ir TOOL ir 
DIE MAKERS reikalingi dirbti De
fense dirbtuvėje. Aukščiausia užmo
kestis, pastovūs darbai.

HARRISON SHEET STEEL CO. 
4718 YV. Fifth Avenue

PARDAVIMUI KRAUTUVft 
Randasi geroj vietol. netoli McKinley 

.Bark. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. YValter Nutow. 2200 W. 37th SA, 
Chicago. BĮ., tel.* LAFayette 6098.

MATRASŲ .IŠDIRBĖJAI — puiki . *
proga patyrusiems sofa, bed arm Į PARSIDUODA — 5 kambariu medi- 
UPHOLSTERERS ir hand stiteh nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų. 
matrasų išdlrbėjams. Gera užmokės- | Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos 
tis, pastovūs darbai. Pašaukite — j ir parko. Prieinama kaina. Kreip-

FORTSMOUTH 6226, Tuojaus ' kltės I*-1® savi"1"*"
I 7202 S. FAIRFIELD AVENUE

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS. 2 
Getų po 5 kambarius, karšto vandens 
šiluma, 2-karams garadžiua Parsi
duoda už mažų jmokėjtmų ir už li
kusius pinigus savininkas priims 
morgičių. Kreipkitės prie savininko 
sekančiai:
1620 SO. 47TH CT., CICERO, ILL.

DIE MAKER
PRIE WASHER IR KITŲ MAŽŲ 

■Stamplng Dles.
L Pageidaujame vyrų suvirė 50 metų 

senumo, su plačiu patyrimu.
Boul. 5111. 540 W. 35th St

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

25d ll

4605-417 SOUTH HERMITAGE A VENYTE

Tol. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

RADIO PROGRAMAS—8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
ii stotiea WGES (1300), au Povilu SalUmieru.
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija 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. x

Entered as second-Class Matter Ma,xh 31. 1916 at Chicago, IU. 
zUnder the Act of March 3, 1879.

Jau kitoks Hitlerio kalbos tonas
šiomis dienomis Berlyne Hitleris sakė didelę kalbą. 
Kalbos pradžioje jis atsiprašė, kad jau seniai kalbė

jęs. Kalboms nebuvo laiko.
Bet iš jo pasakytos kalbos tono galima suprasti, kad 

jis ir nenorėjo ir bijojo kalbėti. Neturėjo ką pasakyti, 
kuo bepasigirti ir ką bežadėti.

Dar pernai Hitleris žodžiais “triuškino” pasaulį. Ta
da jis žadėjo visus užkariauti, viską sudaužyti, visas 
tautas užvaldyti.

Šiemet apie naujus užkariavimo prospektus nebekal
bėjo. Užsiminė apie karo laimėjimą — tai ir viskas.

Kiek drąsiau Hitleris šaukė apie tai, kad niekam jįs 
nepaduos to, ką yra jau užgrobęs. Vadinas, iš ofensy
vos pereis į defensyvą. Būk tai nebesieks naujų teri
torijų, bet tik gins tas, kurias jau turi. žinoma, dar no
rėtų paimti Stalinogradą, nukirsti rusų susisiekimą Vol
gos upe ir kontroliuoti Kaukazą.

Vienu žodžiu, patsai Hitleris pasisako, kad nacių 
blitzkriegų laikai jau užsibaigė.

Hitleris kalbėjo kitu tonu ne dėl to, kad jis norėjo 
pirmykštį toną pakeisti. Aplinkybės privertė tai pada- 
ryti.

Nacių pragariškoji militkrtnė mašina su milijonine 
kariuomene įsiklampojo Rusijos gilumoje. Daug nuos
tolių ten pernai žiemą pakėlė. Dabar ir vėl jau žiema 
čia pat, o tikslas toli gražu dar nepasiektas. Su milži
niškais nuostoliais gal reiks trauktis atgal.

Kituose frontuose taip pat naciams nesiseka. Visur 
pavėluojama, visur dideli nuostoliai.

Vokiečių padėtį blogina dideli neramumai užimtuose 
kraštuose, nuostolingi sabotažo aktai.

Sušlubavo ir Hitlerio talkininkai — italų fašistai ir 
kiti. Juose ne tik entuziazmo nebėr, bet ir nepasiten
kinimų banga vis labiau įsisiūbuoja.

.Priede to viso Jungtinių Tautų prisirengimai lemia
miems mūšiams eina visais frontais. Amerikos karo 
jėgos auga ir vis daugiau jų pasiunčiama į strategines 
pozicijas. Apie antrąjį frontą dabar tik kalbama, bet 
ateis laikas, kad tasai frontas bus atidarytas. Pačios 
Vokietijos visuomenės nuotaiką nupuldo nauji Hitlerio 
nepasisekimai ir nuolatiniai vokiečių pramonės centrų 
(laužymai iš oro.

Tos tai aplinkybės pakeitė Hitlerio kalbos toną.
Londono didieji dienraščiai yra linkę net manyti, 

kad naciai jau ir dėl taikos norėtų kalbėtis.
Bet tokios kalbos nebus. Amerika ir Jungtinės Tau

tos nesikalbės nei su Hitleriu nei su kitais 'tarptauti
niais gengsteriais. Jie turės būti suimti ir nubausti 
tokia bausme, kokios jie savo kruvinais darbais nusi
pelnė.

Kai visuose diktatorių pavergtuose kraštuose susi
darys tokios sąlygop, kuriose patys žmonės jau galės 
siųsti savo teisėtai išrinktus atstovus į taikos konfe
renciją, tada tik santarvininkai ginklus padės į šalį.

Taiką Lenkijai siūloma pirmiausiai dėl to, kad jos 
klausimas sunkiausiai būsiąs išniiamas. Ir kol jis ne
būsiąs išrištas, prie kitų tautų klausimo sunku būsią 
prieiti.

Kiek šios žinios turi pagrindo, sunku yra pasakyti. 
Jei tai ir teisybė būtų, lenkai atskirai su Hitleriu nesi- 
taikins. Lenkijos, kaip ir daugelio kitų valstybių, liki
mas šiandien ne vien nuo jos pačios priklauso. Jos ir 
kitų tautų nepriklausomybės klausimą išspręs Jung
tinių Tautų laimėjimas.

J. E. vyskupo Petro Bučio sukaktis
Mūsų bendradarbis žurnalistas kun. Juozas Prunskis 

plačiau rašė apie J. E. vyskupą Petrą Bučį jo 70 metų 
amžiaus sukaktuvių proga.

Dar daug ką apie Garbingąjį Ganytoją būtų galimą 
pasakyti. Jis ir Bažnyčios gyvenime suvaidino garbin
gą vaidmenį ir lietuvių tautai daug nusipelnė. Jis mūsų 
tautos mokslininkas, rašytojas, laikraštininkas, akade
mijos profesorius ir universiteto rektorius, vienuolis ir 
vyskupas.

Lygiai prieš dvidešimts penkerius metus J. E. vys
kupas P. Būčys gyveno Chicagoje, redagavo dienraštį 
“Draugą”, laikė konferencijas bažnyčiose, sakė prakal
bas salėse, aktyviai dalyvavo lietuvių katalikų visuo
menės veikime. Jo Ekscelencija buvo A. L. R. K. Fe
deracijos pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos na
rys, Šv. Kazimiero vienuolyno kapelionas. Daug rašė, 
daug dirbo, visur dalyvavo, apaštalavo.

Ir šiandien J. E. yra artimai surištas su Amerikos 
lietuviais, nes vadovauja tai vienuolijai, kuri taip la
bai svarbų vaidmenį vaidina šio krašto lietuvių kata
likų gyvenime.

Dėl to mes nuoširdžiausiai sveikiname Garbingąjį Ju
biliatą J. E. vyskupą B6čį, palinkėdami ilgiausių metų 
ir geriausių sėkmių sunkiose ir atsakomingose parei
gose.

Laukia išlaisvinimo •
Iš pačių nacių šaltinių sužinoma, kad Vokietijos Ges

tapo (slaptoji policija) Lenkijoj nužudė 800 kunigų ir 
3,000 uždarė į koncentracijos stovyklas.

Viename pranešime sakoma, kad nacių persėiriojimai 
palietė visą katalikų kunigiją, pradedant vyskupais, bai
giant jaunais vikarais. Daugybė kunigų nužudyta be 
jokio nusikaltimo, be teismo. y

Panaši padėtis esanti ir Jugoslavijoj. Čia irgi daug 
dvasiškių jau išžudyta.

Nacių kruvina ranka, kaip girdime, ir Lietuvą pa
lietė. Ten irgi tikintieji žmonės yra persekiojami, visas 
tikinčiųjų veikimas suparaližuotas. Neapsieinama ir 
be kraujo praliejimo.

Visi nacių pavergti kraštai kenčia, visi laukia grei
čiausio išlaisvinimo, nes žmonių kankinimai pasidarė 
nebepakeliami.

Naujas vyskupas
Katalikų savaitraštis “The Register” rašo, kad spa

lio 22 d. Chicagoje bus konsekruojamas Rytų apeigų 
katalikų vyskupas Ambrose Senyshyn, ukrainietis. Šis 
įvykis bus istoriškas, nes tokios iškilmės bus pirmos 
Jungtinėse Valstybėse.

Ta proga “The Register” sumini ir J. E. vyskupą 
Petrą Bučį, Marijonų vyriausiąjį vadą, nes ir jis yra 
Rytų speigų katalikų vyskupas, keliais atvejais Lan
kęsis Amerikoje.

Komunistai ir jų simpatikai prieina prie tokių dide
lių absurdų, kad net masinius susirinkimus šaukia nu
statyti karo frontų kryptį. Ką beveiks karo mokslus 
išėję generolai ir pulkininkai, jei strategikoe ir visus 
militarinius klausimus “išris” nieko apie militarinius 
dalykus nenusimaną bačkiniai agitatoriai?

SPAUDOS APŽVALGA

lunipat
n a
L. Vyčių organizacija reik 

tų rimtai susidomėti. Išgy
vavusi per trisdešimts me
tų, daug gero padariusi, ji 
užsipelno visuomenės para
mos.

Tokių visuotinų sukrėtimų 
laikais, kaip dabar, jauni
mas reikalauja ypatingai 
stiprios paramos ir globos.

Mūsų vyčiai taip pat nė
ra išimtimi.

•
Jaučiame, kad L. Vyčių 

veikimo pulsas lyg ir silp
niau pradeda plakti. Gal ki
tur geriau, bet Chicagoj dau
gelis kuopų merdėja.

Reiktų pasirūpinti ir ne
leisti vyčių kuopoms nykti. 
Numarinti bet kurios orga
nizacijos vienetą yra leng
va, bet, deja, atgaivinti sun
ku.

