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ITALU KARIUOMENE KELIA MAISTUS
Numatomas smarkesnis japonų 
žygis Solomon salose, Pacifike

Laivyno sekretorius Knox sako,I

japonai dar pakankamai stiprūs
WASHINGTON, spalio 20. 

—Laivyno departamento sek 
retorius Frank Knox šiandie 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, jo nuomone, japonai 
dar pakankamai stiprūs ir 
jie dar neparodė savo did
žiosios stiprybės kovose už 
Solomons. Tad, anot sekre
toriaus, reikia laukti iš japo
nų smarkesnių žygių Gua
dalcanal saloje ir apylinkė
se.

Sekretorius didžiai įverti
na U. S. orines jėgas, kurios 
kasdien be pertraukos ata
kuoja japonų laivus, bazes 
ir įsitvirtinimus. Amerikos 
bombonešiais daug priedo 
laivų nuskandinama ir suga
dinama ir daug lėktuvų nu
mušama.

Sąjungininkai 
vargiai galės 
vyrauti ore

WASHINGTON, spalio 20. 
—Karo informacijų ofisas 
pranešė, kad sąjungininkų 
oro jėgos, kaip matosi, ne
galės pralenkti ašies valsty
bių dirbamų daugelio rūšių 
lėktuvų. z

Tuo būdu visuomenė įspė
jama per daug ko nelaukti 
iš sąjungininkų orinių jėgų. 
Amerikos lėktuvų įrengimas, 
sako propagandos ofisas, vi
sados bus tobulesnis, negu 
priešo, bet lėktuvų kokybė 
yra kitas klausimas.

Propagandos ofisas po il
gų tyrinėjimų ' randa, kad 
ašies valstybės ir taikos lai
kais nuolat ginklavosi ir 
daug galvojo apie naujovi- 
nius karo pabūklus, tobuli
no karinius lėktuvus. Ame
riką gi tais reikalais nesirū
pino.

Užimtuose kraštuose 
japonai leis
■ al VVSlaikrascms

BERLYNAS, spalio 20 
(per radiją).—Iš Tokijo pra
neša, kad didieji to miesto 
japonų laikraščiai artimiau
siuoju- laiku pradės išleidinė
ti laikraščius užimtuose kraš 
tuose, kaip tai Filipinuose, 
Burma, Java ir kitur. Laik
raščiai bus tenykščių gyven
tojų kalbomis, be to, japonų, 
ispanų ir anglų kalbomis, 
Maniloj jau leidžiami trys 
laikraščiai Tribūne, Van- 
guardia ir Taliba.

. WASHINGTON, spalio 20. 
— Laivyno departamentas 
pranešė, kad U. S. karo lai
vynas pakyla kovon prieš 
japonus ir jungiasi su mary- 
nais ir kariuomene Guadal
canal salą ginti. Karo laivai 
susimetė bombarduoti japo
nų amunicijos sandėlius ir 
pozicijas. Be to, prieš japo
nus smarkiai veikia U. S. 
bombonešiai.

Kad japonai Guadalcanal 
saloje nesukelia ofensyvos, 
žinovai aiškina, kad jiems 
daromi dideli nuostoliai lai
vų ir bombonešių atakomis 
taip, kad ardomi jų visi pla
nai ir neduodama proga kaip 
reikiant atsipeikėti.

< , 4
Taip pat pranešta, kad 

japonai ton salon neišlaipina 
daugidu kariuomenės. Tas 
reiškia, kad U. S. laivai ir 
orinės jėgos akyliai pakran
tes saugoja.

Tačiau pavojus nepraėjęs. 
Amerikos karo laivai budi ir 
laukia apylinkėse japonų lai 
vų pasirodymo. Kur tai toli- 
liau japonai koncentruoja lai 
vyną ir numatomas jo susi>- 
metimas prieš Guadalcanal. 
Tai gi numatomas didis lai
vynų susikirtimas. Nuo šios 
kovos pasėkų seks tolesni 
karo veiksmai už Solomon 
salų apvalymą.

CHICAGO.—Mirė dr. Fre- 
derick Stoek, 70 m. amž., 
Chicago simfoninio orkestro 
konduktorius.

UŽIMA POZICIJAS PLIEKTI JAPONUS

i "Drausu" Acme lelepnotu.

Amerikos marynai žengia per tankias tropiškas džiungles Guadalcanal saloje ir uži
ma pozicijas atakai prieš japonus, kurių jėgos randasi prie Matanikon upės.

Rudens viesulai ištiko Stalingradą; 
nežiūrint to, kovos atnaujintos

MASKVA, spalio 20. — 
Rudens viesulas ir šaltas lie
tus ima siausti Stalingrade 
ir stepėse tarp Volgos ir 
Dono upių, kur vokiečiai tu
ri įsitaisę pozicijas ir jas 
atkakliai gina.

Nepaisant oro atmainų, 
šiandie vokiečiai ir vėl sukė
lė pašėlusias atakas tarp 
miesto griuvėsių ir šiaurva
kariniais miesto paribiais.

Gautomis žiniomis, nors 
rusų linijos yra aplamdytos, 
bet gynėjai stipriai laikosi 
pozicijose. Vokiečiai naudo
ja tankus ir daug lėktuvų. 
Rusai kai kur vartoja smar-

Sąjungininkai tyli dėl japonų 
per radiją jiems grasinimų

LONDONAS, spalio 20.— .nesenai žadėjusi pildyti tos 
Iš Tokijo per radiją paskelb- konvencijos sąlygas.
ta, kad japonai nugalabins 
sugavę tuos sąjunginių vals
tybių lakūnus, kurie bus at
likę kokius nors baisius žy
gius atakuodami japonų kon 
troliuojamus kraštus. Japo
nai praneša, kad jie jau aš
triai nubaudę sugautus ame
rikiečius lakūnus, kurie ba
landžio 18 d. atakavo Tokijo 
ir kitus Japonijos pramonės 
čėntrus.

Sąjunginės valstybės kol 
kas tyli dėl tų japonų skel* 
biiamų grasinimų. Jei Japo
nija taip elgtūsi, kaip ji sa* 
ko, tada ji peržengtų Gene- 
vos konvenciją apie žmoniš
ką apsiėjimą su karo nelais-

Kitas dalykas yra ypatin
gas su tais skelbiamais ja
ponų grasinimais. Yra žino
ma, kad japonams į rankas 
nepakliuvęs nė vienas ame
rikietis lakūnas iš tų, kurie 
atakavo Tokijo. Tad nežinia 
apie kokius nubaustus ame
rikiečius Tokijo praneša.

Daug kas spėja, kad tie 
japonų grasinimai yna pap
rasta jų gudri propaganda. 
Regis, tuo būdu jie siekia 
nudrąsinti amerikiečius ir 
kitus sąjungininkų lakūnus 
atakuoti Japonijos salas. 
Kitas dalykas, gal japonų 
vyriausybė nori tuo būdu 
nurodyti savo gyventojams,

kią artileriją. Tačiau per lie
tų lėktuvų skaičius žymiai 
sumažintas.

Torpeduotas nacių 
transportas

STOKHOLMAS, spalio 20. 
— Nežinomos tautybės sub- 
marinas .už 10 mailių nuo 
Švedijos pakrančių torpeda- 
vo ir sugadino vokiečių per
važų laivą “Deutschland,” 
kuriuo daugiau kaip 1,000 
vokiečių kareivių vyko iš 
urliopo. Dalis kareivių žuvo. 
Sugadintai laivui pavyko pa 
siekti artimiausią pakrantę.

r X

Planuoja ofensyvą 
Burmoje

LONDONAS, spalio 20.— 
žiniomis iš New Delhi, Indi
joj, tenai britų vadai planuo 
ja sukelti ofensyvą prieš ja
ponus Burmoj. Burma yra 
Indijos dalis.

La Guardia prieš 
ašies valstybių 
diktatorius

NEW YORK, spalio 20.— 
Šio miesto mayorias La Guar 
dia pareiškia, kad ašies val
stybių Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos vyriausieji vadai 
turi būti arba nugalabinti, 
arba įkalinti ir tik po to turi 
prasidėti taikos konferenci
ja kaip karas bus laimėtas.

Tie vadai yra Hitleris, 
Muasolinis ir Hirohito. Karą 
laimėjus prieš taikos kon-

viais. Nora Japonija tos kon- kad atakavusių Tokijo ir 
vencijos nepasirašius, bet'kitus miestus amerikiečių

lakūnų dalis sugauta1 ir nu 
bausta.

Dėl ko japohai grasina są
jungininkų lakūnams ? Iš To 
kijo per radiją pažymima, 
kad amerikiečiai lakūnai Ja
ponijoj bombardavę ligoni
nes, mokyklas ir rezidenci
jas. Anot japonų, tos atakas 
yra “nežmoniškos.”

Japonai užmiršta, kaip jie 
“žmoniškai” pasalingai be 
karo paskelbimo lyg barba
rai buvo užpuolę Pearl Har
bor. Patys atlieka barbariš
kus žygius ir dar kitiems 
grasina, jei kas drįstų jų pa
vyzdį sekti.

I

Atsisako vykti Rusijos frontan; 
vadai sušaudyti, kiti išvežti

Albanijoje sukilimai; albanai 
kalnėnai sudarė savo valdžiq
LONDONAS, spalio 20.— 

Reuters (britų žinių agen
tūra) praneša, kad italų al
pinu pulkas Gorizia, šiauri
nėj Italijoj, sukėlė maištus, 
kai jis gavo įsakymą vykti 
Rusijos karo frontan.

Trys kruizeriai 
paaukoti už 
transporto apsaugą

TRENTON, N. J., spalio 
20.—Solomon salų karo zo
noje seniau kovose su japo
nais nuskandinta trys U. S. 
kruizeriai Quincy, Astoria ir 
Vincennes. Laivynas praeitą 
savaitę apie tai pranešė.

Dabar Raudonojo Kry
žiaus lauko direktorius A. S. 
Campbell iškelia aikštėn, 
kad tie trys laivai paaukoti 
už transporto su kariuome
ne vadavimą. Transportas 
pčr kovas gavo progos pas
prukti.

Vokiečiai iš Prahos 
bus išvyti .

LONDONAS, spalio 20.— 
Jan Masaryk, Čekoslovaki
jos' užsienių reikalų minis-

Agentūra toliau pažymi, 
kad maištininkų vadai su
šaudyti ir pulkas be jokių 
ginklų išsiųstas Rusijon.

Be to, Londone apturima 
žinių, kad Albanijoje prieš 
italus sukilę albanai kalnė
nai ir kalnų trijose vietose 

i vyksta kovos su italų karino 
mene.

Sukilę albanai paskelbė 
savo kraštui nepriklausomy
bę ir sudarė savo vyriausy
bę.

Girdėta, kad Italija Alba- 
nijon siunčia daugiau karino 
menės.

TOKIJO. — (Per radiją) 
Japonų vyriausybė numato 
ilgą karą. Sako, japonams 
reikės daug pasiaukojimo ir 
pastangų kariauti Pacifike.

