
No. 239

»,."an3 tHaf government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not periah 

from the earth.”

—Abraham Lincoln

PRirnia
The I.lthiianian Daily Friend 

PHBLISHED BT THE LITHHANIAM 
CATHOLIC PRE8S HOCIEJTT 

MIH So. Oakley Are., Cbl<n«nt nitnoto 
Telephone Canal 8010—1011

The moat lnfluentlal lithuanian Daily 
ln America

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

3c a Copy Chicago, Illinois, Pirmadienis, Spalio (October) 26 d., 1942 Kaina Sc Voi. XXVI

ROMMELIO LINIJA EGIPTE LAUŽIAMA
Netikėtai sukeltoj ofensyvoj be 
britų dalyvauja amerikiečiai ir kiti

Pasiryžta Rommelio jėgas sumalti 
ir atkovoti visą Viduržemio sritį

CAIRO, spal. 25. — Aš
tuntoji britų armija atakuo
dama ašies jėgas Egipto 
fronte jau įlaužė ašies lini
ją centre. Kovos vyksta. Ko
munikate pažymima, kad 
priešas atkakliai ginasi.

LONDONAS, spal. 25. — 
Paskelbta, kad britų ir ame
rikiečių bombonešiai, kurie 
dalyvauja Afrikos ofensyvo- 
je prieš ašį, nuskandino 4 
priešo submarinus ir 5 ita
lų laivus su karo reikmeni
mis. Be to, sugadinta eilė ki
tų laivų.-

CAIRO, Egiptas, spal. 25. 
— Atnaujinta ir papildyta 
britų aštuntoji armija Egip
to fronte netikėtai sukėlė 
prieš ašį ofensyvą sausže- 
miu, jūromis ir oru. Tikslas 
yra ašies korpusus į košę su
malti ir pagaliau išspręsti 
Vidurženąio jūros sričių liki
mą.

Ašies jėgas britai atakuo
ja trumpą j am fronte tarp 
Viduržemio jūros ir Quatta- 
'ra įdubimo. Be to, ašies ba
zės ir įsitvirtinimai atakuo
jami visu pajūriu. Sužinota, 
kad stiprios britų jėgos pa
siųstos aplink įdubimą ašį a- 
takuoti iŠ tyryno šono ir jai 
perlaužti nugarkaulį, nusi
driekusį iš Libijos Egiptan 
visu pajūriu.

Sukeltoje ofensyvoje svar
bų vaidmenį turi britų lai-

Britai bombardavo 
’tris Italijos miestus

LONDONAS, spal. 24 — 
Britų lakūnai praeitą naktį 
pakartojo atakas prieš Ge- 
noa ir Turiną ir dar trečią
jį miestą Savoną, šiaurinėj 
Italijoj. Pirmąją naktį la
biausia kliuvo Genoa mies
tui, o šį kartą, anot lakūnų 
Savona uostui ir karo pra
monės fabrikams. Anot oro 
ministerijos, iš paskutinės 
“išvykos” negrįžo trys bom- 

^bonešiai.

Daug japonų lakūnų 
žūsta Pacifike

SAN FRANCISCO, Cal. 
epai. 25 d. — Marynų korpu 
■o lakūnai, maj. J. L. Smith 
lr kap. M. S. Carl, kurie yra 
grįžę iŠ Guadalcanal, sako 
kad Solomon salose kiek vie 
na m žuvusiam amerikiečiu' 

^lakūnui tenka 10 žuvusių ja
ponų lakūnų.

vynas ir sąjungininkų (Am
erikos ir Britanijos) bombo
nešiai ir koviniai lėktuvai.
Laivynas bombarduoja jūros 
pakraščiuose ašies pozicijas, 
gi orinės jėgos daug kuo pa
deda sausžemio armijai.

Britų aštuntoji armija, 
kaip sužinota, yra sudaryta 
iš įvairių imperijos kariuo
menių dalinių, taip pat iš
lenkų, laisvųjų prancūzų, <,*Drau«a8" Acme te.epnou.

graikų ir kitų sąjunginių Boston’s Back Bay kavos vartotojai stovi eilėje, kokį Dloką ilgumo, kad gauti vieną 
tautų pulkų ir divizijų. Visi isvar4 kavos ir ketvirtį svaro arbatos, ši vienintelė krautuvė gavo naują transportą, 
daliniai perdėm išmankštinti
ir paruošti sunkiai kampa
nijai. Armijos vyriausioju 
vadu yra Įeit. gen. B. L.
Montgomery.

Per ašies vado gen. Rom
melio vykdomą ten ofensyvą 
britų aštuntoji armija buvo 
smarkiai apardyta. Gen.
Montgomeriui buvo pavesta 
armiją atnaujinti. Patsai 
Anglijos ministras pirminin
kas Churchillis buvo iškėlęs 
aikštėn, kad armijai reika
linga 50,000 naujų vyrų. Jis 
sakė, kad armija atsimesda
ma iš Libijos prarado daug 
brangintinų karinių reik
menų. Tai visa reikėjo pa
dengti naujais reikmenimis.

Sąryšy su ofensyvą Egip
te britų oro jėgos susimetė a- 
takuoti šiaurinės Italijos ka
ro pramonės centrus, kad 
sutrukdyti ašiai karo reik
menų pristatymą į Egipto 
frointą.

Japonai paėmę dar 
4 kitus lakūnus

IVASHINGTON, spal. 25. 
—Iš Tokijo per radiją pra
nešta, kad japonai nelaisvė
je turi dar kitus keturis a- 
merikiečius lakūnus, kurie 
kitados buvo atakavę Toki
jo.

U. S. vyriausybė nepasa
ko, kiek yra išviso dingusių- 
lakūnų po įvykusių prieš 
Japoniją atakų. Taip pat ne
žinoma, kad tie lakūnai ga
lėjo pakliūti japonams.

WASHINGTON, — Atlan
te nuskandintas sąjunginin
kų laivas, kuriuo buvo ve
žama 4,986 maišai kalėdinių 
siuntų U. S. kareiviams An
glijoje, pranešė karo depar- 

‘tamentas.

WASHINGTON. — Pra
nešta, kad šiauriniam Atlan
te nuskandinta du ameriko
niški prekiniai laivai, kurie 
ra kitais buvo lydimi į Ru
sijos šiaurinius uostus.

PRIE ARBATOS IR K A VOS STOVI EILES

U. S. senatas pravedė 18 ir 19 m. 
amžiaus jaunuolių drafto bilių

Prisegta pataisa kad pašauktieji
turi būti vienerius metus mankštomi

' - * »• •
WASHINGTON, spal. 25 priešinosi pataisai. Prie jų 

prisijungė kai kurie senato
riai. Jie sakė, kad mankštos 
ilgumo klausimą palikti ka
ro vadams, nes kai reikia su 
priešu grumtis nėra laiko 
galvoti apie ilgus naujokų 
mokslinimus.

— Senatas vakar pravedė 
18 ir 19 metų amžiaus jau
nuolių karinio drafto bilių. 
Tačiau su pataisa (amend- 
mentu). .

Ta pataisa yra reikšmin
ga. Pažymėta, kad pašaukti 
karo tarnybon jaunuoliai 
mažiausia vienerius metus 
turi būt savo šaly mankšti
nami ir mokslinami ir anks
čiau neturi būti siunčiami į 
karo frontus užsieniuose.

Šiuo klausimu vyko karš
tos diskusijos, kadangi ad
ministracija ir karo vadai

Kap. Rickenbacker 
dingo Pacifike

WASHINGTON, spal. 25. 
— Prieš keletą dienų Paci
fiko vandenyne dingo žymu
sis Amerikos lakūnas kap. 
E. V. Rickenbacker, kurs iš 
Havajaus Salų skrido į kitas 
salas su slapta misija. Nie
kur nerandamas.K

Dabar vyriausybė iškėlė 
aikštėn, kad su juo lėktuvu 
skrido kiti septyni kariškiai.

Lėktuvas nukrito;
12 asmenų žuvo

PALM SPRINGS, Cal. 
spal. 25 d. — American Air 
Lines lėktuvas smogė į gru
baus San Jacinto kalno ant- 
šlaitę ir sudegė. 12 .asmenų 
žuvo.

STOCKHOLMAS. — Nor
vegams gręsia bado pavo
jus, kai naciai grobias! įvai
rius maisto produktus.

Pataisos šalininkai gi ar
gumentavo, kad neišmankš- 
tiutus jaunus vyrus siųsti į 
frontus yra lygu juos siųsti 
į skerdynes. Nes kovų lau
kuose jie susidurs su užgrū
dintais priešo veteranais ka
reiviais.

Šios pataisos nelietė že
mesnieji kongreso rūmai. 
Tad šis klausimas bus spren
džiamas abiejų rūmų komi
tetų konferencijoje, kuri ati
dėta po įvyksiančių lapkri
čio 3 d. rinkimų.

Be to, drafto aktui pripa
žinta kita pataisa. Drafto 
boardai įpareigojami ne
šaukti karo tarnybon tų vy
rų, kurie reikalingi darbams 
farmose.

Stalingrado gynėjai atmušė 
dvi pašėlusias vokiečių atakas

MASKVA, spal. 25. — Sta
lingrado fronte praeitą nak
tį rusai atmušė dvi pašėlu
sias vokiečių atakas su di
deliais nuostoliais priešui, 
pareiškiama išleistame so
vietų komunikate.

Miesto šiaurvakaruose vo
kiečiai veltui kamuojasi iš 
naujo užimti pozicijas, ku
rias rūsai iš jų paėmė. At
mušamas vokiečių mechani
zuotas gausus dalinys. Apie

Naujas laivyno vadas 
Solomon saloms

WASHINGTON, spal. 25 
d. — Laivyno departamen
tas paskelbė, kad vice adm. 
Robert L. Ghormley, U. S. 
jūrinių jėgų vadas Pietų Pa-1 
cifiko srity, atšauktas iš tos 
vadovybės ir jo vietoje pas
kirtas vice adm. William F. 
Hasey, Jr.

Kol kas dar nepasakyta 
kokias naujas pareigas, gaus 
vice admirolas Ghormley.

Pacifike viso U. S. Laivy
no vyriausias vadas yra 
adm. Chester W. Nimitz.

Britų lakūnai 
atakavo Milaną

LONDONAS, spal. 25 — 
Britų bombonešiai trečiąją 
naktį atakavo Italiją. Pasku
tinį kartą kliuvo Milano 
miestui ir keliems * kitiems. 
Anot britų, Milane sukelti 
dideli priešui nuostoliai. 
Kliuvo ir rezidencijoms.,

(Anot Romos pranešimų, 
Milane žuvę 48 civiliniai. Su
žeistųjų keletas šimtų).

(
LONDONAS. — Ateinan

čiais metais žada savo vietą 
apleisti Indijos vice kara
lius lordas Linlithgow.

400 vokiečių nukauta ir ru
sai kaip plieno siena neįlau- 
žiama.

Pačiame mieste daugiau 
griuvėsių kvartalų atimta iš 
vokiečių.

Miesto pietų šone rusai į- 
laužė priešo liniją, nukovė a- 
pie 120 vokiečių ir pasistū
mė kiek pirmyn.

Kaukazo fronte priešas 
visur sulaikomas.*

I

Šauniai, iškilmingai minėjo Sv. Jurgio 
parapijos jubiliejų

Dalyvavo Arkivyskupas, guber
natorius ir mayoras 
"Šis jūreivis yra simbolis šios 
parapijos veiklos" - Ark. Stritch
Vakar šv. Jurgio parap. te, dalyvavo ir bažnytinėse 

buvo susirinkę tiek žymių iškilmėse, 
žmonių į vieną vietą, kad gal j Jo Eks. Sam. A. Stritch, 
niekur Amerikoj taip pana-, Chicagos Arkivyskupas, pa- 
šiai nebuvo įvykę lietuvių sakė menišką pamokslą ir ti- 
paminėjimuose. į krai .nustebino visus. Savo

Pralotas Kruias ir šv. Jur- ' Pamokale Arkiv- Stritch pa-

gio parap. tikrai gali džiaug-1 br8ž5' "bus toika’ kai 
A—A-- bėgs vėl prie. Kry-tis sensacingu susibūrimu į 

50 metų jubiliejų.

