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U.S. LAKŪNAI DAUŽO JAPONU KONVOJŲ
Solomon ir Aleutian salose japonai 
jau dabar yra pakliuvę į spąstus

Sąjungininkai atakuoja jų bazes, 
įsitvirtinimus ir laivus

GEN. MacARTHUR STO
VYKLA, spalio 6.—Ameri
koniški didelio tolio bombo
nešiai B-25 smarkiai ataka
vo japonų konvojų, plau
kiantį rytų link nuo Būna 
bazės, Naujojoj Gvinėjoj, 
čia paskelbta..

Kol kas čia neišaiškina
ma, kas per vienas tas japo
nų konvojus. Kai kas spėja, 
kad, rasi, japonai iš N. Gvi
nėjos ištraukia paskutinėmis 
dienomis ten savo apdaužy
tą kariudmenę. O gal siun
čia daugiau atsargų.

AVASHINGTON, spalio 6. 
— Apturimomis iš Pacifiko 
fronto žiniomis, sąjunginin
kai ten visur praplečia savo 
veiksmus prieš japonus. Čia 
tikimą, kad Solomon ir Aleu
tian salose japonų bazės ir 
įsitvirtinimai virsta jiems 
spąstais. Jei kokiu nors bū
du japonai iš ten nesuspės, 
pasitraukti, amerikiečiai ir 
australai ten juos uždarys ir 
sunaikins, jei nekorės pasi
duoti.

AVASHINGTON, spal. 6.~ 
U. S. armijos bombonešiai, 
veikdami iš naujų bazių va
karinėse Aleutian salose irI
naudodamies pagerėjusiu o- 
ru, nuolatos atakuoja japo
nų įsitvirtinimus Kiška sa
loje tikslu juos visiškai iš
kelti iš Aleutians, praneša 
laivynas.
- Praeitą ketvirtadienį ir 
penktadienį U. S. armijos 
bombonešiai smarkiai ata
kavo japonus Kiška saloje 
ir tos salos pakrantėmis. 
Išmesta daug bombų į japo

AVASHINGTON, spal. 6.- 
Laivynas praneša, kad U. S. 
marynai Guadalcanal saloje, 
Solomons, jau kelinta diena 
be pertraukos kovoja su ja
ponais, kurie pasiryžę salą 
atsiimti.

Naudodamies tamsiomis 
naktimis japonai aalon išlai
pino negausią kariuomenės 
grupę, nepaisant amerikie-1 
čių budėjimo ir bombonešių i 
veikimo;

Per keturias paras, nuo 
rugsėjo 29 d. iki spalio 2 d., 
kovos su priešu buvo pas- 
markėj.usios tiek, kad buvo 
manoma su priešu bus dide
lių sunkumų. Bet po keturių 
dienų smarkesni veiksmai 
nutraukti, kai laivyno ir* 
marynų nardantieji bombo
nešiai ir koviniai lėktuvai 
ėmėsi čaižyti japonų bazes 
ir jų užimtas pozicijas. Ja
ponai gerokai apdaužyti ir 
prislopinti, bet nesunaikin
ti. šiandie vietomis vyksta 
paviršiniai su priešu vienur 
kitur susirėmimai.

Pasirodė, priešas yra pa
vojingas. Aišku, jis bus nu
galėtas tik visuotina ameri
kiečių ofensyva, kurion ren
giamasi.

Kovose per keturias die
nas sunaikinta 8 japonų ko
viniai lėktuvai, du jūriniai 
lėktuvai ir sugadintas vie
nas jų naikintuvas, neskai
tant padarytų jiems didelių 
nuostolių jų bazėse ir pozi
cijose. U. S. marynai nepa-

RUSAI STUMIA NACIUS ATGAL
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Rusai stumia nacius atgal šiaurėje ir pietuose už Stalingrado ir grąsina vokiečiams, 
betęsiantiems kovas miesto gatvėse. Nacių veržimasis Kaukaze yra sumažėjęs.

Stalingrado gynėjai atmuša tris 
vokiečių divizijas šiauriniam šone

MASKVA, spalio 6. — Iš 
Stalingrado fronto praneša, 
kad to miesto gynėjai rusai 
sukėlė naują smūgį vokiečių 
kairią j am sparnui — miesto 
šiauriuose atbloškė atgal 
tris priešo divizijas, pradė
jusias veržtis į darbininkų 
gyvenamąjį priemiestį.

Gautomis žiniomis apie 
45,000 vokiečių, lydimi tan
kų ir saugomi artilerijos ir 
nardančių lėktuvų, susimetė 
veržtis pirmyn. Buvo prasi
mušę kokį galą. Bet susime
tusios rusų pajėgos juos
greit sulaikė ir po kruvinų 

duoda ir nepaduos savo po- imtynių vokiečiai atblokšti
zicijų ir Guadalcanal salos. atgal.

Pravda apie tai rašydamas 
žavisi Stalingrado gynėjų 
didvyriškumu. Pažymi, kad 
tai Stalino raginimų ir įsa
kymų pasėkos nieku būdu

AVASHINGTON. — Šen. 
nų stovyklą? Tarp kita pa- George pareiškia, kad karo 
taikyta į priešo jūrinių lėk-1 taksų našta tikrai prislėgs 
tuvų angarą. Penktadienį į G. S. gyventojus, 
numušta penki priešo jūri-
niai lėktuvai. SKANDINAVIJA NERIMSTA

nepaduoti vokiečiams mies
to.

Kaukazo fronte rusams 
prieš vokiečius kovoti pade
da kalnų ir antšlaįčių gyven
tojai.

Sovietų lakūnai Juodojoj 
jūroj atakavo vokiečių kon
vojų, plaukiantį, matyt, iš 
Kerčo į Novorossiiską su ka
riuomene. Du laivai nuskan
dinti ir keletas kitų suga
dinta.

Savo rėžtu Stalingrado 
fronte jau jaučiamas šaltis. 
Ypač naktys darosi vis šal
tesnės.

Morgenthau reikalais 

daugiau taksų
AVASHINGTON, spalio 6. 

— Senatas šiandie pradėjo 
svarstyti karo taksų bilių. 
Jei bilius* bus pripažintas, 
tai vyriausybė vieneriais

Kinų kariuomenės dalinys iš 
Burmos per 3 mėnesius raistais ėjo

Kai amerikiečiai užėmė ; 
Andreanof salų grupę, nuo 
to laiko pradėtos prieš ja
ponus atakos Kiška, Attu ir 
Agattu salose, kuriose prie
šas praeitą vasarą įsiveržė 
ir įsistiprino. Anksčiau prieš 
juos veikimas nebuvo įma
nomas dėl tirštų rūkų ir
platesnio pasiruošimo.

— 1
Iki šioliai Aleutian salo

se orinėmis atakomis 38 ja
ponų laivai nuskandinta, ar
ba sugadinta.

LONDONAS. — Ministras 
pirmininkas Churchill parla
mente atsisakė aiškinti An
glijos santykius su Sov. Ru 
sija dėl Stalino pareiškimo 
antrojo fronto klausimu.

PRIEŠ OKUPANTUS
LONDONAS, spalio 6.

Apturimomis depešomis iš sybė jau gavusi nacių “kvie- 
Skandinavijos kraštų, tenai | timą,” kad Danija “savano-

, metais iš gyventojų išrinks 
1 taksais daugiau kaip 25 bi- 

Sakoma, Danijos vyriau- lijonus dolerių.

tarp gyventojų reiškiasi rim 
tas maištiškas sąjūdis prieš 
nacius pavergėjus.

Plinta apie tai daug įvai
rių kalbų. Viena tų yra tas, 
kad Hitleris planuoja pro
klamuoti platesniųjų sienų 
Vokietiją ir jon įimti Olan
diją, Daniją ir Norvegiją. 
Suprantama, tų kraštų gy
ventojai visu griežtumu to
kiam planui priešinasi ir 
pasirengę sukilti prieš na
cius, kad nusitrenkti hitle
rišką jungą.

riai” įsijungtų Reichan. Bet

Iždo sekretorius Morgen
thau tačiau nepasitenkina 
šiais taksais. Jis sako reika-

danai, suprantama, ignoruo-1 jaue <įar g bilijonų dol. dau- 
ja ir naciuose sukelia daug giau per metus, 
pykčio. Tad naciai dar la-Į
biau griebiasi ' vąržyti ir < ■ . ■Žuvo naciu tankų 

korpuso vadas
BERLYNAS, spalio 6 (per 

radiją).— Dono upės fronte 
(Rusijoj) praeitą šeštadienį 
žuvo gen. baronas von Lan- 
germann und Ezlencsmp, 
vokiečių tankų korpuso va-

spausti pavergtuosius. Iš to 
reiškiasi nerimas ir sąjūdis 
sukilti prieš nacius.

Kai kuriose Norvegijos 
dalyse naciai paskelbė ne
paprastą stovį, kad palaužti 
žmonių maištišką nusistaty
mą.

Visuose nacių okupuotuo
se kraštuose plinta prieš na- das, ir pulk. Nagy, vengrų 
cius nukreiptas sabotažas. [divizijos vadas.

Maskva užgina 
Stalino pasitraukimų

NEAV YORK, spalio 6. — 
Iš Šveicarijos buvo paskelb
ta, kad Stalinas pasitraukęs 
iš Rusijos apsaugos komisa
ro vietos ir tą vietą užėmęs 
maršalas Boris M. Sopožni- 
kovas.

Iš Maskvos ta žinia nugin
čijama. Per radiją pranešta, 
kad Stalinas yra savo vieto
je — vyriausias raudonosios! 
armijos vadas taip, kaip bur 
vęs. _

Pažymima, kad Maskvoje 
komunistų partija minėjo 
maršalo Sapožnikovo 60 me
tų gimtadienį ir jis buvo 
atžymėtas. Tad klaidingai 
interpretuota, kad jis uži
mąs Stalino vietą. Maršalas 
Sapožnikovas yra karinis 
Stalinui patarėjas.

Milijonai darbininkų 
Anglijoj sumobilizuota

LONDONAS, spalio 6. — 
Neskaitant prekinio laivyno 
ir dokų darbininkų, iki pra
eito rugsėjo Britanijos salo
se sumobilizuota apie pusaš- 
tunto milijono darbininkų 
būtiniems darbams. Apie tai 
pranešė darbo ministerijos 
parlamentinis sekret orius 
M. S. McCorąuodale.

30,000 vokiečių iš 
Balkanų Vokietijon

BERNAS, Šveicarija, spal. 
6.—Iš Zagrebo, Kroatijos, 
praneša, kad apie 30,000 vo
kiečių, gyvenančių Kroati
joj, Bosnijos ir Hercogovi 
noj bus nukeldinta Vokieti
jon. Tiktai keturios vokie
čių bendruomenės bus palik 
tos.

KAŽKUR RYTINĖJ INDI
JOJE, spal. 6 d. — Didelis 
kinų kariuomenės dalinys 
atvyko Indijon į naują ame
rikonišką mankštos mokyklą 
po nepaprastai sunkaus per 
Burmos raistus ir kalnus žy
giavimo. Išliko tik patys sti
priausieji ir tvirtos valios 
kareiviai. Kiti žuvo raistuo
se ir kalnuose.