Vokiečių lakūnai 
imasi atakuoti 
Angliją

LONDONAS, spalio 20.— 
Vokiečių lakūnai vakar ata
kavo Anglijos rytinę provin
ciją East Anglia. Pranešta, 
kad nukentėjo apie 20 mies
telių ir sodybų. Pačiam Lon
done tris kartus orinių ata-

_______ tnas ištrėmime, per radiją aliarmas sukeltas. Bet
ferenciją Jie turi būtį prista- ‘ iškilmin8ai pasižada čekams atakuotojai nepasirodė. Sa

tyti sąjunginėms 
bėms.

Gen. Rommel esąs 
Berlyne, sergąs

STOKHOLMAS, Švedija, 
spalio 20.—Iš patikimų šal
tinių gauta žinių, kad ašies 
armijų vadas Egipto fronte 
gen. Rommel serga ir Berly
ne gydosi. Sakoma, jis ser
gąs disenterija ir kitomis 
vidurių ligomis, kurios jį 
ištikusios karo fronte.

Sakoma, jo vietą Egipto 
fronte užimąs gen. Ramke. '

Nuskandinta 530 
ašies submarinų

LONDONAS, spalio 20.— 
Britų admiralitetas veda nu
skandinamų ašies srabmari- 
nų rekordą. Praneša, kad 
nuo karo pradžios apie 530 
ašies submarinų nuskandin
ta ir visvien nepašalintas jų 
pavojus.

WASHINGTON. — Kon
grese iškeltas reikalavimas 
perorganizuoti visas karo 
pramonės agentijas.

valsty- (*r 8l°vakams nepaliauti vei- 
' kus iki slavoniška Praha bus 
išlaisvinta iš vokiečių ir vo
kiečiai iš ten išvyti.

koma, jie buvo pasiekę tik 
šiaurinius priemiesčius.

Vyriausybės organai tvir
tina, kad atakos šį kartą 
dienos metu buvo pakanka
mai didelės, kokių nebūta 
nuo 1941 m. sausio.

Daug kas Londone girdė
jo lėktuvų propelerių tratė
jimą, bet lėktuvų nematė. 
Aišku, jie skrajojo aukštai 
dausose.

Bombų išmesta į Londono 
pakvietusi atlankyti Londo- priemiestį, kur sprogimas

Prezidento žmona 
vyks Anglijon

LONDONAS, spalio 20.—

Anglų spauda plačiai paskel
bė, kad Anglijon atvyką pre
zidento Roosevelto žmona. 
Sako, Anglijos karalienė ją

ną ir Angliją.

Vokiečiai su italais 
žudo graikus

LONDONAS,, spalio 20.— 
Čia gyveną graikai gavo ži
nių, kad vokiečių ir italų 
kariuomenės Atėnuose šaudė 
į streikuojančius graikus — 
transporto darbininkus. Yra 
ir užmuštųjų.

NEW YORK.—24 bundis- 
tai teismo pripažinti kaltais

ištiko kiek tai moterų sų 
vaikais.

Pietrytinėse pakra n t ė s e 
vienas priešo lėktuvas nėrė 
žemyn ir kulkosvaidžiu ap
šaudė miestelio namus ir pra 
eivius gatvėse. Kitame mies
tely išmesta bomba apgriovė 
keletą krautuvių ir viešbutį 
ir užmušė du civilinius.

Kitame miestely išmesta 
šokinėjanti, naujos rūšies, 
bomba. Ji nukrito į automo
bilių pastatymo aikštę, ii 
ten pasišokėjusi užlėkė ant 
krautuvėlės stogo ir suspro-

dėl jų kovojimo prieš karinį go. Krautuvėlė sugriauta, 
draftą. ' Keletas bombų pataikė į

■■ ■ • traukinius. Sugadinta kelei-
SUPA2INDINKITE KITUS | vinių vagonų. Yra pora nu- 

SU DIENR. “DRAUGU” j kentėjusiųjų.



MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
SPAUDOS MOTOS - ATNEŠ KAI KA NAUJO
Vertinga, kaip kraujas

Prieš septyniolika šimtų 
metų gyvenęs garsus min- 
tyhojss Terfcdijonae pasakė 
pranašiškus žodžius:

—- Ateis diena Bažnyčiai, 
kada rašančių jos sūnų ra-
žalas turės tokios pat ver- iškilmingas susirinki-
tės, kaip ir kankinių krau- mas- kurio programa gali

]as”.

Šita diena jau atėjo ir
š i a. n d i e n nepanaudoumas - ,. . , •

, „ . : , , . žodį, mylėjusius knygnešius.
spaudos Kristaus mokslui

2. Pakviesto pasauliečio in- 
. ...... A. teligento paskaita .apie laik-

VIm“ U eva“HehJ“ raMius ir spaudą. 3. "Lafl.-
skleisti ir ginti, būtų išda-

sų. Neveltui ir Pijus X pa
sakė tuos garsiuosius žo
džius, kurie visada turi sto
vėti mūsų atmintyje:

— Veltui jūs statysite 
bažnyčias, ruošite misijas, 
steigsite mokyklas. Visi jū
sų darbai, visos jūsų pas
tangos bus sunaikintos, jei 
jūs tuo pačiu laiku negalė
site pasinaudoti tuo defen- 
zyviniu. ir ofenzyviniu gink
lu, kbkiu yra katalikų spau
da”. • ‘

i parinkti žmonės prieitų prie
- Laikraščiai, _ kalbėjo I kiekvieno dalyviOi pMialy. 

Graąd Rapida vyskupas G.; dami užsiaakyti ger, laik.

raštį. Dar geriau, kad atsi-Pinten, — yra tai eilinio 
žmogaus universitetas, tai y- 
ra vienintelis pomokyklinis 
auklėjimas, kiurį gauna pa
prasti žmonės.”

' • »
Iš čia mūsų pareiga bu- 

dėti, kad tik geroji spauda 
būtų kasdienė žmonių sie
los duona.

Vardan išėjusių

frontam vyrų- »•-.«-*»
- ■: . .«■

Milijonai šio krašto ge
riausių vyrų išėjo savo krū
tinėmis padaryti užtvarą be
siveržiančiam priešui. Jie 
gins mus nesigailėdami sa
vo kraujo ir gyvasties. Bet 
laimėjimas pareina ne vien 
nuo narsos fronte, o ir nuo 
aukštos moralės, geros dva
sios visame krašte. Tą gi 
šiandieną daug padeda išlai
kyti gera- spauda, K čia mū
sų' pareiga padaryti savo da
lį šiame namų fronte. Kad 
geroji spauda užimtų rei
kiamos pozicijas, su ja tu» 

ie supažindinti žmones, 
patogiausia įvykdyti

Spaudos Dienas: Jų
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Viršutinis Žemėlapis rodo Guidalcanal salos dalį, kur 
Amerikos marynai, kareiviai ir sailorai kovoja prieš ja
ponus. Žemutinis žemėlapis rodo kovų scenas kitose So- 
lomona vietose.

j programa galėtų būti tokia:
I. Per pamaldas kunigai 

pasako atitinkamus pamoks
lus (organizacijų vadai apie
tą išanksto susitaria)'.

n. Po pietų ar vakare šau
kiamas visų parapijos kata-

būti. tokia: 1. Gyvasis pa 
veikslas iš spaudos draudi
mo laikų, apie spausdintą

raščių paradas”: atatinka
mai aptaisytos mergaitės ir 
berniukai pasirodo scenoje 
su lietuvišku katalikų laik
raščiu. Kunigas, ar kas ki
tas paaiškinai, koks tas laik
raštis, kiek jis kaštuoja. 4. 
Pritaikytos deklamacijos, 
dainos ar monologai. Po to
kio susirinkimo dar gali bū
ti maža loterijėlė, kurioje 
laimėjimai — laikraščio pre- 

! numeratos. Gera būtų, kad

rastų pasišventėlių, kurie 
pasiskirstę parapiją rajonais 
aplankytų lietuviškus na
mus pasiūlydami gerus mū
sų laikraščius.

Ką sako patyrimas

Tik ruošiant spaudos die
nas ir kunigams tais klau
simais domintis kalėdojimo 

įmetu Lietuvoje, kata! i kų 
spauda, nežiūrint gyventojų 
neturto ir trukdymų iš te
laiko diktatūriškos cenzūros 
pusės, užėmė pirmą ir vado
vaujančią vietą. Panašios 
pastangos duoda gerų vai
sių ir Amerikoje. Pavyzdžiui, 
neseniai “Draugas” prave
dęs tokį vajų Čikagos Šv. 
Jurgio parapijoje laimėjo a- 
pie 73 naujus prenumerato
rius, kurie laikraštį užsisa
kė visiems metams ar trum
pesniam laikui žadėdami vė
liau vėl prenumeratą pra
tęsti. Mūsiškė spauda tena- 
pelno reikiamą dėmesį.

— Katalikų spauda, — 
kalba Oklahomos ir Tulsoa

KARO VAIZDAS SOLOMON&

JįOLfVUGA

ABOGO^J 
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VOKIEČIŲ ItKTUVAJ PU«LA SĄJUNGININKŲ KONVOJŲ

Kamuoly# dūmų rūksta iš prekybinio laivo, kuris buvo sužalotas “ašies” bombų. 
Didelis sąjungininkų konvojus kovoja sau kelią į Rusijų. Šis paveikslas buvo padary
tas iš Jungtinių Tautų lėktuvnešio, kuris lydėjo konvojų.

vyskupas P. d Kelley, — at-. 
neša evangeliją į namus, pa
versdama juos į bažnyčias. Ji 
krikščioniškose šeimose pa- 
moksluoja- prie ugniakurių ir 
prie vakaro lempų. Ji įsten
gia aplankyti ir mūsų atsi
skyrusius brtžlus.... Jokia 
tarnyba Dievui, kurią tik aš 
esu atlikęs savo gyvenime, 
nesuteikė man tiek džiaugs
mo, kaip nuoširdžios pastan
gos per spaudą skleisti Ge
rąją Naujieną”.

K. J. PrunskSs

Miršta iietaviar
Yohmgstomą Otthv — MG- 

sų maža kolonija vis mažh- 
nas kiekvieną metą. Jei ne 
mirtis, tai Dėdė Šamas pa- paaukoti Raudonajam Kry 

šaukia mūsų jaunuolius jair 
tarnauti, kurių ir taip Čia 
nedaug randasi. Tuo tarpu 
senesnieji lietuviai, vienas po 
kito, atsiBkiria mirties pa
šaukti.

Neseniai mirė Bronius 
Markauskas, Janušaitienė,
Juzėnienė, Balčiuvienė ir Jo
nas Glhmža. S. B.

Kančia — tat didvyrių mo
kykla. (Maironis).

MUTUAL
FEDERAL
Savinas and Loan

Agmocfaffoii 
OT CHBftM*

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Benu Jv KAZANAUSKAS

^ •» A

K»i«» preadenlą 
Antaną Smetoną

Phitadetpėno, f*. _ Aps
tus kiekis vietos veikėjų į- 
vairių pažvalgų spalio 14 d: 
susirinkę Liberty Federal 
Savings patalpoje, po išsami p 
mių diskusijų, nutarė į Fhi- 
ladelphia kviesti prez. An
taną Smetoną Tam. tikslui 
šis veikėjų susirinkimas' pa
sivadino Philadelphijoa Lie
tuvių Komitetas. Valdybą 
sudaro sekantieji asmenys: 
Vilimas Poška pirm., Juozas 
Gustis sekr.,. Krištopas Že
maitis iždininkas.

