u.“anS that govefrmneat ot„
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln

hDRAUGASk
THE

No. 242

Sc a Copy

LITHUANIAN

DAILY

15

r

x r n x s

The I.tthuanian Daily Friend
FITBLISHED BT THE LITHUANUM
CATHOLIC PRESS SOCIETT
11334 Ko. Oakley Avė., Chicago, llllnola
Telephone Canal 8010—8011

The moat Influentlal Lithuanian Daily
ln Arnertoa

FRIEND

Chicago, IIL, Ketvirtadienis, Spalio (October) 29 d., 1942

VoL XXVI

Kaina Sc

SOLOMONS JUOSTOJE KOVOS DAR VYKSTA
Herojiškų pastangų reikia, kad
nugalėti japonus, sako Grew

JAPONŲ LAVONAI GUADALCANAL

Washingtone pripažįstama, kad
kovojama jūroje, sausžemy ir ore

Amerikiečiai turi nusikratyti

Bet pareiškiama, kad kovų

per dideliu savimi pasitikėjimu

pasėkos dar neaiškios, apsiblaususios

NEW YORK, spalio 28.— nėra kokie šiukšlynai. Tiesa,

Buvęs

U. S.

pastatai gali
lengvai suliepsnoti. Bet tas
nereiškia, kad būtų šiukšlyniai. Japonija yra moderni—
visur telefonų tinklai, radi
jai, elektra ir kiti modernūs
patogumai.
Japonų miestai pastatyti
taip, kad jie būtų atsparūs
žemės drebėjimams ir gais
rams.
Taip pat negalima japonų
palaužti nė badu, nes Japo
nija įstengia produkuoti na
mie maisto tiek, kiek reikia
visiems jos gyventojams.
Japonai maitinasi daugiau
sia ryžiais. Kiekviena šeima
turi įdirbamus daržus. Žuklija klesti ir žuvies turi pa
kankamai.
Nepaisant tų ir kitų japo
nų ištvermių, Japonija vis
gi turi būti nugalėta, sako
buvęs ambasadorius. Tač'lau
ją nugalėti Amerikai reikia
herojiškų pastangų, kadan
gi japonai kovoja kūnu ir
fanaticizmo apsiausta dva
sia.

ambasadorius gyvenamieji

Japonijai Joseph

C.

Grew

įspėja amerikiečius saugotis

paikiojo
optimizmo, arba1
per didelio savimi pasitikęjimo, kurs, sako Grew, su
kels nereikalingas aimanas
kare su japonais.
Grew pataria amerikie
čiams saugotis samprotavi
mo, kad japonai nesą bai
sūs, nes jie nėra laisvi; kad
japonų miestai esą šiukšly
nai ir gali būti . nušluoti
liepsnojančiomis bombomis;
kad japonai badu galį būti
suklupdyti.
Tas viskas yra netiesa,
sako Grew. Japonai yra gi
liai/ disciplinuoti
žmonės.
Jiems pasakyta, dėl ko jie
turi kariauti ir jie kariauja,
nors karo priežastis yra
smerktina. Jiems imperijalinė sava šalis yra apdmuda,
patrijotizmas ir podraug re
ligija. Japonai nesilenkia
priešais priešą. Jie kovoja
iki toliau neįstengia kovoti.
Taip pat japonų miestai

LEAHY NUMATO
ILGA KONFLIKTĄ
AVASHINGTON, spalio 28.
—Adm. William D. Leahy,
prezidento štabo viršinin
kas, Laivyno Dieną kalbėda
mas pareiškė, kad šis karas
yra numatomas ilgas kon
fliktas, kurs pagaliau užsi
baigs Amerikos ir jos sąjun
gininkų laimėjimu.
Admirolas pagerbė ne vien
savo šalies laivyną, bet visų
sąjunginių valstybių laivy
nus. Pripažino, kad vienas
U. S. laivynas, be kitų pa
galbos, neįstengtų siekti lai
mėjimo jūrose. Kiekvienas
laivas, kurs vartojamas ko
vai prieš ašį, yra Amerikai
reikalingas ir vertinamas.
Admirolas pagaliau pareič
kė, kad konflikto gale visi
ašies laivai bus atsidūrę jū
rių dugnan.

Santiagoj studentu
demonstracijos
SANTIAGO, Čilė, spalio
28.—Studentai sukėlė demon
stracijas prieš ašį ir izolacijonistus. šie pastarieji išva
dinti bailiais ir fašistais.
Kiek anksčiau kita stu
dentų grupė demonstravo
prieš U. S.
Lapkr. 15 d. respublikom
kongresas sušaukiamas se
sijon.

< "Draugus" Acme teiepuovo,
U. S. marinai apžiūri japonų lavonus prie Guadalcanal pakrančių. Japonams nepavy
ko, kai jie bandė išsodinti savo įgulas. Marinai sumušė japonų išsodinamas karo jėgas,
amerikiečiai lakūnai sunaikino priešo laivus ir išsodinimo laivelius.

AVASHINGTON, spalio 28.
— Japonų kariuomenė Gua-į
dalcanal saloje įsilaužė į
amerikiečių linijas pietiniam
airporto šone, bet buvo at
blokšti, praneša laivyno de
partamentas.
Be to, kovose jūroje du
japonų naikintuvai nuskan
dinti ir du kiti karo laivai
ir vienas kovinis laivas su
gadinta. Be to bombomis pa
taikyta į du japonų kruizerius ir vieną lėktuvnešį.

Japonu lakūnai
atakavo U. S. bazes

AVASHINGTON, spalio 28.
•— Vėliausiomis iš Solomons
žiniomis, tenai vyksta ar
šios kovos jūrose, sausžemyje ir ore už Guadalcanal sa
lą, iš kurios praeitą rugpiūtį U. S. marynai išbloškė
japonus ir .užėmė strateginį
airportą. Dabar japonai su
simetė tą bazę iš amerikie
čių atsiimti.
Prez. Rooseveltas ir Lai
vyno sekretorius Knox pa
reiškia, kad tų atkaklių ko
vų pasėkos vis dar neaiš
kios, nežinia kaip tai visa
užsibaigs.
Gauta žinių, kad daugiau
japonų laivų nuskandinta ir
sugadinta^ taip pat ir eilė
priešo lėktuvų numušta.
Čia su giliausiu susidomė
jimu laukiama žinių. Nuo
šių kovų pasėkų priklausys
kas turės dominuoti Solomon
salose.

NEAV DELHI, Indija, epai.
28.—U. S. armijos komuni
katas iškelia aikštėn, kad
stiprios japonų bombonešių
ir kovinių lėktuvų jėgos sek
madienį atakavo U. S. orines
CAIRO, Egiptas, spalio
Ofensyvą nenutraukiama.
AVASHINGTON, spalio 28. bazes Assam provincijoje]
28.—Britų išleistam komu Anot žinių iš fronto, abi pu Prez.
Rooseveltas
vakar
Atakuotoj ai užmušė ame
nikate pareiškiama, kad są sės plačiai vartoja tankus ir spaudos konferencijoje klau rikietį karininką ir vieną
jungininkų jėgos El Alamein mechanizuotą artileriją. A- siamas apie Atlanto oarterį britų valdinį. Be to, 5 ame Stalinas patenkintas
linijoje veržiasi pinnyn per šiai dideli nuostoliai sukelia dar kartą paaiškino, kad rikiečiai sužeista ir * sunai
ašies jėgų įsitvirtinimus ir mi. Sakoma, kad ' sąjungi čarterio principai taikomi kinta, arba sugadinta kele Amerikos žygiais
stumia atgal gen. Rommelio ninkų tankai yri išlaikomes- ne tik Rytams, arba Vaka tas amerikoniškų
orinių
AVASHINGTON, spalio 28.
korpuso tankus.
ni ir mažiau, negu priešo, rams, bet visai žmonijai.
transportų.
-—Iš autoritetinių šaltinių,
tankų prarandama.
Pirmadienį
japonai
pakar

kurie negali būti išvardinti,
šis klausimas iškeltas ry
Atlyginimai ir
Vokiečiai siūlė rusam’ Sąjungininkų bombonešiai šium su AV. Willkie sakyta tojo atakas. Du priešo lėk patirta, kad Stalinas ir kiti
algos nuo sausio 1 d.
sovietų vadai
patenkinti
be pertraukos atakuoja ašies per radiją kalba. Willkie pa tuvai numušta.
paliaubas
Amerikiečiai pirmad i e n į Amerikos kariniais žygiais
užnugarines susisiekimų li reiškė, kad milijonai rusų ir
bus tvarkoma
milijonai kinų klausia, o smogė atgal priešui atakuo prieš japonus Pacifike. Sa
STOKHOLMAS, spalio 28. nijas visu pajūriu.
kaip yra su Pacifiko oarte- dami jų bazes Burmoje. Kai ko, tuo būdu suturimas ja
AVASHINGTON, spalio 28.
— Šio mėnesio pradžią vo
(Iš Berlyno per radiją riu, kaip su pasaulio čarte- kur sukelti gaisrai.
ponų susimetimas prieš Ru
— Ekonomikos stabilizaci
kiečių vyriausioji karo va pripažįstama, kad Egipto
siją Sibire.
jos direktorius James F.
riu?
dovybė per Raudonąjį Kry fronte vyksta aršios kovos.
Be to, pati sovietų vyriau
Byrnes paskelbė, kad nuo
Areštuotas armijos
žių siūlė sovietams keturių Sako, britai frontan stato
sybė imasi visų priemonių
1943 m. sausio 1 d. bus kon
For Victory...
dienų paliaubas Stalingrado vis daugiau atsargų. Vokie
ir toliau palaikyti šiandie
troliuojami atlyginimai ir
lėktuvo skridikas
fronte tikslu išrankioti su čiai tvirtina, kad jie jau su
U.^L DEFENSE
algos. Mažiau kaip 5,000 dol.
AVASHINGTON, spalio 28. nius santykius su Japonija.
žeistuosius ir palaidoti nu naikinę daugiau kaip 300
Iš tų pačių šaltinių suži
metines algas ir atlyginimus
—Karo departamentas pra
BONDS
kautuosius kareivius.
britų
tankų).
noma,
kad Rusija šiandien
kontroliuos karo darbo boar
neša, kad areštuotas armi
STAMPS
jau ne tiek daug spiriasi už
Sovietai sutiko tik su są
das (AVLB), o aukščiau 5,jos bombonešio skridikas
AVASHINGTON.—Trys se
000 dol. iki 25,000 dol. algas lyga, jei apie tai bus pas
(pilotas), kurio vairuojamas antrojo fronto atidarymą
LONDONAS.
—
Patirta,
natoriai
—
du
demokratai
ir
—iždo departamentas.
bombonešis spalio ^3 d. su Europoje. Vienur ir kitur su
kelbta Vokietijos gyvento
vienas respublikonas, reika kad Hitleris reikalauja Vilaikius vokiečių žygius, so
jams. Vokiečių vadovybė ne lauja, kad vyriausybė ne chy vyriausybės, kad ji pa sidaužė su keleiviniu lėktu
vietuose grįžo daugiau pasi
pripažino šios sąlygos ir iš slėptų blogų žinių iš karo vestų jam savo laivus, kurie vu, kurs po to arti San Ja
Pataria konservuoti
cinto, Cal., nukrito ir 12 as tikėjimo savimi.
keltas pasiūlymas griuvo.
yra Prancūzijos uostuose.
frontų apie nuostolius.
menų žuvo.
kūrenama gazą
Karo departamentas ne
NEAV YORK, spalio 28.—
AVASHINGTON, spalio 28.
pasako skridiko pavardės,
Vokietijos karo vadovybė
— Karo gamybos boardas
kare-47,463 vyrai
nes tardymai dar vykdomi.
per radiją užgina žinią, kad
kreipias į gazu apšildomų
AVASHINGTON, spalio 28.
būk vokiečiai siūlę sovie
namų savininkus, kad jie
—Vakar paskelbti U. S. ar
tams keturių dienų paliau
Prastinami bevilniai
taupytų gazą sumažindami
mijos ir laivyno ikišiol nuo
bas Stalingrado fronte. Sa
namuose temperatūrą iki 65
stoliai yna 47,463 nukautų
MASKVA, spalio 28. — sitraukė į naujas pozicijas garnitūrai
ko, to niekad nebūta.
laipsnių dienomis, o nakti
jų,
sužeistųjų ir dingusiųjų.
Giną tarpkalziiais plentą į ir ten stipriai laikosi.
AVASHINGTON, spalio 28.
mis dar mažiau, ir be reika
Kap. Leland P. Lovette,
Juodosios jūros uostą TuŠiaurvakarinėse Stalingra — Karo gamybos boardas
lo neeikvotų šildomo gazu Kaukaze aliejus
Bureau of Public Relation®,
apse, vakariniam Kaukaze,
pagal
do apylinkėse rusai kyliu paskelbė taisykles,
vandens.
vakar Laivyno Dieną kalbė
rusai sukėlė
kontratakas
kurių suprastinami vyrų ir
šis kreipimasis į namų sa netenka vokiečiams
įsilaužė
į
vokiečių
pozicijas
damas pranešė, kad laivynas,
prieš vokiečius, juos atbloš
berniukų nevilnoniai garni
vininkus daromas tuo pa
stepėse.
Laikraštis
Izviestimarynų korpusas ir pakran
AVASHINGTON, spalio 28. kė geroką galą ir privertė
tūrai. Tuo būdu siekiama
grindu, nes be atodairos kū
—William H. Standley, U. S. tolokai atsimesti. .Sužinota, ja praneša, kad rudens lie konsez*vuoti medvilnę, rayo- čių sargyba netekę 15,814
renant ir šilumą eikvojant
vyrų nukautaisiais, sužeis
ambasadorius
S. Rusijai, kad priešas iš tenai atsime tūs tose stepėse taip žemę ną ir kitus audeklus.
gali pritrūkti anglies ir alie
taisiais ir dingusiais.
pareiškia, kad vokiečiai ne ta nieko nelaimėjęs ir neat aubliurino, kad japonų tan
jaus gazo gamybai.
Armijos gi rekordai rodo
iai stačiai klimpsta ir kai
AVASHINGTON.—Kad su
paims Stalingrado, ne Groz- siekęs.
Stalingrado mieste po kru kur negalima jų iš purvo iš turėti kavos krovimą, krau 31,649 vyrus nuostolių, iš
Racijonuoti gazą, nėra tin ny aliejaus laukų Kaukaze.
kamų priemonių. Tad tai gali Tad ateinančią žiemą Kau vinų kovų vokiečiams pasi traukti. Per tris dienas, pa tuvininkams leista skardi kurių daugumas—apie 17,atlikti patys namų savinin kazo aliejus bus Rusijos kon sekė užimti dvi griuvėsiais sak Pravda, ten apie 7,000 nėse su kava padaryti sky 500 amerikiečių ir apie 11,les.
000 filipiniečių.
užverstas gatves. Rusai pa vokiečių nukauta.
kai savanoriai.
trolėje.

Egipto fronte sąjungininkai pliekia
ašies jėgas ir pažangiuoja

Atlanto
čarteris liečia
k/
visą žmoniją—
prez. Rooseveltas

Sovietai praneša, kad Kaukaze
vokiečiai nugalimi ir atsimeta

U. S. nuostoliu

o
STALINGRADO G1NRJAI

DR. INGVOLDSTAD PASAKOJA, KAIP NORVEGAI
SURINKO $700,000 SAVO TĖVYNEI

Laisvieji gi Baltijos kraštai mane iki ašarų jaudino min
stengsis kas gero paskleisti tis:
ir kituose ir taip vyks eko

— Norvegai jau savo pa
nominis, kultūrinis ir politi darė ir atsiskubina į talaą
nis bendradarbiavimas.”
mums lietuviams. O mes?!...