Apie dalinio žygiavimus 
per raistus pasakoja patsai 
jo vadas maj. gen. Liavo Tzi- 
ping. Anot jo, kad nepakliū
ti japonų nelaisvėn kinų-da
linys pasitraukė į šalį ir ge
gužės 14 d. leidosi per rais-

Per 10 naktų išmesta 
2,000 fenų bombų

LONDONAS, spalio 6. — 
Britų oro ministerija paskel 
bė, kad rugsėjo pirmąją pu
sę per 10 naktų britų lakū
nai atakuodami Vokietiją ir 
vokiečių okupuotus kraštus 
Europoje išmetė apie 10 mi
lijonų svarų bombų,

U. S. bombonešiai trimis 
dienomis atliko atakas rug
sėjo mėnesį, o britų lakūnai 
per 16 naktų ir 11 dienų tą 
pat mėnesį. 20 vokiečių lėk
tuvų sunaikinta Britanijoj, 
25 Europoje, 113 Art. Ry
tuose ir 12 Maltoje.

Britų nuostoliai per rug
sėjį: 194 lėktuvai Europoje 
1 Britanijoj ir 94 Art. Ry
tuose.

.Submarinas U. S. 
laivų nuskandino

AVASHINGTON, spalio 6. 
— Laivyno departamentas 
vakar paskelbė, kad P. Ame
rikos šiaurinėse pakrantėse 
didelis submarinas nuskan
dino U. S. prekinį laivą. Lai
vo įgulos 1 vyras žuvo, o 43 
išvaduota.

Nuo karo pradžios (gruo
džio 8 d.) ašies submarinai 
483 prekinius U. S. laivus 
nuskandino vakarinio Atlan
to plotuose.

LONDONAS. — Iš Romos 
per radiją pranešta iš niekur 
kitur nepatvirtinama žinia, 
kad netoli vakarinės Afri
kos pakrančių italų subma- 
rioaa sutorpedavo U. S. ko
vinį laivą, 33,000 tonų.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo Vokietijos 
pramonės centrus. 10 lėktu
vų negrįžo.

CINCINNATI, O. — Čia 
atidaryta United Mine AVor- 
kers of America konvencija.

tus. Prasidėjo vadinami 
“monsoon” lietūs. Kareiviai 
labai kentėjo nuo maliarijos, 
atogrąžų sukeliamų skaudu
lių, nuovargį ir alkį. Per aš-, 
tisus tris mėnesius baisiai 
kamuotasi. Lietus raistuose 
visus upelius išliedino iš va
gų ir pasidarė sunkiai per
einamais.

“Padirbdinom tiltus”, pa
sakojo kinų dalinio vadas, 
“bet naktimis vanduo juos 
išgriovė. Kalnuose perėjos 
buvo užlietos. Kareiviai tu
rėjo lipti kuone stačiomis 
uolomis į kalnų aukštumas. 
Mulai negalėjo į kalnus už
eiti. Kai kuriais atvejais ka
reiviai juos užtempė. Kiek
vienas vynas gabeno savo 
ginklus. Naktimis iš bam- 
boo buvo dirbamos palapi
nės ir guoliai. Per lietų ne
buvo galima sukurti ugnies. 
Dėl šlapumo ir vabzdžių 
knibždėjimo nebuvo galima 
miegoti.

“Bet žygiuota toliau. Dau
gumas kareivių ėjo basi, ar
ba pusbasi, drabužiai ant jų 
pečių nuo šlapumo stačiai 
puvo. Kareivius nuolatos a- 
takavo uodai, skruzdės ir ar- 
kės. Gydytojų buvo, bet ne
buvo vaistų ir slaugių.

“Iš pradžių kareivių kon- 
tigentas galėdavo kai kur 
kaimuose įsigyti kiek mais
to. Bet paskiau raistuose 
neužtikta gyventojų ir ne
gauta maisto. Kareiviai virė 
ababa šaknis. Kai kurie 
maitinosi arkliena (mulie- 
na). Kai pasiekta Taro, te
nai amerikiečiai lakūnai iš 
lėktuvų išmetė maisto. Iki 
pasieksiant Taro daug ka
reivių pavirto stačiai skele
tais. Jie neįstengė toliau žy
giuoti ir palikti mirti. Ne
buvo jokių priemonių juos 
kaip nors vaduoti.”

. Atvykusieji kinai greitai 
atsigaivino ir atsigavo ir jie 
aprūpinti amerikoniškais 
ginklais. Pradėtas jų kari
nis mokslinimas.

v "" ■

Karo gamyba 
Sovietuose didinama

MASKVA, spalio 6. —
Laikraštis Pravda pareiškia, 
kad rugsėjo mėnesį karo 
gamyba Rusijoje padarius 
rekordą, šimtai fabrikų per
viršijo joms skirias gamy
bos kvotas. Pagaminta lėk
tuvų, tankų, patrankų ir vi
sokios karo medžiagos dau
giau, negu programa buvo 
nužymėta. Pravda įvertina 
šias rusų darbininkų pastan
gas, surištas su šalies gyni
mu.
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Didis veikėjas - Jurgis 
Pranckūnas mirė

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 17 d. Jurgis Pranckū- 
n&s atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Palaidotas Sv. Kryžiaus 
kapinėse rugsėjo 22 d. Už 
velionio vėlę šv. Mišias su 
asista laikė kun. Kazimie
ras Klevinskas iš Miners- 
ville, Pa. Prie šalinių alto
rių šv. • Mišias laikė vietos 
klebonas kun. I. Valančiūnas 
ir Šv. Andriejaus parapijos 
kleb. kun. J. Cepukaitis. Gra
žų pamokslą pasakė kun. Ka
zimieras Klevinskas.

Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Be minėtų kunigų, dar bu
vo sekantieji, prelatas Ber- 
nard McKeanan, nes velio
nis artimai sugyveno su jo 
parapijos žmonėmis, kleb. 
kun. V. Martusevičius iš Šv. 
Jurgio parapijos, kun. St. 
Raila, kun. Salevas Mažeika.

Paskiausiu laiku velionio, 
rezidencija buvo 6814 No. 
Broad St. Kūnas buvo pa
šarvotas pas graborių M. U- 
žumeckį. Pašarvotą veikėją 
lankė labai daug žmonių, o 
karstas buvo paskendęs gė
lėse. Be to, 58 buvo ir nevys
tančios gėlės — Mišių aukos.

Velionis paliko nuliūdime 
dukteris: Ameliją ir Oną, iš
tekėjusią už adv. K. Celedi- 
no. Jo žmona Agota mirė 
1625 metais. Be to, mirė trys 
sūnūs. Paliko taipgi daug gi
minių Amerikoj ir Lietuvo-»
je, su kuriais velionis gra-. 
žiai sugyveno.

Velionis buvo kilęs iš Meš
kuičių miestelio, Šiaulių ap.
Į Ameriką atvyko 1893 me
tais. Philadelphia išgyveno 
iki mirties. Susituokęs su: 
Agota Malinauskaite, susi
laukė penkių šeimos narių 
(trys sūnūs ir dvi dukterys). 
Sūnūs kūdikystės dienose 
mirė. Dukterys išauklėtos, 
išmokslintos. Vyresnioji O- 
na, vedusi su adv. K. Oele- 
dinų. Jaunesnioji, Amelija, 
išmokslinta dirba adv. K. 
Celedino raštinėje. Velionio 
žmona mirė 1925 metais.

Atvykęs į Ameriką pir
miausiai pradėjo dirbti res
torane. Padirbęs kiek metų, 
pramokęs anglų kalbos ir 
pasidairęs, gavo geresnį dar
bą — apdraudos agentūroj. 
Vėliau su A. Užumeckiu (jau 
miręs) užsidėjo real estate 
biznį. Po kiek laiko pradė
jo vienas darhuotis: pirkti 
ir parduoti namus ir rinkti 
(kolektuoti) nuomas.

Velionis buvo praktikuo
jantis katalikas ir daug jam 
teko darbuotis steigiant šv. 
Kazimiero parapiją, prie ku
rios višą laiką priklausė.

Lietuvos nepriklausomy
bės kūrimosi metu buvo čia 
pirmaeilis veikėjas . Susior
ganizavus Tautos Fondui, 
buvo vietos 21 skyriaus iž
dininkas. Pats pirko Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus 
ir kitus ragino. Ir visais ki
tais. atvejais Lietuvos reika
lams neskūpėjo aukų.

Per ilgus metus buvo šv. 
Vincento a Paulo draugijos 
pirmininkas ir daug darba
vosi labdarybės reikaluose,

našlaičių šelpime. Kai a. a. 
kun. J. J. Kaulakio rūpes
čiu buvo įsteigtas prie para
pijos našlaitnami8, velionis 
visą laiką prie jo priklausė 
ir darbavos.

Priklausė prie Lietuvių 
Tautos Pašalpos Klūbo, ku
rio susirinkimuose visuomet 
teikdavo daug naudingų pa
tarimų. Per daugelį metų 
taip pat priklausė prie Lie
tuviu Budavojimo ir Pasko
los bendrovės ir buvo jos 
vice prezidentu (dabar toji 
bendrovė yra pakeitus var
dą).

Visokiuose reikaluose ve
lionis lietuviams patarimus 
teikė dykai. Dėl to visi, ku
rie tik velionį pažino, apgai
lestauja netekę nenuilstan
čio veikėjo.

Velionis buvo didelis ka
talikiškos spaudos rėmėjas 
ir nuolatinis “Draugo” skai
tytojas.

Jurgi Pranckūnai! Gyven
damas ant žemės mūs tarpe 
daug atlikai, nemažai dirb
damas pavargai. Tegul tavo 
siela dabar randa amžiną at
ilsį Dievuje. K. D.

Gaisrų išvengimo 
savaitė

YVashington. — Lavinimas 
civilių apsisaugoti per oro 
užpuolimus yra pirmoji pa
reiga U. S. Civilian Defense 
Office. Dar prie šio yra pri
dėta kita atsakomybė: pre
zidentas dar prašo pamokin
ti tautą pažinti pavojų gais
rų, kurie įvyksta nuo neap- 
sisaugojimo ir apsileidimo.

Taigi per Gaisrų Išvengi
mo Savaitę, prezidentinė pro 
klamacija paskelbta spalio 
4 — 10 w., OCD prašo pa
galbos kiekvieno miesto, fra- 
ternalės, darbo ir biznio or
ganizacijos per šalį visiems 
žmonėms paaiškinti kaip 
gaisrus išvengti ir juos kon
troliuoti. Tik bendroms pas
tangoms mes galėsime, kaip 
kovojanti tlauta, išnaikinti 

gaisrus, kurie trukdo karo 
produkciją.

Gaisrai ne tik naiina gy
vybę ir turtą; jie gaišina 
laiką — kiek laiko gaišina
ma, kada fabrikai dega; kiek 
laiko gaišinama, kada rei
kia pristatyti naujo medžio; 
kiek laiko gaišinama pada
ryti pataisas. *

Kad sumažinus eikvojimą 
ir sutrumpinus trukdymus 
dėl gaisrų, kiekvienas turi 
daryti sekančius tris daik
tus:

1. Praktikuoti švarumą ir 
gerą tvarką namie.

2. Užlaikyti visas saugu
mo taisykles darbe.

3. Mokintis, prieš gaisro 
įvykimą kaip jį kontroliuo
ti, jeigu įvyktų tavo namuo
se arba darbe. O of W. I.

ftCD-ITCHY-SCALY

ECZEMA
CffVecflvG Home Treatment 
Promptly Relieves Torturel
Pirai tppllration* of Wonderful *SOth- 
iot medtcated Žemo—* dootor'e formule 
—promptly relieve the ItottM* Iteh- 
Ing noranrat and start at anot to help 
heal tbe red, eeelv skin. Ąmatincly «uo- 
eeeeful for over 80 yeersl First tMsl of 
marveloiis rlean, sUinlese tffufd Žemo 
eonvtnceel All druc _ — —

CARDS’ FAIR-HAIRED BOY CINCHES CHAMPIONSHIP

The victorious St. Louis Cardinals hoist Whitey Kurovvski to their shoulders in ela- 
tion after Kurowski’s homer in the 9th with Walker Cooper on board broke the 2-2 tie 
with the New York Yankees and gavę the Gards the chąmpionship. Manager B i 11 y 
Southworth (right), shakes Kurowski’s hand.