Šaunios iškilmės
Šv. Jurgio parap. 50 metų

jubiliejaus iškilmės prasidė
jo iškilmingomis šv. Mišio- 
mis 11 vai. Niekad bažny
čios istorijoj nebuvo sutilpę 
tiek žmonių šioje bažnyčioje. 
Visi tie žymesnieji svečiai 
kurie vėliau dalyvavo banke-

Bombonešiai atakavo Rabaul; 
daugiau japonų laivų nuskandinta

GEN. MAC ARTHUR ŠTA
BAS, spal. 25 d. — Didieji 
sąjungininkų bombonešiai, 
kurie visas laikas teikia vi
sokeriopą pagalbą J. A. Val

stybių jėgoms Solomons, iš 
naujo atakavo japonų bazę 
Rabaul, New Britain salų 
grupėje. Tenai jie nuskandi
no, arba sugadino 10 japonų 
laivų — kruizerį, naikintu-

CHICAGOJE
Laivyno diena

Rytoj, spalio 27 d., mini
ma Laivyno Diena. Sukanka 
167 metai kąip U. S. laivy
nas įkurtas.

Išdavikų byla
Šiandien Chicagoj federa- 

liniam teisme prasideda by
la išdavikams vokiečiams, 
kurie turėjo artimųjų San
tykių su nugalabintais sa
botažininkais.

žudikė kalta
Kriminališkų bylų teisme 'būrėjo i tūbą ir atsisakė 

prisiekę teisėjai — 8 mote-1*^1. 
rys ir 4 vyrai — pripažino! LONDONAS, spal. 25. —
kalta Mrs. Eleanor Willi- 
ams, kuri nušovė savo buvu
sį mylimąjį Gordon Mc- 
Naughton. Teisėjas paskirs 
jai bausmę.

Tūbos pabūgo
Cook apskrities kalėjime

laikomas plėšikas Irwin Ka
dens pranešė, kad jis alksiąs.

tautos 
žiaus”.

Iškilmingas banketas
Iškilmingame bankete kal

bėjo Jo Eks. Arkiv. Stritch, 
gub. Green, mayoras Kelly ir 
visi aiškiausiais žodžiais pa
brėžė faktą, kad jie tikisi ir 
kiek tik jie išgalės prisidės 
prie Lietuvos iškėlimo į lais-

(Nukelta į 2 pusi.)

vą ir 8 transportus ir preki
nius laivus, pareiškiama čia 
vakar išleistam komunikate. 
Visi minėti laivai audarb a- 
pie 50,000 tonų.

Komunikate sakoma, kad 
kruizeris, naikintuvas ir du 
dideli prekiniai laivai, regis, 
nuskendo; vienas didelis pre
kinis laivas smarkiai ištik
tas ir sugadintas; kitiems 
penkiems laivams bombomis 
tikrai pataikyta.

Rabaul atakuotas iš že
mumų ir prieš saulėtekį. Ne
paisant japonų priešlėktuvi
nių patrankų veiksmų, bom
bonešiai saugiai sugrįžo.

Kiek pirmiau sąjunginin
kų bombonešiai atakavo ja
ponų okupuojamą Buin prie
plauką, Bougainville.

Guadalcanal saloje japo
nų atakos atmušamos. O 
Naujoje Gvinėjoj australai 
daro pažangą.

Kalėjimo viršininkas parodė 
jam guminę tūbą ir pareiš
kė, kad jis prievarta bus 
valgydinamas. Kadens paai-

Šio miesto civilinės apsau
gos darbininkų konferencL 
joje kalbėjo mokslininkas J. 
B. S. Haldane. Jis įspėjo 
londoniečius būti pasirengu
siems, nes priešas gali su
simesti Angliją atakuoti 
nuodingomis dujomis. Naciai 
gali imtis tokio desperatiš
ko žygio.

9
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SAVAITES APŽVALGA

Hitlerio tvarkraštis
Savo kalboje Sportpalaste 

rugBėjo 30 d. Adolfas Hit
leris užtikrino vokiečius, kad 
Stalingradas bus paimtas. 
‘‘Dėl to būkit tikri”, jis sta
čiai tvirtino. Stalingradas 
betgi laikosi daug ilgiau, ne
gu naciai kada nors sau tą 
vaizdavosi ir rusų priešini
masis stipriai suardė vokie
čių armijos tvarkraštį. Tas 
vienas faktas, nekalbant jau 
apie kitus praeities neišsi
pildžiusius pranašav i m u s, 
būtų turėjęs Hitlerį padary
ti atsargesnį su naujais pra
našavimais. Nežiūrint to, jis 
buvo užtenkamai “mulkis” 
ir davė vokiečiams pasiža
dėjimą, kad Stalingradas 
bus paimtas. Matyti, šį kar
tą jis tikėjosi esąs tikras 
dėl savo pranašystės.

Bet dabar pasirodo, kad 
įvykiai dar kartą suardė 
Hitlerio tikriausias viltis. 
Dvi savaites po to, kai Hit
leris sakė, jog Stalingradas 
bus paimtas, Stalingradas 
ne tiktai laikosi, bet daugė
ja dargi ženklų, kad vokie
čių armija būtų linkusi at
sisakyti ir ilgainiui gal at
sisakys nuo Stalingrado, 
kaip nuo blogo biznio; ly
giai taip, kaip tai įvyko per
nai metais su Maskvos puo
limu. Vokiečių nuostoliai 
žmonėmis ir karo medžiaga 
Stalingrade buvo itin žymūs. 
Reikalas sukoncentruoti di
deles jėgas ties Stalingradu 
naciams plačiai užkerta ka
ro operacijas kitose fronto 
vietose. Pagaliau, paskutinė
je, bet ne menkiausioje vie
toje yra tas samprotavimas, 
kad jei kovos ties Stalingra
du užsitęs ilgai, didelis skai
čius vokiečių kareivių gali 
susidurti su nauja Rusijos 
žiema, vietose toli nuo leng 
vai apginamų centrų. Todėl, 
bent šiais metais, Hitleris 
gali dar pasigailėti savo žo
džių apie Stalingrado paė
mimą.

Racionuofa vyrų 
pajėga

“Mes mokomės racionuoti 
medžiagą; dabar mes turi
me mokytis racionuoti vyrų 
pajėgą”.

Šitie Prezidento Roosevel
to žodžiai, pasakyti praeitą 
savaitę, rodo naują, didelį 
žingsnį į visuotiną, totalinį 
karą. Jų reikšmė yra labai 
didelė. Jie iškėlė problemą, 
kaip tinkamiausiai naudoti 
darbą karo gamyboj, davė 
perspėjimą, kad ta proble
ma turi būti išspręsta, dargi 
jei dėlto darbininkams šiuc 
tarpu tektų atsisakyti nuo 
dabar turimų darbų. Jie nu
mato galimybę draftuoti A 
merikos vyrus bet kokiems 
darbams: giriose, laukuose 
dirbtuvėse, kokie tiktai bu«

* reikalingi pagreitinimui per 
galės mūšio laukuose. Jie 
nutiesia kelią sudarymui ik 
1943 metų galo kovos ir in
dustrinės armijos iš 65.000,- 
000 žmonių, pusės visų mū
sų krašto gyventojų.

Prezidento žodžiai buvo y- 
patingai svarbūs dar ir tuo, 
kad jis iškėlė reikalą numuš

ti į armiją šaukiamų vyrų 
amžių, įtraukiant į ją 18 ir 
19 metų vyrus. Prezidento 
siūlymas susilaukė greito 
pritarimo iš kongreso. Perei
tą savaitę abejų rūmų kari
nės komisijos pritarę įsta
tymui įtraukti apie 2,500,000 
18 ir 19 metų vyrų į draf- 
tuojamą amžių. Atstovų Rū
mai greit ėmėsi tą įstatymą 
išleisti ir to paties Laukia
ma iš senato.

rr rrPlanuojamas ūkis 
Aliantams paremti

Formuojasi planuojamas 
ūkis, kurs apima visą prieš 
Hitlerį kariaujantį pasaulį.

Visi Jungtinių Tautų na
riai buvo užkviesti patiekti 
sąrašą dalykų, kurie jiems 
yra reikalingi karo ir civi
liam reikalui ir taip pat duo
ti žinių apie jų ūkiškus iš
teklius ir patiekti tas visas 
informacijas bendrai „gamy
bos ir išteklių komisijai čia. 
Laukiama, kad atsakymai į 
išsiųstus klausimus bus gau
ti iki šių metų galo.

Pagal planą, ant kurio Ka
ro Gamybos Komisijos pa
reigūnai dirbo kurį laiką,
numatoma karinius ir mini-s
malinius civilius atš-kijzų. • , ■ į,
Jungtinių Tautų ę.a.reikąlai’ri- 
ra«8 suderinti su turimais 
ištekliais, tikslu pasidalyti 
lygiomis ir tuo pagreitinti 
Aliantų pergalę.

Šitas planas. Karo Gamy
bos Komisijos (WPB) pa
reigūnai sako, bus suderin
tas su karo strategijos di
džiuoju planu, kurį Aliantų 
karo vadai išdirbs.

Turėdama tas informaci
jas Jungtinė Gamybos ir Iš
teklių Komisija, į kurią da
bar įeina Anglijos ir Jung
tinių Valstijų atstovai, ga
lės planuoti gamybą ir siun
timą karo medžiagos į Pa
cifiko ar Atlanto karo fron
tus ir reguliuoti laivų, orlai
vių ar tankų gamybą, kaip 
karo situacija to reikalaus.

Biddle reikalauja 
mirties bausmės 
sabotažninkams

Generalinis Prokur oras 
Biddle kreipėsi į kongresą 
prašydamas išleisti įstaty
mą, kurs numato mirties 
bausmę arba kalėjimą iki 
gyvos galvos už kiekvieną 
sabotažo aktą, už šnipinėji
mą ir už kitokią pagalbą 
priešui.

DB. VAITUSH, OPT.
LIRTUYIS

M
Optometoieally Aklą 8]

Palengvina akių įtempimą kuria 
esti priežaatimi galvos ■kaudėjlmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karttj, atitai
so trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. SpedaK atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo lt ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, a No-

dėlloj pagal sutartų. 
Daagely «t«ltlkta.ų akys atttatar- 
mea ke akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland Ar. 
Fimas IABDS 1223

h. Jurgio parapijos 
jubiliejaus iškilmės

(Atkelta iš 1 pusi.)

vųjų tautų tarpą.

Ark. Stritch pažymėjo, 
“Šis jaunas jūreivis, kuris 
sėdi prieš mane yra simbo
lis, ką ši parapija per tuos 
50 metų yra davusi Ameri
kai”. ,

Mayoras Kelly išsireiškė,
jog “mums reik melstis nuo
širdžiai, kad visas pasaulis 
prieitų prie garbingos taikos 
ir kad Lietuva vėl būtų lais
va. Ir su Dievo pagalba tas 
tikrai įvyks”.

Gubernatorius Green tvir 
tai pabrėžė, jog Lietuva, 
“laukia mūsų galingos A-r 
merikos, kad paliuosavus 
ją nuo sunkaus prispaudi
mo”.

Tokio įstatymo tikslas, sa
ko generalinis prokuroras, 
yra bausti su atitinkamai 
griežtomis bausmėmis visus 
asmenis, kurie, norėdami pa
gelbėti priešui, vykdo, ban
do vykdyti, ar rengiasi vyk
dyti sabotažą, šnipinėti ar 
kaip kitaip kenkti. To įsta
tymo tikslas taip pat yra 
išplėsti dabar veikiančių į- 
statymų nuostatus link as
menų, kurie slepia priešo a- 
gentus, priešo tautų gink
luotų pajėgų narius, arba 
kurie priešo interesuose yra 
įsitraukę į kenksmingą veik
lą.

Asmuo kaltas dėl tokių 
prasižengimų, būtų baudžia
mas mirtimi arba kalėjimo 
bausme i k i gyvos gaivos, 
arba jei teismas rastų gali
ma, būtų baudžiamas ir ma
žesne bausme. Tokie yra to 
naujai pasiūlyto įstatymo 
nuostatai.

Ką reiškia 
pralaimėjimas

(Žemiau seka ištrauka iš 
pranešimo Elmer Davis, Ka
ro Informacijos Ofiso direk
toriaus).

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telef ome:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Prie vieno stalo vakar su
sėdę Jo Eks. S. A. Stritch, 
Gub. Green, UI. Vals. galva, 
Chicagos miesto galva, Ed. 
J. Kelly, pralotas Ambotas, 
teisėjas J. T.- Zūris ir kun. 
Inčiflra, kun. Skripka, kun. 
Valantiejus ir kiti.

