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\ e . ’ . • * *J. A. Valstybių submarinai septynis japonų 
laivus nuskandino ir tris kitus sugadino
Tarp nuskandintąją yra vienas 
didelis priešo keleivinis laivas

Nuo karo pradžios Pacifike U. S. 
jėgos nuskandino 86 japonų laivus

WASHINGTON, lapkr. 2 ' .. - . . . . .
- Laivyno departamentas) U. i. IdlVyilO Idklffldl

Aštuntoji britą armija Egipto fronte 
nutvėrė j spąstus ašies armijos dali

Australai naikina ašies lizdus; 
paima karo nelaisvių; kovos vyksta

šiandie paskelbė, kad pasku
tinėmis dienomis Pacifike 
kovose su japonais U. S. sub 
marinai septynis priešo lai
vus nuskandino ir tris kitus, 
įėmus vieną lėktuvnešį, su
gadino sukeldami juose gaiš 
rus.

Komunikatu prane ša ma. 
kad Vakarų ir Pietų Pacifike 
veikią U. S. submarinai nu
skandino didelį japonų ke-. 
leivinį prekinį laivą, du dide
lius tankerius, du vidutinio 
didumo ir du mažesnius pre
kinius laivus, sugadino pa
degus vieną lėktuvnešį ir su 
gadino vieną naikintuvą ir 
vieną vidutinio didumo tan 
kerį.

Visus minėtus laivus japo 
nai vartojo karo reikmenų ir 
medžiagos pristatymui į sa
vo bazes.

Tokiu būdu nuo karo pra
džios Amerikos submarinai 
Pacifike iki šioliai 86 priešo 
laivus tikrai nuskandino, 20 
kitų, regis, nuskandino ir 27 
sugadino.

Pranešta, kad Guadalcanal 
salos apylinkėse U. S. laivy
nas dabar dominuoja.

Kap. Rickenbacker 
vis dar ieškomas-

VVASHINGTON, lapkr. 2. 
—Armijos lėktuvai ir toliau 
ieško dingusio Pacifike su 
lėktuvu kapitono Rickenba
cker ir kitų septynių jo pa
lydovų.

šį kartą jis ieškomas Pa- Iždo departamento sekreto- 
cifiko plotuose Solomons rius Henry Morgenthau grį- 
link. Gal kartais jis yra iš- žo iš Europos jūriniu lėktu- 
sivadavęs kokioj nors neap- • vu. Lėktuvu parvyko 32 ke

leiviai! Sekretprius apie tris 
savaitės praleido Europoje.

gyventoj salaitėj.

Ragina parduoti 
atliekamas padangas

VVASHINGTON, lapkr. 2. 
— Office of Price Adminis
tration ragina automobilių 
savininkus, kurie turi dau
giau kaip penkias padangas, 
likusias parduoti prieš re
gistravimąsi gazolino raci- 
jonavimui.

Sako, kurie iki registravi
mosi to neatliks, tokiems 
bus sunkumų gauti gazoliną 
įsigyti knygutes. Bus nerei
kalingų trukdymų.

MELĖOURNE.—Australi 
jos orinių jėgų dalis turi ba
zę šiaurinėje Rusijoje—sau 
goja sąjungininkų konvojus.

smogė japonams
VVASHINGTON, lapkr. 2. 

— Laivyno departamentas 
vakar vakarą pranešė, kad 
spalio 26 d. kovose su japo
nais Pacifike bombomis ir 
torpedomis sugadinta priešo 
du lėktuvnešiai, du koviniai 
laivai ir trys kruizeriai. U S.
neteko vieno lėktuvnešio ir šalinių kliūčių. Jei jų yra 
vieno naikintuvo. , reikia jas laikinai pašalinti

Be to, apie 150 priešo lėk-, gako prezidentas, 
tuvų sunaikinta. 1

(Iš Tokijo per radiją pri
pažįstami tie japonų nuosto
liai kovose spalio 26 d.' Bet 
pažymima, kad Amerika 
daugiau nukentėjusi, negu 
viešai paduodama).

Britai sakosi turį 
didžiausia gamybą

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Britų namų apdraudos (vi
daus apsaugos) ministras 
Herbert Morrison kalbėda
mas Cardiffe pareiškė, kad 
britų gamyba šiandie yra 
pasiekusi aukščiausiojo laip
snio dėka vyriausybės pas
tangoms ir darbininkų vie
ningumui.

Tačiau Morrison įvertino 
ir Amerikos didėjančią ga
mybą karo reikalams.

Sekr. Morgenthau 
grįžo iš Europos

NEW YORK, lapkr. 2. —

Farmeriams nurodoma produkuoti 
daugiau mėsos, mažiau jos vartoti

WASHINGTON, lapkr. 2.. duknoti mėsos, nes viena ket
—Claude R. Wickard, mais
to gamybos direktorius, at
sišaukia į tautos farmerius 
(ūkininkus), kad jie nevar
totų sau daugiau mėsos, 
kaip tik pustrečio svaro vie
nam asmeniui per savaitę, 
nepaisant kiek daug gyvu
lių augina ir kiek daug jų 
aavo ūkiuose gali paskersti.

Be to Wickard ragina far- 
mierius, kad jie šiandie rū
pintųsi kuo daugiausia pro-

Prezidentas siekia 
daugiau autoriteto

WASHINGTON, lapkr. 2. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie kreipės kongresan 
reikalaudamas, kad jam bū
tų pripažint^.' teisė šio karo 
metu suspenduoti bile kokį 
įstatymą, ypač tarifų įstaty
mus, kurie, kaip pasirodė, 
stato įvairių kliūčių “lais
vam asmenų, nuosavybių ir 
informacijų judėjimui” į ir 
iš J. A. Valstybių.

Prezidentas pareiškia, kad 
tas yra gyvas reikalas pir 
moję vietoje laimėti karą 
Dėlto laimėjimo atsiekimui 
neturi būti nė mažiausių pa

George W. Norris, 81 metų Nebraska senatorius, buvo 
pranešęs, kad jis savo kandidatūros nebestatys, bet dabar 
vėl atvyko į Omaha varyti kampaniją dėl kito termino.

U. S. didysis bombonešis kovojo 
su priešo lėktuvais per B5 mailes

Turkija netikėtai
gali būt atakuojama

*
NEW YORK, lapkr. 2. — 

Iš Londono per radiją pra
nešta, kad turkų parlamen
te kalbėjo Turkijos preziden- 

' tas Ismet Inonu. Jis pareiš
kė, kad Turkijai pavojus di
dėja, nes ji gali būt atakuo
jama iš kurio nors šono.

Inonu sakė, kad jo vyriau
sybė, nepaisant ’ grasančio 
pavojaus, ir toliau laikysis 
griežtosios neut raly bės-nu
sistatymo.

Toliau jis sakė, parlamen-< •
tas turi dąug dirbti, kad ša- i 
lį paruošti drąsiai akis į akį 
susidurti su tuo numatomu! 
pavojum ir turėti vilties jį 
nugalėti. Pirm visako reika
lingas nuolatinis budėjimas.

Kinai nuskandino du 
japonu laivus

CHUNGKING, Kinija, 
lapkr. 2.—Central News 
agentija praneša, kad kinų 
“jūriniai partizanai” Kini
jos pakrantėse nuskandino 
du japonų laįvus. ,

virtadalis produkuo j a m o s 
mėsos reikės siųsti Anglijon 
ir Rusijon maitinti ten gin
kluotąsias jėgas.

Anot direktoriaus, farme
rių vaikams iki 6 metų am
žiaus turi pakakti trys ket- 
virtadalys .svaro mėsos per 
savaitę kiekvienam; nuo 6 
iki 12 m. amž. vaikams—po 
pusantro svaro, o augusiems 
—po pustrečio svaro per sa
vaitę.

VĖL KAMPANIJĄ VARO

ISHhSs
("Draugas" Acme telephoto)

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
lapkr. 2.—Bombonešio Fly
ing Fortress skridikas kap. 
Fred C. Eaton iš Scarsdale, 
N. Y., kitų įvykusių devynių 
su priešu kovų veteranas, 
vakar laimingai grįžo į savt> 
bazę su orine Fortress. Per 
40 minutų prieš tai jis ko 
vojo su 11 japonų koviniais 
lėktuvais Zero.

Kapitono Eaton įgula du 
priešo kovinius lėktuvus nu-

Epidemijos ištiko 
Bulgariją; uždarytos-■ 
pradinės mokyklos

BERNAS, Šveicarija, 
lapkr. 2.—Bulgarijos svei
kumo ministras uždarė vi
sas pradines mokyklas ir 
paskelbė kvarantaną visiems 
vaikams iki 15 metų am
žiaus.

Praneša, kad ten visoj Ša
ly plinta skarlatinos ir dif
terito epidemijos.

Surinkta apie penki 
milijonai tonų laužo

NEW YORK, lapkr. 2 — 
Pranešta, kad iki vakar vi
soj šaly per vykdomą kam
paniją surinkta 4,852,438 
tonai įvairaus metalo laužo.

Vermont valstybė užima 
pirmąją vietą. Tenai surink
to laužo kiekvienam asme
niui tenka apie 155 svarai, 
iš viso 27,905 tonai.

šovė ir, kaip spėjama, trečią 
sugadino. f Kovos vyko per 
135 mailes. Kai kuriais at
vejais japonų koviniai lėk
tuvai buvo prisiartinę vos 
už kokių 150 pėdų. Ir tik 
dėka kap. Eaton gabumams 
bombonešį manevruoti vis
kas laimingai užsibaigė.

Japonų koviniai lėktuvai 
apsiautė kapitono Eaton 
vairuojamą bombonešį ir 
bandė jį patrankomis ata
kuoti iš viršaus, iš prieša
kio ir šonų. Tas priešui ne
vyko. Bet bombonešio įgula 
pasirodė apsukresnė ir lai
mėjo kovas. ■ , ‘

Kas įdomiausia, kad Fly
ing Fortress nekliuvo nė vie
na priešo kulipka, neperšau
ta nė viena kuri bombonešio 
dalis. •

Taip tai amęrikiečiai la
kūnai kovoja!

Amerikiečiai Anglijoj 
leidžia laikraštį

LONDONAS, lapkr. 2. — 
U. S. kareiviams imta leisti 
dienraštis “Stars and Stri- 
pes” tabloid formoje. Pir
masis numeris aštuonių pus
lapių išleista vakar. Kadan
gi trumpa popieriaus, tad 
kasdien bus leidžiama tik 
keturių puslapių.

Laikrašty paduodama ži
nių ir iš J. A. Valstybių, 
daugiausia apie sportą.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENU. “DRAUGU”

CAIRO, Egiptas, lapkr. 2. 
—Pranešta, kad aštuntoji 
britų armija—australų dali
nys, į spąstus pagavo keletą 
tūkstančių ašies kariuome
nės. Australai smogė skersai 
smiltynus į Viduržemio jū
ros pakraščius ir atkirto tą 
ašies kairiojo sparno kariuo
menę.