Litttn to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Faaturing a Program af

YUG05LAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION wmr

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

Aukos Sv. Pranciškaus
(Tęsinys)

Belchertovvn, Mass.: $1.00
— A. Milauskas.

Bekkely, Mass.: $1.00 —
J. Šarkis.

Brighton, Mass.: $2.00 —
K. Pakštas, $1.00 — A. Ka- 
dzis.

Brockton, Mass.: $5.00 — 
E. Mazauskaitė; $2.00 — D. 
Laucevičienė, J. Petkus; $1
— E. Luolienė, A. Geležinie- 
nė, J. Adomaitis, P. Bakavi- 
čius, L. Lolis.

Cambridge, Mass.: $5.00
— K. Bakaveckas, M. Zavec- 
kienė; $3.00 — M. Norbutaa, 
Rudaičiai; $1.00 — A. žeke- 
vičius, M. Saksalis.

Dorchester, Mass.: $1.00
— F. Hugo, S. Žičkus.

Dracut, Mass.: $1.00 — F.
Banevičius.

Gardner, Mass.: $5.00 — 
S. Deveikienė; $1.00 — C. 
Aukštikalnis, A. Šimkus.

Hudsou, Mass.: $1.00 — 
E. Sedliavičienė.

Lavvrence, Mass.: $5.00 —
L. Venčienė, L. Svenčionie- 
nė; $4.00 — A. Bagdonas;

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:
Canal 8887

Ren. i. KAZANAUSKAS 
Sekretorių*

Seserų Vienuolynui
$2.00 — J. Indilas, J. Zape- 
nienė, J. Žukas, A. Wolange, 
R. Yanukonis; $1.00 — M. 
Rudienė, U. Jereckienė, O. 
Griškevičienė, A. Vaitkevi
čienė, A. Navickienė, J. Bu
kauskienė, J. Jankauskas, J. 
Milauskienė, M. Akulionis, 
A. Uždavinienė, A. Klimas.

Lynn, Mass.: $2.00 — M. 
Crimaskas; $1.00 — A. Mik
šienė.

Methuen, Mass.: $3.00 — 
P. Yanukonis.

Middlesboro, Mass.: $2.00 
— A. Juknas.

Montello, &ass.: $2.00 — 
P. Pribušauskienė; $1.00 — 
A. Jonaitis, A. Treinavičius.

North Abington, Mass.: 
$1.00 — A. Bereškytė.

Nonvood, Mass.: $1.00 —

PRIVATINĖS 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSU NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS

Mokinimo Tekniką.
D3 pasitarimo šaukit sekančiai 

DREXEL 3923

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso toL VDftgial* 0036 
RmMtondJos toL: BEVarij MM

OR. T. ŪUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIEUBGA1

4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 1—S it 11-8:30 P. lt 
Trečiadieniais : pagal aatartį.

fttt. 8M8 So. Tahaaa Avė.
Rea. TaL GROveUU 0811 
ome* taL HEHleek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotais snaitaroa.
2423 YVest Maruuette Rd.

OR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nao 8 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal aatartį.

Offioe taL YARda 4787 
Namą tai PROspeet 1880

TaL YARda 8911.
Rea.: KENvood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflao vaL t aae l-3j nae 6:30-6:96 
1 756 S5fe StreM

P. Medzvedzienė, K. B traus- 
kas, K. Janavičienė, M. Gan- 
bienė,. O. Stelmokienė, A. 
Ruskienė.

No. Shirley, Mass.: $2.00
— F. Bendrick.

Northampton, Mass.: $1
— T. Tuperkecis.

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY5 HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARds 2330

Pilnai įrengtas 9fnllkos liepart- 
menlas gydymui visokių ligų — 
smarkių ir liglaikinlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos De- 
partmcnta.s, kur svarbias ir ma
tėmės operacijas atlieka atsako
mingi Chirurgai-Daktaral.
Pilnai frengta Pliyslotliera,py De- 
partmentas priskaitant IMather- 
my, Ultra Violet Ray, Sinusoldal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.

Pilnai įrengtas X-Ray Depart-
montas daktarams ir pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

TaL OAHal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 YVest Cennak Rd.

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

karai* ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:
3241 YVest 6€th Place 

TaL REPnbllc 7868

TaL OANal 0887
Raa. ML: PROspeet 8650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8 

1821 So. Halsted Street 
Rasidencija: 8800 Bo. Arteaian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popiet 

6 iki 6 vai. vakare

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

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą“ (Gootho).

r

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiso.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i

Tik viena pora. aklų visam gy
venimui^ Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

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

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa ’ 
relefonas: OANAL 0523, Obicagc

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

Trečiad. lr Seėtad. t:80 a. m. 
iki 7:0> p m.

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniaia 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiao UL OANal 2346 

Ofiso vaL: 3—4 tr 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Aveane 
Rea. toL: HKMtoek ILSO

Tel. YARda 2246

OR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Btnat

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

Telefonas: HEMIock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 Iki 0 
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

191S 8o. Halsted St
OFISO VALANDOS: 8-4 ir 7-0 

ir pagal aatartį.
Sekmadieeiau taipgi pagal aatartį. 

Res. telefonas SEEIey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kaną). 15tos gat Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pegal aatartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sekmad. Pagal Sutarimą

Geriausias ir tinkamiau
sias būdas tikėjimui ginti 
yra laikraštis. (Pop. Leonas
XIII).

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnnm 2614 Tel STAte 7S7J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

, Kitomis valandomis pagal sutartį
1__ _________________________

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mlngai ui 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJ®

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:' 
YARDS 3088

DAKTARAI
TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PMTAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDivay 2880 Chicago, IlL

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

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421
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MEILE STIPRESNE UZ PIKTA
(Tęsinys)

Ilgai kalbėjo. Kaskart 
karščiau skundėsi savo v kal
tėmis, kaskart labiau norėjo 
mesti įprastąjį gyvenimo bū
dą ir tapti kitokiais žmonė
mis. Cosimo staiga pakilo, 
užsimetė ant pečių apsiaus
tą ir griežtu liepiamu balsu 
tarė:

— Einam pas Pranciškų!
Draugai taip pat pakilo.
— Kaip?! Pas Pranciškų? 

O ką paskui darysim?...
— Atgailosim.
Šie nustebo, o Cosimo pri

dūrė:
— Taip! Jei tas šventasis 

tėvas pasakys, kad Dievas 
mums dovanos, padarysime 
viską viską, ką tik lieps, nes 
čia mūsų sielų išganymo da
lykas...

— Ar tuoj einam? — pa
klausė Gino ir Agostino, 
lenkdamiesi imt apsiaustus, 
žvaigždės rodo, kad vos tik 
po pusiaunakčio.

— Niekis! Kol prieisim 
Monte Casale, išauš.

Ilgai negalvoję tuo iške
liavo. Išėję iš miško atsidū
rė mėnulio šviesoj skęstan
čiam plačiam vieškely. Virš' 
jų galvų kyšojo juodi uolų 
kraštai, o čia pat po kojo
mis sidabru žvilgančiam ke
ly drebėjo artimiausių me
džių šešėliai.

Aplink viešpatavo nesu
drumsta tyla. Trys vyrai su
sikaupę, skubėdami žygiavo 
mėlyno pietų dangaus ste
buklų supami, g jo su dreban
čiomis širdimis.... į naują gy
venimą...

* * *
Tamsi dangaus mėlynė pa

mažu keitėsi paakstintu ryt
mečio rausvumu, kai mūsų 
keliauninkai pabeldė į vie
nuolyno duris.

— Kas ten?
— Trys atgailotojai pas 

tėvą Pranciškų.
Viduje pasigirdo žingsniai, 

atsidarė durys ir žemo au
gumo žmogus atsistojo ant 
slenksčio, sakydamas:

— Ramybė jums!
Cosimo, Gino ir Agostino 

iš savo širdžių sutvaksėji-

mo spėjo, kad tai buvo tė
vas Pranciškus; tad krito 
jam po kojų ir išpažino sa
vo kaltes.

Pranciškus/ juos džiaugs
mingai priėmė, sakydamas, 
kad Dievo gailestingumas y- 
ra didesnis už viso pasaulio 
nuodėmes, ir leido jiems pa
silikti Monte Casale mažes
niais broliais (šv. Pranciš
kaus ordino vienuoliai vadi
nosi mažesniais broliais). 
Taip trys buvusieji plėšikai 
apsigyveno neturtingame vie 
nuolyne ir atgailoj amai gy
vendami stengėsi atlyginti 
padarytąsias skriaudas. 
Greit jie pasižymėjo nepa
prastu šventumu.

— Kuriuo būdu pikčiausi 
žmonės tapo geriausiais bro
liais? — Stebėdamiesi klaus
davo aplinkiniai gyventojai. 
— Kas suminkštino jų šir
dis? Kas juos stebuklingai 
atvertė?....

O šį stebuklą padarė mei
lė, kuri pasauly stipresnė už 
visa, net ir už pikta.

Nuo penkių iki 20 
metų gavo kalėjimo 
už vaišes
Pereitą pirmadienį, Brook

lyn, N. Y., buvo nubaustas 
Gustav Beekman, 55 metų 
amžiaus, nuo penkių iki dvi 
dešimties metų kalėjiman 
už tai, kad jis savo name 
leido vaišintis kareiviams 
jūrininkams ir marinams ir 
ten pat rinkdavosi tų vals
tybių piliečiai, kurios yra 
Amerikos priešai ir ten jie 
iš kareivių kalbų susidary
davo vaizdą apie Amerikos 
laivų ir kareivių judėjimą.

rIV11LK STLIOIC
1945 VVest 35* Street

MODERN

COMPf.ETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OWCST POSSIBUS PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2*13

*• +
ALBERTAS GORTOWSKf

Mirė spalio 4 d., 1942 m., 
5:40 vai. ryto, sulaukęs 77 
metų amžiaus.

Gimęs Lenkijoje. Ameri
koje iSgyveno 58 metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me: 4 dukteris — Marijoną 
Karolczak ir žentą Joną. O- 
ną Siessmann ir žentą Wal- 
ter, Cecilią Ramocki ir Ge
novaitę: 3 sūnus — Edvardą 
ir marčia Ona, Kazimierą ir 
marčią Marijoną, Harry ir 
marčią Sophie; 2 švogerkas 
—Jadvygą Gorczykowski ir 
Valeria Soko,owski; 20 anū
kų ir daug kitų giminių, pa
žjstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas namuo
se: 2147 W. 23rd Place. te,. 
Seeley 7797. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtad., spal. 8 d. Iš 
namų 9:30 vai. rvto bus at
lydėtas J St. Anne's par. baž
nyčią, 18th ir S. Leavitt Sts, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į St. 
Adelbart’s kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai, 
žentai, Marčios, Avogerkos, 
Anūkai ir Giminės.

