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japonų laivų nuskandinta!
Nuskandintų tarpe yra šeši karo 
laivai ir vienas transportas

Tuo būdu japonams su dideliu 
kaupu atsimokama už jų pasalingumą

WASHINGTON, spalio 14. 
•— Laivynas paskelbė, kad 
U. S. sūbmarinai vakariniam 
Racifike nuskandino japonų 
kruizerį ir kitus jų keturis 
laivus.

Pažymima, kad U. S. eub- 
marinų aktyvumas Pacifike 
ima didėti ir priešui pu di
deliu kaupu atsimokama už 
jo pasalingumą. Teks jam 
dar daugiau.

Kongresas skubotai 
dirba jaunuolių 
drafto klausimu

WASHINGTON, spalio 14.
— Kongrese vakar iškelti 
biliai drafto keliu karo tar
nybon šaukti 18 ir 19 metų 
amž. jaunuolius, šiandie gi 
senato ir atstovų rūmų ka
rinių reikalų komitetai jau japonų laivus. Vienas priešo

WASHINGTON, spalio 14. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad spalio 11—12 
d. naktį Guadalcanal sąsiau
ry įvyko arši su japonais ko
va, kai priešas bandė dau
giau kariuomenės išlaipinti 
į Guadalcanal salą.

Kova tęsės apie pusvalan
dį ir japonai nugalėti. Nus
kandinta japonų vienas krui- 
zeris, keturi naikintuvai ir 
vienas transportas.

Amerikiečiai neteko vieno

AMERIKIEČIAI ANGLIJOJE MOKOSI VARTOTI CHEMIKALUS

("Draugas” Acme telephoto)

Corporal (antras iš kairės) laikydamas ugnies metėją pila skystą ugnį, kuri taiko- 
naikintuvo ir keletas laivų ma į “priešo” tvirčiausią punktą, kitas kareivis laiko Tommy guns laike U. S. kariuo-
sugadinta.

Rytojaus dieną U. S. lai
vai ir lakūnai pasivydami 
atakavo atsimetančius japo
nus. Vienas priešo naikintu
vas sugadintas ir paliktas 
liepsnojąs. Tą pat dieną po
piet amerikiečiai lakūnai 
atakavo kitus atsimetančius

pradėjo dėl to biliaus ap
klausinėjimus. Jei nebus su
sidurta su kokiomis nors ne
numatomomis kliūtimis, gal 
ateinantį šeštadienį kongre
sas apsidirbs šiuo klausimu.

Ypač pageidaujama, kad

naikintuvas ir vienas kruize- 
ris sugadinta.

Savo rėžtu marynai Gua- 
dalcanale prieš japonus su
kėlė ofensyvą, praplėtė savo 
pozicijas pakraščiais taip, 
kad japonai negalėtų dau-

šis klausimas neužtruktų ir' giau išlaipinti kariuomenės, 
būtų išspręstas prieš lapkri-1 
čio 3 d. rinkimus.

Kongreso žemesniųjų rū
mų pirmininkas Sam Ray
burn pareiškia, kad kongre
sas jaunuolių drafto klausi
mu paskubėtų. Sako, tas rei
kalinga, kad kas nesakytų, 
kad kongresas nieko nedir
ba, kad jis tuo būdu sulaiko 
karo vykdymo pastangas.

Du naikintuvai 
įleisti į vandenį

KEARNY, N. J.,
14.—Du nauji Dėdės 
laivyno naikintuvai
statyti ir įleisti į vandenį 
Federal Shipbuilding and 
Dry Dock Co. fabrikuose. Jų

spalio
Šamo
baigti

vardai yra Philip ir Ren- 
Kai kurie kongreso vadai sjiaw

yra nuomonės, kad kaip bus 
drafto keliu karo tarnybon 
šaukiami jaunuoliai, dauge
liui vedusiųjų bus atidėtas 
kareiviavimas.

Dar kartų atakuota 
Rabaul bazė

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, spalio 14.—Amerikie
čių bombonešiai vakar tretį 
kartą atakavo japonų bazę 
Rabaul, New Britain salų 
grupėje, šį kartą smarkiau
sia atakuota japonų aero
dromai ir stovyklos, kur yra 
apie 30,000 japonų kariuo
menės. Anot komunikato, 
priešui nepaprastai dideli 
nuostoliai padaryta.

BERNAS. — Iš Istanhulio 
pranešama, kad, matyt, ar
timiausiuoju laiku Hitleris 
pasimatys su Mussolini.

LONDONAS. — Patirta, 
kad ašies sūbmarinai pradė
jo plačiau veikti P. Afrikos 
pakrantėmis.

menės manevrų Anglijoje, kada vyrai turėjo pirmą pamoką kaip vartoti chemikalus 
puolimo ir apsigynimo ginklais.

Amerikos bombonešiai per tris 
dienas atakavo Kišką
Sovietai rengias 
ofensyvon

LONDONAS, spalio 14. — 
Reuters praneša, vokiečių 
propagandos ministerija per 
radiją paskelbė, kad rusai 
rengias ofensyvon prieš vo
kiečius centrinėj fronto da
ly, būtent, Smolensko ir Rže- 
vo apylinkėje. Anot vokiečių 
radijo, ten sutraukiama gau 
singa rusų armija.

Anglijoje žaislų 
kainos nustatomos

| WASklNGTON, spalio 14. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. lakūnai 
per tris dienas, praeitą ket
virtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, bombonešiais ir 
koviniais lėktuvais atakavo 
japonus Kiška saloje, Aleu- 
tian salų grupėje. Kiška ten 
yra vienatinė sala, kurią ja
ponai okupuoja.

Išmesta didelių bombų į 
japonų įsitvirtinimus ir į 
prieplauką. Vienur ir kitur 
pastebėta kilę gaisrai.

Japonai nė vienu savo lėk
tuvu nepasipriešino. Gal jų 
ten ir neturi. Taip pat silp
nai veikė ir jų atsišaudymai 
prieš lėktuvus.

Kai kurie U. S. lėktuvai 
sugadinta, tačiau visi grįžo 
į savo bazes.

LONDONAS, spalio 14. —
Prekybos boardo preziden
tas Hugh Dalton parlamen
te pranešė, kad jo įsakymu 
Anglijoje nustatomos aukš
čiausios kainos įvairiems
žaislams sulaikyti profite- (DciROKrdfčM IION 
riavimą, ypač prieš ateinan
čias Kalėdas.

Maskva praneša, kad Stalingrade 
rusai jau imasi inicijatyvos

MASKVA, spalio 14.—Iš • ėmėsi iniciatyvos. Mieste jau
Stalingrado fronto pranešta, * atsikovojusi tarp griuvėsių 
kad tenai rusai kaip mieste, j pozicijas, kurios bus tinka- 
taip apylinkėse ėmėsi inici- mos žiemą praleisti. Priešas 
atyvos ir vokiečius palaips- kad kur atbloškiamas į pil
niui atgal stumia. kas stepes, kuriose jis neį-

laimėti rinkimus
WASHINGTON, spalio 14. 

— Demokratų partijos naci
onalinis komitetas per išlei
stą savo “Democratic cam- 
paign book of 1942” atsišau
kia į šalies gyventojus, kad 
per ateinančius rinkimus jie 
pasisakytų už šią partiją.

Amerikos lakūnai 
vyrauja Egipte

Stalingrado mieste rusai 
atsiima griuvėsiais užvers
tas gatves, o miesto šiaur- 
vakaruose ir pietuose — se
niau vokiečiams paduotas 
pozicijas.

Laikraščiai Krasnaja Zvie 
zda ir Pravda patvirtina,T1
kad raudonoji armija jau [ pat blaškomi.

stengs praleisti žiemos šal
čių kad ir pasigamintuose 
urvuose, kuriuos rusų arti
lerija šoviniais nuolat dau
žys ir griaus. Ne koks bus 
vokiečių ir italų armijos li
kimas.

Kaukaze vokiečiai taip

194} metais reikia 7,500,000 vyrų 
kariuomenės, sako sekr. Stimson

O gen. Marshall pareiškia, kad 
armijai reikalingi jauni yyrai

WASHINGTON, spalio 14.; 
— Kongreso žemesniųjų rū-J 
mų komiteto kariniams rei-| 
kalama posėdyje karo de
partamento sekretorius Stim 
son pasisakė už 18 ir 19 m. 
amž. jaunų vyrų draftą.

Buvęs apaštalinis 
vikaras pasakoja 
apie Rabaul misijų

(Šiomis dienomis “Drau
ge” buvo padėta žinia, kad 
U. S. bombonešiai sunaikino 
japonų bazę Rabaul, New 
Britain salų grupėje, greta 
Solomons salų. Rabaul yra 
apaštališkas vikarijatas. Te
nai darbuojasi švč. Širdies 
kongregacijos misionier i a i. 
Buvęs Rabaul apaštališkas 
vikaras vyskupas G. J. Ves-

CAIRO, Egiptas, spalio 
14.—U. S. lakūnai Egipto
karo fronte koviniais lėktų- j terš The Register rašo apie 
vais vakar nugalėjo vokie-j Rabaul ir misionierius), 
čių kovinius lėktuvus ašies
linijos padangėse. 12 ameri
kiečių lėktuvų susirėmė su 
vokiečių 20 lėktuvų.

Anot amerikiečių vadovy
bės komunikato, du vokiečių 
lėktuvai numušti ir vienas 
sugadintas, o visi kiti liku
sieji išblaškyti.

Čia pažymima, kad tas yra 
reikšmingas amerikiečių la
kūnų laimėjimas.

180 bombonešių 
atakavo Kiel

LONDONAS, spalio 14. — 
Britų oro ministerija prane
ša, kad praeitą naktį 180 
britų bombonešių atakavo 
vokiečių laivyno ir submari
nų bazę Kiel. Negrįžo tik 9 
bombonešiai. Bet Kiel gavo 
tai, ko visiškai nesitikėjo.

5,000 lėktuvų per 
mėnesį padirbdina

WASHINGTON, spalio 14. 
— Aeronautioal Chamber of 
Commerce praneša, kad šian

Sako, lapkričio 3 d. rinkimai, die R s ,žktuvų fabrikuoee 
yra reikSmingi Šalies iatori-' jau apie 5 ,5ktuvų k&a 
joje. Kongresas ir toliau tu-: m8nesj padirbaml Ir lartlu.
ri liktis demokratų kontro
lėje, nes tas reikalinga ener
gingai karą vykdyti.

Komitetas sako, kad pilie
čiai turi stovėti su preziden
tu. •

BERNAS.—Yra žinių, kad 
tarp Vokietijos ir Italijos 
reiškiasi rimti nesusiprati
mai.

GENE V A, UI.—Rabaul vi- 
karijate, Pietų jūrose, šven
čiausios Širdies misionieriai 
šiemet mini 60 metų sukak
tį, kaip jie ten pirmieji nu
vyko ir pradėjo darbuotis 
tarp tenaitinaų gyventojų. 
Sukaktį ten misionieriai mi
ni ne išorinėmis iškilmėmis, 
bet atsiminimais savo širdy
se apie saviškių pirmtakūnų 
sunkiąją praeitį.

Rabaul yra japonų iftva- 
zijos centras.

Pirmieji trys beturčiai, 
j bet pilni energijos ir karšto 
pasiaukojimo, misionie riai 
ten nuvyko 1882 m. rugsėjo 
29 d. Jie išlipo Matupi salon, 
arti Rabaul. Jie ten iškėlė 
Švč. Širdies papartį, kurį 
pats šventasis Tėvas jiems 
specialiai įteikė. Misionie
riai neturėjo nieko, išėmus 
savo idealą ir nepalaužiamą 
pasitikėjimą Dievu. Jie ne
žinojo tenykščių gyventojų 
kalbos, jų papročių. Buvo 
visiškai svetimi tarp sveti
mųjų. Rado tik barbarus ka
nibalus ir nepereinamus rais 
tras. Jie turėjo iškentėti tūk
stančius išmėginimų, pavo
jų, ir nusivylimų. Nepaisant 
to, jie daug darbavosi gerai 
žinodami, kad ateityje jų 
vietas užims kiti ir taip pat 
kaip jie uoliai ir didžiausiu 
pasiaukojimu stums pirmyn 
pradėtą misionieriavimo dar 
bą. Per septynerius metus 
jiems pavyko tik 75 asmenis 
apkrikštyti ir tai daugiau
sia mirties valandoje.

1904 m. nedėkingi salos

Jis sakėA^ad šiandie ka
riuomenėje fra 4,250,000 vy
rų, o ateinančiais metais 
turės būti *yyrų skaičius pa
didintas, iki 7,500,000.

Tad; anot sekretoriaus, 
būtinai reikia pripažinti 18 
ir 19 m. amž. jaunuolių ka
rinį draftą.

Jis sakė, kad originaliniam 
karinio vyrų drafto įstaty
me buvo padėta provizija 
šaukti tarnybon jaunus vy
rus. Bet kongresas tos pro- 
vizijos nepripažino.

Senato komiteto posėdyje 
kalbėjo armijos štabo virši
ninkas gen. Marshall. Jis 
sakė, kad kariuomenei ne tik 
geistini, bet reikalingi jauni 
vyrai. Armija turi būti at
jauninta. Jis iškėlė aikštėn, 
kad armija planuoja iš tar
nybos paleisti senesnius vy
rus, kai bus pakankamai tu
rima jaunų ją

WASHINGTON, spalio 14. 
— Spaudos konferencijoje 
laivyno dep. sekretorius F. 
Knox pranešė, kad Brazilija 
savo karo laivyną pavedė 
J. A. Valstybių vadovybei.

vų. gamyba nuolat plečiama.•

CINCINNATI, O., spalio 
14.—United Mine Workers 
of America suvažiavime pri
imta rezoliucija, kad anglia
kasiai karo metu sutinka 
kasyklose dirbti visas šešias 
savaitės dienas. Ikišiol buvo 
dirbama tik penkios dienos.' gyventojai per penkias mi-

nutas J dešimtį misionierių 
nukankino. Tuojau dvide
šimts naujų apaštalų sava
noriai užėmė nukankintųjų 
vietas. Keletą metų darbavi- 
mąsis buvo kiek sėkminges
nis, bet paskiau per dešimt
metį ir vėl misionieriai tu
rėjo kovoti su nepasiseki
mais. Tas įvyko pirmuoju 
pasaulinio karo metu. Po to 
karo atsidarė piūtis ir atlik
ta pažapga. Iki šio karo tu
rėta jau apie 100,000 kata
likų ir katekumenų. Darba
vosi apie 200 europiečių mi
sionierių ir apie 600 juodu
kų pagelbininkų. Misijos 
praplėstos visam salyne. Tu
rėta žemesnioji seminarija 
su 52 kandidatais, 400 mo
kyklų, kurias lankė daugiau 
kaip 14,000 vaikų, keletas 
ligoninių, raupsuočiams sto
tis ir kitos institucijos.

Japonų invazija dabar pa
kirto praplėstą ir nevaržo
mą misionieriavimą. Dalis 
minėtų institucijų sunaikin
ta. Pasiaukojusius ir uoliuo
sius Dievo tarnus ištiko skur 
das, badas, ligos, internemen 
tai ir mirtis. Išlikusi nuo tų 
visų nelaimių misionierių 
dalis toliau darbuojasi. Mi
sijose pasisekimai atsiekia
mi tik išbandymais ir kentė
jimais.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
IŠSIVEŽTI ĮSPŪDŽIAI IS MT. CARMEL PARAPIJOS 
AUKSINIO JUBILIEJAUS

Išaušo gražus, jaukus sek
madienio rytas. Visas mies
telis dvelkė iškilmių orumu. 
3mqnės palengvėl, šnekučiuo 
darni, traukė į bažnytėlę da
lyvauti Auksinio Jubiliejaus 
Mišiose.'Vieni po kito baž
nytėlės suolai pildėsi iki kol 
grūste prisigrūdo. Bežiūrint 
į susirinkusius, kurie džiaug
smo atodūsiais gėrėjosi baž
nyčios gražiais auksiniais 
papuošimais, matėsi jų tar
pe ir garbių svetelių iš toli 
atvažiavusių, tarp kurių bu
vo Lietuvos Prezidentas, Lie
tuvos Pasiuntinybės patarė
jas Juozas Rajeckas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto di
rektorius prof. K. Pakštas, 
Ph. D., ALK Fpderacijos 
pirm., ir “Amerikos” redak
torius Juozas Laučka, ir 
daug vietinių svečių.