SMARKĖJA KOVOS 
KAUKAZE; TENAI 
RUSAI GINA PLENTĄ

MASKVA,'lapkr. 2.—Nal- 
čiko srity, Kaukazo fronte, 
atsimetusi į naujas pozici
jas raudonoji armija praei
tą naktį buvo priversta at
kakliai kovoti su prięžu — 
ginti karinį plentą skersai 
Kaukazo kalnų. Maskva sa
ko, kad tas kelias Rusijai 
yra gyvybinis, nes tai vie
natinis iš tos srities susisie
kimas su Užkaukazu, kur 
rusai turi didelius interesus. 
Vokiečiai susimeta tą kelią
užimti. Pranešta, kad rusai Egipto fronte, pranešta ame 
sėkmingai jį gina ties Kau- rikiečių x komunikate. Tas
kazo antslaitėmis.

Be to sovietų karo vado-
vybė kitu išleistu komunika- ofensyvoj prieš gen. Rom-
tu pareiškia, kad Stalingra
do miesteį keletas vokiečių 
sukeltų atakų atblokšta.

Stalingrado šiaurvakaruo- 
se rusų skautai įsiveržė vo
kiečių pozicijfj linijon ir k jo 
ne visą priešo infanterijos 
kompaniją išklojo. Sunaikin
ta eilė priešo kulkosvaidžių 
ir kitų lizdų ir įsitvirtinimų.

Kai kuriose fronto dalyse 
vokiečių veiksenai ima apsi
stoti.

Javu nederlius 
ištiko Bulgarija

ANKARA, Turkija, lapkr. 
2.—Atidaryta bulgarų par-

melio jėgas.
Be to “Billy Mitchell” 

B-25 bombonešių grupė ata
kavo ašies airdromus Fukoj 
ir Marten Ba.gush. Sukelta 
dideli gaisrai.

U. S. didieji bombonešiai 
atakavo nacių įsitvirtinimus 
Kretos saloje. Ir ten sukelti 
gaisrai.

Vokiečiai bijo rusų 
žieminiu atakų

BERLYNAS, lapkr. 2 (per 
radiją).—Čia spėjama ir aiš* 
kiai numatoma, kad rusai 
ateinančiai žiemai rengiasi 
didelei ofensyvai prieš vokie 
čius visame karo fronte Ru-

lamento sesija. Kalbėjo ka- sijoje tikslu atsiimti iš ’vo- 
raliue Borisas. Jis pranešė, kiečių kuo daugiausia oku- 
kad šiemet Bulgariją ištiko puotų Rusijos plotų, 
javų nederlius. Sako, praei- Į Sako, vokiečių žvalgai 
ta žiema buvo neprastai šal- fronte susekę, kad rusai kon 
ta ir žiemkenčių javų želme- centruoja dideles karo jėgas, 
nys daug nukentėjo. Vadi- i ypač centriniam fronte — 
naši, ateinančią žiemą ir Maskvos šone. Patirta, kad 
paskui pavasarį bulgarams žiemos ofensyvai sudaromi 
bus trumpa maisto. vadinamieji “Stalino korpu-

, sai,” šarvuoti korpusai ir
LONDONAS.—Lenkai ga- šaulių divizijos.

vo žinių, kad Katowice na- Į Centriniam fronte be kit- 
clai sušaudė 20 lenkų karei- ko rusai didina orines jėgas, 
vių, tarnavusių nacių armi- Daug lėktuvų ten sutraukia- 
joje. ma iš kitų frontų. •

Kol kas apsiausta iš trijų 
šonų priešo kariuomenė ra
miai laikosi ir šiandie dar 
nebandė išsiveržti. Nežinia, 
ar jai tas žygis pavyks, nes 
britų daliniai pagausinti nau 
jomis atsargomis ir pasiren
gę veikti prieš ašies kontra
takas.

Australai tą savo drąsų 
ir ištvermingą žygį pradėjo 
penktadienį palaipsniui gi
lindamiesi į priešo įsitvirti
nimus. Vakar australai visu 
atkaklumu durtuvais smogė 
priešui. Sunaikinta daug 
priešo kulkosvaidžių lizdų ir 
kitų įtaisymų ir pagaliau at
kirstas priešo dalinys.

Amerikiečiai numušė 
4 nacių lėktuvus 
Egipto karo fronte

CAIRO, Egiptas, lapkr. 2. 
—Spalio 31 d. U. S. lakūnai 
numušė keturis vokiečių Mes 
serschmitts (kovinius lėktu
vus) ir du kitus sugadino

yra didelė parama britų aš
tuntosios armijos vykdomoj

I
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
VIENUOLIKTOJO SEIMO PROTOKOLAS

| TT. Marijonų vadovybės 
1 pranešimai

Užsibaigus sveikinimams,

kosi Marianapolio Koleg.jo- Philadelphia, Pa. 
je. b) Sv. Kazimiero para 
pijos, Worcester, Mass. Sky

eita prie kito dienotvarkės Į ™rdu kal“j,° 
punkto, būtent: pranešimai

Pasidarbavimu vieno vie
tos veikėjo, ukrainiečiu diea- 

nienė. Skyrius padarė kelis rašty “Svoboda” 24 d. spa-

Protokolo skaitymas
Seimo pirmininikas kun. J. 

Švagždys, padėkojęs už su
teiktąją jam garbę, tuojaus 
ėmėsi vykdyti patiektos die
notvarkės punktus. Visųpir- 
jna sekretorius Navickas per

apie TT. Marijonų darbuo
tę, ypač apie kolegijos pa- 

1 dėtį. Siūos pranešimus pa
darė T. Provincijolas ir kun.

parengimus kolegijos nau
dai. Daug dirbta per liepos 
4-tos pikniką, c) Providence, 
R. I. Šv. Kazimiero parap 
Skyriaus vardu kalbėjo kun.A. Markūnas, Marianapolio 

vyresnysis? T. Provincijolas | J- Vsitekūnas, šios parapi- 
bendrais bruožais nupiešė Jos klet»nas’ pažymėdamas.

lio ant pirmo puslapio tilpo 
pranešimas apie tai, kad lie
tuviai metė šalin savo ap
snūdimą, pradėjo apsigyni
mo moralę kovą prieš lenkų 
biauriausius šmeižtus atkrei
ptus link lietuvių.

Vienuoliktasis Marianapo
lio Kolegijos Rėmėjų seimas 
įvyko spalio 25 dieną, 1942 
metų, Kristaus Karaliaus 
šventėje, Marianapolyje.
Thompson, Conn.

Pąfnaldos
10 valandą ryto kolegijos skaitė seimo pro-

koplyčioje buvo atUikytos ! tokol’ „kuris buT0. vienbaj- 
pamaldos. Iškilmingąsias šv. įsiai Pliimtaa-
Mišias ui geradarius atna-. Sveikinimai
šavo kun. K. Rėklaitis. TT. Sekg sveikinim4i G žo
Marijonų prov.ncjolas, asis-l^ aveikino. Jonas
tuoj ant dijakonu — kun. .T. 
Sauliui, MIC., subdijakonu
— kun. V. Černiui, MIC. Gra
žų pamokslą seimo daly
viams pasakė kun. J. Kup
revičius, MIC. Po šv. Mišių 
buvo suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

Atidarymas, prezidiumas, 
komisijos

Vienuoliktąjį Marianapo
lio Kolegijos Rėmėjų, seimą 
atidarė malda kun. K. Rėk
laitis, TT. Marijonų provin
cijolas, 2 vai. po pietų, ir 
pasakė pirmąjį sveikinimo 
žodį.

Į prezidiumą išrinkta: ku
nigas Jonas švagždys, šv. 
Roko par. klebonas, Brock
ton, Mass. — pirmininku; 
Eduardas čiočys, iš Provi
dence, R. I. — vicepirminin
ku; sekretoriais — A. B. 
Miciūnienė iš New Britain. 
Conn., ir Jonas Navickas, 
Marianapolio Kolegijos stu
dentas.

Darbui sparčiau atlikti sei 
mas išrinko dvi komisijas: 
rezoliucijų ir mandatų; į 
pirmąją buvo išrinkti: kun. 
K. Rėklaitis, MIC. ir Anta
nas Vaičiulaitis; į antrąją
— Antanas Peldžius ir kl. 
Vincas Parulis.

nauskas, stambus kolegijos 
rėmėjas ir geradaris; B. Mi
ciūnienė, New Britain rėmė
jų skyriaus ir LRKM. są
jungos 36 kuopos vardu; E. 
čiočys, Providence, R. I. rė
mėjų skyriaus vardu; M. 
Karčauskienė, So. Boston, 
Mass. rėmėjų skyriaus var
du; kun. A. Petraitis, Šv. 
Kazimiero par., Worcester, 
Mass. rėmėjų vardu; dr. Vaiš 
norą ir prof. Pauliukonis, ir
gi iš YVorcester, Mass., ir 

| daugelis kitų, įteikdami sa
vo auką seimui. Jų vardai 
pažymimi skyrium drauge 
su tais, kurie laiškais svei
kino seimą ir prisiuntė au
kas kolegijai. Be to raštu 
sveikino šv. Kazimiero sese
rys per savo generalinę vir
šininkę Motiną J.uozapą, iš 
Chicagos, III. Sveikino taip 
pat seimą telegrama Stasys 
Gabaliauakas ir kun. Juo
zas Vaškas, MIC., Mariana
polio Kolegijos rektorius, ku
ris buvo sutrukdytas ir ne
galėjo dalyvauti seime. Pa
galiau gauta vėliau telegra
ma iš J. E. vyskupo Bučio, 
kuris per Vatikaną radijo 
prisiuntė rėmėjų seimui nuo
širdžius sveikinimus.

Amerikos Provincijos Mari
jonų veiklą Argentinos mi- 

i. sijoje, spaudoje, švietime, 
parapijos ir misijų darbe 
Ypatingu būdu pažymėjo 
TT. Marijonų atliktąjį dide
lį darbą Argentinoje, kur pa
statyta nauja graži bažny
čia, kuri buvo pašventinta 
paties La Platos arkivysku
pijos Ganytojo, rugpiūčio J 6 
d. 1942 metais, šia proga T. 
Provincijolas nuoširdžiai dė
kojo rėmėjams už gaUsią pa
ramą visiems TT. Marijonų 
atliekamiems darbams, o y- 
pąč už aukas Argentinos baž 
nyčios statybai, kurių dėka 
tik 10,000 dolerių liko sko-

kad iš Providence daug as
menų įsirašė a. a. kun. J. 
Navicko Fondo nariais, kad 
iš jo parapijos yra trys ku
nigai išėjusieji mokslus Ma
rianapolio Kolegijoje ir da
bar vienas studentas moko
si Marianapolyje. d) Brock- 
tono Šv. Roko par. skyriaus 
pranešimą padarė kun. J. 
Švagždys, klebonas. Kad for
maliai skyrius ir negyvuoja 
betgi parapijoje yra
kolegijos rėmėjų. Šv. Roko 
par. bažnyčioje pirmiausiai 
padaryta rinkliava kolegijos 
naudai, kuri davė gerų re
zultatų, nes surinkta su vir
šum $300.00. e) Waterbury,

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

j?