- Nuo pavergtų tautų vokiečiai nuvagia
vitaminų C, - Ir džiovininkus išmetė iš
ligoninių. - Bendradarbiavimas tarp
Lietuvos ir Norvegijos. - Lietuvių draugas.

Dr. Ingvolstad skubiai ren
gėsi kelionėn į rytines val
stybes. Draugiškai spausda

mas ranką pratarė:

— Pasimatysime Lietuvos
draugų susirinkime.

(LKFSB).

Nedidele šalis milijono kronų, bet to dar

Kai ėjau miesto gatvėmis,

Norvegija, gyventojų neturi negana.
nė pilnų trijų milijonų, o
kaip ji pagarsėjusi ir kaip

Amerikos graikams pavy

DR. SELMA SODEIKA,

ko išgauti leidimą nupirkti
tautiečiai didelius dar maisto krovinį — pilną lai
bus atlieka. Chicagoje yra vą ir pasiųsti į badaujančią

jos

AKIS

jų Nonvegian

Re- Graikiją. Ir vokiečiai leido
lief, Ine. organizacijos, čio tą padaryti. Maistas buvo
nai tai ir radau viso jų są supirktas Turkijoje. Mes.
centras

jūdžio Širdį — Dr. Orlando norvegai irgi ruošiamės to
Ingvoldstad.
kiam žygiui. Iš anksto sukė-

— Vos praslinko dešimts lėme didesnę pinigų sumą,

t “Draugas"

Kerne

Rusų apsaugos vyrai saugo Stalingrado apylinkes, tai yra reta nuotrauka iš kovų,

vykstančių prie Stalingrado.
ir galės vykdyti savo pašau gais. Rusijos planai buvo
gų?
— Taip, ir tuo labai džiau kimą. Gal būt Europoje bua siekę ir Baltijos valstybes

giuosi. Ponas N o rėmas įdo
gelbėti iš anksto reikia kapitalą aumus žmogus, jie mus įtrau
draugiją, — pasakojo jos rinkti. Tą lr jūs, lietuviai,
kia. Susipažinau ir su malo
egrekutyvo sekretorius Dr. turėtumėte pradėti. Kai at
niais lietuviais advokatais.
Ingvoldstad. Dabar jos sky sidarys kelias į Lietuvą ja,u
Jei lietuviai organizuos drau
rius mes jau turime trisde bus pervėlu ruoštis. Mes jau
gus vienoje kombinuotoje
metų kaip veikiame.
šimty USA valstybėlių. Gau
vadovybėje, turės pasiseki
— Savo veikimui paremti
name dovanų iš visur — esa
mo. Amerika nemėgsta kelių
me gavę net iš Filipinų ir neturime kokio specialaus
organizacijų tą patį kraštą
Havajų, o taip pat ir iš Pie laikraščio, tas daug kainuo
atstovaujančų.
tų Amerikos. Daugiausia au tų. Daugiausia ryšį palaiko

gę

šią

Norvegijai

koja norvegų kraujo žmonės, me laiškais, kurių per me

— Ką Tamsta manote a-

valstybių federacija, bet via ir nišai čia daugiausia rėmė
tiek turės būti pagerbta ša si pramatymu karinio susi

lies kalba ir kiti gyvybiniai rėmimo su Vokietija. Vokie

interesai.

,

tiją nugalėjus t šia argumen
tas

Apie bendradarbiavimą tarp

daugiausia tai vis buvo do

DR. VAITUSH, OPT.
Lirrovu

pinigais $704,000 ir drabu vanos tų, kurie turi širdį dė’
žių, taip už kokius $300,000 Norvegijos. Daugelio mūsų
Pinigų suvarioj imąs yra

>roliai, seserys Norvegijoje

State departamento kontro

atjaučia tą Amerikoje gy

Įėję. Jau esame išleidę 71,60C

enantieji, duoda ne tik vien

pranyks, «Amerikos

ir

rės plačiau žiūrėti į Baltijos
— Ką, Pone Daktare, ma valstybių laisvės troškimus.

note apie plėtimą bendradar

biavimo tarp Norvegijos ir;
Lietuvos?
,

NEW

lengvu mai

palenkia mus būti draugin

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

VALANDOS:

Po

nauja

vadovyste.

Naujai išdekoruota ir
įrengta.
24 vai.

Mane 99 metą praktikai
jnsų

garantavtmaa

Tik viens pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami
Uegasralauoti jas moderntlklausla
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
SS METAI rATYRTMO
pririnkime tutintų. kurie pašalina
ris* akių pempim*. ..

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

oprueurnutfiAi
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
telefonas: UAMAIj 0528, Cfalcagi
OFISO VALANDOS:
Kasdien 1:80 a. m. iki 8:10 p. m.
Trefflad. tr Oeėtad. 8:80 a. m.
iki t:Ot p. m.
ADVOKATAS

187 No. Marion Street

WH1THEY E. I AKUTIS

Oak Park, Olinois

ADVOKATAS

(Prte kampo Lake

SL)

TMephone: — EUCLID 908.
— REZIDENCUA —
1441 So. SOth Av«s Cicero, U
TeL: Cicero 7681

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.

.•

Kreivas Akis
tttatao.

Centrinis Ofisas:

8188 8. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877
184 N.

LA SALLE ST.

Room MH

Tai

ST4te 7K7)

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom SL
Room 1230
3401 SO. HALSTED ST.
Ofiso
Tet
Central 1824
kampas S4th SL
Vaiandoa nno 10 iki 4, nuo 6 iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį Kitomis valandomis pagal sutartį

Ointas lr Akinių Dirbtuvė

patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 83th PLACE
Phone: .YARds 2330

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS
PHY810IAN AND SURGEON

LlfcTŲyjft QAKlš
QAK1AMAS
OPTOMETRIRT?
IAB
rataiklns aktam.
>a t • s k e mingai «*
prtatnaaną kainą

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Nuo 10 Ud 0 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio

VICTORY

HOSPITAL

transportacijos

PRITAIKINA

Anglijos įtakoje Rusija tu

Lietuvos ir Norvegijos

bet gauname ir nuo kitų. tus tenka parašyti apie 20,- pie mažųjų Europos valsty
— Aš klausimą statyčiau
Centre dirba trys apmoka 000. Daug iniciatyvos paro bių ateitį?
net dar plačiau — bendra
mi žmonės, kurie tik tam do atskirų valstybėlių virši
— Aš tikiu į teisingumą darbiavimas tarp visų Bal
darbui atsiduoda, skyriuose ninkai, jie turi ryšį su vietoB ir todėl tikiu, kad ir mažo tijos valstybių. Tai neišven
dirba daugiausia savanoriai', sp&Uda. Pinigus sukėlėme ne sios valstybės atgaus laisvę giama. Turės būti pasikeiti
iš pasišventimo. Kur nėra tiek bazarais nei koncertais.
mas turtų, pasikeitimas ir
skyrių, organi tuoj ame bent Tiesa, vyko susirinkimai, bet
ryšys tarp profesorių. Vien

komitetus. Jau yra surinkta

IŠTIKIMU A

AKINIUS

dienų uuo to kai vokiečiai nes labdarybės organizaci
okupavo Norvegiją, mes jau joms sunku gauti skolon,
čia Amerikoje turėjome įstei reikia mokėti pinigais, taigi

D.

O.

K. J. Prunskis

Pilnai (rengtas Medlfcos Depart
aseataa- gydytųui vlaoklų ligų —smarkių ir llglaiklnlų.
Pttaat (rengtas Oilrnrgl|oe De
partmentaa, kur svarbias lr maieanea operacijas atlieka atsakomingl Chirurgal-Daktaral.

4645 So. Ashland Avenue

DAKTARAI
TeL YARda 9146

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
- m akinius pritaiko

OFISO VALANDOS:
744 West 85th Street
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliotais pagal sutartį.
Valandoe: 11-12; 2-4 lr 6:30-8:30
Office UL TARda 4767
Pirmadieniais tik 2-4
Namų tel PROapect 1930
šventadieniais 11-12.

Optometrically Akie Spaetanataa
•.artinę dovaną, bet yra to
Palengvina akių Įtempimą, kurk
PUnai (rengta Pliysiotherapy Dedžiagų, kuriose daug Vita ':ių, jei tik turi darbą, auko- •rti priežastimi galvos skaudėjimą,
IOS F. BUDRIK
partmentaa prinkaitant Diathermy. Uitra Violet Ray, Slnusoidal
a po $5 kas mėnuo. Ateina svaigimo, akių aptemimo, nervuomino C, nes vokiečiai šį vi
Ofiso TeL ............ VlRginia 1886
KBAurovan
lr kitus moderniškus metodus
tumo, skaudamą akių karStį, atitai
gydymo.
įuo aukotojų nuoširdūs laiš so trumparegystę ir toliregystę.
taminą iš pavergtų tauti
DANTISTAS
Prirengia teisingai akinius. Visuo
Pilnai Įruigta.. X-lUj Depart
maisto išima, o be jo žmonė? :ai. Amerikoje yra apie 300, se atsitikimuose egzaminavimas da
1446 So. 46th Court, Cicero
itas daktarams ir pacientams.
Telefonas:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
»00 Norvegijoje gimusių, t romas su . elektra parodančia ma
netenka energijos, atsparu
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Nė
vtenasa
vertam
ligoniai
žiausias klaidas. Specialė atyda at
bus
atstumta,
dėl
stokos pinigų,
ir PanlttAdioiu.Aiji
4204 Archer Avenne
mo, o kartais ir rimtai su š viso norvegų kilmės žmo kreipiama į mokyklos vaikui.
geriausias gydymas 1r priežiūra.
Valandos: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. 1L
Kreivas akys atttaisonoa.
Kas
link
mokesčių,
ausltaTaime,
LIGONIUS PRIIMA:
iių Jungt. Valstybėse yra VALANDOS: nuo 10 ryto iki t a.
serga.
kad būtų Jums ko
3147 S. Halsted St, Chicago
DSL RADIO PATAISYMO
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
įpie milijoną. Patys ameri vak. Seredomia nuo pietų, • NaPirmadieniaia, Trečiadieniais
PAŠAUKIT*:
KALBAM LIETUVIŠKAI
Ruošiasi siųsti pagalbos
Trečiad. ir Sakmad. tik susitariua.
dėlioj pagal sutartį,
ir šeštadieniais
kiečiai yra interesuoti Nor Daugely atsitikimų akys atttafttaVAUT* MM
laivą Norvegijai
Valandas:
8 — 6 peptat,
vegija, juk ji kariaujančioms tata ka akinių. Kainos pietas kaip
Norvegijoje trūksta ir vais demokratijoms pavedė savo 4712 South Ashland Al. AMRRIKOfi LttTTTVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS RAMAI TeL YABds 2346
GYDYTOJAS DB OmBURGAS
tų, o ir ligoniai labai ap 4 mil. tonų laivyną, tai savo
YARDS UU
OfiM ml vngtada oote
4729 So. Ashland Avė.
Tat OAVal 61tt
verktinoje padėtyje, nes vo didumu trečias pasaulyje
BeeManeUta tat t BEVarly 69M
DANTISTAS
(2-tros lubos)
kiečiai juos iš ligonbučių Trečdalis maisto ir apie pu
4645 So. Ashland Avenue Tel. MIDiray 2880
Chicago, 111,
parsiuntė narnos kad jų vie sė žibalo anglams iš Ame
arte 47tk Street
OFISO
VALANDOS:
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
vat: ano 8 vaL ryta iki 8 vaL vak Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
GYDYTOJAS tt ūHttUBGAB
toje galėtų patalpinti save rikos gabenama Norvegijos
2201 We«t Cermak Rd.
Seredoj pagal sutartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak,
sužeistus karius. Namo tu laivais.
4157 Archer Avenue
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ANT PIRMŲ MORGIČIU
Tetafc
rėjo keliauti net džiovinin
Qfiso vai.: 1—3 ir 6—8^0 P. M Valandos: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak.
flelrmad, Trečiad. te Seitad. vALietuvos draugas
Trečiadieniais pagal sutartį.
GREITAI IR PIGIAI
kai iš sanatorijos. Daug ken
karais ofisas uidarytas.
MĖNESINIAIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čia ir vaikai. Tiesa, jų nau
— Girdėjau, Tamsta prisi
Bes. 6956 8. Talman Avė.
GYDYTOJAS tt OHttUROAS
REZIDENCUA:
ATMOKEJIMAIS
Bes.
Tel.
GROvehiU
9617
dai švedai surinko raugiau dėjote ir prie Lietuvos drau6757 So. Westera Avė.
4631 So. Ashland Avenue
8241 Weut 66th Place
Office T«L HEMIock 4848
OFISO
VALANDOS:
Ofiso TaL: Yards 0994
ToL RKPtbBo 7968
Popiet nuo 1 iki 8 rak Vak. 7fld9
Rea. TeL: Keatrood 4300
NbdRkMBta pagal autart}
TsL OAVal 6667
VALANDOS
GYDYTOJAl B GMZRUBGAS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Boa. tat: PROapect 6699
Nedėliomia nno 10 tk. 12 vai. diena
VaLi 8—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitart*.
GYDYTOJAS tt OHttUROAS
3423 WeK Mggactte Bd.
GYDYTOJAI tt CHIRURGAS

pirkimui trijų namų ir me

Dl P. ATKOČIŪNAS

3241 So. Halsted SI

DR. AL. RAČKUS

Calumet 4591

DR. CHARLES SEGAL

DR. 6. YEZELIS

PASKOLOS
DAROMOS

DR. S. BIEŽIS

OR. T. DUNDULIS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. MAURICE KAHN

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

TaL YABds 6981.
Beat KBMvood 6109.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

1821 So. Halsted Street

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI B OMBUBGAS
Ofise vai * ano 1-Si ne* 6:36-640
758 West S5tk Street

Reaidsndja: <600 So. Arteaian Ava

~ B fo. PALDTSIS

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct

OFISO VALANDOS:
• iki 4 popiet
7 Ud 9 vakare.

(lietuvis)
GYDYTOJAS tt CHttUBOAS

ir pagal sutartį.

2500 West 63rd Street

VALANDO8- 11 v. ryto iki 3 popiet
B Ud 9 vai. vakare

Res. 1625 So. SOth Avenue

SKAITYKITE "DRAUGĄ'

DR. EMILY V. KRUKAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas' PROspect 6737
Namų telefonas VIRginla 2421

TsL Oioaro 1464

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
fiMbutlh atidarymo pasiūlymas —
Mi Trempam Laikai! iškaitoma:— •
• Mokslinis Aklų Kgsamlnavimas • I’atala maa boa- tAQC
sij (Vienas Reginys) • Paw<Į3v
sirinkimas lė S Mod. Rėmų
ir Ksisal. Reg Kaina <10.00 Viskas.

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT
Registruotas Optoiaelristas — Viri 30 Motų Patyrimo.
v Daug kitų Modemlikų Stylių Popullarimta Kainomis.
Tai Yra Ne “Balt" Statymas — Mea Parduodame Ką OiTd«ai&

Canal 8887

GRANT OPTICAL CO.

Ben. f. KAŽANAUSKAS
Sekretorius

4601 KOLTU ASHLAND AVĖ.
TH. YAKD8 0141
Antro* durys nuo Montgomery Ward

4146 Archer Avenne

Ofteo Tel. LAPayette 3210
Rea. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDrie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.
Penkt., Šeštad. 8:90 Ud 9:90 vale.
flalrnMuI P*a»l Suturima

žmonės darbuojanl,
kaip bitė« rinkdamoH medų
Vieni

nuo kiekvienos gėlės, o kili
— kaip vorai,

nuodus.