10:30 vai. ryte prasidėjo 
iškilmingos šv. Mišios, ku
ria® laikė pats klebonas kun. 
dr. J. B. Končius. Asistavo 
kun. P. česna, Mahanoy Ci
ty klebonas ir kun. Antanas 
Sandys, MIC., “Laivo” re
daktorius. Pamokslą pasakė 
pats klebonas. Jame jis iš
pasakojo kiek vargų teko 
narapijonams pakelti, kiek 
džiaugsmo ir malonių patir
ti per visą šį 50 metų laiko
tarpį. Baigiant pakvietė pa
simelsti už parapijos steigė
jus, ir ragino visus pasilik
ti ištikimais Bažnyčios vai
keliais ir gerais lietuvybės 
sūnaįs.

Po pietų 5 vai. mokyklos 
salėje, kur susirinko per 350 
žmonių, įvyko iškilminga va
karienė, kuri pradėta malda 
įr Amerikos himnu. Progra
mą atidarė jubiliejaus minė
jimo komiteto pirmininkas 
Antanas Dembauskas, kuris 
perstatė vakaro vedėju dr. 
Petrą Ęvederevičių, kurio tė
vai buvo vieni pirmųjų pa
rapijiečių ir steigėjų.
ĘaJbos

Mokytoja E. Kelminskai- 
tė, viena iš pirmųjų šio mie
sto mokytojų, kalbėdama ii 
sveikindama viąus susirin
kusius pabrėžė, kad ši iškil
mė yra tai gilaus tikėjimo 
ir džiaugsmo išreiškimo pro
ga.

S. Petruškevičius, kuris 
per visus šiuos 50 metų gy
veno parapijoje, nušvietė su
sirinkusiems visą šios para
pijos darbuotę. Savo kalbo
je nurodė kaip vietiniai pa
rapijiečiai pašventė savo pa
jėgas katalikybei ir tautai. 
Jie negailpjosi savo sunkiai 
uždirbto centelio sušelpti su
vargusius. Savo laiku pagel
bėjo savo tėvų šalies atsta
tymui, surinkdami aukas ir 
nupirkdami Lietuvos Karo 
Bonų už $12,000.

Prof. K. Pakštas, Ph. D., 
sveikino visus Lietuvių Kul
tūrinio Instituto vardu. Pa
brėždamas jubiliejaus šven-

ANTJiAfc STREIKAS PER MENESĮ SVŽALO JO MUNICIJOS FABRIKĄ
ksmf

Piketininkai sulaiko automobilį lauke, prįe Western Cartidge Company, Alton, UI., 
antrame streike per mėnesį, po to kai AFL prezidentas Green įsakė darbininkams grįžti 
į darbą.

Tamaųua, Pa.: $1.00 — J. 
Vasiliauskai, M. Karužienė.

Vaudergrift, Pa.: $100.00
— Tretininkų dr-ja; $12.00
— Rožančiaus ir Ministran
tų dr-ja; $10.00 — Vytauto 
Didžiojo dr-ja; $5.00 — Sv. 
Gertrūdos dr-ja, Šv. Juoza
po dr-ja, Susivienymo 133 
kp., J. Smolukienė; $3.00 — 
Šv. Kazimiero Mergaičių dr- 
ja; $2.00 — M. Sutkaitienė; 
L. Harausky, H. Cepkevič us.

VVilmerding, Pa.: $5.00 — 
S. Starta.

Zelionople, Pa.: $2.00 — 
J. Semel.

Wilkes Barre, Pa.: $1.00 
— D. Kasatus, S. šnipas, M. 
Jonuška, A. Burgess.

H»t*

r

*
r

e
t4
V

I r

tA A M
J

t

■T-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR pįfclAI 

MĖNESINIAI^ 'į 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CRICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

gimtąją kalbą ir papročius.
Lietuvos Pasiuntinybės pa 

tarėjas J. Rajeckas, sveiki
no jubiliejiečius Lietuvos Pa
siuntinybės ministro P. 2a- 
deikio vardu. Savo kalboje 
palietė istoriškąją parapijos 
pusę, pabrėždamas, kiek pri
sidėjo ši parapija prie lie
tuviškojo darbo. “Čia”, a-

Aukos Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui

tę garbus profesorius įrodė , n°t J- Rajecko, “įsikūrė Šv. 
kaip kiekvienas mūsų žings- i Kazimiero Seserų vienuolija, 
nis turį rištis su praeitimi, kurį praplėtė savo darbuotę 
dabartimi ir ateitimi. Visi Per Ameriką. Ji net pa-
mūsų veiksmai turi būti ko
ordinuoti, anot prof. Pakš
to. Lietuva gyvena gyveni
mo kryžkelyje. Tad kiekvie
no lietuvio yra pareiga dirb
ti iš vien su Prezidentu Roo
seveltu išlaisvinti Lietuvą iš 
priešo rankų. Mes turime 
pašvęsti visas savo jėgas, 
savo lėšas, išlaisvinti Lietu
vą. Ir tai tik padarysime 
veikdami if dirbdami, šelp
dami. Savo kalboje toliau 
nurodė, kad parapija kaipo 
tokia turi išauklėti aukštos 
kultūros vyrų ir moterų, ku 
nigų, seserų, daktarų, advo
katų, mokytojų ir kitų pro-

Pottsville, Pa.: $2.00 — 
M. Polackienė; $1.00 — N. 
Klimas.

Parson, Pa.: $2.00 — V. 
Pevenskis.

St. Clair, Pa.: $1.00 — A. 
Puišienė.

Reading, Pa.: $3.00 — E. 
Jausaitis; $2.00 — J. Pau- 
tienius; $1.00 — Rusackie- 
nė.

Shamokin, Pa.: $1.00 —

moderniškiausių mok y k 1 ų. 
Per penkiasdešimts metų 
taip bažnyčioje kaip ir mo
kykloje Dievo Žodis buvo 
skelbiamas, geri, taurūs ka
talikai buvo auklėjami. Kiek
vienas turi dėkoti Dievui ,už 
senuosius mirusius parapijos 
steigėjus, dėkoti dar tebegy
venantiems parapijos steigė-

dvasios kun. Stąniukyiįą, Mt. jams, kad.- pajėgė nuveikti 
Carmelio kleboną ir Šv. K a- (tokius didžius darbus, 
zimiero Seserų vienuolijos į-'
steigėją.” | ,Bus dauSiau)

Kun. A. P. Sandys, M.I.C.
Pralotas J. Clarke, vieti

sekė ir Lietuvą. Ten buvo 
įkurta vienuolija Pažaislyje. 
Užsimezgė bendradarbiavi
mo ryšys tarp Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių... Visi ge
rai žino kiek prisidėjo prie 
lietuviškojo darbo buvusis 
Mt. Carmelio klebonas, kun. 
dr. Bartuška, ir dabartinis 
klebonas dr. J. B. Končius. 
Daugelis atsimena kilnios

I. Taliseskis, E. Kasper.
Shenandoah, Pa.: $2.00 — 

A. Lavvson, A. Yanulevičius, 
M. Polasky, M. Nojūnas; $5
— S. Dargis; $4.00 — M. 
Navickienė; $1.00 — A. Rou- 
so8, P. Ropenis, T. Utaris, 
A. Petrauskienė, Valavičie- 
nė. A. Krauzlistienė, V. Mus- 
kelevičienė, U. Kriskienė, K. 
Vasčiulienė.

Homestead, Pa.: $10.00 — 
kun. Eį Vasiliauskas, Greb- 
liūnai, R. Kunkauskienė; $5
— R. Petraitienė, A. Paske- 
vičienė, Savickai, J. Kondro- 
taitė; $2.00 — O. Bulevičia, 
A. Paškevičius.

Scranton, Pa-: $3.00 — K. 
Rinkūnienė; $1.00 — I. Mi
kaila.

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dčl pasitarimo šaukit sekančiai 

I) R E X E L 3923

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lSegzamlnuotl Jau modernlftkluusia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
X5 SIETAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vis* aklų įtempimų. ..

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

OPTOMETK 1ST Al
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
telefoną*: OAMAL, 0528, dUcagt 

OFTSO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:80 p. m 

Trečiad. lr Aeėtad. 8:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m.

ADVOKATAS

nės airių parap. klebonas, 
ir buvųsis kuriam laikui ir

fesionalų Kiekvieno yra pa-| Mt Carmelio parap. klebo- 
re:ga semti pajėgų iš praei-1 nas> sveįkįno J. E. Harris 
ties, stiprintis didvyrių dva- t)Urg0 diecezijos vyskupo J. 
šia, kad tokiu būdu galėtų vardu. Praloto žo-
pastatyti geresnę, saugesnę 
ateitį; kad laisvė tikyboje, 
kalboje, valdžioje ateityj 
viešpatautų. Išauklėję tokį 
lietuvišką jaunimą mes ga
lime tvirtai tikėtis, kad jis 
vėl prikels Lietuvą ne tik 
medžiaginiu atžvilgiu, bet ir 

,! dvasiniu. Kada tankai ir ka
riuomenės pails,- tuomet va
lia ir protas pradės viešpa
tauti.... Lietuva keliauja pa
raleliai su Amerika ir Pre
zidentu Rooseveltu. Budėki
me ir dirbkime!

J. Laučka, atvykęs sve
čias iš New Yorko ir “Ame 
rikos” redaktorius ir ALK. 
Fed. pirm., priminė kiek šv. 
Kazimiero Seserys prisidėjo 
prįe parapijos ir jos darbuo
tės. Ragino jaunuosius ne 
pamiršti savo prabočių ša
lelės, savo tėvų palikimą —

džiais: — Garbė šios para
pijos kunigams ir parapijie
čiams, kad pastatė bažnyčią 
ir tokią gražią ir vieną ift

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS UTABANBJĄ 

AKINIUS PRITĄIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 0 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 

Oak Park, DUnois 

(Prie kapapo Lake St)
Telephone: — KUCLID Mt.- HĮA-

outn Ave^ cicero, ui1441 8ą 80 
TeLi Oieero 7«M

—— ———

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Speciali* atidarymo pasiūlymas — 
Tik Trumpam Paiku!! {skaitoma:—
• Mok.'lnia Aklų Kgzaml- 
navlmua • F’atAlsvniug Bėri
au (Viena. Re<li)y.) • Pa- 
Ktrlnkimas 18 3 Mod. Rėmų
Ir Reisai. Reg Kaina glft.ųo Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Registruotas Optometriatas — Viri 86 Mekų Patyrimo. 

Raug kitų Moderniškų Stylių Populiacėmis Kainomis.
Tai Yra Ne “Balf ’ ' -

$495

Siūlymas — Mes Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ. Tel. YARDS 0141

Antros durys nuo Montgomery Ward

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane M metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

OptometrieSlly Akių Speelallatas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo* 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toiiregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t V. 
vak. Seredomis nuo pietų e Mo

dalioj pagal sutarti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kalno* pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TABDS USg

NE W VICTORY 
H O S PITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 85th PLACE 
Phone: YARds 2330

Pilnai įrengtas Mediko. Depart
mantas gydymui vinklų ligų — 
smarkių Ir llglalkinlų.
Pllnat {rengtas Chirurgijos De- 
partnientas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako' 
mingl Chirurgai-Daktarai.

Pilnai {rengta Physlotherąpy 
parUiM-ntas priskaitant Diat

De- 
tiather-

my, Ultra Vlolet Ray, Sinusoidal 
Ir kitus modernlfikus metodus 
gydymo.

Pilnai {rengtas X-Rny Depart-
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos- pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, siLsltarrMtme, 
kad būtų Junta ko patogimisla. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

T“
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

Ofiao taL VIRginia MM 
Roaidenoįjo* taL: BEVerly 8$44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—S ir 4-8:30 P. II 

Treliadieaiais pagal antartį.

Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. fel. GRtivehilI 0617 
Office Tel. H|£Btlock 4848

DR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

VaL: 2—4 ir 7—9 va|. 
Kęfvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marguette Rd.

TsL OANal 0188

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

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TsL REPubllc 7888

TaL TARds 5981.
KENvrood 8107.

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ĮB CHIRURGAB 

tfiso vai • ano 1-8: non 6:30-8 
756 YVeat 35th Street

TsL OANal 0867
R*. UL: PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAI- 

|82Į So. Halsted Street
Rssįdsncįja: 6800 8o. Artealan Avę.
VALANDOS- 11 v. ryto iki 8 popięt 

6 iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

WHITNEY E. IAKUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALnmet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnnm 24)14 Tel STAte 7K17

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOLIS
PHY8I0LAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nao 8 iki S vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų tel PROspeet 1980

Dl. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aitradieniaia, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniaia 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th 8trest

v^L: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sntartį.

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted 8L 
OTISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutarti 

Bea telefonas SEEIey 0484.

Tat Olearo 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS 
Ant:

Penkt.,Mektad. 8:30 Iki 9:30 vak. 
Sakmad. Pagal Sutarimo

Pirm., Ąntr., Ketvir. 6 iki 9 vak.

TaL TARds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*- 

IR AKINIUS PBCTAIKO

744 West 35th Stroet
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3b 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

OR. CHARLES SECAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros luboe)

Tel. MIDway 2880 thieago, IIL 
OFISO VALANDOS:

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

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS EB CHIRURGAI

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiao TeL: Yards 0994 
Rea. Tel.: Kenwood 4800

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nno 10 tk> 12 vai diena

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

LAE1UV1& DAH1AKAN
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai o* 
prialdama balnų

JOS F. BUDRIK
KKADTUVBJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DIL RADIO PATAISYMO 

PAAAUKITBi
YAJEKDS 3088

9
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NAMINIS FRONTAS
Žmonės, kurie vartoja ku-’tose kur nėr jokios greitai 

ro aliejų šildyti namus 30 uždegamos medžiagos. Už- 
valstijose kur kuro aliejus I laikyti visa3 “no smoking” 
buvo paskirstomas, turės a- taisykles miškuose kur rū- 
psieiti au apie dviem treč- kymas draudžiamas, 
daliais normalio kuro šią 1 2. Būki tikras — absoliu-
žiemą, jei aliejų nepakeičia . tiškai tikras — kad tavo deg 
anglimis. Pakeitimą nuo a-1 tukas, cigaretas arba ugnis 
liejaus j anglis turės pasi- pilnai užgesinta prieš ap
dalinti nuomininkas ir savi-; leidžiant vietą.
ninkas, jeigu nuomininkas 3. Pranešk gaisrus kuo 

greičiausia. Pašauk arčiau
sią miškų prižiūrėtoją arba 
valstijos gaisro vardeną. 

Nuomų kontrolė

Penkiasdešimt mili jonų 
žmonių iš 132,000,000 Suv. 
Valstijose gyvena vietose po 
federale nuomų kontrole spa
lio 1 d.

Federalė nuomų kontrolė 
toje dienoje veiks visose val
stijose šioje šalyje, išski-

sutiks.
Visoki trūkumai įvyksta 

kada mes pilame viską ką 
turime į kovą už Laisvę. An
glies turime iškasti 42 mili
jonus tonų, jeigu nebus trū
kumas sekamais metais. An
gliakasiai turės aukoti dau
giau valandų, daug ilgiau 
dirbti. Ir neturime užtekti
nai medžio karo reikalams.

Kad nors mėsos atsarga 
yra didžiausia visoi mūsų 
istorijoj, vis tiek bus per 
maža sutikti reikalavimus.
Mūsų kovojanti vyrai turi 
gauti jiems reikalingą mė
są, taipgi mūsų Lend-Lease su pridėjimu maudynės,

A. E. F. SWEETHEART Lietuviai Prancūzijoje
(LKFSB). Netoli dešim

ties lietuvių šiuo metu yra 
prisiglaudę Prancūzijos Mar 
seille mieste. Besirūpindami

A. + A.

(“Draugas” Acme telephoto) į 
Janet Barry, 18 metų blont 

dinė, iš Belmar, N. J., iš-’ 
rinkta kaipo sweetheart dėl i 
A. E. F. Northern Ireland. ' 
Miss Barry buvo Į gražuolių J 

kontestą įtraukta corp. Al- Į
riant Deliware, Minnesota, bert Wexler, Asbiry, N. J., 
Montaną ir North Dakota.