Vakaro programą vedė p. 
Frank Mastauskas, buv. As- 
sistant States Attorney kiek 
metų atgal. Programą pildė 
dainininkai — Brazis, p-nios 
Piežienė, Juozaitienė, Anti- 
fonalis ir parapijos chorai 
prof. Ant. Pociaus vadovy
bėje.

Kandien daugiau iškilmių
šiandien šv. Jurgio parap. 

bažnyčioj toliau tęsiasi Ju
biliejaus atšventimas.

Atvyksta J. E. Vysk. Wil- 
; liam D. O’Brien atlaikyti iš
kilmingas šv. Mišias už vi- 

I sus mirusius Šv. Jurgio par. 
! narius.

Dabar Amerikos tauta jau 
turėjo užtenkamai progų su
prasti, ką reiškia totalinis 
karas ir ką reiškia tokį ka
rą pralaimėti. Mes žinome 
iš Prancūzijos ir iš bet ku
rios kitos nukariautos tau
tos pavyzdžio, kad pralai
mėti šiame kare reiškia ne
tekti visko. Jūsų dirbtuvės, 
bankai, įmonės atitenka prie 
šui. Jis perima į savo ran
kas nuosavybės šėrų daugu
mą, mokėdamas už jtfos tie
sioginiai ar netiesioginiai 
popieriniais pinigais, kuriuos 
jis tam tikslui atsispauadi-

LtKRTtB HAKTABA* 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinti* 
s t s a k s aringai 
pHatnamą kalną

JOS F. BUDRIK
KBAVTDVUnS

3241 So. Halsted Sf.
Telefonas:

Calumet <591
NL BADIO PATAISYMO

ataugos usmig puaaay įmupomos mamai

VABVNŠ MMB

DR. T. DUNDULIS
•TDTTOJAl H OSSUHM* 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL* 1—3 ir 0—8:30 P. H 

Trečiadieniai* pagal antartį.

Res. 6958 S; Talman Ave.
Ree. Tel. GNOveMK OGI?
Office Tel. HEMleck 9848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS A CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotus anai tarne 
2423 VVest Marguette Rd.

M. įaugi an.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR GHOtUBOAS

Ofiso vai.« ano 1-3; nno 0:30-8Ali
756 Weat 3Sth Street

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
___ Spenalln atidarymo pasiūlymas —

S "SI T’k Trumpam Laikui! ĮnkaMetna:—
f ri* 4* 4f I • MeluSiota Ak b, Kerniui-
I f 9 N at/J navlmas • Pataisymas Lon- <Cy|QC * f \ ar^ ( Vleeae fieglnys) • Pa-

ir Reisui. Reg. Kuinu 010.00 Viskas. 
EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 

RegiNtruotaa OptometrUtaa — Virš 30 Metų Patyrimo. 
Daug kitų Motiem likų F tylių Popui iarim*e Kainomis.

Tai Vra Ne "Balt” Sifily maa —• Mes Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
SOUTH ASMLAND AVE. TaL YARDS 0141

Antroa durys nuč Monlgomery Ward

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayctto 3210 
Re*. Tel. LAFayettc 0094

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzio 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Pknkt., fteštad. 8:30 Ud 9:30 vak.

ftelrmad Pagal Sutarime

Vteni žmonč* dartmojaai, 
kaip tštėft rinhdnmo* medų 
nuo kinkvienoN gėlės, o kiti 

K— kaip vorai, renka tiktai
nuodus.

na ir po to tos dirbtuvės ir 
įmonės daro, ką jis nori ir 
moka jam pelnus. Jeigu jū
sų drabužiai, namų įrengi
mai ar kas norą kitas prie
šui patiks, jis tą paims iš 
jūsų. Jis nepavogs, bent ne 
visuomet, bet rekvizuos ir 
užmokės už tai popieriniais 
oinigaia, kurių jis gali priai- 
spauadinti, kiek tik jam pa
tinka. Bet jūsų daiktai iš 
jūsų bus paimti ir jūs jų neb- 
matysit, o su pinigais jūs 
nežinoait ką daryt, nes ni»- 
ko negalima pirkti. Jeigu 
jūs esate farmeris, viskas, 
ką tik jūs rauginate, bus 
priešo paimta maitinti jo 
tautą. O jeigu jūs dėlto ba
dausite, tūkstančiai ir tūks- 
tančiąi Europoj jau mirė ba
du, viskas, ką jūs girdėsite 
bus kokio nors riebaus ir 
persišėrisio feldmaršalo per
spėjimas, kad nukariautieji 
turi badauti, nes pergalėto
jai turi būti sotūs. Pagaliau, 
pralaimėjimas reiškia, kad 
jūs galite būti pasmerkti 
vergauti, pasmerkti su ko
kio non Quislingo ar Lava- 
lio paslaugių pritarimu. To

1
N E W VICTORY 

HOSPITAL
Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vaL patarnavimas

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

Pilnai {rengtas MetUkoa Depart- 
meaaaa gydyrųul visokių Ilgų — 
■markių tr llglalklnlų.
I’iTluU (rengta* Chirurgijos Dc- 
partmentas, kur svarbias tr ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mingl ChtmrgU-Oaktarai.
PUnai įrengta Phy'4oth<*r<ų>y De- 
partnM-ntas prlskaltant Dlather- 
my, Ultru Vlolet Ray, Sinuso Idai 
ir kitus moderniškus metodus
gydymo.
Pilnai (rengtas X-llay ITepart- 
mentaa daktarams ir pacientams.
Nė rtenam vertam ligonini ne- 
bua atetamta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas tr priežiūra. 
Kaa Unk mokesčių, Muitarsline. 
kad būtų Joms ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

TaL OANal SUS

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

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
SekmacL, Trečiad. ir fteštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TaL REPobtto 7998

T«L OAŪrt 0887 '
Raa. toL: PROapeet 0659

DB. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIBUROAS 

1821 So. Halsted Street 
Roridsndja: 9090 So. Artoriaa Are.
VALANDO8- U v. ryto iki 3 popiet 

6 Nd 9 vaL vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ” DR. EMILY Y. KRUKAS

kie tipai dabar yra žinomi tų nuo Ukrainos ligi Kinijos,
visuose kraštuose, neišski
riant nei mūsų krašto. Jūs 
būsite pasmerkti vergauti ir 
kalti sau pačiam vergo re
težius. Pralaimėjimas tokia 
me kare reiškia, kad jūs ne 
tenkate visako, laisvės, nuo
savybės ir dargi gyvybės, 
jei jūs drįstate sakyti, kad 
jūs to nemėgstate.

Office of War Information

Lenką tremtiniai 
gali būti pradėti 
gabenti į USA

ADVOKATAS

(LKFSB). Lenkų vyriau
sybės premieras gen. Sikors
kis, kaip praneša “Polish i 
Feature and Nevvs Service”
Nr. 56, tarėsi su ambasad.
Biddle ir Herrimanu apie ga- i WHITNEY E. TARUTIS 
limybes lenkų tremtinius iš 
Rusijos atgabenti į Jungt.
Amerikos Valstybes. Jų ten 
yra keli milijonai išblašky-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreiva* Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvft 
9401 SO. HALSTED ST. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal antartį.

Office UL YARda 4717
Mamų tel PROapeet 1980 

BS. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniai* 

tr Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.H. 
d 147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir fteštadiemaia

Vaiandoe: 3 — 8 popiet,____

T»L YABds 2299

DU. C. VEZEUS
DANTISTAS

4045 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL* ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Beredej pagal ■atart*.

Telefonas: HEMleck 5849

DU. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR C1UBLBGAS

0757 8o. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

Popiet auo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 Iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

TeL Cicero 1494

DR. S. B. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kan ip. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

t ttd 4 popiet 7 IU 9 vakar, 
ir pagal intariL

Res. 1625 Sa 501h Avenue 
Tel Cicero 1484

per visą Sibirą.

Grąžomis yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Merė).

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų vlaain gy 
v.nlnaul. 8augoklte Jas, leisdami 
Iftegzainlnuoti Jae modernMkiausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali sutelkti.
85 SIETAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pušallna
visų aklų įtempimų ..

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

OFTOMETRItrTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
ftMonu: CAMAL 0538, Obi<wgt

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

Trečiad. lr SeStad. 8:80 a. m. 
IU 7:08 p. m.

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. < 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-toa
valandos vakare.

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tai ST4t> 7R7?

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

TeL YARda 8149

DB. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Ofiso Tel. ............ YIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS «
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4294 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik ausitariua

IUL CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos)

Tel. MlDivay 2880 Chicago, UL 
OFISO VALANDOS:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDO8
Noo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis noo 10 ik* 12 vai. dienų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadicnia^
pagal sutarti

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas YIRginia 2421
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SENIAUSIA LIETUVIU TAUPYMO
IR SKOLINIMO BENDROVĖ

J. MOZERIO, KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
ASS’N SEKRETORIAUS, KALBA, PASAKYTA PER

| RADIO lš WHFC STOTIES SPALIO 22 D.
Gerą vakarą gerbiami ra- bar yra 1535 ir jie sutaupę 

dio klausytojai! ! $885,000.00. Bendrovės tur-
Prieš keturiasdešimt šešis tas dabar atsieka $1,137,- 

metus, sumaningi ir tolima- 122.00. Gryno uždarbio ben- 
tantieji išeivijos lietuviai drovei atliko $41,000. Iš tos 
{steigė Bridgeporto ko’oni- sumos šėrininkams buvo iš
joję, Keistuto Taupymo ir dalintas 3Vž% sumoje $26,- 
Skolinimo Bendrovę. , 00,00, o likusieji $15 000,00,

Ši seniausia lietuviu tau- padalinti į įvairius atsargos 
pymo ir skolinimo bendrovė, reservus. Dabar atsargos re 
{steigta 1897 metais, prasi- servuose turime viso virš 
dėjo su mažu kapitalu, t’k- $68,000,00.
tai $14,500,00. Bet pasėjus Keistuto Taupymo ir Sko- 
sėklą bendradarbavimo, grei linimo Bendrovė yra patvir- 
tai įleido giliai šakn’s, gra- tinta kaipo saugi įsta’ga ir 
žiai augo ir gyvavo. Ji buvo priimta į narius Federal Sa 
pirmutinė lietuvių taupymo vings and Loan Korporaci- 
ir skolinimo įstaiga pasiekti Jos, Washington, D. C., ka

linimo Bendrovė turi nuosa
vą namą ir randasi adresu 
3236 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Neužmirštant, kad bendro 
vės saugumas priklauso nuo 
valdybos, dėlto turiu garbės 
suminėti Bendrovės valdy
bą ir direktorius, kurie susi 
deda iš sekančių atsakomin
gų patyrusių lietuvių:

Thomas S. Janulis, pirm.
Frank Dtksas, vice-pirm.
Joseph M. Mozeris, rašt.
Stanley Stanevich, ižd.

John W. Zacharewich, nuo 
latinis ir pirmutinis bendro
vės direktorius.'

John Mazeliauskis, direkt. 
Izidor Punauskas. direkt. 
Bruno Budrick, direkto

rius; jis dabar tarnauja ka
riuomenėje, aviacijos sky
riuje.

Naciai

rioj mūsų bendrovės nariu 
apdrausti iki

$1,000,000 00 turto.
Per šią į sta’gą daugelis pinigai yra 

lietuvių yra įsigiję nuosavy- $5,000.00. 
įbes ir praturtėję. Vieni ga- Nežiūrint, kad mūsų kra 
lėdami lengvais išmokėji- što ekonomikos regulaci- 
mais atmokėti paskolas, ki- jos irgi pasiekia bendrovę, 
♦•i galėdami taupyti mažo- bet vistiek esame pasiryžę 
miis' sumomis, prie kurio bu aprūpinti lietuvių visuome- 
vo priskirtas pritaikintas ne reikalaujant morgičiu 
atlyginimas kaipo dividen- pirkant namą arba atnauji- 
das. ,nant seną morgič’ų su ata-

Taigi, kad supsž’ndinti tinkamu nuošimčiu ir grei- 
tamstas su š:os bendrovės tu ir mandagiu patarnavi- 
veikla, noriu patekti k°letą niu.
skaitlinių iš raporto, kuris ! Toliau noriu pasiūlyti lie- 

'buvo šėrininkams patiektas tuviu visuomeninei, kad 
praeitą penktadienį per me- apart t’upymo ir skolinimo, 
tini susirinkimą. ,kreiptus į Ke;stuto Taupy-

Bendrovė pabarė per per- mo ir Skolinimo raštinę, rei 
eitus metus 77 paskolas su- kale hile kokio patarnavi- 
moje $260,000.00. Narių da- mo- Mūsų štabas: Marijona 

_______  Daunis iš C;cero ir Lucille
Dagis iš Brighton Park ir 
raštininkas yra susipažinę ir 
patyrę daugely klausimų, 
kurie dabar liečia visus pi
liečius, būtent valstijos re- 
gulacijos apie rendas, in
come taksus ir ta;p toliau. 
Mums bus malonu tomis in-

Teisybė nepakenčia tingi 
nių prabangos ir neišmanė
lių pasipūtimo.