Pelnais, koks susidarys iš » 

Smetonos prakalbtų, nutarta

PRIVATINĖS 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dčl pasitarimo iaukit sekančiai 

DREXEL &9Z9

AMERIKOS LIlTUVm DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

omo UL VIRginia 0086, 
Raridendjfes UL: BBVerij 8144

M. T. DUNBUUS
GYDYTOJA* EB OKBVBGAB

4T57 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Tr 6—8:30 P/to 

Trečiadleaūrie pagal sutartį.

Ren. 6658 S. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehlll 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIM8NAITIS
gydytomui ot okebdmas

VkL: 3-4 ir7—6 vak. 
Ketvirtai ir Nedaliomis Mntaaan 
2423 VVest Marguette Mt

Ttf T AMk B9K

"dr. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS H cantŪRGAfl

Ofiao vai. t ano f-3; iroer 6'--90 8'.M 
IM Wmt 3Mr Street

,• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Specialiu atidarymo paslOlvmaH — 
lik Trumpam Laikui! įskaitoma:—
• lgokallnt* aklų Rgaaml- 
navlntM * PatAlaymaa ben. <! Ą 
», <Vleoa« Reginy*) * Pk"
■trinkima* iš 8 Mod. Rėmų 
Ir Kalant. R*g KaJna- pl«.«• Vlaltna. 

OJA DR * GRANT
Regbtruotaa Optametriataa — Virė SO Metų Patyrimo. 

Daug kitų. MMemiėkų Skylių Populiartmig ■ainumis.
Tai. Ya» “RaMT SiAlpasaa — Mau Parduodama Ką Gersluamo.

GRANT OPTICAL CO-
£ 4«oe seCYW ARKANO Avit Del. TARUS 0143

Antros durys nuo Montgomery Ward

žiai, per vietos lietuviškąjį Šamui, 
skyrių.

Susirinkimą pradžioje tvar 
kė adv. Kazys Celedinasį o 
valdyba, išrinkus^ pirm. Vili
mas Poška.

Specialia Pranešėjas

K.

DR.. G. SERNER

'5BW IICTėlT
IOS P IT AL

Po nauja vadovyste. 

Naujai išdekoruota ir

24 vaL patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
W. 35dh PLACE

Phone: YABds 2330

mentaa gydyn^ut^ vlaoklų ilgų 
smarkių lr llglaSintų.

Pilnai (rengta* Cliimrgljos De- 
paKmenta-s kur svarbias ir ma
tomės operacija* atlieka ataako- 
mingt Chirurgai-OakUraL

Pilnai n*>ngt* Physlothempy De-
partntentas priskaitant Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Sinusoidal 
lr kitua moderniškus metodus 
gydymo,

Pilnai įrengtas X-R*y Depart- 
ment&s daktarams ir pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
itas atstumta, dėl stokos pinigų,

gydymas Ir prtMlnrs 
link mokesčių, susitarsime,

kad (nitų jum* Ita gntegtnusla. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

TeL OA*d OUR

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

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

karais ofisas udUscytka. 

REZIDENCIJA:
3241 West 66th 

TeL REPubllc 7866

TeL OANal 0847
Rea. teL: PROspeet 6659

DA P. L ZMATflMS
GYDYTOJA® B OBNURGAS 

1821 So. Halsted Street

BMdeMlJa: 6600.
VALANDOS: U ». rjtoiki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

SKAMCTKYTM "DRAUG*”

$č-tas iš Baltmore, 
Maryland

a
Kalėdojimas jau pradėtas. 

Šią savaitę kunigai lankė 
Carrol Park, Morrel Park, 
Washington Park, Paca St. 
ir Washington Blvd. parapi- 
jieč.us. Džiaugiasi žmonių 
vaišingumu.

Klebonas Lietuvninkas 
jaučiasi daug geriarj. Girdė
jau, kad žada grįžti namo 
prieš Visų šventųjų dieną. 
Maldos yra kalbamos kas 
sekmadienį už klebono svei
katą.

Kunigai lankydami para
pijiečius daro pilną ir tobu
lą sąrašą visų, kurie tarnau
ja krašto apgynimui. Beveik 

. nėra nei vieno namo, kad 
kas nors netarnautų Dėdei

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. A. A. SLAKIS

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4tb St.

Valandos nuo 10 Ud 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal autartj

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824 

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Kitomis valandomis pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRKOt’IS
PBY8I0IAN AND SDRGE01

1 4645 So. Ashland Avenue
OJTSO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 it nue 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomia pegal sutartį. 

Office teL YARde <787
Namų tel PROspeet 1BS0

TaL YARde 8144

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAd

IR AKTNIUS PRITAIKO .

744 West S5th Stmdt
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniam 11-12.

M; F. ATK8čtūNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketnrtadieeuau 

ir Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L 
<147 S. Halsted St, Chicag.

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniai*

Valandoe: 3 — 8 popiet,

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

ŪR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDu ay 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

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

TeL YABds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
art 47tt Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL rak 
Seredoj pagal antartį.

Telefoaaa: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
, GYDYTOJAS KB CHIRURGAS

6789 So. Westorn Avo, 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 fld 3 vaE Vak. 7 iki 9

Nedillumia pagal sutartį

BU MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<631 So. Ashland Avenin 
Oflto TaL: Yards 0994
Bes. TeL: Kemreod 4800

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir T-8 r rak 
Nedkliomia auo 10 ik 12 ral diena

Telefonas CANaI 4796

ŪB. K1ER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB OEIRDRGAf 

1813 Sa. OUstod 8L
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

b pagal autuvų.
8ekaadieeia«a taipgi pagal sutartį. 

Rea telefimae BEEley 0484.

. DR. A. JENKINS '
(Liet aria)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniam 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginia 2421

TaL Cicero 1484

, or. s. n PAurras
GYDYTOJAS IR ONZRDRGAB

OPI8O VALANDOS.- •
8 iki 4 popiet 7 iki 9 yakare 

ir pagal eoturtL
Res. 1625 So. 50th Avenue 

TaL Cicero 1484

RJ0bX(j«8n UAMAAMAN 
OPTOBDCnOBTAS

DR. EMU Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rea. Tek LAFavette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868 

VALANDOS:
Piam., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Raukt., SeStad. 8:30 Iki 9:30 vak. 

Sekmad. Pagal Sutaruoa

Trečio dien i e, s&Vę ?1

Kas sielos išganymu rūpi
nasi — yra teisingas, bet 
teisingas yra ir tas, kas rū
pinasi visos taa tos išgany
mu.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik vien* pora aklų visam gry 
venlaul. Saugokite jas. leisdami 
lAegiaminuotl jas modernlSktausls 
metodą, kurta regėjimo mokei *►

gali suteikti 
M METAI FATYKIMO 

prtrtiiklme aukIuAų. kurte paialliie 
vfsų aklų (terapinių.

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

O IT* IMETRIKTAI 

1801 So. Ashland Avenu«
Kampa* 18-tos

rMu»: CANAI, UR98. Ohlesųp
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m 
Trečiad. Ir fteAtad. 9:80 a. m. 

tkl 7:09 d. m.

ADVOKATAS

WHITNEY L TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
8133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo I-mos iki 8-toe 

valandos vakare. 
Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

K<w.m “bttd T-l <Ttt, 7IV7?

a taa komikai u* 
prieinamą kaina

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVBJC

3241 Se. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
RADIO PATAISYMO 
PARAUHTR:

¥A£DS 3088
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Amerikos Valstybės departamentas 
atskleidžia "ašies" melagystes 
ir jas sumuša faktais
Jungtinių Valstijų Karo ir' mos-Paskolos sąlygomis, di- 

Valstybės departamentai ne ' delius kiekius apsaugos ba- 
senai oficialiniai paskelbė 1 lionu, priešlėktuvinių kanuo 
faktus, kurie sugriovė Ašies lių ir detektorių; ji davė 

korvetų, laivų kovai prieš 
submarinas, orlaivių ir ka
ro laivų, kad sustiprinus 
Jungtinių Valstijų konvo
jus pakraščiuose.

Anglijoje ir Airijoje ang
lai davė Jungtinėms Valsty 
bėms Nuomos — Paskolos 
lygomis Spitfire orlaivių 
bomberiams lydėti, lengvo
sios artilerijos kanuolių, vi
są gamybą iš kai kurių an
glų amunicijos dirbtuvių; 
davė medžiagą ir 250,000 
anglų darbininkų Jungtinių 
Valstijų aedromams staty
ti; užleido naudotis anglų 
aerodromus ir jų įrengimus. 
Anglų laivų statymo jardai 
visame pasaulyje taiso Jun
gtinių Valstijų laivus.

Britų dominionuose Aus
tralija Nuomos-Paskolos

Dabar Jungtinių - sąlygomis duoda mums pie- 
karo jėgos dar ną, mėsą, vaisius, vilnos ir 

medvilnės drapanas Jungti
nių Valstijų karo pajėgoms, 
ji siunčią vilną į Jungtines 
Valstijas. Australijos- darbi
ninkai pastatė daugumą 
Jungtinių Valstijų stovyk
lų ir aerdromu toje šalyje.

/"Relieves Distress From"\

--^FEMALE 
WEAKNESS

Koris Padaro 
Jus Pavargusias 
Ir Silpnas!

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gai- 
vaakaudį, nugar-
akaudį; kurios jaučiasi nu- 
Sllpnėjusios. nesmagios tr t.t. 
ift priežasties mėnesinės Il
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E. 
Plnkham’s Vegetable Oom- 
pound.
Reguliariai vartojant Pink
liam's Compcmnd palengvi
na skausmus, austlprlna svei
katų. Vertas Pamėgtnlmo.

propagandos mašinos nuo
lat leidžiamus melus.

Pirmas Ašies melas yra 
tas, kad Amerika veda ką
rą su doleriais, palikdama 
savo sąjungininkams muš
tis karo frontuose.

Amerikos kariai dalyvauja 
Visuose frontuose

Karo Departamentas, per 
sekretoriaus padėjėją John 
McCloy, sumušė ta melą, 
kad daugiau, kaip pusė mi- 
liono Jungtinių Valstijų ka
reivių yra įvairiuose fron
tuose už Jungtinių Valstijų 
ribų.

Per pirmus devynius mė
nesius po Perlų Uosto, gruo 
džio 7 dienos, vidutiniai po 
55,000 vyrų kas mėnuo, su 
pilnu karo parengimu, buvo 
siunčiami į įvairius kovos 
frontus.
Valstijų
skaitlingiau yra siunčiamos 
į užjūrius.

Kitas Ašies melas yra, 
kad • Nuomos-Paskolos pa
gelba yra vienašališkas biz
nis, kurs išmelžia Jungti
nių A. Valstijų išteklius ir 
nieko Amerikai neduoda nei 
dabar, nei kada nors atei
tyje.
^Paskola naudojama 
karo reikalams 

Valstybės Departamentas 
per Karo Informacijos Ofi
są atmuša tą melą su‘dau
gybe faktų, kurie rodo, kad 
Anglija davė Jungtinių Val
stijų karo pajėgoms, Nuo-

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TO RELIEVE
RHEUMATIC PAINS

Money Back—U This Recipe Fails 
Oooa n.w« travcU fut—man; of tht thou-

» tt*)*“ •( folka *ho no* Ūke lemon Juice 
for rbeumatle palo—bnve found that br 
•Sdlnf tvo Ubleepoonfuli of Allenru to one 
Ublupoonful of Lemon Julce ln » glu* oi 
veter, they get fneUr rellef for tbe eehet 
aad paini eauaed by rtieumatlim, lumbago.iri no surprtse ettber, for Allenru la a 
K year old formula to relleve rheumatlo

t

JAPONŲ BOMBONEŠIS GRIMSTA Į JŪRAS.