Kur nuosavybė nepakeis-
su kuria jis projektuoja po 
karo apsivesti.

Ėlijantai. Mes kiti turime 
pasidalinti kiek lieka, sava
noriai sumažindami mūsų 
savaitinę mėsos dietą ligi 
2'/2 svarų kiekvienam žmo
gui iki sekamą vasario mė
nesį kada mėsos paskirsty
mo programa bus gatava.

Tūkstančiai gelžkelio tan
kų karai gabeno kuro alie
jų, riebumų ir chemikalų, 
kurie taip būtinai reikalingi 
karui. Šie aliejai ir chemi
kalai. turi pirmenybę.

'Visame pasaulyje yra trū
kumas aliejų ir riebumų. Iš
rišimui šios problemos Com
bined Food Board, veikda
ma dėl Suv. Tautų, nutarė, 
kad Suv. Valstijos turi pirk
ti visas sėklas iš kurių ga
minamas aliejus, aliejų ir 
riebumus Amerikose, Portu- 
guese Afrikos, Ispanų Afri
kos ir Liberia, ir copra iš 
Tahiti ir Laisvų Prancūzų 
Pacifiko Salų. Didžioji Bri
tanija nupirks gyvulių rie
bumą iš Argentina ir Uru- 
guay, aliejų ir riebalus iš 
kitų šalių.

Vyrų jėgos
Tikrai stoka darbininkų.

, Ir gal mes turėsime priimti
kokį nors racijonavimą žmo
niškos jėgos. Pakeitimas mi
lijonų darbininkų iš nesvar
bių į svarbias industrijas 
nesuteiks mums užtektinai 
vyrų jėgos. Milijonai jaunų
jų ką lik mokyklas baigę, 
turės eiti į karo darbus, su 
milijonais moterų, ir mili
jonais kitų, kurie visai ne
tikėjo dirbti. Tlrėsime var
toti tą mūsų rezervą — tik
rai didelis rezervas — ku
rie gimė svetimose šalyse ir 
kurie yra lojalūs principams 
dėl kurių Suv. Tautos ko
voja.

Išvengia girių gaisrus

Mūsų šalį grasina didžiau
sias pavojus jos visoj isto
rijoj. Pavojus grasina ir mū
sų miškus. Vienas neatsar
gus degtukas arba cigare
tas — nepaisant kas jį nu
meta — gali padaryti tiek 
blėdies, kiek padegimo bom
ba tūkstančiams akrų vai
singos žemės. Kiekvienas &- 
merikietis privalo —

1. Rūkyti tik saugiose vie-

aba įvedimu trotuaro, ar ki
to pagerinimo, nuoma mo
kama spalio 1 d., turi būti 
kokia buvo kovo 1 d. šių 
metų arba spalio 1 d. perei
tų metų.

Praeito karo kainos

Jeigu manote, kad kainos 
dabar aukštos, tik pažiūrė
kite į pereito karo kainas. 
Gruodžio mėn. 1920 m. tuzi- 
nas kiaušinių kainavo 92 cen 
tus. Ir kada kaina puolė ji 
greitai puolė. Ūkio kainos 
nupuolė 54 nuoš. tarpe ge
gužės 1920 m. ir gegužės 
1921 m.

Tokius įvykius OPA tiki 
išvengti su dabartiniu kai
nų kontrolės įstatymu.

You Help Someone You Know,

A * *

WhenYou

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

-X* BOND DAY

LUDVIKAS NAVICKAS
Mirė spalio 14 d.. 1942 m., 

6:15 vai. ryte, sulaukęs se
natvės amžiaus.

Gimęs T.ietuvole. Kilo 18 
šauliu apskr.. Lūkės parapijos, 
Mižikių kaimo. Amerikoje ift-• 
gyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marcellą (po .tėvais Vai
švilaitė): 2 dukteris — Kotri- 
ną Zarinskas ir žentą Adomą. 
Ir Ona Jasper Ir žentą Joną: 
augintinę Geraldine Sleseraitę:
3 sūnys — Stanislovą ir mar
čią Juzefą, Joną ir marčią A- 
gotą. ir Ludvlką Jr.* 11 anū
kų: ir daug kitų žirninių,
draugu ir pažjstamų. Lietuvo
je paliko 3 brolius ir Jų Sei
mas ir kitas gimines.

Kūnas paSarvotas namuose: 
4538 So. Washtenaw Avenue.

T^iidotuvės ivyks Šeštadienį,
I spalio 17 d. Iš namų 8:30 vai. 

ryto bus atb’dėtas j Nekalto 
Prasidėiimo švenčiausios Pa
nelės Marijos parap bažnyčią, 
kurio ie (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moterie, Dukterys, 
žentai, Sūnai. Marčios. Augin
tinė, Anūkai ir Giminės.

LaM. direkt. John F. Eudei- 
kis — Phone YARds 1741.

savo pragyvenimu, jie yra 
sudarę savo draugijėlę, ku
rios reikalų vedėjo pareigas 
atlieka p. Povilaitis. Jisai 
jau kelinti metai studijuoja 
Prancūzijoje. Buvo numatęs 
grįžti į Lietuvą, kur yra 
žmona ir maža dukrelė, bet 
negavo leidimo.

Jei gaunate telegramų, ar 
laiškų iš Sibiro, Europos, 
Pietų Amerikos ar iš kitų 
šalių su svarbiomis žinio
mis apie ten esančius lietu
vius, maloniai esate prašo
mi tokius laiškus atsiųsti, 
ar bent pranešti svarbesnes 
žinias adresu: Rev. J. 
Prunskis, 3230 S. Lituanica 
Chicago, III. Tel. Yards 
0130. Žinios bus panaudoja 
mos spaudoje.

CLASSIFIED
RENDITOJASI — GAZOLINO STO
TIS. Įsteigta 19 metu atgal. Renda 
$35.00 | mėnesi. Savininkas ka
riuomenėje. Kreipkitės sekančiai:

TEL.: LAFayette 7998 
47TH Ir SO. DAMEN

PARDAVIMUI KRAUTUVU 
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Krelnkitės prie: 
Mr. AValter Nut«w. 2200 W. S7th St- 
Chicago. DI.. tel, LAFarette 6098.

PARSIDUODA — MARQUETTE 
PARKE MŪRINIS NAMAS, 2 fletų 
po 5 kambarius. Parsiduoda už pri
einamą kainą, arba apsiims j mai
nus ant mažesnio namo. Kreipkitės

i sekančiai:
I 7242 SO. FAIRFIELD AVENUE

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
117 No. Dearborn Street

Tel.i RANdolnh 94Mk-94X9

HELP VVANTED — VYRAI

100 — VAIKINŲ — 100
Prie abelnų dirbtuvės darbų

SHIFTAI 8 A. M. IKI 4 P. M.
12 M. IKI 8 A. M.

W. F. HALL PRINTING CO. 
4600 Diversey Ave.

EMPLOYMENT DEPT.

GELŽKELIO
Paprasti Darbininkai. Karu Valyto
jai. Round-House Service Vvrai rei
kalingi. Matykite Master MechaniC 
sekančiai—

C. B. and Q. R. R. CO.
1625 So. VVestern Ave., Chicago

SCREW MACHINE VYRAI
Automatic tr Hand screw set-up vy
rai reikalingi. Aukfttas užmokestis, 
overtime. nuolatini darhai. Svarbi 
karės industrija. Pasaukite —

SEELEY 7460

LATHE HAND reikalingas. Taipgi 
vaikinas 18 metų senumo, dirbti 
machine shop. Kreipkitės j —

HODGSON FOUNDRY CO. 
2012 Wcst 13th Street

REIKALINGI VYRAI iki 55 metų 
senumo. prie lengvu djrhtuvėje dar
bu. Patvrimas nereikalingas. Atsi
šaukite DABAR. 5-tame aukšte. 
McLEOD A- CO., 216 W. Institute PI.

TOOL. DTE. ir JIG MAKERS rel- 
' kalingi. Taipgi Hand Screw Machl- 
une Set-up vyrai. Gera užmokestis ir 

overtime. Atsišaukite tarp 8 vai. ry
to ir 5 vai. po piet.

MONROE ACME CO.
215 N. Aberdeen

VYRAI — SU ŠEIMOMS 
IŠMOKINSIME

Prie Machine Shop darbų. Geros 
darbo sąlygos. Atsineškite gimimo 
liudijimą ar pilietlbės popieras ir 
sočiai security kortelę. Atsišauki
te į:

8025 W. 47th STREET

DIRRTIVP-S PAGF.T.RIMNKAI
Vaikinai ir vyrai su klek tai paty
rimo didelėje lovų išdirbimo dirbtu
vėje. Gera užmokestis.

COLVMBIA BF.DDtNO CO. 
1750 No. Wnleott

VAIKINAI
Prie Pakavimo ir Bindery darbų. 

THE PROCESS CORP.
1950 S. Troy St.

VYRAS reikalingas medžio išdirbi
mo dirbtuvėje. Patyrimas nereika
linga.

WIF.NF.R PIPE ORGAN CO. 
44)84 N. Kolmar. Trt. PAL. O7SO

TVIRTI VYRAI reikalingi Bėluoti 
vartotus popierius. Patyrimas ne
reikalinga. Išmokinsim. 65 centai ) 
valandą.

TRANSO-ENVELOPE CO.
8542 N. K Imliai Avc.

HELP WANTED — MOTERYS

JAUNOS MERGINOS 
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Pastovūs dar
bai, gera užmokestis.

3001 W. GRAND AVENUE
(netoli Sacramento).

MERGINOS REIKALINGOS prie 
lengvu assembly darbų. Patyrimas ne
reikalingą,
COMET MODEL ATRFLANE CO.

' 129 W. 29th St.

MERGINOS
Prie Pakavime ir Bindery darbų. 

THE PROCESS CORP.
1956 8. Troy St.

MERGINOS ir VAIKINAI reikalin
gi išmokti amatą. Lengvas Bindery 
darbas. Gera užmokestis laike moki
nimo. Grvitas jsidirbimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 So. Shcrman Street

SlMOtC HOT TVATYK BOILED 
TVOULP YIMtP ENOUGH $TSEL 
t=OR A >7 MM. GUN.

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

MORE.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
ftl Firma Virš 50 Metų 

Tos Pačios šeimos 
Rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

Workmanship and Materiai Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRE1PK1TES PRIE LIETUVIO

JOHN W.' PACHANKIS
Member of the Llthnanlan

MODERNI Išvidinė PARODA? 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

RTCZTDENCIJA:
5919 South Troy St 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. Ir Sekm. 9-6 vaL

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: /

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

VYRAI — 80 IKI 55 M.
Prie dirbtuvės darbu moderniškoje 
eorrugated baksu dirbtuvėje. Paty
rimas nereikalinga. Nuo $25.00 iki 
$30.000 j savaitę. Atsišaukite se
kančiai

4200 W, 42ND PLACE

VYRŲ — keletą reikalinga. Akty
vūs. stiprūs ir suvirš 55 metų. Pa
linkę prie mekanizmo dirbti kaipo 
mokinnntys akinių išdirbėjai tr aki
niu stiklu teklntoiai. Pastovūs dar
bai. puiki proga. Pradinė alga $60.00 
j mėnesi.

THE HOURE OF VISION 
30 N. MirtUgan

SANDERS — Spind'© ir Beit. Pa
tyrę prie noveltv rakandu. 3

FEDERAL WOOD CARVING
1029 W. Chicago, Ave.

VAIKINAI IR VYRAI 
Prie lengvu dirbtuvėje darbų. Pas
tovūs darbai.

THOMPSON & TAYLOR 
DIVISION 

536 W. Cermak Rd.

VAIKINAI
Prie Ofiso ir Shlpping Dept. dar
bu; patyrimas nereikalinga. Pradinė 
alga $17.00 už 5 dienų 40 valandų 
savaitėje. Laikas ir pusė mokama 
už overtime. Proga išsidirbti.

I INTERNATIONAL ACCOUNTS 
I SOCIETY, INC.

MERGINOS — MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas. Prie leng
vų pakavimo darbų. Pastovūs darbai. 
THOMPSON & TAYLOR DIVISION

536 Wrat Cermak Road

OPERATORE. — PATYRUS
Single needle. Gera mokestis. Kreip
kitės J—

PARKER LAMP SHADE 
1550 No. Dayton Street

FOUNTAIN GIRLS
Pastovūs darbai jūsų apielinkėje. 
Pradinė alga $19.00 su garancija 
algos pakėlimo. Uniformos duoda- 
thp.s Ir išplaunamos. Atsišaukite i 
arčiaus)

W AI, GREEN DRUG STORE 

1958 Irvtng Park. 5973 W. Madlson 

1500 Morse Ave. 6300 Cottage Grove 

6257 S. Ashland. 150 N. L» Baile

REIKALINGOS MERGINOS Ir MO
TERYS prie karo darbų dirbtuvėje. 
Patyrimas nereikalinga, gera užmo
kestis.

RUBBER PRODUCTS, iNC. 
2066 So. Canalport

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAVETTE 8572

P. J. RIDIKAS
8894 SO. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 8OUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 VVEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma ch SI, 191S at Chlcago, IU.
Vnder the Act of March 3, 1879.

Prezidentas numatė
Karo departamentas apskaičiavo, kad karui laimėti 

reikia daugiau jaunų vyrų. Dėl to šiomis dienomis a- 
bieji kongreso rūmai yra pasirengę pravesti bilių, ku
riuo būtų autorizuojama imti į kariuomenę jaunuolius 
nuo 18 metų amžiaus.

Kaip gerai atsimename, Prezidentas įtoose veltas jau 

metų pradžioje prašė kongreso, kad tokį bilių pravestų. 
Bet nepaklausė. Padarė kompromisą ir imamų į kariuo
menę vyrų amžių nustatė nuo 20 metų.

Tai parodo, kad Prezidentas Rooseveltas puikiai nu
matė reikalą imti armijon ir jaunesnius vyrus. Gaila, 
kad kongreso nariai to nesuprato.

Beje, buvo ir tokių teigimų, kad prieš rinkimus jau
nesnių vyrų ėmimo į kariuomenę klausimas nebus ju
dinamas. Mat, buvo • įtarimų vyriausybę ir kongreso 
daugumos vadus politikuojant. Bet tie įtarimai dabar 
atpuola.

Ir gerai.
Kai eina klausimas apie krašto saugumą, apie karo 

dalykus, politikavimams vietos neturi būti.

Rusijos ir kitų frontų klausimas
Tarp Sovietų Rusijos ir Jungtinių Tautų vis tik yra 

“trynimąsis”.
Rusai jaučia, kad jie vis tik jau daug kraujo pralie

jo šiame kare. Nors kraujas liejamas savos tėvynės 
gynimui, bet vis tik jie jaučia, kad jau laikas ir Angli
jai ir Amerikai pereiti į ofensyvą, tai yra — atidaryti 
kitą karo frontą Europos vakaruose.

Dėl tokio pageidavimo ar net reikalavimo rusų kal
tinti negalima.

Rusijos žmonės, ir kariškiai ir civiliniai, labai daug 

aukojasi.
Pati Maskva pripažįsta, kad kruvinose kautynėse su 

Vokiečiais Rusija neteko penkių milijonų karių užmuš
tais, sužeistais ir šiaip kur dingusiais, šešiasdešimts 
milijonų žmonių gyVena tose teritorijose, kurias yra 
okupavę naciai. Iš priežasties Susisiekimo didelių ap
sunkinimų Anglijos ir Amerikos parama rusams suma
žėjo. Rusija šiandien susiduria su dideliu trūkumu mais
to, drabužių, kuro ir kitokių reikmenų. Kai kuriose Ru
sijos dalyse civiliniai gyventojai turi pusbadžiai gy
venti, beveik badmiriairfi, nes maistas suimamas ka
riuomenei ir karo 'pramonės darbininkams maitin/ti. 
Rusų karių patvarumas Ir drąsumas, parodytas ginant 
Mostovą, Sevastopolį ir Stalinogradą, yra tiesiog ste

bėtinas. Jie atsilaiko prieš labai dideles vokiečių jėgas.
Reikia neužmiršti, kad, kaip sako patikrintos žinios, 

ibio metu Rusijos fronte kariauja šimtas vokiečių di
vizijų. Rusai mano, kali pradėjus vadinamąjį antrą 
frontą Europos vakaruose, naciai būtų priversti ati
traukti iš rusų fronto apie keturiasdešimta divizijų. 
Tai būtų didelis rusams palengvinimas. Kitaip esą ga
limumų sunaikinti rusų kariuomenę. To pasiekus Vo
kietija prieitų prie neišsemiamų resursų, reikalingų ka
riai prieš Angliją ir Ameriką.