A.
t

Demnlrrafy Radio
Pranešimas
Kalbės žvw»fls k«lbAfoi»i iš- 
rlnldmui R. s. M^KeoiKrb i 
Senatorius ir nž J. T.

^Zūri antram terminui!
Sekančios sava’tės bėgvi. forma ciiom’s ir patyrimais 

girdėsite svarbiu kalbu na- su jumis dalintis, 
sakytu iš radio stotieoW.G.- I Be to. Keiptuto Taupymo 
E.S. ir W.H.F.C. Kalbėtojai ir Skolinimo Bendrovė vra 
išaiškins, kodėl yra visiems autorizuota agentūra Karo 
svarbu lapkr. 3-čia dieną Bonams pardavinėti.
balsuoti vien tik už Demo 
kratų sąrašą.

Iš radio stot’es WHF.C„ 
10:15 vai. vak., penktadienį 
spalio 30 d., kalbės teisėjas 
John T. Zūris ir Frank Woi- 
dat; šeštadienį, spalio 31-mą 

Mieną, kalbės Al. G. Kums- 
kis ir Constantine Kairis.

Iš radio stoties W.G.E,S.. 
Šaltimiero programoj 8:00 
vai. vak., pirmadienį, spalio 
26 d., girdėsite Al. G. Kums 
kį; antradienį, 27-tą d., R. A 
Va Šalie; trečiadienį, 28-ta 
d., Michael J. Flynn; ketvir 
tadienį, 29-tą d., Jatk Juo 
zaitis; penktadienį, 30-tą d. 
Frank Woidat; ir pirmadienį 
lapkričio 2 d., teisėją John 
T. Zūrį.

Kalbėtojai pasakys kalbas 
)apie parėmimą teisėjo Zū- 

rio antram terminui, Ray
mond McKeogh į U. S. Se
natorius ir kodėl lietuviai tu
ri remti Prezidentą Roose
veltą lapkričio 3-čią dieną.
Pasiklausykite!

(Sk.)

Draugiškumas yra viena 
siela dviejuose kūnuose. 
(Pytagoras).

Keistuto Taupymo ir Sko-

SKELBKITfiS "DRAUGE”

PETRAS URBIKAS
Mirė Spalio 23 d. 1942 m.. 

3:40 vai. ryte sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr., Laukuvos 
parap., Girininkų kalino. Ame
rikoje Išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Adolfiną (po tėvais 
Žalandauskaltė—po pirmu vy
ru Petrauskienė): 5 dukteris: 
Ethel, Alvlna, Gertrude, Do
rothy ir Petronėlę (3 savaičių 
amžiaus); 4 žentus ir anūkę; 
2 posūnius ir 3 podu k res- 4 
brolius Joną, Kazimierą ir bro
lienę Oną, Antaną ir brolienę 
Oną. Leoną ir brolienę Oną jų 
šeimas Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolj Povi
lą, seserj Rozaliją ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4109 So. Campbell Avė., Tel. 
Virginia 3489.

Laidotuvės Įvyks antradienj. 
Spalio 27 d. 1942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Nekalto Prasid. šv. Pan. Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamadų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Dukterys, žentai.
Posūniai, Pothikrėš, Anūkė,
Broliai, Brolienes. Giminės.

Laidotuvių direktorius:
John F. Eudeikis, Telefonas
Yards 1741.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST

MONUMENT CO
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAT 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

41 firma virš 50 m. to* 
paėing geimo* rankose!

PERSONALIZED MEMOR1ALS AT NO ADDITTONAI COST

f 1

1

Memorial* Erected Anywhere

VForkmanship and Material Unexcel1ed — 
and Obtainable at Lovvųst Prices.

RT^V n WAR BONDS WTTH THE SAVING'

KREIPKIT1CS PRIE LIETUVIO

JOHN W PACHANKIS
Memher oi the Ltttinantan Oiamhre of Ornnmerce.

REZTDENCTJAMODERNI Hvldln? PARODA • I 
IK35 W Washlneton Blvd. I 

Tel ESTebrook
VALANDOS Kasdien 9-9 v vak

5919 Sonth Trov St 
Tel. REPubllc 4298 
SeStad Ir Sekm 9-6 vaL

grasina 
laikraštininkams

BERNAS, Šveicarija, spal. 
25 d. — Neseniai Berlyne į- 
vykusioj vokiečių spaudos 
konferencijoj nacių spaudos 
viršininkas dr. Paul Schmidt 
iškėlė grasinimų Šveicarijos 
ir Švedijos spaudai, ypač 
žurnalistams. Jis sakė:

"Kai kurie šveicarų ir šve
dų žurnalistai bus išvežti kur 
į stepes, arba Aziją, arba 
dar geriau, bus išsiųsti j ki
tą pasaulį, kai naciai įves 
naują santvarką”.

Be to jis papildė: “Vy
riausybės visados turi už
mokėti už langus, kuriuos 
spauda išdaužo”.

Šveicarijos federalinė ta
ryba, stovėdama už šveicarų 
spaudą, išleido pareiškimą, 
kuriame reiškia apgailėjimą 
dėl nacių tų grąsinimų laik
raštininkams.

Aiškėja, kad naciai vis dar 
svajoja apie savo “santvar- 

. kos ’ ’ įvedimą Europoje.

Perstaigus ar pergriež- 
tas sprendimuose

Savo sprendimuose esu 
perstaigus ir pergriežtas: o

tai pareina iš patirties trū

kumo. (Giosnė Borsiį.

MARIJONA
AMBROZA1TIENE

(Ito tėvais Balaitė)
Mirė spalio 24 d., 1942 m.. 

7:30 vai. vak., sulaukus gilios 
senatvės.

Gimus Lletuvoie. Kilo iš 
Raseinių apskr., Jurbarko par., 
Kuturių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dldeiame nuliūdime: 
5 dukteres — Ona l^vuraitienę 
Ir ios vyrą Joną. Barborą Juš
kai! ienę ir jos šeimą. Marijo
ną KUmlene ir Jos šeimą, Ve
roniką Juknienę ir jos vyrą 
Juozapą ir jų šeimą, Kotryną 
Raėkienę ir jos vyrą Dr. A. 
Račku: sūnų Joną ir Jo žmoną 
Mareellą ir jų šeimą: 16 anū
kų ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
GOtli Avė., Cicero, III.

Laidotuvės ivvks trečiadieni, 
spalio 28 <1. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta i švento 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje iv.vks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, po pa
maldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažisfamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Dukterys, žentai. 
Sūnus, Marti, Anūkai ir Ginil- 
riės.

laidotuvių direktorius Antanas 
Ii. Petkus — tel. Cicero 2109.

Gyvenimas atrodo trum
pas dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

••DRAUGAS” HEIJ* WANTF.D 
AI4VERTISING DEPARTMENT 

137 lio. Dearborn Street
Tel.t RANdolnh B4811.a48a

PATIINET MAKERS. TRIM SA ST
VERS IR RORTNG MACHINE 
HANDS. Patyrę prie rakandų frėtnų, 
gera užmokestis.
AMERICAN ITRNITIRE KRAME 

2610 W. Chicago Avenue

VYRAI REIKALINGI SPAPSTPV- 
f:MS RAŠALO DlRBTUVfiJE. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis.

A. E. HANDSCHY A CO.
538 So. Clark Street

BEI.P WANTI D VYRAI

AIUI ATIKE 1VINDERS
41.25 J valanda ir aukščiau. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės i —

M. GOl.DSCHMIDT A- CO.
1022 W. Jackson. tel. IIAY. 7.A&7

TOOL IK DIE MAKERS 
REIKALINGI

Prie svarbiu karės darbu. Diena Ir 
naktj shlftal. Atsikreipkite J dirb
tuvę arba pašaukite telefonu.
HAMMOND INSTRUMENT CO.

2015 N. VVestern Avė., tel. BRU. 4100

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
li stotie* WGE8 (1390), au Povilu Šaltimieru.

M
* A—

P0WER MACHINE 
OPERATORES

TIKTAI PATYRUSIOS 
Ypatingai Prie Pertaisymo 

MATYKITE MR. WAKNIN 
NUO 9 RYTO IKI PIETŲ
MORRIS B. SACHS

6638 SO. HALSTED

DIE-CA^TING DIE MAKERS
Tiktai patyrę. Aukščiausia užmokes
tis ir overtime. Pastovūs darbai. At
sišaukite asmeniškai arba pašaukite 
telefonu dėl pasitarimo.

KRONE DIE CASTING CO. 
3005 W. Carroll Ave„ KED. 3377 

V Y' R A I
Suvirš 50 metų senumo, prie parda
vimo. stoek. ir kitų darbu. Atsišau
kite bile dieną nuo 9 vai. ryto iki 
C vai. vakare.

KILIAI ANS PrRF, FOODS 
28 W. VVaslUngton

REIKALINGI AIRBRUSHERS — 
dirbti dienomis ar naktimis. Atsišau
kite sekančiai.

MILTI PRODUCTS, INC.
• 824 VV. 36th Street

VAIKINAI dirbti Stoek room. Pas
tovūs darbai, proga jsidirhti. 40 va
landų darbas, gera užmokestis dide
lėje kraučiu įstaigoje.

SEELEY 630C.

HELP WANTED MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie Palen
da r ussembly darbų; patvrimas ne
reikalingas. 3 dienu savaitė, geras 
Užmokestis. Kreipkitės J —

OAK STECIALTY CO.
063 VY. VV'asIiIngton Blvd.

BUI .LION EMBROIDERY DARRI- 
NINKftS reikalingos: moterys, kurios 
yra patyrusios prie npsiuvinėjimo 
darbu su auksuotais siūlais.

LAUTERER — 165 W. Madison

MOTERYS — PRIE NAKTIMIS 
VAIKYMO D.VRV

Nuo 6:30 vai. vak. iki 2:00 vai. ryto 
šešias naktis J savaitę.

Nuo Pirmad. ištisai šeštadienio. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

ATSIŠAUKITE PRIEŠ PIETPS I 
Emplovment Ofisą. 9-tnme nukšte. 

MAURICE L. ROTHSCHII.D 
State and Jackson

REIKALINGI AIRBRUSHERS — 
dirbti dienomis ar naktimiR. Atsišau
kite sekančiai:

MULTT PRODUCTS, INC.
824 VV. 36tii Street

DEFENSE DARBAI 
Tiktai Patyrusioms Merginoms. 

LINE SOLDERERS 
PUNCH PRESS OPERATORS 

HAND SANDER8 
CONTINENTAL RADIO TELE- 

VK4ION CORPORATION 
3815 VV. Armitagc Avenue

VYRAI
RETKA LINGĮ DIRBTI CICERO 

KARRS DIRBTUVĖJE. A B E L N I 
DIRBTUVES DARBININKAI T R 
PATYRĘ! PUNCH PRESS OPERA
TORIAI IR PATYRI;) ARC VVELD- 
ERS.

CECO STEEL PRODUCTS CORP.
5701 VV. 26TH ST. j

VYRAI REIKALINGI prie dilbiu- I 
vės darbu. Atsišaukite į BUDLONG ' 
PICKLE CO. 1840 Marcey St. (vie-, 
nas blokas į vakarus nuo 1900 Cly-J 
bourn Avė.) - Į

VYRAI
40 IKI 50 METŲ Į

Dieną lr naktj darbai. Aukščiausia 
mokestis dirbtuvėje dirbant 100% 
karės darbus. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo — MAN8- 
FIELD 7161 ar atsišaukite prie •

JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELLVVOOD, ILL.

PARDAVTMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreinkltės prie: 
Mr. VValter Nutow. 2200 W. 37th St., 
Chicago. Dl.. tel. LAFayette 60#8.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr' numeratas lr 
Išnešioti skaitytojams lalkrašč'us. Pi
niginis atlyginimas lab-i gem« At
sišaukia J ‘DRAUGO” RAŠTINI?, 
2334 So. Oakley Avc.. Ch'c&go, III.,

15.000 JNEŠIUR GALIMA PIRKTI 
18 APARTMENTŲ NUOSAVYBĘ — 
ant ryt-žieminio kampo Paulina ir 
VVarren Blvd. 12 apt. po 3 kamb. ir 
6 apt. po 4 kambarius. Kreipkitės j:

A. B. I.AZORIS '
Tol. DEArbom 0651, 123 W. Madison

PARSIDUODA GREITU LAIKU 
Parsiduoda greitu laiku lotas ant 
VVestern Avė. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite savininką:

PETRĄ VENGEI, IAUSKA 
4500 8 Tahnan Avė. Tel. Lai. 4112

PARSIDUODA — du namai. Geroj 
vietoje, už prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo—ilga. Kreipkitės 
prie SAVININKO; 10753 SO. WA- 
BASH AVĖ. (užpakalyje 2-tram 
aukšte). .................... ..  ,

Laimė ne tik akla, bet ji 
apakdo ir tuos, kuriuos ji

PLATINKITE “DRAUGĄ” glosto. (Ciceronas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone* YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 ĮVEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M., PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8572

S8B4 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

P. I. RIDIKAS
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Juo toliau, juo geriau
Šioj karštoj rinkimų kampanijoj lietuvių ir Lietuvos 

klausimas vis tik gana plačiai yra iškeliamas.
Savo tikslo tuo žvilgsniu atsiekiame.
Mūsų dienraštis ta kryptimi dirbo. Jo vedamoji šioj 

kampanijoj mintis buvo ir yra, kad visi kandidatai, 
ypač į svarbiąsias vietas, aiškiai pasisakytų, ar jie yra 
lietuvių draugai, ar jie, reikalui esant, padės mūsų tė
vų kraštui išsilaisvinti ir atsistatyti laisvu ir nepriklau
somu.

Jei kitos tautinės grupės siekia gauti ir gauna užtik
rinimus, kad jų tėvų kraštai bus atstatyti laisvais, ko
dėl gi mums tokio užtikrinimo nereikalauti. Juk ir mes 
nemažiau už kitus (gal dar net daugiau) dedamės prie 
Jungtinių Valstybių pastangų laimėti šį karą.

Illinois valstybės svarbieji kandidatai į senatą ir kon
gresą aiškiai ir nedvejodami pasisakė stovį už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. „

Tuo mes džiaugiamės, nes tai, ištikro, yra stambus 
laimėjimas. Šiuo metu turėti senate ir kongrese drau
gų yra nepaprastai didelės reikšmės dalykas.

Šiuo tarpu mes turime konstatuoti malonų faktą, kad 
demokratų partijos kandidatas į senatorius Raymond 
S. McKeough, kalbėdamas praėjusį penktadienį lietuvių 
veikėjams, biznieriams ir laikraštininkams Illinois At
letų Klūbe, pabrėžė, kad jis visu griežtumu stovi už 
Prezidento Roosevelto pastangas laimėti ne tik kara, 
bet ir taiką, laimėti tokiu būdu, kad

taika būtų teisinga ir pastovi, kad visur būtų įgyven
dinti Atlanto čarterio visi astuoni punktai, kad visos 
pavergtosios tautos būtų išlaisvintos ir kad Lietuva 
vėl galėtų gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Šis R. S. McKeough pareiškimas aiškiausiai supuo
la su Prezidento Roosevelto pareiškimais ir dėl to, rei
kia manyti, tai nėra tušti priešrinkiminiai žodžiai.

Tame pačiame susirinkime kalbėjo ir kandidatas į 
kongresmanųs (at large) Benjamin Adomowski.

Tai jaunas, iškalbus, energingas ir apsukrus politikas. 
Jis savo kalboj ilgėliau apsistojo prie Prezidento

Roosevelto duotų pareiškimų Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijai 1940 m. spalių mėn. 15 d. Baltajame Na
me. Prezidentas, anot jo, lietuvių neužvils. Jis savo žo
džių nemainys. Kaip jis stovėjo už nepriklausomą Lie
tuvą ir kitas pavergtas tautas, taip ir stovės. Jis, kaip 
ir p. McKeough, esąs pasiryžęs šimtu nuošimčių remti 
šį Prezidento nusistatymą.

Kalbėjo teisėjas Jonas Zūris ir kiti. Tačiau progra
mines kalbas pasakė kandidatai į senatą ir kongresą.

Tad, tikrai yra džiugu, kad yra kandidatų, kurie lie
tuvius pažįsta, kurie pavergtos Lietuvos žmonių didie
siems vargams prijaučia, kurie žada padėti mums at
statyti Lietuvos nepriklausomybę.

Bičiulių mūsų tauta turi. Tik patys daugiau dirbki
me ir aukokimės. . ,

Lietuviškieji bolševikai nori būti ruskiais ir tiek.
Tiesiog gaila tų žmonių.
Šiomis dienomis jų noras būti rusais taip aukštai pa

kilo, kad jie net Rusijos carą pradėjo girti.
Chicagos bolševikų laikraščx-o redaktorius apie tai pa

pasakojo “The Chicago Sun” redaktoriui'.
Jis ir daugiau dalykų papasakojo.

Girdi, dauguma lietuvių esą pro-rusai dėl to, kad
jie rasiniais ryšiais esą surišti su rusų tauta.

Ar jūs kuomet nors girdėjote tokią nesąmonę?
Patys rusų mokslininkai sako, kad lietuviai jokiu 

būdu nėra giminingi rusų tautai ir jie, išviso, nepri
klauso slavų rasei.

Tačiau Andruliai, Bimbos ir kiti jiems panašūs kabi
nasi prie rusų ir tiek. Jie ga.tavi rusų kojas išbučiuoti, 
kad juos rusais pripažintų.

Netenka dėl to stebėtis, kad lietuviškieji bolševikai 
ir kūnu ir siela parsidavė Rusijos bolševikiškam ko
munizmui.

Netenka stebėtis dėl to, kad jie ir Lietuvą ir visą 
lietuvių tautą stengiasi Rusijai parduoti.

Bolševikiškųjų laikraščių redaktoriai taip didelę mei
lę rodo rusų tautai (gal labiau rusiškam komunizmui), 
kad jie skaito Lietuvą esant permaža, kaipo jų dovana 
Sovietų Rusijai. Jie norėtų visą Ameriką jai paaukoti.

Bolševikai, dėl to, tik sovietams ir tedirba. Ir pla
čiam pasauliui (per The Chicago Sun) jie skelbia, kad 
jų pastangos eina ne Jungtinių Valstybių, ne Jungtinių 
Tautų karo laimėjimui, ne Lietuvos išlaisvinimui iš 
kruvinų nacių nagų, bet tik tam, kad lietuvių tautą 
surišti su rusais stipresniais “giminystės’’ ryšiais.

Tais tai sumetimais Andrulis-Andrulevičius “The Chi
cago Sun ” painformavo, kad lietuviai yra pro-rusai. Kad 
tai įrodyti, jis pranešė, jog komunistų, Graičiūno va* 
dovaujama, “Victory Conference” Rusijai surinko po
ra tūkstančių dolerių, o Amerikai nieko.

Tais tai numetimais lietuviškojo komunistų šlamšto 
redaktorius nematė reikalo priminti, kad patrijotingi 
Chicagos lietuviai visais galimais būdais remia Prezi
dento Roosėvelto pastangas Berlyno-Tokio ašiai sudau
žyti, kad Chicagos lietuviai už milijonus dolerių U. S. 
karo bonų išpirko, kad tūkstančius dolerių Amerikos 
Raudonajam Kryžiui suaukojo.

Jei lietuviškieji bolševikai netrokštų būti rusais, jie 
taip neklajotų, jie rusų giminėmis nesivadintų.

Remiame ir mes Rusiją, kaipo Amerikos talkininkę 
šiame kare, tačiau tas mūsų neverčia išsižadėti lietu
vybės, neverčia Lietuvą Rusijai parduoti.

Bet, jei bolševikų redaktoriai taip jau labai nori būti 
ruskiais, kas jiems tai gali drausti. Teprigaudinėja sa
ve. Bet tenesistengia kitus suvadžioti. Tokius išgamas 
mūsų visuomenė turi šluoti lauk iš savo tarpo ir taip 
pat apvalyti savo namus nuo jų šlamštų.

Ar ilgas bus karas?
Japonijos militaristai savo žmonėms nuolat kala, kad 

karas su Jungtinėmis Valstybėmis bus ilgas.
Bet Amerikos žmonių atsakymas jiems turi būti: vi

somis galimomis jėgomis remsime savo vyriausybės ir 
kariuomenės pastangas, kad tik greičiau sutriuškinti 
Japonijos militarizmą.

Tokiu būdu japonų militaristų pranašavimai neišsi
pildytų: karas būtų trumpas.

Bet ar karas bus ilgesnis ar trumpesnis, jis tol neuž
sibaigs, kęl japonai ir jų talkininkai naciai su fašis
tais nebus visai nugalėti.

Lapkričio 1 d. prasideda Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoj vajus, kuris duos daug progų susipažinti su ta 
organizacija ir prie jos prisirašyti.

SPAUDOS APŽVALGA
Naciu bernai

Didįjį muziku palydėjus
Muzikos mylėtojai, kultūringoji Chicagos visuomenė 

liūdi didžiojo muziko dr. Frederick Stock,kuris praėju
sią savaitę buvo iškilmingai palaidotas.

Jis mirė sulaukęs 69 metų amžiaus. Didesnę savo 
amžiaus dalį pašventė Chicagos kultūriniam ūgiui kel
ti, per daug metų diriguodamas šauniąją Chicagos sim
fonijos orkestrą, kuri prilygsta geriausioms pasaulio 
tos rūšies orkestrams. Jei Chicagos simfonijos orkestrą 
į tas aukštumas buvo iškelta, tenka dėkoti velioniui 
dr. Stock, kuris jai visas savo jėgas ir sveikatą paau
kojo.

Velionis huvo pasaulinio masto muzikas. Jo mirtis, 
tai didis nuostolis ir Chicagai ir visai Amerikos visuo
menei

“Amerika” rašo:
“Komunistų spauda vėl pradėjo ėdti iš Maskvos 

gaunamus buvusių Lietuvos raudonųjų kvizlingų kal
bas, kurios, matyti, skelbiamos per radiją ir skiria
mos nacių trempiamos Lietuvos žmonėms. Tose kal
bose yra nemaža tiesos apie nacių žiaurumus, bet kas 
gali jų žodžiams tikėti, kai apie Lietuvos išlaisvinimą 
šneka tie žmonės, kurie buvo vyriausi pirmų paver
gėjų pataikūnai, kurie neturėjo mažiausios laisvės.

“Tas kalbas Lietuvos žmonėms sako tie, kurie pa
dėjo pavergėjam sudaryti Sibiran tremtinių lietuvių 
sąrašus. Juk tai žmonės, kurių vardu pavergėjai už
darė visas organizacijas, laikraščius, pavertė visą 
kraštą ubagais, pripildė kalėjimus geriausiais Lietu
vos žmonėmis, panaikino nepriklausomybę.

“Paleckio ir jo “bendradarbių’’ šnekos iš Kuibyše- 
vo ar Maskvos yra aiškus patarnavimas naciams.”

lumpai

Pacifiko salose ir pačia
me okeane Amerikos karo 
vyrai narsiai grumiasi su 
japonais.

Sunku yra net įsivaizduo
ti, kaip sunkiose sąlygose 
jiems tenka kariauti.

Tačiau kaujasi kai liūtai 
ir ne tik poziciją atlaiko, 
bet tarpais varosi pirmyn.

Svarbiausia?, Amerikos 
bombanešiai ir karo laivai 
užduoda japonams tokius 
smūgius, kurie priešui pa
daro didelių nuostolių.

Juo ilgiau karas tęsiasi, 
juo labiau aiškėja, kad kare 
su japonais lėktuvai labai 
svarbų, jei nesvariausią vaid 
menį vaidina.