A.cine ..-J
teispaotol« "Draugu"

Šiame vaizde matome japonų torpedinio lėktuvo dalį, 
kyšančią iš vandens. Japonų bombonešis buvo numuštas 
laike Solomon mūšių.

Sukčius nuteistas 
kalėti

POkTLAND, Ore., spalio 

20.—Phillips M. Suetter fe- 
der alini am teisme nuteistas 
pustrečių metų kalėti. Jis 
apgavo daug žmonių ir ku
nigų pardavinėdamas falsi
fikuotus kasyklų Šerus. Su- 

’ etter yra 67 m. amž.

Australai atmušė 
japonų atakas

GEN. MacARTHUR ŠTA- 
BAS, spalio 20.—Komunika
te pažymima, kad pietuose 
nuo Kokoda japonai sukėlė 
tris vienas paskui kitas 
kontrofensyvas prieš austra
lus. Bet australai priešą at
mušė.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HILF wmet) — Moritnifį

“DRAUGAS” Hri.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tel.s RANdolnh Mtt-MHI

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI — SO IKI 55 M.
Prie dirbtuvSs darbų, moderniško- 
ie corrugated bakaų dirbtuveie. 
Patyrimas nereikalinga. Nuo $25 
iki 830 i savaitę/ Atsišaukite se
kančiai —

4200 W. 42ND PLACE

MARINISTAI, PATYRU 
Reikalingi prie išdirbi m o mažų staln- 
less plieno dalelių. Nuolatiniai dar
bai, dienomis ir nakUmis.

U. R. A. AIRCRAFT 
HAYmsrket 044(1

VAIKINAI
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 

ARMITAGE 8495

i and paini. In fut—If lt dou not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru today at any Uvu druggist Only 
*8 oents—Oo lt Mo*.

G-NASHING

I asked my mother for 
fifty centą

To aee the Emperor jum p 
the fence,

I bought a stamp and he 
jumped likę fon 

And scorched his pants
on the Rising Sun.

BUY WAR BONDS 
• AND STAMPS

ui

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Naujoji Zelandija statė 
Jungtinių Valstijų karo jė
goms toje šalyje dauguma 
su maisto, o taip pat ce
mentą, ir medį, ir darbinin
kus įvairiems darbams.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
vrhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 

1 to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.

Before Any Data V te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malte Your Breath S&eeter '

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIAKI — VERTINTU

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 
v ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma virš 50 m. toa 
pačios šeimos rankosel

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Material UnexceI1ed —
/ and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINO!

KREIPKJTfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of th

MODERNI Hvtdlnš PARODA:
4535 W. Washlngton Blvd.

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
6919 South Troy SL 
Tel. REPublic 4298

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

Kas iš gerų pažadėjimų, 
jei nėra darbų. (Palau).

BAGGAGE AND 
MAIL HANDLFRS

21 iki 50 metų senumo, pageidau
jami vedę. Naktimis darbas. 15.20 į 
dienų pradedant. AtsiSaukite nuo 10 
vai. ryto Iki 3 vai. po piet į Emp- 
loymeijt. ofisų

UNION STATION 
516 West Jackson Blvd.

MERGtNOS IR MOTERYS
17 IKI 4$ llETŲ

DIENA IR NAKTĮ DARBAI 
DIRBTUVE OPERUOJA 

3 SHIFTAIS
PATYRIMAS NEREIKALINGA

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINE 
BOX FILLERS

Dienos Darbo ir Piece 6arbo 
Mokestis. Jei Mažiau 18 Metų 

Amžiaus Atsineškite Gimimo 
Liudijimą

Gera Transportacija

W. F. HALL PRINTING CO.
4600 DIVERSEY AVE. 
EMPLOYMENT DEPT.

REIKALINGOS MOTERYS prie au
dimo darbų — nuolatinis lengvas 
darbas. Patyrimas nereikalinga.

RAEDLEIN basket co.
71S MUwaukee Ave.

MERGINOS 17 IKI SO M.
Reikalingos dirbti corrugated bak
sų dirbtuvėje; patyrimas nereika
linga, pastovūs darbai. RestarS- 
nas ant vietos. Atsišaukite i

4200 W. 42ND PL.

CLASSIFIED
ŪKIS PARSIDUODA — 160 akerlų. 
80 akerų išdirbta. Namas, budinkai 
moderniškai Jrengtl. Cementuotas ši
lo lr tvartas įrengtas su vandens 
loviais lr stancljomis. Turr parduot 
greit už prieinamų kainų. Priežastis 
pardavimo —- senatvė. Savininkas 
praSo, kad dėl platesnių informaci
jų kreipkitės sekančiai;

PETER STI’MBRIS,
K. 1., Boi 80. 
M'ausaukee, Wls.

ARMATl’RE W1NDERS
41.25 Į valandų ir aukščiau. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės J —

M. GOLDSCHMIDT &. CO.
1022 W. Jackson. tel. HAY. 7557

NULIŪDIMO £ VALANDOJE

r' Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

TOOL IR DIE MAKERS 
REIKALINGI

naktį shiftai. Atsikreipkite } dirb
tuvę arba pašaukite telefonu.

į HAMMOND INSTRUMENT CO. 
2915 N. Western Ave., tel. BRV. 4100

SAW. ROUTER OPERATORIAT lr 
Pagelbininkai, Medžio Išdirbėjai, 
Shipping room darbuotojai. 50c iki 
65 centus į valandų pradedant. Tai
pogi reikia Merginų dirbtuvės dar
bams — 45c J valandų pradedant.

SERVICE INDUSTRIES, INC. 
2025 So. Cahunet Avennie

8HAPER HAND reikalingas — pa
tyręs prie novelty rakandų. Pasto-

ivfls darbai, gera užmokestis.
ZUK FURNITURE COMPANY

828 No. AVells Street

VYRAS — bile amžiaus, reikalingas 
prie dišių plovimo. Darbas prasideda 
l?:30 vai. popiet. $70.00 j mėnesį 
2 valgai j dienų ir uniformas duoda
ma. Kreipkitės J —

.THE CHURCHILL HOTEL 
1255 No. State Parkuav

WATCHMEN
Pastovūs darbai vyrama, kurie ieško 
nuolatinio darbo. Turi būti blaivūs, 
lengvo svorio ir mažiau 60 metų am
žiaus. Darbas 6 naktis į savaite, o 
pradinė alga $25.20 į savaitę. Turi 
mokėti rašyti ir skaityti angliškai. 
Uniformos duodamos. Atsišaukite 
tarp 6tos ir 8tos vai. vakare.
ART KLOB, 2218 W. Cullerton‘ - —
TOOL IR DIE MAKERS. MAŠINIS
TAI RErKALTNGI. KARES DAR
BAI. KREIPKITĖS SEKANČIAI:

CECO STEEL PRODUCTS CO. 
5701 W. 26TH ST., TEL. CRA. 2510

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

i JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4608-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17A1-1742
4382-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plnnad Ir Ketvlrtad. vak. 

Iš stoties WGES (1390), au Povilu Saltlmieru.

MERGINOS
Didelė korporacija reikalauja keletu 
merginų dirbti pašto išsiuntimo 
kambaryje; pageidaujamos baigusios 
aukštesnes mokyklas, kurios moki
nosi ar rengiasi mokintis typing ir 
stenografijos srityse. Pradinė alga 
$70.00. Gera proga įsldirbti. Atsišau
kite į ROOM 2800 sekančiai;
HOUSEHOLD FINANCE OORP. 

919 No. Michigan Avenue

PARDAVĖJOS REIKALINGOS, pa
tyrimas nereikalinga. 46 A4 valandos 
darbo į savaitę. Pradinė alga $17.00 
Proga įsldirbti. Kreipkitės j — 
NEISNER BROS.—5c to *1 STORE

4255 Archer Avenue

TARNAITES
North Side rezidencijos Hotelyje, rei
kalingos. Alga $66.00 į mėnesį. Pa
šaukite telefonu — MRS. WYATT.

BITTERSWEET 7000

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos pakuoti ice cream kaušukus. 
Taipgi VYRAI ir VAIKINAI reika
lingi pagelbėti kepykloje. Patyrimas 
abiejuose darbuose nereikalingaa 
Atsišaukite 2-trame aukšte —

II.IJNOIS BAKING COMPANY 
2230 So. Union Avenue

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. WaRer Nutovr, 2900-W. S7th SL, 
Chicago, Rl.. tel. LAPayette 6098.

PARSIDUODA GREITU LAIKU 
Parsiduoda greitu laiku lotas ant 
AVestem Ave. tarp 6 9 ir 70 St. Maty
kite savininkų;

PETRĄ VENGEI,IAUSKA 
4500 S. Tahnan Ave. Tel, Laf. 4112

AGENTAS reikalingas Roseland .ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pl-

I niginis atlyginimas labri geras. At- 
' siftauk'te $ “DRAUGO” RAŠYTOS,
2334 So. Oakley Ave.. Clhlcago, Iii.,

SKAITYKITE “DRAUGĄ” SKELBKITĖS “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI 
Chicagos' i 
Lietuvių s 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-89

LACHAWIC2 IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2814 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2818

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS <908

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



4- Dt A U Q A B Trečiadienis, spalio 21, 1942
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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' Subecriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2,00; 
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų. 
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dedamos.

► 4 i ■*■ ■ ,
Entered as second-Class Matter March 31, 1016 at Chicago, Dl. 

'Under the Act of March 3, 1879.

Ginkime savo namus
Kai kraštas yra kare, kai jis ginasi nuo priešo ir nori 

išgelbėti savo santvarką, visi piliečiai, be jokio skirtu
mo, turi aukotis.

Tokiu momentu turi būti atidėta į šalį asmeninės 
ambicijos, asmeninis pelnas. Tada visi turi žinoti, kad 
reikalas eina ne už vieno kurio luomo interesus, ne už 
bet kurios grupės reikalus, bet už viso krašto ateitį.

Priįeiskime, jei mūsų priešai šį karą laimėtų... Ame
rikoje mes nebetektume laisvų institucijų, laisvos pra
monės, darbininkų unijų; nebetektume tos laisvės, ku
ria mes čia naudojamės. Mūsų laisvės rūmai virstų pe
lenų krūva.

Jei name iškyla gaisras, visi puolame gaisrą gesinti 
ir nuosavybę gelbėti. Tokiu momentu neatsižvelgiame 
į valandąs, .feęt^ dirbanąe, plušame tol, kol gaisrą užge
siname. Neatsižvelgiame nė į kitas darbo Aplinkuma h 
Dažnai sveikatą ir net gyvastį išstatome į pavojų.

Karui kilus visas kraštas atsiranda tokioj būklėj. 
Gyventojai, į nieką neatsižvelgdami, eina jį ginti. Kai 
eina mūšiai frontuose, kareiviai nepaiso valandų, jų 
neskaičiuoja. Kol priešas puotą, tol jie pleškina jo po
zicijas. Taip šiuo metu turi būti ir namų fronte.

