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PENKI JAPONU LAIVAI NUSKANDYTA
Keletui laivų bombomis smogta; 
be to, šeši Zero lėktuvai numušta

Naujojoj Gvinėjoj japonai bėga 
nuo sgjungininkų veržimosi

Stalingrade tęsias kruvinos kovos; 
vieni nuo kitų atsiima pozicijas

Vokiečiai praneša, kad jie daro 
pažangą, bet Maskva tai užgina

WASHINGTON, spal. 2. 
— Laivyno departamentas 
šiandie paskelbė, kad są
jungininkų lakūnai atakavo 
japonus Aleutian salose. 
Bombomis pataikė ketu
riems japonų laivams, ku
riuodu, regis, nuskendo.. Be 
to, ten pat numušta šeši ja 
ponų koviniai Zero lėktuvai.

Kiek anksčiau laivyno de 
parlamentas paskelbė, kad 
U. S. submarinai, veikią 
Vakarų Pacifike, penkis ja
ponų laivus nuskandino ir 
tris sugadino. Iš šių pasta
rųjų, kaip spėjama, dų nus
kendo.

Sąjungininkai prarado tik 
vieną kovinį lėktuvą.

Atsirado lakūnas, 
kurs per 55 paras 
buvo dingęs raistuose

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
spal. 2. — Dar vienas ame
rikietis lakūnas, puskarinin
kis Thomas Riley, 20 m. 
amž., po 55 parų klaidžioji
mo šios salos raistais, ne
tikėtai atsirado čia ameri
kiečių bazėje. Rugpiūčio 7 
d. jis parašiutu nusileido į 
raistus, kai lėktuvui, ku
riuo jis skrido, pritrūko ga
zolino. Tuo lėktuvu be jo 
skrido dar kiti šeši asme
nys. Šie visi anksčiau išėjo 
iš raistų apleidus netekusį 
gazo lėktuvą. Riley paskiau
sia atsirado.

Jis pasakoja, kad skrin- 
dant kilo audra ir vairinin
kas paklydo. Kai vairinin
kas buvusius lėktuve įspėjo 
pasirengti parašiutuoti, jis, 
Riley, pirmasis, nieko ne
laukdamas, iššoko iš lėktų- I 
vo. Buvo tamsi naktis. Jo 
parašiutas pakibo ant me
džių šakų. Kadangi jis ne
žinojo, kaip yra aukštai nuo 
žemės, per kiaurią naktį tu 
rėjo pasilikti tarp šakų. 
Išaušus pamatė, kad jis yra 
tik apie šešias pėdas nuo 
žemės. Prasitrynęs akis lei
dosi raistais. Po trijų die
nų jo pusbačiai nuplyšo ir 
suiro. Bet jis beveik pusba- 
sis nuolat žygiavo. Maitino
si daugiausia uogomis. Pa
galiau pakliuvęs į vieną sa
los gyventojų kaimą. Tenai 
jis gavo valgyti ir jam nu
rodyta, kur yra artimiau
sia amerikiečių bazė.

SPRINGFIELD, ILL. — 
Iš banko pasiuntinio plėši
kai atėmė 20,000 dolerių.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Australija, spal. 2. — 
Pranešta, japonų jėgos Nau 
joje Gvinėjoje kaskart vis 
toliau atsimeta pietinėmis 
Owen Stanley kalnų antšlai 
temis ir taip skubotai, kad 
sąjungininkų priešakinės 
sargybos neįstengia jų pasi
vyti ir padaryti kontakto. 
Paskui juos žygiuoja austra 
lai ir jiems vis dar netenka 
kur nors sukelti didesnę su 
priešu kovą.

Prieš keletą dienų japonai 
buvo vos tik už 32 mailių 
nuo Port Moresby. Dabar 
jie nustumti jau net už 64 
mailių atgal.

Sąjungininkų bombone
šiai kasdien atakuoja atsi
metančius japonus ir jų 
svarbiausią bazę Būna.

b j * n i i , on <iMisiąs aukoja be 
akmens altoriaus

LONDONAS. — Vietos 
katalikiškas laikraštis Uni- 
verse paduoda iš Vatikano 
girdėtą per radiją praneši
mą, kad karo frontuose tar
naują kapelionai gali mišias 
aukoti be akmens altoriaus. 
Vietoje to jie gali vartoti 
vadinamą “antimension” — 
byzantinio rito privilegiją.

“Antimension” yra didelis 
lininis, arba šilkinis papuo
šimui audeklas, kuriame 
įsiųtos šventojo relikvijos.

Ši privilegija kapelionams 
pripažinta tik karo metu.

Penki žuvo su 
bombonešiu
ELGIN FIELD, Fla., spal. 

2. — Vidutinio didumo ar
mijos bombonešis netoli čia 
nukrito. Penki lakūnai žu
vo. Tarp jų du iš Illinois 
valstybės.

Keletas katalikų kunigų Paryžiuje
nešioja žydams skirtas žvaigždes

\ - • »
' LONDONAS. — Keletas mi, padrąsinami, rašo Eve- 
katalikų kunigų Paryžiuje ' ning Standard, 
turi prisisegę geltonąsias Nacių pašaipai daug
žvaigždes, tokias, kokias na 
ciai įsakę nešioti visiems žy

nai pasirodo Paryžiaus gat
vėse ir praeivių sveikina-

dams. Tie kunigai kilme yra . žvaigždes. Gestapo agentai 
žydai ir jie tai daro savo ’ jų daug suėmė. Vienus iš- 
bažnytinių viršininkų lie- siuntė sunkiųjų darbų sto- 
piami. - vyklon. Kitus be niekur nie

Tie kunigai su tais žy- ko pripažino žydais ir tai 
dams skirtais ženklais daž- 'pažymėjo jų identifikavimo

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS LANKO KARO DIRBTUVES

Boening bombonešių dirbtuvė, kuri randi
, ur*u««ji" acme l«ie»Dot«,

įi Seattle, Wash. (Navy photo).

Prezidentas Rooseveltas 8,754 mailių i p°P'ežh,s priima
, v i. i < n-i i lūkstančius asmeny
kelionę per sali slapta atliko;

WASHINGTON, spal. 2. 
— Tik dabar išaiškinama, 
kad prezidentas Roosevel
tas savo slaptu karo pramo 
nių lankymu 8,754 mailių 
kelionę atliko.

Kelionėje išbuvo dvi sa
vaites. Iš Washingtono 
rūgs. 17 dz vakarą trauki
niu išvyko ir rytojaus die
ną buvo jau Detroite. Iš te
nai leidosi toliau.

17,305 britai 
civiliniai užmušta

LONDONAS, spal. 2. — 
Namų apsaugos ministras 
Herbert Morrison parlamen 
te pranešė, kad per pirmuo
sius .trejis karo metus nuo 
vokiečių orinių atakų Brita
nijoj 47,305 civiliniai asme
nys žuvo ir 55,658 sužeista.

CHICAGO. — FBI agen
tai čia mieste padarė prieš 
svetimšalius priešus 30 “rei 
dų”. Keturi vokiečiai suim
ta. Konfiskuota kiek tai 
trumpųjų bangų radijo pri
imtuvų ir ginklų. '

prancūzų studentų nežydų 
pradėjo nešioti geltonąsias

kortelėse. Ir jie 
mi kaip žydai.

traktuoja-

Į VATIKANAS. — Įvyko
' gausingos viešosios popie- 

Apvažiavo ži*a valstybes: lžiaU8 audijencijo3> kurio8e 
Michigan, Illinois. Wiscon- ! tflkatančiai aamenų dalyTa. 
sin, Minnesota^ No. Dako
ta, Montana, Irtaho, Wa- 
shington, California, Arizo
na, New Mexico, Texas,X
Louisiana, Mississippi ir 
So. Carolina.

Vakar spaudos konferen
cijoje prezidentas laikrašti
ninkams pasakojo apie savo 
kelionę. Sakė, kad kelionė 
pavykusi taip, kad ateinantį 
pavasarį jis žada apvažiuo
ti kitas valstybes, ypač cen 
trines. Sakosi daug ką pa
tyrė karo aktyvumo reika
lais.

Prezidentas skundžias 
dėl kongreso

WASHINGTON, spal. 2. 
— Vakar spaudos konferen 
cijoje prezidentas Roosevel
tas skundėsi dėl kongreso vas, kuriuo skrido 22 vyrai, 
neveiklumo infliacijos rei- Viai žuvo emS dvi vaUnda, p » ». i j 
kalu. SakS, kad visa Salia aulažu8| lsktuvą auragtl. "M SCSI3S Vaid(lūd$

Žuvusiųjų pavardės neži-! skersai Atlanto 
nomos. Pirmiau apie tai bus 

i pranešta namiškiams, o tik 
paskiau viešai paskelbta.

aukojasi karo vykdymo pa
stangoms, o kongresas ne
praveda reikalingų įstaty
mų prieš infliacijos pavojų.

Britai paėmė ašies 
pozicija Egipte

CAIRO, Egiptas, spal. 2.
— Britų kariuomenė netikė 
tai vakar puolė centrinę 35 
mailių fronto dalį, užėmė 
kai kurias ašies pozicijas 
kalvose ir tuo būdu" ištiesi
no fronto liniją, kuri toj 
vietoj buvo kai alkūnė. Ata 
kos įvyko po artilerijos ir 
orlaivių priedanga.

CHUNGKING, Kinija.’
— Pagaliau čia atvyko se 
nai laukiamas prez. Roose 
velto emisaras W, Willkie.

Įsakyta nešioti 
raudonas juosteles

TOKUO, spal. 2 (per ra
diją). — Japonų kariniai 
autoritetai šanghajuje, Ki
nijoje, -ten gyvenantiems 
amerikiečiams ir britams 
įsakė ant rankovių nešioti 
raudonas juosteles — ame
rikiečiams su raide A, o bri 
tams — B. Kitų tautų, ku- 

YTT dNŽniftiiida pavieniui žmonėms liepta ant ranko-XII dažniausia 
žmones sveikino.

Vieną dieną Jo šventeny
bės audiencijoje buvo 2,- 
500 vyrų iš italių Katalikų 
Akcijos. Tas įvyko minint 
šios organizacijos 20 metų 
sukaktį. Jie paaukojo 20,000 
įvairių bažnytinių daiktų ne 
turtingoms bažnyčioms ir 
misijoms.

Kitą dieną popiežius priė
mė 500 kurčiųjų nebylių.
* ♦ '

Nukrito lėktuvas;
22 užsimušė

SAN JUAN, Puerto Rico, 
spal. 2. — Nuo Čia apie už 
30 mailių pietvakarių link 
kalnuose nukrito U. S. ar
mijos transportinis lėktu-

Britu bombonešiai 
atakuoja Vokietija

LONDONAS, spal. 2. — 
Oro ministerija paskelbė, 
kad naktį prieš liepos 1 d. 
britų milžiniški bombone
šiai atakavo vokiečių pozici 
jas Belgijoje ir Olandijoje. 
O prieš tai atakuota Vokie
tija.

VICHY. — Prancūzų vy
riausybė paskelbė, kad pran 
cūzų policija nedalyvavo 
amerikiečių suėmimuose ne 
okupuotoj Prancūzijoj.

MASKVA, spal. 2. — Ži
niomis iš Stalingrado, tenai 
be pertraukos vyksta abiejų 
pusių atakos ir kontratakos. 
Vieni kitiems pozicijas pa
duoda ir netrukus vėl at
siima.

Sovietų karo vadovybė 
praneša, kad miesto gynė
jai daugiur blaško vokiečių

vių turėti kryžius su nume
riais, kuriais tautos nužy
mėtos.

šanghajuje yra apie 1,500 
amerikiečių ir apie 4,000 
britų. Japonai juos laiko 
svetimšaliais priešais.

Ulstery riaušės; ' 
žuvo amerikietis

BELFAST, Šiaurinė Airi
ja, spal. 2. — Vakar vaka
rą Antrim miestely iškilo 
riaušės. Vienas amerikietis 
kareivis užmuštas, kitas su 
žeistas. Karinė policija, su 
vietinė policija riaušininkus 
numalšino.

Iš U. S. armijos stovyk
los pranešta, kad riaušėse 
civiliniai nedalyvavo.

LONDONAS, spal. 2. — 
Iš patikimų šaltinių patir
ta, kad ^Amerikos naujais 
bombonešiais skersai Atlan 
to nuaklindama per 6 va
landas. Tarp Foundlando ir 
Anglijos tolis per Atlantą 
yra 2,000 mailių.

CHUNGKING, Kinija, spal. 
2. — Kinų kariniai autorite
tai praneša, kad per pen- 
keris karo metus Kinijoje 
žuvo 8, japonų leitenantai 
generolai, 1 admirolas ir ke
letas majorų generolų.

CAIRO. — U. S. sunkieji 
bombonešiai atakavo graikų 
uostą Pylos, per kurį na
ciai siunčia karo reikmenis 
i Afriką.

jėgas ir neleidžia jiems kurs 
nors atsikvėpti.

(Vokiečių karo vadovybė 
per radiją praneša, kad vo
kiečiai Stalingrade darą pa
žangą, bet Maskvoje priešo 
“pažanga” užginama).

Sovietų laikraščių kores
pondentai praneša, kad vo
kiečiams nesiseka įsistip
rinti savo pozicijose nei ap
link miestą, nei mieste. Vi
sur jie blaškomi. Jei kokioj 
nors vietoj pasiseka prasi
veržti, miesto gynėjai su
burtomis jėgomis priešą at
bloškia. Visur daug vokie
čių nukaujama, daug jų tan 
kų suskaldoma.

(Exchange Telegraph Lon 
done iš Zuricho gavo žinią, 
kad Hitleris įsakė vadams 
pagreitinti Stalingrado paė
mimą).

-Leningrado, Maskvos ir 
Kaukazo frontuose vokie
čiams sukeliami dideli smū 
giai. Anot apturimų žinių, 
jų tūkstančiai kasdieną nu
kaujama. --

Naciu teroras
okupuotoj Lenkijoj

LONDONAS, spal. 2. — 
Čia gauta žinių, kad nacių 
okupuotoj Lenkijoj vykdo* 
mas negirdėtas pasaulio is
torijoje teroras.

Lenkų tremtinės vyriau
sybės atstovas pareiškia, 
kad naciai Lenkijoje išžudę 
apie 700,000 žydų ir apie 
400,000 lenkų, neskaitant pa 
vergtųjų darbams Vokietijo 
,je ir uždarytųjų koncentra- 
J cijos stovyklose, kur juos 
laukia mirtis.

Varšuvoje apie 50,000 gy 
ventojų badauja.