Jungtinių Tautų vadai tą padėtį puikiai žino. Be ofen- 
syvos Berlyno ašis sudaužyti nebus galima. Dėl to ir 
Anglijos ir Amerikos kariuomenės yra skubiai ruošia
mos ofensyvai. Jos norima taip gerai paruošti, kad jau 
kartą pajudinti karo jėgas, kad būtų užtikrintas Lai
mėjimas.

Kalbant apie vadinamąjį antrąjį frontą, sunkumai jį 
pradėti yra dideli. Jį dabar atidaryti, reikštų aukoti 
nepaprastai daug žmonių gyvybių. Tokie puolimai, koks 
Hmėginta daryti prie Dieppe, dar negalimi.

Santarvės militariniai vadai ieško kitų kelių ir prie
monių. Ir jas, mes neabejojame, turi suradę. Tik jų ne
skelbia. Ir gerai, kad neskelbia. Kokie, pagaliau, būtų

strategai, jei patys išduotų priešui savo kariškas pas
laptis.

Visi, berods, supranta, kad pirmoje vietoje reikia 
nugalėti susisiekimo kliūtis. Puolant Europą, reiks mi
lijonus vyrų, geriausiai apginkluotų, pervežti per At* 
lantą. Jiems neturės pritrūkti karo amunicijos ir mais
to. ši problema yra nepaprasto didumo. Bet iš Prezi
dento Roosevelto ir iš Premiero Churchillo kalbų su
prantame, kad visu smarkumu eina prisirengimai prie 
tokių karo žygių, kurie bus lemiami ir kurie išlaisvins 
Europą iš nacių-fašistų kruvinos priespaudos.

Anglijos ir Amerikos kariuomenių aukštąją vadovy
bę, jų militarinius ekspertus ir strategus, kurie neša 
milžinišką atsakomybę už karo eigą, reikia komplimen- 
tuoti, kad jie nedaro skubotų, neapgalvotų žygių, ku
rie galėtų pražudyti daug vyrų ir sunkiai atitaisomų 
nuostolių padaryti. Po tokių nepasekmingų puolimų Eu
ropos vakaruose ir rusų fronte padėtis ne tik labiau 
pasunkėtų, bet pasidarytų katastrofiška.

Gerai prirengti, planingai, laiku pradėti ir tinkamiau
siose pozicijose žygiai nacių-fašistų pragarišką karo 
mašiną į dulkes sumals. Tuo būdu pasikeis būklė, ir 
Rusijos fronte. Ir ne tik pasikeis tas frontas, — bus 
visai likviduotas, nes iš Hitlerio naciškųjų jėgų rankų 
ginklas bus visai išmuštas.

Bet kada, kur ir kaip tuo9 lemiamus karo žygius 
Jungtinės Tautos turės pradėti, nenuspręs to nei anglų 
ir šio krašto komunistų agitatoriai, nei spaudos ar ra
dijo komentatoriai. Tai išspręs, kaip ir Prezidentas 
Rooseveltas sako, Jungtinių Tautų karo jėgų vadai, mi
litariniai ekspertai ir strategai.

Prieglauda seneliams - visų reikalas
Labdarių Sąjunga skelbia, kad jos 23-tysis seimas 

šiemet bus lapkričio 22 d. Nekalto Prasidėjimo parap. 
salėj, Chicago j.

Ši organizacija ir ypač jos nudirbti ir dabar dirbami 
darbai yra verti daug didesnio mūsų plačiosios visuo
menės dėmesio, negu ligšiol buvo kreipiama.

Retas- mūsų tautietis nežino, kad labdarių sąjunga 
dabar stato lietuviams seneliams prieglaudos namus. 
Visi, be abejojimo, pripažįsta, kad tokie namai būtinai 
yra reikalingi. Tačiau ne visi dedamės bent maža savo 
dalele, kad paskubinti prieglaudos namo statymo už
baigimą ir įrengimą.

Svarbūs buvo visi Labdarių Sąjungos metiniai sei
mai. Bet, mūsų manymu, šiemet įvykstantis seimas yra 
visų svarbiausias. Juo turi susidomėti ir organizacijų 
ir draugijų vadovybės ir kiekvienas sąmoningas lietuvis. 
Tas susidomėjimas turi reikštis ne smalsumu, ne tuš
čiais žodžiais, bet praktišku prie prieglaudos statymo 
prisidėjimu. Kurie iš mūsų galime, dalyvaukime seime. 
Kurie negalime, ar per toli nuo Chicagos gyvename, 
pasveikinkime labdarių seimą ir šiltu žodžiu ir doleruku.

Labdarybės darbai, prieglaudos statymas ir jos už
laikymas, tai visų musų reikalas. Kai tuo reikalu visi 
domėsimės, greičiau turėsime seneliams namus ir, aps
kritai, geriau labdarybės reikalus aprūpinsime.

Kai užsimota uždėti mokesčius ant religinių institu
cijų District of Columbia, Amerikos katalikų vadai tei- 

, singai pasakė senato ir kongreso atitinkamoms komi
sijoms, kad tuo .užsimojimu siekiama pažeisti demokra
tinės santvarkos dėsnius.

SPAUDOS APŽVALGA
Panaikinus kitataučių privilegijas Kinijoj

Šiuo klausimu “Naujienos” rašd:
“Vakarų demokratijos šiandien kovoja kartu su 

Kinija prieš bendrą priešą. Gerai, kad jos susiprato 
traktuoti ją, kaipo lygų sau partnerį, o ne kaipo Že
mesnės rūšies tautą. >

“1911 metais Kinijos žmonės nuvertė Mandžu di
nastijos valdžią ir paskelbė respubliką. Bet kitos ša
lys nedavė respublikai sustiprėti, nes jos norėjo Ki
niją išnaudoti. Rusai ir japonai ilgą laiką varžėsi dėl 
Mandžūrijos, kuri galų gale pateko į japonų nagus. 
Iš tos kinų žemės japonai padarė neva nepriklausomą 
valstybę Mandžukuo. O rusai, išstumti iš Mandžūri
jos savo “nuostolį” padengė, pagrobdami Orutlnę 
Mongoliją, kurią jie dar ir Šiandien tebevaldo.

“Kitos didžiosios valstybės įsteigė savo kolonijas 
Kinijos viduje, pasinaudodamos “ekstra-teritorialinė- 
mis teisėmis”. Kinijos tautinė valdžia dėjo daug pas
tangų to slogučio nusikratyti, fimė tris dešimtis me
tų, iki jos pagaliau susiprato, kad kinus traktuoti 
kaipo “aukštesnių” tautų koloniją nepridera. Ir jei
gu ne kanas, tai jos dar kažin kiek laiko būtų del- 
susios.

“Tos skriaudos panaikinimas sustiprins Kinijoje 
demokratijos jėga*.”

kumpai
8=3

Abu vyriausieji karo va
dai — Prezidentas Roosevel
tas ir Premieras Churchill 
savo paskiausiai pasakytose 
kalbose konstatavo, kad da
bar karo jėgų persvara san
tarvės pusėn yra labai ryš
ki.

Abiejų kalbos buvo opti
mistiškos. Abu pabrėžė, kad 
jungtinės tautos karą laimės.

Jiedu žino, ką kalba.
Taip ir bus.
•
Tačiau nė vienas iš jų ne

darė sau iliuzijų. Karui lai
mėti dar reiks daug pastan
gų, kurių ir nesigailima.

Skubiai, bet tiksliai ir sis
tematingai mobilizuojamos 
vyrų jėgos, vis labiau įju
dinama karo reikmenų ga
myba, su kuria priešai jau 
nebegali susilyginti.

Jau dabar aišku, kad A- 
merikoje bus šaukiami į ka
riuomenę vyrai nuo 18 me
tų amžiaus.

D
Tie reiškiniai aiškiai ro

do, kad skubiai rengiami pla
nai atidaryti naujus karo 
frontus, pereiti į stipresnę 
ofensyvą.

. Tai "būva galima išskaity
ti ir iš Prezidento kalbos.

Ir tuos planus naujiems 
karo frontams paruoš ne 
bačkiniai komunistų agita
toriai, ne laikraščių kolum- 
nistai ir ne .radijo, komęnta-, 
toriai, bet militarinių daly
kų žinovai ir strategai, į ku
rių rankas suplaukia smulk- 
meniškiausios žinios iš visų 
karo frontų.

•
Lygiai prieš du metus A- 

merikos Lietuvių Tarybos 
delegacija aplankė Preziden
tą Rooseveltą Baltuose Na
muose, kad padėkoti dėl ne
pripažinimo Lietuvos okupa
cijos.

Prezidentas Rooseveltas 
delegaciją maloniai priėmė 
ir .aiškiai pareiškė, kad Lie
tuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma.

Tų Prezidento Roosevelto 
žodžių lietuvių tauta neuž
mirš.

* (Iš “Draugo”, 1917 metų 
spalių 15 d.).

Gal ims vyrus nuo 18 me- 
tųf..« Ligšiol į U. S. kariuo
menę ima vyrus nuo 21 iki 
31 m. amžiaus. Bet karo ei
ga gali iššaukti reikalą re
gistruoti kariuomenėn vyrus 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

J. J. Elias, kuris yra Town 
of Lake bankininkas ir gat
vėms gerinti komisijos na
rys, pagrąsino iškelti tos 
komisijos šunybes. Jis pada
vė rezignaciją iš tos komi
sijos bet majoras jos vis dar 
nepriima. " '

nLENKIJOS POLITIKAI
Rugpiūčio mėn. pabaigo

je Lenkijos Vice-premjeras 
St. Mikolajszyk apkaltino 
lietuvius “sz&ulisus”, kad 
jie buvo vokiečių nusiųsti į 
Liubliną, šaudyti žydų, da
bar vėl jų oficialė telegrafo 
agentūra “PAT’ paskelbė 
negirdėtus apkaltinimus, 
kad Lietuvos policija, va
dovaujant generolui “Pauk
ščiui” nukankino ir sušaudė 
kuo ne tūkstantį lenkų už 
dviejų vokiečių valdininkų 
Lentupės kaime, Švenčionių 
apskr., nužudymą.

Pirmam kaltintojui tenka 
pasakyti, jog šaulių sąjunga 
(nes aiškiai buvo apie ją 
kalbėta) dar pirmos okupa
cijos laikais buvo rusų iš
ardytą ir paleista ir naujie
ji šeimininkai — vokiečiai 
niekuomet neturėjo ypatin
gos meilės prie tos sąjun
gos, tad laukti, kad jie leis
tu jai dabar veikti būtų tas 
pats kaip tvirtinti jog vokie 
čiai leido str2elcoms Nad- 
wislinskiams veikti. Dėl an
tro “PATO” šlykštaus pra
simanymo turime pasakyti 
Štai ka: Lietuva yra oku
puotą lygiai to paties prie
šo, kaip ir Lenkija. Abiejo
se kraštuose žmonės vieno
dai kenčia, tai turime viens 
kitą daugiau suprasti. Ne
pridera valstybiniams orga
nams taip lengvabūdiškai 
mesti apkaltinimus kitiems, 
tik dėl to, jog ir rusai ir 
vokiečiai neva priskyrė Vil
nių Lietuvai. Priskirti tai 
priskyrė, bet patiems lietu
viams tvarkytis neduoda, 
o visur ir visose srityse vai 
do patys vokiečiai. Mes 
lengvai galime atremti tą 
žudynę Lentupiuose. Visų 
pirmiausia, lietuviai iš viso 
neturėjo generolo pavardė 
Paukštys — nei armijoje, 
nei policijoje. Neturėjo pir
miau, juo labiau neturi da
bar, nes policijai “General- 

bezirk Lituaen” vadovauja 
tūlas Vysocki. Pasiremiant 
ta pavarde, jos kilme ir ei- 

„nant “PATO” pėdomis mes 
galėtumėm apkaltinti, kad 
policiją Lieuvoje sudaro ir 
vadovauja lenkai. Yra ir kit
as mažesnis policijos vadas 
Kozlowski. Bet mes lietu
viai rimčiau sprendžiame 
klausimus. Ir ištyrę žinome, 
kad Vysockis lenkams turi 
būti gerai žinomas iš Dan
zigo, kaipo S. S, vadas. Vi- 

' si Danzigo S. S. ir S. A. va

dai ir eiliniai ir sudaro Lie
tuvos policiją, kaip tai Len- 
tsen, Jordan Kozk>wski ir 
kiti. Dabar dėl Lentupiu 
įvykių vokiečių telegrafo 
agentūra geg. 23 d. paskel
bė, kad už dviejų vokiečių 
civ. tarnautojų nužudymą 
Lietuvoje esą sušaudyta 
400 žmonių. “Kauener Zei- 
ung" geg. 22 d. įdėjo vo
kiečiu gen. Komisariato ko
munikatą, kur pasakytą:4
“Rytinėj dalyje” generalbe- 
zirk’e Lituaen vokiečiai Jo- 
seph Beck ir Walter Gruhl, 
kurie buvo tarnybinėje ke
lionėje (mūsų žiniomis rak* 
vizijos tikslais) tapo “iš 
pasalų” nužudyti. Atsilygi
nant (als vergeltung) už 
tai sušaudyta 400 “aabotaž-

rr

nikų”. (Turime pilni tekstą 
to skelbimo).

Tai kaip, ponai lenkai, ar 
jūs manote, jog vokiečiai 
prisipažintų savo oficioze 
prie dalyko, kurį atliko lie
tuviai?

Matyti, kad vokiečių ad
ministracija ir toliau gy
ventojus laikė terore, nes 
tas pats “Kauener Z.” birž. 
15 d. rašo, kad į Švenčionis 
atvyko iš Vilniaus “Štabs- 
fuehrer Runge”, kuris jam 
priklausantiems organams 
įsakė nutraukti tolimesni 
“tardymą”. Beveik toks 
pats atsitikimas pasikarto
jo Kaune, būtent: tas pats 
“K. Z.” rašo. Kaune birž. 
12 d. po piet viename name 
pastebėti įtartini ginkluoti 
žmonės. Kuomet namas bu
vo apsuptas policijos, iš na-

t

mo pasipylė šūviai, kurių 
vienas policijos valdininkas 
tapo užmuštas, o kitas su
žeistas ir vėliau mirė ligo
ninėje. Namas tapo sudegin’ 

tas. Čia policijos valdininkų 
pavardės nepaduodamos, 
lygiai kaip ir dviejų šimtų 
žmonių pavardės, kurie ta
po sušaudyti už tai.

Bet tuo įvykiu pasinaudo
jo vokiečių administracija 
apvalymui “įtartino” ele

mento, prašalindama net ir 
Universiteto profesorius 
Romerį ir Balį Sruogą. Gal 
ir juos lenkai paskaitys sa
vo kankiniais?