Nė vienas iš mūsų neno
rime, kad lietuvių veikimas 
silpnėtų. Liūdnai atrodo bet 
kokio judėjimo ateitis, jei 
jame jaunimo nėra.

Vyčiai nuo pat 1912 metų 
buvo vieni stipriausių mūsų 
tautinio veikimo palaikyto
jai.

Gerai, kad L. Vyčių Chi
cagos • apskrities vadovybė 
šaukia jaunimo — vyčių kuo 
pų ir jų rėmėjų konferenci
ją. Verta joj ir senesniems, 
dalyvauti ir savo petį pri
remti, kad palaikyti naudin
gą ir reikalingą jaunimo or
ganizaciją.

“Vyties”, vyčių laikraščio, 
palaikymas taip pat yra 
svarbus dalykas.

šį laikraštį reikia pada
ryti gyvu, įdomiu, šimtu nuo 
šimčių lietuvišku. Jis turi , 
pasidaryti Amerikos, lietuvių 
katalikų organizuotojo jau- 
himo kelrodys.

“Vytis” turi uždegti mū
sų jaunimą taurios lietuviš
kos, katalikiškos dvasios ug
nimi, turi akstinti dideliems 
ir garbingiems žygiams.
- Dėl to, naujam “Vyties” 
redaktoriui Jonui Pilipaus- 
kui linkime geriausio pasi
sekimo. Jaunimas iš jo daug 
laukia ir tikisi.

Po svietą pasidairius
Didelis Stalino saulės gar 

bintojas Maikis Išpustpilvis 
vieną vakarą parėjęs namo 
susidralijo su savo žmona. 
Keršindamas savo žmonai 
jis pasakė einąs nusiskan
dinti. Mat, bedieviams ir pa 
tvarkeliams galas sau pasi
daryti nieko nereiškia, nes 
jie jaučiasi lyg koks gyvy- 
lėlis, su kuriuo ant žemės 
viskas baigiasi. Taręs gud- 
bai savo žmonai nuėjo ant 
ežero kranto ir pradėjo dai 
rytis, ar kas jo nemato. Ap 
link nei gyvos dūšios. Jau 
buvo besirengiąs šokti į 
vandenį, bet netikėtai paž
velgė į savo kojas. Žiūri, 
kad jis apsiavęs naujais 
šiusais.

— Kad tu sudegtum! — 
sumurmėjo Išpustpilvis. — 
Prašudyti šiusus — noser!

Ir Išpustpilvis sugrįžo na 
mo. žmona pamačius pa
klausė;

vokiečius, jei po karo jai 
bus duota laisvė.

“Sutvarkė” Lenkiją... Ru
sų Lenkiją, kol neužsibaigs 
karas, valdys komitetas iš 
trijų žmonių. To komiteto 
pirmininku nuskirtas Lvovo 
arkivyskupas grafas šeptyc- 
kis, kurs išlaisvintas iš ru
sų nelaisvės sugriuvus caro 
sostui.

«
Rusija negreit susitvar

kys.... Amerikos komisijos 
Rusijai narys Charles Crąne 
iš Chicagos, atlankęs Petro
gradą, pareiškė, kad Rusija 
negreit susitvarkys. Anot jo, 
socialistai siekia pravesti to
kias reformas, kokios neįgy
vendinamos ir nepraktiškos.

— Na, ir kodėl nunusi- 
skandinai ?

— Nenorėjau pražudyti 
naujų šiušų.

— Kaip gerai, kad žmo
nės, kurie sakos neturi dū
šios, kaip užsimislija galą 
sau pasidaryti, pamato, kad 
turi nors naujus šiusus.

Vienas mano tavorščių 
iš Kanados, viešėjęs Chica
goj, papasakojo tokį atsiti
kimą.

— Kai Amerikos duris 
imigracijai buvo gerokai 
pridarytos, daugelis važiavo 
į Kanadą. Tarpe ateivių pa
sitaikydavo ir gerokai tur
tingų. Vienas tokių atevių 
sumislijo nusipirkti namą. 
Paieškojęs, paieškojęs ir su 
rado pagal savo norą. Na
mas stovėjo Kanados ir U. 
S. pasienyje.

— Sakyk gi man, kurioje 
pusėje tas namas stovi: Ka
nados, ar U. $.? — paklau
sė pirkėjas.

— Amerikos pusėje, — 
atsakė pardavėjas.

— Na, tai aš jį tikrai per 
ku. Jei jis stovėtų Kana
dos pusėje, jokiu būdu ne
pirkčiau, nes girdėjau žmo
nes kalbant, kad Kanadoj) 
esti nežmoniškai šaltos žie
mos.

Spicpirvirvio Dumkos
Viedomoscis rašo “Kinija 

turi būti suverenė valstybė, 
pilna savo namų šeiminin
kė”. O Lietuva? Pagal Vie- 
domoscies išmintį Lietuvai 
tinka tik Maskvos pastalėje 
gyventi.

Priežodžiai

Dėl ilgo liežuvio nevie
nam dantys išbirsta.

VIENAS PAĖMĖ 130 VOKIEČIŲ Į NELAISVŲ

Lenkija ir Hitleris

l .
Juos apsvaigino naciškas raugas...

Chicago Sun korespondentas H. R. Knickerbocker i'l 
Londono pranešė vis tik didelę sensaciją.

Anot jo, Hitleris jau keliais atvejais siuntęs savo 
emisarą prie Lenkijos vyriausybės užsieny (govern- 
ment in-exile) su taikos pasiūlymais. Tačiau lenkų po
litikai apie taiką su vokiečiais ir* užsiminti nenori. Dėl 
to nacių “taikos apaštalai” ir iš tolo nebuvo prileisti 
prie lenkų vyriausybės atstovų.

Lenkijos vyriausybės galva gen. Sikorskis yra labai 
griežtai nusistatęs prieš vokiečius. Jis labiau negu ki
tų jungtinių tautų atstovai, sakoma, nori, kad Vokie
tija būtų visai sutriuškinta, nes Lenkijai daugiausia 
•eą padaryta skriaudų, lenkų tauta daugiausia pakėlusi 
yąrgų ir daugiauaia kraujo praliejusi.

“Darbininkas” rašo:
“Lietuviukai komunistiškai spaudai prof. V. Bace

vičius jau pasidarė “virtaožis”. Kada prof. Bacevi
čius dalyvavo komunistų programose, rašė straips
nius į jų laikraščius, tai jis buvo “virtuozas”. Kaip 
greit prof. Bacevičius nusmuko komunistų, akyse ir 
protuose.

“Mes manome, kad prof. Bacevičius nepasikeitė, 
tik komunistai, papratę vartaliotia ragožium, apsi
vertė ir prof. Bacevičiaus atžvilgiu.

“Kaip čia seniai komunistai buvo didžiausi nacių 
“frentai”, o dabar, apsvaigę nacišku raugu, nori vi
sus kitus užkrėsti nacizmo liga, kad patys galėtų ją 
nusikratyti”.

(Iš “Draugo” 1917 metų 
spalio 2 d.).

Pakorė 150 rusų.... Petro
grado laikraščiai rašo, kad 
vokiečiai paėmę Rygą, pa
korė 150 rusų socialistų.

•
Šv. Jurgio bažnyčia... &v. 

Jurgio parapija Chicagoj 
mini sidabrines sukaktuves. 
Jos bažnyčia pradėta staty
ti 1896 m., užbaigta ir pa
šventinta 1902 m.

•
Indija nori laisvės..., In

dija talkininkams stūlo 10 
milijonų kareivių karui prieš

("Drauru" Acme t«lcphot«,

Čia vaizduojamas Sgt. Keith Elliot iš New Zealand su 
šautuvu ir durtuvu po to, kaip jis paėmė 130 vokiečių į 
nelaisvę, .kovoje netoli Ruweisat, Egipte. Jam trūko dar 
dviejų belaisvių ir būtų susilyginęs su Sgt York’s, kuris 
Didžiąjame kare buvo paėmęs 132 nelaisvėn.
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DRAUGAS

Kas galingiausias pasauly?
Ar žinote, kokia yrą di- vaizduočiau nusižeminusia 

džiaus io j i jėga pasaulyje? žmogysta išbalusiu veidu, 
Elektra, manote jūs. Taip, nuvargusiomis nuo budėjimo 
matydamas ją stumiant sun akimis ir plonais baltais 
kiai prikrautus traukinius, I pirštais. Ir, nežiūrint į tą 
sukant tūkstančių tūkstan
čius ratų, o naktį padangė
se tviskant, kad net vaikait
ima rėkti lovose, o suaugu
sieji dreba — žmogus tik
rai gali manyti 'tą jėgą Įtartum išsyk sutverti, o 
esant didžiausią. Kol Achi- ' prie kurių tačiau dailinin- 
las nebuvo Hektoro pririšęs kai tiek vargo, tiek naktų 
prie savo vežimo ir apvažia 
vęs su juo aplink miestą,
Trojoje manyta, kad Hekto 
ro esama didžiausio ir stip
riausio karžygio. Bet kas 
lieka kito sugautas ir suriš 
tas, tas jau nebe tvirčiau
sias. O su elektra ar ne taip

menką kūną, pastatė ji E- 
gipto piramides ir visas tas 
milžiniškas bažnyčias ir 
puikiausius dailės veikalus, 
kurie stovi prieš mus,

nemiegojo. Taip, ji juos yra 
pastačiusi ir sukūrusi, nes 
be jos statytojai ir dailinin
kai seniai būtų šalin metę 
skapus ir kaltus. Ir už visus 
didelius išradimus irgi jai 
turime dėkoti. Kolumbo jū
reiviai keturias savaites iš-

atsitiko? Žmogus ją sugavo ' kentėję tarė: "Jau dabar

PREZIDENTAS ROOSEVELT SVEIKINA SI ĮŽEISTĄ JFCR1NINKĄ

if * supančiojo. Žmoguje esa
ma didesnės jėgos. Kas tai 
ta jėga? Mąstymas? Bet 
juk žinote, kad mąstymas 
dažnai pailsta ir silpnėja. 
Betgi už mąstymo stovi jė
ga, kuri jį ragina ir stipri
na. Tos jėgos mąstymas tu- 
.ri klausyti. Toliau, toliau; 
šaukia ji. Neapsileisk! Kas 
tai per jėga? Tai kantrybė. 
Daug sunkaus darbo pada
roma pasaulyje vien tvirtai 
valiai padedant — bet kur 
tik reikia atlikti sunkiau- 
sias, vargingiausias darbas, 
ten reikia būtinai pasišauk
ti kantrybė. Jei man reiktų 
pavaizduti kantrybė, aš ją

Mes lydėjom konvo
jų į Rusijos vandenis

(Atkelta iš 3 pusi.)
kada tik

gana — grįžkime atgal!” 
Bet Kolumbe būta kantry
bės, kuri liepė jam viską iš
tverti, lig pagaliau vieną 
rytą pasirodė mėlynas kran 
tas. Kantrybė atrado Ameri 
ką, smalsumas ir godumas 
niekados to nebūtų pasiekę. 
Ar žinote kas aptiko, kad 
žemė sukasi apie saulę? 
Vienas Toninės kanaunin
kas Kopernikas; kuris per 
ištisą savo gyvenimą vis 
skaitė, galvojo ir, tiktai 
mirties
savo darbą pabaigė. Matote 
kaip klaidinga yra, išgir
dus žodį kantrybė, tuojau 
mąstyti apie avį, kuri su 
visa kuo sutinka. Avyje tai 
visai ne kantrybė, tik kvai
lumas ir silpnybė, nes kad 
avis būtų tikrai kantri, tai 
nerėktų tuojau meee.