Turkija yra su 
sąjungininkais

NEW YORK, spal. 2. — 
Amerikon atvyko turkų žur 
nalistų grupė. Jie pareiškia, 
kad Turkijos gyventojai lai 
kosi sąjungininkų pusės, bet 
vengia įsikišti karan. Tur
kai griežtai nusistatę kovo
ti prieš visokią agresiją, ne 
paisant kokia ji būtų.

Myron Taylor 
grįžo Lisabonon

LISABONA, Portugalija, 
spal. 2. — Iš Ispanijos atvy 
ko Myron C. Taylor, prez. 
Roosevelto atstovais Vatika
nui.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'EA

Metinė vakarienė sėjo 28 d., po trumpos ligos, 
rūgs. 30 d., po gedulo pa
maldų Immaculate Concep- 
tion bažnyčioj, palaidotas 
Ascension kapinėse.

Mirė Raudienė

Rūgs. 30 d. ryto mirė Dia
na Raudienė, ilgametė gy
ventoja šios kolonijos. Ve-

Sv. Baltramiej&us parapi* 
jos jvyks šį sekmadienį, spa
lio 4 d., Lietuvių Auditori
joj. Pradžia 5 valandą po
piet. Tikietai iš anksto bu
vo pardavinėjami, galima ti
kėtis, jog kiekvienas para- 
pijonas dalyvaus. Be to, ža
da dalyvauti ir svečių sve- Zionė Pe*" pastaruosius pora 
timtaučių ir iš apylinkės lie-1 metU buvo silpnos sveika

tos. Buvo narė Šv. Onos dr- 
jos ir šv. Pranciškaus ordi
no. Laidotuvės įvyks šešta
dienį.

tuvių kolonijų. Po vakarie
nės bus įvairi programa: 
dainos ir kalbos.

Eikim visi, pasidalinsim 
įspūdžiais ir paremsime pa
rapiją.
Pašventino iškabą

Pereitą savaitę rūpesčiu 
Šv. Baltramiejaus ir šv. Juo
zapo draugijų, Lietuvių Au
ditorijos darže .iškilmingai 
atidengta ir pašventinta iš
kaba (Honor Roll) su var
dais visų lietuvių šios kolo- 

. nljos, kurie randasi U. S. 
tarnyboj. Programa pradėta 
Amerikos himnu solistei An
taninai Bačkienei lydint. Iš
kabos pašventinimą atliko 
vikaras kun. Albinas Kish- 

, kūnas.
Visoms motinoms, kurių

APLANKfi KARO DIRBTUVĘ KtJR MOTERYS DIRBA Service School, Washington, j tauto, bet ir kitų apylinkės 
D. C., savo kalboje ragino postų.

Rugsėjo 30 d., po sunkios 
ligos, Šv. Teresės ligoninėj, 
mirė Juozapas Bakšys, se
nas gyventojas ir narys šv. 
Juozapo ir Šv. Antaho drau
gijų. Buvo veteranas pirmo 
pasaulinio karo ir prieš su- 
sirgsiant dirbo American 
Steel and Wire Co. dirbtu
vėj.

Atlaidai

Šv. Baltramiejaus bažny
čioj 40 valandų atlaidai iš
kilminga procesija baigti 
antradienio vakarą, rūgs. 29 
d. Per visas dienas žmonių 
skaitlingai lankėsi bažnyčion

Acme nsieptioou,

Prezidentas Rooseveltas aplankė* Allis-Chalmers dirbtu
vę Milwaukee, Wis., kur dirba moterys. Prezidentas savo 
kelionėje aplankė daug karo dirbtuvių. (Navy photo).

ir ėjo prie šv. Komunijos, 
sūnūs randasi tarnyboj, i-,Kpažin{ių klausytl 
ta,kti garbės ženklai Ameri- )kunl j galb, buvo at. 
kos Raudonojo Kryžiaus lie-

moteris “to work as an or
ganization for National De
fense, So that the Catholic 
Church willnot be down- 
trodden after the svar”.

t
Per moteris jis ragina ka

talikus veikti) kad po karo 
nebūtumėm nustumti.

Vytauto postas 289 
American Legion

Rugsėjo 27 d. posto susi
rinkime senoji valdyba per
davė savo pareigas naujai 
valdybai. Perdavimo cere
monijos buvo gražios. Ta 
proga susirinkime dalyvavo 
daug atstovų iš kitų postų 
ir svečių*

Posto komandierium ket
virtiems metams išrinktas 
Alex Einikis, vice com. — 
S. Parfenoff, adj. — J. A. 
Grakey, finansų off. — 
Niek Valasina, ėergeant-at- 
arms — Daunora, vice. 
com. — J. Buttes, Service 
off. — J. Mockus ir chair- 
men — J. Terlecky.

Postas turi 56 narius ir 
jau nuveikęs daug gražių 
darbų, prisidėjęs prie įvai
rių rinkliavų šalies saugu- 
ui ir karo laimėjimui bei 
surinkęs daug rekordų plok 
štelių.

Postas turi ir moterų aux- 
iliary, kurio pirmininė 
yra Mrs. Paul Riley (Eini- 
kiūtė).

Parvyko į svečius

Savanoris Alex W. Eini
kis sūnus Vytauto posto 289 
American Legion komančfe- 
rio, iš Great Lakęs savaitei

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Idtaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

parvyko namo atostogų. Tą 
proga tėvas buvo suruošę 
pietus, kuriuose dalyvavo 
giminės ir draugai.

Korespondentas

ADVOKATAS

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Ceutrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALamet 6877 
134 N. LA SAULE ST.

Rrvr.tr> *>014 T.l VICT,

r*

tuvių moterų vieneto. Prog
ramos vedėjas Antanas Sut
kus perstatė svečius kalbė
to j ūš, būtent majorą Frank 
Wallin iš Waukegano, majo
rą John Dromey iš No. Chi
cago, miesto advokatą Jack 
Barstow, aldermoną Antaną 
Ufbortą. pirmininką šv. Juo
zapo draugijos Vladą Ski
riu ir kitus. Programa baig
ta Amerikos ir Lietuvos him
nais. Iškaba randasi ant sie
nos Lietuvių Auditorijos na
me ir laiks nuo laiko, kiek 
iš lietuvių išeis tarnybon, jų 
vardai bus pažymėti ant Ho
nor Roll.

Palaidotas • • 
Antanas Jocius, savinin

kes tavertio, kuris mirė rug-
—y— ——*------■* - — * —

vykę daug kunigų iš apylin
kės parapijų. Enrikas

vedybinio gyvenimo 30 me
tų sukaktuves.

Lai Dievas teikia jiems ir 
jų šeimai sveikatos ir lai
mės.

Ką veikia jaunųjų 
kl«bas

Palengvina akiu įtempta,, kuris 1 Jl vell"i‘ naudingą dar- 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, tą: tvarko mokyklos kam- 
svaigimo, akių aptemimo, nervUo- . • , -
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- barius, ir prisideda prie ki
šo trumparegystę ir toliregystę. . nsperihimu Bp to istei- Prirengia teisingai akinius. Visuo- Lų pagerinimų. ne to, įstei 
se atsitikimuose egzaminavimas da- gg pifmoSlOS pagelbos kUr- 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- ! SUS, kurie prasidėjo rugsė- 
kreiPKrXJ ; J® 27 d. Pirmą vakarą anai-
valandos: nuo io ryto iki 8 v. rinko gražus būrys jaunų 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- i . . v ,

dėlioj pagal sutarti ' moterų. Visos pasiryžo tuos
SS'?.’ kursu8 Kuraun. va-

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone YARDB UU

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ,

slaughTer makes sekies a Tie

("Draugu" Acme teiepnoto) 

Efto* Šlatighter, CUMinal right-fielder, Crossing the
plate With the witining run of second World Series game 
ih the.Sth inning after stretehing a two-bagger into a 
trtple and coming home on MUsi&l's first hit of Series.

r

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Švenčia 30 metų ie8ti kaB Pirmadieni 7:30 v-

vakare, parapijos svetainė- 
Vedybų sukaktuvės je Pamokos tęsias dvi va-

Barbora ir Alex Kute- landa3‘ Kuraus
lionei, mūsų kolonijos žy- S8’48 tam tikrą diplomą, j 
mūs gyventojai ir visą kil- Kursai vedami An^U k*1158- . Postas yra nupirkęs namą 
nių darbų rėmėjai, švenčią “Dirbkime, kad nebūtumėm i ~ SaxsoJ1 Hall» 1^25 w- 15

nustumti po karo

Praeitą savaitę Nation 
Catholic Council of Women 
Fort Wayne diecezijos turė
jo suVažiavipią, kuriame 
Mrs. Mary Jtądįs,Jdrs. Ane- 

įiė Zdankus ir. Mrs. Waichu- 
' ris buvo atstovės iš Šv. Ka
zimiero parapijos

Suvažiavime kun. Swei- 
gert, baigęs Catholic Sočiai

St. Tai buvus vokiečių sa
lė. Dabar tą namą remon
tuoja savaip. Čia bus laiko
mo sūsirinkimai ne tik Vy-

i

doVauja Slaugės. Bus iš vi
so 25. pamokos. Pamokos

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road
Telefonu:

Canal 8887 .
Bra. I. HAZANAU8KA8

Sekretorius

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSIgl NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
AlBEfcTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai 

D R E X E L 3923

DR. SELMA SODEIKA.
O« D.

AKIS ISTBRINfcJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak PaA, illinoia 

(Prie fabmpo Laką Bt)
Telephone: — EUCLID MM.

— REZIDENCIJA —
1441 Se. SOth Ava, Cicero, HI 

feL: Cicero 7681

i.T Ii it lit i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI 

VIRgima 00
DR s gJEŽ|S

3t OHERI 
Cermak

Ofiso tel. 
Rsuidaaetyoa teL:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofišo VaL; 1—3 ir 6-3:30 P. II 

Trečiadieniais • pagal sutarty.

Rea. 6966 Bo. Talman Ava,
Rea. TaL OROVabUl 061)
Offlsh ML ttRMuek 4148

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAI H GURURUaB

VaL: 2—4 ir 7—0 vkk. 
Ketvirtad. ir NMrfiMnie Mkttaea 
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHtSIOIAM AND 8URGB0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak 
NedėlMtnie pagal eitarty.

Offtoa t< TARda 4717 
Namų tai PROspaet 1980

TaL YARda 6921.
Raa: KEHvdM 6101

* DR. A. J. BERTASH
, GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

Oflaa vai: aua 1*3: uus 8^6339 
766 West SOth StreM

GYDYTOJA* IR 
2201 VVest

valandoa: 1-3 
Sekmad., Tl 

karais

URGAB 
Rd.

7-8 v. vak. 
ir šcėtad. va-

ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Place 

TaL RBbhhUč 7868

taL OANal 0287
ML taL: PROapect 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ŽR UUtRUfeaAB 

1821 So. Halsted Street 
Raatdaudja: 8609 S»- Arteeian Ava

VALANDOS; U v. rfto iki 3 popiet 
6 iki I vai. vakare

Kud būtmnb nurtSlrdūM, 
mėn pirmiausi* turtine būti 
teisingi nės pirma thrtme 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
ĮMegzamlnuott ja. moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti 
85 METAI PATYRIMO 

prlrhikime akinių, kurte pašalina
visą aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
telefonas: (IAM AL 0598, CMcage 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Sečtad. 9:80 a. m. 
T:0* t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St~
Room 1230

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

I__________ __________ -___ a—
LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius 

a ta a ko mibgai ui 
prieinamą kaina

JOS F. BUDRIK-
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
BtL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARDR 3088iki a. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradienigis, Ketvirtadieniais 

ir Pbnktadieniaiie
Valandoa: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. & WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2156 VVest Cermak Road 
Ofiao tel OANal 2846 

Ofiao vąL: 2-4 ir T—0 
Seredoj pagal sutarty.

Rea: 7M4 8a. FalrfleH A 
Rea. feL:

TeL YARda 8140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

IB AKINIUS PHTAIKO

744 West S5th Street
11-12;- 3-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Oflae ToL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. it Sekmad. tik ausitariua.

K TABdfl HM
DR. C. VEZELIS

DANTISTAS
4645 Šo. Ashland Avenue 

arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryte iki 8 vai. vak 

Seredoj pagal sutartį.---- — • —.r. ...
Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutarty

ln i ir- i I U. Ii i. —

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

1918 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal sutarty.
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutarty. 

Rea. yfoasa SRHay 8434.- -
TaL dtaem 1480

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

kaną). I5tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

t iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal entartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tai. Cicere 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Nęatailiepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkb, SeatAd. 8:30 iki 9:30 vak.

Sekmad. Pagal Sutarimą

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4729 Sos. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Tol. MlDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

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

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS HŽ OHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso ToL: Yar<& 0094 
Bes. TtoL: Kemryud 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-0 v. vak 
Nadftliomis na* 10 du 12 4aL dieną

■- ■

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR OfelRUROAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonaa PROspeet 6787 
Nantu telefonas VtRglnia 2421

Rrvr.tr


Šeštadienis, spalio 3, 1942

PASIKALBĖJIMAS SU "NEW W0RLD" 
REDAKTORIUMI

Z

- Komplimentai Lietuvos kat. akcijai ir 
spaudai. - Kovoja už laisvę ir mažųjų tautų. 
-Lietuva bus nepriklausoma ir savo misiją 
atliks.

galinga užtvara subversyvi- 
nei, griau jaučiai tiranijų 
minčiai.

Mes tikime į demokrati
nius idealus, mes, Naujojo 
Pasaulio žmonės su kitomis j 
demokratijomis dėl jų kovo
jame. Tas reiškia, kad ma
žosioms tautoms, kaip Lie
tuva, bus garantuota pilna

laisvė. Kitaip mūsų šio ka 
ro pastangos būtų veltui. 
Tikėdami, kad mūsų šalis 
laimės, mes Lietuvos ateitį 
matome laimingą. Lietuva,

(Nukelta į 5 pusi.)