__

_

DR. A. JENKINS

renka tikiai

G

DB A CO A

Ketvirtadienio, opai. 29,1942

8

S

Gaila, kad atsiranda tokių,
BERNAS. — Atakuodami
kurie tos laimės nemato. Jei Milaną britai ten sukėlė 330 Prašo pasimelsti
jie būtų pagyvenę užjūryje gaisrų.
Atmintinės šv. Mišios už
ir būtų nors dalį pamatę,
...KIAUŠINIENE, LAŠINUKAI, 1OS1AŠ, PIENAS
a. a. Pranciškaus Kazaičio
“DRAUGO”
kitaip galvotų.
DARBU SKYRIUS
Laimė ne tik akla, bet ji sielą jvyks spalio 29 ir 30
IR TAIP TOLIAU
Nei viena pasaulio šalis apakdo lr tuos, koriuos ji d. 8 vai. ryto šv. Jurgio par.
“DRAUGAS” HELP VVANTED
bažnyčioj. Velionies giminės,
ADVERTISING DEPARTMENT
negali
savo
sūnums
duoti
glosto.
(Ciceronas).
Niekur pasaulyje taip nemaitinama
117 Ko. Dearborn Street
pažįstami ir drangai pagal
tai, ką duoda Amerika.
Tei.
t RANdolnb MU-M8I
Išmintingas žmogus rei išgalę prašomi į minėtas pa
kariuomenė, kaip USA.
Pvt. Antanas kalauja visko tik iš savęs, o maldas atsilankyti. Tai bus
HELP WANTED — VYRAI
(Ištraukos iš A. čelkię
pirmą kareivio algą su drauniekingas reikalauja visko penkių metų mirties sukak WOODWORKERS — Shapor Hnnils,
Rlp Sawvers. Stock Sawyers ir Borlaisko)
gaiš nuėjom į krautuvę ir
iš visų. (Kinų posais).
ing Machine Operatoriai reikalingi.
tuvių paminėjimas.
'užsakiau dešimt bonkų a- Trečiasis kabineto '
Pastovūs darbai.
Man tenka garbė būti ka- .
_. . , .
. _
,,
STORKLINE FURNITURE CO.
. ,
lauš. Kiek kainuoja? — klau
4400 W. 26th St.
nų tarpe tų milionų sūnų1 .
, ..
.
..
. . *
, .
. ,
siu pardavėjo. “Visa mene- narys pasitraukė
FIREMAN — 8 va’andų j dienų
tėvynės, kurie po lauyai pie-, siQ
_ ataako
ya.
I
+ A
darbas, 7 dienų shlftai,
prie low
pressure boilerių. Turi būt patyręs,
TORONTO, Ont., spalio
vėsuojančia vėliava stovi su
,
.
pastovus darbas.
,
.
landos nei alaus, nei mėne- 28.—Iš Ontario ministrų ka
STORKIINE FURNITURE
pasiryzimu saugoti jos Iais- .
,
4400 W. 26th St.
....
.. . . . mo algos. Čia gi: kareivis bineto išėjo trečiasis narys,
STEFANIJA
ONA PETKIENft
vę ir grąžinti pasauliui tai-1
.
VYRAS reikalingas prie valymo, ja.
..
. .
x
gauna $50.00 i menesį,
BART AŠĮ LS
(po tėvais Austikė)
šį kartą kabinetą apleido
nit-orio ir porterio darbu. Pastovus
ką. Ne as vienas, tūkstan
(STAČIA BARTAKH)
i darbas. Krelukitės j —
Gyveno: 4C02 S. Caiifornia
viešųjų
darbų
ministras
Far
čiai kitų lietuvių, kaip ir kivien5t vakarą ii pauAvenue.
ENGLEWOOD ELEOTRICAL
Mirė Spalio 26 d. 1942 m.,
SUPPLY COMPANY
Mirė spal. 28 d., 1942 m..
tų tautų, šaukiami į didin- žia’ isS’jria dešimts bonkų quhar CĮliver.
12:80 vai. ryte sulaukus 42
12:55 vai. ryto, sulaukus pusės
5801 So. Halsted
ENGlcwood 7500
metų. Gimė Latvijoje. Kilo iŠ
amžiaus.
gą darbą - atlikti kilnią aUu8' vtetiek ’ta“ m“e’
Rygos miesto. Amerikoje išgy
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
VYRAI
veno 41 metus. Pallk-o didelia
pareigą.
siui dar lieka $49 00» ^je,
Telšių apskr., Gadunavos par.
me nuliūdime motinų Onų (po
Amerikoje išgyveno Ilgus me
WASHINGTON. — Laivy
tėvats Kullūtė): 3 brolius Vla
iš tų atskaitoma už apdrau40 IKI 50 METŲ
tus.
. »
dislovų. Pranciškų. Antanų ir
Nors išvykimo momente ją įr į p
Paliko dideliame nuliūdime:
nas praneša, kad U. S. bomDienų
ir
naktj darbai. Aukščiausia
jo moterĮ Onų
ir jų šeimų;
1 dukterĮ — Emlly Slevers lr
tetų Veronikų ir dėdę Antanų
mokestis
dirbtuvėje
dirbant 100%
skaudžiai yra paliečiamos
žentų Henry. 2 sūnus — Pran
Toks kareivių gyvenimas bonešiai atakavo japonų subBuivydus ir jų šeimų, ir daug
karės darbus. Turi būt piliečiai.
ciškų, Bronislovų ir marčių
kitų
giminių,
draugų
ir
pažįs

motinai ir išeinančiojo sim- yra Will Rogers Field. Kito- marinų bazę Kiška, AleutiHelen; 3 anūkus: 2 dnūkes; ir
Pašaukite dėl pasithrimo — MANStamų.
daug kitų giminių, draugų ir
FIELD
7161 ar atsišaukite prie
patijaį iš gailesčio gimsta ir se stovyklose taip pat. Tai- ans.
Kūnas pašarvotas namuose—
pažįstamų.
1434 So. 50th Avė., Cicero. Iii.
Kūnas
pašarvotas
John
F.
JEFFERSON
ELECTRIC CO.
dėjimą išleidžiant sūnų j karnan atrodo, kad niekur 1 —
Laidotuvės jvyks penktadieni,
Eudeikio koplyčioje, 4332 Sn.
BELLWOOD.
ILL.
Spalio 30 d. 1942 m. Iš namų
Caiifornia Avė. Laidotuvės |rinę tarnybą, bet sykiu tai pasauly negali būti geriau
8:30 vai. ryto bus atlydėta J
vyks pirmad., lapkr. 2 d. IS
OABINET
MAKERS
Šv. Antano parapijos bažnyčių,
koplyčios 9 vai. • ryto bus at
YVULK ŠILUI
motinai ir išeinančiojo mei- kariuomenėj, kaip Amerikos
Dirhtl prie karstų.
Kreipkitės se
kurioje jvyks gedulingos pa
lydėta
J
Nekalto
Prasidėjimo
1945 VVest 35** Street
kančiai:
maldos už velionės sielų.
Po
Švenčiausios
Panelės
parapijos
lužei iš gailesčio gimsta ir jungtinių Valstybių. PalygiHARTMANN MALCOIAf COMPANY
pamaldų bus nulydėta | šv.
bažnyčių, kurioje Jvyks gedulin
Kazimiero kapines.
847 No. Troy Street
gos
pamaldos
už
velionės
sie

pasididžiavimas ir garbė, nU8 Amerikos kareivio gylų. Po pamaldų bus nulydėta
Nuoširdžiai kviečiame visus
TOOL IR DIE MAKERS. Pastovūs
į švento Kazimiero kapines.
gimines, draugus-ges ir pažjskad aukoja savo tėvynei vie- j venimą ir aprūpinimą su Eu
darbai 1-mo kleso vyrams. Aukštos
tamus-as dalyvauti šiose laido
Nuoširdžiai kviečiame visus
priorlty defense darbai. Užtenkamai
naūnį brangiausi sav 6 tur ropos kareivių gyvenimu, te- \1>\ AM i I) PHOTOGKYI’HY
tuvėse. Nuliūdę:
gimines, draugus ir pažĮstamus
overtime darbo.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Motina, Broliai, flvogerka,
tą — savo sūnų, savo myli-, rasime tik tris žodžius — l.ou tsl l’OSKIHI E l’KK ES
ATLAS TOOL & DIE NVORKS
Nuliūdę: Duktė, žentas, Sū
Teta, Dėdė ir Giminės.
mąjį...
|
2831 W. 21st Street
nal, Marti, Anūkai ir Giminės.
laimingi Amerikos sūnūs.
Laidotuvių direktorius Anta
Laid. direkt. John F. Eudeinas B. Petkus, Tel. Cicero 2109
kls. telefonas YARds 1741.
Ir taip tampame išsklaidy-1
AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr~niimeratas Ir
ti po visus Amerikos Jung
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab-'i gėrės Attinių Valstybių kraštus ka
sišauk'te i “DRAUGO” RAŠTINĘ,
2334 So. Oakley Avc.. Chicago, IU.,
riškam apmokymui, kad su-1
sipažinti su kariuomenės
NULIŪDIMO
VALANDOJE
drausme, išmokti įpareigotą
Draugiškumas yra viena
A 11 A
\
darbą ir vėliau panaudoti
siela
dviejuose kūnuose.
ten...
KAZIMIERAS YAKSIBOGA
(Pytagoras).

KARIŲ LAIŠKAI NAMIŠKIAMS

CLASSIFIED

CO.

I

I GA) EITE 2M13
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Gal, vienas ar kitas ap
mokymo metu į tai žiūri pro
pirštus. Bet nemokant nau
doti savo pabūklo, reikalui
esant, duoda galimumo prie
šui pasinaudoti.

Man Lietuvoj 1931 metais
atliekant karinę prievolę te
ko daug ko pergyventi. Tuo
laiku Lietuva gan tvirtai
stovėjo ir jos kariai karinės
prievolės atlikimo metu bu
vo taip aprūpinti, kad skųs
tis neteko. Bet jei Lietuvos
kareivis būtų gavęs nors per
Velykas ar Kalėdas tai, ką
mes čia šiandie gauname ry
tą, pietums ir vakare, tai
žodis pritiktų šauksmui: Ro
jaus buvimas!
Čia pusryčiams: kiauėinie
nė, lašinukai, tostas, pienas,
corn flakes, kava, apelsinai,
dželė, pyraga.3 ir t.t. Be to,
tų pramogų, dėka ŪSO, ku- į
riose galima pasilinksminti, '
užkandžiauti ir t.t.
Atsimenu, Lietuvoj gavęs

Mirė spalio 27 d., 1942 m., 10:30 valandą vakare, sulau
kęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus valsčiaus, Daugėliškiu
parapijos, Triburčių sodo. Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdima: moteri Oną (po tėvais Telečenaitė); dukterį Stanislavą; brolį Povilą ir brolfehę Petronė
lę; brolį Feliksą ir brolienę Olympia; pusseserę Salomia PuČinskienę ir jos vyrą Konstantiną; pusbrolį Joną Paukštį ir
jo moterį Oną; pusbrolį Juozapą Blazcvičia ir jo moterį Oną;
pusbrolį Julius Abaravičių; pusbrolį Louis Raginis ir jųjų
šeimas: ir daug kitų giminiu, draugų ir pažįstamų.
Velionis priklausė prie Dariaus-Girėno American Legion
Posto No. 271.
Kūnas pašarvotas namuose; 4350 So. Rockwell Street,
telefonas LAFayette 3192.
,
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 31 d. Iš namų 8:00
valandą vvto bus atlydėtas i Nekalto Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai, Brolienės, Pusseserė,
Pusbroliai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, tel. Yards 1741,

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKftJTMO MUMIS

REKORDAS
M firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankosel

PER8ONALIZED MEMORLALi

NO ADDITTONA1 COfri

Memorials Erected Anywhere

YVorkmanshlp and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lovvest Prices.
RTTV
These lntrenching shovels art
used by the Marines around camp,
dlgglng trenebee, setting up barbed
wire entanglementa and in many
other ways. Your purchase of Wer
Bonds and Štampe every pay day can
resdily eųuip our forces with these
necessary impičmente (or warfare.
Invest at least ten percent of your
lncome every pay day. Buy War
Bonde and Štampe from your benk,
your poetofhce and at rateli storas,
į
U. S. Irftvrj Dtprtuool

6812 So. Western Avė.. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

n a WAF BONDS W7TH THE 8AVINO’
KRKIFBęms PRIE LIETUVIO

JOHN W PACHANKIS
M«enhrr of tlkr Ltthiuuiiaa Olų ssber

MODERNI Išvidinė PARODAtl

tAS5 W. Washington Blvd.'
Tel. ESTebrook 8045
VALANDO8

Kasdien 9-9 v. vak.

oi OniMiieroB

REZIDENCIJA

5919 South Troy 81
Tel. REPnblic 4298
šeštad. tr Sekm 9-fl vaL

GOVE CIAjSERS IR
MACHINE
OPERATORES reikalingos. Patyri
mas nereikalinga.

J.

A. DUROVV MFG. CO.
1007 M Uaaukee

MOTERYS
18 IKI 30 METU

Prie Machine Shop ir Inspectlon
darbų. Pastovūs darbai atsakomingiems žmonėms. Atsišaukite j
CHICAGO SCREW CO.
1026 So. Homan Avė.

OPERATORĖS
Reikalinga 100 patyrusių Opera
torių dirbti prie moteriškų dresių. Puikios darbo sąlygos. Aukš
čiausia piece work rata Chicagoj.
Bonus mokama už ekstrą produk
ciją. Pastovus darbai. Greitos operatorės gali padaryti nepapras
tai didelę algą.

SMOLER

BROTHERS

2800 YVabansia Avenue

PARDAVIMUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli MoKlnley
Park. Labai geri {rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Waiter Nutow, 2200 W. 37th 8L,
Chicago. DI.. tel. LAFayette 6088.

$5,000 ĮNESIUS GALIMA PIRKTI
19 APARTMENTAI NUOSAVYBĘ —
ant ryt-žleminio kampo Paulinų ir
Warren Blvd. 12 apt. po 3 kamb. ir
6 apt. po 4 kambarius. Kreipkitės |:
A. H. LAZORIR
Tol. DEArbom 06M. 123 W. Madiaon

PARSIDUODA — du namai. Geroj
vietoje, už prieinamų kaina. Prie
žastis pardavimo—liga.
Kreipkitės
prie SAVININKO: 10753 SO. WABASH AVĖ.
(užpakalyje 2-tram
aukšte).

Renduojasi 6 kambarių fietas, —•
3-čiame aukšte. Randasi ant 2358
So. Oakley Avenue. Naujai išdeko
ruoti ir yra maudynės. Renda pigi.
Sužinojimui sųlygų. šaukite telefonu:
CANAL 0936 pas Emlly Maezes, sa
vininkę.
MERGINOMS ir MOTERIMS RENDUOJASI kambariai. Su valgiu arba
kambariai be valgio. Gražiame na
me. gražioje apylinkėje. Dėl plates
nių informaciją, pašaukite sekančiai:
ENGLFAVOOD 3824

Gražumus yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją
gavo nuo jos. (Mėrė).

1

Kur dainuojama, ten būk
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
020 VVEST 15TH AVENUE

PETER TROOST
MONUMENT CO

1

Telefonas CICERO 2109

PRUZIN FUNERAL HOME

WAR BONDS
When the Marinei get their eervlee pack, there le included therein a
bright ehiny new shovel cated ln a
muslln carrier. The ehovel costs 68
cents and the carrier 89 cents, or
91.07 for the ensemble.