_ Draugu” Acme
Prezidentas Rooseveltas sveikina sužeistą mūšiuose jurininką, laike vizito Brem- 

erton, Wašh., kariško laivyno uoste. Užpakalinėje sėdinėje sėdi: Vice Adm. C. S. 
Freeman; Rear Adm. Ro83 Mc Intire; Rear Adm. S. A. Taffinder, Commander of Yard.

SU CHICAGIETĖMIS PO PITTSBURGH, PA.

Mis!us visus svečius pavai- tista, A. Leščinskienė ir J.

SVKIAI-HEBUVaiAI FEDE RACIJOS SUSIRINKIME
K? išgirdome iš draugijų gyvenimo, "Draugo 
reikalais ir lietuvių tremtiniu šelpimu.
CICERO. — Fed. 12 skyr. Svarbu ciceriečiams taip 

susirinkimas įvyko rugsėjo pat žinoti, kad pas mus pra- 
27 d. Susirinkimas buvo s!deda "Draugo” platinimo 
skaitlingas. Atstovų dalyva- vajus, kuriuo kiekvienas lie- 
vo iš visų draugijų, išėmus tuvis katalikas turėtų susi
mus jaunimo draugijas. Ne- rūpinti ir kas kuo gali pa
buvo atstovaujama L. V. 14 dėti, kad mūsų spauda kuo 
kuopa, Lietuvių Dukterų plačiausiai pasklistų. Visi 
Klubas ir Sodalicija. Dau- mes esam susirišę au kata- 
gelis yra išsireiškęs taip: likiška spauda. Be jos mes 
kaip galima mūs jaunimo nieko negalėtumėm nuveik- 
draugijas išauginti, kadangi ti. Be jos, mūsų draugijos 
jos nenori niekur dalyvauti, negalėtų gyvuoti, organiza- 
pasirodyti? cijos klestėti, parapijos aug-

Suairinkime pirmiausiai iš ti ir bujoti. Bendrai, spau- 
klausyta įvairūs pranešimai, da atlieka didelius darbus, 
Ir taip: tik mes jų neapčiuopiam

Dievo Motinos Sopulingos kaip reikia ir neįvertinam, 
draugija ruošias prie jubi- Per šį vajų mūs namus at- 
liejinio — 30 metų gyvavi- lankys atstovas iš “Dram
ino bankieto paskutinį sek- go” administracijos ir pa-

rr

(Tęsinys) ;
šino skaniais užkandžiais. 

Malonusis ir avetingasai
kunige klebone Jonai, pa- 

Gerb. kun. J. V. Skripkus, gyeikęs, gyvuok dar ilgą-ilgą 
tokis geras ir malonus, nuo amželį Dievo garbei ir dva-

Pas kunigą J. Mišių, 
North Sidėje

Pukelienė su savo dukrele 
Margareta. O pietūs be ga
lo skanūs. Seselė M. Felici
ja maloniai patarnavo sve
čiams. TT. Pranc'škonų vie-

madienį spalio mėnesio. 
Labdarių Skjungos 3 kuo

pa ruošias prie vajaus ban- 
kieto, kuris įvyks pirmą sek
madienį advento.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyrius pridavė 
kvietimą į centro pikniką, 
kuris įvyko tą pačią dieną,

ragins užsiprenumeruoti 
tuos, kurie dar nėra ru dnr. 
“Draugu” susidraugavę.

Atsilankęs Ciceron svečias 
iš “Draugo” redakcijos kun. 
K. Barauskas buvo pakvies
tas į susirinkimą ir labai 
vaizdžiai apibudino katali-

seselių (South Side) mus ve- aįneį gavo taųtečių nauchi., nuolijoje, nors jų nebuvo na- Vvtauto Darkė Bet kadanei^*^^08 sPaU(^os re*kšmę mū- 
žė pas kunigą kleboną Joną Atsimink, kad Dievas ir žmojmie, ir religinėje s e s e 1 i ų I ji nasitaikė šalta tai gyv®1“1116 ir veikime, taip 
Mišių (North Sidėje). Tuo ng8 visada su tavim! Pranciškiečių atmosferoje, I yjetoj važiuoti į pik-'^^ nuro<^®’ d®l ko mes tu-

Rugsėjo 27 dieną kun. kle- žmogus, tikrovėje, jutai gy-1 nikM suruoštas parapijos | r‘me re“U ^ Palaik^.‘ 
bono J. Misiaus parapijoje. venąs antgamtinėje srityje. Mlij. 1 ’*

1 Kaip matyti, gerasai Die

tarpu klebono nebūta kle 
patale gulėdamas, bonijoje. Tai Motina M. Bap-

Kantrybė yra didžiausioji 
jėga, nea ji niekados negęs-

kuose reikaluose 
jie šaukiasi.

— Ar .ėra jOsy laive lie-A # yra ‘“^“oji žvai- 
tuvių? gždžių šviesa. Yra žmonių,

tista mus nusivedė pas sese
les: Eleonorą ir* Ašy zi ją, ku
rios išganingai misijonieriau 
ja Viešpaties Įžengimo į Dan 
gų lietuvių parapijoje.

Netrukus sugrįžo svetin
gas kun. kleb. J. Misius, auk
saburnis pamokslininkas, li
teratas ir visuomenininkas. 
Į svečius atvažiavo ii kun. 
A. Karužiškis. Viai suėjome

Yra apie penkiolika. 1 nįjrte įninkančių į kokį nors 
Vienas man Labai ištikimai1 
Mišioms tarnavo. Lietuviai 
— puikūs jūreiviai.

Kaip dabar Tamsta?...-^ jje norį atmainos,
— Gavau atostogų. Ap

lankiau savo 76 metų ma
mytę, ji gyvena pietinėje Ci

' ją spaudą. Kitas svečias bu- 
. x. . . , .. 1 vo A. Daugirdas, kuris ža-

V. s ų šventųjų dr.ug.ja atlankyti kiekvieną lie-
m a f i n nanlrirro l.on_ I

tuvio kataliko namą dien-

įvyko “shower party” sese
lėms Pranciškietėms parapi
jinio jų gyvenbučio įrengi- nams- js^J° naują mo- j dieną, parapijos ša
mui. Gerasai Dievas jas pa- i vienuoliją su 14 kam
laimino reikalingomis gėry-. barių. Nors vieta maža, bet Į pasirodė, kad visos

1 vas laimina TT. Pranciško-

bėmis.

TT. Pranciškonų 
vienuolijos pastogėje

Iš kunigo Misiaus klebo
nijos važiavome pas TT.

Į puošnią ir vieSningą klebo-, Pranciikonus jų nera. 
niją. Svetinga, kun. kleb. J.; dome „į, T Juati.

nas Vaškys, O.F.M., tą aa-
turinčių galingo, energijos, inor8 pats ligonis, nek.n- ]vajtę mig;ja8 a.
.. . .... .. ... . „ . būdamaS neduoda ki- ty> Iowa ,r T juvenalis

tiems jokio pavyzdžio. Liauba su misijomis buvo
Yra žmonių niekados ne- liSvykęs į Conn. Ta-

darbą; bet ne Viskas eina
taip, kaip jų norima, ir ne
trukus jie meta viską. Ar- 

įvai-

rengia metin bankietą lap-

ganėtina pradžiai. Vienas draugijos nutarusios dėti 
klierikas jau studijuoja De- ku0 daugiausiai pastangų, 
troito seminarijoje, kitas. kad parapijos bazaras gerai 
broliukas atvažiavo iš Ar- J pasisektų. Bazaras prasidės
gėhtinos, gi abu tėveliai duo 
da išganingas misijas lietu
vių parapijose ir leidžia re
liginį mėnraštėlį, būtent: 
“Sv. Pranciškaufc Varpelį”. 
Atgal į seselių vienuoliją 

Dievo Apvaizdos kalne 

Džiugu ir laiminga buvo

spalio 4 d., sekmadienį.

Skyriaus valdyba pranešė 
susirinkusiems atstovams,

raščio “Draugo” reikalais. 
Spaudos platinimo reikale 
po svečių kalbų savo svarų 
žodį pridėjo ir klebonas kun. 
I. Albavičius.

Apkalbėjus spaudos plati
nimo klausimą, kun. K. Ba
rauskas patarė Federacijai 
jau dabar susirūpinti rinki
mu aukų — pinigais ir dra-

kad gruodžio 27 dieną ruo- bužiais — kad galima būtų 
šiama kas tokio nepaprasto, sušelpti savuosius. Daromi 
Bus įdomus vaidinimas. Pra- žygiai, kad gavus leidimą 
šė visų atstovų tą žinią per- i sušelpti ištremtus Sibiran 
duoti savo draugijoms ir pa- lietuvius.

troškusių nešioti karaliaus čiau ^enuonjoje 8uradome su čikagietėmis delegatėmis
karūnos, bet nė vieno ne- Feliciją, šeiminin-

rumo, jie nekenčia per die- lbūvę, kas kurioje nors va- k ir geselę» M štani8lavą> 
. nų dienas tą pat dirbti. Ir iandoje nebūtų jutęs, koks virėją kurio8 Bkaniais

kagos'dalyje. Kas rytas bė- dideli^H^ausm^ kurie Targlnga8 ir menkas >'ra pietais laukė svetelių. Ap- 

ga bažnyčion už mane pasi-;net leigtų kankintj. i ADt’n° k°P'
melsti. Galite suprasti, kaip gykį negkaičioję _ jei
malonu ją aplankyt,. P a a koks >kaugmas ke„.
mus laivyne tokia tvarka'-... .J ’ tėti per ilgus metus ir jei
kad patarnavus ilgesnį lai- . , jr .. . i dar žino mekados nuo jo
ką jūroje, siunčia į saueu-l . ... . ...~ ’ , * . , visiškai neatskirsią — tai
mą. Bet as vėl prašysiuos1 .... . .
leisti greičiau i jūrą, kaž- . ,« ., . , , . . . . ir patvaios, ir verkia lyg

k.TJt. le'ra’ ne^ga;'valkti. "Kantrybė" vadinasi
. iL* 611, ? į r°S« ’ tą miižinjėgė, kuri liepia 
kalbėjo laivyno kapelionas. ■ \ t .neramiam, geumingam žmo
Netikėta telegrama

jos karūnos lygią prie stalo susėdome:
'kun. J. V. Skripkus, kun. A. 

