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GVADALCANALUI REIKIA GREITA PAGALBA
DIDESNIŲ KOVŲ VAIZDĄ S PIETVAKARIŲ PACIFIKE

PETAIN TARĖSI
SU KARDINOLAIS
VICHY MIESTE

Guadalcanal saloje japonų
nuostoliai nepaprastai
dideli
I

i CAROL1NE
ISLANDS'

Po to kardinolai

daugiau lėktuvų, sako lakūnai

konferavo su

PEARL HARBOR, spalio
29.—Čia aiškinama, kad So
lomon salose ir visam Piet
vakariniam Pacifike greitu
laiku reikia laukti didelių ir
svarbių įvykių. Ten ameri
kiečiai žūt būt kovoja su ja
ponais.
Pripažįstama, kad japonai
ten gausingesni už amerikie
čius. Taip pat sakoma, kad
Guadalcanal salos gynėjams
reikia greita pagalba, nes
kitaip ten bus sulaukta an
trojo Baatano.

WASHINGTON, spalio 29.
— Laivyno išleistam komu
nikate pareiškiama, kad
Guadalcanal saloje japonų
svarbiausias tikslas yra ten
atsiimti strateginį airportą,
kurį U. S. marynai ir ka
riuomenė gina. Japonų ka
riuomenė šiomis dienomis
jau buvo prasimušusi prie
to airporto. Bet amerikie
čiai priešą nušlavė.
Komunikate paž y m i m a,
kad priešo nuostoliai nepa
prastai dideli kaip vyrais,
taip ir karo reikmenimis.
PEARL HARBOR, T. H., Japonai keletą kartų buvo
spalio 29.—Grįžę iš Solomon pakartoję atakas ir visus
salų apylinkių keturi U. S. kartus jie atblokšti. Ameri
laivyno skridikai pareiškia, kiečių gi nuostoliai yra ma
kad amerikiečiai gali apgin-‘ ži, palyginus su priešo nuo
ti Guadaloanal ir kitas savo stoliais, sakoma komunika
bazes Solomons. Tik jiems te.
ten reikia daugiau lėktuvų
—tik kuo daugiau lėktuvų, U. S. bombonešiai
kurių šiandie ten pakanka
mo skaičiaus neturima.
atakavo Rabaul

Kį japonai sako
apie kovas Solomons
NEW YORK, spalio 29.—
Iš Tokijo per radiją tvirti
nama, kad japonai pažan
giuoj a Solomons salose ir
kovos toliau visu smarku
mu vyksta.
Tačiau japonai įspėjami,
kad tų kovų pasėkos vis dar
neaiškios ir nereikia per
daug pasitikėti laimėjimais.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Australija, spalio 29.—
Sąjungininkų bombonešiai iš
naujo atakavo japonų bazę
Rabaul, šiau iriuose nuo So
lomons, kad pagelbėti ame
rikiečiams Guadalcanal sa
loje grumtis su japonais.

LONDONAS. —Iš Pary
žiaus naciai per radiją pra
neša, kad U. S. valstybės
sekretorius Hull būsiąs pa
skirtas ambasadorium Mas
kvai.

spalio 29.—Mar

VICHY,

LONDONAS. — Pranešta,
kad vokiečių nelaisvėje yra
lordas Howard, mirusio buv
ambasadoriaus J. A. Valsty
bėms Sir Esme Howard sū
nūs.

šalas

Petain,

neokupuotos

Prancūzijos vyriausybės gal

va, šiandien ilgoką laiką tu
rėjo pasitarimus su
lier ir

dviem

kardinolais

prancūzų

Suhard.

Ger

Pastarasis

yra iš okupuotos Prancūzi

jos dalies.
marša

sakoma,

Paskiau,

las Petain, premjeras Lava
lis ir abu kardinolai konfe

ravo su popiežiaus nuncijum

Prancūzijai

<"Drau«aa” Acme telephoto)

Valero

arki v.

Karo veiksmai pietų Pacifike vyksta trijuose ruožuose, kur MacArthuro lėktuvai
bombarduoja japonų bazes: Lae, New Britain (1); intensyvios kovos Guadalcanal apy
dorium Vatikanui Leon Ber- linkėje (2); ir japonų laivynas atakuojamas šiaurinėje Fiji salų daly (3).
.♦

Valeri ir prancūzų ambasa

ard.
Spėjama, kad rytoj

Ber-

ard grįš Vatikanan ir popie

žiui Pijui XII praneš
turėtus pasitarimus.

apie
Kame

dalykas, nesužinota.
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Per daug gydytoju

militarizuojama
WASHINGTON, spalio 29.
—Senato darbo pakomitetas

pagaliau

susekė,

kad

per

didis skaičius gydytojų šau
kiama karo tarnybon. Sako,

tuo būdu keliamas pavojus
civiliniams

gyven tojams.

G. MacArthur-kareivis,

ne politikas
GEN. MacARTHUR STO
VYKLA, Australija, spalio
29.—Gen. MacArthur šian
dien išleido pareiškimą, kad
jis neturi nė kokios politi
nės ambicijos, kaip kas no
rėtų kitaip manyti. Sako, jo
visas noras laimėti karą ir
po to išeiti iš aktualios tar
nybos. Ir dar pažymi,^ kad
jis iš jaunatvės pasirinkęs
kareivio profesiją ir nori
iki galo kareiviu būti.

WASHINGTON, spalio 29.
— Laivyno

departamentai

paskelbė, kad Pacifike

nu

skendusiam lėktuvnešy buvo

rear adm. Leigh Noyes. Sa

koma, jis išvaduotas.

kooperuoja

skridi- mis

ir

britai

skridikai, kurie savo

rėžtu

kais

bombomis

Žmonėms važinėti

nebus patogumu

atakuojant parankūs ir nutrauks tą |-

susisiekimų linijas.

protį karo metu.

Sąjungininkų lakūnai pra

taip pat priešui kerta dide

eitą naktį sėkmingai ataka

lius smūgius.

vo vokiečių okupuotą

Ašies kariuomenė šiandie Kretą.
sukėlė

aršias

Pacific Ocean 1

ELLICEIS.

Egiptas,

amerikiečiais

.*.•••

kontratakas gaisrai.