1410 South 50th Avenue. Cicero

BULLION EMBROIDERT DARBI
NINKES reikalingos: moterys, kurio*
yra patyrusios prie apsiuvlnėjlrao
darbų su auksuotais siūlais.
LAUTERER — 165 W. Madiaon

Teisybė nepakenčia tingi
nių1 prabangos ir neišmanė
lių pasipūtimo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIdKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

HELP WANTED — MOTERYS

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

ANTfiONY B. PETKUS,

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Wkatėjau Ruy'UJitli

I

Kreipkitės į -

ADS

t
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tomis vykdant į gyvenimą Atlanto Čarterio dėsnius ir

DRAUGAS

,

Prezidento Roosevelto paskelbtas vadinamas keturias

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
M34 South Oakley Avė.
Chlcago, Illinois
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laisves, jei padėtų pastangų sudaryti antrąjį dvasinį

frontą, daug greičiau susidarytų ir antrasis milltarinis
frontas Europoje. Pagaliau, jei Kremlius vykdys j gy
venimą Atlanto Čarterio dėsnius, jis iš anksto turės

paskelbti, kad neturi jokių pretenzijų į Raitijos val
stybes, kad Lietuva, Latvija ir Estija turi būti Laisvo

Dabartinis kongresas yra
daug darbų nudirbęs.

mis ir nepriklausomomis.

DRAUGAS

Įstatymų leidimo atžvilgiu

Iieina kasdien, ilakytul sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valšytblse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.59; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui —■ 75c. Kitose valstybėse prenumeratai Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Browderis seniau ir dabar

• Bendradarbiams ir korespondentartik raitų negraliname, jei nepra&oma tai padaryti ir neprisiunčiama tain tikslui palto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teist taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome rąžyti trumpai ir ailkiai (jei galima, rąžomąją mallnėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraltin ne
dedamos.

Entered as Second-CIasS Matter March 31, 1910 st Chlcago, III.
Vnder the Act of Mateli 3, 1879.

jis yra rekordą padaręs.

U.

S.

vyriausybė,

kuribs

Amerikos komunistų lyderis BroWderis, kalbėdamas

priešakyje Stovi Prezidentas

Chicagoje, ragino dėti didžiausių pastangų, kad padėti

Rooseveltas, šiame kongrese

Sovietų Fusijai, kad tuojau atidaryti antrąjį frontą

turėjo stiprų talkininką. Ka

Europoje.

ro pastangas jis rėmė visu

šimtu nuošimčių.

Bet kur Browderis buvo pirmiau?

Reikia manyti, kad busi

Ką jis veikė pirmojo karo metu — 1917 metais?
Amerika tada kariavo prieš Vokietiją, bet Brotvde-

mieji

rinkimai

lapkričio

3

d. ir kitą kongresą sudarys

riš buvo izOliacionistas. Jis buvo kareiviavimo amžiaus,
tačiau atsisakė registruotis į kariuomenę ir dėl to sė
dėjo Rlatte cotinty, Miesouri, kalėjime, kaipo šlakelis.

tokį, kuris kooperuos su Pre

zidentu, kad laimėti karą ir,
svarbiausia* taiką.

Po karo Browderis iš kalėjimo buvo išleistas ir toliau
varė savo revoliucinį darbą prieš šio krašto demokra

•

Vargu kada

Atlanto Čarteris visą pasaulį apima

tinę santvarką.
Browderis ne tik 1917-1918 m. buvo izolLaci-onistas,

mūsų balsas
rinkimuose buvo svarbesnis

Pirmadienio vakarą pasakytoje kalboje per radiją
Wėndell Willkle prohešė, kad, girdi, daug kur rodoma

karo prieš Vokietiją priešas, bet ir prieš 1940 m. bir

krašto ateičiai, kaip dabar

želio mėn. Prieš tą laiką jis ir visa jo komunistiška

nepasitenkinimo Atlanto Čarteriu, nes jis neapimąs Vi

so pasaulio kraštų. Dėl to Willkie išsireiškimo savo ve

partija priešinosi Amerikos įstojimui į karą prieš Vo
kietiją; kritikavo Prezidentą Rooseveltą, kad jis stip

kad yra svarbus.
.
Tai yra pagrindinis viene

damajame straipsnyje vakar padarėme pastabą, kad

rino krašto apsaugą; Amerikos Ir Anglijos vyriausy

tas mūsų krašto mozaikoj.
Pažeisk tą vienetą, tuoj

bių narius vadino imperialistais ir kitokiais vardais.

bu9 sunaikintas patsai tiks

Browderis taip buvo nusistatęs ne dėl to, kad jis būtų

las, dėl kurio mes kariauja

mylėjęs Ameriką, bet tik dėl to, kad jis mylėjo Rusiją.

me.

“Atlanto čarteris apima ne vieną kurį, bet visus kon
tinentus”.
'
Taip pasakydami mes neklydome.
Prezidentas Rooseveltas, darydamas pranešimą pra
ėjusį antradienį spaudos atstovams, davė netiesioginį

atsakymą W. Willkie Atlanto čarterio iškeltu klausimu.
Prezidentas pakartotinai sakė, kad jo ir Premiero

kas, jis ragino Ameriką kuo greičiausiai į karą stoti, jis

Winston Churchill nustatyti Atlanto čarterio dėsniai
apimą visą žemės kamuolį. Dėl to abejonių būti negali.

Tą ir jis ir valstybės sekretorius Cordell HUll keliais
atvejais esą stipriai ir" aiškiai užakcentavę.

“Yra visai aišku, kad Atlanto čarterio laisvės ga
rantijos yra plataus — pasaulinio masto, kaf p Valsty
bes Sekretorius ir aš esame sakę kelis kartus pir
miau” — priminė Prezidentas.
Taigi, abejonės dėl to nėra. Wendell Willkie gal

būt be reikalo tas abejojęs kelia.

dabar “trokšte trokšta” antrojo fronto Europoje. Ir tą
“patrijotizmą” Brovvderio ir kitų komunistų širdyse

sukėlė ne Amerikos, bet Sovietų Rusijos meilė.
Browdėrio elgesys 1917-18 tn., jo izoliacionistiški dar
tik jo karaktery, bet ir visoj Amerikos komunistų par

tijoj.
Mes, ištikimieji Amerikos piliečiai, Amerikos reika

lus, jos gerovę, jos saugumą statome pirmoje vietoje.

visai nerūpu

Balsuokime!

Branginkime tą didelę de

mokratinės
giją-

“Los Angeles sakiau pra
kalbą ir rūsams”. Taip pa
sigyrė po šiltus kraštus be
sitrankąs Prūseika-Vabalas.

lį, pavadintą “Golden Opportunity” (Auksinė Proga).
Šio rašinio autorius sako, kad dabar yra auksinė
proga laimėti Sovietų Rusiją laisvę mylinčių žmonių
draugovėm Jis primena, kad Sovietų Rusija per dvide-

KlfltS metų buvo užsidariusi nuo pasaulio.

klaidą paskleidžia neteisingų žinių ir jų ir prašomi ne

ningo dvasinio fronto, tikslo ir veiklos vienybės. Tai
neįmanoma, kol mes negalėsime visa širdimi remti
Rusiją savo vidujiniuose nusistatymuose. Rusijos nuo
latiniai antrojo fronto prašymai bus suprasti ir besą
lyginiai remiami tik tada, kai Kremlius padarys ga
lutinas pastangas mus suprasti (kaip mės nuoširdžiai
stengiamės juos suprasti) Ir susKjungs su mumis, kad
garantuoti principus, išreikštus Atlanto čartery“.
Autorius toliau nurodo, kad prieš pradedant mill-

tarinį antrąjį frontą, turi būti sudarytas antrasis dva
sinis frontas.

Tie dalykai bus galimi, jei Sovietų Rusija atliksianti
šiuos Žygius:

Chicago Sun užgavo Chicagos lietuvius ir vis tik dar

5. Turi įsteigti artimus akademiškus, kultūrinius
ir prekybinius ryšius su Jungtinėmis Tautomis.

•

✓.
Žemės taryba Vilniuje.....

torių.

nes keičia pagal

nuomo

orą:

pir

miau pianistas
Bacevičius
jiems buvo “Virtuozas” o da
bar “virstaožis”. Kai Angli
jos dekanas Johnston sakė,

sutinkąs

su

95%

kunigo

Coughlino pažiūrų, tai

ko

kaip tas pats dekanas para

skaitė prie Berlyno ašies, bet mes dar nematėme, kad

pat giriasi savo kelionėj su

je įsteigė žemės tarybą, ku

šė apie Sovietijos

jis tą klaidą būtų atitaisęs.
Vis tik negerai, kad nesilaikoma laikraštinės etikos,

ėjęs su rusais, serbais, uk
rainiečiais, žydais ir lenkais.

rios pirmininkas esąs

A.

mą knygą, tai Visi ant kelių

Smetona, sekretorius Šaulys.

priklaupė ir jo knygą lietu

kuri reikalauja, kad paskelbtos neteisybės būtų atitai

“Ne vienas jų it ‘Vilniai’

sytos.

Bolševikas

Taip if

•*--

- r..

"Tai tikri ligoniai ir pagadinti žmonės.

turėtų

būti.

Tas laikraštis svetimiems
tafnauja, oVetifni ir turėtų
jį išlaikyti.

SPAUDOS APŽVALGA
x
Vytautas

Pfūseika

aukavo” — jis džiaugiasi.

......

-

galingu

viškai išsivertė, kad geriau

-

Lietuviai jau seniai Prūselkams ir kitiems jam pa

suprastų ką skaito.

našiems turėjo pasakyti:

NAUJI PRIKLODAI

“Kam lojate, tie jus ir te-

Nušnekėjo, kaip

Q

Chicago

Sun apie Čikagos lietuvius.

lakina”.

.

BRITŲ ATAKOS LIBIJOJE

rr

t
Bacevičius lietuvių komunistus turi

šiek

teorijos žinovas etc. Bet kai jis su jais atsiskyrė, komu
nistų laikraščiai jį už nieką paskaitė. Dėl to muzikas
V. Bacevičius “Vienybėje” jiems davė tokį atsakymą:

“Estetikos moksle esu išsispecijalizavęs Paryžiaus

Sorbonoj, estetikos mokslą dėsčiau 10 metų &*uno

nes tok) analfabetai tik tą fmprfcnta ką

gali pačiupi

Autorius savo įdomų rašinį baigia teigimu, kad

nėti, tad su jais galima polemizuoti tik apie valgį ir

Rusija turi šaunią ateitį, nee joe žmonės dabar turi

apie pinigus, bet
meną. Jie rašydami apie me
ną, apie mano muzikališkus straipsnius visą laiką

ne apie

kiša savo fašizmą ir komunizmą if bendrai politiką.

Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos vyriausy

Tai tikri ligoniai, tai pagadinti Įmonės. Ta proga

bės turės pakankamai Išminties, pėrinatymo ir drąsos,

griežtai draudžiu tiems ponaičiams iš Laisvės pasto

kad šį reikalą tinkamu būdu pravesti.

gės vadinti mane fašistu, mane, kurie atstovauju svei

atviresnėj jei ji pradėtu kooperuoti su jungtinėmis tau-

užtenka

Komunistai savo

ropos, kad vokiečiai Vilniu

polemizuoti eu analfabetais iŠ po Laisvės pastogės,

Abejonės nėra, jei Sovietų Rasi jos vyriausybė būtų

Lietuviams

Italai pavojuje.... Praneš
ta, kad 70,000 italų nelaisvlų paimta ofensyvoje prieš
generolą Codorna. Priešas
veržiasi Italijon per Juliano
Alpų viršūnes.

taip

7. Turi akstinti rusų susidomėjimą demokratijomis

Rašinys tikrai įdomus.

Spicpirvirvio Dumkos

munistai plaukus rovėsi, bet

6. Turi paimti iniciatyvą įsteigti taiką su Suomija.

progą susirasti savo sielą. Dėl to, jieftls peikia padėti ir
turėti drąsos jiems teisybę pasakyti. Jisai pasitiki, kad

Tenelertda jiedu į lietuvių

t

Kadangi iš Vabalo jis pa
virto į Prūseiką, tad gal ne
užilgo iš Pruseikos jis pa
virs į Ruskeleiką, nes jau
“govorit po ruski” jis pra
moko.., o ant lietuvių tau
tos jam “napievat”. Iš kominternaeių visokių fokusų
galima tikėtis Na, ir blaku
tė ir vabaliukas nori gy-tn
ti;..

Dr. J. Šliupas praneša iš Eu

Valstybės Konservatorijoj ir toliau toj srity rimtai
dirbu, tad nematau jokio reikalo mokslo klausimais

ir jų aspiracijomis.

sų tautai, eu rusais jie ir tu
rėtų pasilikti.

ir ligi šiol savo klaidingų žinių neatšaukė.

Kol V. Bacevičius dirbo su komunistais, jų akyse jis
buvo didžiausias muzikas, virtuozas pianistas, muzikos

Rusijoj.

kad jiedu yra giminingi ru

Kai Hitleris su Stalinu
padarė sutartį pasidalinti
Lenkiją ir kai Hitleris atsi- (
ėmė visus vokiečius iš Lat
vijos, kad Stalinui būtų pa
togiau okupuoti Latviją, ir
kai Hitleris leido Stalinui
užimti Latviją bei Lietuvą,
tai Pruseika patapo zealotišku komunaciu.
O dabar Pruseika jau nė
ra komunacis. Jis dabar pa
tapo kominternaciu. Prusei
ka
bažyjasi esąs “ištiki
mas” Amerikai, bet tikre
nybėje jis tarnauja rusų na
eij ai kominternui. Jis pats
rašo “V”. No. 253 šitaip:
“Los Angeles sakiau pra
kalbą ir rusams. Su jais
mūsiškiams reiktų labiau
bendradarbiauti”. .Taigi kominternacis Pruseika jau
sako prakalbas rusklams!

(Iš “Draugo”, 1917 metų

spalių 29 d.)

savų veikėjų ir savų redak

2. Oficialiai turi atsisakyti visų pretenzijų Į Estiją,

Raštą

Prūseikai

tinka

ir to šmeižto dar neatitaisė.

tiek pažinti, nes su jais ilgoką laiką bendradarbiavo.

3. Turi duoti žmonėms ne tik religinę laisvę, bet

ir
,

tarpą.

1. Turi prisidėti prie Atlanto čarterio signatarių.

Latviją Ir Lietuvą.

“SaVo rasės” žmonėms —

atitaiso.
Žurnalas Collier apšmeižė Anglijos kardinolą Hinsley

Tiesa, ir Hearst anuo kartu per klaidą Lietuvą pri

“Ko mums šiandien reikia, rašo t). Fetler, tai vie

Mes tuo nesistebime.

Jei jis su Andruliu mano,

Kai kurie žurnalai ir laikraščiai, kalbame apie an
gliškuosius, vis tik elgiasi nekorektiškai. Tiksliai ar per

jo Daniel Fetler (iš Northwestern universiteto) rašinė

santvarkos

misar...

Kiekvienas vabaliukas no
ri gyventi. Ir lietuviai paži
nojo vieną dvikojį vardu
Vabalas; paskui jis pasiva
dino Pruseika.
Pradžioje
jis buvo tik taip sau cicilikas ir darė skurdų biznelį
iš proletarnos makalainės.
Visi žino, kad pereitasis ka
ras pagimdė balševįzmą ir
kad Dėdė Šamas kovojo už
demokratiją, bet Pruseika
baisiai bijojo, kad jo nepa
imtų į kariuomenę. Nejaugi
jis nenorėjo kariauti prieš
kaizerį?
Paskui
revoliucionierius
Pruseika patapo sklokininku, bet kadangi iš sklokos
negana buvo šutintų bulvių
ir rūgusio pieno, tai jis pa
sidarė sau autokritiką. Va
balas nori gyventi...
Po tokios operacijos, Bim
ba priėmė Pruseiką į bolševikus-komunistus. Niu, ašto
takoi jest etot Bimbaa? —

mitais duotą ‘teisę rir privile

rusams
kalbėti.