Tūkstančiai motinų savo 
akis turi atkreipusios į Pa
cifiką.

Ten jų sūnai karo fronte. 
Jie gina Ameriką. Jie yra 
pasiryžę mirti, bet priešui 
nepasiduoti.

Ir lietuvių karių ten yra 
daug. Ir jų motinos ton pu
sėn savo akis turi nukrei
pusios.

Kariai savo motinų neuž
vils.

Neužvils nė savo krašto.
Tik plačioji visuomenė te- 

neužvilia karių ir jų moti
nų.

Mūsų kariams ir Pacifike 
ir kituose frontuose neturi 
pritrūkti karo pabūklų.

Tai mūsų darbas.
Tai mūsų frontas.

. vrf į|«l|l' I* ““Ilki

Po svietu pasidairius
Šiandie prašom padainuo

ti sezoninę dainelę. Delnas 
veda, o jos turavokit:

Jau atėjo laikas
Su pačia grybauti;
Kas dar neženotas,
Turi pačią gauti!

Vaikščiojom, grybavom
Dviese visą dieną,
O radom tik seną
Umedaitę vieną.

Šungrybiai, kelmiukai,
Nei išaugt nespėja,
Kaip būriai gryborių
Jas sugraibinėja.

Per šakas ir krūmus,
Per balas, pakalnes,
Vaikščiojant suplėšiau
Naujutėles kelnes.

— Tuščia jų — tų grybų.
Sušukau aš žmonai, —
Lai visus juos valgo
Dykaduoniai ponai.

Skubinom išeiti
Iš tamsaus pušyno,
Tik staiga už kojų
Lepšė užkabino.

Radom jų daugybę,
Rinkom, kiek norėjom,
O sočiai privalgę,
Sirgt labai turėjom.

vaū pas kitą ir nieko negelb 
sti. Jie tik pinigus ima, bet 
dar per savo klaidas žmo
nes iš svieto išvaro.

— Nieko nepadarysi, ta- 
vorščiau, — atsakiau jam. 
— Jei daktarai daro klaidų 
gydyme, tai daro ir savo raš 
tuos. Todėl, ar šiaip, ar taip 
turėsi mirti.

.. t.iJ :

SAVINGS BONDS S STAMPS

Amerikos grybai, 
Tai ne Lietuvoje, 
Kas jų čia nevalgo, 
Tas nebėdavoja. 

(Atliktas Kriukis iš

(Iš “Draugo” 1917 m. 
spal. 26 d.)

Lietuvoje miršta šimtai... 
Gauta kablegriama nuo A- 
merikos pasiuntinio Danijoj, 
kad šimtai žmonių miršta 
badu Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose.

•

Bulgarai prašo taikos.....
Bulgarijos vyriausybė, ma
tydama, kad kraštas nebe
pakelia karo naštos, daro 
taikos pasiūlymus.

•
Bolševikų agitacijos pa- » 

sėkmės... Rusijoje betvarkė 
didėja. Bolševikų suagituoti 
žmonės pradėjo plėšti sve
timą nuosavybę, ją naikina. 
Deginami net grūdų sandė
liai. Žudomi turtingesni že
mės savininkai.

•
Lietuvių Diena Kanadoj... 

Montrealio arkiv yskupas 
Bruchesi visoj savo arkidie 
cezijoj paskelbė Lietuvių 
Dieną, kuri įvyks spalių m. 
21 d., kurioj visose bažny
čiose bus renkamos aukos 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams šelpti.

•
Suomiai veikia... Suomijos 

senatas patvirtino nuo Ru
sijos atsiskyrimo bilių.

‘T”.)

Suėjau aną dien su Vladu 
Sunykeliu. Skundėsi sergąs 
ir dabar, sakė, pats gydosi... 
iš daktarskų knygų.

— Tai ką, metei dakta
rus? Kame priežastis?

— A, buvau pas vieną, bu

Kalbasi dviejų namų mo
teris.. Pirtnoji skundžiasi:

— Man rodos, kad vyrai 
su mumis neteisingai elgia
si. žiūrėk, vien tiktai išnau 
doja, nelyginant kaip to 
lemono iščiulpia sunką, o 
paskui meta šalin.

— Tiesa sakai, - atsakė 
antroji. — Bet kai kada už 
tat ir vyrams nuo lemono 
per visą gyvenimą esti rūg
štu.

Tų pačių namų vyrai 
skundžiasi: Pirmasis sako:

—Žinai, mano gyvoji piu-4 
klas nors gana ilgai piau- 
na, ale dar nei kiek neatši
pus.

— Didelis čia dyvas, kad 
aštri būdama piauna, — 
Atsakė antras vyras. — Va, 
maniškė, kad žinotum, jau 
pusėtinai atšipusi, ale kad 
piduna, tai nei kiek neblo
giau, kaip ir taviškė aštri. 
Čia tai dyvas.

4 t8owen LewisTHE FRONTUMER

MIMG MUI AUS
f,elo °,rector

ON THE EVE OF MANILA'S 
KAU TOOK CHARGE
OF THE HEROIC EVACUAHON 
OF WOUNDED TROOPS 
ABOARD THE RED CROSS 
SHIPAMCW- THEN DIRECTED 
HIS STAFF IN CARING FOP 
THE MEN DURING THE PER- 
ILOUS VOYAGE ’O AUSTRALIA 
THROUGH THE CHINA SEA 
AND MACASSAR STR A ITS.

i
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Karui laimėti būtina 
moterų talka
Raud. Kryžius šaukia 
moteris bandažams gaminti

Bridgeport — Jau netoli 
metai, kaip Lietuvių Audi
torijoj pradėjo veikti Raud. 
Kryžiaus lietuvių vienetas, 
vadovybėj Sofijos Barčus. 
Vienetas yra žinomas kaip 
šeimininkių Radio vienetas.

Per visą tą laiką moterys 
suvažiavusios iš visų apy
linkių Chicago numezgė ir 
pasiuvo įvairių dalykėlių a- 
pie tūkstantį šmotų (piece) 
Nemažai narių baigė namų 
slaugių ir pirmos pagalbos 
kursus, kurie įvykdavo kas 
antradienį. Dabar Raud. Kry 
žiaus centro jau nesuspėja- 
ma daryti įvairių bandažų, 
dėl to kreipės į S. Barčus, 
kad jos vienetas pagelbėtų. 
Žinoma, nuo tokio darbo ne- 
b u v o galima atsisakyti ir 
nuo praeito antradienio vie
netas pradėjo dirbti banda
žus. Moterya renkasi kas die
ną Lietuvių Auditorįjon nuo 
10 vai. ryto ir dirba iki 4 
vai. popiet. Atvažiuoja kas
dien keletas darbininkių ir 
iš apylinkės. Kai kurios visą 
dieną išdirba — po 6 valan
das, net pamiršta, kad rei
kia ir pietus pavalgyti.

Kiek patėmijau, kurios 
daugiau dirba ir kasdien a- 
teina, jos ne kareivių moti
nos. Jos galėtų sakyti: “Kas

man rūpi, ne mano sūnui 
reikės, tai motinų reikalas 
tokie darbai atlikti.”

Mano supratimu, motinos 
paaukojo brangiausi turtą, 
tai yra mylimą sūnų. Jų šir
dys sužeistos. Tad mes, ku
rios neturim sūnų Kariuo
menėj, turim būti dėkingos 
toms motinoms, kurios auko
jo savo sūnų ginti mus nuo 
užpuolikų. Mes turim dirbti 
kiek kuriai galima. O yra 
’abai daug tokių, kurios ga
gėtų paaukoti pora valandų 
į dieną, jei pagalvos, kad tai i 
darys jų pačių reikalingai | 
apsaugai.

Brangiosios! Nesėdė kitę 
ramiai savo namuose; nelau
kite, kad kiti visokius dar
bus padarytų. Prisidėkite 
nors maža dalele. Atminkit 
savo sūnų! Atminkit savo 
giminę, arba kaimyną. O, 
gal, prisieis ir pačiai, kad

sakė kun. A. Baltutis, P. Gri
gaitis, L. Šimutis, M. Vai- 
dyla ir P. šaltimieras.

Pietų pabaigoje kalbėjo 
visų mėgiamas Chicago Mu- 
nicipal Court teisėjas, Jonas 
T. Zūris, kandidatas antram 
terminui į teisėjus. Teis. Jo
nas T. Zūris aiškiai pabrėžė, 
kad kiekvienam lietuviui 
svarbu balsuoti demokratiš
kai lapkr. 3 d. ir remti de
mokratus, nes jų partija iki 
paskutinio yra pasiryžus re
mti prezidentą Rooseveltą 
karo laimėjime. XXX

Al. G. Kumskis kalbės 
pirmadienį per radio dėl 
McKeough į U. S. senatorius 
ir te’sėjo John T. Zuris 
dėl antro termino

Pirmadienį, spalio 26-tą 
dieną, kaip 8 v. v., per šal- 

itimiero radio valandą WGES 
stotį, esate kviečiami išklau
syti kalbos Al. G. Kumskio,
pirm. Lietuvių Demokratų

o—> r- - - ; Lygos ir demokratų kampa-
reikes pagalbos. Kol laikas, , 1. f.

. , . . ,. ... nfjos pirmininko. Girdėsitereikia stoti i darbą ir dirbti,! . * . ................. t
. . . .. . , . ... lapie, kaip geriausiai lietu-kiek galima, o labiausiai, ku- . . ,

viai galės pasirodyti lapkr.

IŠ POLITIKOS LAUKO
Balsuokite “Tiesiog Demokratiškai“ Lapkr. 3 d.

lerio ir kitų razbaininkų 
Je’g.u mes atmesime Roose 
velto programą, tai būtų di 
džiausiąs laimėjimas Hitle
riui, ir būtų mums visiem? 
didelis smūgis. Jeigu mes no
rime Hitleriui duoti smūgį 
tai mes turime lapkr. 3-čią 
dieną neskaidyti savo balsus 
tarp dviejų partijų, bet tik 
balsuoti “Straįght Democra
tic”. Jūs galite tą padaryti 
su dvejais kryželiais: vieną 
ant didelio balioto, ir antrą 
ant mažesnio (arba teisėjų 
balioto). Padėkite kryželius 

' į ratelius, kur pažymėta — 
“Democratic Party“. Taip 
darant, lai išrinksite visus 
tuos, kurie parėmę mūsų 
Prezidentą. Tuom kart ir vėl 
išrinksite Teisėją Zūrį ant 
antro termino. Darant ki 
taip, galite savo baliotą su 
naikinti.

L. D. L. of C.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. SSrd Place, Chicago, III.

SKELBKITES “DRAUGE”

ll

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mū»ų 
krautavėa— už tiktai Jį

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Feraukų, Draperių, Viršutinių 

ApdengaJų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

rios eina ir kokiais darbais 
prisideda, nesulaikyti jų, ne
gadinti gero ūpo.

3-čios rinkimuose, paremda
mi prez. Rooseveltą. Lietu-

Į viai pagelbės išrinkti Ray- 
Todėl, prašom kuo dau- į mond S. McKeough į U. S. 

gįąųsiai atvykti iš visur ir ! senatorius ir teisėją John T.
padėti. Sykiu pakelsime ir 
lietuvių vardą. Pati girdė
jau, kaip iš Raud. Kryžiaus 
centro sakė, kad niekas to- 
iių puikių darbų neatlieka, 
kaip lietuvės. Ar tai ne pui
ku?

Rožė Mazeliauskienė

Zurį antram terminui.

Susirinkime?