Laid. direk. J. B. Zielinski, 
telefonas — CANai 1759.

Traukinys užmušė du lietuvius 
jaunuolius

Naktį prieš šeštadienį 71 
gt. ir Central Park ave. 
Grand Trunk susikryžiavi
me užmušė traukinys Miss 
Bernice Novakaitę, 16 me
tų, 4446 So. Fairfield ir 
Thomas A. Paulauską, 18 
m., 4445 So. Fairfield ave. 
Jie važiavo automobiliu į 
vakarų pusę, traukinys ne
davė jokio signalo, automo
bilis buvo sutriuškintas. 
Thomas A. Paulauskas trau 
kinio buvo į kelius šmotus 
sukapotas, o Miss Bernice 
Novak smarkiai sudaužyta, 
Palausko sukapotas kūnas 
sudėtas į uždarytą karstą.

Thomas A. Paulausko ir 
Bernice Novak kūnai pašar 
voti naujoje Eudeikio kop
lyčioje, 4332 So. California. 
Tų dviejų jaunuolių laido
tuvės įvyks šiandien: 9 
vai rytą mergaitės kūnas 
bus atlydėtas į Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čią, o 10 vai. rytą į tą pačią 
bažnyčia bus atlydėtas jau
nuolio kūnas.

Thomas A. Paulauskas ir

Keturi sužeisti
Iš St. Louis į Chicagą va 

žiavo autobusas ir pereitą 
pirmadienį įvyko katastro
fa, kurioj keturi keleiviai 
sužeisti.

Bernice Novak buvo Kelly 
school studentai ir vakar 
šios mokyklos mokiniai lan
kė žuvusių jaunuolių pa
laikus ir atidavė paskutinę 
pagarbą savo mokyklos 
draugams.

Lietuvis kunigas su 
Vokietijon ištrem
tais darbininkais

(LKFSB). Lietuvis kuni
gas, salezietis Jonas Puišys, 
kur nuo pirmųjų okupantų 
turėjo pabėgti iš tyvynės, 
norėjo grįžti Lietuvon, bet 
vokiečiai jo neleido, aiškin
dami, kad dabar sustabdy
tas bet koks civilių judėji
mas, nes traukiniai esą už
imti karo reikmenų perveži
mu. Kadangi dabar iš Lietu 
vos vis didesni lietuvių dar
bininkų kiekiai gabenami į 
Vokietiją, tai vietinų vysku 
pų sutikimu, kun. Puišys 
ėmėsi aprūpinti lietuvių re
liginius reikalus ir apsigy
veno fabrikų rajone.

NULIŪDIMO

THOMAS A. PAULAUSKAS
Gyv.: 4445 8. Fairfield Ave.
Mirė spal. 3 d., 1942 m., 

sulaukęs 18 metų amžiaus.
Gimęs Chieago, Illinois.
I’al ko dideliame nuliūdime: 

motinėlę Kotrinį: 3 seseris — 
Anna Kulps ir Svogerj John; 
St lla Matusek ir Svogerj Ben. 
lr Dorothy; 4 brolius — Corp. 
l’eter (IT. S. kur uonienėje), 
Kazimierą, Domininką Ir Da- 
nlel: dėdę ir kr kšto tėvą Pe
trą Paulanskj ir jo šeimą: dė
dę ir dėdienę Mykolą ir Mag
daleną l.lčkunus; lr daug ki
tų giminių, draugų Ir pažjsta
mų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, <332 So. 
Calfornla Ave. laidotuvės J- 
vyks ketvirtad., spalio 8 d. Iš 
namų 9:30 vai. lyto bus at
lydėtas 'J Nekalto Prasidėjimo 
švenėiausos tanelės parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos iž velionio 
sielą. Po pamuldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios“ ’aldotuvėse.

Nuliūdę:— Motina, Seserys, 
Broliai, Švogcriai, Dėdės, Dė
dienė ir Glm'nės.

1-a‘d. dl-ekt. J, F. Eudeikis, 
tel. YARds 1741.

CLASSIFIED ADS

HELP U’ANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP ffANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoLoh #188-648»

HEI.P U’ANTED — VYRAI

CAFETERIA INDŲ PLOVIKAI ir 
PORTERIAI- reikalingi. Energingi

| vyrai Defense dirbtuvėje. Turi turėti 
gimimo Rūdijimą arba pilietybės 2- 
ras popieras. Pašaukite —

RANDOLPH 2668

APPRENTICE VPHOI.STERIAI 
PUI,I,MAN coucn co.

37511 S. Ashland Ave.

WAREHOUSE STOCK MEN
Reguliaria darbas vyrams, kurie ga
li atlikti sunkių rakandu stock dar
bų. Atsišaukite j Emplovment ofi
są 4-tame aukšte, nuo 9:30 vai. ry
to iki pietų.

W I E B O L D T’ S 
Ashland, Monroe and Ogden

CLASSIFIED
F I N I S H E R S

Dirbti kotų dirbtuvėje. Patyrę, pa
stovus darbas, gera užmokestis. Die
nos šviesa darbo kambaryje.

SCOTCH WOOLEN MILLS 
813 W. Adams St.

(Netoli nuo Halsted St.)

UPHOI.STERIAI REIKAI.INGI 
PULLMAN COt’CH CO.

3759 S. Ashland

MACHINISTAI — Al
Du. Turi būt pripratę prie I.athes. 
Shapers. Milling Machines ir Grln- 
ders. Turi būt gabūs prie set-un 
darbu ant produkcijos stovio virš- 
minėtomis mašinomis. Darbai yra 
nuolatiniai ir ne tik laike dabartinės 
karės. Gera užmokestis.

OWENS ILLINOIS CAN CO. 
6501 W. 65tli St.

VALANDOJE

U’AREHOUSE VYRAI
Reikalingi dirbti už trokerius. nuo
latini darliai, 57% centai j valandą, 
kartais ir overtime. Atsišaukite ra
šydami angliškai laišką ir pažymėki
te savo amžių, svorj, kokios tautos 
kilmės ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laišką sekančiai:

POSTOFFICE ROX 788 
Chieago, Illinois

VAIKINAI REIK AI,INGI
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Kreip
kitės i —
BORJN’S, 1325 S. Cicero Ave.

VYRAI REIKALINGI — patyrę O- 
peratoriai prie siuvimo mašinų, siū
ti canvas audinius. Defense darbai, 
gera užmokestis, pastovūs darbai.

MAX W. BEHNKE 
765 No. Cicero Ave.

/"Relieves Distress Fron^

•»FDMLE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas!

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaud), nugar-
skaudj; kurios Jaučiasi nu- 
silpnėjustos, nesmagios ir t.t.
iš priežasties mėnesinės Il
gos. surado tikrą, palengvi
nimą vartodamos Lydla E. 
Plnkbam's Vegetable Com. 
pound.
Reguliariai vartojant Plnk- 
liam’s Compound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Pamėglnimo. ,

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PROGA prie saugių Ir nuolatinių 
darljų restaranuose, kurie direkty
viškai patarnauja karės dirbtuvių 
darbininkams, dabar siūloma vyrams 
kurie nori dirbti už PORTERIUS Ir 
prie apvalymo darbų. Pradinės algos 
aukštesnės negu kifur mokama. To
kia pat proga yra siūloma tiems ku
rie gali kvalifikuoti už COUNTER 
MEN ar SHORT ORDER COOKS. 
INTERVIEVVS 9 A. M. TO 11 A. M.

MARQl'IS COMPANY 
■ 2652 W. Montrose

" RATŲ DIRBĖJAI
Pullover Operatoriai ir kitoki batų 
darbininkai reikalingi. Taipogi vyrai 
ir moterys kurie nori išmokti. <

COLF. ROOD an<l HANN CO.
18 Kast 24tli Street

. GAZOLINO PARDAVĖJAI ir GREA- I SERS reikalingi Super Service sto- 
•J vykioje. Gera užmokestis. Darbai 

randasi North. South ir West Side 
kraštuose miesto. Telefonuokite —

I • FRANKLIN 4781

MOTERIS reikalinga prie valymo Ir 
virtuvės indų darbu. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Atsišaukite j —

CHn.D’S RESTAl’RANT 
165 Weat Madlson Street

PARDAVĖJOS
Patyrimas nereikalinga. Atsišaukite 
seka učiai —

F. W. U'OOLU’GRTH CO.
2760 U". Division Street

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

MTD-WF.ST SPRING MFC.. CO. 
4636 So. U'csli'm Ave.

MERGINOS — MOTERYS
lengvo pakavimo darbas. Nuolatinis, 
malonus darbas. Telefonuokite — 
CANAI, 4006 ar atsišaukite j —
THOMPSON A- TAYLOR DIVISION 

536 U’est Cermak Road

MERGINOS reikalingos iššakotl ar- 
tlfieial gėles. Alga 40 centų j va
landą ir ekstra. Atsišaukite j

ADLF.R JONĖS CO. 
____________521 S. Wanawli___________

VEITERKOS 
PATOGIOS VALANDOS

GERA UŽMOKESTIS

UNIFORMOS DUODAMOS
PASTOVŪS DARBAI RANDASI
PIRMIAU TAME PATYRIMAS

NEREIKALINGA
Atsišaukite j Employment Ofisą 

9-tam aukšte

THE FAIR
STATE & ADAMS STS.

2 FOUNTAIN MERGINOS reikalin
gos dirbti persimainomis valandomis. 
$18.00 j savaitę pradedant. Unifor
mos ir valgis duodama.

UNION DRUG COMPANY 
3459 So. Ha,'sted Street

MERGINOS TR MOTERYS — prie' 
Leatherette Novelties. Patyrusios 
prie klejavimo, iškraipymo ir t. t. 
40 vai. j savaitę, šeštadieniais ne
dirbama. Atsišaukite 8-tame aukšte. 
325 N. AVELI,S ST., Tol. SUP. 6076

VIDUR AMŽIAUS MOTERYS plauti 
lėkštės kasdien ir sekmadieniais nuo 
11:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
$16.00 j savaitę. Valgis duodamas. 
Vieną dieną savaitėje nereikia dirbti. 

ONTRA CAFETERIA 
•1004 AVilson Avenue

FINISHERS reikalingos. Patyrusios 
prie puikių suknelių. 40 valandų j 
savaitę. Atsišaukite j —
JAQIT5S. 545 No. Michigan

MERGINOS 
LENGVI DIRBTUVĖJE DARBAI 

PARCEL POST PAKAVIMAS 
Taipgi High School Graduates prie 
generaliniu ofiso darbų. Neveduslos 
ir norinčios išmokti darbą. Puikios 
darbo sąlygos, atostogos su užmokes
čiu. 5 dienos j savaitę. Plačiai žino- 

, moję ištaigoje. Matykite M r. Barton. 
DITTO, INC., 2243 W. Harrison

REIKALINGOS MERGINOS lr MO
TERYS prie pakavimo darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Proga išsi
dirbti. W. O: SOMMERS, INC.

1540 W. Homer. •

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli MeKlnlėy 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValter Ntitotr. 2200 AV. 37th SL, 
Chieago, BĮ., tel. LAEayette 6098.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT C0.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

fli firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

YVorkmanship and Materiai Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING 1

KRElPEJ’i’aS PRIE LEE7TUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Meflftber of the Llthnanlan CSiamber of Oonaneroe.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. YVashington Blvd. 