Aerodrome

GEN. ŽIEMA
IMASI VADOVYBĖS
RUSIJOS FRONTE
Maskva praneša,

kad urvuose rasta
sušalusių vokiečių

spalio prieš sąjungininkus, įsilauWASHINGTON, spalio 29.
29.—U. S. skridikai bombo žusius į ašies pozicijas. Ta —Office of Defense ^Transnešiais, kaip čia pranešta., čiau atblokšti su dideliais portation buvo planavęs rasvarbų vaidmenį turi Egip nuostoliais. Anot išleisto ko cijonuoti žmonėms važinėji
to fronte. Jie ne vien sėk munikato, eilė ašies tankų su mus traukiniais ir busais.
mingai kovoja priešaki naikinta ir daugiau karo ne
Dabar praneša, kad racijonėse su priešu linijose, bet laisvių paimta.
navimo planą paneigęs. Sa
Spėjama, kad ašies jė
dar ir priešo užnugary skal
ko, žmonės patys ras, kad
do susisiekimų linijas. Kas goms ima trūkti žibalo ir
nereikalingi važ i n ė-j i m a i
dien jie nukerta po keletą karo reikmenų, kurių pris
tatymas trukdomas orinė jiems bus nepatogūs ir ne
priešo lėktuvų.
Su

*

apaštal. nuncijum

Išleistam komunikate pa Dėl gyventojų trūkumo ga
sakyta, kad Rabaul bazėje lima susilaukti epidemijų,
šį kartą bombomis pataiky sako pakomiteto nariai.
ta japonų karo laivui ir dar
•
kitam. Bazėje sukelti dideli
Nuskendusiam Wasp
gaisrai. Visi bombonešiai
grįžo.
buvo admirolas

CAIRO,

'

400

*• •

.GILBERTIS.

Amerikos bombonešiai yra svarbus ’
vaidmuo prieš ašj Egipto fronte


Per radiją toliau pažymi
ma, kad laivynų kovos yra
didž.ausios šiame kare
Japonų spauda taip pat
laikosi atsargumo.
Sako,
per anksti dar džiūgauti, jei
pasėkos nežinomos.
Be kitko japonai per radi
ją pažymi, kad praeitą pir
madienį esą nuskandinta ke
turi Amerikos lėktuvnešiai
ir du karo laivai.

trukbR

••

.»

Solomons išvaduoti,reikia

Skridikai didžiai įvertina
amerikiečius marynus Gua
dalcanal saloje. _ Sako, tie
vyrai kaip liūtai kovoja su
atkakliuoju priešu visomis
galimomis priemonėmis.
Jie sako, kad Guadalcanal
saloje japonai išlaipino ma
žiausia 10,000 kareivių. Kiek
jie seniau ten turėjo karei
vių, nežinoma. Tik spėjama,
kad turėjo nuo 4,000 iki 8,000.
,

marshall
• islands
••

MILĖS

salą

sukelti

WASHINGTON. — Karo
sekr. Stimson

viliasi,

kad

Pacifike dingęs kap. Ricken-

backer atsiras.

Mussoiini minėjo savo prieš 20
metų pasisekusį laimėjimą
Susidėjęs su Hitleriu fašistų vadas
italų tautų veda stačiai į balas
LONDONAS, spalio 29.—
Fašistų vadas Benito Musso
linis vakar minėjo 20 metų
sukaktį, kaip jis į savo ran
kas paėmė Italijos valsty
bės vairą. Iš pradžių jis grą
žino tvarką Italijoje. Bet
šiandien jo valdoma valsty
bė jau pradeda griūti. Taip
yra dėl to, kad jis pasišovė
Italiją padaryti imperija ir
pagaliau susidėjo su vokie
čių fiureriu Hitleriu,
šian»
die visas pasaulis juos abu
puola.

rankas, o civilinė apsaugos
tarnyba yra niekam tikusi.
Lakūnai sako, kad italų
milicininkai ir civilinės tar
nybos viršininkai slapstėsi
nuo nardančių žemai oru
britų lėktuvų.
Tai patvirtina ir patys
italų laikraščiai. Corriera
della Serą dar rugsėjo mė
nesį rašė,'kad šimtai civili
nės apsaugos vyrų buvo
pašaukta tieson dėl miestų
nenutamsymo sukėlus oro
atakų aliarmus.

MASKVA, spalio 29. —
Iš Kaukazo fronto gautomis
žiniomis, centriniam Kauka
ze vokiečiai sukėlė didelę
ofensyvą prieš rusų įsistiprinimus ir daro pažangą.
Priešas vartoja tankas, ar
tileriją ir lėktuvus. Vyksta
kovos ir pasėkos dar neži
nomos.
Stalingrado mieste vokie
čiai po kruvinų atakų apie
200 yardų plotu turėjo lik
viduoti savo šėlimą. Miesto
gynėjai apgynė savo pozici
jas. šiose kovose vokiečiai
neteko apie 3,000 vyrų ir
20 tankų, kurios suardytos, '
arba sudegintos.
Kaukazo antšlaitėse blizarda siaučia. Pranešama, kad
ten urvuose jau randama
sušalusių vokiečių.
Pareiškiama,
kad gen.
žiema greitai vyraus Rusi
jos fronte. Praeitą žiemą vo
kiečiai Rusijoje skaudžiai
nukentėjo nuo šalčių ir snie
go pusnynų.