A. t

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

PI

“DRAUGO” . 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 Mo. Dearhpm Street
Tel.: RANriolDti B48a-94M9

MERGINOS DIRBTUVĖJE — 18-35
I-engvas Ir švarus darbas. 40 centų 
I valandą. Greitas Jsidirbimas j ge
resnius darbus. Kreipkitės J —
G. J. AIGNKR CO.. 503 S. Jefferson

_x JO H \ O. ,__

SYKORA

B'

f

Radau redaktorių Ed. V. 
Dailey jo darbo kabinete, be
tvarkantį editorialą. Greti
muose kambariuose tratėjo 
mašinėlės, birbė telefonas, 
švaistėsi sekretorės — ma
tėsi, kad įstaiga pilna gyvy
bės ir tempo. Redaktorius 
telefonu kalbėjosi su vienu 
iš žymesniųjų čekų lyderiu, 
bet rado Laiko maloniai at
sakyti ir į keletą mano pa
tiektų klausimų, pirmiausia 
apie spaudos reikalus:

— Ryškiai yra pastebima 
auganti katalikų spaudos 
reikšmė Amerikoje, — kal
bėjo redaktorius. Mes, gali
ma sakyti, esame paskuti
nės tvirtovės laisvosios spau 
dos pasaulyje. Kur tik įsi
stiprina nacių diktatūra, pir
miausia atakuoja ir užgniau
žia laisvą spaudą. Bet turi
ma laisvė mūsų spaudai už
deda ir didelę atsakomybę, 
ir mes tą jaučiame. Chica
goje leidžiamasis “The New 
World” yra didžiausias iš 
diecezinių laikraščių, bet ir 
jis savo misijos neatliks be 
kiekvieno kataliko bendra
darbiavimo, pareiškiamo vie
nokiu ar kitokiu būdu. Kaip 
oficialus arkivyskupijos lai
kraštis jis turi būti bešališ
kas. Jis yra mūsų- žmonių 
laikraštis.

Ark. Stritch — spaudos 
prietelis

J
J. E. ark. Stritch nuolat 

pabrėžia svarbą kiekvieno 
katalikų Laikraščio, kurs 
taip svarbiai paremia mūsų 
religinės bendruomenės dar
bą. Mūsų arkivyskupas pri
mena ir seka popiežiaus Pi
jaus X žodžius:

— Veltui jūs statysite ba

žnyčias, ruošite misijas, 
steigsite mokyklas. Visi jū
sų geri darbai, visos jūsų 
pastangos bus sunaikintos, 
jei jūs tuo pačiu laiku nega
lėsite pasinaudoti tuo defen- 
zyviniu ir ofenzyviniu gink
lu, kokiu yra katalikų spau
da”.

Mažųjų tautų
nepriklausomybė

i
— Kaip Tamstos žiūrite į 

mažųjų tautų nepriklauso
mybę?

— Kas liečia mūsų edito- 
rialinę politiką, — kalbėjo 
redaktorius Dailey, — mes 
sekame šv. Tėvo nurodymus, 
turėdami prieš akis jo pa
skelbtus penkis punktus tei
singos taikos, taip pat mes 
laikomės autoritetingų pa
reiškimų U. S. A. valstybės 
vyrų. Mes tikime į laisvę ir 
nepriklausomybę visų tautų, 
nežiūrint jų dydžio. Tik tas 
veda prie tikros ir teisingos 
taikos.

Lietuvos reikalai
— Būtų malonu, Gerbia

mas Redaktoriau, iš g i r s t i 
Tamstos mintį apie Lietu
vos reikalus?...

— Esu girdėjęš nemažai 
apie tą kraštą ir labai ver
tinu tą, kad Lietuva, galima 
sakyti, davė pasauliui pavyz
dį, kąip tvarkyti katalikų 
akcijos reikalus ir kaip ver
tinti katalikų spaudą. Da
bar gauname žinių, kad Lie
tuvoje visi lietuvių katalikų 
laikraščiai uždaryti. Kad ir 
kaip tragiška tas yra, bet 
visgi tai komplimentas lie
tuvių laikraščiams: ir Lie
tuvos okupantai jautė, kad 
lietuvių tie laikraščiai buvo

PADCKONfi

A. t
CIPRIJONAS YVILKAS
kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu Rūgs. 23. 1942 ir tapo 
palaidotas Rūgs. 26 d. Sv. 
Kazimiero kapinėse. Amžinai 
nutilęs ir negalėdamas padė
koti tiems, kurie palydėjo Jj 
J tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. Mes apgailėdami jo at
siskyrimą iš mūsų tarpo dė
kojame • visiems dalyvavusiems 
šermenyse ir bažnyčioje. Dė
kojame šv. Minių aukotojams 
ir gėlių aukotojams. Ypatingai 
Gerb. klebonui Kun. Raškaus
kui už gedulingas pamaldas' ir 
pritaikintą pamokslą bažnyčio
je, taipgi Kun. Griniui už gra
žų pamokslą 'kapinėse. Dėkoja
me jaunam laidot. direkt.. Bu
kauskui, kuris savo. mandagiu 
ir maloniu patarnavimu pa
lengvino mums pergyventi liū
desio valandas, o taipgi grab- 
nešlams už jų patarnavitną. O 
tau Mylimas Vyre ir Tėveli lai 
Visagalis Dievas suteikia Am
žiną ramybę lr Amžiną Šviesą 
tegul jam šviečia.

Nuliūdę Moteris. Duktė Kū
nus, Brolis ir Giminės.

JUOZAPAS
ADAMAVICIUS

Mirė Spalio 2. 1942, 8:00 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apsk. Kaltinėnų par.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Oną (po tėvais Wod- 
manaitė), 2 sūnus Petrą, mar
čią Franees, Joną. marčią Ste
lių, 2 dukteris Sophie Shemi- 
tis ir Oną Adomavičius, 4 anū
kus. pusbroli Ignacą Adama- 
vičių, 4 pusseseres Sophie Ka- 
tauskas, Jennie šlepovich, Oną 
Mazeliauskas ir Sophie Kin
der ir jų šeimas, švogerj lr 
švogerką Petrą ir Barborą 
Wodman i Jų šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų dr-jos ir prie 
Jaunų Lietuvių Amerikos Tau
tiško kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
922 W. 34th St. Tel. Yards 
3694.

Laidotuvės Įvyks antradieni. 
Spalio 6 d. iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas Į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamdldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnal 
Dukterys. Marčios, Žentas, A- 
TMikal, Pusbrolis, Pi iss< “serės, 
švogeris, švogerką ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Ma
žeika • ir Evanauskas, Tel. 
Yards '1138—1139.

HELP WANTFTD — VYRAI

GRINDERS 
FOUNDRY HELP

Tiktai Amerikos piliečiai lai atsi
šaukia.
PETTIBONE MULLIKEN CORP. 

4710 W. Divlslon Street

HANDY MAN — 40 iki 60 metų 
senumo — patyręs prie prižiūrėjimo 
low -pressure boilerio su stokeriu. 
Taipgi prie ahelnu aožtūrėiimo dar
bų NEW CITY TRON UORKS

 ■ 5401 S. U’<-stem

BINDERY HELP YVANTED
Vaikinai 18 metų ir suvirš atsišau
kite 6-tame aukšte sekančioj vietoj:

BROCK and RANKIN 
619 So. I.a .Šalie Street

REIKALINGI VYRAI, 30 iki 50 me
tų senumo, dirbti popieros baksų tš- 
dlrbimo dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite J — '

2435 S. ROCKWELL STREET

TOOL GRINDERS
Patyrę prie viąpkhj rūšių Lathes, 
Tools ir Cutterš. Atsišaukite tarp Į 
8-tos valandos ryto ir 5-tos valan
dos popiet. I
PIONEER GEN-E MOTORS 

5841 W. Dickens

100 MOTERŲ REIKALINGA
Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
nimo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Atsineškite gimimo llūdillmus. sočią) 
security kortelę ar pilietybės po
pieras.

DRYDEN RUBBER CO. 
1014 So. Kildare Avenue

MERGINA REIKALINGA prie ge
neralinio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuviu kalbos. Dasbas pa
stovus. Pašaukite telefonu: —

LAPAYETTE 824C

PARDAVĖJOS
Patyrimas nereikalinga. Atsišaukite 
sekančiai —

F. W. WOOI.WORTH CO.
2700 W. Divlslon Street

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

BENRON PIRU CO.. INC.
652 W. Randolph Street

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

MID-WEST SPRING MPG. CO. 
4936 So. Western Avė.

OPERATORES 
Patyrusios prie Singer ir Union spe
cialių mašinų. Geras nuo šmotų už
mokestis. Defense orderiai ir geros 
darbo sąlygos. — ERO MPG. CO., 
J. Yefsky. 714 W. Monroe.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORIAI, B. » S.

100% KARES DARBAI
Set-up patyrimas pagelbingas. bet 
nebūtinai reikalingas. Aukščiausia 
mokestis skiriama pagal gabumą.

CROWN SCREW & MFG. CO. 
2026 S. Wabash Tel. VIC. 5514

MAŠINI8TAI — taipgi ir TOOL ir 
DIE MAKERS reikalingi dirbti De
fense dirbtuvėje. Aukščiausia užmo
kestis, pastovūs darbai.

HARRISON SHEET STEEL CO. 
4718 W, Fiftli Avensie

MATRASŲ IŠDIRBĖJAI — pulki 
proga patvrusiems sofa, bed arm 
UPHOLSTERERS ir hand stiteh 
matrasų Išdlrbėjams. Gera užmokes
tis, pastovūs darbai. Pašaukite —

PORTSMOUTH 6226, Tuojaus

MAINTENANCE VYRAI — Turi būt 
patyrę prie plating shop darbų.

GRUNWAIJ) PLATING CO. 
255# W. 2 lst St.

GRINDERS — prie aštrių kestin- 
gų. šiek-tiek patyrimas reikalinga.

GRUNDWALD PLATING CO.
’ 2559 W. 21st St.

SPOT WEIJ)ER8
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

SPRAYERS
Gera alga, pastovūs darbai. 

AUTO RADIATOR MFG. CO. 
2909 S. Indiana

REIKALINGI — APPRENTICE UP- 

HOLSTERLAI.
PULLMAN COUCH CO.

UBHOLSTERIAI REIKALINGI 
PULLMAN COUCH CO. 

3759 S. Ashland

RADIO MERGINOS ’
Patyrusios wire ir so'derer mergi
nos, kurios yra dirbusios prie radio 
chassis darbų. Pastovūs darbai. 
Aukščiausia užmokestis.

HALLICRAPTERS CO.
2611 S. Indiana.

POWER MACHINE OPERATORES
Inspectuoklte mūsų malonu žeminio, 
aukšto, dienos-šviesos darbo kam
barį. DIRBKITE SU MŪSŲ “HAP- 
PY O’SHEA GANG”. Aukščiausia 
užmokestis ir pastovūs darbai ga
bioms darbininkėms. Ateikite pri
sirengusios stoti prie darbo ir at
sineškite šj skelbimą.

O’SHEA MEG. CO.
2701 N. Pulaskl

MERGINOS reikalingos iššakoti ar- 
tificial gėles. Alga 40 centų J va
landą ir ekstra. Atsišaukite }

ADLF.R JONĖS OO.
521 S. Wanash

PRANEŠIMAS

ATIDARA APŽIURfiJIMUI — Sek
madienį (rytoj) nuo l-mos iki 5-tos 
vai. po piet — NAMAS oo adresu 
3919 GROVE AVĖ.. WESTERN 
SPRINGS. ILL. Graži 6 kambarių 
English tipo mūro rezidencija, šty- 
mo šiluma. Lotas 50x150. Parsiduo
da už tiktai *8,500.

PARSIDUODA — 5 kambarių medi
nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų. 
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos 
ir parko. Prieinama kaina. Kreip
kitės prie' savininko —

7202 S. FAIRFIELD AVENUE

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS, 2 
fletų po 5 kambarius, karšto vandens 
šiluma, 2-karams garadžius. Parsi
duoda už mažą Jmokėjimą ir už li
kusius pinigus savininkas priims 
morgičiu. KrelRkltės prie savininko 
sekančiai:
1620 SO. 47TH CT., CICERO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

pasitikėjimo Mumis
REKORDAS

Si firma virt 50 m. tos 
pačios šeimos rankosel

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyuhere

YVorkmanshlp and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINO!
■ ■■ ■■ ■ ■■■■■■■ 'I

KKEiPKrraa prie lotu vio

JOHN W. PACHANKIS
sber of the Ltthii abrv of

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy Rt. 
Tel. REPnblic 4298

MODERNI Išvidine PARODA
4585 W. Washington Blvd.

TeL ESTebrook 8645 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9-0 vaL

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

i H Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 YVEST 15TH AVENUE

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
SSS4 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

1.1. ZOLP
1646 WKST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phonefl YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOSth ST. 
2814 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 
Phone CANAL

1270
2515

REAI/TOR
2411 SO. 52ml AVENUE 

Plione CICERO 453.
Atdara Sekmadieniais nuo 1 iki 5 pp.
Kur galite pralenkti mūsų bargenus?
BŪKIT SAVININKAI AMERIKOS 

SKLYPELIO!
Mūsų žvaigždėta vėliava plevėsuo

ja virš pastebėtinos šalies — "Tho 
Land of Opportunlty". Jausitės tik
rai kad JŪSŲ šalis kada tapsite sa
vininkai jos dalelės. Proga niekuo
met nebuvo geresnė pirkime namo 
kaip dabar, kol kainos dar žemos. 
Insurance kompanijos. Home Os- 
ners Loan Corp., spulkos, statyto
jai, bankos ir privatiniai savininkai 
yra pavedę nuosavybes mums par
davimui.

Didžiuokitės savo šalimi, kurtoje 
gyvenate. Jums, kurie nesate sa
vininkai namo, kuriame gyvenate, 
mūsų patarimas yra "BŪKIT SA
VININKAI AMERIKOS SKLYPE
LIO.”

Sekančios nuosavybės VIENATI
NIAI randasi tiktai mūsų sąraše. 
Tadgi jūs sutaupysite sau daug lai
ko ir pinigų. Nekurie iš mūsų pa
tyrusių pardavėjų maloniai parodys 
jums tas nuosavybes be jokios ob
ligacijos jums VELTUI ir patar
naus greitai, mandagiai ir inteli
gentiškai.

CICERO SPL. — Med. cottage ir 
garadž. Lotas 60x125. Kaina *2,*00.

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

RIVERSIDE SPL. — 6 kamb. mū
ro ir stucco rezidencija. Lotas 50 
pėdų. Furnaco šiluma. 16 metų se
numo. Ttle sienos virtuvėje ir mau
dyklėje. Breakfast nook. Šoninis )- 
važiavimas. 2 karams garadžius. 
Kaina *10,900.

LAWNDALE SPL, — 6 fletų mū
ro 3 fietai po 4 kamb.. 3 fletal po
5 kamb. štymo šiluma. Kaina *7,500.

WESTERN SPRINGS SPL. — (
kamb. English tipo rezidencija, šty
mo šiluma. Lotas 50x150. Kains 
*8,500.

STICKNEY SPL. — 4 kamb. med. 
cottage ant eonerete bloksų pama
to. Asbestos shingied. 2 karams ga
radžius. Lotas 33x130. Naujas pium
bing ir naujas stogas. Kaina *4.200.