Kai kurių laikraščių elgesiai

Š. m. spalių mėn. 26 d. laidoj “Time Magazine” įdė

i

brangios laisvės simbolis.

•

laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Pirmini reikia antrojo dvasinio fronto

tai mūsų

dėžutė,

Da on jest bolšoi pisar ko-

Po svietą pasidairius

bai prieš 1940 m. birželio mėnesį, yra juoda dėmė ne

darbų, išimčių,nedaro nė vienai tautai. Jis stovi už Visų

ir religinės “propagandos” laisvę.
4. Turi leisti laisvai pardavinėti Šventąjį

sų balsų

Komunistai daro priešingai — Amerikos interesai jiems

Prezidentas Rooseveltas, kaip žinome iš jo praeities

a

Balsavimų vieta arba mū

Kai Stalinas su Hitleriu persiskyrė ir kai badai Už

puolė Sovietų Rusiją, Browderio nusistatymas momen
taliai pasikeitė. Jis tada pasiskelbė esąs karo šalinin

tautų

„.--r.- ,■-------

ką demokratiją ir tarnauja visai liaudžiai, visai tau
tai, visai žmonijai, bei smerkiu fašizmą ir bet kurią
diktatorišką valdžios formą.”

("Draugu" Acoi* telepnotoj

Britų pėstininkai veržiasi per dūmus ir dulkes, kurias sukelia priešo artilerija, į
naujas pozicijas.

Patrankos sukelia fronte

šviest.

•4
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DRAUGAS

ALGŲ IR VALANDŲ ĮSTATYMAS AP
SAUGOJA MILIJONUS DARBININKU

LANKO LONDON O GhltVftMtS

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 fe. Archer Ate., Chicago

tuomet
žmogus Ubai sirgtų, netek
tų sąmonės ir begalėtų ilgai
gyventi. O tai dažnokai at
ją švarihti? AiŠktiį

KEPENĖJ FUNftcMUS

(Antras straipsnis paaiškina Algų ir Valandų
įstatyme).
Kaip garsusis
Juozapo
švarkas sename testamente,
demokratija yra “švarkas
daugelio
spalvų”.
Čion
Amerikoj jo medžiaga išausta iš sehų tradicijų ir iš
mintingų įstatymų.
Mūsų Amerikos įsit.kinimas į teisybę, ir gerą gyve
nimo standartą v siems yra
ugdytas ir sustiprintas su
pravedimu daugelio teisių
Suv. Va’stijų Kongreso, kuris veikia pagal norus visų
žmonių.

17 milijonu darbininku
Tarpe svarbiausių “fair
play” įstatymų yra Fair La
bor Standards Act, geriau
žinomas kaipo Federalis Al
gų ir Valandų įstatymas.
Dagai šį statutą darb.ninkai, kurie dirba tarp vals
tybinėj komercijoj arba ga
mybos produkcijoj tarp val
stybių,
tūri būti mokami
(jeigu nepadaryta išimtis)
ne mažiau kaip 30 centų
per valandą ir už kiekvieną
valandą dirbtą daugiau ne
gu 40 per savaitę, jiems tu
ri būti mokama ne mažiau,
negu laikas ir pusė jų algO3.

Nėra tikrų skaitlinių kiek
darbininkų gavo algos dėl
praveditno Algų ir Valandų
Įstatymo, nors to įstatymo
parūpinimas liečia beveik
17,000,000 darbininkų šioj
šaly. Per savaitę balandžio
, ..
ie d.. 1839 ni., tyfmSjintai.
Suv. Valstijų Darbo Statlstikos Biuro įrodė, kad apie
650,000 darbininkų industri
jose, kurias Aktas pal ei?,
uždirbo mažiau negu 30 cen
tų per valandą
legalia
minimumas po spalių 15 d.,
1939 m. Tarpe tų 650,000 dar
bininkų buvo 100,000 lent
pjūvių, 50,000 bevilnies fabrikų darbininkų, 30 000 mez
ginių fabrikuose, 65,000 siuvėjų ir 20,000 darbininkų ba
tų dirbtuvėse. Daugelis iš jų
buvo čionai gimę ametikiečiai; tūkstančiai atvyko iš
kitų šalių. Buvo irgi patirta, kad apie 150,000 darbininku, kurie dirbo sezonais
prie pakavimo ir konservąvimo šviežių vaisių ir dar
žovių, uždirbo maži&u negu
30 centų per va'andą, kada
buvo priimti darban.

Atlyginimas padidintas
specialiu parėdymu
Sies skaitlinės neapima
daugelį darbin nkų, kurie
gavo ge:ą atlyginimą, bet
pasinaudojo laiko ir pu3ės
Akto parūpinimu, ir neapi
ma daugiau kaip milijoną
žmonių, kurių uždarbis buVo padaugintas su Specialiu
industrijos atlyginimd įsa
kymu, kuris nustatė mini
mumą valandinę ratą aukš
čiau negu 30 centų. Rokuojant darbininkų šeimų na
rius, pilnas skaičius žmo
nių, kuriems algų ir Valan
dų įstatymas pagelbėjo yra

žmogaus kūne kepenys at
lieka labai daug svarbių pa
reigų. fai yra didžioji dirb
itinka.
•
*
tuvė. kuri gariiina įvairiai
keli milijonai — tėvai, heveKepenys daug pareigų tu
medžiagas, kad palaikyti
dusi, kūdikiai ir vaikai, kuri atlikti, bet viršminėtos
žmogaus sveikatą ir gyvybę
rie šiandieną yia sVeikesdi
kepenų funkcijos yra pačios
Kepenys gamina tulžį. Tu' svarbiausios. Skaitytojams
dėl Fair Labdr Standards
žies atsarga suplaukia į tul tiek žinių apie kepenų už
Akto.
žies pūslę, o iš čia kiek rei duotis pakaks.
žinoma ši pašaipi neapri
kiant tulžis patenki į sktaH
Įdomu pastebėti, kad ke
bota bi kokios iasės arba
dį
—
pilvą.
Tulžis
yra
didis
penys yra didžiausias kūne
v.e«.O8 naudai. Algų ir Va
vaistas;
be
tulžies
visas
virš

Organas. Kepenyse randasi
landų Įstatymas nepripažįs
kinimo
procesas
suktinka.
ketvirtoji dalis Viso kūno
ta spalvos linijų ir pagal jo
Tulžis
yra
neišpasakytai
kar
kraujo; taigi sUltitigiausioji
p&rūpinimų nėia diskrimi
tūs
skiedinys,
už
tai
yra
to

mūsų
kūho dalis. Tai didžiau
nacijų. Kinų dai bininkai
nikas viduriams; taigi atro sias kūne filtras; bet ir diSan Frahcitco, francūzdi ka
do, kad tulžis yra apetito džlausi filtrai kai kada užĮ badiečidi, kurie dirba Main
Drangas" Acme telepootea
žadihtojas, yta žarnų stihrd ahka... tad tą mūSij kūno
valstijos miškuose arba is
Mrs. Ffanklih b. RbosOvelt, lydirtia civili nės apsaugos pareigūno, lanko Londone gtiU ( Hstntstft Kai tulžis sUsijtirifiltrą — tą mūsų Sveikatos
paniškai kalbantieji cigarų
vėšiue, kUriūbs sukėlė bombos. Kada Mrs. Roosevelt kalbėjo moterims, kurios tarnauja gia sU riebalais pilvfe; tai tie
bei gyvybės Saugotoją rei
gamintojai Jacksonville, Flo
or© tfari&pOfte, jds kalba buvo trukdoma bo mbų, bet ji savo kalbos nepertraukė.
riebalai
pataftipa
tokiais,
kia branginti ir tiksliai neridoj, visi įstatymo paliesti ..i
;-■■■ ■- •. •
in
kad
lehgVai
tirpsta
Vahdfekamūcti.
darbininkai gauna Algų va
nyje; taigi tulžis pagelbsti
Kepenyse yra labai daug
landų apsaugą.
suvirškinti riebalus, taipogi geležies, bet visgi tai ne pliepagelbsti
kūnui riebalus asi ho organas. Kėpeftys susida
Įdomūs faktai
miliuoti. Ir jei kūnks nega ro iš milijonų sujuhgtų ke
Kad suprasti ką ši apsau
lėtų riebalų asimiliuoti, tai peninių gyvų celių. Kiekvie
ga reiškia, paž.ūrėkime ar
- Mons. K. lašino, Meno Istori jos kūrė jo, 75 metu amžiaus sukak baisiai blogai būtų; mašiną ną kūne gyvą celę galima pa
čiau į cigarų indu3riją
reikia tepti, kad necyptų, žeisti ir susarginti. Taigi ir
Jacksonville, Floridoj, kur
tis. - 20 metu rašė vieną veikalą, pasverdamas tam visą savo laiką kad neįkaistų ir neužsideg ‘‘geležinės” kepenys gari daž
vienas iš didžiau dų cigarų ,
tų, kad nediltų ir kad gerai nai suserga. Labai dažnai
fabrikų pasauly rand.'si. Si j . ifturtą,
veiktų, — lygiai ir žmogdiis patys žmonės savo kepenis
didelė kompanija turėjo pa- i — Kiekvienoje tautoje i rodydama praeitų metų gra tam, kad dUotų mūsų tautai kūno sistemą reikia rieba suvargina ir susargina.
samdžius
daugiai’.
negu ! glūdi dieviška genijaus ki- žybes ir žadindama dailės taip brangią dovaną — gta- lais iš vidaus tepti, jei no
Iš visų gyvūnų, pas civili
3,000 darbininkų, Kada ją birkštėlė, laukdama tinka- į pamėgimą, ji pakelia mie- žiai išleistą, puikiai iliustru.
rima, kad kūnas normaliai zuotus ždiories daugiaus'a ir
aplankė vienas au*
Al mos medžiagos, kada, galėtų j gančius tautos genijus ir tą mfeno istoriją. Jo karhba- veiktų.
visokiausių randasi kepenų
gų ir Valandų skyriaus. Ty UžsiliepSHoti. Tokios medžią- i ragina juos pfie kūrybos riai nukrauti knygomis if
Kuomet kepenys suserga ligų! Kodėl taip y ha? Taigi
rinėjirnaš paiodė, kad kom-! gos dubda jai meno istorija j darbo, — taip nupasakojo vertingais meno kūriniais. ir negamina pakankamai t» 1- va, nei arklys, nei karvė, nei
savo darbo, jfttehcijas ftidhS. Čia jis ir praleidžia visą žies, tuomet rifebdlai pilve šuva, nei katė neryja Snap
pa nija ne Vi s iš! ai išpildė
■■ '7.,
Fair Labdr StąodrTvs Akto daiftas $14. į sanvaitę, ir vė Kaz. Jasėnas pradėdamas j nuo bažnyčios darbo atlieti & nesivirškina. NesiVirš kiną są. neryja aspiriną; neVarleisti kapitalinį veikalą — mą laiką. Apie to didžios riebalai pūVa, sudaro vidų- | toja nuodų, nei huiftbukihių
minimu mo it V.rš’ai&io pa- liau $15., algoms.
iūpintur.is, jų pasekme, kaci 1 Užklaus tas ką jis ketina .meno istoriją. Tuo darbu vertės veikalo atsiradimą riuose daUg dujų, ir žmogaus j paterituOtų pigulkų.
kompariija
$75,000 už daryti su $3,100, šis žmogus jisai nusipelnė visos lietu autorius pasakojo:
kvapas puvėsiais dvokia. Be i
Kepenų ligų priežastimi yvių tautos pagarbos ir savū
sivilkūsioms algoms 3,227 atsakė:
— Menu nuo seniau domė to, ir žarnos begali tinkamai • ra: nuodai, mikrobai, sužėidarbinifikams. Ši sum&buvo
“Dabar galiu paskirti ge laiku net patys kairiausieji jausi. Vžkiūpo Didysis ka Veikti, it viduriai užkietėja, dimai ir neoplazmai.
skirtumas tarpe algų, ku- rą dalį tų pinigų už mano Lietuvos laikraščiai su dide ras. Užplūdo vokiečių oku O juk yra žinoma, kad apen
Kepenų ligų yra labai
dafb!niakama
namą, užmokėsiu visas sa liu prie'ankumu atsiliepė pacinė armija, bet tarp jų dicitu suserga dažniausia daug rūšių. Ir kepeninių li
mol[ėlo9 ,r
kuf, jiema vo skolas ir liekamą sumą apie tą pasišventėlį. Šiemet
buvo gerokai apsišvietusių tie, kurių viduriai gerai ne gų simptomai yra nevienodi,
priklausė po Algų ir Valan padėsiu kur daugiausia ge jam sueina 75 amžiaus me kapelionu, su kuriais tekdavo reikia...
ir tik stropus gydytojas ga
Kepehys gamina naujoifts li nustatyti diagnozę. Dėlto
dų Įstatymo. Kom pa n' ja už- ro padarys — į Suv. Valsti tai (gimęs 1867 m. rus. 18 išsikalbėti.' Jie tai ir ėmė
darWninkam8 Nat jų Karo Taupymo Bonus’*. d.), taigi jis tuo labiau nusi
skatinti parašyti lietuviškai kraujo celėms reikalingas ir gydymo būdai turi būti
fcuvo )jJttok6ta juo.
meno istoriją. Ryžausi. Ka medžiagas. Kraujo celės, vie taikomi pagal ligos rūšies.
Hesiar'io pranešimas tik pelno mūsų dėmesio.
dįems darb!ninkam3.
parodo, kaip šioje šalyje dar Ką pasakojo
ro metu buvo labai sUnkU Su nos miršta, kitos gema. Jei O patentuoti “liVer pilia” yligotos kepenys nepajėgia ra absurdas, nes kėperių li
Didžiausias čekis buvo iš Į bininkai: vyrai ir moterys
literatūra, bet šiaip taip
patsai rašytojas
pagaminti medžiagų, iš ku gos nepagydo.
$654.47. Darbininkas su tais įvertina jų laisves. Tiems
per pažįstamus pavykdavo rių naujas krauju formuo
pinigais užmokėjo $200 gy- milijonams darb’ninkų žo
Pradžioje 1940 metų be- parsitraukti iš užsienio. Te
tųsi, tai jau blogai. Tuomet lf-------------------------------- *
dis
Demokratija
ybk
laisvės
dytojui už jo žmonos opera<raž5nėdarrias po Latviją bu ko
gerokai
pasėdėti — žmogus patampa silpnakrcuciją. Ir beveik visi darbinin- simbolius, tinkam?s gyveni- vau užsukęs į M ntaują pas
perskaitai Vieną, kitą fctty- jis, arba gauna geltligę, nu
kai užsimokė.o senas skolas, mo standartas po išmintift- tą nuostabų lietuvį, kurs vigą, o rašyti nėra ko. Bet ir silpsta. Tokiai padėčiai evienas vytas nusipirko jam ga valdžia,
Sks savo santaupas ir visą
sant, jei nesigydoma, žmo
labai
reikalingus dant.s. Office of War Information savo laisvalaikį sunaudojo
(Nukelta į 6 pusi.)
1 When the Marines get their servgus ilgai gyventi negali.
Icė pičk, theri is tneluded thėrAIn a
Ypatingai gydytojams buvo .
. . --------------- ua
-r r.—:
—
.
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Kita svarbi kepenų funk bright shlny nėw shovfel tased ln >
nauda, nes šie pinigai ūž
cerrier. The ahovel costs SS
cija, tai kontroliuoti cukraus tnuslin
cents and the eerrier S# cents, dr
THE
HARD
L08ER
“
THAT
LITTLE
GAME"
mokėjo už 40 kūdikių viena
atsargą esamiems ir būsi 11.07 lor the ensemble.
me mieste! Pasinaudojo ir
miems kūno reikalam*. Jei
r
STicl GOT
Jacksonville pirkliai ir krau
Mes «Ab
šioji funkcija kepenyse pa
A OF YOUR MorfėY,
YobR cucrte
tuvninkai. Vienos krautuvės
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Tttese intrenchiną ahoveis dre
Yoo STILL HME
KėpenyS Švarina knutjy.
BuclEtS.
gavo vyras ir jo žmona, ka
nsed by the Marines eround fcUrft'p.
You,
VeStenBAV*
SoMfe of mY
Kepenys nuolatos detoksifi- digging trenches, sėttlng dp 6arbėd
da jie buvo išvykę į KentuI'vb BoOGHT .
Money.
wfre entanglements Snd te many
/©o AH6AD!
kuojk, filtrufija ir dirba, kad other ways. Your (rarchUšd of War
Cky valstiją palaidoti moti
BOTTOrtS FoR
'shall uuefl
and Štampe every pSy day can
You THf?EE
mūsą kraujaš būtį švaru* Bondi
ną. Pinigai užmokėjo^ už jų
žeadily equip our.forbės tvtth these
Times, tonights
shot oort
ir sveikas. Tekantis krauja* hacMMry impltmėrrt* for ftarlare.
kelionę ir už motinos palai
You (7 tfoMETS GoNfe.
e ves M001?
Inveft it least tefi pbrctnt cd Kur
nuolatos mai l iftą iftūsų kū
fbeotfla every pe| day.
Boy
dojimą.
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ną ir ftubiato* kdVbja eu fftif-