Ir darbininkai, ir darbdaviai, ir ūkininkai, yyrai, mo
terys net ir vaikai turi dirbti į nieką neatsižvelgdami, 
nes turime reikalą su krašto gelbėjimu, su išsaugoji
mu demokratinės santvarkos, prie kurios mes naudo
jamės ir laisvėmis ir medžiaginėmis gerovėmis ir esame 
žmonėmis pilna ta žodžio prasme — laisvais ir nepri
klausomais žmonėmis.

Kas iš amerikiečių šiandien nėra įsikinkęs į tokius 
darbus, kurie veda kraštą į laimėjimą, tie nėra verti 
piliečio vardo.

Ginkime savo namus, kuriuos priešas nori sunaikinti.

antrojo tronto
Katalikų savaitinis žurnalas “A/nerica” svarsto va

dinamojo antrojo fronto klausimą.

Sis žurnalas teisingai pastebi, kad rusų armija tik
rai šauniai laikosi prie Stalinogrado. Tai yra rusų di
džiosios pastangos apginti Rusiją. Tai yra labai svar
bu visai karo eigai.

Stipriai kariaujama ir kituose frontuose.

t, Amerikos generalinis štabas nori ir siekia karą lai* 
mėti. Jie geriau, negu kas kitas, žino kada ir kur kokį 
karo žygį pradėti. Dėl to Stalinas visai neapgalvotai 
padaręs pastabą santarvininkams, kad jie savo obli
gacijų neišpildo. Tokie kaltinimai esą padaryti nelaikū 
ir ne vietoj. Stalino Laiškas Associated Press atstovui 
buvo padarytas, kad sudaryti tam tikro įspūdžio civi
liniams žmonėms. Juo lyg ir norėta pakirsti pasitikė-

1 jųaaą vyriausybėmis jr militarine vadovybe.

šiais laikais visas pasaulis pasitiki Jungtinių Vajsty-
~ bių vyriausybės žodžiu. Į ją žiūrima, kaipo į karui lai

mėti viltį. Dėl to bet koks Amerikai reiškiamas nepa
sitikėjimas vis tik gerokai užgauna amerikiečius. To
kiais laikais, kuriais taip labai yra reikalingas vienin
gumas, visokie įsišokimai turi būti sukontroliuoti šaltu 
galvojimu ir faktais.

44America” kreipia Amerikos komunistų partijos dė* 
mesį. Mat, Stalino laiškas labiausiai jai buvo taikomas. 
Toji partija pirmoje vietoje rūpinasi sovietais, o tik 
antroj vietoj stato sovietų talkininkus. “Jei jie nori 
būti laikomi amerikiečiais šiame krašte, teremia savo 
vyriausybę... Mūsų kareiviai yra prisiekę klausyti savo 
vadovybės. Mes tą vadovybę remiame’’ — taip baigia 
■avo rimt.) nj aumihih- America

Tai yra rimtos ir teisingos pastabos. , .»♦.

Abi politinės partijos — demokratai įr respublikonai 
prieš rinkimus stipriai agituoja, kad piliečiai balsuotų 
tik iuž jų sąrašą, kad nerankiotų kandidatų iš visų są
rašų.

Dėl tokos agitacijos partijų vadovybių kaltinti nega
lima.

Tai yra jų biznis stengtis pravesti visus savo kan
didatus. (

Bet tai jokiu būdu nevaržo piliečių. Jiems nėra rei
kalo savo balsą atiduoti tik. vienos partijos sąrašui — 
balotui.

Piliečiai turi teisę rinktis kandidatus iš visų sąrašų, 
t. y. iš visų partijų.

Kai kuriais atžvilgiais taip ir geriau.
Jei balsuotojas kandidatus bent kiek geriau pažįsta, 

jo pareiga yra balsuoti' sulyg savo nusimanymo už pa
čius geriausius ir teisingiausius, visai nesivaržant ar 
kandidatas bus demokratas ar respublikonas.

Lietuviams ypač yra svarbu šiemet balsuoti panašiu 
būdu.

Paklausite, kodėl?
Šįų metų rinkimuose, būtent lapkričio 3 d. Chicagos lie
tuviai turi gerą progą išrinkti du lietuvius teisėjus.

Kadangi tiedu lietuviai kandidatai — teisėjas Jonas 
Zūris ir adv. Antanas Olis nėra vienos partijos sąraše, 
bet paskiruose, būtent demokratų ir respublikonų, dėl 
to lietuviai, norėdami balsuoti už abudu, turės savo 
“balsą skaldyti”. Balsuojant už teisėjus, teisėjų sąra
šuose turės pirmiausia ieškoti Zūrio ir Olio vardo ir 
pirmiausia prie jų pavardžių po kryžiuką padėti.

Laikas mums savo tautiečius akstinti, kad jie siektų 
aukštesnių vietų politikoje ir reikia jiems padėti. Da
bar turime progą, jau ne vienam, bet keliems savo tau
tiečiams pagelbėti.

Jei, sakysime, bet kurį iš dviejų didžiųjų partijų bū
tų ne vieną lietuvį kandidatą į savo sąrašą įtraukusi, 
bet kelis, tada, aišku, labiau apsimokėtų laikytis tik 
už jos kandidatus. Bet mes taip jaučiame, kad ir de
mokratai ir respublikonai tik trupinėlius lietuviams nu- 
mete/ O8f tef it‘svarbu,’ kad mes1 būtume tiek sąmonin
gi kaipo Iietuyįai, kad balsuoti už abudu savo tautie
čius kandidatus į /teisėjus.

Svarbu ne vien patiems balsuoti, bet ir kitataučių 
paprašyti, kad jie už lietuvius balsuotų.

Taip pat labai yra svarbu, kad lietuviai kandidatai 
gautu daug balsų. Tai stiprina jų ateitį politikoje ir 
kitiems lietuvių politikams* kelią prakerta.

Atsižvelgiant į tai, yra nepaprastai svarbu, kad visi 
lietuviai piliečiai eitų į balsavimo vietas ir atliktų sa
vo svarbią pilietinę paregą, kad balsuotų.
•

Teskraido lėktuvai, teplaukia laivai, terūksta dūmai 
iš karo pramonės dirbtuvių kaminų — pirkime U. S. 
karo bonus ir užtikrinkime greitą ir visišką Berlyno- 
Tokio ašies sutriuškinimą!

1943 m. vasario ld d. visos lietuviais apgyventos apy
linkės mini Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktį. — Taip — ar ne?
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fta&ina daugiau dirbti
“Garsas” rašo:

“Mažų tautų viltys yra Amerikos ir Anglijos per
galėje, Atlanto čarterio dėsnių įvykdyme.

“Deja, lietuvių tautai nepriklausomybės niekas ne
munes, jei ji pati nedės pastangų ją įgyti. Reikia 
budėti, reikia rengtis.

“Amerikos lietuviai garbingai atlieka savo parei
gas šio karo laimėjimui sąjungininkų naudai. Tūks
tančiai lietuvių jaunuolių tarnauja ginkluotose jėgo
se, daugelis iš jų jau yra atsižymėję savo žygiais. 
Lietuviai gausiai perka karo bonus ir ženklelius, ak
tyviai dalyvauja Raudonojo Kryžiaus, vidaus apsau
gos veikloje, uoliai atlieka visus naminin fronto su
stiprinimo reikaiavįąm** kaiP Ui athekanų rinkime 
ir t. p.

“Reikią sistematingai rinkti šias žinias, ypatingai 
kiek lietuvių kilmės vyrų ir moterų aktyviai daly

vauja ginkluotose jėgose, kiek išperka karo bonų ir 
kaip kitas patriotines bei pilietines pareigas atlieka, 
prisidedant prie karo pastangų sustiprinimo. Vis tai 
bus svarbūs aigumentai, kada reiks prašyti Ameri
kos vyriausybės ir kitų sąjungininkų pagalbos Lie
tuvai.

“Jei kitoą d&ug didesnės tautos be jokios atvan
gos rūpinasi savo ateitimi, tai lietuvių tauta, neiš
skiriant jos vaikų gyvenančių įvairiuose konįinen- 
tuoęe, turi dar didesniu rimtumu budėti, veikti ir au
kotis Lietuvos nepriklausomybės atstatymui”,

Komunacių šlamštai, j ų
tarpe ir čikagiškis, pakarto
tinai rašė, kad Anglijos kar
dinolas Arthur Hinsley, 
Westminsterio arkivyskupas, 
pasmerkęs Amerikos katali
kus, kurie būk tai neramią 
Sovietų Sąjungos.

Komunistai čia plačiai 
skelbė, būk kardinolas Hins
ley padaręs tokį pareiškimą:

“Amerikos katalikai, ku
rie nenustoja kritikuoti So
vietų Rusiją, nėra ištikimi 
savo tikėjimui.

•

Kardinolas Hinsley šiomis 
dienomis prisiuntė kablegra
mą prelatui M. Ready, N. C. 
W. C. direktoriui Washing- 
ton, D. C., kurioj griežtai 
paneigia skelbiamas nesąmo
nes.

‘I made no reference what- 
soever to Catholics, Ameri
can or others, with regard 
to Russia’.

Taip pareiškė Anglijos 
kardinolas.

Toje pačioje kablegramo- 
je pasakoma, kad kardjnolo 
žodžiai buvo labai iškraipy
ti ir kad neduota jam pro
gos jų atitaisyti.

Anglijos kardinolo žodžius 
iškraipė žurnalas “Colliers” 
rugsėjo 26 d. laidoje.

•

Negražu, kad laikraščiai 
ir žurnalai skelbia neteisy
bę.

Dar blogiau, kai jie ir pra* 
šomi neatitaiso šmeižtų ir 
melagysčių.

Tuo jie pažeidžia laikraš
tinę etiką.

Komunacių spauda yra į- 
pratusi maitinti savo nelai
mingus skaitytojus insinua
cijomis ir melais. Bet iš to
kio žurnalo “Collier’s”, ro
dos, galima būtų laukti tei
singumo ir korektiškumo.

•

Amerikos katalikai gar
bingai pildo savo pilietines 
pareigas.

liai užplūdę Lietuvą, pabū
go net vaikų ir juos turėjo 
ištremti į Sibirą.

Po svietą pasidairius
Bruklyno balšavikų Bim

ba ne tik save, savo tavor
ščius, ale ir maskolius-bal- 
šavikus išjuokė. Jis rašo, 
kad tie tūkstančiai lietuvių, 
kurie buvo įšvešti į Sibirą, 
buvo “pavojingi naziai”, dėl 
to balšavikams reikėjo jais 
nusikratyti. '

Kadangi tarp išvežtųjų 
yra didelis nuošimtis vaikų, 
net 1-2 metų amžiaus, tai 
dabar daugelis pačių balša
vikų sarmatijas, kad masko

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
spalių 21 d.)

Baisus skurdas Lietuvoj... 
Iš Kopenhagos pranešama, 
kad Lietuvoj ir Lenkijoj siau 
čia baisus skurdas. To prie
žastis — vokiečių rekvizici
jos. Visi šia.ur-vakarinio fro
nto kaizerio kareiviai mai
tinami lietuvių ir lenkų duo
na.