• *
Ar tai gera lenkų politi

ką? Ar pridera oficialėms 
įstaigoms taip elgtis? Tai 
gera pamoka ir tiems mūsų 
lietuviams, kurie pasiduoda 
vedžojami lenkų ir galvoja
apie konfederacija!

i

Ir Lietuvos oficialiams 
pareigūnams užsiėnyje ten
ka susidurti su “parody
mais”, “dienynais” ir kito
kia medžiaga, kuri jiems tei 
kiama neva pabėgusiųjų iš 
Reicho. Tarp jos rasime ap 
kaltinimus ir lenkams ir 
'kitiems. Bet ,ta {medžiaga 
nepriima už gryną pinigų 
ir nenaudojama taip sau, be 
patikrinimo iš kitų šaltinių, 
nes toks žinių pakišimas yra 
vienas iš Gestapo metodų 
kiršinti tautą prieš tautą. 
Taip jie elgiasi okupuotuo
se kraštuose, taip bando vei 
tuotų visus okupuotų kraš
tų gyventojus vienodai, tai 
jiems reikėtų ir daugiau po 
licijos ir armijos ten laiky
ti. Jie gi elgiasi senu obal- 
siu — divide et impera — 
ir kai kurį laiką tokiu būdu 
gali laikytis. Pavyzdžiui, 
olandams siūlo didesnius že 
mės plotus Baltijos kraš
tuose ir Ukrainoje koloniza 

ei j ai. Flamandus kiršiną 

prieš belgus ir panašiai. 
Kad “PATAS” to žaidimo 

kti ir užsienyje. Jei jie trak 

nesupranta parodo, kad ten 

sėdi žmones su siauru gal

vojimo orizofitu. Ir jo pra

nešimą įdėjo tik keli lenkų_ 

laikraščiai. Redaktoriai su 

didesne erudicija to prane

šimo visai nedėjo.

Jonas Klajūnai

i
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ATSISKLEIDŽIA BRITŲ ORO ATAKŲ PASLAPTYS
- 200,000 pabėgėlių iš vieno mieąto. - Kg rusai randa vokie
čių kišenėse. - Vienas britų lėktuvas sulaiko 200 vokiečių 

nuo kitų frontų. - Kiek vokiečių lėktuvų žuvo per trejus me
tus? - Vokiečių atakos ir kas iš jų išėjo

Pabėgėliai iš Koelno vienas britų lėktuvas vaka- lėktuvų. Imant dėmesin, kad
Salia tų tiesioginių nuos- raO8* «>ri6 ‘arB’'- PaPra8tal atakosa žtaa *P“

tolių, lėktuvų atakos atneša ,b»’ P^r-za apie 200 pan.o-,8% kovoje dalyvavusių lėk-
’ v’. 1 v • štų Vokietijos vyrų, ku- tuvų, galima suprasti kiekdar kitų priešui labai pavo- ! * ....... ...

. • • vi nuos Vokiečiai mielai pa-jingų sunkumų. Prisiminki- . .
, . . . ., . naudotų kituose frontuose,me tik keletą: britai aps- , ...

. ... , , , .... !Be to — tokiais masiniaiskamuoja, kad dėl tų muzi- , . ......
lėktuvų puolimais atnešami 
nemaži nuostoliai ir pačiai 

Iš

niškų oro puolimų iš 75,000 
Koelno gyventojų, apie į 
200.000 perkeltą į Wurtem- 
bergą ir Bavariją. O kiek 
perkelta iš kitų vakarinės 
Vokietijos miestų?

Ką rusai randa
pas vokiečius , , t

Šitokia kilnojamų gyven
tojų — pabėgėlių masė ka- 
kariaujančiam kraštui su
daro nemažą maitinimo '■ ir 
įkurdinimo problemą, ne
kalbant jau apie jų sėjamą 
defetizmą (nusiminimą, mo
ralės nupuolimą). Tai ne 
juokai. Rusų laikraštis 
“Ptavda” analizuodamas 
(svarstydamas, tyrinėda
mas) laiškus, kuriuos rusai 
rado pas užmuštus ar belai- 
svėn paimtus vokiečius, sa
ko, kad jau 1941 m. rugpiū
čio mėnesį apie 30% tų iš 
Vokietijos siunčiamų laiškų 
skundžiasi dėl RAF (Royal 
Air Forse — britų aviaci
jos) puolimų baisumo. Tai
gi tas palaužia atsparumo 
dvasią ir fronte ir užnuga
ry.

f
Oro puolimai ir darbo 
našumas

priešo aviacijai. įs viso, 
per trejus metus, britų pra 
nešimu, Vokiečiai ir Italai 
neteko 8.985 lėktuvų. (Tos 
žinios anglų spaudoje buvo 
paskelbtas š. m. rūgs. 16 
d.).
Kaip vokiečių aviacija 
daužė Angliją

Kad ir kaip tos oro ata
kos baisiai ir naikinančiai 
atrodo, kad ir kaip daug 
nuostolių jos vokiečiams pa 
daro, vis dėl to neturime da 
ryti perskubių išvadų, kad 
jos Vokietiją greit galėtų 
palaužti. Tokios išvados ne 
sutiktų su gyvenimo fak
tais. Mes tik prisiminkime 
pačios Anglijos patyrimą: 
1940 metų pavasarį ir anks
tybą vasarą vokiečiai apsi
dirbę su Prahcūzija ir pajū
rio valstybėmis, pradėjo 
milžiniškas oro atakas prieš 
Angliją. Tie oro puolimai, 
kaip praneša Britų Oro Mi
nisterija savo knygoje “The 
Battle of Britą in”, buvo vy
kdomi, keturiomis fazėmis 
(laikotarpiais):

1. 1940 m. nuo rugp. 8
. , , ___ dienos iki rugp. 18 d. vo-Antra — gamybos nuos- ,

toliai. Nekalbant apie sus- kie{iai a,akav0 konvoJU8
progdinstus fabrikus, ir ki- kanale- art.mlaUS1 (pietų-
tų fabrikų, net kitų miestų ry‘1»> AnSIlJOS Pakrast*' *r
dirbtuvių darbininkai lėk- ‘°ie sr“y> esan4lu8 an«1'1 

. - uostus ir aerodromus.tuvų puolimų metu turi be- _ _ .
gti į slėptuves, kas saulė- u° t 1
tina karo gamybą. Bombo- 5 d Voki^U °TO ’ta:
neiių vizitams esant dai- kos daugiau,!, buvo nukre, 
niem. ta, turi reikšmės. Net Ptoe PneS Augi Jos žemyno 
ir poilsio nuėjo darbininkai aa™dromus, giliau i krašto 
turi oro puolimo naktimis _'*■ .. ......
po keletą valandų išsidėti uo ru® eJ° . 1 '
drėgnuose rusyšfe ir nėra abe sPa'’li d. vo e lai ga įn-
jonės, kad tas atsiliepia į ,takav0 London’ 
darbo našumą, nekalbant 4. Nuo spalių 5 d. iki spa- 
jau, kad kaip praktika pa- bų 31 d., o taip gi ir dabar 
rodė, patsai aptemdymas Vokiečiai atakuoja gyvybi 
(kaip tą parodė britų patyri nius britų punktus pro visą 
mas) sumažina krašto ga- Angliją.
mybą. Taigi Vokiečių oro atakos
_ v w w prie* Angliją buvo vykdo-
u v •Mečiai r mo8 labai pIaningai guko.

Toliau — šitokie britų ikiu įtūžimu Vokiečiai puolė 
aviacijos puolimai atitrau- Angliją, galima spręsti jau 
kia labai daug vokiečių jė- | vien iš to, kad bepuldami 
<4 nuo kitų frontų. Ahglai vien Londoną vokiečiai per 
apskaičiuoja, kad gynimuisi tą laiką paaukojo apie 2,300 
nuo britų aviacijos vokie- ... ......
čiai laiko vakaruose apie
700.000 vyrų armiją, kurios 
uždavinys — priešlėktuvinė 
tarnyba, prožektorių aptar
navimas, kitas armijos ap
tarnavimas. Pridėjus dar 
specialius ugnageaių dalius 
ir 1.1, jų skaičius padidėja 
iki 800.000. Be to — tai ar- Į 
fflijai paruošti patrankas, 
prožektorius ir amuniciją 
prieš britų lėktuvus reikia 
fabrikuose apie 500.000 daę 
bihinkų. Taip, kad anglų 
apskaičiavimu, net nenume- 
tęs nė vienos bombos, kiek-

FACTS~ YOU NEVER KNEW!.'!
r»)BOf£i^OR ŠAVLEV WILllS,NdtED BRITISH 5EI5- 
^^MOTOLOOIST HAS, AS A RESU.T OE BEASEARCH PR£- 
OICTED THAT THE ATLANTIC COAST MW,IN TIME,
KiMAL THE PACtfAC IN EARTH^UAKES.

DRAUGAS

APSIVEDĖ MILIJONIERIUS

("DraugMT Acpne telapn-uo, 

Tomy Manville ir Wilhelmina Connelly Boze, artistė' 
apsivedė New Rochelle, N. Y.

VARGDIENIŲ SESERŲ GILDOS SUSIRINKIMAS
lg. ir M. Petkienės name pramoga davė pelno 
$162.00 ir amžina nare tapo Ona Bugvilienė. 
Amžinais nariais įsirašė: p. Ragauskienė ir 
N. N., (pavardė neskelbiama); taip pat šiame 
susirinkime įsirašė 24 nuolatiniai nariai.

Vokiečių lėktuvų buvo per 
visą tą laiką nuskridę nai
kinti Londono miestą. Be
to, atminkime, kad vokie-♦
čiams Anglija taip arti kad 
tada Vokietija turėjo aiškią 
oro persvarą ir numatytas 
operacijas galėjo atlikti be 
ypatingai stipraus RAF pa
sipriešinimo.

Bet nežiūrint to, ar Vo
kiečiai sunaikino britų jė
gas, jų pramonę? — Kiek
vienas pasakys, kad — ne.
Anglija šiandieną net ga
lingesnė, kaip buvo 1940 
metais. Dauge'is jos fabri
kų įsirausę giliai po žemę, į 
kur jokios bombos nepasie- 1 
k’a.

Nėrą abejonės, kad ir vo 
kiečiai, kurie, reikia pripa
žinti, pirmieji pilnai įvertino
aviacijos reikšmę, puldami I Praeitą antradienį, spalio pat antrą dalį amžinos na- 
anglus, ruošėsi puolimams ^3 d. Aušros Vartų parapijos rystės sumokėjo $50.00 ir p. 
ir pas save. Taigi jie jau mokyklos salėje įvyko Varg- Ragauskienė. Tokiu būdu 
išanksto ir Sukūrė naujus dienių Seserų Gildos susi- šiame susirinkime susilauk- 
karo pramonės centrus to- rinkimas. į kurį suvažiavo ta trijų amžinų narių: Onos 
liau nuo anglų aviacijos ba- iš visų Chicagos ir Ciceros Bugvilienės, N. N., ir p. Ka
zių, pavojingesnėse vietose kolonijų gražus būrys atsto- gauskienės. Nuoširdžiai dė- 
karo fabrikus nukėlė po že- vų. Susirinkimą pridėjo dva- kojame brangioms gerada-
mę. Ir galime būt tikri, kad sios vadas kub. J. Dambrauo- rems už taip didelę paramą .
atstatydami anglų sugriau- i kas, paaiškindamas kai ku- Nekalto Prasidėjimo Pane- np oHuHn
tus fabrikus jie nestatys riuoa d a 1 y k u S2 liečiančius lės Sv. kongregacijos sese- ’ o-r —r, r------- —...... •* **
naujų taikinių anglams, bet Vargdienių Seserų G 11 d o s rims. Taip pat dėkojame Ma-Į ___ ___ t____________ k .... Deja, kiekviena inkstų
įsiraus į žemę. re kalus. Po to, atsiklausta rijūnai Petkienei už tokį di- imaaPa a a nU liga yra rimta liga ir jokių

ar randasi naujų narių, ku- delį ir gražų pasidarhavimą bra^ 1 nuo ve ° sYPsen4 patarimų kaip privalai gy
rių šiame susirinkime įsira- . ir surengimą savo namuose 1r lsya8° 1 J° a” a 1US sen dytis per laikraštį nėra ga- 
šė 24 asmenys. Turiu pri- tokios sėkmingos pramogos. iaa iomis rau senus. limybes teikti. Privalai būti

(Kitą sykį — kiek ang
lams kaštuoja 1.000-ties
lėktuvų ataka, kiek vyrų . ,. , ,* ’ J * minti, kad gildą sparčiai au
valdo bombonešį ir t. t.).

K. J. Prunskis ir toliau taip augs, ir tada tuoj batų rcngiama ir kita 
galėsime pradėti kaip ir ki- panaš, pramQga Tik tKO tar. 
tas organizacijos pačius di- pu n5 dieno3 ne, viėtos ne. 
džiuosius darbus, o dabar numatylos
tenk i narnės tik mažais pa- | Jei meg uip sekmingai 
rengimais, kad kuo greičiau- dirbsime abejon&!, tos
šiai sukelti fondą dviejų se- dvi tremtinė3 3eselgs, jei tik 

sėlių tremUnių Argentinoje jš j Amerikos Valstybių 
kelionės lėšoms padengti.
Raportai

7 ★

WAR BONDS
i.

When the ttarihee f«t their Serv
ice pack. there is included therein a 
brlght shiny new shovel cased in a 
muslin cirrier. The shovel costs B8 
cents and the eartter 30 eentSg or 
|1.07 tor the ensemble.

’ • i j Buvo raportų ir iš kit ų spaudžia koją, nesiauk jais! t H įvairiu ir labaiga nariais, lr tikimasi, kad kolon,jų ir rūpmamasi, kad ......... - - - • • tų 1,gų yrl ,vainl< lr labal

Theee lntrenchlng (herels are 
used by the Marines around eamp, 
dlgglnf trenehes, Settlng np barbed 
Srird eetanglementa and ln many 
other waysi Your purchaae ot War 
Bonds And Štampe every pay day can 
readily equlp our forces with th«Se 
neceasary Implements for urarfare.

' Invest at leaat ten percent ot your 
lncomd avėry pay day. Buy War 
Bondt and Štampe from your bnnk. 
youf poetoftee and at retall atorea. 

U. S. Ttiutrt

bus gauta leidimas, kaip be
matant atvyks, nes tikima- 

Veikėja Marijona Petkie- si, kad trumpu laiku kel o- 
flė, iš Brighton f>ark, patie- | nės lėšos bus sukeltos, 
kė netikėtą surprizą, kad jų Sešerų tremtinių laiškas 
suruošta “bunco party” pra- Taįp pafc buyo 8kaitytas 
moga, davė gryno pelno tų dvicjų seselių iš
$162.00, Ir apart to, dar ga Argentin03, kurios su dide-
vo vieną amžinį parę, būtent liaugiu ,atsidėjimu seka vi- kaituoja, tai gali gauti fun 
Ona Bugvitenč, kuri įnešė gą vargdienių Seserų Gil- goidinią infekciją (ahtletes 
$25.00 ir taip dalimis išmo do3 yeiklą ir paaįryžimą jas feet). Tą įkirią, nieltančią 

perkelti čia, į Ameriką, ku-Įir kartais pavojingą infek- 
rį dėlei susirinkimo nutari- ciją sunku pagydyti. Sakau 

ir įmokėjo visą $100.00, bet mQ ulpiname dienr. “Drau- pavojinga, nes jei nuo fun- 
prašė, kad jos vardo ir pa- ge”.: goidinės infekcijos kojų
vardės viešai neskelbti. Taip (Nukelta į 6 P«sI ) tarppirsčiai suskirsta ir pra

! kės v’są šimtih£ Į amžinus 
'narius įsirašė ir kita narė

SOMEHOW, 
THIS AIN*T MV 

IDEA OF AN
OYSTER .

, dinner:

FY5TERS CAN BE EAT6N IN
TAME! FORM...APATENT 

^MEDICINE CLAIM6 TO CON- 
ATAIN.INEACH BOTTlC THl

^p\equiyalent of i % oo:.čywew!
,...TH(5MfDlčINfc IS poAaar IN australia

THE TREATMENT OF OlETETlC 
t* FYCiENCiES.

Mm
fl 'i ': r

Bv Bob Dari

NIAORA FALLS 6.000 TONS Of V/ATER 
FALL EVERY SECOND.

/

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago

PATINUSIOS, PRAKAI- deda pūliuoti, ir atsiveria 
TUOJANCIOS IR SOPAN- žaizdos, tuomet yra pavojų 
PANČIOS PĖDOS. gauti kraujo užnuodijimą.