WESTMONT SPL. — 2 fletų med.
6 ir 4 kamb. ant Adams St. Furaa- 
co šiluma. Lotas 60x150.

MAYWOOD SPL. — 2 fletų med. 
4 ir 4 kamb. Conorete pamatas. 
Furnaco šiluma. Lotas 62x125. Ga
radžius. Kaina *5,600.

NORTH RIVERSIDE SPL. — 
Kampinis 2 aukštų med. namas ant 
eonerete pamato. 4 ir 2 kamb. fie
tai ant 1-mo aukšto, 6 kamb. fle- 
tas ant antro. Beismentas. Lotas 
56x135. Kaina *5.800.

WILLOW SPRINGS SPL. — 7 
kamb. med. cottage perdirbtas j 3 
ir 4 kamb. fletus. Taipgi 2 kamb. 
m»d. cottage. Lotas 80x400. Furna
co šiluma. Vištinyčia, Tvartas. Ge- 
sas ir elektra. Kaina *4,600.

FOREST PARK SPL. — 8 kamb. 
bungalow. Lotas 37*6*125. 2 ka
rams garadžius. Kaina *6,000.

'MORTON PARK SPL — 2 fletų 
mūro. 6 ir 6 kamb. Furnaco šilu
ma. Lotas 32x125. Kaina *8,650.

SOUTH BERWYN 8PL. — 6
kamb. med. namas ant eonerete 
blokų pamato. Beismentas ir atikas. 
Apdengti priešiniai Ir užpakaliniai 
porčial. Lotas 30x125. Kaina *5,500.

NORTH BERVYN SPL. — 6
kamb. med. namas ant eonerete pa
mato. Furnaco šiluma. Kaina *5,600.

HAWTHORNE SPL. — 2 fletų 
mūro, 5 ir 5 kamb. 16 metų se
numo. 2 fumacal. Lotas 33x125. 2 
karams garadžius. Kaina *6,950.

GRANT WORKS SPL. — 2 fletų 
mūro, 5 ir 6 kamb. Karšto vandens 
šiluma. 2-karams garad. Kaina *7,600

SOUTH SIDE SPL — 3 fletų 
mūro, 6> 4 ir 2 kamb. Kaina **,850.
ESTATE TURI PARDUOT 3 Ft,E- 

TŲ MORO. 4. 6 ir * kamb. štymo
šiluma. Kaina *5,500.

GYVENKIT VIENAM FLETE IR 
LAI KITAS PAGELBSTI IŠMOKS
TI šj NAMĄ. 2 fletų mūro 6 ir 6 
kamb. Mūro. Naujas piumbing.-Grin
dos išlygintos. Beismentas. 23rd St. 
netoli Trumbull Avė. Kaina *6,000. 

TIKRAS BARGENAS! 1*01 8.
Karlov Avė. Med. biznio nuosavybė. 
Storas ir 5 kamb. užpakalyje. 2 po
4 kamb. fietai ant 2-tro aukšto. 
2 karams garadžius. Kaina *2,800.

BŪKIT SAVO 8AVININKA8! —
5 kamb. mūro bungalow. 54th Avė. 
netoli 36th St., Ciceroje. Nauju 
furnacas. Ven et lan bllnds. 2 karams 
garadžius. Kaina *6.750.

PIRKIT LOTĄ DABAR, PA8I8- 
TATYKIT VĖLIAU! — Austin Blvd. 
tarpe Cermak Rd. ir 2Srd St. Lo
tas 60x125. Kaina *>.200.

MORO DUPLEX RANDA8I BER- 
WYN — 5 ir 5 kamb. Lotu 50x1*5. 
Karšto vandens Šiluma. Netoli C.B. 
A Q. stoties. Kaina *13,500. Vei
kite greitai! *1.3 50 -įnešti.

HAMLIN AVĖ. netoli 18TH ST, 
' — 2 fletų mūro, 6 ir 7 kamb. šty

mo šiluma. 2 karams garadžius. 
Kaina *4,906.

LABAI GRAŽI VIETA — 7 kamb. 
med. rezidencija ant akmens pama
to. Karšto ^vandens šiluma. Lotu 
60x126. Kaina *6.960. 34th Rt. ne
toli Oak Park Avė. Berwyn.

8OUTHWEST 8IDE SPL — Gra
žus 2 fletų mūro namas. 6 ir 7 
kamb. Taipgi 4 kamb. fietas beis
mente. Karšto vandens šiluma 2 
karams garadžius. Lotas 40x126. 
6020 8. W estern. Prieinama kaina.

4 APARTMENTAI MORO.—Kam
pinis namu 5 kamb. kiekvienas. 
Karšto vandens šiluma su aliejų. 2 
karams mūro garadžius. 5035 West 
2 lst 8t.. Cicero. Prieinama kaina!

NORTH SIDE 8PL — 6 kamb. 
mūro po 4 kamb. Kaina *8.109.
.PARKHOLME 8PL. — 1805 8. 

49th Avė. 2 fletų mūro, 6 Ir * 
kamb. Karšto vandens šiluma su 
aliejų. Stogas naujai lnsuiluotas. 
Apdengti porėtai. 2 karams ram
džius. Gražus darias akmenuotas.

AUSTIN SPL — 2 fletų mūro, 
S ir 6 kamb. 2 fumacal. Naujos 
cablnet alnkoa įsi bai geroj padė
tyje. Kaina *6.500.

MORO BIZNIO NUOSAVYBE 
BERVYNE. — Didelis štoraa. Na
mas 7 metų senumo. Tuojau uži
mamos. Kaina *5.500. n2 JOH \ O

S Y h O R A
REALTOiR

GYVO8 VIELOS ORGANIZACIJA 
3411 80. «2nd AVENUE 

Phone CICERO 45>
MES VADOVAUJAME OREITUO8B

PARDAVIMUOSE
27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE 
Atdara Sekmadieniais nuo 1 Iki 5 pp.
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Jie buvo tretininkaiDRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

HS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

. A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c. •
• Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus 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 Jrorespondencljos laikraštin ne
dedamos. ,

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Kas pradėjo ši kar??
Prieš keletą metų buvo perspėjimų, kad Japonija ir 

Vokietija ruošiasi karui prieš Jungtines Valstybes. Ta
čiau mažai kas tam norėjo tikėti.

Tiems spėjimams netikėta dėl to, kad šio krašto vi
suomenė gal būt perdaug pasitikėjo savo jėgomis ir ne
manė, kad bet kas galėtų grąsinti Amerikai. Be to, 
buvo manyta, kad vyriausybės dedamos pastangos tik
rai galės išvengti tarptautinių konfliktų.

Kad japonai jau seniai planavo pulti Ameriką, aišku 
iš vieno jų politiko pareiškimo.

Japonų politikas Okumura, kalbėdamas rugsėjo 19 d. 
iš Tokio radijo stoties, štai kaip pasigyrė: “Antrajam 
Pasauliniam karui pradžią davė Japonija, pradėdama 
savo žygius Mandžiūrijoj 1931 m. ir už tai ir turėtų 
gauti kreditą”. Okumura toliau pažymėjo, kad tai bu
vusi revoliucijos pradžia prieš Angliją ir Ameriką. Ja
ponijos militariniai žygiai Kinijon davė akstino Vokie
tijai ir Italijai pradėti sava militarinius žygius.

Tasai japonų militaristų atstovas, suprantama, kal
bėjo savo žmonėms, norėdamas pagirti, iškelti japonų 
militari8tus. Bet jo žodžius nugirdo ir užsienis. Į juos, 
be abejojimo, bus atkreipta rimto dėmesio. Amerikoj ir 
jungtinėse tautose tai sukelk daug didesnio ryžtingu
mo visiems karo kaltininkams, pasaulio “trublemeike- 
riams” — Hitleriui, Mussoliniiri, Japonijos militaris- 
tams ir visiems jų talkininkams atiduoti tinkamą “kre
ditą” — sutriuškinti jų karo mašiną j dulkes ir užtik
rinti pasauliui taiką ir ramybę.

’ Rytoj didžiojo šventojo Šv. Pranciškaus diens, apie 
kurią rasite straipsnį kitoje vietoje. Šioje vietoje trum
pai norime pavaizduoti, kokį didelį pasaulyje sąjūdį 
pradėjo tasai šventasis. Jis įsteigė vadinamąjį Tretįjį 
Ordiną, apie kurį kiekvienas katalikas gerai žino. Kaip 
svarbus yra Tretininkų sąjūdis, galima suprasti iš že
miau paduodamų garsių pasaulio vyrų ir moterų, ku
rie buvo tretininkai. * •

Tretininkų šventųjų skaičiuje paminėtini sekantieji 
šventieji: šv. Liudvikas, Prancūzijos karalius; šv. Fer
dinandas, Ispanijos karalius; šv. Elzbieta, Vengrijos 
karalienė; šv. Karolis Baromėjus, garsus Milano arki- 
vyskupas-kardinolas; šv. Pranciškus Ksaveras, garsus 
misionierius; šv. Aloysiua Gonzaga — jaunimo globė
jas; šv. Ignacas, Jėzuitų Ordino steigėjas; šv. Pranciš
kus Paulietis; šv. Jonas Lasalietis; šv. Rokas; šv. Jo
nas Vianney — Arso klebonas; šv. Jonas Bosko, Sale
ziečių kongregacijos steigėjas; šv. Margarita Kortonie- 
tė; šv. Pranciška Romietė; šv. Rožė Viterbietė, šven
toji reformatorė; šv. Joanna Arkietė, Orleano merge
lė, išgelbėjusi Prancūzijos nepriklausomybę.

/ *. t .
Tretininkais buvo garsūs kardinolai: Neumanas, Ma-

ningas, Vaughanas, Bourne, Farley iš New Yorko.
* •
Gerais ir pavyzdingais tretininkais buvo: Kristopas 

Kolumbas, kuris 1492* m. Pranciškonų patarimu ir pa
galba atrado Ameriką. Garmus atradėjas Vasco de Ga
ma; Garcia Moreno, Ekuadoro kankinys; prezidentas; 
Windhorstas, garsus kalbėtojas ir žymus Vokietijoj 
katalikų vadas. Garsūs rašytojai: Dante, žymus italų 
rašytojas, parašęs garsųjį veikalą “Divina Comedia”, 
kuriame labai gražiai aprašo savo mylimą dvasios tėvą, 
šv. Pranciškų. Petrarka, Kalderonas, Servantes, para
šęs “Don Kicjota”; Torkvato, Tasso. Garsūs meninin
kai: Mykolas — Angelas, Rafaelis, Murillo. Žymūs mu
zikai: Gounod, Palestrina, Listas, kuris save prašė pa
laidoti su pranciškonišku abitu' Žymūs išradėjai: Liud
vikas Galvani, Voltą, Contardo Ferrini, garsus Boloni
jos universiteto profesorius. Liudvikas Nechik, gydy
tojas, kuris atvertė garsų socialistą bedievį Gemelli. 
Po savo atsivertimo Dr. Gemelli įstojo į Pranciškonų 
vienuolyną ir tapo T. Augustinas Gemelli, įkūrė švč. 
Jėzaus širdies universitetą Milane ir dabar yra jo rek
torius. T. Gemelli visame pasaulyje yra žinomas kaipo 
žymus mokslininkas ir rašytojas.

x 9 *

Tat, ar negarbinga priklausyti prie tokios tretininkų 
šeimos? • .1 t

šlykštusis bolševikų šlam
štas “Vilnis” visai atvirai 
pradeda kurstyti savo mul
kinamus skaitytojus prieš 
ištikimas Amerikos piliečius 
lietuvius ir jų laikraščius.

.“Tas neturi būti toleruo
jama6 — sako melagių ir 
šmeižikų organas.

Kas neturi būti toleruo
jama?

Tautos išgamų lietuviškų
jų bolševikų manymu, visi 
tie laikraščiai Amerikoje, 
kurie nėra bolševikiški, tu
rėtų būti uždaryti.

Visos nebolševikiškos or
ganizacijos turėtų būti lik
viduotos.

Visi ne bolševikišku laik
raščių redaktoriai Aurį būti 
į kalėjimus sukirųšti.*

Visi , nebolševikiš^ų orga
nizacijų vadai tnri sėdėti 
koncentracijos stovykloje.

šeštadienis, spalio 3, 1942

Šimtametinė kolegija
Praėjusio mėnesio pabaigoje šventė šimto metų gy

vavimo sukaktuves pirmoji katalikų kolegija Pennsyl
vanijos steite. Toji kolegija vadinasi “Villanova”.

Atsižvelgiant į tai, kad dabar karo metas, tų retų 
sukaktuvių minėjimas buvo tik vieną dieną, tačiau la
hai iškilmingas. Dalyvavo kardinolas Dougherty ir daug 
kitų Bažnyčios dignitarų.

Sios aukštos mokslo įstaigos šimtametinė sukaktis 
puikiai vaizduoja, kaip seniai Amerikos katalikai rū
pinasi aukštuoju mokslu. Kaip visur Kitur, taip ir A- 
merikoj katalikai patys pirmieji pradėjo rūpintis aukš
tųjų mokslo įstaigų steigimu ir išlaikymu.

Lenk? spaudos agentūros melagystės
Lenkų telegramų agentūra “Pat”, pasigavusi “žinių”, 

kaip pastebi “N-nop”, iš kažkokio pamišėlio, skleidžia 
jas lenkų laikraščiuose.

Tose “Pat” “žiniose” paduodami “baisūs lietuvių žiau-, 
rūmai” Vilniaus krašte. 1941 m. rugsėjo mėnesį Lietu
vos “kariuomenė” ir “policija” Vilniaus lenkus lyg ko
kius zuikius šaudžiusi. “Lietuviai” taip buvo “žiaurūs”, 
kad net vokiečiai jų “pasiutimą” turėjo stabdyti.

Tos visos “Pat” “žinios” neturi jokio pagrindo. 1941 
m. Lietuva buvo okupuota vokiečių ir ten jau nebuvo 
nei lietuvių kariuomenės nei policijos. Kraštą valdė vo
kiečiai ir jie už viską atsako.

Kokiu tikslu lenkai užsimanė varyti prieš lietuvius 
taip šlykščią propagandą f Argi lenkai taip atsimoka 
lietuviams už jų geraširdiškumą 1939 m., kuomet jų 
tūkstančiai atbėgo iš okupuotos Lenkijos ir visi Lie
tuvoj rado šiltą prieglaudą. Jei lietuviai būtų buvę taip 
jau žiaurūs ir kerštingi’ tą globą lenkų pabėgėliams 
būt? atsakę ir iš Lietuvos juoe išviję.

Gėda lenkų agentūros “Pat” vedėjams, kad jie sklei
džia taip šlykščius melus, primesdami vokiečių okupan
tų Siaurumus tų pačių vokiečių pavergtiems Lietuvos 
žmonėms.