•

Kova Baltijos jūrose..........
Šiuo metu eina didžiausi mū
šiai tarp vokiečių ir rusų 
Baltijos jūrose. Paėmę Rygą 
teutonai dabar laužiasi to 
liau į Rytus, kad .užimti Pet
rogradą.

Kai tauta šaukia savo pi
liečius kraštą ginti, katali
kai pirmieji stoja į darbą ir 
kovą.

Tą gerai žino kardinolas 
Hinsley.

Žino tą ir visi tie, kurie 
nori žinoti.

Saulės redystė išfigeriavo, 
kad kožnas vyras privalo 
būti gaspadarium ir bosu 
savo name. Ji sako abejo
janti, ar moteris turi šiokią 
—tokią pagodonę vyrui, ku 
ris nuolatos duodasi mote
riai jodinėti ant sprando 
be pasipriešinimo. Sako, mo 
teris pripranta ant tokio 
vyro žiūrėt, kaip ant asile- 
lio su ilgom ausim. Nesiran 
da, sako, ant svieto tokios 
moteries, kuri mylėtų asi
lą.

Vakar pamačiau savo 
draugą Igną Negirdėtą ir 
nustebau. Galva aprišta, 
rankos taip pat sutinusios.

— Ignai! sakau, kas tave 
taip sužalojo?

— Buvo daug priežasčių, 
— atsakė jis man.

— Kas per vienos tos 
priežastys ? — nesilioviau 
klausęs.

— Prosas, kočėlas, kavos 
puodas, molinis bliudas ir 
mašinėlė mėsai malti, šitos 
buvo priežastys...

šešęrių metų Joponįų Jo
nukui gan ilgą ląiką skau
dėjo dantis. Pagalios dan
tistas nutarė, kad reikia iš
traukti. Kai viskas buvo 
atlikta, Jonukas paprašė 
dantisto, kad duotų jam tą 
dantį namo parsinešti. Pra
šymas, žinoma, buvo paten
kintas.

Parsinešęs namo Jonu
kas dantį padeda ant stalo, 
atsineša druskos ir pildą- 
mas ant jo sako:

— Na, dabar tegul ir tau 
paskauda.

SOLOMONS KOVŲ VAIZDAS

Menininkas Harry Griasinger, U. S. marynas, vaizduoja japonų kariuomenės išlipimą 
Gruadalcanal pakrantėse. Amerikos raasbine guns ir artilerija krante, lėktuvai viršuje 
jomharduoja japonus, kada jie iš karo laivo pasiekė krantą ir išsodino savo tankus ir 
irtileriją. / . ■. ?
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CHICAGOJE l« APYIIHKESE
Chicagos Lietuvių 
Moterų Klūbas atidaro 
veikimo sezonų
“Card and bunco“ 
labdarybės naudai

Pramoga įvyks trečiadie
nio, spalio 28 d. vakare, 7:30 
vaL, Šv. Kryžiaus parapijos 
svet., Town of Lake.

Be malonios draugijos ir 
užkandžių, bus ir daug, daug 
įvairių, ir gražių dovanėlių 
taip kiekvienam stalui, kaip 
ir “durų prizų’’. Klūbietės 
nešykštauja. Kuomet duoda 
dovanas, tai yra kuomi pa
sidžiaugti. Įžanga tik 50c., o 
visas pelnas eis labdarybės 
naudai.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klūbas per keliolika metų 
savo gyvavimo sukėlė tūks
tančius dolerių labdarybės ir J 
kultūros reikalams ir visus! 
išdalino lietuvių tarpe. Da-1 
bar remia ir Amerikos karo 
pastangas. Neseniai aukojo1 
$25.00 Raudonajam Kryžiui] 
ir $25.00 ŪSO. Be to, daugi 
klūbo narių aukojo kraujo, 
Raud. Kryžiui ir turi savo 
klūbo vienetą toj įstaigoj.

CLMK pastangos vertos 
visų paramos. Rengimo šios 
pramogos komitetas darbš
tus ir jam pirmininkauja 
W,inda Byanskiene. Klūbo 
pirmininkė Della Kuraitienė 
ir visa rengimo komisija 
kviečia lietuvių visuomenę 
paremti jų parengimą skait
lingu atsilankymu. N.

Iš ALCD Klūbo 
veikimo

Cicero. — Praeito ketvir
tadienio vakare įvyko Liet.
Dukterų Klūbo metinė “Hal- 
loween Party”. Narės skait
lingai dalyvavo ir vienai na
rių, Minnie Klimienei, įteik
ta klūbo spilkutė, kurios tei- j 
kiamos narėms, išbuvusioms 
klūbe du metus, ar daugiau 
metų, ir savo darbu pasižy
mėjusioms.

Pirmininkė Polly Zacker 
gražiai vedė vakarą ir klūbo 
vardu dėkojo parapijos vi-- 
karams, kunigams Griniui, ,
Abromavičiui ir Gasiūnui už 
dalyvavimą ir gražias kal
bas. Pasigesta tik kleb. kun.
Alba vičiaus, kuris serga.
Klūbietės linki jam greit pa
sveikti.

Nors buvo “party”, bet 
pirmininkė vis tik kreipė na
rių mintis į “biznį”, nes bu
vo reikalinga darbininkių pa
rapijos bazare “bingo” sta
lui. Narės skaitlingai pasi
siūlė dirbti per likusias ba- 
zaro dienas. Taipgi buvo pri
minta metinis “Plunkett Din _ ....

i Susirinkimas
nėr”, kurį klūbas nusistatė 
vykdinti ateinantį mėnesį. Ir 
komisija tapo išrinkta. Pusė 
pelno bus skiriama įrengimui 
“kindergarten”.
t Po ’ vakarienės; klūbietės 
dainavo, linksminosi ir pil
nos gero ūpo eidamos namo 
dėkojo komisijai: Petkienei,
Pocienei, Putrimienei, Kli
mienei ir Gasiūnienei už su- i

A. V.ruošimą “party’

Adv. A. Oils, senatorius JBrooks ir adv. J. Grish

Iš Mot, Sąjungos 
2 kuopos darbuotės

Cicero. — Sąjungietės 2 
kp. po vasaros atostogų pra
dėjo smarkiai darbuotis. Pa
rapijos bazare jos turi bū
dą, kurioj visos iš eilės dar
buojasi. Narės, kurios turi 
paėmueios bazaro knygutes, 
prašomos grąžinti bazaro 
paskutinę dieną, spalio 25 
d., nes tą vakarą darysim 
laimės traukimą.

Susirinkime, laikytam spa
lio 11 d., pasigesta dviejų 
brangių asmenų: mūsų dva
sios vado kun. Albnvič-'aus 
ir.veikėjos K. Sriubienės. Lin
kime jiems greit pasveikti:

Sąjungiečių kursai, kurie 
kas metas ruošiami, nutar
ta pradėti po parapijos ba
zaro, salės virtuvėje.

Pirm. H. Statkienė prane
šė ir daugiau planų apie a- 
teinančio sezono veikimą, 
kuris bus paskelbtas vėliam

Malonus 2 kp. nugyveni 
mas, bei sutartina darbuotė 
rodo šviesią ateitį.

Korespondentė

ry . « »T to A 4|

Lietuvių delegacija, vadovaujama adv. Antano Olio, pas U. S. senatorių C. Wayland 
Brooksr Kiti delegacijos dalyviai: V. Duoba, H. Shelton, A. Lapinskai E. Kubaitis, A. 
Vanagaitis, Illinois prokuroro padėjėjas adv. J. Grish, M. Vaidyla ir A. Saldukas.

Lietuvių vakaras _ 
12-tam Warde
Šį ketvirtadienį, spalio 
22 d., Republikonų centre

12-to Wardo Reguliaria 
Republikonų skyrius šį ket
virtadienį, spalio 22 d., ren
gia “Lithuanian Nigest” sa 
vo centre 2454 W. 38th str.

prasidės • 8
vai. vakare. Kalbėtojum pa
kviestas Vilimas Duoba, pir 
mininkas Lithuanian Citi
zens League, pranešti apie 
adv. Antano Olio kandida
tūrą į Municipal Teisėjus. 
Kalbės taipgi Hector Broui- 
llet, assistant Attorney Ge
neral. Visi lietuviai užkvie- 
čiami. Komitetas

lief. Nepriklausomybes 
minėjime komitetas 
šaukia susirinkimą

Lietuvių visuomenės vei
kėjai ir vadai yra kviečiami 
į svarbų anai rink imą šį penk
tadienį, spalio 23 d., Dariaus- 
Girėno salėje, 44th St. ir 
Western Avė. 8 vai. vakare.

Šis susirinkimas ypatingai 
svarbus, nes jame 
rinktas pastovus

bu» iš- 
ko&itetas 

ir galutinai nustatyti pla
nai paminėjimo 25 metų ne
priklausomybės iškilmėms;

Lemon Jbiee
AT HOME 

TO RELIEVE

RNEMMTIC MBNS
Monay Back—If This Recipe Pails

Oood news travela fast—many of the thou- 
•ands of folka who now take lemon juto* 
for rheumatlc pain—hr»e found that by 
adding t* tableapoonfuls of Allenru to one 
tablespoonf ui-of Lemon Jotee ln a glass af 
water. they get faster relief for the aches 
and paine eaused by rheumatlam, lumbago?

It’s no surprlae elther, for Atlantu la a
15 year old formula to relleve rheumatlc 
aches and paine Tn fact—If lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru today at any live druggist. Only
16 centą—Oo lt Now.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

f

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

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

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
, Pilietybės, 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 

nuo 7So iki 3 po pietų ir 
iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. SSrd Place. Chicago, UL

SKELBKITOS “DRAUGE’

J

kad į šį 
komitetą įeitų visų organi-, 
zacijų atstovai, būtinai rei
kalinga, kad atsilankytų mū
sų veikėjai ir vadai.

Eduardas J. Kubaitis, 
Laik. komiteto sekretorius

ITCH cirrcKE*
-op Mvney tiek

For quick relief from itching eaused by eczema.
alhlete'a foot, scabies, pimplea and other itching 
condihons. uea pure, coolio& medicated. liquid 
DU D. IT. macSimON. A doctor's formula. 
Greaseleas and staintesa. Soethea. oomforta and 
quicMy čalma intense itching. 35c trial bottle 
pro ves it, or money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist ’oday for Bi B. Bt I

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MIK’ 
MIEŽINI AKO STAKO MUZ1KA- 

LENTV INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NKMPARDUOTI
TŪBOS, CLAHINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONBS. FLU- 
TES su "cases” — |86.00, >37.60, 
>46.00 tr >76.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPY
NIŠKI MANDOLINAI1. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
>6.60. >8.60, >12.60 Iki >86.00.
STRIUNINIAI BASAI — >00.00. 
>126.00 lr >160.00. BASO U2- 
DEN GALAS — >12.00. SMIČE-
LAI 8MUIKOMS. 8TRIUNINI- 
NIAMB BASAMS. VIOLAS lo 
CELLO — >1.60, >8,00, >6.06;
>10.00 Ir >16.00. Striūnos dll vi
sų virtmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >18.60, 
>23.50 >36.00. >60.00. PĖDAIS,
HI BOYS. CYMBOLSi DRUM 
HEADS pataisomi juras palau
kiant. r MOUTH PIHCE visiems 
brase tr "reed" lnetnimentama 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PMONOURAPH’ patalsymaa.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams. Triūboms. Sexaphone«g 
Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S HiMC SHOP 
•44 MazwrU Sk. CH*cto|O.