Tet ESTebrook 3645
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriaasias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayetto 0727
RADIO PROGRAMAS— 8:00 val.PirmadirKetvirtad7vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių - 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M., PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3351 SO. HALSTED STREET 710 W. I8th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

•
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phones YARDS 1138-39

LACHA WICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. Tei. Pullman 1270
2314 WEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2515

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

4
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Balkanų būklė
Hitleriui amžinai neramiuose Balkanuose yra daug 

galvosūkio.
Paskutiniuoju laiku nacių diplomatai darė didžiau

sių pastangų, kad ir Bulgariją pritraukti prie Berlyno 
ašies.

Bet Bulgarijos karalius Boris atsisakė tai padaryti 
ir nenutraukia santykių su Sovietų Rusija. Nacių poli
tikai dėl to tiesiog šėlti pradėjo.

Tie nepasisekimai kelia susirūpinimo nacių ir fašistų 
sferose. Dėl to, kaip pranešama, Hitleris ir Mussolinis 
planuoja sušaukti į Vienną kitą Balkanų valstybių kon
ferenciją, kad išlyginti Berlyno-Romos ašies vasalų 
didėjančius nesusipratimus ir išgauti iš jų daugiau ko
operacijos kare prieš Sovietų Rusiją. Tai bus jau tre
čia tos rūšies Balkanų konferencija.

Nemažai triubelio sudaro naciams ir įtempti’ santy
kiai tarp Vengrijos ir Rumunijos.

Vengrija, kaip ir kitos nacių vasalinės valstybės, tu
ri nustačiusi “gudrią” politinę liniją — “mažai rizikuo
ti, nieko nepralošti, viską laimėti”.

Bet Hitleris, tai gerai žinodamas, yra užsimojęs gau
ti kompensaciją už kiekvieną jo pagalbą vengrų lai
mėtą žemės pėdą. e

Labai yra aišku, kad nei Vengrija nei Rumunija ne
turi jokio apetito kariauti su Rusija. Jos velyk tarp 
savęs kariautų dėl Transilvanijos. Tačiau naciai ligšiol 
vis dar pajėgė išnaudoti tų dviejų tautų nesutikimus. 
Iš abejų jis išlupo didelių koncesijų.

Kai savo laiku vengrų ir rumunų karo jėgos prie ru
bežių susirėmė, Berlynas dar aiškiau suprato, kad ne
ramūs Balkanai tebegrąso pavojum nacių “naujos san
tvarkos” stabilizavimui.

Neseniai prieš Vengriją susidarė vadinama “nauja* 
mažoji santarvė” — (New Little Entante), kurion įeina 
Rumunija, Slovakija ir Kroatija.

šią santarvę naciai mėgsta, vadinti “draugingumo 
trikampiu”. Bet susirūpinę vengrai nemano, kad toks 
pavadinimas tinka tai santarvei. Jie aiškiai jaučia, kad 
toji “vienybė” sudaryta jų sąskaitom. Dėl t6 Budapeš
te esą planuojama tą “draugingumo trikampį” sukontr- 
balansuoti. Tai pareikalautų padaryti tokį žingsnį — 
sustiprinti Vengrijos ryšius su Bulgarija.

Iš to galima suprasti, kad neramumai Balkanuose 
nėra, sumažėję. Priešingai — jie yra padidėję. Balkanų 
tautas naciai visaip išnaudoja savo karo tikslams. Ati- 

' ma iš jų viską, kas tik geriausio. Be to, verčia kariauti. 
Gyventojai kenčia ir dvasinį ir medžiaginį skurdą. A- 
teitis miglota, tamsi. Dėl to Balkanų žmonėms darosi 
nejauku ir neramu. Kas prieš kiek laiko ir tikėjo Ber- 
lyno-Romos ašies pažadams, šiandien jau mato, kad 
tie žodžiai buvo tušti, prigavingi.

{eigų apribavimas
■> / t ' »

Prezidentas Rooseveltas savo paskutiniojoj prokla- 
nacijoj, užsaldydamas maisto, nuomų kainas ir taip 

: pat algas, apribavo asmenines įeigas iki $25,000 į me
tilą.

Daug kas tuo patvarkymu nėra patenkintas.
Vieni jį vadina fantastišku, kiti demagogišku, socia- 

. liatišku, treti priešamerikonišku.
Vienas turtuolis šį prezidento aktą taip pavadino: 

“Tai socialinių veikėjų proto produktas.... tai produk-
' taa tų, kurie yra ignorantai ir ekonomikoj ir etikoj.”

Ar įeigų apribavimas vienam asmeniui ligi $25,000 
f į metus yra sveikas ar nesveikas ekonomiškai, tespren

džia .apie tai ekonomai, bet kas liečia etiką, Prezidento
patvarkymas yra visiškai tvarkoje.

Valstybė turi galę, turėdama galvoje bendrąją vi- 
momenės gerovę, apriboti privataus piliečio pelną.

6i valstybės gaiš arba autoritetas pareina iš aukš

DRAUGAS

čiausiojo civilinio autoriteto ir privatinės nuosavybės 
dėsnio. Pastaroji yra natūrali, bet neribota teisė. Tuo 
pačiu kartu yra Individualinė ir socialinė. Atsižvelgiant 
į tai, kad nuosavybė yra. socialinė, valstybė, besirūpin
dama visuomenės gerove, turi teisę nustatyti nuosa
vybei ribas, kaip sako Pijus XI “Quadragesimo Anno” 
enciklikoj, iššauktas socialinio gyvenimo reikalavimais.

Tasai valstybės autoritetas, be abejonės, turi būti 
naudojamas teisėtai. “Būtų labai liūdna klaida”, pa
stebi Pijus XI, “tiek susilpninti individualinės nuosa
vybės karakterį, kas ją aktualiai sugriautų”. Dėl to 
valstybė turi tą saugoti, atsižvelgiant į, natūralinės tei
sės reikalavimus ir į visuomenės gerovę.

Kas liečia apribavimo pelną iki $25,000 vienam as
meniui moralinę pusę, reikia turėti galvoj klausimą, 
ar tas apribavimas neišstato į pavojų privatinės nuo
savybės instituciją ir ar jis ištikrųjų yra taikomas 
bendruomenės gerovei. Prieš tai yra atsakingas aukš
čiausias civilinis autoritetas.

Jau vakar mes rašėm, kad buvo reikalingas toks žings
nis padaryti, nes jis liečia krašto saugumo reikalą ir 
bendrąją visų žmonių gerovę.

Laužo vajus
Sk Jfc’

Šiomis dienomis eina geležies ir plieno laužo vajus.
Geležies ir plieno laužas labai yra reikalingas karo 

pramonei. Ir, reikia pasakyti, tasai laužo vajus gerai 
vyksta.

Gražaus įspūdžio daro, kai mokyklų vaikai po pamo
kų įsikinko rinkti gelžgalius ir pliengalius. Jie to laužo 
suranda ten, kur gal būt ir augusieji nerastų. Jie iš- 
landžioja visus pakampius, aplaksto plačias apylinkes 
ir sumeta didžiausias laužo krūvas.

Iš to vajaus yra keleriopa nauda: a) karo pramonė 
pelno geležies ir plieno, b) vajininkams, ypač vaikams, 
duodama progos pasitarnauti kraštui, atlikti patrijoti- 
nę pareigą ir c) gerokai apvalomas miestas.

Visų pareiga yra žiūrėti, kad būtų surinkta kuo dau
giausiai geležies ir plieno laužo. Apsižiūrėkime ar mū
sų namuose, aplink namus ar tuščiuose lotuose nėra 
rūdijančio metalo, kuris taip 'reikalingas karo pramo
nei ir taikai laimėti.

Stalinas nepasitraukęs
Maskva užginčija paskelbtą žinią, kad Stalinas pa

sitraukė iš rusų kariuomenės vadovybės ir kad jo vie
tą užėmė maršalas Sapožnikovas.

Vie tik būtų gaila, jei ir toliau karui vadovaus ne 
militariniai specialistai, bet politikieriai.

Nors toji žinia ir nebus pasitvirtinus, bet ji visai iš 
piršto išlaužta nebuvo. Ji patvirtina, kad yra ir pagei
davimų ir reikalavimų Rusijos kariuomenės priešakyje 
pastatyti kompetentingus militarinius ekspertus.

Narsi rusų kariuomenė, turėdama stiprią vadovybę, 
sėkmingiau gintus nuo užpuolikų ir greičiau juos iš
vytų ten, iš kur jie atėjo.

I SPAUDOS APŽVALGA |
Napoleonas ir Hitleris

“Garsas” rašo:
“130 metų atgal Europos užkariautoją Napoleoną 

Bonapartą ir jo "nenugalimą” kariuomenę paklupdė 
Rusijos šalčiai, badas ir ligos. Išro kad to paties liki
mo susilauks Hitleris ir jo iki šiol neįveikiama ka
riuomenė. Tik Hitlerį ir jo nacius laukia daug liūd
nesnis galas negu Napoleono.

“Gerai daro tie, kurie planuoja ir veikia i?e tik su
mušti agresorius, bet kaip suburti pokarinę taiką, 
kad tokiems tipams, kaip Hitleris, Mussolini, Hiro- 
hito nebūtų galimybės iškilti, įsigalėti ir vėl paskan- 
dint pasaulį kraujo ir lavonų jūroje.

“Tokią ateitį galės patikrinti tik Amerikos per
galė, kuri nesiekia jokių teritorinių užkariavimų, jai 
tik rūpi sunaikinti agresorius, didelėms ir mažoms 
tautoms grąžinti laisvę ir nepriklausomybę, patikrin
ti pastovią taiką ir ramybę.”

Reikia reikalauti
“Vienybė” rašo:

“Išskyrus nelaisvę, nei Stalinas, nei Hitleris Lie
tuvai nieko nežada.

Lietuvių tautos viltis buvo, yra ir bus tik demokra
tijų laimėjime.

Bet kad mes, lietuviai, galėtume būti dar naudin
gesni jungtinių tautų karo pastangoms, tai turime 
gauti du dalykus:
1) Lietuvos vyriausybę ištrėmime.

2) Lietuvių legijoną užsienyje.
Pagaliau, jeigu nereikalausime, tai ir pačios nepri

klausomybės mums niekas ueatkiš”.

(Iš “Draugo” 1917 metų 
spalio 7d.).

Mirė kun. Gugis.... Alek
sį jonų ligoninėj, Chicagoje, 
mirė kua. Pr. Gugis.

Slakeriai cenzorių rolėje. 
Chicagos lietuvių bolševikų 
melų ir šmeižtų organą re
daguoja sįakeris L. Prūsei- 
ka.

Nuo 1941 m. vasaros jis 
apsišaukė esąs spaudos cen
zorius.

Taip kaip ir Hitleris ar 
Mussolinis, jis duoda įsaky
mus mūsų laikraščiams, ką 
spausdinti ir ko nespausdin
ti.

Bet kad mes čia gyvena
me demokratiškame krašte, 
lietuviškųjų laikraščių redak 
toriai nė nemano slakerio 
Prūseikos ir jo pagelbinin- 
kų cenzūrai pasiduoti.

Ištikimieji Am e r i k a i ir 
Lietuvai laikraščiai dėl to 
yra piktai puolami ir net 
skundžiami, kad ^ie neklau
so slakerio Prūseikos hitle
riškos diktatūros.