I

Paaiškėjo, kad užmany
mas Karo Tarnybos Vėlia
vos, kuri andai tapo pašven
tinta prie šv. Kazimiero baž
nyčios, išskrido iš protingos 
galvelės gražios Teklytės 
Balčiūnaitės... Tad, jei taip 
už tą, kaip dar ir už kitus 
kilnius dalykėlius, kaipo mo
rali atlyginimą vienas čia 
tautietis suposmavo tokio

daug turinio eilutes:*

Yr’ tarp tų tautiečių 
Nes ji ir gražuolė 
Ir dikčiai 'mokyta 
Ir veikėja uoli,
Reik’ tikėt į šitą!
Nes kur koks veikimas, 
Tai ir ji ten veikia,
Bei ją mūs jaunimas 
Niekuomet nepeikia.
Bet vien tiktai giria 
Įr ją myl’ kiekvienas, 
Kaip kokią didvyrę, 
Trp jaunas, kaip senas. 
Prie to jinai yra 
Kukli ir dievota 
Tad jai reik’ ir vyrą 
Rast’, net vainikuotą...

Kad ji būt’, ne kita!.. 
Ir karaliaus žmona. 
Kaip kad Sulamita 
Buvo Salamono.

BUY
UNITED STATES 

DEFENSE
BONDSANO
STAMPS1I|P

los, kuomet statyba atsiėjo. C°nn. Sv. Juozapo parap. 
60,000 dolerių. Apie sunkią gyriaus vardu pranešimą
kolegijos padėtį dėl mažo 
skaičiaus mokinių pranešė 
kun. A. Markūnas, MIC., ta
čiau pareiškė, kad TT. Ma
rijonai yra pasiryžę ir to
liau. laikyti kolegiją, kadan
gi daug paramos susilaukta 
ir tikimasi susilaukti iš ko
legijos rėmėjų ir prietelių.

Rėmėjui pranešimai

TT. Marijonų vadovybės 
pranešimus išklausius, sekė 
pranešimai iš rėmėjų sky
rių: a ) So. Bostoną Šv. Pet
ro parapijos skyriaus vardu 
pranešimą padarė M. Kar- 
čauskienė. Skyrius yra veik
lus, per šiuos metus pada
ryta Marianapolio Kolegijos 
naudai $310.00; skyrius daug 
pagalbos suteikė-per liepos 
4-os pikniką; du studentai 
iš Šv. Petro parapijos mo-

darė Marija Stankevičienė. 
Waterbury irgi yra gausus 
kolegijos rėmėjų būrys. | 
Daug kas įsirašė kun. J. Na
vicko Fondo nariais ir rė
mėjais; taip pat pagelbėta 
per liepos 4-os pikniką, f) 
New Britain, Conn. šv. An
driejaus par. skyriaus var 
du kalbėjo 0. Radzevičienė 
ir B. Miciūnienė. Skyrius 

j veiklus. Padaryta parengi-

Teklė Balčiūnaitė 
Tarp Kazimieriečių 
Tartum karalaitė

mas kolegijos naudai. Yra 
įsirašiusių į kun. J. Navic
ko Fondą nariais ir rėmė
jais.

(Bus daugiau)

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Avė., Cicero, IU 

TeL: Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite Jąa. leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
86 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų aktų (tempimų. .. ,

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefoną*: OANAL 0628, Obicagc 

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

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

ADVOKATAS

LIETUVIS D AKU 
OPTOMKTRISTJ

DAKTARAI 
PAS

Pritaikina akiniu* 
atsako mlngai (V 
nriflinama kaina

IOS F. BUDRIK
krautuvui:

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DDL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
PARIMI SARU

N E W VICTORY
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
. 1 * *

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

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

Pilnai {rengtas Mistikos Depart 
meutas gydymui visokių ligų — 
smarkių ir liglaikinlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos Dc- 
partmentas, |<ur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chlrurgal-Daktaral.

Pilnai įrengta Pliyslotlienųi.v De- 
partiiM-ntas priskaitant Diather- 
my, Ultra Viplet Ray, Slnu.soidal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Pilnai. Įrengtas X-Ray Depurt- 
meutaš daktarams lr pacientams.

Mė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, (161 stokos pinigų, 
geriausias gydymas lr priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų jums ko patogiausiu.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

tiO ALTCl

WHI(HEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnnm 2014 Tai RTAta 7672

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
PHYSICIAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office toL YARda 4787 
Namų tel PROapect 1980

TaL TARds 3146

DR. V, A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

DIDKTJh lAFAIUtAVk^AS MUSV 
MTLflNIftKO STAKO MUZ1KA- 

UMIŲ IK8TRUMKNTV. 
PASINAUDUKIT PROGA DABAR 

KOL, DAR KEI1PARDCOTI
TŪBOS.' CLARINETAI, TROM

BONAI. SAKAPUONES. FL.U- 
TĘS su ‘'caaea” — $85.00, $37.60, 
$41.00 lr $76.00. Ylai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKO8, TKNOR BANJOS — 
$0.60, $8.60, $12.60
STRIUNINIAI BASAt 
$126.00 lr $160.0$. BASO Už 
DBNGALA8 — $12.00." SMICE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — $1.60, $1,00, $6.00,
$10.00 lr $16.00. Strlunoa d«l vi
sų vlrimlnėtų loatrumantų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $11.60, 
$21.60, $86.00, $60.00. PEDALS,
HI BOTS. CTMBOLS,. DRUM 
HEADS patataoml Jųma palau
kiant, MOUTH PIECE Tįsiem* 
braaa lr “read” lnetrumentam* 
prttalkoml Jflsų tapoma.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataikymas.

Atstatymas vtoų dalių Clarne- 
tama, Trlūboma, Saiaphonea, 
Smulkoms lr Guitarams. 

GOL.DSTEIN’8 MŪŠIO SHOP 
•14 MaxweU S

Uti $$6.00. 
►M 160.00,

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI
Ofiso taL VIRginia 0030 

Residencijoe UL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS d CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1-3 ir 1—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TsL OAHal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2201 YVest Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place
TeL REPnbllc 7808

Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Offioe Tel. HEMIock 4848

DR. J. J; SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASt

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir' Nedėliomis anaitarna 
2423 YVest Marąuette Rd.

TeL OANal 0867
Ree. tel.: PROapect 0650

DR. fc Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 0000 So. Arteaian Ava
VALANDOS- U v. ryto iki 8 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TeL YARda 6921.
Ree.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

Ofiao vai * ano 1-3: nae 6:30-8:90 
756 YVest 35th Street SKAITYKITE “DRAUGĄ"

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, • Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 iki 9 
Nedėliomia pagal autartį

ProtccrioA 
Tor vour

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 65,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^^. Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

_  _____ ____ — 46 Metai Sėkmingo Patarnavime I —

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

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI

a*et<alh atidarymo 
k Trumpam Laikuir įsiūlymas — 

įskaitoma:—

TeL Cicero 1414

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct 
OFTRO VALANDO8: 

i iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sntarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

piiso TeL ............ VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

UL CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4720 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, HL 
OFISO VALANDOS:

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0094 
Bes. Tel.: Kennood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 3-3 ii 7-8 v. vak. 
Nedėliomie nno 10 ik> 12 vaL dieną.

• Mokslinu. Aklų Egzami
ną vimnn • Patalą/ma* Lcn- 
sų (Vienas Reginys) • IO- 
slrlnklniua Iš 3 Mod. Rėmų 
Ir Kaišui. Reg Kulnu $1(1.00 Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Registruotas Optometristas — Viri 30 Metų Patyrimo. 

Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarėmls Kairiomis.
Tai Yra Ne “Balt" Siūlymas — Mes Parduodame Ką Garsiname.

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

Antros durys nuo Montgomery Ward

$495 ■ dr. emily y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 YVest 63rd Street

0FI80 VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Vieni žmonės darbuojasi,
kaip bitės rinkdamos medų
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 

VALANDOS* ”
Pirm., Antr , Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai 
Penkt., Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sekmad. Pagal Sutarimą

k ** *
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Antradienis, Iapkr. 8, 1942 D BA C G A S

VARDE SIU PENKIŲ BENDROVIŲ IR IIIHUANUN 
CHAMBER OF COMMERCE OF ILLINOIS (LIETUVIU ir paskirs moteris į z karinę 
PREKYBOS BUTO) M'"

Stanislovas Pieža, vienas iš redaktorių Chicago 
Herald1-American pasakė kalbą spalio 29 <1., 1942, 
7:45 P. M. iš stoties WHFC.

Brangūs lietuviai:

Dėdės Šamo kariuomenė 
an savo alijantais šiandie 
yra visose pasaulio dalyse: 
kita armija, su orlaivių ir 
jūreivių divizijomis, treni
ruojasi čia. Amerika diena 
iš dienos stiprėja ir, galop, 
suteiks mirtiną smūgį prie
šams.

Bet tas priklauso ir n^o 
naminio fronto! Jei naminis 
frontas negalėtų operuoti 
tai karinės pajėgos silpnėtų.

Neseniai teko padaryti in- Į

Kita krizė — tai trūku
mas darbininkų ūkiuose. Šį
met šiaip taip apsidirbta. Bet 
kitais metais manoma, kad 

| karinė industrija paims virš 
I tris milionus darbininkų nuo 
ūkių.

Ir ūkiuose, tadgi, kitą me
tą reikės moterų.

Pramatant šias darbo pro
blemas gręsiant Amerikos 
karinei industrijai, valdžia 
įpareigavo. W a r Manpovver 
Komisiją sureguliuoti darbą 
karo tikslui taip kaip dabar 
reguliuojama karui medžia-terview — pasikalbėjimą

The Chicago Herald-Ameri-Į®?'
,. Sis reguliavimas reiškia —can dienraščiui su Paul V. «. . . ...................................

jei reikes darbininkų ukmo-McNutt, kuris yra pirminin
kas War Manpower Komisi- se, komisija galės paimti
jos, šios komisijos tikslas darbininkų pavyzdžiui, ii o- 
yra permainyti sumaniai dar flsų',Jel.relkes daugiau dar

bo pajėgą į karinę pajėgą.
• McNutt pasakė, kad neuž

ilgo kiekvienas žmogus A- 
merikoj — senas, jaunas, tur 
tingas, neturtingas — visi

bininkų fabrikuose, komisija 
galės mobilizuoti darbinin
kus iš kitų industrijų.

Dabar šis reguliavimas y- 
ra komisijos Kuosai vykdo-

tas gali tikrai ir greitai i- 
vykti.