U. S. lakūnai
atakavo Hongkonga

NEW YORK, spalio 29.—
Japonai per radiją praneša,
kad U. S. bombonešiai tre
čiąjį kartą į keturias dienas
atakavo Hongkongą. šioje
atakoje dalyvavo septyni
B-25 vidutinio didumo bom
bonešiai ir penki D-40 kovi
Po paskutinių britų atakų niai lėktuvai. Anot japonų,
Susidedamas su Hitleriu
nepadaryta jokių nuostolių.
Mussolinis šiandie virto jo prieš Italijos miestus tuojau
vergu,. Hitleris gi moka iš iš Romos pirmiausia praneš
naudoti kiekvieną, kas su ta ne apie sukeltus orinėmis Įspėjami vokiečiai
bet
juo dedasi. Dėl to pačioj tbombomis nuostolius,
1
Italijoj ima kilti nerimas. apie tai, kad miestų civili ir japonai priešai
WASHINGTON, spalio 29.
Mussolinis kuone visą italų niai 'gyventojai “ramiai”
laikęsi,
kad
tarp
jų
nebuvę
—
Federal Bureau of Inves
kariuomenę išsiuntinėjo į
“
sąmyšių.
”
Pasiskubinta
tas
tigation (FBI) viršininkas
visus karo frontus padėti
pareikšti
dėl
to,
kad
tarp
J. Edgar Hoover įspėja ja
Hitleriui. Daug italų kariuo
gyventojų
visur
pasireiškę
ponus ir vokiečius nepiliemenės su vokiečiais bendrai
dideli
sąmyšiai.
Civilinė
tar

č'us priešus, kad jie turi
kovoja Afrikoj. Daug jos
nyba
nefunkcijonavo,
nebu

laikytis jiems paskelbtų tai
yra Rusijos fronte, žymi jos
vo
kas
gesintų
sukeltus
ir
syklių, arba bus internuoti.
dalis veikia Albanijoj, Grai
šėlstančius
miestuose
gais

Hoover sako, kad kai vy
kijoj ir Jugoslavijoj. Namų
rus.
riausybė išėmė nepiliečius
saugai palikta tik viena mi
Fašistų
vadams
pasiver

italus iš priešų kategorijos,
licija, kurios priešakyje yra
gus
Hitleriui
Italijos
valsty

tai japonai ir vokiečiai prie
pats Mussoiini su keliais fa
bės
likimas
apgailėtinas.
šai pradėjo laisviau švaistyšistais pavaduotojais:
Niekas negali žinoti,
kas tys ir neigti taisykles.
Italijos milicija nėra kiek įvyks au Italija, kai ašies
Taip neturi būti, sako
reikiant kariniai išmokslin jėgos Afrikoje bus nugalė Hoover.
ta ir ji negali kaip reikiant tos. Jos gi bus nugalėtos.
WASHINGTON.—čia pa
saugoti šalies, ypač miestų Hitleris Italijos neišvaduos
rif pramonės centrų nuo prie Hitleris rūpinsis savo liki skelbta, kad Vatikanas užmežgė diplomatinius santy
šo orinių atakų. Paskutinė mu, nes ir jam ateis teisme
kius su Kinija.
mis dienomis šiaurinės Ita diena, kuri jau netoliausia.
W ASHINGTON. — Karo
lijos miestus atakavę britų
žmogaus sielos spindulis sekr. Stimson praneša, kad
lakūnai rado, kad Mussoli
nio milicija nežino nė kaip ir šešėliai atspindi jo kalbo ’Alaskoa plentas trafikui ati
daromas.
valdyti priešlėktuvines pat je.

1
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TRAUKINIO IR AUTOBUSO SUSIDCRIME 16 UŽMUŠTA

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Lieluviu pionierių

prisiminus

eI
Praslinko mėnuo nuo liūdnos mirties vieno Detroito
lietuvių pionierių, Andriaus
Gustaičio. 1917 m. iš Weatville, III., atvažiavęs su jau
na šeimynėle, įsigijęs nuo
savą namą apsigyveno Šv.'
Jurgio parapijos ribose.
Būdamas jaunas, energin
gas, su daugeliu kitų parapijonų ėjo ir kasė žemę pa
matui naujos bažnyčios. Bu-,
vo vienas iš stambesnių au
kotojų bažnyčios, vargonų ir
mokyklos fondams. Per dau
gelį metų priklausė prie S.
L. R. K. A. kp., gausiai au
kavo Tautos Fondui prisidė
damas prie Lietuvos atsta
tymo darbo.
Užaugino gražią šeimynė
lę: tris dukteris ir du sūnus.
Visi baigę parapijos mokyk
lą, kur vadovavo seserys
Pranciškietės, dėl to visi gra
žiai vartoja lietuvių kalbą.
Vyriausia Domą, vedus, gy
vena Chicago (Marąuette
Pk.) veikia visuomenės tar
pe. Kitos dvi, pavyzdingos
katalikės, augina gražiai šei
mynėles. Gi sūnus Jonas bai
gė Detroit University, aero
nautikos engineering, vedęs,
gyvena Pontiac, Mich., ir tu
rįs vieną iš parinktinių dkrbų “Associate Designers”
firmoj, yra “key man” aero
planų pramonėj. Gi jauniau
sias Vladas, tūlą laiką irgi
lankė Detroit University ir
šiandien yra instruktorium
valdžios vedamoj firmoj, pne
“Tool Designing”.
Velionio žmona, Agniete,

Teis. J. Zūris kalbės
svarbiame Demo

kratų susirinkime

Velionis Gustaitis buvo ty
kus, rimtas žmogus, ir čia
noriai ^kartot kelis kun. I. Bo
reišio laidotuvių pamokslo
žodžius. “Rašytojai parapi
jos istorijos nei nemiąėB ve
lionio vardo, nes jis huvo
tykus parapijos darbuotojas,
mokytojas, netroško garbės.
Ir kaip jis būdamas sveikas
buvo tylus-ramus, taip ir jis
kentėjo kantriai, kantriai, be
aimanavimo, nusiskundimo
per taip ilgą sunkią dviejų
metų laiką. Ir sulaukęs pir
mą šv. Rožančiaus mėnesio
dieną apleido pasaulį, tyliai,
ramiai, taip kaip tyliai, ra
miai krinta pageltę medžių
lapai. Ir taip vienas po kito
skiriasi iš mūsų tarpo pir
mieji lietuviškų parapijų kū
rėjai, lietuvybės gaivintojai,
kurių vietas niekas neužpil
dys’’.
N. N,

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS ISTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisyto
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
('"Draugu"

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

.Kviečiame visus parapijo nė, M. Green, M. Šepetys de
nus, pažįstamus atsilankyti. da pastangų, kad bankietas
Parapijos choras pradės būtų gausus. Klūbo pirm.
ruoštis prie koncerto. Gir Šatulaitienė stropiai viską
dėt, kleb. kun. J. čižausko prižiūri, kad ne tik publikos
pastangomis, bus suvaidinta sutraukus, bet įr padarius
operetė “Elenutė”. Vakaras pelno, kuris skiriamas Rau
*
įvyks po Kalėdų. Plačiau a- donajam Kryžiui.