javo uždarbio dalį
įdeda i karo bonus

tinaid mikrobais; i? kepėftyr

Tas viskas įvyko 1939 m.
šiandien kada darbininkai
gauna atlyginimą,

dideabė

dalis pinigų eina į karo bo
nus, Įdomus atsitikimas nesenei įvyko. Alvah tteslar,
naktinis
sargas Indiana
Lumber Company, gavo če
kį iš $3,100.76. Jis dirbo 84
valandas per sa&vaitę

gau-

be atvargo® gelbsti krktl'U
h?me svarbiame dirbę. Krift
juje vis atsi randi mikrobi
nių toksinų, į kraują patep

ka atsifadUs ėji kūke Viso
kie nuodai; ir Visus tuos ftė-

U. S. TI

I
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(MI <da>r than you are or eufftr
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Burnine, i-anly or frf-

Švarumūs kraujas riešą per

aiasoaf lf ao, nntmMr that ruar
aro rhal to yoar health and Ihgt
Diplomo BU* ba dua M noo-orgarfln

d kepenys tuojar

-tratamu Kldnoy and Bladdor tri'flmeh oaoao OYrr<X fa ahvatciada

kepenis,

filtruoja ir neutralizuoja n,uo
dingas mėdžiagis, ir krau
jas toliaū sau teka jau šva-'

rutis. Kas atsitiktų jei ke-l

penys staiga nepajėgtų krati

DRAUGAS

Ketvirtadienis, spal. 29,1942
ax=ss=ss====x==x

Meną ir knygą la-

pieniai,

perimti

tikėjimo sos

iš jų

baltų

langinių,

ivasia, kurie ant žemės gal margų rūbų, puikų rūtų dar

biau myėjo, kaip

3Unkų traukia

bet želių, iškilmingų

procesijų

drąsiai į amžinastį žiuri, lau ir kompanijų, kurių galo ne

save

kdami danguje užmokesnio ,sirnato”•

(Atkelta iš 5 pusi.)

K. J.

už savo vargus. Viltis šyp-1

parašius pirmutines knygas
buvo sunku su išleidimu.
Siūliau. — pasakojo toliau
autorius, — žinomam kny
gų leidėjui Herderlui, ta
čiau tas vokietis atsakė:
“Pagal mano turimas ži
nias lietuvių tauta dar ne
pribrendusi meno istorijai”.
Tas užgavo patriotinius jau
smus ir būtinai ryžausi pat
sai išleisti. Tam sumobiliza
vau visus savo išteklius. Iš
parapijos gaunamos paja
mos buvo permažos. Ėmiau
dėstyti vokiečių,
lotynų,
prancūzų, lietuvių kalbą lat
vių mokytojų seminarijoje
ir latvių karininkams, gi vi
sas lėšas skyriau Meno Isto
rijos leidimui. O išlaidos bu
vo didžiulės. Kiek kaštavo
vien padarymas katu— pa
veikslų knygai. Pvz., vieną
paveikslą turėjau specialiai
iš L: etųvos gabentis į Rygą,
kad būtų galima padaryti
spalvotus jo atvaizdus”.

Lietuvių Demokratų Lygos Cook Kauntėje užkandy, paruoštame Illinois Athletic Club’e penk
tadienį, dalyvavo lietuviai atstovai spaudos, radijo, Amerikos Legijono, prekybos buto ir fraternalių
organizacijų. Sėdi (nuo dešinės į kairę): Leonardas Simutis, “Draugo” redaktorius, kongresmanas Ray
mond S. McKeough, teisėjas John T. Zūris, Benjamin Adomovvski, Dr. Pijus Grigaitis, “Naujienų” redak
torius. Stovi (nuo kairės į dešinę); Al. Kumskis, Lietuvių Demokratų Lygos Cook Kauntėje prezi
dentas, kun. P. P. Cinikas, “Draugo” administratorius, Victor Schlaeger. kandHatas į kauntės iždinin
kus, aldermanas Wm. Rowan, kandidatas į kongresą antrame distrikte, Anthony Kasper, buvęs DariausGirėno Posto komanduotojas, J. P. Varkala, Lietuvių prekybos buto sekretorius, ir Mykolas Vaidyla,
“Sandaros” redaktorius.

jungą,

Prunskis

ROOSEVELTO REMEJAI1
Klausykitės Kodėl
Lietuviai Turėtų Balsuoti

Tiktai [x] Democratic

t

— iš —
W.G.E.S .............................

W.H.F.C.

8:00 vai. vak.....................

10:15 v. v.

PENKTADIENJ, SPALIO 30 d., W.H.F.C., 10:15 P. M.
Judge John T. Zūris, ir Frank Woidat, Repr. Lithuanian
Business Men’s Association.

ŠEŠTADIENI, SPALIO 31 d.. W.H.F.C.. 10:15 P. M.
Al. O. Kumskis, Pres. Lithuanian Democratic League, ir
Konstant Kairis, Labor Union Repr. ir Pres. LHh. Society.
PER w7g7e.S., ŠALTIMIERO PROGRAMA, 8 VAL. VAK.,
GIRDĖSIS SVARBUS 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.

, nei vieno žodelio... lietuviš- apie Lietuvos tuolaikinį ger
! kai, nors toje vėliavoje vi- būvį ir pažangą (palyginus žodelis apie Meną
' sos žvaigždės — trys “ka su kitomis, jai kaimyninė
(Pastaba: šiame skyriuje mes duosime politinėms
Mons. K. Jasėnas labai
partijoms lygią progą išsitarti būsimų rinkimų
pos” ir 20 — reprezentavo mis valstybėmis), liūdijo kuo
džiaugėsi,
kad jau 1939 me
klausimu).
' išimtinai vien tik lietuviu- geriausiai ne tik vien jos —
tais Meno Istorija buvo bai
maLus nenusiimdavo geruo- kus-karius.
Lietuvos bičiuliai, draugai,
gta. šias knygas jisai rašė
Pasfaba-replika
ju.
Po viskam, man belau- bet net ir arSiauai priešai;
Jei kas nori, kad lietuvių
Dienraštis “Draugas” pa
daugiau kaip dvidešimts
Tamsta, matyt nemėgsti kiant “strytkario”, priėjo o ir Tamsta tą patį, tvirtai metų (spausdinti buvo pra siryžo pagelbėti ir įamžinti karių atvaizdai ir jų gyve
ponui X-ui
tikiu, nors gal ir ne viešai,
aprašymai
tilptų
dėta 1921 ir baigta 1939 m) lietuvių karių vardus, kurie nimo
Gerbiamasis, meldžiu do pats protauti, o tik aklai ti-I prie manęs tos iškilmės probet
dvasioje
pripažįsti.
Vien
Menas jam buvo vienas di kovoja už Ameriką ir paverg “Drauge”, tai prašome lietu
vanokite man už tą, kad aš, ki ką kiti sako, kad nežinai gramos vedėjas. Tuoj jam ir
ir to, kad tikrenybėje niekur tariau: “Say! tai tokie jūs tik toks jau užsispyrimas, džiausių turtų ir jisai nesi tųjų tautų išlaisvinimą. Lie vių karių tėvų ir motinų pri
pašalinis, drįstu kišti savo
nebuvo, nėra ir niekuomet čia- lietuviai! Gėdinatės sa- kad, jei ne maniškiai ten dikgailėjo reikalui pašventęs tuvių karių Dėdės Šamo ka siųsti į “Draugo” adminis
; nosį į jūsų ir pono P. Y. polemiką. Bet kad v i s i e m s n?bus likroji politiSkoji lai»- vų tėvelių kalbos?...” O jis į ^avo, tai ir heli.... su visu savo gyvenimo laiką ir vi riuomenėje yra keli tūkstan traciją karių atvaizdus ir
ir 8U laisve ską, ką turėjo. Savo knygo- '.čiai, jau ne vienas žuvo ko jų gyvenimo aprašymą.
; “Laisvoje Tribūnoje” gali-'
(neS *** jr/yvuoti n5pl tai jausmingai atsakė: “Ne-[ku° bei net
. _ ,
., ...
Įmanoma). Kad ir mus jau pavelija lietuvių kalbą var- tos Lietuvos!
Jei kam sunkiau išpildyti
še taip jis atsiliepia apie ; vodamas už laisvę ir gražės
ma pareikšti savo nuomo,
....
..
taip labai giriama demokra- toti!” ‘‘Kas nepavelija? at
Senas Kazys • meną:
ni gyvenimą.
Tiek žuvu- šie klausimai — tesikreipia
nes, tai tas ir man galima. ,,
, .
, .
Dalykas ve kame: Tams- tlja’ yra ne.kas kltas’. kalP kirtau j am” J Tai kur gi yra
,,
,
.
•
įsiems, tiek gyviems “Drau- į “Draugo” administraciją.
I
—
Menu
apsire
skia
tauI • „
,
j ta, polemizuodamas su savo tlk-irS1- diktatūra didžiu- ta laisvė? Ar tie jaunuoliai
r
. gas reiškia pagarbą ir mei- Taip pat prie kareivio at
,to» dvasia, joe dž augamai ,ę
,Draug0. puslapiuo. vaizdo ir aprašymo pridėki
j oponentu, primeni apie Lie- m0S vl8Uomenes Pnes mažu’ reprezentuojami vėliavoj Kasdien po vieną
j ir varga , pa uros ir pap
talpinami lietuvių karių at te vieną dolerį išlaidoms.
. tuvoj 13 metų neva tai vieš- ™ą! Bet tojl nelemtl dlkta* (tarp kurių jau du ir yra
puoduką
kavos
1 ročiai, gerovė ir neturtas.
. , . . .
i patavusią “diktatūrą”. Bet tura da_r ir klta13 vlsoken°- žuvę), tik tam pasiryžę yra
i
*
. .
, .
ivaizdai ir jų gyvenimo apra Vėliau bus išleista lietuvių
bus Menas džiaugiasi, verkia,
Kavos pardavimas
> kodėl gi, meldžiamasis, ne- paiS budais V18ur P«sirei§- kautis, kad viešai nevalia
atvaiz
šymai, kad būtų medžiaga kareivių knyga su
‘ malonėji pasakyti kartu ir kia’ Kad neužėmu3 laikraš- būtų lietuviškai kalbėti?! įšaldytas lapkričio 21 dieną, tiki kovoja ir triumfuoja lietuvių karių istorijai.
dais.
; tą, kad prieš tos “diktatu- ty PerdauS vietos, tuo tarpu Kodėl gį mes, mūsų miesto o pardavimas kavos pagal drauge su tauta... Lankydaros” laikotarpį Lietuvos vai- čia tik vieną’ mažą pavyz' dalyje, šalę angliškos kil- kortelės prasidės lapkričio mas Lietuvą, keliauninkas
KAREIVIO BIOGRAFIJA
28 dieną.
'aptinka daug kryžių, koply
stybės vairą laikęs žmogus, dėlį apie visur diktatūros , boa) negalime vartoti per
viešpatavimą prikergsiu.
Nuo 15 metų amžiaus ir tėliu, puikiu bažnyčių, o Salia
pašventinimą tų vėliavų, ir
matyt, tikėdamas į galimumą gyvuoti tikrai politiškai • Tame mieste, iš kur rašau, tokios kalbos, kokia tik senesniems kavos bus duoda « nuskurdusias gličias ir , VARDAS?
ma 1 svaras per 5 savaites, {nešukuotus
gyventojus.
* laisvei, tokią suteikė valia pastaruoju laiku buvo vieno- mums patinka?” Ant to jis,
Buvęs adresas?
Kadangi
iš
vieno
svaro
gaKad
kelei
™
ir
nesuprastų
*. visokeriopoms
padaužoms, je miesto dalyje puiki lie- j susigėdinęs, nuleidęs žemyn
lietuvių kalbos, vis dėlto su
“kad š’.e ten švaistydamiesi tuvišką iškilmė — pašven- akis, pesimistišku balsu at- Įima padaryti kavos nuo 35
prastų, jog ten gyvena varg Adresas dabar?
su raudonais skarmalais net tinimas Karo Tarnybos Vė- sakė: “Gal būt pas jus, bet iki 40 puodukų, tai pagal ka
generolams drįsdavo numu- Iiavos. Nuvažiavau ir aš ten. mums čia nevalia — polici- vos racionavimo taisykles
kasdien kiekvienam asme( šinėti kepures nuo jų galvų. Betą.. bet paaiškėjo, kad pro- j°s kapitonas draudžia”.
Kada išvvko j kariuomenę?
You Women Who Suffer From
i
niui
išeis
po
vieną
puoduką
J, jei pastarieji prieš tuos skar gramoje tos iškilmės nebuvo
Tad, ve, matai Tamsta
i Tėvų vardai ? ........................
paprastas
policijos viršinin-1 kavos. Ir užteks. Juk kiti
I
1 kelis ir tai lošia diktatoriaus Kraštai n® to neturi. KituoKur gimęs ir kada?
rolę tarpe nuolankių žmone- 86 kraštuose jau treti metai

LAISVOJI TRIBŪNA

Pagerbkime lietuvius karius ir
įamžinkime jų vardus

lių, ir pabaigtas kriukis....
Bet valia bus man ant mi

nutėlės, kitos dar ir vėl su

kaip tikros kavos negauna.
Be

kentėjimo

laimingu

mas būtų vėjas, kurio nepa

grįžti prie tos Tamstos taip justų žmogaus veidas.
labai smerkiamos, lietuviš

kos

“diktatūros”.

Gąl

būt

i buvę geriau, kad ji būtų ne
egzistavus. Bet jei ji nebūt

buvus, tai ir Lietuvos val
stybė kur kas anksčiau būt

(nugarmėjus prapultin... (Tą

į nekalbu

^SentebincH.

For quiclc relief fratn itching cauaad by ec
athlete's foot. acahiea. pimplea and other itching
i'
. . liquid
oonditiona. ūse pure, cooting. ______
medicatad.
D. B. S. pntscmerioN. A <doctor’a formula.
and atainlaaa Sonthaa, oomforta and
quickly čalma intenae itching. 35c trial bottle
movai i t, or monay back. Dont aufTer Aak your
drunk -Tday for •- O- B. ntOCS'-TIOM.