Reikia manyti, kad atitinkamos lietuvių įstaigos pa
darys žygius užkirsti kelią ty melagysčių skleidimui*

Seminaras tarptautiniams santykiams gerinti
Laikraštininkas Pranas Gudas rašo žurnale "Ameri

ca”, Nr. 26-tame, atsako į žinomo rašytojo Rev. James 
M. Gillis, C.S.P., gražų vertinimą “Inter-Ameriec-r. Se
minar on Sočiai Studies” dėl jo veikimo gaunamų re
zultatų; ir siūlo, kad būtų įsteigtas “Inter-European Se
minar on Political Rapprochement”, kuris galėtų daug 
gero atnešti ir pasitarnauti pokarinei Europai sutvar
kyti.

I
Anot Pr. Gudo, šiuo meta Amerikoje gyvena daugybė 

iš Europos įvairių kraštų ištremtų mokslininkų, diplo
matų ir laikraštininkų, kurie puikiai galėtų atstovauti 
savo tautas proponuojamame seminare.

Gerai, kad mūsų tautietis laikraštininkas tokius svar
bius klausimus iškelia. Be abejonės, į juos bus atkreip- 
.a tinkamo dėmesio.

Kodėl taip?
Dėl t®, kad lietuvių nebol- 

ševikų spauda stovi už A- 
merikos demokratinę san
tvarką.

Dėl to, kad jie gina krikš
čioniškąją kultūrą ir visais 
galimumais remia Amerikos 
ir jungtinių tautų pastangas 
nacizmą, fašizmą ir japonų 
militarizmą sutriuškinti.

Dėl to, kad lietuvių orga
nizacijos ir jų vadai už tūks
tančius dolerių U. S. karo 
bonų išperka.

Dėl to, kad nebolševikiš- 
koji lietuvių spauda ir or
ganizacijos stovi už teisybę 
ir smerkia penktosios kolo
nos veikimą Amerikoje.

Bet kurie iš lietuvių turi 
būti neliečiami arba toleruo
jami?

“Vilnies” manymu, bolše
vikų laikraščių redaktoriai, 
bolševikų organizacijų va
dai?

Kodėl?
Dėl to, kad “Vilnies” re

daktorius L. Vabalas yra 
pakeitęs savo pavardę į Prū
seiką ir kad 1917-1^18 me
tais jisai slapstėsi nuo Dė-

Po sviet? pasidairius
Čikagoj, tavorščiai, pasi

baigė Keistučio Klūbo narių 
keisas, ktfrį teisėjas panai
kino. Keisas iškilo iš to, kad 
vienam mitinge drauge Abe 
kienė, didelė Stalino saulės 
adoratorė, metė stiklą Luci 
lei Dagis, buvo priešinga 
tam, kad iš klūbo kasos, iš 
kurios nariams mokama li
goj pašelpa, būtų mokama 
Rusijai pašelpa.

Kad daugiau neiškiltų pa 
našių keisiu, Keistučio Klū 
bas turėtų įve3ti tokią tvar 
ką per mitingus. Kadangi 
klūbo mitingai laikomi sa
lėj, kur lengva gauti stik
las, žinoma, pilnas, tai, ati
darius mitingą, pirminin
kas turi įsakyti maršalkai 
apžiūrėti visus Staliną my
linčius draugus ir drauges, 
ar ištuštinę stiklą, vietoj jį 
matyti kur reikia, kartais, 
nėra įsidėję į kišenę, ar 
paketbuką.

M. Steikaičio bučernėj O. 
Darbienė perka kiaušinius.

dės Šamo armijos, slakeria- 
vo.

Dėl to, kad beveik vist 
bolševikų redaktoriai dėl vie 
nos ar kitos priežasties yra 
pakeitę savo pavardes.

Dėl to, kad bolševikų ly
deriai knisa Amerikos de
mokratinės santvarkos pa
grindus.

Dėl to, kad taip dar nese
niai jie iki pat žemės len
kėsi prieš Hitlerį.

•
Bolševikai, į tą visa atsi

žvelgdami, aišku, norėtų, 
kad nebeišeitų nei “Drau
gas”, nei “Naujienos”, nei 
“Sandara”, bet pasiliktų tik 
viena “Vilnis”.

Tai būt gera, ar ne?
Įsivaizduokime sau slake- 

rį Prūseiką, vienintelio lie
tuvių kalba spausdinamo lai

dr

SPAUDOS APŽVALGA

Krypsta geron pusėn
“Tėvynė” rašo:

,4 t |
“Bendrai suėmus viską krūvon, išrodo, kad agre

sorių karo mašina pradedama sulaužyti ir karo eiga 
sukasi gerojon pusėn. Ir tai gal jau rodo pradžią pa- 
baigos šio didžiojo karo, kurį laimės laisvę mylintieji 
žmonės. Žinoma, tas laimėjimas dar nebus rytoj, už
poryt ar už mėnesio-kito: agresorių jėgos dar stip
rios ir jų sutriuškinimui dar reikės nemaža aukų lr 
pasišventimo. Kad agresoriai bus sutriuškinti — apie 

tai nėra nė kalbos! Pasaulis bus išlaisvintas! Bet kad 
tai įvyktų ir kad karo užbaigimą paskubinus — rei
kia pasišventimo visų ir visur: darbininkai turi su 
pasišventimu eiti savo pareigas karo darbuose, ka
riai turi su pasišventimu atlikti jiems skiriamas pa
reigas, o mes, likusieji namie, turime visais galimais
būdais padėti savo valdžiai ir tiems savo broliukams- —————— c DmutM - Acme uiepnouu
kariams, kurie pasiryžę paaukoti savo gyvybes ap- Prezidentas Rooseveitas (dešinėje) sako kalbą darbininkams laivo statybos vietoj, 
ginti mus nuo didžiausio pikto, nuo užsimojimo mus V.ancouver, Wash., laike nuleidimo į vandenį laisvės laivo, the Joseph N. Teal, kuris 
pavergti.” - buvo pastatytas per dešimts dienų Henry J. Kaiserio (toliau j kairę, au akiniais).

Bučeriui dedant į maišiuką, 
Darbienė daro pastabą:

— Mai gudnis, bučer, ko
kie maži kiaušiniai...

— Matai misel, — atsakė 
jai bučeris, — jie labai švie 
ži, tik vakar surinkti nuo 
vištų, dėl to ir tokie maži. 
Jei nori — palauk, rytoj 
jie jau bus kur kas didesni, 
nes per naktį užaugs.

Dabar yra mokslo metas. 
Jurgis Miraitis, nors žmo
gus jau po ūsais, ir gi nuta
rė pasimokinti. Suėjęs savo 
draugą Igną Keistuolį klau
sia:

— Igi, pasakyk, kokia 
mokykla man būtų geriau
sia?

— Nelaimė, — atsakė 
Keistuolis..

— Nelaimė?! Kaip tai! 
Ką tu kalbi?

— Na, taip. Patekęs ne
laimėn palieki toks išmin
tingas, kokiu nepadaro jo
kia mokykla.

Balai esant kipšo netruks.

kraščio redaktorių, vieninte
lį lietuviškosios visuomenės 
lyderį! Tai būtų laikai, jei 
nebeliktų nė vieno kito laik
raščio, kaip tik Vilnis, kito 
redaktoriaus — kaip tik Prū
seiką, kitos lietuviškos or
ganizacijos, kaip tik bolše
vikų partija!
' •

Bet to nebus.

Amerika šiandien kariau
ja už visų tautų, už visų 
žmonių laisvę, už demokra
tiją! • /

Diktatūros, kokios norėtų 
slakeris Prūseiką ir jo drau
gai, Amerikoje nebus

Kad sutriuškinti diktatū
ras demokratijos šiandien 
didžiausių pastangų dedi.

Bus išdulkinti diktatūros 
troškimai ir iš “Vilnies” re
daktorių minčių.

PREZIDENTAS SAKO KALBĄ DARBININKAMS, KURIE 
f i PASTATE LAI VĄ PER 10 DIENŲ

i.
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PERSISKYRIMAS
(Sv. Pranciškaus šventės proga spaliu 4 d.)
Garsas apie Pranciškų pa-, Pranciško garbė augo kiek 

plito ne tik Italijoj, bet ir vieną dieną. Visi jį laikė 
daugely kitų dalių: visur bu- Dievo tarnu, troško ilgiau-
vo pasakojama apie nepa
prastą žmogų, kuris jaudin
davo širdis, atversdavo už- t’.
kietėjusius nusidėjėlius ir Į Tuo tarpu slinko savaitės, 
įtikindavo žmones, kad svar-' mėnesiai, metai. Pranciškus
blausias dalykas yra Kris
taus tiesa rasti. Kur tik jis 
pasirodydavo, visur skleis
davo Dievo meilę ir ramybę,
keldavo širdis prie amžinos, davo po Taliją, pasakoda-
šviesos ir giedodavo puikias 
giesmes savo Viešpaties gar
bei. Kai įeidavo į bet kurį 
Italijos miestą, orą skarden
davo džiaugsmingi įsisiūba
vusių varpų garsai, o gyven
tojai sekė jį šaukdami: 
“Ecco ii santo” (štai šven
tasis), o maži vaikai būrių
būriais spraudėsi* prie pa- ta, kentėjo ir vis labiau silp- 
laimintų jo rankų. j nėjo. Nesakė to broliams,

Visi Pranciškų mylėjo, vi- kad jie neliūdėtų, tačiau'jau- 
si nusilenkdavo tyriausios jo tė kad jo gyvenimo saulė-
sielos nuotaikoms, visi many 
davo, kad pasauly dar nebur 
vo tokio švento, tokio netur
tingo ir linksmo žmogaus.

Ar jūs žinote: kodėl tas, j gos vis labiau silpnėjo, o 
kurį vadindavo “Kristaus ne- j kūno negalės kasdien augo. 
turteliu”, buvo iš tiesų visų Visos gydytojų pastangos
žmonių giedriausias ? Štai 
dėl ko! Jis be jokių sąlygų 
pamilo D'evą. O kiekvienas, 
kas taip daro, džiaugiasi vis
kuo, kas pasauly gera ir gra
žu, kaip Dievo meilės ir ga
lybės atspindžiu.

Pranciškus* dažnai miego-
davo ant plikos žemės, kuri1 bės neprarado: nuolatos jo 
žolių ir gėlių ošimu jam pa-| veidas nušvisdavo vidinių
šakodavo apie Dievo geru
mą. Valgė išmaldos duoną, 
gėrė šaltinio vandenėlį, o ly
giam šaltinio paviršiuje jam 
atsispindėjo dangaus grožy
bės. Kas kad jis neturėjo nei 
namų, nei jokios savo trobe
lės, jei visa žemė buvo jo 
namai, o visas dangus jo 
pastogė.

Tad būdamas ne turtingiau 
sias jis jautėsi esąs turtin
giausiu ir, nors nieko netu
rėjo, už visa dėkojo •

Pranciškus meldėsi ištisas 
valandas ne tik bažnyčioje, 
bet ir lauke, tarp vienišų
medžių, žaliuose šiluose ir susilaikyti nuo džiaugsmo ir lio brolių, bet pagaliau po
prie kalnų, upelių. Šis pa 
prastas ir visa mylįs žmo
gus jautėsi giminė esąs kiek-
vienai vakaro glūdumoje | PrancSktt' S«l«io puikiam. 
mirksinčiai žvaigždelei, kiek- Pa8la“«™8 Asyžiaus vysku- 
vienam žolėj pasislėpusiam, P° PaJnt«a beai-
žiedeliui, kiekvienam miėko artinanii» (“P™44 J*

tankumyne čiulbančiam pau
kšteliui.

Būdamas Grecyje, globojo 
sniegenos vaikelius; vienam 
vienuolyne prijaukino lauki- 
n us purplelius, žiemą neuž
miršdavo bičių: dažnai joms 
į avilius nunešdamas me
daus. >

Pranciško draugai ir bro
liai nekartą stebėjosi tokia 
jo viską apimančia meile.

“Tai šventas, nepaprastas 
žmogus > Jis myli visą pa 
šaulį: tolimas dangaus 
žvaigždes ir mažyčius žemė? 
kirminėlius”, apie jį kalbė
jo stebėdamiesi. šventasis 
rimtai jiems atsakydavo, kad 
jam esą artimi ir labai my
limi visi padarai dėl to, kad 
visi turi bendrą tėvą — Die* 
vą.

sią! su juo bendrauti ir nie
kuomet nuo jo nepasitrauk-

paseno, jo tamsus veidas su
vyto, išbalo, nusilpusios a- 
kys merkėsi nuo saulės švie
sos. Nors jis dar vaikščio-

mas žmonėms apie mylimą 
dangiškąjį Tėvą ir jungė bro 
Tais šventais meilės ryšiais, ‘ 
bet jo kūnas, visuomet su
jungtas su Nukryžiuotuoju 
Kristumi, kaskart labiau 
lenkėsi po sunkia atgailos 
gyvenimo našta.

Jis jautė, kad jėgos maž-

lydis artinas), ir laukė am
žinos garbės dieifos....

* * *
Taip iš tiesų ir buvo. Jė-

nuėjo niekais. Jokie vaistai 
nebegalėjo ligoniui padėti. 
Pagaliau PranciškUs Asyžiu
je atsigulė į lovą, nebega
lėdamas nei vaikščioti, nei 
mokyti.

Gailestis apėmė šventojo 
draugus. Tačiau jis ramy- garsiai, tartum įsižiūrėjęs į 

ateitį, prabilo;

regėjimų šviesa. Jis prašy 
davo brolius, kad prie jo 
guolio giedotų džiaugsmin
gas giesmes Dievui, o kai 
kada ir pats joms pritarda
vo.

— Nedaryk taip, tėve! — 
kartą *pasakė vienas jo vie
nuolyno brolis: — žmonės 
pasipiktins, kad visiems sa
vo dievotumu žinomas žmo
gus taip labai mėgsta muzi
ką ir giesmes.

O ligonis, išgirdęs tokį 
baimingą patarimą, meiliai 

| nusišypsojo ir lahai papras
tai atsakė, kad jaučiąsis taip 
arti Kristaus, jog negalįs

giedojimo.

Paskutinės ligos metu

perkelti į neturtingą Por
cinkulio vienuolyną. Jo nu
sprendimas buvo neatšaukia
mas. Tad broliai jį paėmė 
ant rankų ir, apsupti ver-. 
klinčių žmonių min os, ne
šė.

d
pirmiausia ėjo tiesiomis 

miesto gatvelėmis, paskui 
plačiu keliu, kuris ėjo į Por- 
cinkulį. Tada ligonis papra
šė, kad čia susto’ų ’r jį vei
du atgręžtų į Asyžių.