Fr. Foersteris Tamoliūnas, Motina M. Bap-

Ant rytojaus atėjo teleg-

gui tarti: “Aš esu ramus, 
aš galiu laukti”. Žinote, ka

rams, staigiai jį iškviečiau- me ta dažniausiai ga-
ti į tarnybą. Tuo laiku vie- m*nama? Esat girdėję, kad 
nuolyne trumpam susikau- j elektros jėga yra gamina- 
pimui buvo atvažiavusi iš ima tam tikruose namuose 
Čikagos kokia šimtinė vyrų. ten visur s.unčiama. Ir 
Atsisveikindamas į juos kai- (kantrybė daugiausia yra ga 
bėjo laivyno kapelionas: i minama tam tikruose na-

— Aš tik dabar, perėjęs, muose — tai yra ligoninės, 
kovų sūkurius supratau, kad | ten graudingos kantry- 

nieko nėra galingesnio, kaip bės ir pasišventimo pavyz-
malda. Mes pavojingiausiu 
jūrų keliu perplaukėme tūks
tančius mylių, pakėlėme vo
kiečių ir italų lakūnų atakas 
ir aš dar nei vieno vyro nuo 
savo laivo nepalaidojau. Jū
sų maldos mus lydi ir glo
boja, ir mes esame už jas 
labai dėkingi.

dys vis peni žmones tą di 
džiąja, didžiąja jėga, kurios 
viskas pasaulyje yra varo
ma — kaip fabrikai kad yra 
varomi elektros. Ir ne tik 
iš ligonių eina pavyzdys, 
bet ir iš tų, kurie dieną nak 
tį nenuilstamai, nerodyda
mi blogo ūpo, ligonius slau-

DICKEY DOWN BŪT NOT FOR LONG

("Drtufu" Acme telephuu,,

Bill Dickey, New York Yankee’e catcher, is out at se
cond after second-inning aingle in World Series opener, 
Walker Cooper to Brown to Marion, who hae bąli in his 

hmd. Brown in rear, Umpire Barr in on play.

aplankyti senus pažįstamus 
ir prietelius, taip pat ir gar
bingas vietas. Idealingų į- 
spūdžių kupini, viri gražio
je draugijoje grįžtume į Die
vo Apvaizdos kalną, kur šv. 
Pranciškaus seselės šiemet 
garbingai mini 20 metų su
kaktį nuo įsikūrimo ir 17 
metų sukaktį, kaip nuošir- 
dž'ų ir duosniųjų geradarių 
ir rėmėjų dėka tapo pasta-

raginti, kad kuo daugiau
siai narių atsilankytų į Fe
deracijos vakarą. Federaci
jai priklauso 19 draugijų. 
Jei visos tą vakarą parems, 
bus begalo gražu. Įvairios 
draugijos per metų metus, 
rengia įvairius vakarus^ ku
riuos Federaeijos skyrius 
garsina ir ragina juose da
lyvauti. Dabar ateis laikas 
toms draugijoms geru atsi
mokėti. Tikietų to vakaro

lyta garbingoji Sv. Pmncii- Salima gauti platinimui 

kaus vienuolija ir akademi
šiandien Dievo Apvaizdos 
Kalnelis, kaip ta tyrų oazė, 
traukia pre savęs sielas 
jei iš čia skaidriai švinta re
ligijos, apšvietos ir tautinio 
atgimimo ugnelė; jei vienuo
lijos darbo vaisiais džiau
giasi plačioji Šiaurės ir Pie 
tų Amerikos lietuvių visuo
menė, už tai reikia atiduoti 
garbė ir padėka mūsų bran
giems rėmėjams, gerada
rėms ir bendradarbiams — 
ietuvių tautos dvasiškijai ir 

šiaurės Amerikos lietuviams. 
Dievo palaima ir pagalba te
gu lydi Jus!” Samata;

Visus tuos gerus ir nau
dingus sumanymus susirin
kimas nutarė remti ir be to 
kiekvienas atstovas žadėjo 
visa tai perduoti savo drau
gijoms.

Lahai pageidautina kad 
kiekvienam Federacijos bu- 
sirinkime dalyvautų panašūs 
svečiai. Tuomet nei nepajus- 
tumėm, kaip mūsų veikimas 
pakiltų iš dabartinio snau
dulio ir daug, daug ką galė
tumėm nuveikti. A. V.

K. J. Prauskis Į go, visados meiliu veidu,

Ja-
Dievui laiminant, štai iš 

nąūsų tarpo rėmėjų vienuo
liktojo seimo metu A. Leš 
činskienė paaukojo gl.OOC 
ftv. Pranciškaus v’enuolijai 
gi J. Pukelienė, stambi ge 
radsrė ir rėmėjų centro na 
rė, jau daug melų, kaip dar 
buojasi ftv. Pranciškaus se 
sėlių vienuolijos gerovei i’ 
akademijos naudai, tuo pa 
čiu gražuolė jos dukra Te 
resėlė jau čia lanko akade 
miją.

Su tomis geromis č kagie 
tėmis delegatėmis turėsim' 
persiskirti šį pirmadienį 
Taigi, su Dievu! Ir iki lai 
mingojo pasimatymo sekar 
čiais matais.

Baigdamas, kartoju sese 
lių Pranciškiečių džhugsmr 
lr dėkingumo žodžiais: “Je1

Be kentėjimo laimingu
mu būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

WAH BONOS
A scout car is a tow-slung motof 

car armored witl> bea v y ateel plato, 
used to transport troops from ooe 
point to anotber. lt is of 1ow tik 
houetta and glves protection against 
macblna gun and other ground ftre. 
A acout car coata 15,000.

You aod your oelgbbors Jolnlng 
together caa buy one of these vebi- 
cles for the Ordnance Department 
of our army wi<h your purchate of 
War Bonds. We need hundreds of 
them and need them ųulckly. Put at 
leaet ten pereent of your wages or 
income bito War Bonds every pa y 
day and help your fellow Amerieane 
top tha War Bond Quota in your 
COUOty. 4,, g, į tntatf

War Bond Release No. 9 V/
Kiekvieno žmogaus gyveni

mu tartum pas ka, kurią i 
surašė Dievo ranka. į _______
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullman 
naujienos

Nuo rugsėjo 15 dienos St. 
Raila atsisakė nuo vargoni
ninko pareigų, taip pat ir 
nuo parapijos namų prižiū
rėjimo darbo.

parapijonas ir daug parapi
jai dirbęs ir aukojęs Mateu- 
šas Kiupelis, Sr. Jis yra ka
talikų Spaudos platintojas 
ir dien. "Draugo” agentas.

Geriausio pasisekimo!

Rugsėjo 20, 21 ir 22 die- 
Atsisakymo nOmis ŠŠ. Petro ir Pauliaus 

priežasties nesužinojau, bet, j Farap. bažnyčioje buvo 40
girdėjau, S. Raila gavo ki
tur gerą darbą.

Mūsų parapija susilaukė 
naujo vargonininko. Tai 
jaunas ir gerai muzikai pa- 
silavinęs — De Paul Uni
versiteto studentas Alfon
sas Kriščiūnas iš Roseland. 
Jis muzikos lavinosi pas žy
mų muziką ir gabų chorve
dį S. Rakauską, Visų šven
tųjų parapijos vargoninin
ką. Linkime Alfonsiui ge
riausio pasisekimo!

vai. atlaidai. Per atlaidus 
žmonės labai skaitlingai ry
tais ir vakarais lankėsi baž 
nyčion, o ypač paskutinį va 
karą. Klebonui su dvasine 
pagalba buvo atvykę daug 
svečių kunigų. Pradžioje 
atlaidų ir baigiant buvo iš
kilminga procesija su Šv. 
Sakramentu, kurioj dalyva
vo parapijos mokyklos gra
žiai pasipuošti vaikučiai. Al

YANKEES TRIM CARDS 7—1 IN SERIES OPENER

Pagerbkime lietuvius karius ir 
įamžinkime jg vardus

Jei kas norite, kad lietuvių karių at
vaizdai tilptų "Drauge" - atsiųskite
ių fotografijas ir gyvenimo aprašymą.

Dienraštis “Draugas” pa-I me aprašyme pažymėkite 
i siryžo pagelbėti ir įamžinti šiuos dalykus: vardas ir pa- 
lietuvių karių vardus, kurie varde, kada išėjo į kariuo-
kovoja už Ameriką ir paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą. Lie
tuvių karių Dėdės Šamo ka 
riuomenėje yra keli tūkstan 
čiai, jau *ne vienas žuvo ko
vodamas už laisvę ir gražės 
nį gyvenimą. Tiek žuvu- 
siems, tiek gyviems “Drau
gas” reiškia pagarbą ir mei
lę, todėl''Draugo’ puslapiuo
se talpinami lietuvių karių at

Taip pat nuo rugsėjo 15 
d., parapijos namų prižiūrė
jimo darbą pradėjo senas

- - Joe DiMaggio slides safely into third cn Bill Dickey’s lęng single to right field in . nnra
toriai blizgėjo iš gražumo 8th Inning Cardinal third-baseman Kurowski reaches for bąli at right. Umpire*- JU SV f ‘
nuo įvairių spalvų ir gėlių. Hubbard watcBhes the p„y in frgt gamk 1942 World Seriea 'svma1' kad butu medz,aea

Tai nuopelnas mokytojų Šv. t - _______________
Kazimiero seselių Vestpul- ' a. « . v. * t

maniečiai labai dėkingi muz. Į Sį vakar? ęrazi ,5v. lereses
S. Rakauskui ui sutvarky. | kj|nja|n

SVtTMFVT OF THE OTVYER 
•4RIP. M4MAOFMENT. CTRCV’ * 
TTOY. FTf!., KEO1TREI1 BY THE 
ACTS OF (’OVfiRF«s OF AUGUST 
24. 1912. AND MARCH 3. IMS

Or "DRAUGAS” (The Llthuanlan 
Daily Friend) published datlv ex 
cept SnndavH at Chicapn Iii for 
Oct. lst. 1942. Šate of III., Coun
ty of Cook.

menę, savanoriu ar buvo pa 
imtas; kokioj daly tarnau
ja; kada gimė ir kur; ko
kias mokyklas baigė; kokį 
dirbo darbą prieš išeidamas

į kariuomenę; kuo pasižy
mėjo sporte ar kitose šako- 
kose; vedęs ar nevedęs, ka
da vedė; žmonos vardas ir 
pavardė; prie kokių organi
zacijų priklausė; koks buvo 
adresas prieš išvykstant į 
kariuomenę.