Amerikos lietuviams nebus 
jokios bėdos. Jie pripratę 
prie darbo ir šiandie karinė
je industrijoj jie atlieka la
bai svarbią rolę. *

Aš esu perėjęs fabrikus, 
kur dirba karo mašinas, kaip 
didžiuosius tankus, dalis 
bombonešiams ir ten mačiau, 
kaip lietuviai dirba. Mačiau 
ir lietuvaičių ir lietuvių mo
terų tuose fabrikuose. Lie
tuviai yra gabūs darbinin
kai ir jų tarpe randiasi daug 
gerų mėkanikų ir ekspertų.

Prie to dar, daugelis lie
tuvių darbininkų išperka kas 
savaitę dešimtą procentą ka
ro bonų.

Yra visiems progų kari
nėje industrijoj. Pasiteirau
kite. Jei kas gali, įstokite į 
karinę industriją dabar.į 1

Supraskime, kad Amerikos 
darbas ir Amerikos kovojan- 
čioji jėga laimės Amerikai 
karą. Ir šis laimėjimas bus 
laimėjimas mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai. Dirbkime’

turėsime dirbti karinėje ip- mas; bet, jei bus priversta, žmogiškoji kalba ir krik-, 
dustrijoj. I bus teisės, kurios įpareigos ščioniškoji kalba nustebin-

Jei šis karas prasitęs kiek šią komisiją imti priversti- tų musų žvilgius savo gra- 
. metų, Amerikai reikės neto- nai. žybėmis, jei įpratimas ne-
li 10,000,000 karių. McNutt I Pirmiausia gali būti mo- užtemdintų mums akių. (He 
pareiškė, kad dabar reikia (terų registracija. Visos mo- lio).
aštuoniolikos darbininkų — 
pamąstykite, aštuoniolikos 
— čia pasilikusių išlaikymui 

‘tiktai vieno kario.
Tai labai didelė problema.

Mes visi turėsime stoti ko
kiu nors būdu į karinę in
dustriją. Jau dabar fabri
kuose randasi prie visokių 
mašinų, buvusių gaspadinių, 
operos dainininkų, buvusių 
vargonininkų, biznierių, re
daktorių, ofisistų, studentų 
ir klerkų.

Mums pasilikusiems yra 
didžiausia priedermė išlaiky
ti karį — suteikti jam mais 
to, drabužį ir mašinas. Jc 
užlaikymas atseina laba 
brangiai, labai reikalingas 
Amerikos laimėjimui

Ta priedermę supranta 
mūsų moterys. Jos dabar 
stoja karinėn industrijon su 
ambicija, užimdamos vietą 
vyrų įstojusių tarnauti Dė
dei Šamui. Kiekviename ka
rinės industrijos fabrike ran 
dasi moterų.

L'"-*'WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Sets — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrlgerators— 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SAVAITES APŽVALGA CLASSIFIED ADS
Prekybos laivyno 
jūrininkai pagerbiami

Tarnybinė vėliava, papras
tai iškabinama, kad paro
džius, jog tokios tai šeimos 
narys tarnauja ginkluotose 
pajėgose, gali būti iškabina
mas ir tų šeimų, kurių na
riai tarnauja prekybos lai
vyne jūrininkais, šitaip pra- 

1 nešė admirolas S. Land, Ka
ro Jūrų Transporto adminis
tratorius. ,

Admirolas Land sakė, kad 
būtų tikslu ir teisinga, jei
gu prekybos laivyno jūrinin
kai, taip pat, kaip ir Armi
jos bei Karo Laivyno nariai, 
būtų pagerbiami iškėlimu 
tarnybinės vėliavos.

Admirolas Land nurodė, 
kad prekybos laivyno jūri
ninkų pareigos išstato juos 
beveik į nuolatinį pavojų. 
Gabendami karo medžiagą ir 
karo pabūklus į tolimiausius 
pasaulio kampus, o taip pat 
gabendami mūsų karius į 
karo frontus, prekybos lai
vyno jūrininkai yra didelia
me pavojuje.

Admirolas Land sakė: “A- 
merikos jūrininkas be palio
vos ir atsidavusiai kovoja 

• už išlaikymą laisvos tautos

ir jis yra toks pat laisvės 
gynėjas, kaip ir bet kolte 
kitas Jungtinių Valstybių 
ginkluotų pajėgų narys. To
dėl iškėlimas tarnybinės vė
liavos būtų tinkamas būdas 
pagerbti prekybos Laivyno 
jūrininkus, parodant, kad to
kios tai šeimos ar įstaigos 
narys yra tarnyboje”.

H EI,P wawtft> — MOTERYS

NULIŪDIMO

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

•'DRAUGAS” RFT.P WAWTKn 
ADVERTISING DEPARTMENY 

127 Wo. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh B48JI-B4KB

HELP \VANTED — VYRAI

ACME & RROAVN Jt RHARPEš
Automatic Rerew Machine Operato
riai reikalingi. Tiktai putvrę. Gera 
užmokestis, darbai diehą Ir naktj.
PERFECTION SCREW PRODI'CTS 

1500 AV. IMh St.

tA. I A.
STANLEY SZ1MKUS

Gyveno: 1714 W,st 47th Rt.
Mirė lapkr. 1 d., 1942 m., 

8:16 vai. vak., sulaukęs pusčs 
amžiaus.

Gimęs Eiguvoje. Kilo iš 
Telšių apskr* liaukos parap., 
BaltlklSklų kaimo Amerikoje 
išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
gimines Raubų šeimyną Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

Kūnas pašarvota* John F. 
Eudelkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės |- 
vyks trečladlenj. lapkr. 4 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydytas ( ftv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje Jvvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sleląi. Po pamaldų bus nuly
dėtas ( ftv. Katimlero kaplnea

Nuoširdžiai" kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės, Draugai,
Ir Pažįstami.

Laid. dlVekt. John F. Eu. 
d ei k ta, tel. TARds 1741.

(Įsteigta 1889 m.)

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

SI firma virš 50 m. tos 
paėios Šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

Workmanship and Material Unezcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S WAR BONDS WTTH THE SAVINO!

KRK1PK1TB8 PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
bar ai Oooaaerae.

REZTDENCTJA:
5919 South Troy St 
Tel. REPubiic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Šeitad. ir Sekm. 9-6 vaL

Member of the Mthniinlia

MODERNI VKvIdlnS PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

A + A

PRANCIŠKUS VERIGA
Gyveno: 1815 West 451h Rt.
Mirė lapkr. 1 d., 194 2 m., 

10:25 vai. vale., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
'Tauragės apskr, Ncmaksčlo 
parapijos.

Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nulifldme; 

moter) Barborą (po tėvais 
Kudelkaltė); 2 dukteris — 

Anna Kossnar Ir Priseella 
Godfrey; 2 sūnus — John Ir 
VVilliam: 2 žentus — VVilliam 
ir Stanley: 2 marčias — He
len Ir Mary; 8 anūkus; 4 
brolvalkus ir duag kitu gimi
niu. draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelkio koplyčioje, 4G05 S. 
Hermitage Avenue.

laidotuvės jvyks ketvirtad., 
lapkr. 5 d. Iš kopėčios 8-30 
vai. ryto bua atlydėtas J šv 
Kryžiaus par. hažnyč ų, Kū
roje (vyks gedu'ingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Švento 
Kazim'ero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Runai, ZentM, Marčios, Anū
kai. Rrolva'kai ir G'minčs.

laid. direktorius: John P. 
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

i

VYRAI 
IKI 60 METŲ AMŽ. 

Pastovūs darbai, gera užmokestis. 
FEDERATED METALS 

DIVISION 
2230 Indlanapolis Blvd. 

AVlilting, Indiana

, . VYRAI
40 IKI 50 METŲ

Dieną ir naktį darbai. Aukščiausia 
mokestis dirbtuvėje dirbant 100*%, 
karės darbus. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo — MANR- 
FIELD 7161 ar atsišaukite prie

JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELLWOOD, ILL.

VYRAS REIKALINGAS — senyvas, 
dirbti kaipo naktinis sargas. Reikia 
dirbti tik kas antrą naktj.
AMERICAN FEATRF.R PRODUCTS 

3223 So. SliiclUs Avenue

VYRAI REIKALINGI — be paty
rimo. prie plovimo plunksnų- Pasto
vūs darbai, gera užmokestis. Nak
timis darbas.
AMERICAN FEATHER PRODUCTS 

3223 So. Slilekls Avenue

MAŠINISTAI. TOOL lr DIE MAK
ERS reikalingi. Pastovūs darbai ge
ra užmokestis. Cafeteria randasi 
dirbtuvėje. Atsikreipkite prie Super- 
intendent —_
AMERICAN DECALCOMANIA CO. 

u 4334 W. Fiftli Ave. Kcdgie 8144

REIKALINGI JAUNI VEDUSI VY
RAI. Drafto paliuosuoti. Iš vidaus ir 
lauke darbai, jeigu tik galite vai
ruoti troką. Pastovūs darbai tinka
miems vyrams.

FU1/TON SMOKED FISH CO. 
1011 W. Ijike Street

VALANDOJE
T O O L MAKERS 

100% Defense darbai. I’žtenkatr.ai 
overtime darbo. Atsikreipkite j —
RUSSELL ELECTRIC COMPANY 

340 W. Huron

MERGINOR — prie lengvų dlrbtu- 
v#Je darbų. 60 iki 60 centų j valan
dą mokama už piece work po 2 sa. 
valčių pamokinimo.

AMERICAN BRCRH CORP. 
1IIS No. Franklin RI.

JAUNOS MERGINOS 
IŠMOKTI AMATĄ 

J. P. SMITH SHOE COMPANY 
071 No. Sangamon

MERGINOS
MOTERYS

18 iki 35

PUNCH PRESS OPERATORES 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORES

MACHINE OPERATOREI 
Naktį ir Dieną Darbai

TIKTAI AMERIKOS PILIETES

EVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe

College ir High School 
MERGINOS

Bus išmokintos kaipo 
Laboratory Assistants

/ Inspektorės 
Radio Service Womcn

MOTOROLA RADIO
Galvin Mfg. Corp.

4545 W. Augusta Blvd.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėroe
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westeni Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0J42

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

L A B O R E R R 
Dirbti prie treklų, prižiūrėjimo ir 
pataisymo darbų. Atsišaukite J Su- 
pervisor’s ofisą, 106tii ir Indiuna.- 
)H>lis Boulevard.

PENNSYLVANIA RAILROAD

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite Į “DRAUGO” RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Ave.. Ch’cago, III.,

Kančia — tai didvyrių mo
kykla. (Maironis).
pas dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

p PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JĮ KITIEMS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Z

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4505-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayetto 0727 I

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

MERGINOS ir MOTERYS
A.MŽTAU8 18 IKI 60 

Prie Abelnų Birbtu itfs Darbų 
Pradinė alga 55 centai j valandą. 
10% bonus mokama tiems dirbant 
naktimis. Dabar tai jums proga 
prisidėti prie karo darbuotės, nes 
maistas mūsų kareiviams yra taip 
pat svarbu, kaip ir kulkos. 
CAMPBELL SOUP CO.