HOT FIASHES
CHILLY FEEUNGS
If yov—likę ao many women bctvcen
tha ages of 38 and 63—suffer from
hot flashes, weak, dlzzy, nervous feellnga, dlstress of “irregularltisa", are
klue at times—due to the functlonal
mlddle age perlod ln a troman'a llfe—
try taking Lydis E. Plnkham's Vege
table Compound at once. It's the best
fcnown medlclne you can buy that's
made eapecfally for women
Plnkham's Compound ls famout to
rsi leve such dlstress. Taken regularly
—lt helps build up resbrtance against
ruch snnoylng symptoms. It also la a
fine stomachic tonlc.
Thousands upon thousands of
vromen—rlch and poor'allke—have
reported beneflts. Time and agaln
Lydia Plnkham's Compound has
proved soma tromsn's happlsst daya
often oan be during their '*40's'*.
Pollovr labai dlrectlons. Worth trying t

*

ant vėjo — turiu

Vedes ar ne? .............................

Kada?

žmonos pavardė po tėvais? ................

Kokias mokyklas baigęs?

.....................

Kokius mokslus išėjęs, ar kokią profesiją turi ?.

Kuomi pasižymėjo mokykloje ar sporte?.

*

įrodymui tos tiesos neužgin-

> Čijamą

faktą

ir,

kaip

bus

Kokį darbą dirbęs?.

tikras reikalas, nors tūliems

mūsų didikams tas bus ir

labai karčia piliule,

Prie kokių organizacijų priklausė?.

(tuo ir

i
1 sau įgysiu

daugiau priešų,

aš jį atskleisiu prieš visuo

menę).

tt

Lošt—a coogh dus to a cold —thanks to the
aoorhlng

action

of

Smith

Brothert Cough

Dropa. Keep s boa haody these dayt! Tuo
klodą, hoth good, both sffectfve, both deli-

ciouat — Black or Meothol. And atill ooly 5f.

Nors Lietuvoje tada neva

SMITH BROS. COUGH OROPS

j viešpatavo “diktatūra”, bet

^BlACK O* MINTHOl-5*

Į

Malonėkite išpildyti šią blanką ir kartu su savo sū
naus fotografija ir vienu doleriu (čekiu ar Money Order)
prisiųskite “Draugo” administracijai, o mes pasirūpinsi

me patalpnti tą paveikslą su atatinkamu aprašymu.

r> »>' * fr ’ft ’A ‘g

Ketvirtadienis, spal. 29, 1942

ATSAKOMASIS REDA KTORIUS BANKIETE

CHICAGOJE IR APY11NKESE
Bridgeportiečiai ilgai
minės jubiliejaus
dienas

Sveikino Lietuvos
ministeris

Iš Vašingtono gauta tokia
telegrama, prel. M. L. Kru
Tris dienas Sv. Jurgio pa šo vardu: “Švento Jurgio
rapijiečiai turėjo dideles ju lietuvių katalikų parapijai
biliejines iškilmes.
auksinio jubiliejaus susilau
Kas rytas — iškilmingos kus nuoširdžiai sveikinu
pamaldos, kurias iš eilės lai Tamstą, jos dvasinį vadovą,
kė visi trys Chicagos vys sveikinu senąją lietuvių kar
kupai. Garbė bridgeportie- tą, kuri parapiją išaugdė ir
čiams buvo turėti tokius! jaunąją lietuvių kartą, ku
aukštus svečius ir malonu rijai tenka užduotis parapi
mas grožėtis puikiomis ce ją išlaikyti ilgiausius metus,
remonijomis.
kaip lietuvių pamaldumo, lo
Kaip įspūdingos buvo pas jalumo ir tėvynės meilės cen
kutinės pamaldos, už jauni trą.
mą, už mūsų karan išėjusius
žadeikis,
vyrus.
Lietuvos įgaliotas
— Mūsų jauni vyrai, —
ministras”.
kalbėjo J. E. vysk. Sheil sa
vo pamoksle, — išėjo į visą
pasaulį, jie kaip senovės kry Aldonos Grigoniūtės
žiaus karų dalyviai pakelia
ginklą už tą, kad laisvame pirmas koncertas
pasaulyje būtų laisvė gar
Nesykį esame girdėję tą
binti Dievą. Jie išėjo ginti
jauną lietuvaitę dainuojant,
demokratijos, kuri amžiams
ar tai per radio, ar bažny
priimta ir įrašyta mūsų ne
čioje per iškilmes bei ves
priklausomybės paskelbimo
tuves, ar lietuviškose opere
dokumente. Paskaityti tą
tėse ir esu tikra, kla.usėmės
svarbų raštą, reiškia būti įjos su dideliu pasigerėjimu.
kvėptam, — atsiminti jį, reiš
Jinai turi labai gražų hal
kia gauti jėgą”.
Toliau vėl prisiminęs į ka są, per keletą metų nuolat
rą išėjusius vyrus, vyskupas lavinasi ir žymią pažangą da
pareiškė padėką seserims ro. Ji už daintfvimo lekcijas
vienuolėms, kurios eu tokiu moka iš sdvo uždirbtų pini
pasišventimu juos auklėjo gų ir nuolatos dirba, prak
mokykloje. Taip pat dėkojo tikuoja. Tai labai girtinas
klebonui d. g. prel. M. L. Kru dalykas, jaunos lietuvaitės.
Aldona gimė, augo, ir te
šui, jo asistentams ir visiems
čia buvusiems kunigams, ku begyvena šv. Jurgio para
rie auklėjo žmonių kartas. pijos ribose. Kas sekmadie
— Dievas Tėvas jungia nis matai ją šv. Jurgio baž
mus Kristaus brolybėje vie nyčioje, tad nors visi lietu
nybėm Telaimina Dievas šios viai didžiuojasi jauna dai
parapijos svarbų darbą, — nininke, bet seniausioji pa
rapija, šv. Jurgio, ypatingai
baigė vyskupas.
ją
brangina.
Bridgeportiečiai ilgai dar
Aldonos Grigoniūtės kon
minės jubiliejaus dienas.
J. žv. certas hus labai gražus ir
labai lietuviškas. Dainuos ji
nai lietuvių moterų kompo
Kg veiksite šį vakarę? zicijas ir lietuvių vyrų kom
Cioero. — Šį vakarą, spa pozitorių kūrinius. Be to,
lio 20 d. Šv. Antano para dainuos kūrinius ir t. v. “old
pijos salėje, TT. Marijonų maste ra”: Schuberto, Mocar
Bendradarbiai rengia labai to, Bizet ir kitų.
Jai asistuok mergaičių che
smagų vakarą kun. Jono Na
vicko fondo naudai. “Bingo” ras, laimėjęs premiją Chica
ir kortų žaidimai prasidės 8 go Tribūne dainų festivale
vai. vak. ir bus labai daug 1941 metais.
Įžanga į koncertą vienoda
įdomybių sale užkandžių ir
visiems: asmeniui 85c su tak
pavaišinimų.
Kviečiami visi Chicago, Ci sais. Koncertas įvyks atei
cero ir Bulvarų lietuviai į šį nantį sekmadienį, lapkr. 1
įdomų vakarą.
XXX d., 5 vai. po pietų punktua-

Triangle
Range Oil

V

s*

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JU8Ų
PATALŲ —
Kai perkate materlolą ii mūsų

krautuvės— už tiktai $1.50

Kristaliniai balta range

alyva dėl mėlynos liepsnos <
burnerių švariai dega!

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI.
Didelis Pasirinkimas
Peršokų, Draperių, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo.

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur, nerių, namų vartojimui ar
i industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai
mūsų trakuose ūžt. kri na ge
riausią patarnavimą.

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.
3221-25 S. HALSTED ST.

TRIANGLE OIL COMPANY i
2430 VVest 26th Street
I
Chicago, Dl., Tel. CAN. 20201

<

rhoae: YARDS 4778

Visas darbas u prekės yra
pilnai garantuota.

rv
J

r

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

John A. Malloy (vidury), atsakomasis,redaktorius dienraščio Chicago Herald-Ame
rican, kalbasi su prelatu M. Krušu parapijos jubiliejiniam bankiete praeitą sekmadienį.
Dešftiėje —. teisėjas J. Zūris.
-«• .

arba įdomiausi kostiumą bus
duodama dovana. Ateikite
visi kostiumuose, kad laimė
ti pirmą prizą, jaunieji da
Šį šeštadienį mūsų parap lyvaukite konteste, senesnie
svetainėje įvyksta Halloween ji atsilankykite pasižiūrėti
šokiai, kuriuos rengia iš vi įdomaus vakaro.
sų draugijų susidariusi ko
Vakaras bus parapijos sa
misija. Kiek liks pelno, bus
pasiųsta tarnaujantiems ka lėj, 1544 Wabansia Avė. Pra
riuomenėje mūsų kolonijos džia 7:30 v. vakare. Tikietu
kaina žema. Muzika bus ge
vaikinams.
na. Lauksime visų.
Tikslas labai gražus ir
Komisija
remtinas, todėl visus northsaidiečius kviečiame atsilan
kyti ir paremti vakarą. Vis.
WHOLESALE
siunčia Kalėdoms dovanų.
Padarykime galimybės, kad
LIQUOR
ir mes ,galėtumėm kalėdinių
ĮSTAIGA
dovanų pasiųsti mūsų kolo
nijos karžygiams.
Iftveftiojsme
. Vakaras, b u a maskaradi
po
nis: už gražiausi, įvairiausi,
Cbicago.

KAINOMIS

Visi j talką labdariams Kviečiame visus
Visos labdarių kuopos ren northsaidiečius
giasi priė seimo, kuris įvyks
lapkričio 22 d. 1 vai. popiet
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės parap. salėj, prie 44
gat. ir California Avė., Bri
ghton Park.
Visos kuopos juda, bruz
da, kad sukėlus daugiau lė
šų baigimui prieglaudos.
Pavyzdžiui, Šakių Apskrities
Kiūbas rengia “bunco” Sta
naičių namuose, Ciceroj ir
visą pelną skiria prieglau
dos naudai. Pavyzdis kitoms
draugijoms.
Šakiečių klubo pirmininku
yra P. Juška. Per praeitą
seimą šakiečių kiūbas lab
dariams suteikė irgi gausią
auką.
Valio, šakiečiai!
Labdarys

liai. Lietuvių Auditorijoj,
3133 S. Halsted St.
Skaitlingai jame dalyvau
kime.
N.

Nedažnai pasitaiko proga
dideliems darbams, nuolatos
— mažiems. (P. Chaignou).

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — ,
SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

\
Labai

Mūsų Specialybė

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
clotli kotai parsldukla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

IR

PAMATYKITE

PATYS

arba

ŠIANDIEN!

PEOPIES CLOAK and BRIDAL SHOP
Yards 2588

1711 W. 47th St.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

>Į

ACHING-ST1FF
SORE MUSCLES
For PROMPT relief—rub on Musterotel Uassas* with this wonderful
"counter-IRitrr ant" •etoally briū>»
fresh warm blood to schinz museles
to help break up painful local coneestion. Better thsn sn old-fashioned
mustsrd plūsteri In 8 strengtha.

REMKITE
SENĄ.
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N.

L1MEK

sst.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 9014

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (b ftft ftft
vertės “elose out” kaina .................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
ftft*|,Tt
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... U j r L
I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <£ft
:1,i C1G
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. .$5h/O IKI 4>IO./O
|FUR COATS, $75.00 vertės,
djftft ftft
Parsiduoda po tiktai .......................................................... ųiAU.UU

vaikams 4 šmotų ec qc
eo qc
vilnoniai siutai, $15 vert. nužemit. kaina
**
'mergaičių KOTAI* ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- U’l QQ
da po tiktai ............................ ~.............................................
$1.00
I $15.00 vertės KOTAI,
<sq n r
parsiduoda po tiktai .......................................................... 4>O. I0

Įvairų drabužiai,

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.

HUSTerOIF
DIDELIS IftrARDAVi_^AH MUSV
MII. MMAK O STAKO MUZIKAŪKIU INSTRUMENTŲ.
rASlNAUDOJU r PROGA DABAR
KOL DAR NKHPARDUOTI
ZTUBOK CLARINETA.L TROM

NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYI.INKŽS LIETUVIU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IDARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenintėlia Ir RmagianuiaB
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoja!
- VIENUOLIKTI METAI! -]

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.<
* KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.!
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WZ HCT
Jtr tuz
i^ast
-Ajjj* hM?n> thz zihc
-n^ryte
cozpj ?
wzzj.-7>tzy,rz jusi’frlTD’ IN -ANP
AT 'Aū'MLVMRJEL '.

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

WHFC-4450 Idl.
•754 So. VVestern Avenne
Phone: GROvehlll 2242

BONAI.
8AXAPHONE8,
FLUTĘS bu "cases” — >15.00. >37.60,
>45.40 Ir >75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. 8PANlflKI MANDOLINAI. BAN J 08,
8MUIKOS. TENOR BANJOS —
>8.60. >8.60, >12.60 Iki »6.00.
8TRIUNINIAI BASAI — >80.00,
>125.00 tr >150.00. BASO U2DENOALAS — >12.00. HMIČELAI
8MU1KOM8. 8TRIUN1NINlAJtfS BA8AMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — >1.60, >2.00, >5 00.
>10.00 Ir >15.00. Striūnos dfil vi
sų vlrSmtnėtų instrumentų. BAS8
DRUMS. SNAftS DRŪM8 - >11.60.
>22.60, >15.00, >50.00. PEDALS,
HI BOTS. CTMBOL8,
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
lr “reod” Ingtrnmentams
pritaikomi Jūsų I Opoms.
EK8PERTTVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH patalsymse.
Atstatymas visų dailų Ciarnetams,
TrlOboms.
Sazaphonea
Smulkotes Ir Gultarama
OOLIMTECPS MIHC SHOP
•14 MaxweU

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENĄ SEKMADIENIAIS

<įr
WHOLESALE
FURNITURE

J

l

BROKER
Dining Room Setą — Parlor
Sete — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washera — Mangela — aad
8tovea.

Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
* Telefonas — REPUBLIC 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

9nAu/i&d
Protcttion
4or yovr

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITĘ mūnų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 15.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokama sįį%. Jūsų pinigai greitai ttmokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

I

r- ,_ ■

■■

CRANE

______ f

■

COAL

CO.)

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tieaiog iŠ geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
’ft AR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O-VU
GENUINE POCAHONTAS,
$q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
/oZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ir\ r n
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. 1
Abm kalnu- perkant 4 tunus ar sinlrS

5332 SO. LONG AVK.

TEL. PORTSMOUTH 0022

R

9Bį

=

Kebrtrtą&Ienls, spal. 29, 1643

v G A B

Lietuviai kariai kovoje už U. S. Teisiamin«"isabotažnikų padėjėjai
Nacių sabotažnikai buvo gavę

instrukcijas iš Vokietijos.

pradžios

mokyklą ir St. Mels (du me
high school; mokykloje pa

lliam J. Campbell kameroje,

paišyboje ir base

užvakar patiekė

bąli lošime.

rolę turėjo

minskas, prieš išvykdamas į

Šamo

Ernest Peter Burger teis

yra

ryšį

aluminijaus

Tie patys pareiškimai

Kas tokie teisiami

Tuos pačius

gyvena

Ciceroje, III., jų

m., vasario 15 dieną, Chica

Justinas ir Emilija Kamins

Burger

vardai —

kai.

patiekė

Chicagos

teisiami

Hans Max Haupt, namų tep
liorius, jo žmona Erne; Wal

! shington prieš karišką teis

žmona Lucille, Otto Richard

Chicagietis lakūnas kovoje
su nacių lėktuvais

Tada

Dasch buvo

Burger,

pasmerkti

terminui

gam

John

kalėti,

Haupt ir jo penki

il

o

bendri-

ter

Otto

Froeghling ir jo

Kate.