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS

ATMOKEJIMAIS

Optometrically Aklą
Palengvina akių Įtempimą kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karit|, atitai
so trumparegyste ir
toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikua
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki
vak. Seredomis nuo pletir •
dėlioj pagal sutarti
Daigely atsitikimų akys
mos be akinių. ~

Lietuvis, Teisėjas Jonas
T. Zūris, Demokratų parti
jos kandidatas 2-tram ter
minui už Teisėją Municipal
Court, bus kalbėtojas, apart
kitų
Demokratų partijos
kandidatų svarbiame masi
niame susirinkime, kuris įvyks Gimimo Švenčiausios
Panelės parap. salėje, 68th
St. ir So. Washtenaw Avė.
Susirinkimas yra rengiamas
Lietuvių Demokratų Lygos 4712 South Ashland
Cook apskričio.

i v.

Ar.

Paulina Russian and Turkish Baths
{* šia
Modernišką
Lietuvių Įstaigą!
** ”
* iika................
......

Ultra-Violet Sunshine lr Infra Red Light
Radlations, Swediah Massage ir Mbvements.
Moteriam — Trečladlleniais.

Telefonas: VIRginia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.,... Kamp. Paulina St

Š

LIETUUS DAKTARAI*
OPTOHETRIBTAB
Pritaikina akiniu
a t« • k o mlngai »<
prieinamų įmainą

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan
Association

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

dymas su savo skambančiu
halsu. Jonas Valiukai pa
margins programą savo dai
nomis. Taipgi pirmą kartą
pasirodys muzikė pianistė ir
vargonininkė Regina Mordo-

HOSPITAL
Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir
įrengta.

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330
Pilnai įrengtas Mediko, Departmentaa gydyngul visokių ilgų —
smarkių ir liglaikinlų.
Pilnai (rengtas Chirurgijos l)epartmentas, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chlrurgal-Daktaral.

KRAUTUVBJE

my, Ultra Violet Ray, Sinusoldal

Telefonas:

Calumet 4591
DDL BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

lr kitus
gydymo.

modernlžkus

metodus

Pilnai (rengtas X-Ray Departįlas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bos atstumta, dėl stokos pinigų,
geriausias gydymas Ir priežiūra.
Kas link mokesčių, susitarsime,
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

VAROS MMS
AMERIKOS LDBTCTVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
OfUo UL VTRgini* 00M
Rscldssdjos M. t lBVgrb 8244

GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

4157 Archer Avenae
Ofiso vd: 1—8 ir 8—8:30 P. M
Trečiadieniais pagsl sutartį.
Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

TaL OAHal 6182

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. va
karai* Ofisą* uždaryta^,

WHITNEY E. TARUTIS

(Prie kampo Lak* St.)

Centrinis Ofisas:

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
IMI So. 50tfa Ave^ Cicero, DI
TeL: Cicero 7681

3133 S. HALSTED ST.

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius.

ADVOKATAS

(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Rnnm 2614

A. A.

Tai STA ta

llill

SLAKIS

Kreivas Akis
ADVOKATAS
Ištaiso.
7 So. Dearborn St.
Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė
Room 1230
S401 SO. HALSTED ST.
Ofiso
Tel.
Central 1824
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI’ DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
4645 So. Ashland Avenue

TaL TARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PRITAIKO

OFISO VALANDOS:
744 West Sfith Street
Nuo 2 iki 4 ir šuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Valandos: 11-12; 2-4 Ir 6:30-8:30
Office tel YARda 4787
Pirmadieniais tik 2-4
Namų tel PROspeet 1930
Šventadieniai* 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.ML

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

TsL YABds 2246

Ofiso TeL ............

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*.

DR. CHABlfS SEGAL
OYDYTOJAS IB CHIRUROAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UL
arti 47th Street
OFISO VALANDOS:
v*L: šuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
8eredoj pegal sutartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

4645 So. Ashland Avenue

Telefonas: HEMIock 8849

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

3241 We*t 66th Place

6757 So. Western Avė.

4631 So. Ashland Avenue

TtL REPubiic 7868

OFISO VALANDOS:

Ofiso TeL: Yards 0994
Re*. Tel.: Kenwood 4300
VALAND08
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis uuo 10 ik> 12 vai. diena,

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 0
Nedalomi* pagal sutartį

TsL OAHal 017
Raa UL: PROspeet M5» TaL Oieero 1484

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 West Marguette Rd.

GYDYTOJAS I* OHIBURGAS

1821 Sa Halsted Street

756 Wes« Sfith 8treet

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. m. Iki 1:90 p. m.
Trečiad. Ir keėtad. 9:10 a. m.
Iki 7:09 p. m.

DR. PETER T. BRAZIS

VaL: 2—4 ir 7-0 vak.
Ketvirtai ir Nedėliomis susitaias

GYDYTOJAS IB OHIBURGAS
Ofise vai * sa* 7-Ri nae

Kampas lS-tos
relefonas: OAMAL 0628, Cfalcagc

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

DANTISTAS

REZIDENCIJA:

OR. A. J. BERTASH

OFTOMETRIHTAI

1801 So. Ashland Avenae

ADVOKATAS

DR. C. VEZEUS

DR. S. BIEŽIS

OR. T. DUNDULIS

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

Nuo 10 iki 0 vai. kas dieną.
Antradienio lr ketvirtadienio

PHYSI0IAN AND SURGEON

Pilnai (rengta Physlotlierajjy Departmentas priskaitant Diather-

3241 So. Halsted St

gali sutelkti.
METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurte pašalina
via* aklų įtempimą. ..

24 vai. patarnavimas

IOS F. BUDRIK

TsL YABda WH.
.1 KEVvmS »M7.