Tikrai būtų liūdna ir skau
du, jei mes Amerikoje su
lauktume tokių laikų, kokius 
dabar pergyvena naciškos ir 
fašistiškos diktatūros pa
vergti žmones.

Tikrai būtų liūdna, jei 
reiktų pasiduoti cenzūrai to
kių žmonių, kurie savo lai
ku atsisakė ginti Ameriką 
ir slapstėsi nuo kareiviavi
mo, kurie' yra aiškiai parsi
davę svetimai valstybei, ku
rie taip dar neseniai laižė 
baisiojo Hitlerio kruvinus 
batus, kurie Prezidentą Roo
seveltą vadino imperialistų 
ir kitokiais vardais, nes jis 
stovėjo už krašto saugumo 
sustiprinimą.

J. E. vyskupas Sheil laiš
ku pasveikino į Chicagą at
vykusią Rusijos jaunimo at
stovę.

Gerai, kad pasveikino.
Bet Prūseika manė, kad 

visais būbnais reikia mušti, 
visa gerkle rėkti, jei vys
kupas tokį žygį padarė.

Mes vyskupo sveikinimo 
laiško negarsinom, nes ma
nėm, kad tai yra papras
čiausias dalykas.

Remiame rusų kariuome
nę, drąsiai kariaujančią su 
naciais, remiame. Rusijos 
žmones ir tai patvirtino vys
kupo laiškas.

Tačiau slakeris Prūseika, 
lyg koks Hitleris, duoda 
griežčiausią įsakymą tą laiš
ką atspausdinti.

Vienoje labai gražioje gie
smėje yra nepaprastai reikš
mingi žodžiai, kuriais krei
piamasi į Aukščiausiąjį:

Nuo maro, bado, ugnies 
ir karo apsaugok mus, Vieš
patie !

šiais laikais reiktų ir ki
tus žodžius pridėti, būtent:

Nuo diktatūros ir slakerių 
cenzūros apsaugok Ameriką, 
Viešpatie!

Trečiadienis, spalio 7, 1042

LIETUVIŠKAS KRAUJAS PRAKALBA
Prisimena man toks atsi

tikimas. Vieno Vokietijos gi 
lumoje Universiteto studen
tas, kuris manė save vo
kiečių esant, dalyvavo vokie 
čių korporacijoje ir bendrai 
nuo kitų vokiečių nesiskyrė 
ir net kitos kalbos nemokė
jo. Kaip tai studentų vaka- 
ruškoje, kitas vokietis kole
ga jį “užgavo”:

— Ko iš tavęs reikalauti, 
jog tu lietuvis.

— Kaip tai? — net pra- 
raudo tas.

— Nagi tavo pavardė Gai 
dys ne vokiška, o lietuviška. 
Tu studijuoji mediciną, tai 
gal to ir nežinai, mano sri
tis kitą, tai mane įdomauja 
pavardžių kilmė.

Grįžo vokiškas Gaidys 
namo susimąstęs.

— Ar mės vokiečiai? — 
klausia savo tėvų.

— Žinoma vokiečiai, iš 
Memelando paeinam.

Tuo nepasitenkino sūnus 
studentas. Jis jau žinojo, 
kad Memelandas išskirtas 
iš Vokietijos, nors dar nie
kam neatiduotas. Pradėjo 
studijuoti tą klausimą gi
liau, teirautis apie tėvų kil
mę iš dokumentų ir, būda
mas nuoseklaus ir rimto 
charakterio, surado teisybę 
ir apsisprendė. Tuo * metu 
Klaipėdos krašte įvyko su
kilimas ir, jau baigęs medi
cinos mokslus, nebe vokiš
kas Gaidys baigė privalo
mus praktikos metus ligoni 
nėję. Jis gyvai sekė visas 
gaunamas žinias ir stropiai 
mokėsi lietuvių kalbą. Cha
rakteris charakteriui nely
gus. Mūsų Gaidys viską at
liko legaliai. Atvyko į Klai
pėdą, įrodė savo kilmę, pa
prašė Vokietijos valdžią at
leisti iš pilietybės ir gavęs 
ją, tapo Lietuvos piliečiu. 
Vėliau jis vengė ura-patrio 
tų ir triukšmingo patrijotiz 
mo demonstravimo, bet tvir 
tai nesviruodamas laikėsi 
lietuviškos linijos, buvo ne
tik geru gydytoju, bet kūrė 
ir vadovavo lietuviškoms 
sporto draugijoms dalyvavo 
aktyviai politikoje ir tapo 
seimelio nariu.

Sujudo Amerika. Jau vis 
mažiau ir mažiau žmonių, 
kurie nesupranta, kad ne 
vien mūšiuose gaunamas 
laimėjimas. Priešingai, kad 
karas baigtųsi greičiau ir 
laimėjimu, visa šalis vie
ningai turi dalyvauti kare. 
Kariai atlieka savo, darbi
ninkai, gaminantieji laivus, 
orlaivius, tankus, ginklus ir 
amuniciją savo, o visi kiti 
piliečiai turi suteikti lėšas 
ir daboti, kad jie kuo ma
žiaus vartotų tokios medžią 
gos, kuri reikalinga * karui. 
O jei kur ras jos pas save 
gulint nereikalingai — ati
duoti į paskirtas vietas, 
produktingam sunaudoji
mui.

Viename susirinkime, kur 
buvo ir tam reikalui pasta
tyti oficialūs pareigūnai ir 
žmonės . panorėję atiduoti 
savo liuoslaikį Amerikai, 
buvo svarstomas klausi
mas, kiek kokios tautybės 
žmonės pirko bonų, kiek 
aukojo ir darbuojasi karo 
laimėjimui. Vienas aukštas

pareigūnas paminėjo ir lie
tuvius. — Maža tauta, netu
ri inteligentų, mažai nuvei
kė — maždaug tokiais žo
džiais apibūdino mus lietu
vius.

Paėmė žodį kitas — irgi 
panašiai. Bet štai atsistojo 
viena ponia. — Aš protes
tuoju! Aš esu lietuvaitė ir 
aš Jums įrodysiu, kad lietu
viai ir inteligentų ne ma
žiau už kitus turi ir pasi
darbavime priešakyj kitų 
eina!

Ponia grįžo namo. Prisi
minė Pittsburgą, kur gyve
na jos tėveliai lietuviai. Pri 
simena parapijos lietuviš
ką mokyklą, kurią lankė, 
o vėliau? Vėliau gyvenimas 
kaip tai taip klojosi, kad ne 
susidurdavo su lietuviais. 
Aukštesnioji mokykla, Co- 
lumbijos Universitetas, ku
riame baigė juridinius mo
kslus ir tapo advokatu. Gy
venimas nusišypsojo, gavo 
didelėje bene filmų kompa
nijoje juridinio patarėjo 
vietą, sutiko nelietuvį, už 
kurio ištekėjo. Gyvena pa
siturinčiai ir gal tas tauti
nės kilmes klausimas ne bū 
tų kilęs, jei ne būtų taip aš 
triai ir skaudžiai pastaty
tas. Bet jei jau jis kilo — 
lietuviškas kraujas garbin
gai prakalbėjo!

Ir ' ištikrųjų, tas klausi
mas nekilo vienam asme
niui — jis liečia visus lietu
vius, sukruskite visi profe
sionalai, pirkliai ir darbinin 
kai, ‘ padėkite lietuvaitei 
Izabellei Harris apginti 
lietuvius. Ji nuo žodžio pe
rėjo prie darbo! Ji pasiry
žo aplankyti visas lietuviš
kas kolonijas. Ji metė kitą 
darbą ir savo lėšomis skrai 
do orlaiviu “from coart to 
coast”, buvo Washingtone, 
Los Angeles, iš ten žada 
skristi į Clevelandą ir t. t. 
kol neaplankys visus lietu
vius, keliaudama ne gaišta 
laiko nei oriai vyj, studijuo
ja redakcijų, radijo valan
dų vedėjų ir kitus gautus 
adresus, papildo juos ir su
daro tolimesnį maršrutą.

Sutikite Įzabellą Harris 
gražiai ir karštai padėkite 
jos ir Jūsų pačių reikale. 
Tas nebus Jums sunku. Pa
matę tos lietuvaitė3 malo
nią šypseną, jausit lyg Jūs 
ją seniai pažįstate ir iš kar 
to ją pamilsite.

Jos tikslas paruošti spa
lio 24 d., kuri bus paskelb
ta vuui Amerikai, kaipo 
••Lithuanian War Londs 
Day”.

Ar tikrai lietuviai mažai 
pasidarbavo, mažiau nei ki 
ti?

Drąsiai galima pasakyti 
— ne! Bet ne visi pridavė 
tuo savo pirkimus bondų 
atitinkamoms lietuviškoms 
organizacijoms. Kai kur ir 
tokių komitetų nėra. O ką 
gi galima sužinoti iš Smithu 
ir kitokių suamerikonintų 
ar suairintų pavardžių. Kre 
ditas ir eina airiams. Tver
kite komitetus ir registruo
kite. Jonas Klaijūnas.

Tik gyvybė pažįsta gy
vybę. Lavonai nežino, kas 
yra gyvybė. (J. KHuotL).



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SI SEKMADIENI DEDIKUOS 11 BLOKU VĖLIAVAS

I

Bus pagerbta 250 vyru karo tarnyboje. - 
Bus didelė eisena ir programa.
Bridgeport. — šį sekma- mo pasisvečiuoti. Motinos ir

dienį, spalio 11 d. 2 vai. po
piet, visi prašomi dalyvauti 
blokų kapitonų vėliavų de
dikacijos eisenoje.

Bus iškelta 11 vėliavų pa
gerbimui 250 vyrų, kurie jau 
yra išėję karo tarnybon iš 
Bridgeport. Dalyvaus daug 
aukštų pareigūnų nuo val
džios ir civilio apsigynimo 
organų. Bus didelė ir įdomi 
programa su muzika, daino
mis ir kalbomis. Muzikalei 
daliai vadovaus prof. Anta
nas Pocius. Dalyvaus Da
riaus ir Girėno ir Frank 
Hughes postų bubnų ir dūdų 
benai. Kartu dalyvaus dūdų 
ir bubnų benas ir nuo lenkų 
Susivienymo lokalo No. 80.

Dalyvaus Bridgeporto ’r 
Brighton Parko P.audonojo 
Kryžiaus skyriai uniformo
se, vaikų skautų organizaci
ja, daug vietos pašalpinių 
draugijų. Eiseną lydės uni
formuoti karo tarnybos vy
rai, kurie yra parvyko na-

ATYDA!!

žmonos, kurių sūnus arba 
vyrai yra išėję į karo tarny
bą, gaus dovanas. To? do
vanos joms bus ilgai atmin 
tinos.

Blokų kapitonai
smarkiai darbuojasi

Vienuolika blokų kapitonų 
smarkiai subruzdo pasidar
buoti, kad ši 11 vėliavų de
dikacija būtų viena iš sėk
mingiausių ir didžiausiii vi
soje Chicagoje. Kapitonu var 
dai: George Beck, Stanley 
P. Mažeika, Sam Simonaitis, 
Joseph Garuckas, Anthony 
Gedvil, Sylvia Jankaitis, Leo 
Blumenthal, Erai Fau, Geo. 
Whichert, Mary Woodman, 
ir Walter Dočkus. Nėra pir
miau buvę, kad vienuolika 
blokų kapitonai kartu susi 
tartų surengti tokias iškil
mes, kokios įvyks sekmadie
nį. Tie 11 blokų randasi tar
pe Halsted ir Morgan gat
vių ir tarpe 35-tos ir 32-os 
gatvių. Čionai randasi mūsų 
Lietuva. Bandykim lietuviš
kai pasirodyti šį sekmadie
nį popiet.