CENTRAL DIVISION 
2550 WEST 35TH STREET

FACTORY — ORDNANCE
VOCATIONAL F.MPI,OYMEN T 

SYSTEM
20 W. Jackson. ' Room 1611

PARDAVIMUI KRAUTUV®
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th SL, 
Chicago, Dl.. tel. LAFayette 6008.

Kur nėra išmanymo, ten 
nėra nė jėgų. (Emerson).

Kas daroma su noru, tas 
tik pusiau sunku (Lietuvių 
patarlė).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone« YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 28 rd PLACE

Te!. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone TARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 £O. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS ‘
SS."J4 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

• Tęįephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1846 VVEST 46th STREET Phone TARDS 0781
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' Bubscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbise: Me* 
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne- • 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

1 - Entered as aecond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Šiandien visi einame balsuoti
Šiandien labai svarbūs rinkimai. Ne be reikalo rin

kimų kampanija buvo labai gyva, karsta ir savo ruož
tu tikrai įdomi. į

Prisiklausę daug visokių politiškų kalbų, prisiskaitę 
daug raštų apie šio krašto politinius reikalus, apie tarp
tautinę politiką, apie karo eigą ir karo tikslus,

einame į rinkimui vietas pareikšti savo pilietiškos va
lios, išpildyti savo pilietinę pareigą, balsuoti sulyg 
savo įsitikinimo, balsuoti taip, kaip mūsų sąžinė dik
tuoja, balsuoti nž tuos kandidatus, kurie, mūsų nu
simanymu, yra geriausi vienai ar kitai vietai valdžio
je užimti.

Jungtinės Amerikos Valstybės pasiliko beveik vie
nintelis pasauly kraštas, kurio piliečiai ir šių sumišimų 
ir netikrumų laikais tebeturi valdžioje pilną baisą, tebe- 
turi pilietines teises ir privilegijas pasirinkti į savo val
džią tokius žmones, kokie jų manymu yra tinkamiausi.

Dėl to nuoširdžiausiai džiaugiamės galėdami būti pi
liečiais Jungtinių Valstybių, kurių demokratinė santvar
ka garantuoja mums visas teises, kuri duoda mums pri
vilegiją patiems išsirinkti valdžią, kurios leidžia lais
vai veikti visokioms politinėms partijoms, jei tik jų 
programos neprieštarauja valstybės konstitucijos dės
niams.

Dėl to, jei kada buvo svarbu, tai dabar yra tikrai 
svarbu parodyti visam pasauliui, kad mes branginame 
demokratinę santvarką, kad naudojamės mums duo
tomis teisėmis ir privilegijomis. Tad, šiandien visų yra 
pareiga eiti balsuoti.

Tuo pačiu, suprantama, mes, parodysime, kad visi 
kai vienas stovime už demokratinę santvarką ir dėsime 
visas savo galimas pastangas ginti savo krašta. ginti 
jo idealią santvarką.

Mes taip jaučiame, kad lietuviai piliečiai šiandien vi
si eis į balsavimo vietas savo pilietinės valios pareikšti.

Mes jaučiame, kad lietuviai žinos kaip lr už kokius 

kandidatus balsuoti.

Neužmirškime, kad kraštas yra didžiausiame pa
saulio istorijoj kare. Neužmirškime, kad Amerikos ir 
karo jėgomis, ir vadovybės sugebumu, ir visų piliečių 
vieningumu remiasi ir Amerikos laimėjimas ir dikta
torių pavergtų kraštų išlaisvinimas, jų ateitis, nepri
klausomybė ir gerovė.

Vyriausias krašto vadas ir vyriausias karo vadas 
Prezidentas Rooseveltas turi turėti paramą savo prog
ramai ir visiems darbams bei žygiams ne tik vyriausy
bėje, bet kongrese, senate ir visoj visuomenėj. Gyve
name tokiu momentu, kurie reikalauja tampriausio vie
ningumo. Tą vieningumą parodysime šiandien, balsuo
dami taip, kad Prezidentui Rooseveltui būtų išreikšta 
pilniausias pasitikėjimas.

Lietuviai, kurie sekė spaudą, kurie lankė politiškus 
mitingus, beveik iš visų kandidatų (kalbame apie Chi
cagą ir Cook County) girdėjo aiškius, stiprius pareiš
kimus, kad jie stovi už karo laimėjimą ir, be to, už at
statymą laisvos ir nepriklausomos Lietuvos!

Niekuomet pirmiau mūsų tauta nebuvo gavusi'tiek 
daug gražių pažadų, kiek jų gavo prieš šios dienos lin
kimus. Ir tai yra nepaprastai svarbu.

Prezidentas Rooseveltas ir Atlanto Čarterio dėsniais 
ir net specialiu pareiškimu Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacijai 1940 m. spalių mėn. aiškiai pažadėjo padėti 
Lietuvai atsistatyti laisva ir nepriklausoma valstybe. 
Dėl to, jei kongrese bus daugiau žmonių aiškiai ir griež
tai remiančių tą Prezidento nusistatymą, apie Lietu
vos nepriklausomybę jokių abejonių negalės būti.

Atsižvelgiant į tai, kandidatų padaryti pažadai tūri 
daug reikšmės ir mes neabejojame, kad lietuviai bal
suotojai j tai visu rimtumu atsižvelgs.

Svarbu, kad lietuviai atsižvelgtų ir į vietinę Chicagos 
politiką. Sąrašuose turime savo tautiečių kandidatų. Ir

ta proga mums yra džiugu konstatuoti, kad teisėjas Jo

nas Zūris per šešerius metus padarė taip gerą rekordą, 
kad jį ir šios dienos rinkimams indorsavo Bar Associa- 
tton (advokatų sąjunga), visi didieji dienraščiai ir visa 
eilė visuomeninių organizacijų. Todėl labai yra svarbu, 
kad mes patys lietuviai gausingai balsuotume ir pade
monstruotume savo vieningą jėgą, nes nuo to pareina 
mūsų, kaipo lietuvių, kilimas šio krašto politiniame gy
venime.

Ir Turkijai pavojus
Per trejetą metų Turkija pajėgė išlaikyti neutrali

tetą. Jie ir ateityje norėtų to nusistatymo laikytis.
Turkijos prezidentas Ismet Inonu, kalbėdamas par

lamentui, pažymėjo, kad nors tauta jolflu būdu nenori 
karo, bet atsižvelgiant į tai, kad veik visas pasaulis 
yra kare, ir turkų tauta viena vargu galėsianti atsi
laikyti ir išlaikyti savo laisvas institucijas. 1943 me
tais pasaulin matysiąs didžiausias ir žiauriausias grum
tynes. Jis perspėjo turkų parlamentą, kad ir jų valsty
bei yra didelio pavojaus būti užpultai. Nors Turkija e 
santi ištikima, sutartims, bet, atsižvelgiant į tarptau
tinės politikos konjunktūrą, ji nėra laisva nuo užpuo
limo pavojaus. Tarp kitų dalykų prez. Inonu pažymėjo, 
kad

Turkijos užsienių politikos tikslas yra garantuoti vi
soms tautoms, ar jos mažos ar didelės, laisvę.

Turkai sau pavojų mato iš naciškosios Vokietijos. 
Hitleris jau seniai daro didžiausio spaudimo, kad 

sulaužyti Turkijos neutralitetą. Bet ginklo vis tik dar
ligšiol neišdrįso panaudoti.

Bet dabar, kai karo frontuose Hitleriui nebesiseka,
kai blitzkriegais nebepajėgia naujų užkariavimų pada
ryti, kai patys vokiečiai neberimsta dėl tų visų nepa
sisekimų, Hitleris greičiausiai mano “nuraminti” vo
kiečius nauju puolimu mažesnės valstybės.

Bet Turkija prie karo yra gerai prisirengusi ir ji 
stipriai pasipriešins naciams užpuolikams. Jungtinės 
Tautos taip pat ateis turkams į pagalbą.

[ spaudos apžvalga ]
Tie nerimus gandai iš Liehivos padengės...

(Lietuvos Pasiuntinybės spaudos žinios) 

(Tęsinys)
Kitaip, juk yra lenkams geriau nei kam kitam ži
noma, kad vokiečiai-okupantai savo nuodėmes gudriai 
bando paslėpti ir suversti ant galvos kitų. Taip jų da
ryta Lenkijoje, taip ir Lietuvoje. Yna atbėgėlių, kurie 
tvirtina girdėję ir net savo akimis regėję, kad vokie
čiai net filmavę tokius vaizdus; kai žmogystos, apreng
tos į nevokiškas uniformas (lietuvių, lenkų lr kitų), 
s&udę į kitus suimtus žmones!

Suprantama todėl, kad vokiečiai yna už visą atsako- 
mingi kas ten darosi jų okupacijoje ir kam jie naudo
jasi “divide et impera’’ taktika. Jiem tai ypač lengvai 
sekasi ten, kame yra maišytas gyventojų sąstatas, kaip 
Vilnijoje, kame tarpe lenkų ir lietuvių yra žymus žydų 
elementas.

Kai dėl žydų, tai lankų propagandos organai visai be 
reikalo save stato protektoriaus rolėje sąskaiton lietu
vių: lietuviai visados buvo jiems draugingi; tat ir vo
kiečių okupacijoje drąsiai parodė savo simpatiją get- 
tose kenčiantiems žydams. Žydų vyriausias rabinas to
dėl yra pareiškęs viešą padėką. Girdėta net tokių atsi
tikimų, kad lietuviai policininkai buvę vokiečių sušau
dyti už tai, kad atsisakę šauti į nuteistų žydų būrį. Bet 
sulyg lenkų propagandos įrankiu (Stronskio radio ir 
PAT straipsnis iš Londono) vokiečiai Vilnijojė esą tik 

'statistai ir net prietelingi, o už viską: už šaudymus, 
žudymus., ištrėmimus kunigų, ,gaudymus darbininkų 
prievartos darbams ir taip toliau esą atsakomingi lie
tuviai.

Vilnijoje, kaip ir kitose vokiečių apsėstose Lietuvos 
vietose, kas ten nebūtų daroma, — yra daroma vokie
čių, vokiečių naudai, vokiečių tikslams. Kad vokiečiai 
darytų ką gero lietuviams, ar lenkams, ar žydams dar 
nebuvo girdėti. Todėl, koks gi lenkų propagandos tiks
las tenykščius lietuvius apšaukti pro-vokiečiais ir ko- 
Uboracijonistaifl? Politiško kapitalo iš tokios tragiš
kos padėties nei lenkai nei lietuviai pasidaryti negali; 
pasinaudos trečioji pusė — vokiečiai. Taip vadinamoji 
vietos gyventojų “kolaboracija” (san darbi n i ūkavimas 
su okupantų valdžia) visuose okupuotuose kraštuose y- 
ra gan greit dvejopa: sabotažinė “kolaboracija” tam, 
kad apsaugoti vietos gyventojus nuo skriaudų bei iš
naudojimo, — tai sąmoningų patri jotų darbas, kuris 
veda prie atviro pasipriešinimo engėjo planams ir even
tualiai prie krašto išlaisvinimo; gi antrbs rūšies kola
boracija — kolaboracija talkininkiška, sąmoninga ar 
nesąmoninga, yra jau ne kad kitas kaip išdavikiškas 
darbas ir todėl pasmerktina. Okupuoto krašto elemen-

Wendell VVillkie, neseniai 
važinėjęs po pasaulį kaipo 
Prezidento Roosevelto asme
ninis atstovas ir rėmęs Pre
zidento karo pastangas ir 
programą, rinkimų išvaka
rėse staiga pasikeitė.