Telefoną*:
MnSr,QCL
_______________

Dain. M. Galinienės kon
certas jau čia pat. Detroito
lietuviai pasistengkite lapkr.
8 d. koncerte dalyvauti, De
troit Institute of Arts Concert Hali, Woodward ir Kerby. Programa bus žingeidi.
M. Galinienės bus pirmas
Detroite nepaprastas pasiro-

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2202 W. Cermak
Road

_____
TRIKINIAI
___________
ELEKTRIKINIAI
TREATMENTAI
MAI TREA

VALANDOS:

telep

N E W VICTORY

DR. J. J. SIMONAITIS

or CHICAOO

Savo Sveikatą Pagerinsite Atai’ankydami

Acme

šešiolika asmenų, įskaitant keletą mokinių, buvo užmušta, o kiti sužeisti, kada De
troito autobusas susidūrė su Grand Trunk keleiviniu traukiniu. Autobuso vairuotojas,
praleidęs prekinį traukinį, važiavo per geležinkelį ir tuo laiku užbėgo keleivinis trauki
nys.

pie vakarą bus pranešta vė
liau.
Parapijos Rėmėjų Moterų
Klūbo susirinkimas įvyks
lapkr. 11 d. 7 vai. vak., baž
nyčios svetainėj. Po susirin
East Side
kimo bus lošiama “bingo”.
Visų Šventųjų dienos pa Prašoma visų narių atsilan
maldos įvyks lygiai 5 vai. kyti ir naujų narių atsivesti.
p. p., Šv. Jurgio bažnyčioj.
Bus pamaldos už mirusius,
Žinių žinelės
dveji mišparai, pamokslas ir
Vincas Medonis, Studentų
procesija.
Spalio 25 d., Tretininkų ir Profesionalų Są-gos cent
draugija surengė “bunco“ ir ro pirmininkas, pereitą šeš
“pinochle“ pramogą parapi tadienį ir sekmadienį pralei
jos naudai. Žmonių susirin do Clevelande, ten su kuo.
ko gana daug. Parapijai gra dr. Vašku tarėsi sąjungos
reikalais, ypatingai, kaip sek
žaus pelno liko.
Parapijos bazaras prasidės mingiau būtų studentai or
lapkr. 7 d. Bazaras bus su- ganizuoti.
batomis ir nedėliomis, vaka
L. M. Klūbo metinis ban
rais.
kietas
įvyks lapkr. 7 d. 8
Visų draugijų išrinkti at
stovai yra pasiryžę darbuo vai. vak., Whitteer Hotel,
tis, kad daugiausia parapi kur telpa keli šimtai publi
kos. Komisija A. Krumbliejai pelno padaryti.

DR.

■

raitė, kuri nepaprastai ga
Tą viską rengia Federa
biai pianą skambina. Ji iš cijos 4 skyr., kad meninin
pildys kelis piano solo ir a- kus tinkamai pagerbus.
kompanuos solistams.
Koresp.
Po koncerto programos
dalyviai bus pagerbti WarSKELBKITĖS “DRAUGE’
dale Hotel. Koncertui ir bamkietui pirmininkaus žymi
veikėja Ona Kratavičienė. Būkit Malonūs
Norintieji bankiete dalyvau
SAVO AKIMS I
ti, susižinokite su O. Krata- Tik vtana pora akių rtaam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami
lžegsamlnuoti Jaa modernižklausla
vičiene.
metode, kuria regėjimo mokslas

pavyzdinga katalikė — mo
tina, daug darbavusi para
pijos vakarienių rengimuose,
bazarams ir piknikams. Ne
kartą ėjo net valdybos na
rių pareigas Moterų Są-go«
54 kp., Federacijos Bkyriui,
šv. Pranciškaus Vienuolyno
Rėmėjų ir Apaštalystės Mal
dos draugijoms. Ir po šiai
dienai nenuilstančiai dirba
visuomenėj.

Bazare bus daug gražių
dovanų laimėjimui. Bus už
kandžio ir lengvųjų gėrimų.

John T. Zūris

Penktadienis, spalio 30, 1942

Reeidsndja: 8600 Sa Artedan Av*

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Kamp. įstos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
8 11d 4 popiet
7 iki 9 vakar*
ir pagal autartį.

VALANDOS* 11 v ryte iki 8 pepiO
6 Ud 9 vai. vakare

Rea. 1625 So. 50th Avenue

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. EMILY Y. KRUKAS

Tel Cicero 1484

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI«
Spec«*Ils atidarymo paslfllymas —Tik Trumpam Laikai! |skait*ma:~• Mokslinis Aktų Egiamlnavlmas • Pataisymas Len-<
ru (Vienas Reginys) • Paatrinkimas U 9 Mt
Mod. Rėmų
lr KMsal. Reg Kaina $10.00 Viskas.

$495

EGZAMINUOJA DR. 8. GRANT
Registruotai* Optometristaa k. Virt 80 M*tų Patyrimo.
Daug kitų Modemiškų Stylių Populiarėmls Kainomis.
Tai Yra Ne “Balt" Siūlymas — Mes Parduodame K* Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 6141
■ Antro* dury* nuo Montgomery Ward

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Reg. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepi* —
šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.
P*nkt, Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak.

aUlrirmd Pagal Sutarime

Vieni žmonės darbuojasi,
kaip bitės rinkdamos medų
nuo kiekvienoo gėlės, e kiti
— kaip vorai, renka tiktai
nuodus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nu® 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

Penktadienis, spalio 30, 1942
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Padėkos žodis
šiame momente sunku ras
ti tinkamus žodžius išreiški
mui, ką širdis jaučia. Ver
žiasi jausmas, o žodžių nė
ra.
Norisi išreikšti nuošir
džius padėkos žodžius kleb.
kun. I. Bore’šiui už lanky
mą mūsų vaiku mylimo tė
vo ir mamos vyro, Andriaus
Gustaičio. Ypatingai dėko
jam už taip malonu patarnavima namuose, bažnvčioi
ir ant kapu ir už taip gražu
ir užuojautos pilną pamoks
lą.

Nuoširdžiai ačiū kun. J.
Čižauskui už lankymą ligo
ninėj ir už ligoniui suteiktą
suraminimą ir paguodos žo
džius, o ypatingai už šv. Mi
šių auką.

Ačiū mūsų tėvelio drau
gui Barkauskui, kuris nuo
latos lankė ligoninėse ir na
muose, gražiame ar bloga
me ore, kurio atsilankvmas
mūsų ligoniui buvo didžiau
siu suraminimu.