IŠ POLITIKOS LAUKO
Pagerbti demokratą 
kandidatai šaunia

vo nuoseklu iškalbumu ir 
nuodugniu supratimu Lietu
vos reikalų. Matosi, kad A-

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti Fondo 1 skyriaus su
sirinkimas įvyks spalio 27 
d., parapijos mokyklos kam
bary, tuoj po pamaldų. Su
sirinkimas svarbus. Bliu pa
sitarta kas link rengiamo 
“bunco” žaidimo spalio 28 
d. Taip pat reikia išrinkti 

i atstovus į Federacijos km-

Susirinko žymieji Chicagos 
lietuviai bizn-eriai, redak
toriai McKeough, Ado- 
rnovvski ir Zūrio pagarbai

Spalio 23 d. Illinois Athle- 
tic Club salėje virš penkias
dešimta žymesnių Chicagos 
lietuvių: biznierių, profesio
nalų, redaktorių ir politikie
rių pagerbė Raymond Mc
Keough, Democratic candi- 
date for U. S. Senate from 
the State of III., Ben Ado- 
movvski, Democratic candi- 
date for Congressman-at- 
Large, mūsų lietuvį teisėją

, , . ........................... .ferenciją, kuri įvyks lapkridamowski tikrai gražią kar-1.. , AT .. cio 15 d., Nekalto Praside-
jerą turi ateityje. ..J jimo P. Š. parapijos svet.,

Brighton Park.Teisėjas kalba

Po tų žymių asmenų kal
bų, buvo pakviesta kalbėti 
visa eilė redaktorių ir vei- i 
kėjų. Svarbesnes kalbas pa-

! Šiam svarbiam momente, 
prašome visų narių susirink-

Triangle 
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos I'epsnos
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi-

Joną T. Zūrį, kuris šiomis sokios rųšies alyvos dėl bur-
dienomis veda kampaniją pa- nerių, namų vartojimui ar 

industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriaisilikti Municipal Coūrt tei

sėjo pareigose.

Entuziastiškas pagerbimas

A. G. Kumskio dėka buvo 
sukviesta didelis ir labai 
nuoširdus ratelis geresnių 
atstovų visos Chicagoė lie
tuvių ir šiam gražiame su
sirinkime trys kandidatai 
padarė keletą labai svarbių 
išsireiškimų Lietuvos nepri
klausomybės reikalais.

Prie labai puošnaus pietų 
stalo Senator R. McKeough. 
kandidatas į United States 
Senate, tikrai stipriai išsi
reiškė Lietuvos nepriklauso
mybės reikalais.

Jaunasis ir visais atžvil
giais priimnus Ben. Ada- 
mowski, kandidatas į Con- 
gressman-at-large. visus au- 
hipnotizavo susirinkusius sa

mūsų trokuose ūžt krina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

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

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

IAt rilojaine 
po »l-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

CTER,
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St. 
Vrlcfonan: BOULEVARD 0014

DIDELIS IŠPARDAVa-^AS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MbZIKA-

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDuRJT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONE8. FLU- 
TES au ‘•cases’' — 186.00. $87.50, 
$45.00 lr $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$0.60, $8.60, $12.60 Iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 lr $150.00. BASO U2- 
DENOALAS — $12.00. SMICE-
I.AI SMUIKOMS. STR1UNIN1- 
NIAMH BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00,
$10.00 lr $10.00. Striūnos dSl vi
sų vlrfltnlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS; ŠNARE DRUMS-$18.60, 
$23.60, $36.00, $60.00. PEDALS, 
HI BOYS, CTMBOLF. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiem* 
brass Ir “read” tnatnunentama 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tama, Trlflboms, Saiaphones, 
Smalkoms ir Oultarama.

OOLDHTEIN’8 MIJ8IC SHOP 
•14 Mmxwc1I •«., Chicago.

Teisėjas John T. Zūris
Balsuotojai lapkr. 3 d., tu

rės progą pasirodyti ar jie 
parems Prez. Roosevelto 
programą — ar atmes. Mes 
šiandien žinome, kad rekor
das parodo, kad viena par
tija rėmė jį ir jo darbus, o 
kita partija kliūtis deda ir 
mėgina griauti tą programą.

Rekordas parodo, kad Re- 
publikonai neremia Roose
velto darbus! Kodėl jie tai 
daro? Aišku kodėl. Dėlto, 
kad jis nėra Republikonas. 
Tas aišku, kada yra svarbus 
balsavimas svarbių bilų Kon
grese. Jie (Republikonai) vi
sada balsuoja kaip vienas 
prieš tokias bilas, kur jos y-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
suknelių prieinamomis

KAINOMIS

Flynn gal eis 
ambasadoriauti

WASHINGTON, spal. 23. 
— Sužinoma, kad demokra
tų partijos nacionalinio ko
miteto pirmininkas Edward 
J. Flynn po ateinančių rin- 

ra svarbios dėl visos mūšų! kim1 pasitrauksiąs Jš ūži- 
šalies gerovės.

Šiandien, mes būdami ka
rėje, turėtume užmiršti par- 

, tijos linijas ir palengvinti 
darbus mūsų Prezidentui. O
jų (Republikonų) mįslis ir 
tikslas yra tik vienas: išmes
ti Demokratus ir išrinkti Re- 
publikonus. Mes žinome koks 
yra programas mūsų Prezi
dento Roosevelto — tai yra 
apsiginti nuo agresorio Hit-

■ ■ SI .a ■ .. ai ..........—
, ti ir naujų atsivesti. Lietu
vai ir mūsų brolių-sesių tra
giška padėtis, ypač tremti
nių Sibire, teneleidžia būti 
užsnūdime. Dėdamies nor3 
trupiniais surinksime stam
bią pagalbą. Valdyba

mamos vietos. Jis tikisi gau 
ti ambasadoriaus vietą Mek 
sikoje.

DOCTOR’S AMAtitiG UQUlfc
- GREAT lUCCCSt FOR -

SKIN TROUBLES
(esternalfy caasad)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve tried rvitheut 
succeBs for unsightly surfaee pimples, 
blemtohes and similar skin irritat tons, 
here’s an amazingly surcesaful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouitl Žemo—which ųuiekly relieves 
itching soreness snd si arta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous sueeese! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR i

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTLT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vtonintttto tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Ameriko ja!
- VIENUOLIKTI METAI! -|
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. į 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.*] 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil,
6756 So. VVestern Avenne 

Phone: GROvehill 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU! |
STATYBAI — BEMONTAVlMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų IQnAu/u*jtl 
Protcction 
<or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE |STA1UA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO-SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais iiainioštats arba 
eloth kotai psrstdiiida iiufc-mliitnniis kainomis.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <£99 nrt 

vertės “ciose eut” kaina ..................................................jiafl.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nr’LTČ
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................U j r L*

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra tertė nuo $15.00<f«Q rjr -i - <£10 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nno.. n>3»/ w IKI 4>1O»/ U

|EUR COATS, $75.00 vertės, <C9Q HH
Parsiduoda po tiktai ...........................................................»Į)ZU*UU J

Į VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų CC QC 5- <£O O C 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemlt. kaina v0’***

j MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRAST AI NUŽEMIN-I 
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- ę 1 QO 
da po tiktai ................................................................................ 4>1.3O

|$15.00 vertės KOTAI,
parsiduoda po tiktai ...........................................................

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

f
VVHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dlning Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washera — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

- -y v t. .■k - •••* “iŠ

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicag<
Telefonas — REPUBLIC 6061

f
CRANE COAL CO

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišpai 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiaj 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ gelei 
kelio karo jums:

GENUINE^POCAHONTAS, ’ft Al
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU*O‘ 

Ali w kuktos peikiu it •! Umiiim h-c Mivtrš
6332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH

Sk,
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Mūsų taupumas teprisideda prie 
pastangų karą laimėti

Taupymas ne tik namus 
liečia. Jis liečia viską ką 
amerikietis daro. Ypač prie 
darbo kiekvienas turi su
prasti taupymo svarbą, nes 
darbas tiesioginiai arba ne
tiesioginiai yra mūsų karo 
pastangų dalis. Eikvojimas 
tik sulaiko tą pastangą. Ei
kvojimas reiškia, kad mūsų 
fabrikai ir ofisai reikalauja 
daugiau darbo įrankių, dau
giau reikmenų negu tikrai 
reikalinga; ir tas tik ap
sunkina darbą visiems iš- 

rbėjams, transportacijai, 
irbininkams. Valdžia mi

šias taisyklės prie dar-

1. Atsargiai vartokite 
Įrankius, jeigu dirbate fab-

te arba kitame mechani- 
įme darbe, šiandien vie- 

iš Amerikos svarbiau- 
rių trukumų yra trukumas 
aašinos įrankių. Išvengite 
ldį. Įrankius iki išsitempi- 

nevartokite. Neapsunkin 
te darbą įrankių gaminto- 

sulaužydami įrankius,
riuos turite.
2. Ofiso darbininkai turi 
irasti, kad negalima gau-

io metalo rinkimas
Dabar yra 13,000 vietinių 

inkimo komitetų visoje ša- 
fje, kurie varo surinkimo 

iekamos medžiagos dar-

Šie vietiniai surinkimo ko- 
įitetai, po vadovyste sava-
>rių pirmininkų, kiekvienoj•»

■•Ostijoj suvienija visus vei- 
įus miestų organizacijų, 

obilizuoja rinkimo paran- 
imus, paruošia skardinių 
ūkimo programas ir veikia 
laikraščiais, biznio fir- 

is ir vietiniais piliečiais 
ti metalo' laužo rinkliavą.

Atliekama medžiaga yra 
tina mūsų karo pastan- 

u — taip būtina, kad vy
ri, moterys ir vaikai sta

JOS. F. BUDRIK, 
Ine.

Didelė Krautuvė
. RAKANDŲ, RADIO, 

JEWELRY 
Viskas po vienu stogu

3241 S. Halsted St.
Telephone: Ca'umet 7238

Budriko radio programos 
būna Is:

WCFL—1000 kil. stoties, sek
madienio vakare 9 vai.

^IVHFC—1450 kil. - stoties, ket
virtadienio vakare 7 vai.

. ti naujų rašomojų mašinė- 
; lių, mimeokrafo ir kitų ma
šinų, metalinių baldų ir kitų 
įrengimų iš plieno, vario, gu 
mos, aliuminos. Ko atsar
giausia reikia juos prižiūrė
ti. Uždengkite rašomas ma
šinėles ir kitus daiktus, ka
da jie nevartojami. Tegul 
pataisymo vyrai reguliariai 
juos peržiūri.

3. Neeikvokite popieros ir
nevartokite kas nereikalin
ga. Sunaudokite abi puses 
popieros. Atsiminkite, kad 
Armija ir Laivynas irgi rei
kalauja popieros ir ofiso rei 
kmenų. Ko daugiau tų daik
tų mes produkuojame, taip 
kad kiekvienas turėtų užtek 
tinai, tuo mažiau galėsime 
produkuoti labai reikalingų 
daiktų karui. 1

4. Telefonas yra susisieki
mo instrumentas. Karo lai
ku jis turi būti vartojamas 
tik svarbiems reikalams. Be į 
reikalingai nekalbėkite per ! 
telefoną. Susilaikykite nuo 
tuščių kalbų. Užlaikymas

j mūsų karo laiko telefono 
sistemos yra milžiniškas 

, darbąs. Neapsunkinkite.

to “antra frontą” čia na
mie. Bet šis “antras fron
tas” yra tikrai jų frontas 
Yra kaimynų darbas, kurį 
šalies žmones atlieka.

Dvidešimt penkerių 
metų Lietuvos Ne* 
priklausomybei pa
minėti komitetas

Pereitą penktadienį Dari- 
jaus-Girėno salėje įvyko 
įvairių organizacijų atstovų į 
susirinkimas, kuriame iš
rinktas Lietuvos dvidešim
ties penkerių metų nepri
klausomybei paminėti komi
tetas. Minimo komiteto val
dybą sudaro: Labanauskas 
— pirmininkas; p. Norman
tai tė, Jakaitis ir kun. P. 

{Cinikas — vicepirmininkai; 
Edv. Kubaitis — sekreto- 

■rius; Valonis — iždininkas. 
(Vėliau bus sudarytos įvai
rios komisijos.

Susirinkime dalyvavo įvai 
rių srovių ir organizacijų 
atstovai ir lietuviškų laikraš 
čių redaktoriai.

Mokiniai gerai ren* 
ka seng metalą

/
Rytoj Chicagoje įvyksta 

Navy Day, kurioje parduos 
keli tūkstančiai marinų ir 
sailorų. Paradas prasidės 10 
vai. iš ryto.

Kas yra laisvi nuo darbo 
tą dieną, kviečiami visi da
lyvauti šiose iškilmėse. Po 
parado mayoras Kelly prie 
miesto salės pasakys evar- 
bią kalbą.

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

Ką pasakė britų gubernatorius 
apie katalikų veiklą

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO KARIUOMENĖJE

Karys John P. Lakas

John P. Lakas, gimęs 
1S08 metais, balandžio 13 
dieną, Pittsburgh, Pa., bai
gė pradžios mokyklą, pri
klauso prie Šv. Jurgio lietu
vių parapijos Chicagoje.