Jis išėjo prieš Prezidentą 
Rooseveltą, ragindamas iš
rinkti respublikonišką kon
gresą.

Be to, kritikavo karo ve
dimą etc. '. '

Bet Willkie žodžiai tiek 
paveiks į Amerikos visuo
menę, kiek paveikė jo bač- 
kinės kalbos 1940 metų rin
kimuose.

Visuomenė nepaiso tokių 
politikos lyderių, kurie sa
vo nusistatymą taip dažnai 
mahįikauja, kaip čigonas ar- k£iji>

Solomons salose eina smar
kūs mūšiai. Japonai ten tu
ri stiprias jėgas ir dar mė
gino jas sustiprinti. Tačiau 
Amerikos karo vyrai lėktu
vais ir karo laivyno pagal
ba juos atmušė, paskandi
nant visą eilę Japonijos lai
vų ir sudaužant nemažai jų 
lėktuvų.
' Kai bus sustiprintos A- 
merikos karo jėgos Pacifi
ko salose, japonai turės 
sprukti laukan iš tų salų, 
jei tik galės suspėti paspru-

Amerikos komunistai ne
snaudžia.

Jie daug veikia.
Jie veikia savo partijos 

naudai.
Jie veikia tos partijos nau 

dai, kuri siekia suardyti A- 
merikos demokratinę san
tvarką.

Amerikos komunistų par
tija yra užsimojusi sunai
kinti religiją.

Amerikos komunistų par
tija nori suardyti namus, 
šeimą.

Amerikos komunistų par
tija' darbuojasi, kad panai
kinti spaudos, susirinkimų, 
žodžio ir visokio veikimo 
laisvę.

Amerikos komunistų par
tija kėsinasi ant asmens lais 
vės.

Amerikos komunistų par
tijos lyderiai šiuo metu nu
duoda patri jotais, tačiau jų 
visa programa yra impor
tuota iš svetimos valstybės 
ir dėl to jų veikla yra griež
tai priešamerikoniška.

Tai turi žinoti kiekvienas 
ištikimas šio krašto pilietis

VĖLINIŲ LEGENDA
(Tęsinys)

Apsisiautę tomis skraistė
mis užplūdo numirėliai že
mę. Gyvieji nors ir nematė 
jų, tačiau, žinodami, kad vė
linių naktį numirėliai eina 
ieškoti savo praeities dienų, 
susitraukę meldėsi, stengda
miesi tuo praskaidrinti juo
das savo sąžines.

Prie anų trylikos medinių 
kryžių buvo tamsu ir nyku. 
Gulintieji didvyriai troško 
pamatyti žemę, tačiau nega
lėjo pabusti, nes niekas ne
uždegė jiems žvakių.

Juodasis angelas nubrau
kė nuo savo veido saują a- 
šarų ir, nulėkęs pas Visatos 
Valdovą, pranešė apie tų try
likos užmigusiųjų skriaudą.

Visatos Viešpats perbrau
kė per žilus savo plaukus vi- 
sagalinčia ranka ir tarė:

— Jeigu atsirastų toks 
mirtingasis, kuris, uždegęs 
trylika žvakių, sustatytų jas 
kryžiaus tvarka ir išsaugotų 
tą šventą ženklą nelaimin
gųjų kapinyne per tris die
nas ir naktis, aš galėčiau 
leisti jiems pamatyti žemę. 
Tokia yra dangiškoji tvar
ka, gimusi šviesiame mano 
Tėvo prote.

Nusilenkė juodasis mirties 
angelas, kaip pridera Visa
tos Viešpačiui, ir vėl nusilei
do žemėn.

Jis ėjo į turtingus mies
tus, į viliojančias sodybas, į 
dainuojančias pilis, prašyda
mas, kad suteiktų kas nors 
tai trylikai užmigusiųjų ga
limybę aplankyti gyvųjų pa
saulį. Tačiau niekas nesi
klausė jo balso ir atsirado 
tik vienas vargšas, kuris su- * 
tiko pasiaukoti. Už pasku
tinius metalo gabalėlius jis 
gavo trylika žvakių ir išėjo 
į nelaimingųjų kapinyną, pa
likdamas namuose duonos 
maldaujančius tris kūdikius 
ir sergančią, alkaną žmoną.

Pūtė šaltas vėjas.
Padaręs iš degančičų žva

kių šventąjį ženklą, apsupo 
jį skylėta skraiste, pridengė 
savo kūnu. Slinko valandos 
metų žingsniais, o dienos — 
amžių, šaltis vargšą purtė, 
alkis smaugė, nuovargis a- 
kių pastoges draskė. — Troš 
kimas patarnauti žmonijos 
perlams, pasiryžimas atlikti 
savo pareigą padarė jo va
lią kietesnę už šiaurės gra
nitą.

Į trečią naktį šaltis sukaus 
tė žemės sąnarius, o sniego 
gabalai, tarytum kerštaujan
čių kdmštys, nuklojo žemės 
paviršių baltais patalais.

Iš miško atėjo alkani vil
kai. Juodame nakties dugne 
sužibo ugninės jų akys. Jie

klaikiai kaukė, nes buvo al-
kani.

Vargšas krūptelėjo. Bai
mė, kad nebūtų užgesintas 
šventasis ženklas, sustabdė 
jo gyslose kraują. O iki vi
dunakčio beliko vos vienas 
pusvalandis.

Alkani vilkai supo suny
kusias kapinaites kas kurtas 
mažesniu ratu. Jie jau čia 
pat. Matėsi, kaip vartėsi ug
ninės jų akys, girdėjos, kaip 
braškėjo jų dantys, kaip 
varstė nakties šešėlius go
dus jų urzgėjimas. Vargšas 
suvytusiomis lūpomis maldos 
žodžius pradėjo laužyti — 
leisk, Viešpatie, p įgyventi 
dar kelias minules.

Jau visai čia pat alkani, 
plėšrūs vilkai.

O tiek mažai oeliko laiko 
iki galo laiko!..

Vargšas atplėšė vieną sa
vo kūno dalį ir metė gro
buonių būrin. Šie vienas kitą 
trypdami ir dantimis krhn3- 
dami puolė prie žmogaus kū
no gabalo. Kai jie vėl taikėsi 
jį griebti, vargšas dar nume
tė jiems dalį savo kūno.

Beliko vos keliolika sekun
džių...

Vargšas dar kartą išplėšė 
iš savo kūno besiartinan
tiems vilkams maisto. — 
Kraujas plūdo, baigėsi jė
gos. •••

Ir tą momentą, kada pa
juto, kad širdis muša pas
kutinį kartą, jis išgirdo si
dabrinių dangaus varpų 
skambėjimą, skelbiantį apie 
pabaigtas vargšo kančias *r
atliktą uždavinį.

♦ * *

(Bus daugiau)

(Iš “Draugo” 1917 metų, 
lapkričio 3 d.)

tai, kurie okupantams padeda žmones engti ir kraštą 
išnaudoti yra nusikaltėliai piktesni už okupantus. Jie 
yra jau priešo įrankiai ir su krašto gerove ir tautos 
idealais jau nieko bendro neturi. Jie kandidatai į kalti
namąjį suolą. Ko mažiau žmogus tautiniai susipratęs, 
tuo mažiau pas jį ir pilietinės nuovokos, šitokio ele
mento, dėl istoriškai ‘Susipynusių priežasčių, daugiau 
randasi rytinėje Lietuvos dalyje kame lenkų propagan
dos pasidarbuota daugiausiai. Lietuviai, kaipo tauta, 
giliai at jausdami savo ir kitų tautų vargus ir nelaimes, 
reiškia užuojautą toms Lietuvos krašto tautinėms ma
žumoms, kurios dabar ypatingai kenčia nuo žiauraus 
okupanto. Lietuvos žmonės tiki į Lietuvos Laisvės ir ne
priklausomybės atsteigimą karui pasibaigus. Lietuvos 
gi laisvė reiškia laisvę ir Lietuvos lenkų ir žydų mažu
moms.

Ima kariuomenėn moteris. 
Šio mėnesioi pabaigoj Angli
joj bus pašaukta į kariuo
menę 10,000 moterų. Daug 
jų bus paimta aviacijos kor
pusam
• •

Daktaras bus kunigu — 
Dr. Corrigan, geriausias gy 
dytojas visoj Rhode Island 
valstijoj, įstojo J seminariją 
ir bus domininkonų kunigu. 
Jis yra našlys. Duktė vie
nuolyne, sūnus laikraštinin
kas. _

Maištai Austrijoj..- Aus
trijoj kilęs mafttas privertė 
uždaryti austrų-šveicarų 
frontą. Dideliuose miestuose 
puolamos amunicijos dirbtu
vės. Sukilime dalyvauja ir 
moterys.

•
Quigley seminarija. —

Prirengiamąja! Quigiey se
minarijai statomi rūmai. 
Užvakar pašventintas kerti- 
tinis akmuo. Rūmai kai
nuos apie pusę milijono do
lerių.

Savyraeilė yra jmmataH, 
ant kurio išdygsta pavydas.

1
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Pabrango dūmasVargdieniu Seserų 
Gildės nariai bei narės 

prašomi į talka
• t »

Gruodžio mėnesio 13 die
na dar, rodos, gana toli, ku
rioj įvyks Jono ir Antaninos 
Mikolinų namuose, 6810 So. 
Artesian Avė. Vargdienių 
Seserų Gildos Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. Marijos 
kongregacijos dviejų seselių 
tremtinių iš Argentinos į A 
meriką kelionės lėšoms pa
dengti puikiausia pramoga,
‘ ‘ bunco, bingo ir pinochle 
party”. Tikietai ir dovanų 
knygutės jau pagamintos ir 
platinamos, kurių, jei kas iš 
gildos narių ar šiaip norin
čių pagelbėti, galima gauti 
pas pirmininkę Joaną Ma- 
černienę, sekretorių, 2322 W. 
24th St., arba pašaukite te 
lefonu Seeley 4377, knygu
tės ir tikietai bns pristatyti. 
Taigi, brangiosios gildos na
rės bei nariai, tikslas begalo 
gražus ir svarbus, kad ta 
pramoga duotų fcuo daugiau
siai naudos, nepriklauso nuo 
vieno kito asmens, bet nuo 
visų gildos narių, reikia vi
siems gelbėti ir padėti, kad 
progą geriausiai išnaudojus. 
Dviejų seselių tremtinių ke
lionė begalo brangiai atsei- 
na, beU bendrai dirbdami, ga
lėsime tai lengvai atsiekti. 
Jau vienos seselės kelionė, 
kiek teko nugirsti, yra, rei
kia dar antrai. Apie trys pa
našūs parengimai mūsų vi
sų troškimą piaterikins. Tik
tai reikia daugiau pasišven
timo, kooperacijos, nuošir
džios vienybes ir meilės, o 
tikslas bus lengvai pasiek
tas.