Jei kam sunkiau išpildyti 
šie klausimai — tesikreipia 
i “Draugo” administraciją. 
Taip pat prie kareivio at
vaizdo ir aprašymo pridėki
te vieną dolerį išlaidoms. 
Vėliau bus išmista lietuvių 
kareivių knyga su atvaiz
dais. . •

šymai, kad būtų medžiaga
Į lietuvių karių istorijai.
I Jei kas nori, kad lietuvių 

karių atvaizdai ir jų gyve
nimo aprašymai tilptų 
“Drauge”, tai prašome lietu 
vių karių tėvų ir motinų pri 
siųsti • į “Draugo” adminis
traciją karių atvaizdus ir 
jų ^gyvenimo aprašymą. Ta-

Aušros Vartų 
parapijiečiu tarpe 
didelis bruzdėjimas

draugija veikli
Marųuette Park. — Vasa

ros karščiams praėjus vei-
šiais metais mflsu Dara-1 Clcer0----- Pastebėjus dnr. kima3 praaidėjo visu smar
suos metais musų para „D .. k a d sį vakarą, Kaip kaa met Ulp

pijos mokyklą lanko 90 vai- o o j F F1r„ melsis Ymvn ° 2 d” . f ~ | P^PM08

rapijos salėj, 49th Ct. ir 15 naudai parengimą, bet šį kar 
St., įvyks arbatėlė su dova- Įą ^aj ką nors didesnio, įvai- 
nomis — lietuviškais sūriais resnįo Rengiasi įvykdint kie 
ir visas pramogos pelnas ski- tono kun. Baltučio s.umany- 
riamas pirmai lietuvių Gai- mą rengti parapijos 15 me- 
lestingumo Motinos Aušros tų gyvavimo paminėjimą.

Ta proga rengia šokius, 
kortavimą ir kauliukais žai
dimą. Father Perez K. C. 
Hali, 6710 S. May St., spalio

ma choro ir gražu giedoji
mu, o ypač vakarais.

kų. Pereitais metais buvo 
apie 100. Praeitą metą mo
kyklą baigė, rodos, 13 vai
kų, o šįmet nedaug naujų 
teprisidėjo.

Before me. a Notary Public ln 
ind for the State and omntv afn>-<».' 
sald, personali y appeared Rev. Pe
ter P. Cinikas who havlng been 
dttly sivorn accordlne to law. de- 
poses and says that he la the bosi
nes* matiairer of the ‘‘Dranga*” and 
that the folowlng is, to the best of
his knowledge and belief. a tme jnlc.aflin oq ,4 tts 
statenient of the otvnership. manage- , rugsėjo zy a., UZ 
ment. ctrculatlon, sic.. of the afore-
aaid publicatloii for the date shown 
ln the ahnve canllon. rennlred h« 
the Act of August 24, 1912, as a- 
mendeil by the Act of March 3.1933 
embodied ln sectlon R37. Postai

Rugsėjo 25 d. ryto staiga Vartų parapijos bažnyčiai, 
mirė Antanas Metrikis. Iš- Buenoa Aires, Argentinoje, 
kilmingos laidotuves įvyko pjgtų Amerikoj, kurią įkūrė 

velionio Tėvai Marijonai, pastango- 
sielą buvo sykiu atlaikyta mįs nenuilstančio ir daiug 25 d. 7 vai. vak. Bus įvairių

• West Side. — Paskutinė
mis dienomis Ąušros Vartų 
parapijiečių tarpe eina dide
lis bruzdėjimas prie pikniko 
spalio 4 d. Vytauto parke. 
Klebonas kun. J. Dambraus- 
kas lanko įvairias įstaigas, 
ieškodamas auk^ų, parapijos 
komiteto nariai iš kalio ne
riasi, lankydami parapijos 
biznierius, profesionalus, o 
gerosios šeimininkės, tiesiog 
galvas susiėmę, nežino ką 
bedaryti, girdi, išrodo.

INDIANA HARBOR AIDAI
Atlaidai šv.
Pranciškaus

A. Martin, Mrs. S. Lucas. 
Mrs. A. Darrow, Mrs. A. Fur- 
ticella, Mrs. S. Kudlo, Mrs.

trejos šv. Mišios, o po pa- | nudirbusio čia, šiaurės A- gėrimų ir didelis bufetas. 
t^.w maldų palaidotas Šv. Kaži- j merikoj, didž. gerb. kun. J, 

terVTtHs'^nrio w.t?n tb# .“iero kapinėse. Velionis bu ' Jakaičio, kuris savo' visas
jėgas ir sielą įdėjo į tą taip Ines čia bua "visiems įdomu M suprasti, kiek vištukų, par1. That the narnės and addresve* nevedęs, O geras parapi-

of the publlfheis, edltor. managinp
edltor, and business managers are-

Publlsher: Llthuanlan Catholic
Press 8oclely, 2 334 So. Oakley Avė.. 
Chicago, Illinois.

Edltor; lyennnrd Simutis. *915 So 
lfaplewood Avė, Chicago. Illinois

Managlng Edltor: None.

- Business Manager: Rev. Peter P 
Cinikas. 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, Illinois.

2. That the owner Is: I.ithuanlan^ 
Catholic Press Socloty, (2334 S. Oak
ley Avenue. Cbicago. Illinois: 
an a non-profit Corporation. Incor- 
porated in the State o/ Illinois ln 
1941. The following aro lite offl- 
cers:
Rev. I. Albavičius, Pres., 1515 So. 
5th Avmut, C'ccro, Illinois; Rev. 
G. PaUkauskas, Vlce-Presldent. 10809 
So. SUte St.. Chicago, III.: Rev. J. 
Paullkonla » Trcas , Marian Hllls S-1- 
mlna-y. Hi-sdale. TU.: Peter P. 
Cinikas. M. I. C., Hecretarj), 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

3. That the known hondholdcrs 
mortgagees. and other securllv ho'd 
ers ownlng or holdlng 1 per cent 
or more of totai amojt of honila 
tnortgagus, or other
none.

jos rėmėjas. milžinišką darbą, šiandie jau 
vietos lietuviai džiaugiasi 
įkurta ir pašventinta ne vien 
tik bažnyčia, bet ir mokyk
la. Už tai pravartu susido-

Amžiną jam atilsį.
/ f. • ?

Spalio 4 d., 2: vai. popiet 
prie Halsted ir 123 str. blo
kai 5, 6, 7 ir 8 iškilmingai 
iškels ant aukšto stiebo 
U. S. A. vėliavą. Programoje 
dalyvaus klebonas kun. M.
Svarlis ir (Local American ; gali nejvertinti kun. j. Ja.
Legion Post 49 Drum and . kaį£j0 asmenį ir jo nuopel- 
Eugle Corps.) Po iškilmių

Lauksime visų parapijonu kad bus Sraži diena' ir 
atsilankant jaunų ir senų, kiši gausių svečių, tai nega

ir gražiu dovanų ir tuo pa 
čiu paremsite parapiją.

šiukų ir kitų gėrybių tai die-1 mas Šv. Sakramentu, 
nai paruošti, nes bijo kad
nepritrūktų. Ir gerai daro, į “Victory” vakarienė

i W. Petrosky, Mrs. A. Sinder. 
Mūsų parapijos Globėjo Mrs. A. Pavlauski, Mrs. A. 

šventė bus sekmadienį. Su- Benich, Mrs. E. Plaskett, 
ma. bus prieš išstatytą Šv. Mrs. D. Mikalauski, Mrs. A. 
Sakramentą. 3 vai. popiet Martin, Mrs. J. Merkelis, Jr., 
rožančius, 7:30 vakare iškil- ir Mrs. H. Zalac, kuri taipgi 
min,gi mišparai, pamokslas, prisirašė į, parapiją, 
kurį sakys kun. K. Baraus
kas, procesija ir palaimini

• v I
IS- IVisoa Šv. Teresės draugi- kad stropiai rūpinasi, nes _ _

jos narės eis grupe prie šv. tiknH9' kaiP vietinių para- | mai sekasi. Sekantieji pirko 
mėti ir šia taip kilnia pra- Komunijos šį sekmadienį, PM^ečių» taip ir gerųjų pr.e- Karo Bonus nuo vakarienės
moga, kurią ruošia Ona Ra- spalio 4 d. per 9 valandą šv. 
šinskienė ir Ona Mankienė, Mišias, minint globėjos šven- 
komisijos narės, susirinkti ir tę. Po šv. Mišių ,bus bendri 
paremti jų gražų darbą. Kas pusryčiai parapijos salėj.

D. K.

i nūs, kun. Kazimierą Vengrą,
Juozo Gaidelio salėje bus kuri8 rodoa klebo„auja nau 
kortavimas “bunco party". | joj parapijoj> ir kiek iaiko

ir palengvinti jų sunkią naš
tą. Ypač Tėvų Marijonų Ben
dradarbiai ir visi jų gerieji

Pirmos trys susidomėju
sios Sodalicija: Mrs. S. Lu
cas, Miss B. Waupsh ir Mrs. 

i S. Kudlo. Jų širdyse gimė 
| Sodalicija. Mrs. S. Lucas 

Bus spalio 11 d. Parengi-! (jaljg pasišventė prikalbinda
ma naujas nares ir prisidė-

telių iš viso3 Chicagos tik- šeimininkių: 
rai bus daug, nes jie žino, 
kad Aušros Vartų parapijos 
piknikai pasižymi gražiu ir 
nuoširdžiu vaišingumu, prie- 
telingumu, vienu žodžiu bus 
puikiausias pasilinksmini
mas. Dainos skambės pei 
visą dieną. Dainuos chorai 
grupės, bet ką aš pasakysiu, 
kad išgirsime nepaprastą du-

jo prie jų pavaišinimo su 
Miss B. Waupsh ir Mrs. S. 