Bus įžanga be pinigų

Tai pirmas toks atsitiki
mas, kad bus imama įžanga 
nuo publikos, kuri dalyvaus 
dedikacijos ceremon i j o s e, 
bet pinigų nereikės mokėti. 
Vietoj pinigų, visi prašomi 
atsinešti bile kokį geležgalį, 
kuris yra labai reikalingas
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PLAUNA INDUS Bridgeport. Federacijos 
skyriaus labai svarbus susi
rinkimas įvyks šį vakarą 
spalio 7 d., po pamaldų, pa
rapijos salėj. Visi draugijų 
atstovai ir katalikų veikėjai

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienai Minėti Komite- 

I tas šaukia susirinkimą atei-
Inantj penkiadienį, epalio 9i k;ie<iami\t«lankyti.
Į d. 8 vai. vak., Dariaus-Girė
no salėje, 4416 S. Westem'i Valdyba
avė., Chicago.

Prašoma šiame svarbiame 
susirinkime dalyvauti, nes 
reikalinga dabar pasitarti a- 
pie Lietuvos Nepriklausomy- 

, bes Dienos minėjimą 1943 
metais, kuomet sukanka 25 
metai nuo Lietuvos Nepri
klausomybės pask e 1 b i m o.
Tam tikslui bus suorgani
zuotas - atitinkamas komite
tas ir darbui duota pradžia.

Komiteto sekretorius.

I

WPB galva Donald Nelson (kairėje) ir vyrų jėgų com- 
missioner Paul V. McNutt plauna indus, kada Washing- 
tone buvo atidarytas kareiviams namas.

Dėkoja laid. direkt. 
Lakavičiui

Roseland. — Visų Šventų- 
yra 11, kartu dalyvaus gar- Į parapijos šventojo Var- 
bės svečiai, būtent prelatas vynl dr-ja yra labai dė-

dalyvaus trys grupės muzi
kantų.

Programo dalyviai 

Be bloko kapitonų, kurių

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

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

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

Klaidos atitaisymas
Iš Bridgeporto tilpusioj ži

nutėj spalio 3 d. “Drauge’’ 
buvo pažymėta, kad Ona Ka
zlauskaitė buvo komisijoj 
rengime ARD pikniko. Ko
misijoj buvo Smagurienė ir 
V aičekauskienė.

Plunksnų Kaldras
PADAROME 16 JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate inateriolą iš mflsų 
krautuvės— už tiktai J Į 5 g

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materlolo.

BECK'S DEPT. 
'STORE. Ine.

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

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Mykolas Krušas, kongresmo- 
nas Harry Beam, senatorius 
Richard Daley, aid. H. B. 
Copnelly, Ray Walsh, Bri
dgeporto skyriaus komen 
dantas civilio apsigynimo ir 
jo asistentas P. J. McCar- 
thy. Stanley P. Mažeika, pir
mininkas visų, blokų kapito
nų, bus programos vedėju. 

‘Pagelbininkų bus Sam Simo
naitis, 24-tųs zonos kapito
nas.laimėjimui šio karo. Kas ką 

galėsit namie surasti, nuo Parduos War Bonds ir

kinga laid. direkt. Lakavi- 
čiams už jų paramą bovvling 
tymui Kolumbo Vyčių Ly
goje; už padengimą įstojimo 
lėšų ir už šaunius “bovvling 
shuts”.

Tymui gerai sekasi ir iki 
šiol yra laimėjęs 7 žaidimus 
(pralaimėjo 5L

Organizacija linki S. D. 
Lakavičiui, kuris dabar ser
ga, greit pasveikti.

Ijtlnal geros rfišles moterų kailiniai, kailiukais ĮiaĮMio-taLs arba 
elotli kotai parstidulda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. R. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.
SS

Budriko Rakandų, Radio, 
Jevvelry Krautuvė dvejos 
lubos ir didelis beismontas 
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Karpetų užpirktų kada, 
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash 
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko žymus Radio progra
mas iš WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.

Stamps

Mes, Bridgeporto lietuviai, 
pasirodykim, kad pilnai ir 
nuoširdžiai remiam mūsų 
valdžią pirkdami bondsus ir 
štampas, taipgi -lepamirškim 
pripildyti ir tą didelį troką 
atliekamais geležgaliais. 

Jeigu būtų iietus

Jeigu oras pasitaikytų la
bai lietingas, tai visos vėlia 
vų iškėlimo ceremonijos buo 
perkeltos į šy. Jurgio para
pijos svetainę.

Daug lietuvių jaunikaičių 
išvyksta į kariuomenę. Atei
nančią savaitę išvažiuos se
kantieji: J. J. Jonikaitis, O. 
L. Petronis, A. Malkevičius, 
A. Širvinskas, John Sadū- 
nas ir keletas kitų. Rap.

SKELBKITES “DRAUGE”

DIDELIS ISPARDAVk^cAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M U ŽIBA

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISPAKDUOTI
TŪBOS, CLAHINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLU- 
TES bu "cascB” — $86.00. $37.60, 
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
N1ŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.60. $8.60. $12.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 lr $150.00. BASO UŽ-, 
BENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI-
NIAMS BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — $160, $3,00, $5.00,
$10.90 ir $16.00. Striūnos d81 vi
sų viršminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60, 
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
br&88 tr “reed" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Triūboms. Sazaphones, 
8mulkoms ir Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MUŠI C SHOP 
•14 Mnrwell St., Chieagų.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 djon

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

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... Ui r L $

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo$15.00<l«Q ne :1_: <tl C 7C 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. »!>□•/□

FUR COATS, $75.00 vertės, <COQ flfl
Parsiduoda po tiktai ............................................................4>dO»UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų « 5- tfO QC
vilnoniai sijitai, $15 vert. tiužemit. kaina 11

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’l QQ 
da po tiktai ................................................................................. 4)i.30

$15.00 vertės KOTAI, iyr
parsiduoda po tiktai ........................................................... OO.Z 0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ D LENĄ SEKMADIENIAIS

rakto iki seno automobilio, 
atsineškit su savim. Tai bus 
jū^ų įžangos kaina. Trokas 
bus prie vietos, kuris paims 
jūsų metalo daiktus. Pasi- 
darbuokim, kad tas trokas 
būtų pilnas — su dideliu 
kaupu.

Programos vieta
Visų blokų centras bus į- 

rengtas prie 33rd Place ir 
So. Lituanica Avė. Iš ten 
prasidės eisena (paradas) ir 

| po iškėlimo vėliavų visa pu- 
1 blika atgal sugrįš prie prog
ramos vietos, kur bus labai1 Nuoširdžiai kviečiame lie- 
įdomi programa. Vaikučiai! tuvišką publiką dalyvauti ir 
kiekvieno bloko neš s a v o i iš kitų apylinkių. Tokių į-^ 
bloko vėliavą eisenoje. Kiek-1 spūdingų ceremonijų jūs il- 
viename bloke vėliavą iškels gai nematysit. 11 kapitonų
to bloko karys, kuris dabar ----------------------
svečiuojasi namie. Tas su-. Saugokis vyro su viena 
darys labai įspūdingas cere-1 knyga. (Šv. Tomas Akvinle- 
monijas. Nepamirškit, kad; tis).

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystėa

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. 33rd Place, Chicago, IU.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vl-ą 
ChHagO.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rugį 
— Radios — Refrigerators — 

VV’asbers — Mangels — and 
Stovės.

Nationally advertised items.

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.s» —

N. KANTER, sav.
MUTUAL LJQUOR~CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS

9nAuA&(t 

Protcction 
lor vour

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jflsų Indeliai rūpestingai- globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Mokame 3>/2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 -*

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

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

APYLANKAS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t

mARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI]

Vienintėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -Į
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vakj 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenne

Phone: GROvehUl 2242

inrre'-ffSir--
i

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

<f?

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS, $Q / r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O»OO 
GENUINE POCAHONTAS, $Q OC
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas............ 0.70
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $i/\ r pi 
kepimui pečiuose ir namų Šildytuvams.. IU.0U 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTII 9022



4

~ ft R x r sR Trečiadienis, sp?lio (, lb” .

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąjį! išlaisvinimą

P. F. C. B. A. Bensavage

Benjamin A. Bensavage, 
gimęs 1921 metais, sausio 1 
dieną, Waterbury, Conn., 
yra baigęs St. John’s paro- 
chial school ir Watertown 
high school, Watertown, 
Conn., jis mokykloje pasižy 
mėjo baseball ir priklausė 
prie St. John’s pradžios mo 
kyklos Championship base
ball ratelio.

Benjamin A. Bensavage 
1939 metais baigė Water-

! tovvn aukštesnę mokyklą ir 
j po to įstojo, U. S. marynus, 
dabartinis jo adresas — 
% Postmaster, San Francis 
co, Calif.

Benjamin A. Bensavage, 
prieš išvykdamas į mary
nus, gyveno Litchfield Rd., 
Watertown, Conn., jis pri
klausė prie 4-H-Clubs in 
agriculture ir prie šv. Var
do draugijos; jo tėvai — 
Simonas ir Veronika Ben
savage.

THRETSOME THAT COULDN’T BE BEAT Niekam nė j galvą neatėjo, kad 
jaunuolis galėtų taip pasielgti

Nusikaltėlis visuomet pateks į tei
singumo rankas.

mu

Gali būti imami 
45 metu vyrai 
į kariuomenę

Paul G. Armstrong, Illi
nois selective Service direc- 
tor, pasakė, kad vyrai, ku
rie vasario 16 dieną regis- 
truodamiesi turėjo 45 me- 
metus, gali būti imami į ka 
riuomenę.

Penkių metu
byla dėl pieno

Chicagos miestas penkis 
metus kovojo prieš pieno 
pardavimą popierio karto
nuose. Užvakar m'esto ad
vokatai sutiko dėl Dean pie 
no kompanijos, kad būtų 
vartojami teisme tie patys 
argumentai, kokie buvo pir 
miau vartojami, kad pagrei 
tinus bylos išsprendimą. Tei 
sėjas Epštein paskyrė spal. 
22 d., paskutiniems argu
mentams patiekti dėl pieno 
pardavimo popierio kartū
nuose.

("Urau<M" Acme Leiepaoto*
Whitey Kurowski (left) whose homer in the 9th inning 

of finai Series game vvith the New York Yankees broke 
the 2-2 deadlock, Enos Slaughter (center), who eve'ned 
up the score in the 4th vvith a homer, and Johnny Beazley, 
vvho pitched the Series-clincher, hug after the game.

Iš kantrybės išėjusi moteris 
kesinos nušauti valdininką

Midland County pareigū
nai sako, kad James Ke- 
nnen, 14 metų amžiaus high 
school mokinys, prisipažino 
nužudęs Clyde N. Valentine, 
39 m., Detroit bartendarį; 
jo lavonas buvo rastas ra- 
ve, netoli Midland, Mich., 
pereitą sekmadienį, spalių 
4 dieną.