Taipgi ačiū Blaževičienei
už jos dažną lankymą per
taip ilgą laiką ir už didele
šv. Mišių auką. Ačiū Moterų
Są-gos centro pirm. E. Paurazienei už patarnavimą mū
sų šeiniiai. Taipgi nuoširdžiai
dėkui čikotai už jo patarnavimą automobiliu šeimai ir
kitiems.
Prie progos tariame ačiū
graboriui D. V. Braziui už
jo mandagų patarnavimą ne
tik laidotuvėms, bet ir pri
vačiuose reikaluose.

Tariame padėkos žodžius
varg. Blažiui, dain. Jonui
Valiukui, kurie su čikagiečių
velionio žentu A. Kaminsku,
sutartinai ir pavieniai per
ištisas šv. Mišias giedojo.
Baigiant tariame padėkos
žodžius Moterų Są-gos 54 kp.
už šv. Mišias ir visų maldas,
Moterų Są-gos 67 kp. Chica
goj ir šv. Teresės draugijai
Chicagoj už šv. Mišių aukas.
Žodis ačiū rodos neapgau
bia visą padėką, kurią šir
dis jaučia, jausmo išreiškusiems liūdesio valandoj. No
rėtųsi surasti kitas žodis,
bet jo nėr — tad dar kartą
ačiū visiems grabnešiams.
šv. Mišių ir gėlių aukoto
jams.
,

f TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Moterų Są-gos

Sukaktuvių pramogos

42 kuopos jubiliejus
Grand Rapids. Mich. —
Rūgščio 27 d. buvo paminė
tas 42 ko. sidabrinis gyva
vimo jubiliejus.

Iš rvto 8 vai. per šv. Mi
šias saiungietės ėio prie šv
Komunijos “in corpore”. Va
kare surengta vakarienė, kuriou buvo pakviesta vietos
katal'kišku draugijų valdy
bos. kad sykiu su kuopa pa
sidžiaugtų jos laime sulau
kus 25 metu gyvavimo. Po
vakarienės sekė trumpa pro
grama, per kuria iteikta do
vanos narėms, kurios kuo
poj randasi nuo pat isisteigimo: Antaninai Kvietkauskienei, Viktorijai Morkevičienei ir Elenai Andriuškevičienei (Baiorinienei).
Sekančiam susirinkime nu
tarta nusifotografuoti atmin
čiai to jubiliejaus. Sekančios
dalyvavo surengime vakarie
nės: Emilija Birgelaitienė.
pirm.; Magd. Ambotavičienė>, Veronika Ralvs, Uršulė
Sakalauskienė ir Ver. Kamsickienė, rašt.

Pradžioj rugsėjo mėnesio
namuose Stasės Lanski su
rengta “surprise’’ pramogė
lė pagerbimui mūs darbščios
narės Agotos Naudžius jos
gimtadienio proga. Po užka n
džio buvo apdovanota gra
žia dovana. Gražus būrelis
narių ir draugių buvo susi
rinkusios sudėti linkėjimus
savo bendradarbei. Kuopa
taipgi linki savo narei, Ago
tai Naudžius, ilgiausių me
tų, geros sveikatos ir kad
dar ilgai galėtų su mumis
darbuotis.
* t- _
b
Pradžioj spalio mėnesio
Šiuomi norim padėkoti
namuose sąjungietės Pran
'mūs draugams, sąjungietėms
ciškos Druskienės surengta
sukaktuvių, vakarėlis pager j ir šiaip visiems svečiams,
bimui Izidoriaus ir Stasės kurie dalyvavo, ir kurie ne
Adomaičių proga 22 metų galėjo dalyvauti, surengtoj
vedybų sukaktuvių. Stasė y- pramogoj, kad mus pager
ra sąjungietė, dėl to dalyva bus 21 metų vedybų sukak
vo ir gražus būrelis sąjun- ties proga. Ypatingą padėka
giečių palinkėti savo drau priklauso mūsų tėvams Ambatavičiams, giminėms Nel
gams viso geriausio jų gy
lie ir Oscar Mohn ir mūs
venimo dienose.
pačių vaikučiams už suren
Pradžioj spalio mėnesio gimą greitu laiku tokio di
buvo suruošta šaunus vaka delio ‘surprise’. Ačiū visiems
rėlis pagerbimui Prano ir taipgi už gražią dovaną, ku
Veronikos Kamsickų proga rią mums suteikėt. Ačiū va
karo vedėjai, Veronikai Ra-

Pr.

ir Veron.

NULIŪDIMO

HELP WANTED — MOTERYS
“DRAUGO”

DARBU SKYRIUS
“DRAUGAS” HFf.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
117 No. Dearborn Street

Tel.:

RANdolnh 6488-648S

HELP WANTED — VYRAI
VYRAS reikalingas prie valymo, Janltorlo I- porterio darbų. I'astovus
darbas. Kreinkitės 1 —
ENGI.EU’OOn ET.EfTRlCAL
SUPINA’ COMPANY
3801 So. Halsted
ENGleavood 7500

Kamslckai

(OPERATORES
Reikalinga 100 patyrusiu Opera
torių dirbti Drie moteriškų dre
sių. Puikios darbo sąlygos. Aukš
čiausia piece work rata Chicagoj.
Bonus mokama už ekstra produk
ciją. Pastovūs darbai. Greitos operatorės gali padaryti nepapras
tai didelę algą.

BROTHERS

SMOLER

2300 Wabansia Avenue

PARDAVnm KRAUTUVe
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
VYRAI
mo priežastis — Ilga. KrelnkltBg prie:
IKI 60 METŲ AMŽ.
Mr. AValter Nutow. 2200 W. 37th RL,
Pastovūs darhni. gera užmokestis. Cbicago. III., tel. LAFayette 6088.

Britai planuoja
atsiimti Burmą

FEDERATED METALS
DIVISION

CHUNGKING, spalio 29.
— Wellington Koo, kinų am
baaadorius Britanijai, pa
reiškia, kad britų autorite
tai rimtai planuoja kontra
takuoti japonus Burmoje.
Jei britams pasisektų at
siimti Burma, sako Koo, ja
ponams būtų užduotas dide
lis smūgis Tolimuosiuose
Rytuose.