Plimksnų Kaldras
PADAROME 16 JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materialą ii nritaų 
krautuvė*— už tiktai |JQ

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, VirėuUnių

BECK'S DEPT.

3221-25 St HALSTED ST. 
* Phone: YARDS 4718

Visas darbas ir prekės yra 
| pilnai garanhinta.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAUTOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėnur šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė .

1

Labai geros rūšies motorų kailiniai, kailiukais papuoštais arta* 
cloth kotai parsIduMa nuiemIntomis kainomis. 

ATOMTra- ih' POTYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOnn CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47tfa SL Torte 2518

Urs. K. P. Dziufcak lr Duktė, Ssvl.

,10ft,OQQ STOCK LIOUtflATbOM PABPAVIMAS
HUTAI su dvejomis kelnėmis, 166% vilnoniai, $55.06 rtft 

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

VYRU MBMR6IAI O’GOddS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar u# ....................... U3

Ht M£RG4NŲ AUDKKUNVAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15j00<a St <1 RTS 
iki $85.00. Parsiduoda dabar mo.. MK

I PUR COATS, $76.00 vertės, COQ HA
Parsiduoda po tiktai ......................................................ų) AOAHI

I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų (K S* tft CK vilnoniai; sifitei, $15 verti nufamit. kaina ^OeDO W 4>O.OU

■mergaičių KOTAI! ir DRESfiS NEPAPRASTAf NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- nn 
da po tiktai ............................................... ...................t..

| $16.00 vertės BOTAI, teta mt
parsiduoda, po tiktai  .................................... MJOe/ O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

Bendradarbiai ' 
eina į talk?,

Bridgeport — Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 10 sky
rius ne tiktai darbuojasi tam 
tikslui, kuriam yra susior
ganizavus, ne tiktai padeda 
parapijos visuoee darbuose, 
bet taip pat eina į talką ir 
ten, kur mato reikalo.

Neseniai “Drauge’’ buvo 
prelato M. Krušo rašyta a- 
pie Šv. Pranciškaus seseris 
Pietų Amerikoje, kanoms la
bai reikalinga pagalba. Tėvų 
Bendradarbių 10 skyrius nu
tarė ir čia pasidarbuoti. Tam 
tikslui rengiamas didelis va
karas lapkričio 8 d., para
pijos salėj. Visas pelnas ski
riamas šv. Pranciškaus se
serims Pietų Amerikoje. Ti
kimos, kad ne tik bridgepor- 
tieėibi, bet ir kitur gyvenau* 
lieji geros- širdies lietuviai 
padės tam skyriui vakarą 
padaryti sėkmingu. A. V.

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

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ISvcilojame 
po visų 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ. 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.ra

N. HAMkjf, m*. _
MUTUAL LIQIOB COi

47G7 So. Halsted St.
Telefonu: BOULEVARD. 0014

NEŽIŪRINT KUR BUKA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —. 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR I.

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITlAPGlJTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲtj

Vienintėlia tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programų

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -I
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. M 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. tok.] 
PENKTADIENIAIS T v. ▼,

WHOLESA1E
FURNITUHE

BROKER
Dining Room Sėta — Parlor 
Sete — Bedkoom Sėta — Ragą 
— Radios — Refrigerators— 
Waahera — Mangels — and

Nationally advertised items.

'i2K±50H.| ALK ALESAUSKAS and SONS9755 So. Western Avenne 
GROvehUl 2242 FACTOHY REPRESENTATIVE

6343 South We8tern Avenuo, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 0051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGKIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ont Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų F
Protcction 
tar vour

PANAUDOKITE PRO0Ą RMARTINEHS KEHOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mtoų- įstaigoje. Jflmi indeliai rūnosflnanl alobo 
jami ir ligi RUM0.M- apdrausti per Federal Saving* and Loan In
surance Corporation. Uolume Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant paneik&lavimd.
8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA UOTUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4IT8 Joa. BL Mozeris, Sec’y. 3238 SO. HALSTED 81.

ne*

1

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neilparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes aUUome, tiesiog ii geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, f g A C
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydėio — Tikras Bargenas........ .. ••XV
BLACK BAND LUMP anglys, labai gari $i/\ 
kepimui pečiuose lr namų ttldytuvams.. Iv.OU

toto RnliMJM imrlUMil A hmiH ar suvfrK
5332 SO. LONG AVE TEL. POKTSMOUTH 9022

3B d

£1 8 . ..__i.L
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

SUČIUPTAS PAVOJINGAS 
KRIMINALISTAS

JIS MĖGO PLAUKIOTI 
IR ŽVEJOTI

Petras P. Gedrimas j Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 m., rugpiūčio 5 die 
ną, prieš išvykdamas į ka
riuomenę buvo Armour <C 
Co. inspektoriumi. Dabarti
nis Petro P. Gedrimo adre
sas yra šis: U. S. N. Trai- 
ning school (radio) Univ. 
Wis. 7th div. Madison, Wis. 
Jo tėvai yra Andriejus ir 

Agnieška Gedrimai, kurie 
senai skaito “Draugą”, yra 
geri šv. Kryžiaus parapijie
čiai ir gerų darbų rėmėjai.

Baisu ir žiauru kai vyras juokiasi 
iš gražaus gyvenimo

JI BUVO UŽPULTA FILMŲ 
ŽVAIGŽDES

Petras P. Gedrimas

Petras P. Gedrimas, gi
męs 1919 metais, sausio 31 
dieną, Chieągoje, UI., baigė 
Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
Lindblom high school; bai
gęs mokyklą 18 mėnesių bu
vo C. C. Camps. Petras pa
sižymėjo plaukiojime ir žve 
jojime.

Pabėgusius kalinius 
ieško ir federalinės 
inveslięacijos 
valdininkai

Prieš 12 dienų iš State
ville kalėjimo pabėgo Roger 
Touhy Basil Banghart ir ki
ti penki kaliniai. Pabėgu
sius kalinius stropiai ieško 
policija. Dabar prie pabėgu
sių kalinių ieškojimo prisi
dėjo ir federalinės ivestiga- 

cijos biuras.

Spaliu 27 diena 
Laivyno diena
Edward J. Kelly, Chicagos 

mayoras, išleido atsišauki
mą, kuriuo skelbiama spalių 
27 dieną Laivyno Dieną. Tą 
dienv mieste paraduos apie 
0,000 jūreivių. Paradas pra
sidės prie Columbia ave. 10 
valandą rytą.

Paradui pasibaigus mayo
ras Kelly pasakys kalbą 
prie miesto salės.

Jau kai kurie žmones 
atiduoda savo 
geležines tvoras

Seno metalo rinkimas vy
ksta sparčiai. Seno metalo 
vajuje dalyvauja visi — 
jauni ir seni. Dar nesu
rinkta tiek seno metalo 
kiek reikia. Jau kai ku
rie žmonės atiduoda savo 
geležines svoras karo pro
dukcijai. Jei žmones dar uo
liau rinks seną geležį, tai su 
sidarys didelės laužo atsar
gos, kurių labai reikia.

,'Oraujęiia • Acme teiepnvco)
Irwin Kadens, armijos de

zertyras, kidnaperis ir plė
šikas, FBI vadinamas pavo
jingu kriminalistu, buvo po
licijos sučiuptas Chieągoje, 
laike žmonių apiplėšimo Lo- 
cal Bank. ,

Ligoninėse galima 
gauti darbo

Robert L. Hunter, Illinois 
valstybės Civil Service Com
mission prezidentas, prane
šė, kad valstybės ligoninėse 
yra patarnautojams vietų, 
vadinasi ten galima gauti 
darbo. \

Karas vyksta visuose 

frontuose. Amerikos jaunuo 
liai aukojasi ir kovoja už 
žmonių laisvę. Bet atsiran
da vienas kitas jaunuolis, 
kuris pabėga iš Armijos ir 
lieka žmonių pabaisa. Tokiu 
yra irwin Kadens, armijos 
desertyras, kuris pereito pir 
madienio rytą Chieągoje bu 
vo sučiuptas sumanaus po
licininko.

Irwin Kadens apleido gar 
bingą kario postą ir nuėjo 
plėšikauti ir leido siausti sa 
vo žemiems palinkimams. 
Irwin Kadens policijai prisi 
pažino, kad padaręs 75 hol- 
dapus, užpuolęs kriminališ- 
kai penkias moteris, peršo
vęs policininką ir pavogęs 
20 automobilių. Vieni lieja 
krauja frontuose už laisvę 
ir gražesnį gyvenimą, o Ir- 
win Kadens savo šlykščiais 
žygiais juokiasi iš karių pa

sišventimo. Tai baisu ir 
Mauru!

Negana to. Irwin Kadens 
policijai pareiškęs, kad plė
šikavimo metu turėjęs ge
rus laikus ir dabar turįs pa 
slėpęs $6,000, kuriuos atė
mė iš žmonių, kurie sunkiu 
darbu buvo pelnę. Ar tai ne 
pasityčiojimas iš viso to, 
kas yra šventa ir gražu.

Irwin Kadens ir tokių da
lykų yra uždainavęs, girdi, 
jis buvo numatęs gyventi 
tik iki ketvirtadienio (spa
lių 22 d.) Jei iki tos dienos 
niekas jo nebūtų nušovęs, 
tai jis pats būtų nutraukęs 
sau gyvybės siūlą. Jam tą 
dieną sueina 33 metai.

Jei Irwin Kadens niekų 
nekalbėtų, o rodytų šiokį to 
kį gailestį už pasikaltumus, 
tai būtų ženklas, kad dar 
yra jame žmoniškumo.

■.''Draugas'' Acm» te.eohoto)
Betty Hansen, 17 metų 

amžiaus, pasakoja Los An
gelei policijai kaip ją buvo 
užpuolęs filmų žvaigždė.

Kaip ir ką siųsti kareiviams Kalėdines 
dovanas už šio kontinento ribų

mu

Kaip ten begudragalviausi, vistiek 
ankščiau ar vėliau pakliūsi į

r £ i

teisingumo rankas
Jaunuolis Victor Mule, 16 

metų amžiaus, 2317 Addi- 
son str. lankė Lake View 
high school ir jau buvo šio
je mokykloje trečioj klasė
je. Vasaros metu porą mė
nesių jis dirbo Wyler & 
Co. fabrike. Viskas gerai. 
Bet jo galvoje pradėjo kilti 
žulikiškos mintys. Jaunuo
lis fabrike pagrobė labai 
svarbią mašinos dalį, kuri 
galima gauti tik Šveicarijo
je ir be tos dalies negali vei 
kti mašina.

Ir dabar jis sugalvojo 
keistą būdą gauti iš fabriko 
menedžerio pinigų. Jaunuo*

TICKLE ?
Soothe that throat tickle which come* from a 
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.