Nešantieji broliai rastojo 
Šventasis pasirėmė ant jų 
rankų, pakėlė akis į supan
čias aukštumąs ir poskutin- 
kartą pažvelgė į gimtąją sa
vo šalį.

Buvo tyli, giedri rudens 
diena. Mėlsvame dangaus fo
ne žėrėjo Asyžius, virš jo 

I stūksojo Sasso Rotto uolos,

D B A U G A B

PAGARBA ATIDUODAMA U. 8. CALHOUN NUSKANDINTAM LAIVUI

Viršuje matomas U. S. Navai Auxiliary Ship Calhoun, kada jis skendo aliejumi pri- 
dengtoj jūroje prie Guadalcanal laike Solo mons mūšių su japonais. Žemai — penki 
neįvardinti aliejuje įmirkę išsigelbėjusieji, kada jie pasiekė Guadalcanal.

PASIKALBBJ1MAS SUo dar toliau matėsi šviesiai 
violetinė Subassio kalno vir
šūnė.

Ligonis spindinčiom akim 
pažvelgė į labai gerai pažįs- Į tikėkime, bus laisva ir dar
tarną ir mylimą reginį, pas- •> atliks savo, kaip krikščioniš
ku! peržegnojo miestą ir koa kultūros sargo ir ugdy

“NEW WORLD” RED AKT.; 
(Tęsinys iš 3 pusi.)

tojo jnisiją.

Mes savo laikraštyje res-
— Laiminu tave, šventa- pektuojame (pagerbiame), - — - — ■ . kraStua” To

sis mieste, nes daug per ta- visas tautas ir gautas infor-!lat aP»«j«> galvojame. Tin aPie raitijos # .
karną dovaną kareiviui iš- kl* dovan* kary8 tlkve bus išganyta sielų, daug macijas, taipgi apie Lietu- 

Dievo tarnų gyvens tavy ir vą, mielai dėsime, kad paro- 
daug iš tavęs bus pašaukta1 dyti tos tautos ryžtingumą 
į amžinąjį gyvenimą , kovoje dėl išsilaikymo ir at- ‘ rūpinti. Pasiųsti skanėsiai

Visi nutilo. Kur-ne-kur pa- gimimo
sigirdo maldos šnabždesys 
ar išsiveržė nebesulaikomas 
verksmas.

Pranciškus užmerkė akis, 
pasirėmė ant brolių, ir jie 
nunešė jį toliau, į vienuoly
no pusę. -

Kristaus neturtėliui jau , . , . , „
daugiau nebeteko' matyti, akelbh» te,’?n«0B ta,kos Punk

rimtoio savo miesto Tie-,tų: j,e «aIm** V18ų Paaa'u-
,. . * lio tautų katalikų spaudą! Jūk yra Žinoma, kad kasa, jis dar pora savaičių gy- . . , . . , „ ., 'nukreipė būti sargu teisy-; reiviai vienas su k.tu išsi

veno tarp myl mų Porcinku- ...... . . ,. ... -

Redaktorių kvietė skubūs 
darbai. Atsisveikinant buvov
kažkaip miela ant širdies ra

I dus tiek prielankumo Lietu
vai ir lietuviams. Aš tik da
bar pilnai supratau tą dide
lę reikšmę Pijaus XII pa

ilgų lėto gesimo dienų pasi
juto greitai eisiąs į tikrąjį 
gyvenimą. Tat neturto var
du paprašė, kad jį padėtų į 
ne ant minkštos lovos, bet j 
ant grindų.

Auštant jis ten mirė pil
nas vilties ir giedros, giedo
damas Dievo garbei giesmes.

/
Vos tik šventasis nutilo, 

virš vienuolyno pasigirdo į- 
vairių paukščių giedojimai. 
Tai buvo vyturėliai, dagiliai 
ir lakštingalos. Jie sulėkė 
'iš įvairių pasaulio kraštų 
atsisveikinti su brangiuoju 
savo broliu, su neturtingiau
siu, labiausiai mylėjusiu if 
linksmiausiu žmogum.

Pla Oo’-ska

bės, laisvės ir mažų tautų, kalba apie savo kilmę. To- 
taigi ir mūsų numylėtos Lie- kiai atvejais' leuvis karys 
tuvos. K. J. Prunskls turi atsakyti begalybes kiau

TIRIA RAŠTO ŠRIFTĄ

Tik kelioms dienoms prieš Commsndoe puolimą Dieppe, 
kur operacijų metu, kaip dabar premjeras Churchill pra
nešė parlamentui, britai neteko pūsis pasiųstų kareivių, 
kurie buvo vieni ušmušti, kiti sužeisti, treti pateko pė
dais vėn, Londono laikraščiuose tilpo tokio šrifto raštas. 
Kai kas mano, jog šis raštas galėjo būti naciams “tip”, 
t. y. įspėjimas. Dabar slaptoji militarš britų policija tiria 
raštą. (Federated Picture).

Uždaryta kožna Mtadlent FRANK VIZGARD, Sav

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Š24B-4A 80. CALIFORNIA AVB.

TeL REPubllc 1A88—9

simų apie Lietuvą ir lietu
vius. Naujausiai išleistas ir 
išsamiausias šaltinis apie 
Lietuvą yra Simučio knyga 
The Economic Construetion 
of Lithuania after 1918. 
Knyga yra kietais virše
liais, gražiai '♦ išleista ir, 
kaip buvęs Latvijos' finan-

dovanėlę pjsiųsti jiems, mini8teri“ Ekis 8ako'
ri primintų, kad mea nuo-:‘‘viena iS eerian8‘,» knygU

Naudinga dovan? 
kariams

Amerikos kariuomenėje 
šiuo metu yra ir daug lie
tuvių. Namie likusfeji daž
nai sukame galvas, kokią

rinkti yra gana sunku. Mai
stu ir drabužiais jie yra ap

neretai pakelyje sugenda.
Kareiviai kartais turi kn5,«M leid5«’ P’siM»<Jaral 

kareivio adresą ir >1.50 če-daug ir laisvo laiko ir bū
dami toli nuo miestų ir nuo 
saviškių pradeda jausti nuo 
bodulį. Tokiais atvejais ge
ra knyga yra nepamaino
ma, todėl juos prisiminda
mi neužmirškime aprūpinti 
geromis knygomis.

RIMTIES V
Rugsėjo paskutinėje die 

noje, Berlyne, Hitleris įpras
tu įnirtimu žmonėms kalbė
jo. Pirmiausia, pasigydė nu
veiktais milžiniškais neva 
darbais, paskui, iškoliojo bei 
pajuokė priešų menkas pa
jėgas pagrąsindamas juos 
baisiomis bausmėmis, tada 
galutinai padarė visokių pa
žadų.

Nacių vadas užgrobęs jė
ga svetimą turtą, ji “gau
siai dalina”, nors neturi ma
žiausios teisės taip daryti.

Kas pažadus daro, jų ne
pildydamas, greit nustoja 
pasitikėjimo. Kas tačiau jė
ga pagrobia kito turtus juos 
dalina, pats ir kiti ilgai jais 
nesidžiaugs. Istorija nuolat 
patvirtina teisybę šių teigi
mų. Kristaus žodžiai — “Pa
laiminti ramieji, nes jie pa- 

, veldės žemę”, nuolat atsikar- 
' toja.

Šventoji Teresėlė, po mir- 
i ties, žadėjo daug ir įvairių 
malonių išprašyti nuo Vieš
paties Dievo tiems, kurie 
prie jos kreipsis. "Rožių lie- 

•taus grožiu ir gausumu iš 
dangaus, ji liudys apie Kris-

rai bus dėkingas, o dovaną 
pasiuntęs bus atlikęs gerą 
darbą savo tautai. Todėl 
šiandien pat kreipkitės į

kį ar money orderį. Leidėjo 
adresas:
Columbia U nl ver sity Press, 

Morningside Heights, 
į New York, N. Y.

SHOOT ttBAIBHT 
Wittt Our Boys! 

BUY WAR BONOS

Vieniniėiė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Dideli* Pasirinkime* 
VamfolŲ. Importuotu 

Ir IJetunftkų Gfirlnn)
Parduodame 

Tiktai Tav»raama. 
Užsakymai Uvežlojamt 

Sekančiu Diena 
Valandoe: • IU 8 P. M.

S

taus gailestingumą žmonių 
naudai”. Jos pažadai išsipil
dė.

Šventas Pranciškus, susi
telkusiems apie jį broliams 
vienuoliams, žadėjo širdies 
ramybę č'a žemėje, amžiną 
laimę danguje. Ne tik jis, 
bet bendrai kiekviena vie
nuolija tą pat žada nariams, 
kurie sąžiningai laikos vie
nuolijos įstatų. Kristus vi
siems žadėjo amžiną la'mę, 
jeigu eis Jo nurodytu taku.

Pažadai virš minėtų as
menų išsipildė; diena iš die
nos nuolat kartojasi. Nesą
žiningai įsigyti turtai iš kar
to nors malonūs virsta kar
tybėmis. Visai teisingai į- 
vyk?ta Kristaus žodžiai; 
“Palaiminti, kurie alksta *ir 
trokšta teisybės, nes jie bus 
pasotinti”. Svetimame kie
me įsikraustęs nežinai, ar 
ilgai teks ten viešpatauti, 
nes ponas gali grįžti gerai 
apsiginklavęs. A.B.C.J.

ATYDA!!

Budriko Rakandų, Radio, 
Jevvelry 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 ii WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.
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. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Brangūs mūšy
Prieteliai:

Tariame nuoširdų padėkos’ 
žodį visiems prisidėjusiems 
prie rugsėjo 20 d. pikniko 
pasisekimo. Gerieji mūsų 
Prieteliai nepagailėjo ir vėl 
atsilankyti į suruoštą išva
žiavimą mūsų vienuolijos 
naudai.

Ačiū gerb. kun. J. Dam
brauskui už šio pikniko su
organizavimą Cr pra vedimą, 
J. Kulikauskui, Gildos na
riams ir visiems kitiems. Vi
sus Jus prisimename savo 
maldose. Visagalio prašome 
atlyginti Jums už duosnias 
širdš, parodytas aukomis ir 
darbo. Sunku mums net pa
sakyti kiek šitoks pasiauko
jimas reiškia mūsų dar silp
nai vienuolijai Amerikoje. 
Daug drąsos priduoda mums

PIRKITE 
Šalto Oro Reikmenis

,KUR YRA

Geresnės PrekėsK
Didesnis Pasirinkimas 

Žemesnės kainos —

PROGRESS FURNITURE CO
KRAUTUVĖJE

ŠILDOMI PEČIAI dėl vartojimo anglių, medžių, 
ir alyvos, nuo...............  $22.50

KOMBINACIJOS 
geso ir anglių pečių 

geras pasirinkimas 
už labai

prienamas kainas!

Matykite juos šiandien

GESINIŲ virtuvėm pečių 
nuo ..........................................

KALDROS, pilnos mieros, šiltos, tvirtos ir gra
ži08. P°      .........................................................$ 2.95
BLANKETAI, dobeltavi, maišytų vilnų ir visokių 
spalvų, po............................................................ J 3J5
SPRINGSINIAI MATRASAI, pasirinkimas visokių 
dydžių, rūšių ir spalvų, už prieinamiausias “ceiUng” 
kainas. Gerai ir tvirtai padaryti vatiniai matrasai, 
pasirinkimas nuo.............................................. J 895
Gražus pasirinkimas, žemom kainom, visokių Rakan
dų, setų, radios, vaikam rakandų ir t. t.

jf 3222-24-26 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tuck Stainback called out at third by Umpire Mager- 
kurth as Kurowaki takes Enos Slaiughter’s perfect throw 
to stop Yankee 9th inning rally. Johnny Beazley (21) 
comes in to back up play. ' »

Mažiau ženijasi 
Cook kauntšje

Paskutiniu laiku Cook 
kauntėje mažiau išsiimama 
vedyboms laisnius.

Pataisymas
Bridgeport. — korespon

dencijoj apie šv. Pranciš
kaus Seserų Rėmėjų 1 Sky
riaus pramogą, aukotojų 
tarpe, per klaidą, praleista 
vieno aukotojo, būtent F. 
Shemett, 3338 S. Lituanica 
Ave., pavardė. Šiuo klaidą 
pataisome. Korespondentė

Jūsų gerumas. Savo laimi 
nančia ranka telydi Jus Die 
vas Visą gyvenimą.

Nekalto Prasid. Seserys

( Mokėti save suvaldyti reis 
kia mokėti gyventi.

geras . pasirinkimas
$64.50

D B A tr O A B

TERRY MOORE DOES HIS BIT

t“Drau<a«“ Acme telephoto! 

Terry Moore, Cardinal outfielder, Crossing the piate
with the second rūn in the first inning of the second 
,game of the World Series between the St. Louis Cards 
and the N. Y. Yankees at Sportsman’s Park in St. Louis. 
Dickey, No. 3, Hopp, Number 12 and Umpire Summera 
also in pi c tur e.

Lietuviai Demokra- 
J tai atidarė

campaign
Cook County lietuviai de

mokratai oficialiai pradėjo 
agitaciją, kad pritraukus 
balsuotojus prie savo par
tijos per įvykusį Demokra
tų Lygos pikniką, rugsėjo 
20 d. Chicago miesto mayo
ras Edvvard J. Kelly pats 
dalyvavo šiame piknike ir 
ragino lietuvius demokra
tus prie didesnio veikimo.

t

Teisėjas Jonas T. Zūris, 
Chicagos Lietuvių Demokra 
tų vadas, ir- kandidatas an
tram terminui ateinančiuose 
rinkimuose, nustatė sekan
čiuose rinkimuose, nustatė 
sekančią veikimo programą.

1. Padėti prezidentui F. 
D. Rooseveltui sėkmingai

YANKEĘ’S NINTH INNING RALLY STOPPED

vesti karą prieš šios šalies 
priešus, išrenkant palankius 
jam ir šiai šaliai senatorius 
ir kongresmonus, kaipo 
Raymond S. McKeough ir 
Benjamin Adomovvski.

' 2. Palaikyti tuos Cook
County valdhuninkus, ku
rie padarė nepaprastą re
kordą ir visados buvo prie
lankus lietuviam, kaipo Mi- 
chael J. Flynn, County 

iClerk ir šerifas William B. 
Carey.

3. Padėti sau ir Chicago 
miestui, dirbant sykiu su 
miesto majoru civilių ap
saugos programoj ir palai
kant visus miesto teisėjus, 
kurių tarpe randasi ir lietu 
vis teisėjas, Jonas T. Zūris.