Kai kojos paburksta ir' TaiP^ reikia 2inoti, kad 
sopa, tai žmogus tampa kieno koJos nuolat Prak^- 
nervingas. Ir jo darbingu- ; i-uoJa> tai netikėtai jos dvo- 
mas tuomet sumažėja. Ilgai k*a’ ir slogos dažniau 
niui ir sveikata sumenkėja, prikimba. Taigi rudens me-

Kojos ir pilvas, tai lyg už reikia ypatingai kreipti 
burtas ratas; jei pilvas ne- dėmesį į prakaituojančias 
veikia, tai kojos neremia, o koJas> Jei norima išvengti 
jei kojas skauda, tai pilvas kataro» bronchito ir plaučių
gerai nevirškina. Mat, ner-i^SM- *
vuotam žmogui maistas pil- 1 Kuomet kojos dilgisi nuo 
ve negali tinkamai virškin- prakaitavimo, reikia api- 
tia barstyti kojas su milteliais

Kareiviais kariuomenėje padarytais iš lygių dalių sa 
yra kam rūpintis, kad jų ko ,icy,ic «cid ir almond meal; 
jos remtų, kad jos nesopė- tuomet prakaitavimas suma 
tų, kad pėdos netintų, kad ž®s ir kojos mažiau sopės, 
kiekvienas kareivis galėtų Kad i^utę kojų tarppir- 
patvariai žygiuoti. O civiliai šciai neužairožytų ir oda su 
turi patys savimi rūpintis, tamprėtų, tai kojas reikia 

apetepti kas rytą ir vakare 
Tūkstančiai lietuvių da- 3ekan{iu 8kiediniu: viena 

bar dirba karo įmonėse. Dir daljs viena dalis
bant daugiausia reikia sto- , acid> vjena dalis
vėti ar vaikščioti; reiškia, j vandens> ir viena dalis g-y. 
darbe reikia vartoti ne tik- '
tai ghlva ir rankas, bet ir Kojų higijena nėra menk- 
kojas. Daugelis pareina iš nįekįs. Prižiūrint kojų svei- 
darbo su patinusiomis ir so katą> galima daug Ugų 
pančiomis pėdomis. Menkas < „elaimlų išve„gti. Galima 
žmogus malonumas vilkti greitai koja3 3ugadinti
sopančias kojas ir kentėti. kai kuri nor3 |iga , ja3 ,g,. 
Ir sopančios pėdos palengva eta _ tai netaip ,engva 
žmogų žudo. I pasigydyti.

Kartais inkstų liga yra į

priežastimi, kad kojos pa- , DAKTARO ATSAKYMAI 
tinsta. Bet dažniausia pėdų j Į KLAUSIMUS 
patinimo priežastimi yra
netikusi avalinė. Laimei, pa Atsakymas A. W. — Tam

sta sakai turįs inkstų ligą, 
klausi kelių rūšių inkstų li
gų esą, prašai patarimų ir

Jei naujieji čeverykai gydytojo priežiūroje. O ihks-
iio Irnig noaianlr Tais' ... .......

Ir nepatikėk, kad koja prie daug Inkgtai nuola_
šiokių čeverykų pripras, ar tog tufi atnkti svarbiag už. 
ba kad čeverykai praside- duotį9 žmogaus kūne* turi 
vės. Veikiau ant pirštų už- nuoiatos valyti ir varytų 
sitrins pūslės ir užaugs jauk tDksįnuS; taigi ir jie 
“komai”. Be to, kai čevery- pavargsta bei suserga nuo 
kai spaudžia pėdą, tai tuo- jritantų, nuo infliamccijų, 
met abidvi pėdos prakaituo nuo nuodų, nuo akmenėlių, 
ja, ir šunta, ir burksta. Kai infekcijų, traumatizmų ir t. 
sykį kojos pradeda šusti ir į
šlapiuoti, tuomet įsimeta į Atsakymas M. J. — To- 
pėdas hyperhydrosis, kurią kįe gįmptonai pasireiškia 
ligą nelengva yra pagydyti, kuomet sistemoje yra acido 
nepaisant kad paskui ir ge- zag >paį gay būu pavojinga, 
rai pritaikintus čeverykus __________
devėtumei.

Kieno kojos nuolatos pra-
OOCTOR’8 AMhZKu uqui&

ČRCAt SUCCC3S FOR .

SKIN TROUBLES
(•xt«rn«lly caused)

PRAISED 
from

. / rv -.. COAST
70

COAST!

e pknples, 
rritRtvma,

t voi
■ucceaa for unalshtly rarface 
blemtehca and similar akin iri 
hare’a an amazingly succeRafal doc- 
tor’a formula—po vertuli y snofhinK 
Lioutd Žemo—wbich ųuickly relievea 
itenint aoreneM and atarta riahf in to 
help natūra pro m o te FAST healinK. 
30 yeara continuous ?ucceaa! Lot 
Zemo'a ’.O different marvelouely effec- 
tl’.’a ingredienta help TOUH akta. 
Also ointment form. Severe cama 
may nedd Estra Strength Žemo.

MHING-STIFF 
SODEMUSCLES

Ultltl'lUJ palengvinimui 
patrlnlrtte sn Mivdefota. I'- 
bruuklmaa su Uuo “Connter- 
Irrttanf" aktualiai gelbėja Ir 
gydo skaudanCIue mifNculua. 
Gereenta negu "miiRtard plna- 
ter"l ftaromaa 3-Jn atlpmimi

MŲSTfrOĮF
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(Atkelta iš 5 pusi.) no ir teegie Jo valia, bet la- 
Buenos Aires, Argentina bai mudvi dėkojame už už-
Colegio Maria Auxiliadora 

Palos 560

Jei per klaidą ar neaps'.žiū- 
l rėjimą laiškas į draugiją ne
patektų, valdybos prašomos 

| gyvu žodžiu labdarių sąjun
gos vardu draugiją į seimą

LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago. UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas.

-■ ■ ■■■....................................... .................... _ t'

Labdariai rengiasi 
prie seimo
Seimas bus lapkričio 22 d.

Praėjusis /Lietuvių R. K.! užkviesti. Iš kitos pusės, lab-
Labdarių Sąjungos centro ‘ darh* sąjungos kuopų veikė- 

susirinkimas išrinko komisi
ją metiniam seimui rengti. Į 
komisiją įėjo: Sudeikienė,
Širvinskienė, Cicienienė, Iva
nauskaitė ir Juozas Karnas.

Ši komisija savo pirmąjį 
susirinkimą atlaikė spalių 4 
d. Sudeikių bute. Smulkme
niškai aptarus seimo rengi-

jai prašomi neaplenkti nė 
vienos draugijos su kvieti
mais. A. Valančius

Iš Labdariu Sąjungos 
1 kp. susirinkimo

I <

Labdarių Sąjungos 1 kuo-
mo reikalus, nutarta laikyti pos Town of Lake skaitlin- 
setmą sekmadienį, lapkričio «as ““rinkimas įvyko rug-
22 d. švč. Panelės Nekalto 3Žjo 28 <*• Sus-mas buv0 la' 

bai skaitlingas. Pasirodo,Prasidėjimo parap. salėj, 
Brighton Parke.

Kadangi norima, kad šie
met seimas būtų ypatingai 
gausingas delegatais ir sve
čiais, dėl to nutarta .atspaus
dinti 600 laiškų draugijoms, 
gerb. kunigams, profesiona
lams, biznieriams ir veikė
jams.

Komisija, kaip ir visa lab
darių sąjunga, nuolankiau
siai prašo, kad šiemet bent 
padvigubinti seimui aukas, 
nes jos labai yra reikalin- [ 
gos senelių prieglaudos na
mui užbaigti.

Su prieglaudos namo bai-

kad žmonės įdomauja apie 
senelių baigiamą namą. Va
jaus dalyvis Povilas Vitkus 

1 pranešė, kad serga Eitutie
nė. Nariai apsiėmė ją ap
lankyti. Cecilija Kneižienė 
pridavė $10.00. Surinko nuo 
sekančių žmonių, kurie au
kojo po $1.00: J. Lapinskis, 
M. Lapinską, A. Balčius, H. 
Seigaw, A. Talvaa, S. Shun- 
vak, J. Raudei, M. Širvaitis, 
H. Mason, A. Kneižys. 1 kuo
pa dėkoja Kneižienei už pa- 

' sidarbavimą aukų rinkime. 
Labdarių 1 kuopa vienbal
siai nutarė, kad senelių na-

girnų reikia pasiskubinti. Ir, mas bat1 Pl{il»
berods, nėra reikalo aiškin-, dariM- Kuopa turės bažny- 

čioj rinkliavą senelių na-

Kainų ofisas 
atkreipė dėmesį 
dėl kainų kėlimouojautą ir suteiktas aukas 

ta mintimi. Teatlygina Die
vas visiems geradariams. 

Savo kasdieninėse maldo-

Alex Elson, regionai 
attorney for the offiee of

“Ilgam atskirtos nuo sa- se mes pavedame Viešpačiui k r nrnnt,s^n^3?ra?*°n’
vos Kongregacijos ir nega-' reįkalus ir intencijas, “Gil- kad . Pradėta
lėdamos patekti pas savo se-Į dO8” narius -ir visus, kurie nnriri*>lnir,v & PIles P*ekiu 

sandelnmkus, kad jie nesi-

Didžiai gerbiamieji:

seris, iš tolo sekame jų ir tuo
I lietuvių visuomenės gyveni-' mŪ3ų Kongregaciją

ar kitu būdu paremia \ " t.. laiko nustatytų prekių kai

mą, skaitydamos “Draugą”. 
Labai džiaugiamės, paskąi- 
čiusios apie mūsų Kongrega
cijos rėmėjų “Gildos” įsikū- 

, rimą ir jos veikimą. Už visa 
tai prašome priimti mūsų 
nuoširdžią padėką.

Drauge prašome priimti

Dėkingos Kristuje 
N. Pr. Šv. P. Marijos 
Kongregacijos Seserys:

Sės. M. Augustina 
Sės. M. Vincenta.”

nų ir jas gerokai pakėlė, ne 
gu nustatyta.

Taip pat kainų ofisas yra 
gavęs daug skundų, kad 
grosernėse irgi brangiau 
,imama už prekes, negu nus
tatytos kainos. Greitu laikuTaigi, iš šio laiško, bran

giosios ir brangieji, galite bus tiriama lr b
jr. ®uPrasti; ka‘P būtinas reika- dsi kainų laužymo. 

“Gildos"
mūsų sveikinimus ir nuošir- Jag susirūpinti g j „ dviejų
džius linkėjimus 

i valdybai ir visiems jos ge- 
|raširdžiams nariams bei rė
mėjams. Lietuvoje likusiai 
Gerb. Motinėlei ir Seselėms, 

ngs

seselių likimu. Kuo greičiau 
tai- atliksime, tuo geriau ir 
sveikiau bus jų vienuolijai 
ir mums patiems. Taigi, į 
talką prašome visus, kas tik 
išsigali, nors ir mažiausiavargstančioms antroj oku-

,_____________  jau "Stojusioms auįa gjam kįĮnĮam reikalui,

Uendell L. Willkie grįžo'į'Minnea^i'š, MinZ iš Ed-k2“?Ja“n? bus Kiliai įvertinta,

monton, Alberta, po aplankymo Jungtines Tautas. Willkie
sveikinamas WAACS aerodrome.

LAISVOJI TRIBŪNA
(Pastaba: šiame skyriuje mes duosime politinėms 
partijoms lygią progą išsitarti būsimų rinkimų 

klausimu).
Pono Y laiške, išspausdin- 2. Priespaudoje ir vergi- 

tam “Drauge” spalio mėn. 9 joje esančių lietuvių gelbė- 
d. antrašte Laisvoji Tribūna, jimas, ir

abejo, bus didelė paguoda 
sužinojus, kad mūsų nedide-

praleista par. 3 — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo rėmimas.

Y suformulavo Amerikos 
lietuvių didžiuosius ir reikš
minguosius reikalus į sekan
čius tris punktus, būtent:

1. Amerikos karo pastan- 
! gų ir pokarinių planų rėmi
mas. —

ti kodėl — lietuviai seneliai 
tos prieglaudos jau seniai mams baigti, 
laukia. Dėl to ir draugijos Į Labdarių seimas įvyks 22
ir pąskiri asmenys prašomi d. lapkr., Brighton Parke lonu, kad mes daug tokių 
visu rimtumu atsižvelgti į Nekalto Pras. P. šv. parap.
šį labai svarbų reikalą. 

Labdarių Sąjungos seimas
prasidės su pamaldomis 9

Valančių turėtumėm savo 
tarpe.

Labdarių 1 kuopa gerai
svetainėj.

Į susirinkimą buvo atsi
lankęs centro p'.rm. A. Va-. stovi, turėdama gerus va- 

valandą rytą. Po pamaldų 1 lančius, kuris pasakė gražią I dus, kaip dvasios vadą kun. 
bus visų delegatų ir svečių ir įdomią visiems kalbą. j A. Linkų ir pirm. M. Sudei- 
bendri pietūs parapijos sa- , Kuopa dėkoja centro pirm.' kienę. Pirm. M. Sudeikienė 
lėj. Seimo posėdžiai šiemet I už atsilankymą. A. Valan-
prasidės vieną valandą anka-čius yra tikrai pasišventęs 
čiau, būtent 1-mą valandą. i žmogus. Jam labdarybė la- 
Manonaa seimą atidaryti skel j bai rūpi ir jis daug darbuo- 
biamu laiku — lygiai pirmą ! jasi labdarybei: lanko kuo- 
valandą. Delegatai ir sve- j pų susirinkimus ir skatina 
čiai bus maloniai paprašyti žmones prie da^bo. Būtų mi- 
atvykti nesivėluojant. Tuo

Z
3. Suverenės Lietuvos at

statymo rėmimas.

Šitų trijų reikalų rėmimo 
sustiprinimui ber suvienodi
nimui Y siūlo šaukti Ame-• l
rikos lietuvių seimą ir kon
ferencijas. Reikalas, aišku 
svarstytinas. Veikėjai prašo
mi šiuo reikalu atsiliepti ii 
savo nuomones pareikšti. At
siliepimus ir nuomones spaus 
dinsime šiame “Draugo” sky 
riuje.

Aukas prašome siųsti kun.
J. Dambrausku’, Aušros Var 

lė atžala J. A. Valstybėse t(J klebonui ir vargdienių 
susilaukė visuomenes pašto- Gi,dos dvasio3 vadui
vios paramos, turi prietelių; j.
ir stiprėja. j '

Tuose aprašymuose apie Žmogiškoji kalba ir krik- 
“Gildos” veikimą, radome ščioniškoji kalba nustebin- 
paminėtas save ir nutarimą tų mūsų žvilgius savo gra- 
mums padėti nuvykti pas žybėmis, jei įpratimas ne- 
mūsų seseris. Kada ir kaip i užtemdintų mums akių. (He 
tas galės įvykti, Dievas ži-' Ho).

CO-t

B

V. S. CITIZENS' 
SERVICE CORPS
ASK YOUR LOCAL 
DEFENSE COUNCIL

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-K ATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELES

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

pranešė, kad turi keletą am
žinų narių ir Maneikai, ku
rie aukojo labdarybei tūks
tantį, žadėjo aukoti ir kitą, 
kad galėtų greičiau pabaig
ti senelių prieglaudą.

Labdarys

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatiun. sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neunlis— are ccrtairtly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a qu>ck-acting formula erhich apeedily 
relieves those eshausting muaculnr aclies and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opia tęs. H you want to lerl again 

ief from pain—eo you can work inthe joy of relief Irom pain—eo you can work in 
peace and sleep in comfprt—be trise and try 
NURITO undfr this ironclad guarantee. If the 
very first three doees do not relieve that cruel 
pain to your satafaction—your money will be 
refunded. IJon't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO oa tlu» guarantee. fcT.N.C.J

J* esujNit

'.lU TLE C
būdu ir tvarka seime bus 
geresnė, geriau ir smulkme
niški? u aptarsime savo or
ganizacijos reikalus, kur ų 
yra daug ir labai svarbių. ’

Šiomis dienomis yra iš
siuntinėjami arba asmeniš
kai įte i k i a m i draugijoms 
kvietimai į seimą. Draugijų 
valdybos yra nuoširdžiai pra 
šomos tų kvietimo laiškų 
nenumesti, bet nusinešti juos 
į susirinkimą, perskaityti, 
paraginti delegatus išrinkti 
ir, sulyg išsigalėjimo, auką 
senelių prieglaudai įteikti.