2230 Indianapolis Blvd.
Wliitlng, Indiana.

VYRAI
40 IKI 50 METŲ
Dieną. Ir nakt) darbai. Aukščiausia
mokestis dirbtuvėje dirbant 100%
karės darbus. Turi bflt piliečiai.
Pašaukite dėl pasitarimo — MANSFIEED 7161 ar atsišaukite prie

JEFFERSON ELECTRIC CO.
BETJAVOOD. ILL.
C A R T N E T

Dirbti prie karstų.
kančiai :

TO RELEASE FLOW OF

TOOL TK DIR MAKERS. Pa.«t»ovfls
darbai l-rno kleso vvrams. Aukštos
prloritv defense darbai. Užtenkamai
overtlme darbo.
ATLA8 TOOL & DIE WORKS

U

2881 W. 21st Street

CABTNET MAKERS ir SHATER
HANDS reikaiinei dirhti n-1e novelty
rakandu, kreinkitės sekančiai —
AMERICAN WOOD C,IRVING CO.
2387 No. Grecnvletv Ave.

VALANDOJE

Geros darbo sąlygos žinomoj kom
panijoje.
Pastovus darbas atsoko-

CURTISS CANDY CO.

KAZIMIERAS YAKSIBOGA

349 E. North Water St.

Kreipkitės į -

PARSIDUODA — du namai. Geroj
vietoje, už prieinamą kaina.
Prie
žastis pardavimo—Ilga.
KrelpkitSs
prie SAVININKO: 10753 SO. WABASH AVE.
(užpakalyje
2-tram
aukšte).
Renduojasl 6 kambarių fletas, —
3-čiame aukšte. Randasi ant 2358
So. Oakley Avenue. Naujai išdekoruoti ir yra maudynės. Renda pigi.
Sužinojimui sąlygų, šaukite telefonu:
OANAL 0836 pas Emlly Maczes, sa
vininkę.
MERGINOMS ir MOTERIMS RENDTTOJASI kambariai. Su valgiu arba
kambariai be valgio. Graž.iame na
me, gražioje apylinkėje. Dėl plates
nių informacijų, pašaukite sekančiai:
FNGI.F,WOOD 5824

Kreipkitės se

HARTMANN MAT.COLM COMPANY
847 No. Trov Street

LIVER BILE
Get a bottla ot Kruochen Salta tonlght.
Half an hour bafora braakfaat, take aa mucb
as wlll lio on a dima in a glaaa of «ater (bot
or cold) or ln your morning eup of tea or
coffee and keep tbla up for 30 daya. Kruachan
taken tbla way helpa relieve auch aymptoms
aa tiek headachee, bowel alugglahneaa and
so-called billoua lndlgeation wben due to lnaufflclent fiow of bile from the gall-bladder.
You can get Kruschen, a famoua EngUah
formula mada ln tha U. 8. ▲., at any drug
stora. You mušt be aatlafiad or money back.

MAKERS

[ mlnrui Ir intelieentlškui vyrui. Ma|, tykite Mr. Hewitt.

Mirė sna’.’o 27 d., 1942 m., 10:30 valandą vakare, sulau
kęs pu9ės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus valsčiaus. Daugėliškiu
paraniios. THhurčiu sodo. Amerikoiė išvvveno SI metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moteri Oną (po tėvais Telečenaitėi: dukteri Stanislavą; broli Povilą ir broliene Petronė
le; broli Feliksą ir broliene Olvmpia; pusseserę Salomis Pučinskiene ir jos vvra Konstantina: pusbroli Joną Paukšti ir
jo moteri Ona: pusbroli Juozapa Bla^evičia ir to moteri Ona:
pusbroli Julius Abaravičių: pusbroli Louis Raginis ir jųjų
šeimas; ir daug kitu giminiu, draugu ir pažįstamu.
Velionis priklausė prie Dariaus-Girėno American Legion
Posto No. 271.
Kūnas pašarvotas namuose: 4350 So. Rockvvell Street,
telefonas LAFayette 3192.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, spalio 31 d. Iš namu 8:00
valandą vvto bus atlydėtas i Nekalto Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės parapijos bažnvčią, kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai, Brolienės, Pusseserė,
Pusbroliai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

ADS

CLASSIFIED

LICENSE REIKALINGA

Draugiškumas yra

siela

dviejuose

viena

kūnuose.

Gyvenimas atrodo trum(Pytagoras).
pas dėl to, jog mes blogai

juo naudojamės. (Seneca).

Gražumas yra pirma do

vana moteriai. Ji pirma ją
gavo nuo jos. (Mere).

Kur dainuojama, ten būk
ramus: pikti žmonės nedai

(Než. poetas).

nuoja.

Kas iš gerų pažadėjimų,

jei nėra darbų. (Palau).

MAŠINISTAS
MAINTAINANCE MEKANIKAS

ANTHONY B. PETKUS

Reikalingi gerai istelgtoj kompanijo
je.

Pastovūs darbai atsakominglems

vyrams. Matykite Mr. Hewitt.

laidotuvių direktorius

CURTISS CANDY CO.
349 E. North Water St.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr
Išnešioti skaitytojams lalkrašč'us. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišauk te i “DRAUGO” RASTINĘ,
2334 So. Oakley Ave.. Ch'cago, IU..

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago

H

Teisybė nepakenčia tingi

nių prabangos ir neišmanė

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

lių pasipūtimo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

(įsteigta 1889 m.).

PHONE: 9000

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

fl4Jkaiflfou Rtuf'UJiiU

WAR BONDS

AMBULANCE

Patarnavimas
Dieną ir Naktj.

NARIAI

620 WEST 15TH AVENUE

Chicagos
Lietuvių

PETER TROOST
MONUMENT CO
MENIŠKI — VERTINGI

When the Marinei get their Serv
ice pack, there ia included therein a
bright ghlny new shovel caied in a
mutlin carrier. The shovel costs 68
cents and the carrier 38 cents, or
91.07 for the ensemble.

lys, kuri net iš Lowell, Mich.,
(apie 22 mylias) atvyko va
kare dalyvauti. Buvo daug
gražių linkėjimų — ačiū vi
siems. Bet ypatinga padėką
priklauso Petrui Medelinskui, kuris savo trumpoj kal
boj priminė apie jaunųjų
darbuotę dar nuo jaunų die
nų. Vienu žodžiu, širdingai
ačiū visiems.
I

STATIONARY ENGINEER

Gustai tienė ir šeima

i

21 metų vedybų sukaktuvių.
Svečių susirinko pilni na
mai, apie 60 žmonių. Vaka
ras buvo suruoštas pas rašt.
pusseserę Nellie ir Oscar
Mohn. Prie surengimo vaka
ro daugiausia prisidėjo tė
vai Aug. ir Magd. Ambatavičiai, pusseserė Nellie Mohn
ir Kamsickų dukrelė Albina,
jauna sąjungietė. Kaip prieš
kiek
' xlaiko buvo I“M. D.” rašyta, tikrai, gal, tiktai mūs
kuopoj randasi narės trijų
eilių gimimų: motina (Ambatavičienė), duktė (Kamsickienė) ir anūkė (Albina).
Duktė Kamsickienė kp. rast.
jau 6 metai.
V.M.K.—42

• Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

Laidotuvių
Direktorių

PASKUTINIS

Asociacijos.