4. Vesti agitaciją už da
bartinę darbininkų žmonių 
partiją, būtent demokratų 
partiją, kuri per praeitus 
dešimts metų suteikė mums

PAKVIETIMAS Į AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
RUDENINĮ PIKNIKĄ
Brangūs mūsų Prieteliai: 

Labai nuoširdžiai kviečiu
visus mūsų parapijiečius, e- 
samus Ir buv usius, ir malo
nius apylinkės bičiulius, at
vykti į mūsų rudeninį pik
niką rytoj, spalio 4 d., Vy
tauto parke, šios kelios* ma
lonios valandos, praleistos 
sykiu su mumis, bus labai 
įvertintos.

Kun. J. A. Dambrauskas, 
klebonas.

Nuoširdus kvietimas 
tas nuoširdžiai ir 
išklausytas

West Side. — Nuoširdus 
trumpas Aušros Vartų pa
rapijos klebono kun. J. Dam 
brausko pakvietimas ne vien 
savo parapijiečių, bet ir bu 
vusių vestsaidiečių, ir taip 
pat visų Chieągoje lietuvių- 
bičiulių, pasitikima, bus gi
liai įvertintas. Sveiki, suru
kę rytojaus, spalio 4 dienos, 
visi, kaip vietiniai parapijie
čiai, taip ir svečiai iš kitų 
Chicagos kolonijų, važiuos 
į Vytauto parką, ir savo 
skaitlingu dalyvavimu įro
dys to nuoširdaus pakvieti
mo įvertinimą, ir bendrai su 
pakilusia nuotaika pasilinks-

daug gerovės.
5. Balsuoti vien tik 

“Straight Democratic” są
rašą padedant vieną kryžių 
ką demokratų partijos rate 
ly rinkimų dienoj, lapkri
čio 3. J. L.

Aukos prieglaudai
Juozas Motekaitis, 131J 

S. 49 Ct., Cicero, gavo aukų 
senelių prieglaudai baigti iš 
šių asmenų:

Vincentas ir Teodora Ra- 
kašiai įstojo garbės nariais 
ir įmokėjo $25.00. J. ir 
Mrs. Valaitis aukojo $5.00. 
Po vieną dolerį aukojo: Ele 
na Regalaitė, Frank Jies, 
Jonas Mikolainis, Mrs. B. 
Raudonis, P. Vitkus, J. 
Punmputis, F. A. Pazume, 
Alex Jarnišas, pp. Pirenai- 
čiai, J.Zlibileus, F. Žadeikis, 
F. Juaasai, K. Gaižutis, K. 
Šūkis, K. Rumbutis, D. Gu- 
žinskas, A. Buivydas, J. 
Trapas, E. Matuzienė, G- 

. Klikna, Bronislova Vainu
tienė, M. Krečiūnas, S. Si
mutis, St. Pocius, Mr. <0 
Mrs. Plarple, A. Bružas, F. 
Gužauskienė, Jonas ir Mrs. 
Čepaitis, Mr. ir Mrs. Sta
naitis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
8TATYBAI — REMONTĄVIMUt ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction 
lor vou r

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mazerle, S«'y. 82S# 80. HALSTED ST.

mins ir praleis gražiai die
nelę.

Patsai klebonas, parapijos 
komiteto nariai, šeimininkės, 
jų pagelbininkės, stropiai 
rengėsi, kad visus gausingus 
piknikierius nuoširdžiai pri
imti, juos pavaišinti, ir po
draug visokeriopai pasilink
sminti. Be jūsų, brangieji, 
talkos ir paramos, visas pri
sirengimo darbas paliktų 
velįui.

Užtat pasitikime jumis, 
Aušros Vartų parapijiečiai, 
ir visi svečiai, kad rytoj, spa
lio 4 d. Vytauto parke su
važiuosite kuo skaitlingiau

PARDUODAM Pirmus MORGICIUS 
$1,000 - M# - $3, M - S3,5M

l 2411 
So. 52nd 
Avenue

JOHN O

SYKORA
REALTOR

Užsisakykit VELTUI mūsų sąrašą 
Real Estate Bargenų

N EL AUKITE —
. Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinto jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5308 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

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 Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

LEO MORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

siai, ir paremsite mūsų pas
tangas ir darbą.

Lauksime visų! Par.

CHECKBD
-or Mono/.Back

For ųuick relief from itehing causn-d by rczrina. 
uthlele'i foot. aeabtes, pimpiea and othėr itehing 
conditium. ūse pure, cooling, medicated, liųuid 
O. D. D.Prescription. A doctor'. formula. 
CreaaeleM and stainleus. Soothes, comfurts and 
quickly čalma intense itehing. 35c trial bottle 
proveait.or money back Don't euffer. Ask your 
druggut >oday for D. D. O. PRESCRIPTION.

RED-ITCHY-SCALY

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!
Firat applicattens of wonderful aooth- 
ing medicated Žemo—a doctor’s formula 
—promptly relieve the Intense itch
lng eoreneas and start at once to help 
heal the red, scaly skin. Amazingly suc- 
ceieful for over 80 years! First trial of 
marvelous clean, stainleaa lufuid Žemo 
convinceal AU drug
•toras. Only85f.

Phone
CICERO

453
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Jau laikas suvaržyti savo pilvus I
Mažiau bus mėsos pasirinkimų, bet 
nebus stokos

Nuo vakar dienos Office 
of Price Administration 
įsakė mažiau išvežti iš Chi
cago packing houses mėsos.

Iš Chicago packing hou
ses jautienos mėsos bus iš
vežama 80 procentų, o kiau 
lienos mėsos 75 procentai, 
palyginus su pereitų metų 
tuo pačiu laiku. Tas daru
mą tam, kad pasiruošus mė 
sos racionavimo programai, 
kuri prasidės nuo kitų me
tų sausio 1 dienos. Norima 
sutaupyti mėsos atsargas 
kariuomenei.*

Pagal naują Office of 
Price Administration įsaky
mą Chieagos šeimininkės 
neturės galimybės pasirink

ti įvairiausių mėsos prašma 
tnybių, bet mėsos krautuvė 
se nebus jaučiama stoka, — 
pastebėjo skerdyklų specia
listai.

Karas palietė beveik vi
sus kraštus ir ten gyvento
jai jaučia maisto stoką, 
ypač nacių okupuotuose 
kraštuose. Mes dar viską tu 
rime ir sočiai valgome, bet 
vis tik laikas ir mums jau 
dabar suvaržyti savo pilvą, 
nes karui ilgiau utsitiesus 
'pajusime daugelio dalykų 
stoką. Todėl dabar jau rei
kia pradėti gyventi taupiau 
ir išmokti nuo daugelio da
lykų atsisakyti, kad prisidė 
tumėm prie Amerikos per
galės.

PREZIDENTAS CHRYSLER DIRBTUVĖJE

("Draugai" Acme teiepbotb,

.ėmimą pašalpos, būtinai at
sišaukite šiame susirinkime. 
Tokiu būdu bus galima su
tvarkyti, kad kiekvienas gau 
tų dovaną. Kurie negavote 
laiškų su įžangos tikietais, 
būtinai patikrinkite savo ad
resą. P. K., sekr.

rr rr

Prancūzų požeminio veikimo vadas, 
gal būt, atvyks ir į Chicagą

Andre Philip, slapto, po
žeminio vęikimo Prancūzijo 
prieš vokiečius vadas, ap
leidęs Prancūziją prisijun
gė prie De Gaulle fronto, 
prie kovojančios Prancūzi
jos. Andre Philip dabar yra 
Londone ir po kelių dienų 
apleis Londoną ir atvyks į 
Jungt. Amerikos valstybes, 
kur jis atsilankys New 
York, Washington ir, gali
mas dalykas, Chicagoje.

Greičiausia Andre Philip 
Jungt. Amerikos Valstybė-^ 
se ieškos daugiau paramos 
kovojančiai Prancūzijai, ku
rios priešaky stovi De 
Gaulle, nes visi patriotai 
prancūzai nekenčia nacių ir 
savo dūšioj yra su kovojan
čia Pfancūzija.

Prancūzijoje požeminis vei
kimas yra stiprus ir daug 
rūpesčių kelia vokiečiams.

Prancūzijoje yra slapta 
spausdinama laikraščio 
“Liberation” 50,000 kopijų 
ir bematant juos prancūzai 
išgaudo.

40,000 automobilistu 
davė gerbės žodį

Chicagoje jau daugiau 
4Q,000 automobilistų davė 
garbės žodį, kad jie neva
žiuos greičiau kaip 35 mai- 
les į valandą. Davę garbės 
žodį nevažiuoti daugiau kaip 
35 tnailes į valandą gavo 
tam tikrus ženklus prikli
juoti prie auComobilio.

Sutaupys 478,000Chicagoje sumažėjo 
10 milijonų pašalpų j per metus

Chieagos mieste per me
tus, baigiantis 1942 m. rug 
piūčio 31 dieną, pašalpos Su 
mažėjo 10 milijonų dolerių. 
Pašalpų davimas sumažėjo 
todėl, kad daugelis bedar
bių pradėjo dirbti industri
jos pramonėse.

1 Illinois Commerce Commi 
Sion rugsėjo 30 dieną dėl 
Chieagos priemesčių gyven 
tojų apkarpė gažo kainas. 
Gazo kainų nunfušimas lie
čia 285,000 gazo vartotojų 
ir jie sutaupys $478,000 per 
metus.

Išvyksta I kariuomenę
Benediktas Sasnauskas, 

jaunas brlghtoftp&rkietis, gy
venantis po antrašu 4320 S. 
Washtenaw Ave., išvyksta į 
kariuomenę pirmadienį, spa
lio 5-tą dieną.
. Jaunuolis yra baigęs Ne
kalto Prasidėjimo, par., Kel
ty 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 MčKinley Parke 
kaipo gabus ristikas.

Jojo skaitlingi draugai ir 
pažįstami, ypatingai Nekal
to Prasidėjimo švč. Panelės 
parap. jaunuomenėB tarpe, 
tėveliai ir giminės linki jau
nam kareiviui ko geriausio 
pasisekimo. x (Sk.)

Susirinkimai
Brighton Park. <— ARD 

6 skyr. susirinkimas įvykę 
sekmadienį, spalio 4 d. 3 
vai. popiet, mokyklos kam
baryje. Prašomos rėmėjos 
skaitlingai sueirinkti, nes tu
rim svarbių reikalų aptarti.

J. R.

I _ ___ ________ _  . , . įleptio
Prezidentas Rooseveltas varto knygą, kurią K. T. Kel- 

ler, Chrysler korporacijos prezidentas, naudoja tiksles
niam tų operacijų išaiškinimui, kurios yra reikalingos ar
mijos tankams gaminti. Ponia Roo&eveltienė ir Donald 
Nelson randasi užpakaly, ši nuotrauka padaryta šiomis 
dienomis, kai prez. Rooseveltas, besilankydamas įvairiose 
karo pramonėse, sustojo Detroite ir užsuko į Chrysler 
dirbtuvę. (Navy photo).

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klūbo mėnesinis susi
rinkimas įvyks spalio 4 d., 
Hollywood svetainėj, 2419 
W. ,43rd St., 1 vai. popiet. 
Duoklės bus priimtos nuo 
12:30 vai. popiet. Nariai a- 
teidami atsineškite mokes- 
č ų knygeles, nes be jų ne
bus galima įeiti į svetainę. 
Visi prašomi dalyvauti šia
me eusi rinkime.

Lucille S. Dagls, rašt.

Baublių Šeimos 
drama per radio

Budriko radio valandoje 
iš stoties WCPL, 1000 kil., ’ 
nedėlios, spalio 4 dienos va
kare, 9 valandą, eis tęsinys 
įdomios radio d t a m o s iš 
“Baublių šeimos” gyvenini). 
Be to, programoj dalyvaus 
dainininkė J. Gricaitė, Mile- 
riai ir kiti.

Programos leidėja, yra 
Jos. Budrik radio, rakandų 
ir jevvelry krautuvė, 3241 S. 
Halsted St. Visi kviečiami 
sekmadienio vakare pasi
klausyti Pranešėjas

Plunksnų Kaldras
padarome is Jūsų 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą K mtybų 
krautuves— už tiktai c^q

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas 
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

Visas darbas ii prekės yra 
pilnai garantuota.

gija. Yra svarbus reikalas, 
taigi visos kareivių motinos 
prašomos atsilankyti.

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalio 6 d., 
parap. salėje 8 vai. vakare. 
Prašomos visos sąjungietės 
atsilankyti.

Rašt. Sofija Žičkus

Town of Lake. — Moterą 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek- 
madieriį, spalio 4 d. 2 va, 
popiet parapijos salėj. Visos 
narės prašomos susirinkti i: 
grąžinti dovanų knygeles.

Valdyki

Bridgeport. — ARD 2 sk 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalio 2 d., po pamal
dų. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Praėjusieji du pi
knikai gerai pavyko dėka 
darbščios komisijos: O. Kaz
lauskaitei ir kitoms. Pada
ryta gražaus pelno. Taigi, 
susirinkime, išgirsim rapor 
tą iš abiejų piknikų.

Valdyba

Brighton Park. — Dr-stėc
Saldžiausios širdies V. J. No.
1 mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, spalio 4 d.
2 vai. po pietjų parapijos mo
kyklos kambary. Malonėkite 
nariai laiku susirinkti, nes

1J t •
[turime daug ką aptarti. Ku
rie pasilikę su mokesčiais, 
malonėkite užsimokėti. Atei
dami į susirinkimą atsives
kite naujų narių.

G. Pakeltis, nut. fašt

BHdgepoPt. — Draugijos 
šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 4 
dieną, 1 vai. popiet parapi
jos svet. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Laurluavlthe, rašt.

Tourt of Lake. — Lietu
vių kareivių motinų susirin
kimas šaukiamas sekmadie 
nį, spalio 4 d., parapijos sa
lėj 3 vai. popiet. Suširink*- 
mą šaukia S v. Vardo drau*

Triangle
Range Oil
Kristaliniai baZta range 

alyva dėl mėlynos Kepsnos 
bnrrterių švari*! dega!
Mes turime savo stake vi

sokios riįSies alyvos dėl bur- 
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir mbdferniflki misteriai 
mūsų trekuose ūžt kri ha ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANt

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

R, .. ' ‘fa I ii.i.11
DIDEIJS IŠPARDAVĖ—cAS MLSV 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

IJNIV 1NSTKUMEN I( . 
PAsiNAUDoarr Pūoga dabar 

kol DAR NEIfiPARD UOTI 
(INETAI, 
PHONES. FLU-

■ °°H
garantuoti

TŲBO8. CLARINETAI, TROM 
saxAfhBONAI.