Wergin ir jo žmona
Visi yra

vokiškos

chicagiečiai. Jie

kilmės

kaltinami

šio krašto išdavystėje.

Grįžtant iš atakų okupuotoje Prancū Tėvo laiškas iš karo fronto
zijoje, amerikiečiai lakūnai susitin
penkių metų sūnui
• ’■

‘

?

z

gene Potter, 22 m.,

beveik baigės. Tada aš nu

616 N.

lėktuvu

su

Potter

capt.

ir

puoliau

aru

su kitais lakūnais išskrido

kuoti okupuotąją

į

jį

buvo numušti, o kiti du na

ata

čių lėktuvai kur
tai nūskrido,
nežinodami,
kad

Prancū

amerikiečiai

Potter pasakoja:

se nebeturėjo amunicijos.

savo

ir

Pran

bombomis

karo !

apmėtę

fabrikus grįžom

namo,,

pakelyje

keturis

nacių

sutikom;

—

lėktuvus

Focke — Wulfs.

Jie išlin

do iš po debesų. Mano drau

gas

Sprogue

lėktuvą

nacių

vieną

pat

privarė prie

mano lėktuvo šono, bet ma
no aro lėktuvo

amunicija

amžiaus

Traukinys užkabi
no Detroit
autobusą
tas mokinių.

don Cameron, 1210

Astor

Didelė Krautuvė
RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY
Viskas po

viena

stogą

“Dear Jackie:

3241 S. Halsted St.
Telephone: Ca’umet 7238
Badriko radio programos
būna IS:

WCFL—1000 kil. stoties, sek
madienio vakare 0 vai.

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

nesuprasi, tai

tos.

Navy stovyklos

praneša,

X Joe Mickūnas, žinomų

kad visi jūreiviai yra iš Chi

Town of Lake gyventojų sū

cagos Navy stovyklos ir jie

nus, šiomis dienomis išvyko

vidurnaktį skubėjo, kad lai

į kariuomenę. Iš Norkų šei

Navy

oficialai

mos (Norkienė po antru vy

ru yra žinoma Vaznienė) jau

Trunk

jo, o kiti trys ant kito kraš

antras pašauktas į kariuo

menę. Pirmiau išėjo Bruno,

o dabar Kazimieras.

to.

x

X Praeitos vasaros pikni

motina

traukinys

ėjo

Užmuštųjų

ku

SKELBKITES

“DRAUGE”

darbavosi per praeitus pen

tastrofos įvykimo tik po kvo pelnas augo kasmet.
terio mailės.

X

Sakoma, kad buvo raudo

Mes turime būti drąsūs

kirstos ir kūno dalis sulau

važiavo per geležinkelį.

“Kai tu užaugsi, tai suži

nosi kodėl tavo tėvelio nėra
namie. Tu sužinosi, kad mū
sų šalis didelė ir ji turi ide

pius.

Autobusas buvo pusiau
perplautas
Bėgantis traukinys auto

busą perpiovė pusiau ir dau

Klausyk motinos patarimų
“Stengfcis gerai išsiauklė

“Neužmiršk

savo tėvelio.

kuris trumpam laikui buvo

Ruošiamos kortelės
kūrenamo aliejaus
pirkėjams*
vėjai baigia paruošti

kostumeriams

rios parodo, kiek

kostume-

aliejaus ir kiek jie gali tikė
tis gauti šiemet, pagal raci-

mediją

matysime

lapkričio

22 d. vakare, Hollywood sa

lėj. Komediją vaidins Atei
tininkų

draugovės

artistai

Neužil

neužilgo bus įtaisyta eilė
bus auka dosniųjų parapijo-

(PENKTAD., SPAL.

nų. Du arnotai ir viena ko

pa jau užsakyti.
X Daugelis lietuviui ne tik
| nėra matę, bet net nežino,

30)

SENATOR

kad nebegrįžčiau, tai būk to

BROOKS

kad Lietuva savo nepriklau

somo gyvenimo metais yra
išleidus virš šimto atminti
nų (commemoratives) pašto

UNITED LABOR COMMITTEE

BLACK OR MIMTHOl—5*

tuo vardu labai juokingą ko

mėgėjai. Be to, bus ir dau! giau pamarginimų iš lietugo tos kortelės bus išsiųstos 1 viško tautinio meno.
kuro aliejaus pirkėjams.
X šv. Kryžiaus bažnyčioje

onavimo taisykles.

Rengiama

TRAO

X “M a m o s nedasupta’’

Rytojaus
Vakare

mus. O jei Dievas panorės,

SMITH BROS. COUGH BROPS

riuomenę.

suvartojo kuro

naikintuvas. Šokdamas į jū

monės kada pirmoji japonų

sūnus turėjo išvykti į ka

savo

..J

3rd class, buvo netekęs są

nes už kelių dienų jų pačių

korteles, ku

kelias

torpedoraan

pynėsi sykiu su nuliūdimu,

naujų bažnytinių rūbų. Tai

PASIKLAUSYKIT

Loat, a cough tfoateacold—thaakato
Ing action of Smith Brothen Cough
Smith Brot. Cough Dropt contaJa a speeial
blend of medicioal ingrediaota, hlendrd trith
pretcripdoocara. Aod tbayttin cottooly Ma
boa. Ytt, tt ufcJbat oAacAf
MoUa.

namo atostogų.

Džiaugsmas Rimkų namuose

Kūrenamo aliejaus parda

Kalbant tema

Edward J. Morrison, 1548

tekėjo už kareivio Šepučio,

ATSISUKITE RADIO

Melskis už jį, kad grįžtų į na

rą sužeidė ranką.

Rimkiūtė, 4348 So.

parvykęs

riai pernai

Gerbk savo motiną, ruoš

J.

Artesiąn Ave., neseniai iš

autobusas

žytos, mokinių knygos buvo
išmėtytos po visus pakam

kis metus ir jos padarytas

kinys tegalėjo sustoti po ka

nos šviesos kai

jo ti. Klausyk motinos patari
didelė žuvis, kuri rija žmo- mų.

į

padarė $222.35. Panašiai ji

,

rių keleivių galvos buvo nu

tų, kurie tų idealų neturi...

pašoko

tiesiai

gatvėkarį”.

na- giausia nukentėjo tie kelei
Dittman sako, kad kai ja- mua ir Seimas- kad kariauti viai, kurie sėdėjo autobuso
užpakalyje. Keleivinis trauponų torpedos pataikė į lėk- . už ^didelius idealus.,
uivnešį, tai laivas

ną šviesą ir

lavonai buvo

tau traukinio garvežio, kai

vena... Gaila, kad yra kraš

Žuvis rijike perskrodė
japoną į dvi dalis

leivinis

paaiškins...

ir

torpeda pataikė į lėktuvnešį '

t

Navickienė, Vaikutienė ir ki
Jūreiviai iš Chicagos

"DARBAS IR KARĖ”

str.,

jai pagelbės — Pakeltienė,

yra vilties pasveikti.

valandas kol atvyko paimti

Fischruf

kėjos: Pautienė — virėja, o

ti smarkiai sužeistas, mažai

no automobilio krašto stove

mas mažajam sūneliui, po to išmėtyti per du traukinio
kai aš sužinojau, kad jau blokus, kai kurie užmuštųjų
moki skaityti. Jei ką nors kūnai buvo užsikabinę už

iš lėktuvnešio į jūrą, be jo
vandeny turėjo būti

salėj. Šeimininkaus šios vei

kad jį išėmus iš ten. Citrini

Detroito autobuse buvo už

benti į ligoninę.

alus, dėl kurių žmonės gy

Wasp, plaukimo šempijonas, |

kių gelbėjimosi įrankių,

sumos pietūs bus parapijos

pakelti,

tomobilio viduje, du ant vie

Dvidešimt šeši buvo nuga

“Tai pirmas laiškas rašo

kė iš oro bombos”.

dvi dalis.

šoko

gatvėkarį

kuose su savo talkininkėmis

fireman

paskutinėje valandoje

reikėjo

siems iš toliau atstovams po

gatvėkariu,

po

atvyku-

davė į

savo penkių metų sūnui lai

tuvo, tai priplaukė prie

the

nublokštas

Parke,

Brighton

Gryno pelno visuose pikni

karinin-

ras iš numušto japonų lėk

on

buvo išmesti į gatvę. Anto-

X Federacijos konferenci
joj, kuri Sus lapkričio 15 d.,

tė su savo “grab bagais”.

ne8« ir >P°n* perskrodė

class

field Ave.

viai greitai važiayo. Jis saą
ko: “Jie pravažiavo raudo

ski, 637 N. Springfield ave.,

2

brightonparkietis,

yra

dgeportietė Ona Kazlauskai

ną, kuris buvo patekęs į jū

Rajews-

mestas nuo bėgių. Kariškiai

vakar

I

Arthur Stephen

operacijai.

į gatvėkarį, kad jis buvo nu

Penki jūreiviai sėdėjo au

kiu vaiku, kokiu tėvas nore
aukštyn iš vandens. Paskui kis rimtai gyvenimui. Gerai
lę laike paskutinių valan
tų, kad būtum.
kilo priešakinėje laivo daly mokykis.
“Pabučiuok kas
vakarą
dų”.
Gražiai žaisk. Visuomet
je ugnis, buvo bandoma ji
motiną mano vardu. Dabar
Cameron turėjo plaukti užgesyti,
bet
nepavyko, stengia laimėti. Jei kada pra
laimėsi — būk džentelmenas sudiev”.
per degantį aliejų, kol jis Dittman išbuvo vandeny ke
ir geras sportininkas. Nie
buvo išgelbėtas, bet jis nebu lias valandas. Kada ameri
kiečiai bandė išgelbėti japo kuomet nebūk desertyras...
vo liepsnų sužeistas.

Be gelbėjimosi įrankių
į vandenį

sunkiai

gyvena adresu 4320 S. Fair

mobilis taip smarkiai davė

šešiolika asmenų, , įskai

str., — apie drąsą ir mora

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

Jis

buvo lengvai sužeisti. Auto

ku atvykti į stovyklą.

“Mes turime palikti

tu tonu, — pasakė Lt. Gor-

goninę

je. Trys gatvėkario keleiviai

vairuotojas, sako, kad jūrei

‘ ponai, pasakoja apie pergy

“Aš negaliu kalbėti pakel

išvežtas į Mietinei Reese li

katastrofo

John J. Shea, iš North šką. Laiškas rašytas birže Chicago ir užkabino Detroi
to autobusą.
Cambridge, Mass. John J. lio 29 dieną.

ma
Chicagiečiai, laimingai iš Wasp. Jis sako: “Aš
sigelbėję
iš
lėktuvnešio niau, kad į mūsų laivą patai

duotas lėktuvnešys Wasp.

ir rėmėjas, šiomis dienomis

ny F. Citriniti, sailor, buvo

po lėktuvnešio Wasp sutgr- mušta, kada Grand

kas, kuris dabar yra dingęs

torpe

je nelaimingoje

X Mykolas Benzinas, nuo
latinis “Draugo” skaitytojas

kuose daug pasidarbavo bri-

Ką pasakoja Chicagos jūreiviai apie
lėktuvnešio Wasp's paskutines
heroiškas valandas

venimus kada buvo

suaukota

Osear Leiding, gatvėkario

j vo,

Wasp, kurį sutorpedavo ja-

Viso

iš

iš karo fronto nuo savo tė

-_________________________ _ ___ —

___

“Kada mes atlikome ka

cūzijoje

metų

lėktuvuo Shea yra lakūnas

ziją. Apie savo kelionę E.

ro žygį okupuotoje

Penkių

cių sabotažninkų padėjėjus.

tant keletą mokinių,

idealus", - rašo tėvas.<

negu

pirma,

liudija Chicagoje prieš na

Westem keleivinis trauki
Laike oro atakų du nacių Jackie Shea labai brangina pedavimo.
Tėvas iš kard'fronto rašo nys užkabino autobusą. Ke
gavo
Focke — Wulfs lėktuvai tėvo laišką, kurį jis

Robert

rytą

smarkumu

visu

atidariau ugnį iš lėktuvo”.

Sprague, iš Pasadena, Cal.,
vieną nuobodų

ir

tuvą

kaip išvaikė nacių gaują.
Eugene

kom namus kariauti už didelius *

sižiūrėjau į vieną nacių lėk

pasakoja

ave.,

Laramie

Eu

lakūnas

tone karo teisme. Dabar jis

ta, jų tarpe kele

Tėvo testamentas sūnui. "Mes pali
Chicagietis

ris išvengė mirties Washing-

Šešiolika užmuš

ka su keturiais lėktuvais

priešakį

ir visi jie buvo sužeisti šio

Ernest Peter Burger, ku

Dabar Chcagoje

Są

$143.75. Aukotojų pavardės

susidaužė Grand

ave., į gatvėkario

r'Draur&s*' Acm- ta.eoaoco)

teisme, kokius jis
buvo
prieš kiek laiką davęs Wa-

mą.

tomobilis

fabriką, taip pat susprogdi

pareiškimus

Labd.

jungos prieglaudos se

lorai ir du marinai ir jų au

fabriką,

nant gelžkelio linijas.

drau

įrengimui

liava

mobiliu važiavo aštuoni sai- tilps Labdarių Kampelyje.

Haupto tėvai, Tennessee, Calif. ir Oregon

turėjo

wis, Washington,

Antano

coa

gai su sabotažnikais.

Danieliaus tėvai

neliams.

X šv. Kryžiaus bažnyčioje

naktį 1931 metų Ford auto

sunaikinti Al

F. A. Bn.,

nas Kaminskas, gimęs 1918
goj III., baigė šv.

instrukcijas

tetulė, dėdė ir du jų

Md. Dėt. APO 33 Fort Lc-

St. Sgt. Danielius Justi

sabotažnikai buvo gavę

Dėdės Šamo kariuomenėje,

jo adresas: 124

St. Sgt. D. J. Kaminskas

cių

esančios Berlyno apylinkėje,

Products me atskleidė paslaptis, kokį

Corp. Dabar Danielius

Chicagoje užvakar vidur

Burger pareiškė, kad na

Hans iš Brandenburgh mokyklos,

Herbert

Haupt sabotažo darbe.

kariuomenę,

dirbo Linox Air

buvo padaryta speciali rink

išdavikai,

šnipai.

liudijimus

Ernest Peter Purger, kokią

St. Sgt. Danielius J. Ka

Dėdės

Wi- ti, kaipo krašto

teisėjo

trikto teisme,

mu

Sužeisti aštuoni sai
toriai, du marinai ir
trys keleiviai

Chicagoje federalinio dis- * ninkai buvo pasmerkti mir

tus) ir Morton (du metus),

sižymėjo

AUTOMOBILIS
SUSIDAUŽĖ SU
GATVĖKARIU

Jie kaltinami šio krašto išdavystėje.

laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
lietuvių parapijos

DUODA LIUDIJIMUS

WM KECK. President
HELEN 9EWELL, Secretary
LABOKAS NON-PARTISAN LEAGUE OF ILLINOIS
RAY EDMUNDSON, Chairman; LUTHER O. GERMAN, Ex. Dir.

WCFL

WENR

7:15 VAL. VAK.

9:30 VAL. VAK.

ženklų, kuriuos bus galima

pamatyti lapkričio 8 d., O-

lympic

Bldg.,

prie

kampo

Cermak Rd. ir 61 Ct., Cice
ro (kur Margučio ir J. Bud
riko radio valandos trans
liuojamos per radio stotį
WHFC).

Pamatyti

galima

bus nuo 10 vai. ryto iki 10
I' vai. vakaro. Įžanga dykai.