John P. Lakas į Dėdės Sa 
mo kariuomenę išvyko 1942 
metais, liepos 13 dieną, da
bartinis jo adresas: H. Q. 
— Co. lst. Bat. 335 Inf. A. 
P. O. — 89 — Camp Carson, 
Colorado.

John P. Lako tėvai — 
Antanas ir Marijona Lakas 
gyvena Chicagoje, III.

Karys Bruno Lakas
I

Bruno Lakas, gimęs 1921 1 
metais, vasario 15 dieną, 
Old Cumnock, Škotijoje, 
baigė pradžios mokyklą.

Bruno Lakas 1942 m., ko
vo 16 dieną išvyko į Dėdės 
Šamo kariuomenę; dabarti
nis jo- adresas: Co.-B-112 
Inf. A-P-O-28 > c-o. Casual 
Detachment — Camp' Li- 
vingston, Louisiana. Bruno 
tėvai — Antanas ir Marijo
na Lakas gyvena Chicagoje, 
III.

Bruno Lakas priklauso 
prie šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos.

Ar žinai kiek Hitleris yra užkariavęs ar 
jėga pagrobęs Europos 
Valstybių gyventojų

Hitleris jau užkariavo ir 
jėga pagrobė dvidešimt ne
priklausomų Europos Vals
tybių ir dalį Rusijos, tose 
valstybėse yra apie 300 mi
lijonų žmonių.

Pavergtųjų Valstybių gy
ventojų skaičius taip atro
do:

Austrija — 6,500,000;
Belgija — 8,500,000; Bul
garija — 6,500,000; Čekos
lovakija — 14,500,000; Dan 
eiga — 500,000; Danija — 
3,750,000; Estija — 1,250,- 
000; Suomija — 4 000,000; 
Prancūzija — 42,000,000;
Graikija — 6,500,000; Ven
grija — 9,000,000, Italija — 
43,500,000; Latvija — 2,- 
000,000; Lietuva — 2,500,- 
000; Liuksemburgas —

Legijonieriai seno metalo rinkime
Jay H. Brown, Comman- 

der of the Cook County 
Council of the American Le- 
gion, pranešė, kad Armistice 
Day bus mobilizuota 45,000 
legijonierių iš Cook kauntės 
seno metalo rinkimui. Di
džiausias seno metalo rinki
mas bus pravestas lapkričio 
11 dieną, kada baigės Didy
sis karas.

Legijonas bendradarbiaus 
su civilinės apsaugos viene
tais, su darbo unijomis ir 
įvairiomis organizacijomis, 
kad lapkričio 11 dienos me
talo rinkimas būtų sėkmin
gas.

350,000; Olandija — 8,500,- 
000; Norvegija — 3,000,000; 
Lenkija — 35,000,000; Ru
munija — 18,500,000; Ju
goslavija — 14,500,000.

Pavergtųjų tautų gyven
tojų skaičių paduoda Dr. 
Max Winkler. Tai sudaro 
230,350,000 pavergųtjų žmo 
nių. Bet jei dar pridėsime 
tuos Rusijos plotus, kuriuos 
užkariavo Hitleris, o tuose 
Rusijos plotuose gyveno. 60 
ar 70 milijonų gyventojų, 
tai susidarys apie 300 mili
jonų pavergtų žmonių.

Hitlerio užkariautos arba 
pagrobtos šalys, Dr. Max 
Winkler apskaičiavimu (ne
skaitant Rusijoj užkariautų 
plotų), turėjo $175,671,750,- 
000 vertės turto.

James B. McCahey, chair 
man of the salvage metai 
drive in Chicago publie 
schools, praneša, kad nuo 
pereito mėnesio surinkta 
2,700,000 svarų seno metalo. 
Šį darbą atliko mokiniai. Iki 
vajaus pabaigos tikimasi su 
rinkti 2,000 tonų seno meta
lo.

Prancūzijos gyventojų 
turtas vertas 70 bilijonų do
lerių su viršum; Italijos gy 
ventojų turtas siekia 21,250, 
000 dolerių. O Vokietijos gy 
ventojų turtas siekia 80 bi- 

j lijonų dolerių.

Mes ne vienas iš Europos, 
turbūt, važiavome pro britų 
salą Bermudą, kuri šiandien 
yra Atlantike Jungtinių Tau 
tų bazė. Karas vyksta, bet 
karo metu ne pro šalį prisi
minti ir apie katalikų misi
jas.

Iš karto pravardžiavo

1852 metais į Bermudą at
vyko gailestingųjų seserų 
motiną Cleopą ir dar tris se 
serys ir atidarė ten mokyk
lą, iš sykio ten buvo tik 12 
vaikų. Gailestingosios sese
rys atvyko iš Halifax, Nova 
Scotia. O kiek jos iš karto 
turėjo vargo ir pakelti viso
kiausių nemalonumų? Sun
ku ir apsakyti. Kai jos at
vyko į Bermudą, tai žmo
nes iš jų šaipės, juokės ir 
visokiais būdais pravar
džiavo. Kada jos pasirody
davo gatvėje, tai salos gy
ventojai palydėdavo jas pa
juokos žodžiais.

Dabar giria

Šiandien reikalai pasikei
tė. Gailestingosios seserys 
dabar turi pradžios mokyk
lą ir aukštesnę mokyklą, ku 
rią lanko 462 vaikai ir iš jų

Ar įsivaizduoji ką 
reiškia bilijonas

Bilijonas žmonių, sustoju-; 
šių po keturis į eilę, eida
mi kas sekundę, pro tave 
pražegiuotų tik po 8 me
tų ir 56 dienų.

Mes dažnai girdime žodį 
bilijonas (ar kaip kiti vadi
na milijardas), bet ar mea 
įsivaizduojame ką tai reiš
kia. Bilijonas minučių nuo 
Kristais gimimo pasibaigė 
tik 1902 metais, balandžio 
18 dieną, apie 6 vai. vakare.

Jei jūs atsistotumėte ko
kioje vietoje ir pro jus žy
giuotų bilijonas žmonių, su
stojusių po keturis į eilę ir 
kas sekundę praeitą keturių 
žmonių greta, eilė, tai bili
jonas žmonių pro jus praei
tų tik po aštuonių metų ir 
penkisdešimt šešių dienų.

Pagrobta įvairiau
sių brangenybių 
už $28,227

Pereitą ketvirtadienį va
kare buvo nužudyta turtin
ga moteris, Mrs Lillian 
Galvin, ir jos tarnaitė Miss. 
Edna Sibilski, Evanstone. 
Iš Mrs. L. Galvin buvo pa
grobta įvairiausių brange
nybių už $28,227.

Dėl šių dviejų moteriškių 
nužudymo vedamas stropus 
tardymas.

$1,000 užstatė
Mrs. Elizabeth Dilling 

pereitą penktadienį davė 
$1,000 dolerių užstatą, kad 
ji šią savaitę atvyks į Wa- 
shingtoną teisman, kur ji 
bus teisiama už konspiraci
ją pakirsti tautos ginkluotų 
jėgų moralę.

tik 140 katalikai, kiti ncka- 
talikų tėvų vaikai. Ir 1941 
metais Sir Reginald Ber- 
nard, britų gubernatorius, 
nekatalikas, pasakė: “Ber- 
muda turi dėkoti Dievui 
kiekvieną dieną už tą pri
vilegiją, kad čia yra gailes
tingos seserys ir dirba dėl 
visų bendros gerovės”.

Vaikai važiuoja į 
mokyklą laiveliais

Dabar žmones iš gailes
tingų seserų nebesijuokia, 
bet reiškia joms pagarbą ir 
į jų laikomą mokyklą vai- 

‘ kai vyksta baisiklais iš įvai 
rių salos vietų, o kiti 15 
mailių važiuoja laiveliais. 
Ateina valanda, kada kata
likų pasišventimas įvertina 
mas ir pagerbiamas.

Chicagos chemis- 
tas sako, kad sinte
tinės gumos padan
gomis galima bus 
važinėti 100,000 
mailių

Chicagos Chemistas dr. 
Gustav Egloff sako, kad 
sintetinės gumos padango
mis galima bus išvažinėti 
mažiausia 100,000 mailių. 
Ši toji guma, sakoma, galės 
ilgiau tverti, negu automobi 
lis.

Dr. Gustav Egloff sako, 
kad sintetinės gumos sva
ras kaštuos penkioliką cen
tų, o natūrali guma prieš ke 
lėtą metų kaštavo 20 centų.

Dr. G. Egloff pareiškė, 
kad trokai sintetinės gumos 
padangomis galės išvažinėti 
virš 53,000 mailių.

Arba atmesti arba būti 
sumindžiotam

Kai pagunda pasibeldžia į 
mūsų širdį lieka tik du ke
liai: arba tapti vyru ir ją 
atstumti, arba pulti ir būti 
jos sumindžiotam. (Lacor- 
daire).

| ROOSEVELTO RĖMĖJAI!
Klausykitės 

Karės Laimėjimo 
Kalbėtojų

w.g.e.s ......
8:00 vai. vak.

PENKTADIENĮ, SPALIO 30 d., VV.H.F.C.. 10:15 P. M.
Judge John T. ZOris, ir Frank Woidat, Repr. Llthuanian 
Business Men’s Association.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 d.. VV.H.F.C.. 10:15 P. M.
Al. O. Kumskis, Pres. Llthuanian Democratic I>eaRue, ir 
Konstant Kairia, Labor Union Repr. ir Pres. LHh. Society.

PER W. G. E.S.. AALTIMIERO PROGRAMA. S VAL. VAK., 
GIRDĖSIS SVARBŪS PATARIMAI IR PRANEŠIMAI!

“SU VIENYBE LAIMĖSIME!“
IŠRINKITE I TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE 
JOHN T. ZORIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTAI DEMOKRATIŠKAI!
Vienas kryželis ant didelio balioto, antras kryželis ant mažo.

mu
X Adv. J. Grish ofise te

ko matyti nuotrauka Lietu
vių Advokatų Sąjungos Chi
cagoj. Nuotrauka padaryta 
priimant Chicagoj Lietuvos 
pasiuntinį Amerikai Balutį 
vasario 22 d., 1929 metais. 
Negirdėt, ar toji sąjunga 
dar gyvuoja ir kas yra jos 
valdyboje.

X Petras Kvietkus su du
kterimis Virginija, Loreta ir 
Cecilija (St.ulgaitiene) ir 
Stella Jucikas išvyko į Ke
nosha, Wis., dalyvauti lai
dotuvėse George šarausko, 
US kareivio. Po laidotuvių 
pasiliko išleistuvėms K. Stul- 
gaičio, Jr., kuris liuosnoriu 
įsirašė į Army Air Corps. 
Naujo lakūno žmona su duk
terim .gyvens pas tėvus 
Kvietkus Chicagoje.

X Labdarių Sąjungos 5 
kp. (Bridgeporte) yra pasi
ryžus jau pastatytoj prieg
laudoj įrengti kambarį. Tam 
tikslui centrui yra įteikus 
$125.00 aukų. Vieno kamba
rio įrengimas kainuosiąs a- 
pie $300.00.

X 350 lietuvių jaunuolių 
iš Brighton Park yra liuos- 
noriai išvykusių, ar pašauk
tų, jau randasi kariuomenėj, 
(inimant sauežemio, jūrų ir 
oro jėgas). Kun. A. Briškos 
rūpesčiu, yra vedamas pil
nas U. S. karių tos koloni
jos sąrašas. Pavyzdys ki
toms kolonijoms.

X EI Pueblo, tokiu vardu 
laikraštis, išeinantis Domin
go, Brazilijoj, įdėjo atvaiz
dą bažnyčios, ir šalę jos mo
kyklos ir vienuolyno, kurią 
Avellanedoj pastatė neseniai 
įsikūrę Pietų Amerikoj Tė
vai Marijonai, ir platų ap
rašymą bažnyčios pašventi
nimo iškilmių. Bažnyčia ir 
mokykla su vienuolynu daro 
didingo įspūdžio. Šiaurės A- 
merikos lietuvių aukos Ma
rijonams Pietų Amerikoj ne
nuėjo ir neina veltui.

SUPAŽINDINKITE RITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

,;-3B*-*33-»-222*i’'32'‘5’23'n

. . W.H.F.C.

.. 10:15 v. v. Kl
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