Juoz. Matukas už $2000. Kudlo pirmame sustinkime.
Leonard. Mockus už $2000. 
J. Gumuliauskienė už $500. 
Step. Bartkus už $^00.00. 
Jonas Sidauga už $150.00. 
Jurgis Baleika už $150.00.

Mrs. E. Plaskett iškepu ska
nų “cake” pirmam susirin
kimui. Taipgi buvo visiems 
ir šaltos košės.

Mr3. A. Benich ir Mrs. A.

Is gauto pelno, bus nupirk- i buvo Tėvų Marijonų Bendra- bičiuliai, parodykite rengė 
ta Kalėdų dovanos karei- i dari,ių dvasios vadu ir daug
Y1-ama’ kUriC iŠė-ję * dirbo’ ir P°drauS v** kiti —_________

seniriiies ore įdės Šamo kariumenė iš mi- I Tėvai Marijonai, kurie ben-J TT. Marijonų Bendradarbių ! S*8*8 klebonas kun. J. Dam- Sodalicija 
• nėtn bloku Gražus siimunv i ,... , ___ 1 . . . - ~ hrouolzao Iv linVamoniit Vmn 1 _. .

joms savo pritarimą, jų pas 
tangas, kiek teko girdėti ir. kuri a.tliks mūsų vaišin- ,

nėtų blokų. Gražus sumany I draį dirba gražų misijų dar- dvasios vadas, kun. J. Dam—-r ------- — -------------- ----------- j arai airDa gražų misijų i
There are no morKageus or stock ’ >jr. , o

hotderg in the Corporation. The Li- mas. Jvimetuose bioKOSe gy- i tnlimoie Arcrentinoie 
thuanlan Catholic Press Soclety Is______ j____ ________ _____________ I *» J & JSoclety
Incorporated ln the State of Illinois 

■ as of 1941. as a Corporation not for 
proflt.

4. That the twc pa muro phi, next 
above. glvlng the name* af the own 
ers. stockholdcrs. and sccnrlty hold

i ers. lf nnv. contnln not nnlv tfco "•< 
of stockho’.der* and securlty holdedrs 
M they apnear upon the bodks of 
the company būt also. ln cases vvhere 
the stockhotder or securlty holder 
eppears upon the books of the com- 
puny as trustee or ln uny Other fl- 
duclary relalion, ln the name of the 
perso n or Corporation for whom auch 
'trustee Is actln, ls glven: also that 
the sald two parugraphs contaln 
statements embmeing nfftant's full 
clrcumstance* and condltlons under 
whlch stockholders and securlty 
holders who Uo not appear unon the 
books of the company as trusiee* 
hold stock and soeurltlos ln n ra na 
clty other than that of a bona fid» 
owner: end th<* afflant hn* no ree- 
■on lo h,dieve that any other pęruon 
eseoclatlon. or Corporation tins an, 
Interest dlrect of Indlrect ln the 
aeld stock. bonds. or other »ecnrl- 
tles than as so stated by hlm.

6. That the averse* number of 
coples of each '•"•ne of thla nuhll- 
cetlon seld or dlstrlbuted through 
the meili or otlierwlse, to pald »ub- 
•rrlbera durtng the tvvelve month* 
preeedlng the dste shown ebgve 
(s 35.561.

Peter P. Cinikes, M.I.C., 
Bus. Manager

gv»orn »o end svheerlhed before 
m e .fhls fl at day of Oetqber, 1942.

Vlncent E«l. I’evl*.

(My torm explree Feb. 29, 4945.)

vena daug lietuvių ir tame 
daug dirba J. J. Peredna 
(parap. trustisas), M. Pes- 
co ir daug kitų. Rap.

Teisybė nepakenčia tingi 
nių prabangos ir net Antanė
lių pasipūtimo.

Robert Evans už $75.00., paviaU3id apsiėmė pavaišin-
Ona Uinskienė už $75.00. 
Juoz. Jasaitii už $50.00. 
Povilas Rice.

brauskas, ryžosi dalyvauti.
J. K.

brauskas ir linksmasis kun. 
Kazimieras Barauskas. Jiedu

Gražiai organizuojasi mfl-

ti narius antrame sus'rinki
me.

Šv. Vardo Dr-ja

Laikys svarbų susirinki
mą sekmadienį šv. Pranciš-

Taigi, prisim:ndami Tėvus 
Marijonus Argentinoje ir jų 
sunkią darbuotę mūsų bro- Laikai statymo bažnyčių 
lių ir seserų tarpe, kuo skai t H ir puošimo altorių jau pra- 
lingiausiai šį vakarą, spalio ėjo. Dabar svarbiausia da- 
2 d. suvažiuokime į Sv. An-1 lyku yra: pripildyti šalį ge-
tano parapijos salę, kad kuo . rais laikraščiais. (Kard no- 
daugiausiai pelno padažyti, ' las Laobre).

. ... . , . ,. . SW merginų ir jaunų moterų šventėje 9:30 vai. Visi
praktikuoja, kad net klebo- fa_je Sekančios vra narės ’ * • • ,. , tarpe, menančios yra nares, vyrai, jauni ir seni, yra kvie
nija skambaj Miss A. Jocis, Miss F. Jocis,

Užtat, brangieji, kur jūs Miss A. Winske, Miss A. 
rasite tiek linksmybės, — Kowalski, Miss B. Waupsh, 
niekur kitur, kaip Vytauto Miss B. Mikalauskas, Miss 
parke spalio 4 dieną. J. K 'A. Vieckus, Miss B. Budris, 

Miss C. Budris, Miss B. Gri- 
maila, Miss S. Kasper, MissPI.ATTVKTT’* "nRAHty'

FACTS YOU NEVER KNEW!H
A LONDON CHOOO4VAR0 THERE 13 A S TAT U E OE 
HE FIRST EOUO OF SHAKESPEARE.

ME BtrrTERFLV ISA SYM6OL 
OF IMMORTALITV IN

CMINA. j

AN EXP€(?VA£NT,

SPEAKING,
FLUENTLV.

-

Čiami dalyvauti ir prisidėti 
prie vajaus padidinti eiles 
Jėzaus Vardo mylėtojų.

Mirė

Edvardas Motiejus, kūdi
kis M. Drungilų, 4002 Fir 
gatvė, kun. J. J. Naudžiaus 
buvo pakrikštytas nąmuose. 
Laidotuvės įvyko pirmad’enį. 
Mišias laikė kun. K. Bičkaus-i

kas. Kūdikis palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Liūdi tėvai netekę sūne
lio, bet sykiu ir raminasi, 
nes jo siela danguje.

“Cash blogo’*

Ruošiamos antradienių va 
karais 8 vai. Mrs. M. Grei
čiūnas paskirta pirmininkau
ti vajui, kad bingo pasisek
tų mūsų parapijoje.

Motiejus



—— — —————^——

Penktadienis, spalio 2, 1942
" '.............. .. ———~i——R———^*»

D B S V O S ■

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS)

Vardo šios organizacijos, Šia proga aš kviečiu lie- 
Antanas Valonls, vice-plr- tuvius protesionalus, veriel- 

mininkas padare trečią pra gas ir pramonininkus prisi- 
nešimą ketvirtadienį 7:45 rašyti prie Lietuvių Vaiz-

ruffing misses new pitching record

P. M. per radio stotį WHF 
C, 1460 KC.)

Lietuvių Vaizbos Butas 
suorganizuotas 1922 metais 
tikslu supažindinti Lietuvos 
vertelgas, pramonininkus ir 
profesionalus su lietuvių vi
suomene ir, reikalui esant, 
net teikti moralinę ir me
džiaginę paramą.

1930 m. per pasaulinę Pa
rodą Chicagoje surengė su
važiavimą lietuvių pirklių, 
pramonininkų ir profesiona
lų visos Amerikos. Atstovas 
Lietuvių Vaizbos Buto taip
gi dalyvavo suvažiavime.

Dabar Lietuvių Vaizbos 
Butas jau antri metai lei
džia oro bangomis lietuviš
kai naudingus pranešimus 
dėl visuomenės.

Kadangi veikla Liet. Vaiz 
bos Buto apima visa ekono
minį, politini ir socialių gy
venimą, tai šios organizaci
jos veikimas pasireiškia vei 
kimu atskirų komisijų, ku
rias sudaro Lietuvių Preky
bos Buto nariai, linkę toj 
srityje veikti. »

Komisija susideda iš pir
mininko ir narių. Viena tų

bos Buto (Llthuanian Cham 
ber of Commerce of Illi
nois). Organizuotai dirbant,, 
mes daugiau galėsime patar 
nauti lietuvių visuomenei, o 
ypatingai pramonės srityje.

Lietuvių Vaizbos Butas 
dirba ir toliau šioje plot
mėj, kad sutraukus lietu
vius profesionalus, vertel
gas ir pramonininkus po vie 
nu Buto stogu.

Čia tik suminėsiu kelis 
pirmininkus pastovių komi
sijų Lietuvių Vaizbos Buto:

Wiliam Sebastian — pir
mininkas Spaudos ir Prane
šimų komisijos. Jis yra elek 
tros įvedimo kontrakto rius. 
Jo krautuvė ir ofisas randa 
si adresu: 4104 So. Archer 
Avenue.
» Dr. Steponas Biežis — 
pirmininkas Svečių Priėmi
mo Komisijos. Gerai žino
mas gydytojaa ir chirurgas. 
Jo ofisas randasi 2201 W. 
Cermak Road, Chicago, III.

Ben Surwill — pirminin
kas Parengimų Komisijos. 
Neseniai pakeltas į policijos 
seržantus.

Dominikas Pivariunas — 
pirmininikas Biznierių ir

. • < "Draugas" Acme teiepnotoj

Big Red Ruffing, Yankee pitcher shown as he tossed
bąli to catcher Bill Dickey (left) as he was taken out 
The World Series opener in the 9th Inning, after having 
pitched seven and two-third innings of no-hit bąli. Red 
Rolfe, Yankee third-baseman in rear.

Padėka South
Bostono Rėmėjoms

Nors virš tūktsantis my
lių skiria So. Bostoną nuo 
Chicagos, betgi, tas tolu
mas nesudaro kliūčių mūs 
brangioms rėntėjoms. Jos 
kaip geros, darbščios Dievo 
bitutės, tyliai bet nenuils
tamai darbuojasi artimo 
naudai. Štai, pereitą savai
tę, jos prisiuntė mūsų vie
nuolynui stambią auką — 
padarytą pelną iš surengtos 
“Arbatėlės”.