Užtat, dėlei krikščioniškos 
ir katalikiškos meilės, dėlei 
tų dviejų seselių tremtinių 
padėties, prašau visas jr vi
sus į talką. Darbo daug, tik

Nuo lapkričio 1 dienos pa 
brango šnapsas ir cigare
tės. Lapkričio 2 dieną pyp- 
koriai jau mokėjo už ciga- 
riečių pakelį 18 centų, pir
miau buvo 17 centų. Bet dar 
nei snapso nei dūmo mėgė
jų nesumažėjo. į

Cigarietės pabrango, todėl 
pypkoriai nebent pusę ci
garete nurūkę, bet iš ma
žiausio galiuko stengiasi iš
traukti visus dūmus.

,L 1 ' ■ - 1 - — ' 1 ■ *
reikia kuo daugiausiai tal- 
kininkų, o su Dievo pagalba 

i ir Jo palaima, nuoširdžiai 
padirbėję, džiaugsimės gra
šiais nuopelnais. J. K.

Iš Moterų Sąjungos 
49 kuopos veikimo

Bridgeport. — Moterų Są- 
gos 49 kuopa gražiai gyvuo

ja. Susirinkimai esti kas 
mėnuo. Veikime irgi neatsi
lieka. Ir ką tiktai užsimoja, 
viską atlieka su geromis sek- 
mėmois.

Gal kas paklaus, kodėl 49 
kuopai sekasi? Atsakymas 
šis: narių sutikimas, vienin
gumas, vienos kitai pagar
ba ir t.t. Štai, kur glūdi pa
sisekimo paslaptis. Kur vie
nybė, ten ir galybė.

Pasibaigus Vasarai, prasi
deda rudens sezono pramo
gos. šia proga, kuopa minė
dama savo trijų metų gyva
vimo sukaktį, rengia vaka-

Lithuanian Indepen- 
dence Day Committee 
pranešimas

Ruošdama iškilmingai pa
minėti Lietuvos 25 m. Ne
priklausomybės sukaktuves,

rienę lapkričio 22 d., para
pijos mažoje svet., ant antrų 
lubų. Tikietai po 55c. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga nebrangi, vakarienė gi 
draugiška. Komisija, kurioj 
darbuojasi pirm. R. Maze- 
liauskienė ir kitos, kviečia 

visus dalyvauti sykiu su 

draugiškomis, jaunos, trijų 

metų amžiaus, kuopos narė

mis ir linksmai praleisti va

karą. Laima

komiteto valdyba š i u o m i 
kviečia kiekvieną organiza
ciją į komitetą ir būti jame 
atstovaujama.

Tat, prašome išrinkti ar
ba paskirti bent pora ststo- 
vų-ių savo organizacijos ii 
kviečiame juos-jas atsilan
kyti į Lietuvos Nepriklauso 
mybės Minėjimo Komiteto 

bendrą susirinkimą, penkta

dieni, lapkričio 27 d., 8 vai. 
vakare, Dariaus Girėno že
mutinėje salėje, 4416 South 

Western Avė.
Šiuo momentu, ruošdamies 

Lietuvos Nepriklausomybę 
paminėti, mūsų tėvų šalis 
kenčia žiaurių ųkupantų pri
spausta Mes tvirtai tikime, 
kad Lietuva po karo vėl bis 
laisva Bet reikalinga min
timis vedama, komiteto val

dyba kreipiasi į patriotingą 
sias lietuviškas organizaol- 
jas Chicagoje, ir kviečia jas 
talkininkauti šiame svarbia
me Lietuvos naudai darbe.

Tikimės, kad malonėsite 
atkreipti atydą į šį musų 
kvietimą ir į minėtą susirau
kimą atsiusite bent pora sa 
vo atstovų-ių.

Su pagarba,
Lietuvos Nepriklausomybei 

Minėti Komitetas
E. J. Kubaitis, sekr.

Susirinkimai
Šiandie, antradienį, 7 vai. 

vakare radio klausytojai ga
lės praleisti smagią ir įdo
mią valandėlę klausydami 
gražios ir įdomios radio pro
gramos leidžiamos Peoples 
Purniture Co. krautuvės. 
Programą pildys radio gre
nadieriai: A. Brazis, M. Ęa- 
tutis, J. Vanas ir kiti. Visi 
gerai pasirengę sužavėti kiau 
sytojus. Rep. XXX
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Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
vakarą 8 vai. parapijos sa
lėj. Visos nares kviečiamos 
susirinkti ir sugrąžinti kny
gutes. Prašomos tai padary
ti šį vakarą. Valdyl

I J į
Eli-

BONAI ar TAKSAI
Mes laimėsime karą su:

VYRAIS- ■Musų vyrai ginkluotose jėgose atlieka savo darbą.

MINUTĖMIS— —Lai musų kiekviena minutė būna darbas laimėjimui.

PINIGAIS. ■Musų valdžia turi turėti daugiau pinigų.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ — «
Kai perkate materiolą 14 tn&sų 
krautuvės— ai tiktai $1.50
LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
PbOM: YABDS 4178

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

—

TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai balta range 

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

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

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

AMUNICIJA . . .  Produkcijos stebuklai yra daromi Amerikos Indus-
■ •• •trųoj.

‘ . t '

MORALE— ———Moralė gikluotose jėgose ir namuose yra puikiausia.

I- I
", I

Mes turime pasirinkimą daryti geriausį investmentą pa*
* 4

šaulyje pirkdami Karo Bonus ir Štampas, arba turėsime
dar didesnį taksų padidėjimą.

• . \
T . . < Z ’ * J •

Mes galime pasirinkti-arba daugiau Karo Bonų arba dau- 
giau taksų kvitų.

«, • v • •
* t < '• . . • *

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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Taip ir baigės jaunos našlės 
romantika su nacių šnipu

Šeši Chicagiečiai kaltinami, kad jie 

buvo pasirengę padėti Herbertui
M '. ■ / * . » 4

Hauptui krašto išdavystėje.

SIEKIA GUBERNATO
RIAUS VIETOS

Tr

. y®

M

Laikrodėlis gali susekti 
žmogžudystės pėdsakus

Pusė colio laikrodėlis, vietoj skaitli
nių aukso taškai, nešiojamas kaip 
žiedas.

Pereitą savaitę iš liūdinin 
kų parodymų paaiškėjo, kad 
jauno Haupto tėvai, Mr. ir 
Mrs. Hans Max Haupt, jo 
dėdė ir tetulė, Mr,. ir Mrs. 
Walter Froeling, ir šių šei
mų draugai, Mr. ir Mrs. Otto 
Richard Wergin, žinojo, kad 
Herbert Haupt, nacių sabo- 
tažnikas, vyko į Vokietiją 
mokytis sabotažnikų moky 

), kad čia atvykęs sprog
įtų karo fabrikus.

Šeši chicagiečiai ir yra 
ritinami, kad jie buvo pasi 

rengę padėti jaunam Herber 
te Hauptu vykdyti Ameri
koje sabotažus fabrikuose,

bert Haupt pakliuvo į FBI. 
rankas. Taip ir baigės šnipo 
romantika su jauna našle.

Daugiau Mrs. Gerda Me- 
lind nėra mačiusi Herbert 
Haupto ir kitų sabotažnikų, 
tik ji matė buvusi savo su
žieduotinį Washington karo 
teisme.

Ir šiandien dirbs

Teisėjas Campbell pasakė 
advokatams ir liudininkams, 
kad jie šiandien anksti at
liktų balsavimo teisę, nes vi 
są dieną bus užimti teisme 
dėl šešių chicagiečių, kurie 
kaltinami kaipo bendrinin
kai sabotažnikų šios ša
lies išdavystėje. Taigi šian
dien nei teisėjas, nei liu
dininkai, nei advokatai, nei 
jury komisija, kuri susideda 
iš 9 moterų ir 3 vyrų, netu
rės poilsio ir dirbs visą dįe- 

Į Federalinį Chicagos tei- ną, kad kogreičiausiai byla

kada jis šiais metais, birže
lio mėnesį, buvo iškeltas vo
kiečių submarino į Ameri
kos pakrantes su kitais na
cių sabotažnikais.

Haupto sužieduotinė liudija

smą buvo iškviesta liudyti būtų išpręsta. 
Herbert buvusi sužieduotinė ,
Mrs. Gerda Melind, 24 metų ' Herbert Haupto

J

t ■v ..

amžiaus, našlė, grožio ope- 
ratorka, kuri buvo išteisin
ta ir, turbūt, daugiau nebe
bus kviečiama liudyti.

Mrs. Gerda Melind pareiš 
kusi, ka<^ Herbert Haupt iš 
Amerikos buvo išvykęs 1941 
metais ir sakė, kad jį vėl 
mačiusi šiais metais birže
lio mėnesį ir Herbert Haupt 
jai pasakęs, kad buvęs Mek
sikoj išvykęs aukso kasti, o 
dabar manąs vėl grįžti į 
Simįjson Optical Company 
dirbti, kur buvo gaminami 

' “sekretiški” karo pabūklai.
Mrs. Gerda Melind turėjo 

vieną šeštadienį su Herbert 
Hauptu, kuris jau pasmerk
tas mirti už krašto išdavys
te, deitą, bet tą dieną Her-

tėvai bijojo

Liūdininkas Gustav Zer- 
mer, blėkorius, 851 Fuller-

("Draugas” Acme telephotO)

Charles W. Bryan, brolis 
mirusio William Jennings 
Bryan, kuris yra demokratų 
kandidatas į Nebraska gu
bernatorius. šioje pozicijoje 
Charles W. Bryan išbuvo per 
tris kartus, jis yra 75 metų 
amžiaus.
---------  —------------.-m n —

Skaudūs tėvo pergyve
nimai dėl sūnaus su
žeidimo karo fronte

Benjamin Walter Pugsley, 
57 m., gyvenęs 3976 Lake 
Park avė., Illinois Central 
bėgių tikrintojas, labai sie
lojas dėl savo sūnaus pvt. 
Benjamin Williamo, marino, 
kuris buvo sužeistas Solo-

Prieš keletą dienų Evan- 
ston’e plėšikai nužudė Mrs. 
Lillian Galvin ir jos tarnai
tę ir pagrobė apie $29,000 
įvairių brangenybių, tarp 
kurių buvo retas mažas lai
krodėlis, padarytas iš raus
vo aukso, ir nešiojamas ant 
piršto vietoje žiedo, jo di
dis pusė colio, ketvirtuotas, 
juoda rankinuke, valandos 
pažymėtos aukso taškais, 
viršuje ir viduje pažymėta

Tavannes vardas.
Evanston Pojice Chief Carl 

Ekman pareiškė,* jei būtų 
pamatytas toks laikrodėlis, 
tai lengva galima būti su
čiupti žmogžudį.