James Kennen stovėjo pa 
kely ir paprašė, kad Clyde 
N. Valentine jį pavežtų. 
Jaunuolis buvo priimtas į 
bartendario automobilį ir 
abu kartu važiavo. James 
Kennen rado automobilio 
dėžutėje brauningą, jį paė
mė į savo rankas ir šovė į 
Clyde N. Valentine, paskui 
sudavė į jo galvą du kartus 
brauningo galu ir jį parva-

žiavo automobiliu, kad būtų 
visai negyvas.

Sheriff Smith sako, kad 
jaunuolis, matomai, nužu
dė bartenderį tikslu jį apip
lėšti, bet jaunas žmogžu
dys terado pas Valentine 
aštuonius dolerius.

Jaunuolis James Kennen, 
kuris taip žiauriai pasielgė 
su savo geradariu, buvo su 
imtas Bay City, kada jis 
automobilį pastatė ne toje 
gatvės pusėje.

Tikrai baisu ir koktu, kai 
tenka tokie dalykai praneš
ti. Tiesiog baisu ir pagalvo
ti, kaip gali jaunuolis priei
ti prie tokių dalykų. Reikia 
daugiau susirūpinti jauni
mo religinių ir doriniu au- 

iklėjimu.

Mrs. Leoną Nielsen, 37 
metų amžiaus moteris, ketu 
rių vaikų našlė, kuri gyvena 
2148 Madison str., pereitą 
pirmadienį kėsinos nušauti 
Brandon, Welfare Chief.

Mrs. Leoną Nielsen sako- 
si, kad ji rašiusi daug kartų

Kur yra meilė ir ištikimy- gubernatoriui Green,, kad 
bė, ten susituokusieji ramiai jai išmokėtų kompensatą, 
gėrisi namų gyvenimu ir; bet jokių rezultatų nesulau 
džiaugsmais. (K. žiburys). Įkiusi.

Kaip galite užlaikyti jūsų Elektros Dratas 

l-L-G-E-S-N-l-U-l V-A-R-T-O-J-l-M-U-l

Jūaų elektros įrengimai ilgiaus 
išbus ir duos geresnį patarnavi
mą, jei jūs ištrauksite jungtu
ką pirmiaus iš sieninio prijung- 
tuvo, taip apsaugojant nuo be- 
laikinio sugedimo įrengimų. 
Taigi, visuomet ištraukite iš 
sieninio prijungtuvo pirmiaus.

Mrs. Leoną Nielsen atėjo 
į Brandon ofisą, 13-ame au
kšte, 176 West Adams na
mą, apie 3 vai. po pietų, 
ir pasakė: “jūs man netei
singas”. Brandon atsakė: 
“jei aš jūsų bylą pastūmė
čiau pirmyn, tai mane boar 
do trustistas išmestų iš vie 
tos”. Tada moteris tarė: 
“aš neturiu nė vieno žmo
gaus, kuris mane užstotų, 
tat tave nušausiu”. Tariusi 
tuos žodžius, atstatė brau- 
brauningą, bet jis neišsišo
vė. Tuojau bėgo iš kamba
rio. Moteris liko nuginkluo
ta ir ją palaikė, ten kol at
vyko policija.

Mrs. Leoną Nielsen vie
nas sūnus nuskendo 1940 m. 
prieš pat vyro mirtį, o 
vienas vaikas gimė negy
vas, bet gydytojas sako, kad 
vaikas negyvas gimęs per 
jos apsileidimą.

Guminiai ir darbiniai 
batai jau raciona
lizuojami

Nuo vakar dienos gumi
niai batai ir darbiniai batai 
parduodami tik tiems karo 
darbininkams, kuriems būti 
nai reikalingi naudoti.

Krautuvininkai prieš tas moteris, 
kurios nenešioja kojinių

Mihvaukee the Wisconsin 
Society of chiropodists turė 
jo savo suvažiavimą ir • ta
me suvažiavime buvo pasi
sakyta prieš tas moteris, 
kurios ateina į krautuves 
pirkti batų su nuogomis ko 
jomis, be kojinių. The Wis- 
consin Society of Chiropo
dists kreipės į miesto svei
katos departamentą, kad už 
draustų moterims eiti pirk-

ti batų su nuogomis 
mis.

Dr. Edward R. Krumbie- 
gel, Mihvaukee City health 
officer, pataręs krautuvi
ninkams iškabinti parašą, 
kuriame būtų parašyta, kad 
toms moterims, kurios atei
na į krautuves be kojinių, 
kad joms nebus pritaikomi 
batai ant nuogų kojų.

kojo-

Virtuvių vyrai karo fronte 
dabar jų vietas užims moterys
Chicagoje, Palmer House, 
vakar prasidėjo restoranų 
atstovų suvažiavimas, kuris 
tęsis tris dienas. Tikimasi, 
kad šiais metais šiame res
toranų atstovų suvažiavi
me dalyvaus apie 2,000 
restoranų savininkų ir ma- 
nedžerių. Normaliais laikais 
į tokius restoranų atstovų 
suvažiavimus atvykdavo 
15,000 atstovų,* bet dabar

X
karo laikas, todėl ir dalyvių 
skaičius mažesnis.

Sidney Hoedemaker, iš 
Los Angeles, president of 
the National Restaurant 
Association, pasakė, kad ka 
ras pašaukė daug vyrų virė 
jų iš restoranų virtuvių į 
karą, todėl dabar jų vietas 
restoranų virtuvėse turės 

, užimti moterys.

Vaikai su daina renka seną metalą

Liuosai apvyniokite dratą a- 
ple kabliukus savo dulkių 
valytojo. Jei drata lenkia
si per tą pat vietą kas kart 
insuliacija ar drata tuo
jaus trūksta. Nelaikykite e- 
lektros dratas. arti karatų 
radiatorių, niekuomet nevy- 
nlokite Juos aplink Šiltus 
(rengimus.

Kadangi gurno Ir varto sta
kas ma£6Jn, darosi dauginu 
sunkiau Jslgyti naujus elek
tros dratus. Tadgl, namie 
pataisymas (rengimams dra- 
tų yra svarbus Ir palrljotlS- 
kas dalykas. Apdėvėti .ar 
apdriskę dratal kuogrel- 
ėla usla turEtų būti taiso
mi.

rrlžiūrėklte. kad Jungtukas 
visuomet laikosi tvirtai pri
jungtum. . . liuosai laikan
tieji Jungtukai praveda kt- 
blrkStls, kurios sudegina 
Jungtukų Sakutes. Niekuo
met •'rantavai” neištraukite 
dratą IS prijungtuvo, bet 
paėmus stipriai J ranką 
jungtuką greitai ištraukite.
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Spaliu mėnesį dau
giausia spręs gemblia- 
vimo bylas

Miss Helen Rockenbach, 
29 m., secretary employed 
by the Carnegie-Illinois 
Steel Corp., užvakar buvo 
paskirta spalių mėnesiui 
Cook kantėje grand jury 
pirmininke. Spalių mėnesį 
Cook kauntėje grand jury 
sudarys septynios moterys 
ir šešiolika Vyrų.

Spalių mėnesį daugiausia 
bylų bus sprendžiama už 
gembliavimą.

William H. Johnson, Su- 
perintendent of schools, 
praneša, kad pereitą savaitę 
Chicagos mokyklų vaikai su 
rinko 600 tonų seno metalo.

Mozart pradžios mokyk
los vaikai surinko 50,000 
svarų metalo; La Šalie — 
40,000; The Whitney — 
22,000; ir the Dewey — 
15,500 svarų seno metalo.

Richard Erwin, Bell pra
džios . mokyklos mokinys, 
sustatė tokio turinio daine
lę:

'‘Bring ln serap to sink a 
Jap.

Bring in juk and he’ll 
stay sunk**.

Greičiausia ši dainelė bus 
vaikų naudojama seno me
talo vajaus Laiku.

Belding mokyklos vaikai 
atydžiai ieškodami seno me
talo surado kaimynystėje*
užkasto 650 svarų metalo.

PLATINKITE “DRAUGĄ' REMKITE “DRAUGĄ’

Nuteisti už išsisukinė
jimu nuo kard 
tarnybos

Chieagoj . trisdešimt du 
negrai nuteisti už išsisuki
nėjimą stoti į kariuomenę. 
Trisdešimts vienas neg
ras gavo kalėjimo po 
tris metus, o Emanuel Mo- 
hammed, 21 metų amžiaus, 
gavo penkis metus kalėji
mo, o kitiems šešiems ne
grams byla bus sprendžia
ma spalių 12 dieną. 

SKELBKITfiS “DRAUGE”

X Kun. I. Albavičius, šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
klebonas praeitą šeštadienį 
sunegalėjo, o vakar išvežtas 
į Loretta ligoninę. Linkime 
žymiam lietuviui greit pa
sveikti.

X Visų šventųjų parapi
jos salėje, Roselande, kas 
trečiadienį esti “bingo” žai
dimas. 21 žaidimas kainuo
ja tiktai 50c., bet kiekvieną 
sykį galima tikėtis 5 dol. do
vanų. Paskutinio žaidimo do
vana bus $100.

X Petras Girdžius, 2460 
W. 45 PI., prieš kiek laiko 
liuosnoriai įstojęs į U. S. 
pakraščių sargybą (coast 
guard) dabar randasi Bos
tone Harbor Patrol Base.

X Šv. Jurgio parapi;- 
smarkiai ruošiasi prie savo 
didžiojo jubiliejaus, kurio 
iškilmės bus spalio 25 d. Pla
tinami bankieto tikietai. Cho 

I rai, orkestrai daro pratybas. 
Vienu žodžiu, parapijonai ju
da, kruta.

X Vakarinių Valstybių 
lietuvių katalikų konferen
cija, kaip jau buvo paskelb
ta, įvyks šįmet lapkričio 15 

! d., Brighton Park. Laiškai 
'draugijoms jau atspausdin
ti ir šiomis dienomis bus iš
siuntinėti, kad kiekviena dr- 
gija galėtų iš anksto išrinkti 
atstovus.

X Kun. J. Prunskis, nuo
latinis “Draugo” bendradar
bis, rugsėjo 14 dieną, per 
Federacijos Chicago .apskri
ties susirinkimą, skaitys pa
skaitą labai aktualiu klau
simu. Skyrių, draugijų bei 
organizacijų apskričių atsto
vai iš anksto prašomi savo 
asmens reikalus taip sutvar
kyti, kad visi galėtumėt su
važiuoti šin susirinkiman.

X Salome Juzelemaitė, bai
gus žemės ūkio mokslus Lie
tuvoj, prieš karą atvykus į 
Ameriką ir' kai kurį laiką 
gyvenus Chieagoj, o pasta
ruoju laiku New Yorke lan
kius mokyklą, vėl atvyko į 
Chicago. Žada čia apsigy
venti ir būti mūs dienraščio 
bendradarbe.

X Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos įvairios praeitą va
sarą pramogos davė gali
mybės kleb. kun. A. Baltu
čiui atmokėti $10,000 para
pijos skolos. Parapijonai 
džiaugiasi, kad iš $250,000 
visos parapijos skolos da
bar beliko tiktai $35,000.

X J. Žebrauskas, sūnus P. 
ir E. Žebrauskų, 4219 So. 
California Avė., ateinančią 
savaitę išvyksta į kariuome
nę. Kitas jų sūnus Alfonsas 
jau nuo praeitų metų kariuo
menėj lanko mokyklą ir ne
užilgo bus karininkas. Se
niam Žebrauskai gyveno 
West Side ir huvo žinomi 
parapijos ir draugijų veikė
jai.