Brangiosios, mūsų širdys 
kupinos dėkingumo. Labai 
norėtumėm kiekvienai atski 
rai padėkoti, bet Jūsų nuo
lankus kuklumas draudžia 
mums tai daryti. Prisitai- 
kindamos prie Jūsų kuklu
mo bendrai dėkojame vi
soms, o ypatingai, rengimo 
komisijai už pasišventusį 
darbą, kurį Dievas gausiai 
laimino. Savo dėkingumą 
reiškiame malda, o Gerasis 
Dievas teatlygina šimterio
pų užmokesčiu.

Švento Kazimiero Seserys
g

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VVULK ŠILUI
1945 West 35"’ Street

SKELBKITĖS “DRAUGE”-

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą K mūsų 
krautuvės— ui tiktai Jį

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

'k ' .
Visas darbas i/ prekės yra 

pilnai garantuota.

f

komisijų yra Liątuvai Gel- vertelgų Komisijos. Jis tu-
bėti Komisija, kurios pirmi 
ninku šiais metais man ten
ka būti. Kadangi Lietuvą 
dabar yra užkariavę naciai, 
tai veikti nėra galimybės. 
Bet, karui pasibaigus, bus 
labai daug darbo.

Mes turime Chicagoje 
daug lietuvių finansinių įs
taigų, kurios sėkmingai au
ga ir tarnauja visuomenei. 
Už tai mums, lietuviams, 
yra garbė. Chicagoj mes tu 
rime virš 1000 biznierių ir 
profesionalų. Taip gi turime 
išdirbysčių, kurių savinin
kai yra lietuviai, bet mažai 
kas apie juos težino. Būtų 
labai džiugu, jei mes juos 
turėtumėm savo tarpe, po 
vienu buto stogu, kur galė
tumėm su jais ne tik susi
pažinti, bet susipažinę viens 
kitam iš savo patyrimo pa
tarimus duoti.

ri duonos ir pyragų kepyk
lą adresu 4622 So. Marsh- 
field Avė., Chicago, III.

William Popeli — pirmi
ninkas National Defense 
Komisijos. Savininkas užei

"Bunco party"
v

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
seserų naudai rengiama sek
madienį, spalio 11 d., Petkų 
rezidencijoj, 4343 So. Rock-

nės pasiaukojimą, sveiki su
laukę spalio 11 dienos, su
važiuokime kuo skaitlingiau
siai ir padėkime jų gražia
me darbe. *

Pati savininkė ir komisija 
užprašo visus, ir visas skait-

ADVANCED PHOfOGKAPHV' 

l.OU ESI POSSlhi.E PRIt ES

PHoNE LAI- kYFTff Z* 13

fir* C<-+ y

ne

well St., “bunco party”. Į- linSai dalyvauti ir paremti
7 7 žanga labai maža —‘‘35c. įkalto Prasidėjimo Pane-

gos avern a resu 736 , petkienė namų šeimininkg i lės šv? Seserų vienuoliją ir
South Westem Avė., Chica
go, III.

su savo darbščiomis draugė- rengėjų gražų darbą.
Gildos nare A. K.r, ... , . . . mis rūpestingai darbuoiasiRemkite savo biznierius , .platindamos tikietus ir do-ir profesionalus savo kas

dieniniais reikalais; taupy
kite ir imkite paskolas iš 
lietuviškų Taupymo Bendro 
vių, kuriose pinigus gausite 
lengvomis sąlygomis.

SHOOT STRAIGHT 
WHh Our Boysl 

BUY WAR BONDS

vanų knygutes.

Vargdienių Seserų Gildos 
narės bei nariai, įsitėmyki- 
te, kad pirmoji pramoga jau 
įvyks už savaitės laiko, vi
sų būtina pareiga rengėjoms 
padėti, skaitlingai atsilanky
ti ir paremti, kad Petkų na
mai netalpintų, ir pakeltų jų 
ūpą kuo aukščiausiai, kad ši 
pramoga nebūtų paskutinė, 
kad po šios išdygtų ir kita 
už tai įvertinkime gerašir
dės ir nenuilstančios Petkie

THAT LITTLE GAME” vic.rto<,nc..,N.T.-By B. Link

N E W VICTORY 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai įrengtas Mediko* Depart
menlas gydymui visokių Ilgų — 
smarkių ir liglaikinlų.
Pilnai J rengtas CIiinrrglJoN De- 
l«rtmentas, kur svarbias Ir ma
žesnes operacija* atlieka atsako
mingi Chlrurgai-Dakt irai.

Pilnai įrengta Pliysiotliertųry De- 
(Mu-tmeiitas prlnkatCant Diather- 
my, Uitra Violet Ray, Sinusoldal 
ir .kitus modemlflkus metodus 
gydymo.
Pilnai Įrengtai X-Ilny Depart- 
nn-nt&s daktarams h- pacientams.
Nė vienam vertam ligonini ne
ims atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra 
Kas link mokesčių, sii-dtarrime. 
kaif būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

PAMOKOS
Anglų Kalbos - 

■ Lietuvių Kalbos • 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų lr 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. 33rd Place, Chicago, IU.

WHOLESALE
LIQUOK 
ĮSTAIGA

Ii v eMo j ame 
po
Ohicago.

REMKITBSENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, aav.

MUTUAL UQUORCO. 
4191 So. Halsted St.

Telefonas: BOULBVARD 0014

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEC’UOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB |

APYLINKES LIETUVŲ A KAKDfBK SU ATTDA KLAUSOSI:

iiAiGU n_r ■
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenlntėlto lr 
Vakarinis Lietuvių Pve|

Amerikoje I
VIENUOLIKTI MĖTAU 

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. ■.< 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.| 
PENKTADIENIAIS 7 v. ▼.

WHFC-I45O kil.!
6755 Se. VVaetern Avenne

Phone: GROvehill 2242

IHDbUK Ul’AHI)A\u.Ab MI SŲ 
MILŽINIŠKO STARO MCZ1KA-

UNIV INSTK^MENTV 
PAMNAtrpOKTr PROGA DABAR

KOL DAR MEI6PARDVOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TKOM- 

PONAI. SAXAPHONE8, PLU- 
TEH »U "casM" —- 636.00 637.SO, 
646.00 ir 676.00. Viai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NlfiKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJO8 •— 
66.60, 68.60. 612.60 iki 635.00.
STRIUNINIAI BASAI — 660 00, 
6125.00 ir 6150.00. BASO U2- 
DENGALAS — 612.00. 8MIČE-
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS tr 
CELLO — 61.50. 62.00. 66.00,
610 00 ir 615.00. Striūnos <161 vi- 
aų vlrimlnitų instrumentų. BASS 
DRUM8. ŠNARE DRUMS - 6T85«, 
626.50. 635.00, 660.00. PEDALS,
HI BOTS, CYMBOLS, DRŪM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE viri eina 
brass Ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
taras. Triflboma. Saiaphones, 
fimulkome ir Guitarams.

GOLDSTEIN’8 MUSIC 8HGP 
0t4 M*xwell St.. Cbleagu.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kafllukate išpuoštais arba 
eloth kotai parslduhia nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 £99 nn

I vertės “elose out” kainą ...............................................
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.•

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ......................... U-l v L $

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nub $15.00*Q 7c ai,: 7R
Iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo.. IKI

[EUR COATS, |75.00 vertės, <90 nfl
Parsiduoda po tiktai ........................................................&AO.UU

Įvairų drabužiai, vaikams 4 šmotų ec qc s. eo qc vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina ^0.30 lt 4>O.OU
' MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfeS NEPAPRASTAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- QQ 
da po tiktai ........................................................ 4>l.OO

|$15.00 vertės KOTAI, rin nr
parsiduoda po tiktai ......................................s...............

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parior 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators— 
Wasbers — Maagela —

r; '

Nationally advertiaed itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakaa dar neilparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

POCAHONTAS, fft / C
Mine run - labai lumpsuoti, tonas ui tiktai 0.03 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bergenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.95
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Surastas vedybinis žiedas po- 
keturiosdešimt septynių metų

Vyras ieškojo 47 metus pamestą žmo
nos žiedą, tik dabar surado.

Antrasis žiedas, kuri pa
dovanojo Charlie Henk savo 
žmonai Emai, kai ji buvo pa 
metusi savo ūkyje vedybi
nį žiedą prieš 49 metus, ne
buvo toks malonus, kaip pir 
masis.

Ema Henk buvo aukšta ir 
liekna kelių mėnesių jauna
vedė. Ema ir Charlie dirbo 
lauke prie Higgins rd., ne
toli dabartinio Manheim rd. 
Tai buvo prieš 47 metus ir 
tada jaunavedė Ema lauke 
pametė žiedą ir tame žiede 
buvo įrašas “C. H. to E. S. 
3.3.95”

Emos vyras Charlie Henk 
dažnai are žemę, kad tik su 
radus prarastą vedybinį žie 
dą, bet nepasisekė.

Žiedas surastas

Charlie Henk, dabar turįs 
73 metų amžiaus, sako: “me 
tai po metų ariau žemę ir 
ieškojau Emos žiedą, bet 
tik po 47 metų jį suradau ir 
jis atrodo geras, kaip nau
jas”.

Chicagiečiai sudavė i kailį japonams
Ėugsėjo 17 dieną Guadal-
Iial pakrantėse, Solomon 
oae, kelių mailių kelio 

ilgume du chicagiečiai su
naikino japonų patrankų 

.slėptuves, gazolino atsargas
ir trokus.

Lt. Jack E. Clark, Navai 
Reserve, chicagietis vadova 
vo žvalgybinio laivo įgulai. 
Taip pat šioj laivo įguloj 
buvo chicagietis Sgt. Jim 
W. Hurlbut.

Lt. Jack E. Clark su 
Hurlbut ant Guadalcanal 
kranto sunaikinę amerikie
čių paliktą karo medžiagą, 
kuri buvo palikta pasitrau
kus į šios salos kitas pozici
jas, grįžo atgal į savo pozici

r ” ‘ *
Kernotų daržovių 
kainos pakils

ik/s fr* * .. “*** *
Sužinota, kad kenuotos 

daržovės bus truputį bran
gesnės, negu kad dabar bu
vo. Kokios bus kenuotų dar 
žovių kainos — bus praneš
ta vėliau.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Ahis yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
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

Ema dabar vėl nešioja ve 
dybinę žiedą, kuri buvo pa
metusi ir įrašas tebėra ne- 
pranykęs.

Netoli Henk’s farmos bu
vo statomas karo fabrikas, 
per jų farmą buvo vedamas 
geležinkelis ir ten žemė bu
vo kasama, bekasant žemę 
buvo surastas vedybinis žie 
das.