Cough Drop. (Black or Meathol—5<.)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės tbe resisrance of 

mucous membranes of nose aod throat to 
cold infections. wheo lack of reeitt. 

ance ia due to Vitamin A deficiency.

lis parašė laišką menedže
riui reikalaudamas $1,000. 
Jis ne savo vardu reikalavo 

tų pinigų, bet kito. Jaunuo
lis laiške pažymėjo, kad* pa
skirtoj vietoj būtų atnešta 
pinigai ir ten bus grąžinta 
svarbi mašinos dalis. Ju- 
nuolis Victor Mule nuduoda 
mas, kad jį kitas į tą- vietą 
siunčia, atvyko į paskirta 
vietą, jam buvo įteiktas pa- 
pakietes be pinigų, o F.B.I. 
irgi nesnaudė ir sekė. Kada 
jaunuolis atvyko į paskirtą 
vietą, jis FBI buvo sučiup
tas ir jaunuolis prisipažino, 
kad jis buvo pagrobęs svar

bią mašinos dalį.
Dabar šis jaunuolis turės 

atsakyti už savo ‘gudrybės’ 
prieš teismą.

Labai, gaila, kad tokių jau 
nuolių atsiranda tokiais kri
tiškais ir sunkiais karo lai
kais.

rYOU GIRLS WH0 SUFFER^
i Distress From •

KMIIC FEMALE VfEAKNESS
AndVVantTo Bulld Up 

Red Blood!
Take heed lf you. Ūke eo many 
eromen and giria, have all or any one 
of theee eymptoma: Do you on auch 
dan euffer erarapa, headachee, back- 
aohe. wmk. nerroua feellnga. dla- 
treea of "lrregularltlee”, periode of 
the bluee — due to functlonal 

ethly dleturbancee? oint op womait8 most IMPOR
TANT OROAN8. Taken regularly— 
Plnkham’a Tablete help bulld up 
realėta n oe agalnet auch eymptoma. 
Thouaanda upon thouaanda ha*e re
ported benaflt. «

Then etart at once—try Lydia C. 
Plnkham'a Compound TABLBTS 
««ith added lron)—made eepecialiy 
/or teomen.

Plnkham'a Tablete are famoue not 
only to relieve monthly pain būt 
alao accompanylng veak, nerroua 
feellnga of thle nature. Tnla le be- 
cauee of their eoothlng effect on

Alao, their lron heipe bulld up r 
blood to gi ve more etrength. Pir 

ahleta are alao a hn
■Ink-

ham’e Tablete are also a fine etom- 
achlo tonlel Pollovr labai directlona.

Kalėdinės dovanos 
kariams išsiusimos 
prieš lapkričio 1 diena

Ernest J. Kruetgen, Chi
cagos pašto viršininkas, vėl 
kreipiasi į žmones laišku ir 
prašo visų tų, kurie siųs ka 
riams, esantiems už šio kon 
tinento ribų, kalėdines do
vanas, kad kalėdines dova
nas išsiųstų iki lapkričio 1 
dienos.

Jau nebetoli Kalėdų šven
tės. Daugelis lietuvių karių 
yra išvykę už šio krašto ri
bų. Jie laukia iš savo tėvų ir 
giminių dovanų;

•jį •
Tuo reikalu Chicagos paš 

to viršininkas Ernest J. 
Kruetgen yra nurodęs kaip 
reikia kalėdines dovanas 
(Christmas) siųsti, pirmiau 
šia reikia aiškiai pažymėt 
adresas kam ir kur siunčia
mas siuntinys, taip pat ir 
savo adresą reikia pažymėti 
pakiete. Turi būti siuntinys 
gerai surištas.

Jei kas siųs kariams sal- 
daines, tai jos turi būti kie
tos ir gerai sudėtos į indą, 
kad oras nepaliestų. Degtu
kai, cigarams žebthvėliai, 
gėrimai ir kita gendama me 
džiaga negalima dėti į kalė
dinį siuntinį.

Baigta originali užsire
gistravusių vyrų 
klasifikacija

Pulk. Paul G. Armstrong, 
Illinois Director of Selec- 
tive Service,, praneša, kad 
Illinois valstybėje užsiregis
travusių vyrų kariuomenėn 

i klasifikacija vietos boar- 
duose jau baigta. Ir taip 
pat pranešama, kad vyrai, 
kurie dar nėra gavę klausi
mų (ųuestionaires) lapų, tu 
ri kogreičiausiai apie tai 
pranešti boardams.

Pulk Paul G. Armstrong 
pareiškė, kad įvykdžius ori
ginalią klasifikaciją dabar 
būklė yra geresnė ir regis- 
trantai su collateral depen- 
dento (kurie turi išlaikyti 
tėvus, senelius, brolius, se
seris ir tt.) nebus šaukiami 
į karo tarnybą tol, kol ne
bus išsemti 1-A vyrai.

Kalėdinis siuntinys, siun
čiamas marinams ar sailo-I
rams už šio kontinento ribų, 
negali būti ilgesnis kaip 18 
colių; siuntinys negali būti 
sudaryti daugiau ilgio ir plo 
čio kaip 42 colių ir nesun
kesnis kaip 11 svarų; siunti 
nys turi būti batų dėžutės 
didumo. Geriausia siųsti Ka 
ledinį siuntinį šešių svarų, 
nes tada daugiau galės gau
ti kareiva siuntinių.

Ant siuntinių reikia pa
žymėti “Christmas parcel” 
ir kalėdiniai siuntiniai rei
kia išsiųsti prieš lapkričio 1 
dieną.

3,500 pančių kraujo 
kas savaitę

Raudonojo Kryžiaus Chi
cagos skyriaus kvota yra 
gauti po 3,500 pančių*krau

jo kas savaitę.

PLATINKITE “DRAUGĄ*
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Gydytojas skubėjo
susitikti su sdvo
žmona ir rado ją su-
sužeistą traukinio

Mrs. Helen Becker, 63 m., 
417,B. S. Taylor ave., Oak 
Park, pereito pirmadienio 
vakare buvo sužeista trau
kinio prie Harlem ave., pu
sė bloko nuo Grand ave., 
kur ji buvo susitariusi su 
savo vyru Dr. Paul F. 
Becker susitikti.

Dr. Paul Becker skuba ir 
mato didelį būrį žmonių, 
kurie buvo ką tai apsupę. 
Matyti, kad įvyko kokia ne 
laimė. Dr. Becker tuojau 
pribėga prie žmonių būrio 
ir sako: “aš esu gydytojas, 
gal kuo nors galiu pagelbė-- 
ti”. Jis pasilenkė prie pakri- 
tuaios moters ir pažino, kad 
tai jo žmona. Tuojau sužei
sta moteris buvo nugabenta 
į ligoninę ir ten mirė ant 
operacijos stalo.

Mažiau autobusų 
sustojimų

Jau Chieągoje kai kuriose 
vietose autobusai nebestoją. 
Panaikinta 737 autobusų su 
stojimai. Kai kurie au
tobusų sustojimai panaikin 
ti dėl gumos taupymo ir no
rima pagreitinti važiavimą.

Dar reikia senų 
radijų armijos radio 
studentams

Brig. gen. Arnold N. 
Krogstad, commanding offi 
cer of the Army Air Forces 
Technical Training Com- 
mand, pareiškė, kad dar rei 
kia senų radijų armijos ra
dio studentams. Jei kas ga
lėtų paaukoti senų radijų, 
tai tegu paskambina telefo
nu — Central 9545, atva
žiuos armijos trokas ir pa
ims dovaną.

The Army Air Forces Te 
chnical Training mokykla 
yra Chieągoje, buvusiame 
Stevens viešbuty.

New York'e 
pirmas antradienis 
be mėsos

New York, spalių 20 die
na. — šiandien New York’e 
buvo pirmas antradienis be 
mėsos. Mėsiškų valgių ne
buvo vartojama nei restora
nuose, nei viešbučiuose, nei 
namuose.

Mirė Amerikos
z * *

čigonų karalius
' r*

Meridian, Miss. spalių 20 
dieną. — Amerikos čigonų 
“karalius” EmilMichell, 85 
metų amžiaus, vakar saulei 
leidžiantis palaidotas su či
goniškomis ceremonijomis.

Po laidotuvių buvo iš
rinktas naujas čigonų ka
ralius J. O. Frank, iš Ohio, 
kuris karaliaus iki karo pa 
baigos, o po karo čigonai su 
važiavę išrinks naują kara
lių.

X Praną Šimkų, 712 West 
17 Place, patiko nelaimė dar
be — Illinois Central Rail
road Co.: dviejose vietose 
sulaužyta koja. Guli Illinois 
Central ligoninėj, 5800 So. 
Stony Island Ave.

X Kun. Valuckas praeitą 
sekmadienį atliko religines 
apeigas iškeliant bloko vė
liavą prie So. Campbell ir 
W. 43 St. Tą pačią dieną bu
vo iškelta vėliava ir bloko 
S. Artesian ir W. 43 St.

X Stasys Leparskas, 3358 
S. Lituanica Ave., veiklus 
Bridgeporto lietuvių jaunųjų 
draugijose, šiomis, dienomis 
pašauktas į kariuomenę. Pa 
lydėtas namiškių ir gausaus 
būrio draugų.

X' S. Linausko, žinomo 
West Side biznieriaus, žmo
na prieš keletą dienų susi
žeidė dešinę koją. Išnarintas 
riešo sąnarys daktaro ati
taisytas ir dabar gyja.

X Pranciška Ivanauskie
nė, žymi Dievo Apvaizdos 
parap. veikėja ir biznierka. 
vakar išvežta į ligoninę, kur 
turės pasiduoti operacijai 
Sužinoję vėliau apie ligonę 
ir kokioj ligoninėj bus daro
ma operacija, pranešime.

X A. a. kun. dr. J. Navic
ko Atminties Fondo nariu 
nori įsirašyti TT. Marijonų 
Bendradarbių Cicero sky
rius. Tuo tikslu spalio 29 d. 
rengia pramogą (“bunco par 
ty”) parapijos salėj.

X LiūdėsCo valanda aplan
kė nuoširdžios veikėjos, Mar
celės Navickienės, namus, 
nes praeitą šeštadienį, spa
lio 17 d., buvo palaidotas 
josios vyras Liudvikas Na
vickas.

X Adv. H. Sakavičius, bu
vęs 21 Wardo aid. Roppa 
sekretorius, sūnus žinomo 
West Side politikieriaus V. 
Sakavičiaus, parvyko savai
tei atostogų ir labai busy 
lankymu savo draugų. Jis 
U. S. kariuomenėj yra para- 
šutninku.

X Eleonora Joechle (bu
vusi Lekavičiūtė), 6045 So. 
Kimbark Ave., šiomis dieno 
mis susilaukė sūnaus. Viso 
je šeimoje džiaugsmas, kurį 
temdo tiktai Eleonoros tėvo, 
S. D. Lekavičiaus, kelios su
nkios operacijos Billings li
goninėj. Vakar padaryta pas 
kutinę operacija, po kurios 
tikimos ligonis pradės eiti 
sveikyn.

X Izidorius Nausėda, vie
nas Chicago lietuvių pionie
rių, biznierius ir visuome
nininkas, serga po širdies a- 
takos, kuri 'įvyko spalio 11 
d. "Daktarai deda pastangų 
pagelbėti ligoniui, kuris lar 
bai nori dalyvauti šv. Jur
gio parapijos auksinio jubi
liejaus iškilmėse, šiai para
pijai jis priklauso nuo pat 
jos įsteigimo.

REMKITE “DRAUGĄ”