Šį brangų žiedą buvo pa- 
davanojęs Paul Galvin savo 
žmonai, kuri buvo plėšikų 
nužudyta. Paul Galvin yra 
turtingas radijų gaminto
jas, jo fabrike, Chicagoje, 
dirba 2,000 darbininkų.

Didelė darbininku do^na
Armijos oro jėgoms padovanojo
bombonęšį už $100,00.

t«
o

ton avė., pareiškė, kad senis mons kovoje. Pereitą šešta-
Haupt sakęs jam, kad jis bi 
jąs sūnų laikyti savo name 
įr prašęs, kad Zerner jį pri
imtų į savo namu3, bet jis 
atsisakęs tai padaryti.

Mr. Eggert, 3438 N. See- 
ley avė., paliudijo, kad se
nis Haupt davęs palaikyti 
$900 penkiasdešimt popieri
nių dolerių. Valdžia pareiš
kusi, kad tie pinigai buvo 
dalis iš $5,000, kuriuos davė 
jaunas Herbert Haupt, atvy 
kęsziš Vokietijos į šią šalį 
sprogdinti fabrikus, tie pi
nigai būtų buvę naudojami 
krašto išdavystėje.

Blėkorius pasakęs, kad 
jis pinigus laikęs iki tol, kol 
atvyko FBI. į jo namus

dienį sužeisto marino tėvas 
Pugsley iškrito iš prekinio 
traukinio ir buvo užmuštas.
Darbininkai pasakoja, kad 

nematė jokio akcidento, bet 
Pugsley’s kūnas buvo rastas 
apačioj traukinio ir taip su
žalotas, kad vos galima bu 
vo pažinti.

Tėvas apie sūnaus, 17 me 
tų amžiaus, sužeidimą kovos 
lauke buvo gavęs žinią iš 
Karo Departamento spalių 8 
dieną.

Arfkščiau sūnus buvo ra
šęs į namus apie pirmykštį 
sužeidimą, iš kurio buvo pa 
sveikęs. Kitas sūnaus sužei
dimas labai sujaudino tėvą 
ir jis giliai šią žinią pergy
veno.

Pereitą sekmadienį Chica 
goję, Municipal airporte, 
įvyko nepaprastos iškilmės, 
kur Armijos oro jėgoms ofi
cialiai buvo įteiktas naujas 
Boston A-20 bombonešys, ku 
rį įteikė Illinois State Con- 
ference of Building and 
Construction Trades.

Boston A-20 bombonešys 
kaštuoja $100,000. Pinigai 
buvo sukelti iš maždaug 
9,000 narių of American Fe- 
deration of Labor unions, 
kuri yra af iii juotą su Illinois 
State Conference of Biul- 
ding and Construction 
Trades. .

Brig.

in Chicago, priėmė naują 
bombonešį. Jis pasakė:
— Pradžioje rugsėjo mėnesį 

buvau Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento dele
guotas sukelti sąjūdį. Aš ga
vau iš jūsų organizacijos 
$100,000 čekį nupirkti lėktų 
vui, šiandien mes jį turime.

Prie šio lėktuvo nupirki
mo prisidėjo 9,000 narių ir 
100 vietos kuopų minimos 
unijos.

Praktiški žmonės, praktiš 
ką daiktą armijai padavano 
jo-

KIEK ŽŪSTA 
DARBININKŲ
Nuo Pearl Harbor už
puolimo Amerikoje 
žuvo 42,600 karo pro
dukcijos darbininku

I
Dr. Victor G. Heiser, me- 

dical consultant ir author, 
pareiškė spalių 29 dieną, 
kad nuo Pearl Harbor už
puolimo karo produkcijos 
fabrikuose užmušta 42,600 
Amerikos darbininkų. Tiek 
Amerikos karo produkcijos 
darbininkų žuvo darbo metu 
ar po darbo ir tai nuo per
eitų metų, gruodžio 7 dienos.

Dr. Victor G. Heiser sa
ko, jei dar pridėsime sužeis
tus, tai bus toks vaizdas: 
11,000 darbininkų žūva ar 
sužeidžiama kasdien karo 
produkcijos fabrikuose dar
bo metu ar po darbo, skai
tant nuo Pearl Harbor už 
puolimo.

Tokiu būdu nustojama 
121,000,000 vyrų dienų arba 
968,000,000 vyrų darbo va
landų. Tas ' žinoma, didelis 
nuostuolis karo produkcijai.

mu

gen. Arnold N. Tėvo pasiaukojimas
Krogstad, commanding the 
Army Air Forces Technical j H Rocheatcr, N Y M j 
Training Command’s schools p£untner, 37 m, amžiaus 

tėvas devynių vaikų įsirašė 
į armiją todėl, kad jis nori, 
kad jo vaikai sulauktų ge
resnio gyvenimo.

Gera proga

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORŲICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERALpy;' - • ♦
Savings and Loan 

* Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonu:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Kun. J. Paškauskas, Visų 
Šventų lietuvių parapijos 
klebonas, pereitą sekmadie
nį bažnyčioje paskelbė, kad- 
Rosclande lankysis Andrius 
Daugirdas, nesenai atvykęs, 
iš Europos, ir užsakinės dien 
raštį “Draugas”, kuris yra 
įdomus ir labai įvairius ži
niomis.

VVASHINGTON, lapkr. 1. 
Karo sekretorius Stimson 
paskelbė, kad armijoje pa
naikinamas vadinamasis spe- 1 
cialistų korpusas.

Į šį korpusą buvo .priima
mi civiliniai ir iš jų paren
kami karininkai armijai.

Korpuse yra daugiau kaip 
1,300 narių. Iš jų gabiausi 
bus paskirti karininkais, c 
kiti — paleisti.

Jau kalakutai peniami
Visų šventųjų lietuvių pa 

rapijos, Roselande, žmonės 
laukia šaunaus parapijos 
bankieto, kuris įvyks lapkri 
čio 15 dieną, 5 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje.

Pereitą šeštadienį kun. 
klebonas J. Paškauskas va
žinėjo visą dieną po Chica
gos apylinkes pas farmer 
rius ir užsakė parapijos ban 
kietui geriausios rūšies ka
lakutų. Dabar dar kalakutai 
peniami ir prieš lapkričio 
15 dieną bus pristatyti į 
Roselandą. • Kalakutienos 
tiek užsakė, kad galės visi 
valgyti diržus atsilaidę.

Ot galės baliavoli
Pereitą šeštadienį Chica

goje svaiginamųjų gėrimų 
krautuvėse reikėjo po ko
kią valandą kostiumeriams 
laukti kol atėjo jų eilė, kol 
gavo norimų gėrimų, Mat, 
daugelis pirko atsargai svai 
ginamų gėrimų prieš 1 lap
kričio, nuo tos dienos šnap- 
sas pabrango. Sakoma, kad 
kai kurie snapso nusipirko 
net už $700, nors saliūno ir 
neturi.

X Valentas Krasauskas, 
10723 S. Michigan Avė., Rose 
*lando veikėjas, šiomis dieno
mis išvežtas į ligoninę.

X DKK vakaras rytoj, 
lapkričio 4 d. 8 vai. “Drau 
go” redakcijoj. Tik darbas 
ir liga paliuosuoja narį nuo 
dalyvavimo. Kurie norėtų i 
sirašyti, nuoširdžiąi kviečia
mi atsilankyti.

X Antanas Baltušis, 3313 
S. Lowe Avė., šią savaitę iš
vyksta į kariuomenę. Taigi. 
Baltušiu namuose pastaruc 
ju metu antras liūdesys: ne- 

, seniai palaidota motina, o 
dabar vienturis sūnus na 
lieka namus.

X K. Šeštokienė, žinoma 
Roselando gyventoja, jau il
gas Laikas, kaip sunkiai ser
ga. Šiomis dienomis išvežta 
į Oak Forest ligoninę, kur 
tikisi greičiau pasveikti, ne
kaip namie būdama.

X Po visam linksmybės!. 
Tai bus lapkričio 8 d., sek: 
madienį, šv. Antano parapi
jos salėj, Cicero. Dieną bus 
metinė L. V. Chicago aps
krities konferencija, o va
kare — pasilinksminimas, 
šokiai. Į konferenciją kvie
čiami visi Chicago L. Vyčių 
organizacijos veteranai.

X Aleksas Bagdonas, na 
mų statymo kontraktorius 
daugeliui ir lietuvių pasta 
tęs namus, išvyksta į ka
riuomenę. šiapdie, lapkričio 
3 dieną vakare, Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos salėje, 
Marąuette Park, draugai re 
ngia jam išleistuves. A. Bag 
donas gyveno Marąuette Pai 
ko kolonijoj.

\

WtfOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

(Iveiiojame 
po ¥i"« 
ChU*KO.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

K. KANTEK, aav.
MUTUAL LIQUOR~CO.

4707 So. Halsted 8t.
BOULKVARD 0014

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATVDA KLAUSOSI

mARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

f i *,
. k \ R)

VlenintSlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

• Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-f450 kil
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

CRANĘ COAL CO.
* WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
• t

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

GENUINE POCAHONTAS, ' $O A C
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*03 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri Jin rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.i. IV.OV ( 

fitm kainos perkant 4 tonu* ar suvlri
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*9.20

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
IsiŪTAI su dvejomis kelnfmle, 100% vilnoniai, $55.00 d* n A fin

vertfa “elose out” kaina ..............................................
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

[VYRŲ ŽIEMINIAI O’OOATS, AOI.Td’
$29.50 vertes, parsiduoda dabar ui ........................ U□ r LiP

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS. 
Puikiai paslųti. Tikra verti nuc 
iki $35.00. Parsiduoda dabar

............ ............$29.00
”*5W JPSIKSM' t $6.95 ir $8.95vilnoniai stotai, $15 veri. uužemit kaina **

{MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dreele vertos $3.95, parsiduo- <1 QQ 
da po tiktai ......................................................................... a i.30

| $15.00 vertis KOTAI. *0 HC
parsiduoda po tiktai ............... .......................................2)0. Z O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENĄ SEKUADIENIAIS

Pultui pul.tL Tlkr. ,.rt« »«»15.O9jg j5 Jjg Jį
* '• A

|FUR COATS. $75.00 vertis.
Parsiduoda po tiktai

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Dabai (eroe rtlAlea moterį, kailiniai, kailiukai- papuoštai* arba 
clnth kotai parshlnlila niifc-mlntomln kainomis.

' ATF.IKITF, IR PATYS PAMATYKITE MANDIENt

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
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