Iš džiaugsmo negalėjo 
net valgyti

Kada vyras Charlie parne 
šė surastą žiedą savo žmo
nai Emai, tai ji neprastai 
nudžiugo. Ema, kuriai da
bar yra 69 metai, nušvitusi 
mėlynomis akimis, kalbėjo: 
‘ ‘kada pamačiau pamestą 
žiedą, tai iš džiaugsmo nega 
Įėjau valgyti”.

‘‘Taip aš buvau savo žmo 
nai nupirkęs kitą žiedą, bet 
ji jo nemėgo taip, kaip šį, 
kuris buvo pamestas ir su-f
rastas”, — pareiškė C. 
Henk.

jas. Gi žiūri Guadalcanal sa 
los pakrantėse pastatytos pa 
lapinės. Chicagiečiai iš žval 
gybinio laivo atidaro ugnį 
fr paleidžia į tas palapines; 
ten buvo japonų patrankas 
ir gazolinas. Tik pasirodo 
tiršti dūmai ir liepsnos, keli 
šimtai galonų japonų gazoli 
no buvo sunaikinta.

Plieno fabrikams 
reikia daug 
tonų laužo

Chicagos apylinkėje plie
no įmonęms kasdien reikia 
6,000 tonų laužo. Reikia su
daryti laužo atsargų, kad 
darbas pilnai vyktų ir žie
mos laiku, todėl dabar smar 
kiai dirbama, kad kodau- 
giausia būtų surinkta gele- 

fžies ir plieno laužo.

Iš Illinois Valstybės yra 
apie 300,000 išėjusių vyrų 
į kariuomenę.

n k a r n * *

VAIZDAS IŠ LIETUVIŲ DEMOKRATŲ ORGANIZACIJOS PIKNIKO

Chicago majoras Ed. Kelly, po savo kalbo s Lietuvių Demokratų Lygos Cook County 
suruoštame piknike, rugsėjo 20 d., nusifotografavęs su žymesniais lietuviais veikėjais 
politikoj. Žiūrint iš kairės į dešinę: Ben Survilas, Chicago policijos seržantas; John 
Jacka, pirm. Lietuvių Demokratų Klubo 13 Ward; Al. Kumskis, pirm. Liet. Demokratų 
Lygos; majoras Ed. Kelly; teisėjas J. T. Zūris, Juozas Kaminskas ir Bruno Jakaitis, 
pirm. Liet. Demokratų Klubo 11 Ward.

Pradėjo šaukti 3-A 
vyrus Collateral 
dependents

Pulk. Paul G. Armstrong, 
State director of Selective 
Service, pareiškė užvakar, 
kad kai kurie Illinois drafto 
boardai pradėjo imti vyrus 
į kariuomenę 3-A. Collateral 
dependents, kurie yra be 
žmonos ir vaikų.

Illinois boardas nepradės 
imti vyrus 3-A kurie turi 
žmoną, kol nebus duotas 
įsakymas, — pareiškė pulk. 
Paul G. Armstrong. ,

Kada visi 1-A vyrai bus 
paimti į kariuomenę, tai ta 
da bus šaukiami 3-A su Co
llateral dependents.

Iki lapkričio 16 dienos vi 
si vyrai nuo 20 iki 45 metų 
bus jau suklasifikuoti.

Sekmadienį patriotinis 
susirinkimas 
Marguette Park

Ateinantį sekmadienį, spa 
Iių 4 d., 1 valandą po pietų, 
Marąuette Park įvyks pat- 
triotinis susirinkimas. Bus 
iškelta Amerikos vėliava 
prie 69th ir Maplewood blo 
ke, daržely šių gatvių piet
vakarių kape.

Programos punktus pil
dys Amerikos Legiono Da
riaus ir Girėno posto tri
mitų grupė ir berniukai 
skautai. Bus taip pat daly
vių paradas apie tą bloką, 
bus daug žymių kalbėtojų. 
Kas gali — maloniai yra 
kviečiami dalyvauti šiose iš 
kilmėse.

Daugiau norsių
Amerikos Raudonasis 

Kryžius nori, kad iš kiek vie 
nos šeimos būtų nors vie
nas narys, kuris būtų bai
gęs Raudonojo Kryžiaus 
norsėms rengiamus kursus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Prašo krautuvininkų 
rinkti gumų

Illinois State Council of 
Defense kreipės į avali
nių krautuvių savininkus 
ir prašo kad krautuvių 
savininkai rinktų kievieną 
senos gumos gabalą savo 
krautuvėse, kai kostiumie- 
riai pirkdami naujus batus 
palieka senus batus,’ kolio- 
šus ir tt. Visi tie seni daly
kai reikalingi karo reika
lams. —

Padarytos kratos■ «r~»

italų ir vokiečių 
namuose

Pereitą pirmadienį ir an
tradienį Gary mieste ir kito 
se apylinkėse F. B. I. pada
rė eilę kratų.

Kratos padarytos 47 ita
lų ir 15 vokiečių namuose 
Gary mieste, Fort Waype ir 
South Bende.

35 kratos padarytos Gary 
mieste 11 Fort Wayne ir 
16 South Bende.

Laike kratos buvo kon
fiskuota 35 trumpų bangų 
radijai, 35 šaunami gink
lai; 1,505 kulkų, 18 fotogra 
finių aparatų ir kiti dalykai.

Sakoma, kad pirmaisiais 
karo metais Amerika karo 
reikalams išleis 140 bilijonų 
dolerių.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUIB

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
QnAu/i&dL 
Protcction 
(or your

Darbininkai pirks už 
5 bilijonus karo bonų

Amerikos darbininkai per 
ka karo bonus, atskaitant 
nuo jų pėdžių. Manoma, kad 
darbininkai per metus iš
pirks už 5 bilijonus karo 
bonų.

Mirė nuo šunies 
įkandimo

Anthony Glowienke, 40 
metų, 1513 Wolfram str., 
buvo pereitą antradieni už
pultas ir tris kartus jam 
šuo įkando. Užvakar Antho
ny Glowienke mirė nuo šu
nies įkandimo. Policiją šunį 
nušovė.

įvairios žinios
Vakar apie 700,000 moki

nių Chicagoje ir jos apylin
kėje įstojo į seno metalo 
rinkimo vajų. Metalo vaju
je dalyvauja visų mokyklų 
mokiniai.

Manoma, kad išš Cook 
kauntės 150,000 kareivių 
bandys balsuoti apie 50,000 
kareivių.

Verčiausias kataliko dar
bas — platinimas katalikiš
kos spaudos. (Dijono vys* 
kūpąs).

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. JOaų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi W,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3t^%. Jūsų pinigai greitai iAmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 
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KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 8288 SO. HALSTED 8T.

mu
X Domą Kaminskienė, 

dain. Antano Kaminsko žmo
na, vakar išvyko į Detroit, 
Mich., į savo tėvo Andriaus 
Gustaičio laidotuves, kurios 
bus pirmadienį iš Šv. Anta
no bažnyčios.

X Vincas Kvetkus, L. R. 
Kat. Susivienymo Amerikoj
generalinis sekretorius, vie-! praeitą pavasarį įsigijo gra
ši Chicagoj. Jis atvyko da
lyvauti fraternalių organiza
cijų atstovų suvažiavime ir
atlikti keletą svarbių reika-1 tuvių kolonijos, tačiau, sa-
lų Chicagoje.

X Alfonsas Sudeikis, sū
nus žinomų veikėjų Juozo 
ir Marijonos Sudeikių, gyv. 
Town of Lake, kuris šiuo 
metu tarnauja kariuomenėj, 
gavęs ilgesnes atostogas, 
ruošias už savaitės susituok
ti su Pranciška Kubaite.

X Bronius Papšys, sūnus 
plačiai žinomo roselandiečio, 
rimtas jaunikaitis, ateinan
čią savaitę atsisveikins su 
mylimu tėveliu, sesutėmis ir 
draugais. Išvyksta Dėdės Ša
mo kariuomenėn.

X Emilija čerkauskienė, 
5230 S. Marshfield Avenue, 
prieš keletą dieną vieną va
karą staiga taip sunkiai su
sirgo, kad buvo iššaukti net 
keturi daktarai. Ligonė nu
vežta į Garfield Park ligo
ninę, kurioj ir dabar dar te
guli. Praeitą sekmadienį li
gonę atlankė kun. A. Deks- 
nis ir aprūpino Šv. Sakra
mentais.

X U. S. A. ir Šv. Tėvo vė
liavos bus pašventintos ir 
pastatytos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje sekmadienį, spa
lio 4 d. Pašventinimo iškil
mės bus 11:30 vai. ryto.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

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

sokios rųšjes alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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

X Juozas Janušauskas, Jr. 
sūnus dosnių kilniems rei
kalams biznierių Juozo ir 
Mikalinos Janušauskų, 4601 
S. Washtenaw Ave., vakar 
atsisveikino tėvus ir drau
gus. Išvyko į kariuomenę.

X Sylvia Sabonytė-McEI- 
roy jau kiek laiko kaip iš
vykus pas savo vyrą, tar
naujantį kariuomenėje ir da
bar praneša, kad dažnai sek 
mingai koncertuoja kariuo
menės surengtuose vakaruo
se.

X A. ir A. Kl iošto rai čiai, 
žirfomi Cicero gyventojai,

žų namą — bungalow No. 
Side — 5007 W. Georgia S t. 
Nors toliau gyvena nuo lie

ko, negali pamiršti lietuvių 
veikimo ir, kas tik dsti svar
besnio, visuomet dalyvauja.

X “Išrinkime dar vieną 
teisėją” — tai obalsis, ku
riuo dabar darbuojasi lietu
viai politikoj veikėjai. Tuo 
obalsiu kolonijose ruošiamos 
prakalbos. Šį vakarą tokios 
prakalbos bus West Side 
Hali, 2244 W. 23rd PI. Kal
bės pats kandidatas į teisė
jus adv. Olis, adv. J. Grish, 
A. Valančius, A. Linkus ir 
George F. Barrett. Po kalbų 
bus dykai vaišės.

X Phil Klikūnas, W e s t 
Side žinomų old-taimerių sū
nus, vakar išvyko . pasky
rimo vietą orlaivių skyriuje 
U. S. kariuomenėj, į kurią 
liuosnoriai įstojo. Tėvai bu
vo labai susirūpinę, nes kai 
gavo žinią iš paskyrimo vie
tos, sūnus buvo net Kentu- 
cky vals. išvykęs automobi
liu poilsio. Tik, ant laimės, 
paskambinęs telefonu namo 
sužinojo, kad sekančią die
ną turi išvykti į kariuome
nę. Palikęs automobilių lėk
tuvu parskrido namo, kad 
nepavėluotų prisistatytį vir
šininkui.

ATYDA!!

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 iii WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.