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TO RELIEVE
RHEUMATIC PAINS

Money Beck—If This Recipe Faile 
Oood newa trartls f asi—many of th« thou-MSS of folks who no* take lemon Jute* 

tar rheumaUe pain—hąvt found that by 
addlng tvo tablespoonfula of Allenru to on* 
tablespoonful of Lemon Julee ln a glass 
vater, they get fsster relief for the aehea 
aad pains oaused by rheumatism, lumbago.

It’s no aurprise either. for Allenru ls a 
U year old formula to raliavę rheumatlo 
aehea and pains In fsot—lf it doe* not help 
—your money bsek. What eould be falrerT 
Oet Allenru todav at any llva druggist. Only 
gd centą—uo lt Now.

ei uhI'I Upr-nonCe., m-t— By B. Lin k
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KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

‘Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviška 
Kalėdines Korteles. .

SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

DRAUGAS"
. * •

2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gražiai pagerbė 
serž. Survilą
Buvo daug svečių. Nemažai 
kalbų. Graži programa. Jau
nimas parodė kaikuriems 
seniams patriotiškumą.

Benediktas Survila, ilga
metis policininkas, nuošir
dus veikėjas, visų draugas, 
gavo pakėlimą į saržentus. 
Tą paaukštinimą atžymėti 
Survilos draugai sudarė sa
vitarpinį komitetą ir suruo
šė labai gražų pokylį spalio 
11 d. Dariaus-Girėno salė
je. Į pokylį susirinko apie 
trys šimtai žmonių. Jų tar
pe buvo kun. Dambrauskas, 
konsulas Daužvardis, teisė
jas Zuris su žmona, adv. 
Vasalle su žmona, dr. Gri
gaitis, kariuomenės kapito
nas dr. Nares, kon. Zintak,

na giedojimui vadovavo P. 
Šaltimiero radijo daininin
kės, (Balsiūtė, Kaspariūtė, 
ir Kriščiūnaitė!, o maldą 
atkalbėjo kuif Dambraus
kas. Himnai ir malda kai-ką 
apipylė ir karštu ir • šaltu 
prakaitu.

Patri jpfingos kalbos
Trumpas, gražias ir pat- 

riotingas kalbas pasakė 
kun. Dambrauskas, konsulas 
Daužvardis, teisėjas Zūris, 
Grigaitis, Kumskis, Zintak 
ir kiti. Visi lietuviai kalbė
tojai akcentavo sarž. Survi
los draugiškumą bei lietu
viškumą ir linkėjo jam ne- 
sustojamai progresuoti. Ke
li kalbėtojai, komplimentuo 
darni garbės svečią, gražiai 
užtraukė išgamoms komunis 
tams. Vienas maskvietis, be 
ne Andrulis, kuris sakėsi

aid. Hartnett ir daug kitų ; mokinęsis kada tai dainuoti, 
profesionalų, veikėjų. Tar- bet po antros lekcijos mo-
pe keliolikos nelietuvių bu
vo keli ir maskoliai iš Vil
nies. Jie visi prie vieno sta
lo tupėjo ir rangėsį girdė
dami patriotines kalbas. 
Programą vedė ir pildė Šal
timieras su savo dainininkų 
grupė.

Himnai ir malda

Vakarienei ir programai 
prasidedant buvo .^sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nai, ir atkalbėta malda. Him

Nauji Lietuviški 
Rekordai

10 colių. po 79 centus vienas — 
gaunama tiktai Hnilriko 

Naujoje Krautuvėje
Mylėjau Mergelę ir Močiutė 

Manę Barė — Įdainavo Bekeris.
Plaukia Mano Laivelis ir Jau

noji Mergeli — Įdainavo Bekerls
Stasytės Polka ir ChicagieČių

Polka — Jezavito Radio Orkestrą •
Lietuvių Radio Melodijos Ir 

Dzūkų Polka — Įgrojo Sereik, 
Schemett & Labanauskas

Sužadėtinių Valeas ir Rosallu- 
tės Polka — Įdainavo Pupų Dle-
dienė

Sekminių Valeas Ir Obelių Pol
ka — Įgrojo Biržys

Girdus Alutis ir Marlampolės 
Polka — Įgrojo Biržys

Septintame Rojuje ir Jaunys
tės Meilė — Įdainavo S<*t^paus- 
kas

Sukas Ratukas Polka Ir Būk 
Vyras Polka — Įdainavo Dvario
nas.

Virbalio Polka lr 
Numylėtos — Įgroo W

Polka ir Polka Dėl 
. zGftla.

Aukso Žuvytės Polka Ir Regi
nos Polka — Įdainavo Padaužos 
Grupė

Meilės Karalaitis ir 4 Rttal — 
Įdainavo Pazerskas

Ruduo lr Nepamiršk Mane 
Valsas — Įdainavo Sabanauskas

Ot, Mergyte, Tu Jaunoji ir Vat 
Nekukuok — Įdainavo Graužimą

Vėderas ir Mikita — Įgrojo 
Cetkauskas ir Vilniškis

šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia tr 
Kur Tas šaltinėlis — Įdainavo 
Graužinis.A

Jeigu norite prisiųsti Į kitų 
miestų, tai supakavimas ir pri- 
sluntiinas kalnuos vienas doleris 
ekstra.

kytojas pataręs jam dau
giau neateit, mėgino ką tai 
pasaldliežuvaut, bet tas jo 
“raliavimas” pasiekė tokių 
pat rezultatų, kaip ir jo dai 
navimas; klausytojai lyg sa 
kyte sakė: “tu netinki nei 
dainai, nei lietuvių tautai, 
esi išmestas iš muzikos stu
dijos ir iš harmoningo pa
saulio, tau tinka būti gra
mofonu.”

Šitam maskviečiui “daini
ninkui” labai storai pasakė 
Survila: “Aš esu Amerikoje 
gimęs lietuvis. Amerika man 
pirmoje vietoje. Aš dirbu 
su lietuviais, esu patriotas 
lietuvis”. Reiškia, svetimi 
dievai pas jį vietos neturi, 
jie paliekami nelietuviams

Iš Motery Sąjungos 
20 kp. ir R. Kryž. 
vieneto veiklos

Brighton Park. — Mote
rų Są-gos 20 kp. narės savo 
susirinkime spalio 6 d. pa
sidžiaugė gražiai pavykusiu 
išvažiavimu. Už tai priklau
so padėka darbščiai komisi
jai, kuri ta;p nuoširdžiai pa
sidarbavo. Taip pat nusitar
ta ir vėl turėti vakarą. Šiuo 
kartu bus “bingo” žaidimas. 
Komisija susideda iš darbš
čių sąjungiečių. Laukiame 
gerų sėkmių.

Raud. Kryžiaus.reikalai

Sąj,ungietės rūpinasi ne 
vien tik savo organizacijos 
reikalais. Jų didžiausias rū
pestis dabar padėti karei
viams, kovojantiems už sa
vo šalį ir nuo karo kenčian
čiai žmonijai. Sąjungietės 
dirba A. R. K. vienete, žino 
ma, čia dirba ir nesąjungie- 
tės. Jos visos siuva, mezga,

1 rengia vakarus, kad sukėlus 
pinigų minėtiems reikalams 
Bet būtų galima daug dau
giau padaryti, jei visos mo
terys suprastų, kad ir jos 
turi būti šio karo dalinin
kės ir talkininkės.

Kai eidama gatve vaka
rais matai moteris ir mer
gaites sėdinčias ir šneku
čiuojančias namų prieangė- 
se, taip ir galvoji: nejaugi 
jūs nejaučiate, kokius laikus 
gyvename? Nejaugį pajusite 
tik tada, kai bombos pradės 
kristi ant galvų? Tad mote- j 
rys ir mergaitės nelaukite i 
prievartos ar didelių ragi | 
nimų, bet dėkitės prie A. R I 
Kryžiaus" vieneto ir pašvęs 
kite nors vieną vakarą sa- į 
vaitėje kilniam darbui. Gal

ir jų gramafonams, iš studi- jūsų numegstas ar pasiūtas 
jų išmestiems barškalams; I drabužis pridengs nuo žie- 
pas jį pirmoje vietoje Ame- mos šalčio vandenynuose ko-

Simono Daukanto 
dr-jos sukaktuvinis 
vakaras

Kolumbijoje, Mosųueroj, 
Saleziečių institute studi
juoja N. Saldukas, salezie-

Lietuvių Demokratų 
susirinkimas

Į tis. N. Saldukas yra kilęs iš 
Bridgeport. Spalio 9 d. Lietuvos, Būdviečių kaimo,

Viena aeniauaiM
Bridgeporto kolonijoj — Si
mono Daukanto Draugija re
ngia metinį balių su prog
rama, arba paminėjimu 49 

; matų gyvavimo sukakties ir 
pagerbimui narių, kurįe ne
ėmė pašalpos 12, 24 ir 36 
metų laikotarpy.

i Draugui” parašyti iš Ko- 
tų 11 tvardo organizacijos lumbijo8 gyvenim0 įdomių
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir gyvas 
sumanymais. Susirin kime 
kalbėjo visi precinktų kapi
tonai lietuviai, kurie tik bu 
vo atsilankę, tai yra B. Ja-

žinių. Lauksime.

WQLK Sllbll
IS45 *>st

' kaitis, V Stulpinas, F. Nąu 
Spalio 4 d. susirinkime, j°kas ir V. Balanda, 

pirm. V. Krikščiūnui atitįa-į Susirinkime dalyvąyo vie 
rius posėdį ir apsvarsčius • šnia iš Cicero Daukšiūtė, ku 
bėgamus draugijos reikalus, | ri įšsivežė gražius įspūdžius 
prieita prie raporto iš ren-iįž demokratų veikimo, 
g.amo metinių, baliaus. Ko- po susirinkimo visi buvo

pavaišinti. Korespondentas 
«

kuriems priklauso garbės do 
vanos gauti už neėmimą pa 
šalpos per tam tikrą laiko
tarpį. Iš sąrašo paaiškėjo, 
jog randasi apie 10 tokių na
rių. Tąipgi komitetas buri 
pakvietęs gerus kalbėtojus, 
kurie trumpai kalbės apie 
draugijos reikalus, tai tei 
sėjas J. T. Zūris ir adv. A 
A. Olis.

Komitetas, kuris darbuo 
jasi, yra: Ant. ir Antanina 
Vaišvilai įir Ona Virbickie 
nė, drauge ir valdyba pade

Komiteto raportas užgir-' da darbuotis. P. K., sekr. 
tas ir priimtas.

Paskui perskaityta nariai,

+1* fa“
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Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą Iš mūsų 
krautuvės— už tiktai JĮ

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferauky, Draperių, Viršutinių 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

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

Visas darbas u prekės yra 
pilnai garantuota.

mi tetas patiekė platų rapor- 
tą, jog darbuojasi sparčiai, 
kad turėti gerų sėkmių. Na
riams išsiuntinėta laiškai au 
kvietimu atsilankyti į pa
rengimą. Balius įvyky sek
madienį, spalio 18 d., Lietu
vių Auditorijoj. Be to, renka 
skelbimus iš biznierių ir 
šiaip geraširdžių draugijos1 
narių, kurie nuoširdžiai re
mia ir duo(Ja skelbimus. Pro
gramai išpildyti pakviestas 
Suvalkiečių choras. Veika
las bus “Lietuviškos vestu
vės”. Po programos bus šo
kiai.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ r- SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais impųioštals arba 
clotli kotai parsidiiida nuietulntomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. R. P. Dziubak ir Dūkti, Sav.
SS

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos
burnertų švariai degal
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur- 
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta-

, kas ir moderniški meteriai
irika ir jos principai; jis dir vojančius ar dausų aukšty ; mūgų trokuose ūžt krina ge

JOS. F. BUDRIK,]
Ine.

Didelė Rakandų Krautuvė, 
Radio ir Jewelry

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7238

įžeidžiamas žymus Radio prog
ramas Sekmadienio vakare 9 vai. 
WCFL 1000 K.

Ketvirtadienio vakare 7 valandą 
AVHFC 1450 K.

ba ne svetimų tautų naudai, 
bet savo tautos naudai — 
jis yra patriotas lietuvis.

Bravo, patriotai, bravo 
lietuviai. Nesidrovėkit išga
moms tiesos žodį pasakyti. 
Jeigu jie atlenda lietuvių 
tarpan, tai tegul ir girdi lie 
tuvišką balsą, tegul klauso
si Lietuvos himno, kuri jų 
“batiuška” buvo užgynęs 
Lietuvoje giedoti.

Komiteto klaidą
Komitetas suruošė gražų 

ir patriotišką pokylį, bet 
per klaidą į jį įsileido ko- 
munacišką šešką, kuris su
teršė gražią lietuvišką-ame- 
rikonišką atmosferą, komi
tetas ar jo maršalkos pamir 
šo, kad į patriotiškus poky
lius reikia ir galima kviesti 
bei įsileisti tik tokius žmo
nes, kurie yra savos, o ne 
svetimos valstybės patrio
tai, kuriems rūpi ne komu
nizmas, bet amerikonizmas 
ir lietuvizmas, kurie yra nė 
rusai patriotai, bet lietuvių 
patriotai, kaip serž. Survi
la savo kalboje pareiškė. 
Komunistiškų gaivalų, ku
rie nuolat šmeižia lietuvių 
tautą, savo tarpan įsileidi
mas yra savęs pažeminimas 
ir patrijotingų lietuvių įžei
dimas. G. — N.

bėse skraidančius jūsų sū
nus ar gimines. Ateikite pir
madienio vakarais į Venge- 
liausko salę, 4500 S. Talman 
Avė.

Laisvute

riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY 

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

DIDELIS I6PARDAVk_AS MLSV 
IfllAINlftKO STAKO MCZIKA- 

LINIV INSTRIMENTU- 
PASI.NAUDt.iHJ r PROGA DABAR 

KOL DAR NEI6PARDLOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONE8. FLU- 
TES su "cases" — $36.00, $37.60, 
$46.00 ir $76.U0. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.60. $8.60, $12.60 Iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
•$125 00 lr ‘ $150.00.. BASO UŽ- 
DENOALA8 — $12.00. 8MICE-
LAI 8MUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — $150, $3.00, $5.00.
$10.00 lr $15.00. Striūnos dSl vi
su vlršminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23 50 $36.00. $60.00. PEDALS,
Hl BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "re.d” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams. Trlflboms. Sasaphones, 
Smulkoma Ir Gultąrama.

GOLDKTEIN’S MŪŠIO SHOP 
•14 Ma»weil Bt.. Cbicago.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tf OO HA

vertės “ciose out” kaina ...............................................ipĄAAJU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nP’Mfc
$20.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................U□ r 19

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00d<Q nr :1_: <C1G 
Iki $35.00. Parsiduoda dabar,,nuo.. IKI U

FUR COATS, $75.00 vertės, djno OO
Parsiduoda po tiktai .........................................................4>£0.Uv

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų tfC QC S- tfO QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <P1 QQ 
da po tiktai ................... .. .................. .. .................................. tPJ.UO

$15.00 vertės KOTAI, <CQ nr
parsiduoda po tiktai ........................................................ » O

GABEL'S CLO'THING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
LIQUOR
(STAIGA

Ii v eito jame 
po
Ghhago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, aav.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE <!( KITIEMS

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEC’UOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAU8OSI:

ITIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienlntėli* ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amarilio jai
- VIENUOLIKTI METAI! -į

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.il 
PENKTADIENIAIS 7 v. y.

6755 So. VVestern Avenae 
Phone: GBOvehlll 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ProTcction 
♦ ch your

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPI(Il(LĄ(JSO|ff 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigą! greitai išmoka
mi ant. pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —
KEIŠfUTO SAVINGS-and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. HALSTED ST.