TĘS su 
846.00 ir 176.00.

oąses" — »86.OO, 837.60.
Visi *!■ “

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

—KAINOMIS

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 4 
12 vai. dieną, Chieagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj. 
Susirinkimas yra svarbūs, 
todėl kiekvienas narys ir na
rė privalo būtinai dalyvauti. 
Reikia išrinkti darbihinkus 
metiniam parengimui spalio 
18 d. Kurie jaučiatės turi 
teises gauti dovaną už ne-

lengvam, grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 

NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
86.60. 88.50. 812.60 iki 835.00.
STRlUNINIAI BASAI — 860.00. 
8126.00 lr 8150 00. BASO U2- 
DENGALAS — 812.00. SMICE-
LAI SM.UIKOMS. STRIUNINĮ- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS ir 
CELLO — 81.60, 83.00, 85.00.
810.00 lr 816.00. Striūnos dfil vi
sų vlršmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 818.60.
823.60. 836.00, 860.00. PEDALS,
HI BOTS, CTMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiem^ 
brase lr “reed” instrumentams 
pritaikomi JUsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Ciarne- 
tams, TrlOboms, Saiaphones, 
Smulkoms lt Gultarams.

GOLDSTEIN’S MISIC SHOP 
•14 MaxweII St.. Chlengo.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNE1 JŲ — SERMfcGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rfliies moterį, kailiniai, kailiukais papatoHais 
eloth kotai parsidiikla iiuii-mintomls kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

•rba

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Šav.

WOLK STUIJI
1345 VVest 35'*’ Street

‘/A* Jtcfaa

HtO’’eRS

UOMPLE1E *

ADV ’.NCU’? PHOTOCf. •.’ ? 
1/>WE8T' POAIBI F FJtp e 

PHONE LAFAYETTE 2*13

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai įmigtas Sledlkoe Depart- 
mentas gydymui viaokll) ligų — 
smarkių ir liglaikinių.

Pilnai įrengtas ChintrgiJnA De 
Itnltmetitas, kur svarbilUt ir tha- 
žosnes operacija* atlieka atsdko- 
mlngl Chirūrgai-Daktarai.

Pilnai įrengta PliyMotlierąpy ,De- 
pArtrtM-htaa priskaitant Dlntber- 
rtiy, Ultra Violet Ray. Slnuaoldal 
ir kitus modoTrilSkua nletodua 
gydymo.

1*1111*1 frungtas X-Ray Depart- 
mintas daktaru ijta Ir. pa<*lent>ma

NA vienam u-stam l(«S>rilitf ne
itus Atstumta, dėl stokim pinigų 
geriausias gyihniAM Ir priežiūra 
Kas link ninkė*rlų, •.lisItnKdrtM- 
kad Mitų Jums kn t*tugtmu*la.

KALBAM LIETUVIŠKAI

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuviu "Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos 
* Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. 33rd Place. Chicago, IIL' • ■■ 7 „■■■■in ‘ —

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

tiveilojame 
po vLsų 
Obk«go.

REMKITE
Litern^ru 
DRAUGĄ.

K. KANTER, *kv.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefoną*: BOULEVARD 0014

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVRC’UOSR •*.,

apV
ar VAŽINRJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
rt f JNKM LUETUVIJA RAsDTEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mAROLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VieblntėllS Ir Staliausiu* 
Vakarini* Lietuvių Programa* 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! <-l 
SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS DfonrttrtlS 9:80 v. v*k.| 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue

Phone: GBOvehlfl 2Ž4Ž

[$100.000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (į o n fin 

vertės “elose out” kaina ................................................
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................U J r 14>

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
»’,¥LX^e,fcS«M$9.75 iki $16.75

Iki $35.00.
|ruR COATS, $75.00 vertės,

Parsiduoda po tiktai
| VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų 

vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina
Į MERGAIČIŲ ROTAI ir DRESRS NEPAPRASTAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- gi riQ 
da po tiktai ............................................................................. JH.OO

| $15.00 vertės KOTAI, or
parsiduoda po tiktai ........................................................... IpO./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

- - - i—

$29.00 
i.95 ir $8.95

..... ;

WHOLESALE 
: FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sėto — Parlor 
beta — Bedroom Setą — Būga 
— Radios — Refrigerators — 
Washera — Mangels — •knd 

Stovės.
Natlonally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

%

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, meS siūlome, tiesiog iš geležin
kelio kare jums:

POCAHONTAS, zr
Mine run - labai lumpsuoti, tortas uš tikta! 0*00 
GENUINE POCArtOtftAS, O R
Pečiams dydžio — Tiktas Bafgehaa.......... O. z □
BLACK BAND LUMP anglyB, labai geri C A
kepimui pečiuose ir namų šiidytuvama.. Iv. O U 
5332 80. LONG AVE.' TEL. PORTSMOUTH

.501
W22J
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GRAŽIAME VYTAUTO PARKE BUS IR DAUG ĮVAIRUMŲ.

Nuoširdžiai visi kviečiami atvažiuoti................................................,.............................................................. Kun. J. Dambrauskas ir Rengimo Komisija.

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Corporal A. L. Grigas

Corporal Adolfas L. Gri
gas, gimęs 1912 metais, Chi 
cago j, III., baigė Aušros 
Vartų pradžios mokyklą, 
Harrison Tech. High school 
ir Hanover kolegiją, turi 
Bachelor of-Arts Degree ir 
Accounting, mokykloje pasi' 
žymėjo baseball lošime.

Adolfas L. Grigas yra dir 
bęs Claim adjuster ir super 

-visor of Shipping dept.

Adolfas L. Grigas, prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo 
kariuomenę, gyveno šiuo 
adresu: 7123 S. Campbell 
avė., o dabartinis jo adresas 
šis: Service Co. 325th Gli- 
der Infantry-Camp Ciai 
borne, Louisiana.

Adolfas L. Grigas pri
klausė prie šių organizacijų: 
Fraternity — Phi Delta 
Theta, mokyklos intelllgen- 
sia “The Bat Club“ ir Dra
ma club; jo tėvai — Jonas 
ir Uršulė Grigai.

Reikia patikrinti 
trokus

Ulinois Valstybėje yra 
apie 200,000 trokų, kuriuos 
savininkai turės patikrinti 
per spalių mėnesį.

Sgt. Antanas Kazlauskas

Antanas Kazlauskas gi
mė, 1914 metais, birželio 10 
dieną, Lietuvoje Lingeniš- 
kės kaime, Kaltinėnų para
pijoje; jis Lietuvoje baigė 
pradžios mokyklą, jo užsi
ėmimas — siuvėjas.

• X

Antanas Kazlauskas į Dė 
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1941 m., liepos 15 die
ną. Dabartinis jo adresas: 
390th Sq. 42nd. Bombgr. 
Mc Chard Field, Washing- 
ton.

Antanas Kazlauskas, prieš 
išvykdamas į kariuomenę, 
gyveno šiuo adresu: 2536 

, W. 46 st., Chicago III., jo 
• tėvai — Stanislovas ir Ve- 
' ronika Kazlauskai.

Panaikins kai kuriose 
vietose stritkariu ir 
autobusų sustojimus :

Philip Harrington, Apsau 
gos Transportacijos ofiso 
direktorius Chieagoj, prane
šė, kad planuojama panai
kinti, kol karas tęsis, kai 
kurie stritkariu ir autobusų 
sustojimai. Ypač norima pa 
naikinti trumpų tarpų sus
tojimai tose gatvėse, kurio 
mis važiuoja daug darbinin
kų. Greičiausia tuo reikalu 
įsakymas išeis kitą savaitę.

Kurie šliaužia automo
biliais gali negauti lei
dimų pirkti padangų

Gary ir East Chicago po
licija paskelbė, kad jie už
rašinės numerius tų automo 
bilių, kurių vairuotojai štai 
ga sustoja automobiliams 
šliaužiant arba kurie auto
mobilių vairuotojai smar
kiai sukasi į šalį. Tokie da
lykai gadina automobilių 
padangas.

Policija sako, kad tokie 
automobilistai, greičiausia, 
negaus leidimų naujų pa
dangų pirkimui.

Field Kuseum duos 
rudeninę programą

Šiandien ir ateinantį pir
madienį (spalių 5 d.) Field 
Museum bus išpildytos dvi 
programos iš gyvulių gyve
nimo. '

Šiandien iš gyvulių gyve
nimo paveikslai bus rodomi 
vaikams 10 vai. ir 11 vai. 
prieš piet.

Ateinantį pirmadienį bus 
aiškinama apie gyvulius su 
palydovu, 2 vai. (Jo pietų.

Prašo kraujo pančių
Amerikos R. Kryžius krei 

piasi į žmones ir prašo tų, 
kurie galėtų duoti savo 
kraują karo reikalams.

Vaistininkų
suvažiavimas

Keturiosdešimt ketvirtas 
metinis vaistihihkų suvažia
vimas įvyksta šių metų spa 
lių 5-9 dd, Chicagoje, Sher
man viešbuty.

šventinti U. S. ir šv. Tėvo 
vėliavas, ir pasakyti pamoks 
lą. Vėliavų pašventinimas į- 
vyks 11:30 vai. ryto. Vėlia
vos pasiūtos iš šilko. Per 
pašventinimą tikimos bažny
čia bus pilna žmonių — vie
tos ir iš toliau.

Z -

X Kun. K. Barauskas, dnr. 
“Draugo” redakcijos narys, 
rytoj išvyksta į Indiana Har
bor į Šv. Pranciškaus atlai
dus, kurie bus rytoj Šv. Pra
nciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioj. Per iškilmingus 
mišparus sakys pamokslą a- 
pie tą didįjį šventąjį ir jo 
nuopelnus žemėje žmonių iš
ganymui.

imu
X Rytoj šv. Pranciškaus 

— vardadienis visų Pranciš
kų, kurių aplink mūs ir to
liau nuo mūs yra labai daug 
nuoširdžių dienraščio “Drau
go” bendradarbių, skaityto- 
jų-rėmėjų ir visuomenės vei
kėjų. Į jų draugų sveikini
mus ir redakcija įpina savo 
linkėjimus: sveikatos ir to
liau nepailsti veikime.

X Ciceriečiai visu smar
kumu, kaip paprastai, šį va
karą pradeda parapijos ba- 
zarą, kuris tęsis rytoj ir to
liau šeštadienių vakarais ir’ 
sekmadienių popiet ir vaka
rais. Klebonas ir parapijos 
komitetas prie bazaro gerai 
prisiruošę ir tikisi, kad šį
met jis bus keleriopai sėk
mingesnis. Nejiamirškit Pa
žaro “grand opening”. Jis
bus įdomus.

, >1
X Dievo Apvaizdos para- j 

pijos bazaras, kaip prane
šama, šįmet labai sėkmin
gas: per tris vakarus pada
ryta pelno $870.00. Klebo
nas, vikaras, parapijos ko
mitetas, draugijos ir pavie- 

l niai veikėjai darbuojasi di- 
' dėlių sutarimu. K. Sabonis 
sako, kad ir aštuonioliktos 
biznieriai taip pat teikia ne
maža paramos aukomis.

X LRKSA pirmininko L. 
Šimučio bute vakar įvyko 
nepaprastas Susivi e n y m o 
veikėjų Chieagoj susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir 
generalinis tos organizacijos 
sekr. V. Kvetkus. Po susi
rinkimo svečias naktiniue
traukiniu išvyko namo — į 
Wilkes Barre,, Pa.

X Kun. Gessney, Navy 
kapelionas iš Great Lakęs 
rytoj atvyks į Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią pa

i r c
•: ,: i

X J. ir M. Sudeikių name, 
adresu 1932 West 46th St., 
sekmadienio vakare 6 valan
dą šaukiamas Labdarių Są
jungos seimo rengimo komi
sijos posėdis. Visi komisijos 
nariai prašomi dalyvauti.

t

X Teisėjas J. T. Zūris 
užsisakė dvi vietas Brighton 
Park Sodalicijos 10 metų su
kakties bankiete, kuris įvyks 
spalio 11 d., parapijos salėj. 
Teisėjas Zūris, kaip žinome, 
vėl kandidatuoja į Municipal 
Court teisėjus.

X J- J- Aukškalnis, dienr. 
“Draugo” agentas Gary, In
diana, ir apylinkės mieste
liuose, šiomis dienomis lan

SURASTA
MAŽIAUSIA ĮĮĮkotino
MAŽIAUSIA Erzinančia savybių 

(Tars and Resins'
KAIP RODO BEŠALIŠKI READER’S DIGEST TYRIMAI

(f!
i .

Štai žinios, kurios padaro cigaretų Istoriją!
Bešališkas mokslinis bandymas padarytas dėl 

i j Reader’s Digest iš 7 vadovaujančių cigaretų.
-fr- Durnuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA niko

tino! • •
if Old Gold buvo MAŽIAUSIA (rituojančių sa

vybių (tars and resins).
Jokia laboratorija negali jums išmieruotl pul

kaus 'naujo skonio naujų Qld Golds. Dėl naujo 
rūkymo smagumo, bandykit juos! ,

P. LORtKLARD COM PA N T, EaUbH.hed 1700

kėsi “Draugo” redakcijoj ir 
pasakojo, kad jau tariasi su 
laimėjusiais primary kandi
datais. Sako, kurie prieš pri
mary garsinosi “Drauge”, 
veik visi laimėjo. “Draugo” 
įtaka Garyje, sako, didelė.

X Dr. P. Vileišis su žmo
na ir dukrele išsikėlė į Wa- 
terbury, Conn. Chicago lie
tuviai, su kuriais dr. P. Vi
leišis buvo sudaręs pažintį 
gailisi netekę lihksmo, ma
lonaus, nuoširdaus ir dide
lės orientacijos veikėjo. Wa 
terburio lietuviuose, tikime, 
jis taip pat įneš daugiau gy
vumo mūs pačių ir tautos 
reikaluose.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

ŠVENTO ANTANO PARAP. METINIS BAZARAS!!
Prasidės Sekmad., Spal. 4-tą, 4- vai. pp.

Švento Antano Parapijos Salėje
15th Street ir 49th Court,.........................Cicero, Illinois

Vykdami į bazarą, atsiveskite ir jūsų draugus — Įžanga yra VELTUI !

Bazaras Tęsis ir Šiomis Dienomis:
Nuo Spalio 10-tos iki 11-tos; 17-tos-18-tos ir 24-tos-25-tos

Bazare bus daugybė visokių dovanų, taigi, pasinaudokite šia puikia proga !

i
i!)

i

VJ
(•j Maloniai kviečiame visus atsilankyti į šį bazarą Kleb. Kun. I. Albavičius ir Parap. Komitetai.