—V
%

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DĮning Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Ref rigerators— 
Washers — Mangeis — and 

Stovės.
Nationaily advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTĄS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENulNB POCAHONTAS, $Q ZT
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*03 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $in r A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lU.Ov

fcb*. kHlmr, |HTkaii( 4 l<«oti- ar suvirk
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 6022

*9.20

A
9



DRAUGAS Ketvirtadienis, spal. 15, 1942

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

Corp. Albertas Židonis

Corp. Albertas Židonis, gi 
męs 1920 metais, gegužės 
19 dieną, Chicagoje, III., bai 
gė Dovido parapijos pra
džios mokyklą ir Tilden high 
school; pasižymėjo basket 
bąli žaidyme.

Albertas Židonis į Dėdės 
šamo. kariuomenę išvyko 
1942 m. vasario 5 dieną ir 
tarnauja aviacijos inžineri
jos skyriuje, dabar jis ran
dasi Anglijoje ir jo adresas 
yra šis: Co. B. 820th Eng. 
Bn. (A. V. N.) A.P.O. 1644 
c-o Posimaster New York, 
N. Y. Jo tėveliai: Mykolas 
ir Aleksandra židoniai gy
vena adresu — 3232 South 
Union avė.

Sea 2nd cl. Petras P. 
Statkus išvyko į Dėdės Ša
mo kariuomenę savanoriu 
1942 m., birželio 16 dieną. 
Dabartinis jo adresas: 
U. S. C. G. Station, Strath- 
mere, N. Y.

Petras P. Statkus, prieš 
išvykdamas j Dėdės Šamo 
kariuomenę, dirbo Goss 
Printin Press. Jo tėveliai 
mirę. Yra gyvas jo patėvis 
Jonas Nausėda.

20,000 Chicagos italu 
praras priešo žymę >

Federalinės valdžios ofici- 
alai Chicagoj užvakar pa
reiškė, jog laukiama iš 
Attorney General Francis 
Biddle’s paskelbimo nuo 
spalių 19 dienos, kad italai 
ateiviai, kurie buvo skaito
mi šios šalies priešai, bus 
laikomi ištikimi šiai šaliai. 
Chicagoje tokių italų atei
vių priskaitoma apie 20,000 
ir nuo jų bus nuimta priešo 
žymė.

-M

i

Sea 2nd cl. P. P. Statkus

Sea 2nd cl. Petras P. 
Statkus, gimęs 1916 m. lie
pos 1 dieną, Chicago, III., 
baigė Aušros Vartų lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą 
ir Harrison Tech. High 
school; pasižymėjo sporte; 
visur žaidė baseball ir daly 
vavo kitose sporto šakose 
Šv. Povilo parapijoje; pri
klausė prie Šv. Povilo para 
pijos šv. Vardo draugijos.

Turėjo pasitarimus 
su

Dr. P. Vileišis, Lietuvių 
Tautinės Tarybos vicepirmi
ninkas, jau nuvyko į Water 
būry, Conn. Rytuose aplan
kė įvairias vietas Lietuvių 
Tautinės Tarybos reikalais 
ir turėjo pasitarimus su 
įvairiais visuomenės veikė
jais..

Miesto parku geleži
nės tvoros karo 
reikalams

Commissioners Of the Chi 
cago Park District pareiškė, 
kad dabar nereikalingos ge
ležinės tvoros parkų apsau 
gai ir jos bus nuimtos ir 
suvartotos karo produkcijos 
reikalams.

R. J. Dunham, president 
of the board, pasakė, kad 
nuėmus geležines tvoras nuo 
parkų, bus gauta 1,450,000 
svarų geležies, taigi susi
darys 725 tonų senos gele
žies karo produkcijai.

Menki šposai su 
šautuvu

Pereitą pirmadienį atėjo į 
svečius Angeline Montesa- 
na, 17 metų mergaitė, 1840 
Grenshaw str., pas Mrs. 
Louis Pasąuale. Mrs. Louis 
Pasąuale ir Angelina Monte- 
sana buvo virtuvėje. Į vir
tuvę atėjo Paul Pasąuale, 14 
metų, su šautuvu ir su juo 
juokavo, žaidė ir juokdamas 
gąsdino su šautuvu mergai
tę, jis manė, kad šautuvas 
neužtaisytas. Kada mergaitė 
nusigręžė į šalį, pasigirdo 
šūvis ir mergaitė buvo sun
kiai sužeista.

Chicagoje laivyno
diena

Pakviestas skaityti pa
skaitas apie pokarinį 
Europos sutvarkymą

Robinzonas, Lietuvių Tau 
tinės Tarybos narys, pa
kviestas skaityti paskaitas 
Kolumbijos universitete 
apie pokarinį Europos su
tvarkymą.

PIRMAS ŽVILGSNIS Į DUKTERĮ

* «"Unu*aa" Acme uoepuutoi
Capt. James Dowling padeda maitinti trijų mėnesių duk

rą, Lynn, kada jis pamatė ją pirmą kartą grįžęs į Chica
gą iš Aleutian salų. Capt. James Dowling kovojo prieš 
japonus Aleutian salose; žmona Jean šalia jo.

Informuokite karius apie Chicagos 
ir jos apylinkių gyvenimą .

Kareiviai nori žinių apie saviškius
Jau ne taip toji Kalėdų 

šventės. Daugelis lietuvių 
karių tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje: vieni jų yra 
šio kontinento stovyklose, 
kiti už šio kontinento ribų, 
yra kituose kraštuose. Pa- 
siųskima kareiviams Kalė
dų dovanų. •

Čia yra kilusi mintis, kad 
kareiviams būt nusiųsta ne
tik šiaip dovanų, bet ir iš lai ' Pittsburgh,
kraščių žinių, ypač tokių cleveland ir kitur, 
žinių, kurios juos įdomauja.
Kaip tai padaryti?

Sudarykite laikraščių 
iškarpas

kaip gyvena jų pažįstami, 
kur dabar yra jų draugai ir 
tt., taigi tokias žinias ir pa 
našias žinias iškirpę iš lai
kraščių ir pasiųskitė lietu
viams kariams. “Draugo” 
puslapiuose tokių žinių ne
stinga, todėl pasinaudokite 
tuo ir duokite žinoti kas de
dasi Chicagoje ir jos apy
linkėse ir kitose kolonijose, 

Detroit,

SKELBKITRS “DRAUGE*

Chicagoje, spalių 27 die
ną, bus Jungt. Amerikos 
Valstybių Laivyno Diena. 
Tą dieną eisena prasidės 10 
vai. rytą, prie Michigan ir 
Randolph gatvių. Eisenoj 
dalyvaus kaip 6,000 jūrinin 
kų ir marinų, laivyno kade
tai irgi dalyvaus eisenoje.

Po parado bus vyrų priė
mimas laivynam

PLATINKITE “DRAUGĄ'

Padarykite iš laikraščių 
įvairias iškarpas ir sulipdy- 
kite į atskirą padarytą kny
gą, kurioje sudėkite iš lai
kraščių tokias iškarpas, ku
rios labiasiai kareivius 
įdomauja, kaip pavyzdžiui, 
apie sportą, mokyklas, orga
nizacijas, apie draugus, ku
rie yra išėję į armiją ar lai
vyną, apie įvairius parengi- 
nus, kuriuose dalyavvo jų 
pažįstami, futbolo lošimą, 
žodžiu, iškarpykite tokias 
žinias, kurios kareiviui bū
tų įdomios, taip pat iškirp
kite gražesnius paveikius ar 
karikatūras ir visa tai su- 
lipdę į padarytą knygą, nu
siųskite kareiviui. Tokia kny 
gą išsiųskite iki lapkričio 
1 dienos.

Kokio didžio turi 
būti knyga

Kadangi pageidaujama, 
kad Kalėdų dovanos (Chris- 
tmas) nebūtų , sunkesnės 
kaip šeši svarai ir nedides
ni kaip batų paketai, tai 
žinoma ir laikraščių iškar
pų knyga neturi būti didelė. 
Geriausia, kad tokia knyga 
būtų šešių colių platumo ir 
vienuolikos colių ilgumo ir 
tebūnie knygos viršeliai ne
storo poperio ir nėra reika
lo jos viršelį pirkti brangų. 

Pasinaudokite ir “Draugu”

Patirtis rodo, kad mūsų 
kareiviai įdomaujasi kas 
vyksta namų aplinkumoje,

/

Trys groserninkai nu
bausti po 25 dolerius 
už mažinimą svorio

Užvakar teisėjas Cecil C,
Smith nubaudė groserninr 
kus: Eugene G. Sharp, 7103 
S. Western avė., ir Louis 
Shier, 9045 Mackinaw avė., 
po $25 už bulvių mažesnio 
svorio davimą. Taip pat nu
bausta National Tea Compa 
ny, 1019 E. 82nd. str., irgi 
$25 už mažesnio svorio da
vimą, parduodant vištas.

Illinois valstybėje 
laivyno diena

y
Gub. Green spalių 27 die

ną Illinois 'valstybėje pas
kelbė Laivyno dieną, kurio
je bus pagerbti vyrai, esan
tieji laivyno tarnyboje ir 
bus raginami, kad ir kiti pa 
sektų jų pėdomis.

Spalių 27 dieną praeis su 
šaunia ir didinga programa.

Didžiausias
pasirinkimas

Illinois technilogijos ins
titutams studentams netrū
ksta darbų. Šiemet baigę 
šią mokyklą asmenys galėjo 
pasirinkti iš penkių darbų 
sau patinkamą darbą.

Armijos aviacijos ka
detą skaičius auga

Pereitą pirmadienį į Ar- 
my aviation kadetus jau 
buvo įsirašę 11,242 vyrai.

Chicagos piety apylin
kėje žmones raginami 
gerti virintą vandenį

Trokas numušė priešgais
rinę pompą (fire hydrant), 
todėl Sveikatos Departamen 
tas ragina pietų apylinkėje 
gyvenančius gerti virintą 
vandenį.

Kad žmonės gertų virintą 
vandenį Chicagos pietų da
lyje įspėjo Dr. Bundesen, 
Sveikatos Departamento 
viršininkas.

Pataria susilaikyti 
nuo pergreitų vedybų

Karo metu jauni vyrai, 
pagauti romantiškos nutai- 
kos, po trumpų pažinčių, 
greitai apsiveda.

Dr. Ernest W. Burgess, 
profesor of sociology at the 
University of Chicago, pa
sisako prieš greitas jungtu
ves kareivių, ‘ nes jos žmo
nai neduoda ekonominio ir 
šeimininio gyvenimo tikru
mo. Greitas vadybos ne ko
kią turi įtaką į šeimos gy
venimą. Todėl patariama su 
silaikyti nuo pergreitų va- 
dybų.

Registruosis daugiau 
kaip pusė milijono 
motoristų

Manoma, kad Chicagoje 
apie 600,000 motoristų re
gistruosis dėl gazolino gavi 
mo. Aplikacijų blankai dėl 
gavimo gazolino kuponų bus 
gatavi apie spalių 27 dieną.

Jūsų elektros vielos yra brangios --

Elektros vielos gaminamos Iš gurno 
Ir varto — du matertolai, kurie yra 
labai reikalingi šiomis dienomis! Per- 
žiūrčkhe elektros vielas jūsų namuo
se, naudojant šią rodyklę. Bandykite 
užlaikyti jy vartojimą tiek ilgumo, 

kiek jy Išdlrbimas reikalauja!
I

KAIP UŽLAIKYTI VIELAS ILGIAU
TrA trys dalykai, kurie paprastai pri
veja prie vielų J»ld8v6Jlmo!

1.' ramCUA, iCflda tetraukiate vielų, 
raptaval netraukite — bet paimkite J 
ra n kis jungtuką. Neleiskite vielai su
sipainioti ar sus'.megstl Kada nevar- 
tojate, pakabinkite jų ant dviejų ka
bliukų plačiai atskirtų, kad lAvengus 
staigaus sulenkimo.

KUR IEŠKOTI SUGEDIMO VIELOSE

Įrengimų vielos lš- 
d ė ve Ja greitai vle-- 
tose kur viela įei
na -1 Jrenglmų ir 
taipgi apie jungtu
ką. Peržlūreklt vie
las lempų pamatuo
se.

a. KARftTIS. Taikykite vielas nuo ra
diatorių ar fltyminlų palpų. Ir tiesio- 
glnft saulės ftvleaa trumpina naudingu
mų gurno apis vielas.
«. BRftONITMAS Neleiskite .elektros 
vieloms sušlapti. Net Ir gumo-apdengtl 
extenslon vielos laikui bėgant prisitrau
kia drėgnumo.

KASLINK JCSŲ SUGEDUSŲ VIELŲ

Niekados neprafla- 
llnkit lAd6vėtas vie
las ifl po aklų—bet 
tuojaus pataisykite. 
Jei neesate tikri, 
kad patys galit pa- 
ta'svt, paflauklt el
ektros taisytojų. Jis 
tankiai gali Sunau
doti didesnę dal| 
senos vielos.

PUBLIC SERVICE CO. OF NORTHERN ILLINOIS

mu
X Aušros Vartų vyrų Ir 

moterų draugija, West Side.a
praeitą sekmadienį pirmoji 
išrinko atstovus į Federaci
jos šaukiamą lietuvių kata
likų konferenciją, kuri bus 
sekmad., lapkričio 15 d., Bri
ghton Park parapijos salėj.

X Sv. Jurgio parap. da
bar vyksta posėdžiai ir pasi
tarimai, suplanuoti skanius 
jubiliejinio bankieto pietus, 
ruošiasi orkestrai ir chorai. 
Spalio 25 d. bus didelės iš
kilmės.

> X P®s A. ir B. Rudokus, 
4044 So. Rockwell St., yra 
atvažiavęs Rudokų giminė 
— ūkininkas iš Michigan vai 
stybės ir atvežęs įvairių ū- 
kiškų gėrybių, kurias dalina 
savo kostumeriams. Ūkiuo
se šįmet viskas labai užde
rėjo.

X A. a. J. Kavarskas pa
laidotas vakar iš Gimimo 
Panelės šv. bažnyčios. Ve
lionis buvo West Side old- 
taimeris, galėjo daug papa
sakoti apie Chicago lietuvių 
praeitį, darbavos tvėrime Št 
Jurgio ir 'Aušros Vartų pa
rapijų ir draugijų.

X Leo Šalkauskas (Šilk), 
3343 S. Lowe Avė., tarnau
jąs kariuomenėj, gavęs po
ra savaičių atostogų jas pra
leido pas tėvus. Šią savaitę 
grįžta atgal į savo stovyklą 
No. Carolina.

X Lucija ir Jonas Zaikiai 
jau grįžo iš povestuvinės ke
lionės ir apsigyveno adresu 
4458 So. Fairfield Avė.

X Bonifacas Jovaišas, pla
čiai žinomas Chicago lietu
viams, kaipo veikėjas, dabar 
gyvenąs nuosavam ūkyje, 
buvo atvykęs į Chicago. Pa
klaustas apie ūkio gyveni
mą, sakė, juo patenkintas, 
nes lietuvis, sako, nuo seno
vės yra sugyvenęs su gam
ta. Jo sūnus dr. Alex jau 
kelinti metai kai yra U. S. 
kariuomenėj ir labai paten
kintas.

X LRKSA 163 kp. (Mar-
i

ąuette. Park) savo susirinki- 
i me, laikytame praėjusį sek
madienį, įgaliojo savo val
dybą — P. čižauską, J. Mic- 
keliūną, A. Poškienę ir ki
tus, atstovauti ją Lietuvos
Nepriklausomybei minėti ko
mitete. Be to, kuopa nutarė 
dalyvauti Sus-mo naujų na
rių prirašinėjimo vajuje.

X Amerikos Lietuvių Mo
kykla, 816 W. 33 Place, ru
deniui atėjus, veikia, kaip 
ir kitos mokyklos. Jos ve
dėju yra nuo seniai patyręs 
mokytojas Olekas. Mokina
ma anglų ir lietuvių kalbos, 
knygvedystės, stenografijos, 
rašymo mašinėle, aritmeti
kos ir pilietybės. Visi kvie
čiami naudotis proga. Prii
mami vyrai, moterys ir vai
kai, net ir tokie, kurie vi
siškai nemoka rašyti ir skai
tyti.
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