PAGERBIMAS
I. I. ZOLP

PASITIKĖJIMO MUMIS

1046 WEST 46th STREET

Phone YARDS 0781

REKORDAS

MAŽEIKA

ŠI firma virš 50 m. to*
pačios šeimos rankose!

EVANAUSKAS

8819 LITUANICA AVE.

Phones YARDS 1188-89

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

LACHAWTCZ IB SŪNUS
Memorials

Workmanshlp

Erected

and

Material

Unexcelled —

and Obtainable at Lowest' Prices.
These lntrenchlng ghovels are
used by the Marines around camp,
digglng trenches, aetting up barbed
wlre entanglfments and ln many
other way«. Your purchase of War
Bondi and Stamps every pay day can
readily eųuip our forces with these
necessary implements for warfare.
Invest at least ten percent of your
income every pay day. Buy War
Bonds and Stamps from your benk,
your poatofflce and at retail store*.
U. S. 7 rcacery Dtfrtmtnl

PERSKAITĘ “DRAUGĄ"
DUOKITE JĮ KITIEMS

SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T.
2814 WEST 23rd PLACE

Anywhere

BUY U. 8 WAR BONDS WTTH THE SAVTNGT

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

MODERNI ffvMin* PARODA4585 W. Washinerton Blvd.
Tel. ESTebrook 8645

VALANDOS; Kasdien 9-9

v.

unber of Ooraoneroe.

REZIDENCIJA •

5919 Sonth Trov St
Tel. REPublic 4298

vak.; fieitad. lr Sekm. 9-8 vaL

10821 SO. MICHIGAN AVE.

8807 LITUANICA AVENUE

KREIPKITRH PRIE LIETUVIO

Member of the T/tthmuilan

L. BUKAUSKAS

Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Phone PULLMAN 9081

ANTANAS M. PHILLIPS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

JOHN W. PACHANKIS

Tel. PULLMAN 1270
Phone CANAL 2513

4848 80. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE 8572

-

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.
i* stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

P. I. RIDIKAS
8804 SO. HALSTED STREET
710 W. I8th STREET
i
Telephone YARDS 1419

*111 f»l

«
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Čekų nepriklausomybės minėjimas
Šio mėnesio pabaigoje, būtent spalių 28 dieną Čeko
slovakija minėjo savo nepriklausomybės sukaktuves.
Tą įvykį ypač iškilmingai minėjo Chicagoje gyveną
čekai.
1918 m. spalių 18 d. Thomas Masaryk, Edvard Beneš
ir Milan Ratislav Štefanik paskelbė Čekoslovakijos ne
priklausomybės aktą. Spalių 28 d. tais pačiais metais
čekai, atsiliepdami į paskelbtąjį aktą, sukilo prieš Aus
tro-Vengriją. Dėl to toji diena ir minima, kaipo Čeko
slovakijos nepriklausomybės šventė.
Nuo nelaimingosios Municho konferencijos Čekoslo
vakijos žmonės negali viešai švęsti savo nepriklauso
mybės dienos. Tačiau vokiečiai okupantai negali išrauti
iš čekų širdžių ir minčių nepriklausomybės idėjos ir ją
nuslopinti. Ji yra gyva ir, matome iš čekų veiklos, pa
siliks gyva. '
Čekoslovakijos žmonės nepaprastai daug nukenčia nuo
okupantų nacių vedamo teroro.
1930 m. lapkričio 17 d. buvo nužudyta 150 Pragos
universiteto studentų ir trys tūkstančiai uždaryta kon
centracijos stovyklose, jp kurių aštuoni šimtai labai
skaudžiai nukentėjo dėl surengtų demonstracijų.

1940 m. spalių mėn. keli tūkstančiai žymių čekų —
profesorių, aukštų karininkų, sokolų suimta, iš kuriu
šimtai nužudyta arba mirtinai nukankinta.
1941 nu spalių mėn. Hitleris pasiuntė Čekoslovakijon savo žymiausią budelį Reinhardt Heydrich, kuris
tiesiog nežmoniškai terorizavo to krašto žmones. Tada
išžudyta tūkstančiai inteligentijos, kurių tarpe buvo ir
bažnyčios dignitarų. Tose teroro bangose žuvo ir pats
kruvinasis Heydrich. Jį nužudė sukilę prieš jo žiauru
mus žmonės. Dėl šio vieno nacių hudelio mirties buvo
išžudyta tūkstančiai visai nekaltų žmonių, buvo visai
sunaikinti miesteliai Lidice ir Ležaky, išfcudant ten visas
čekų šeimas.
Šiemet čekų tauta dar skaudesnioee sąlygose mini
savo krašto nepriklausomybės dieną. Yra padidėję žmo
nių persekiojimai, žmonių apiplėšimai. Pavergtosios Če
koslovakijos gyventojai yra priversti kęsti ir dvasinį
ir materialinį skurdą. Bet kad ir kankinama ir perse
kiojama čekų tauta, "laisvės ir nepriklausomybės idėjos
neišsižada ir neišsižadės.
Reikia linkėti, kad Čekoslovakija, kaip ir kitos nacių
pavergtos tautos, kuo greičiausiai išsilaisvintų.
Taip įvyks, kai Jungtinės Tautos sutriuškins BerlynoTokio ašį. Juo daugiau remsime demokratijų karo pas
tangas, juo greičiau pavergtosios tautos susilauks išsi
laisvinimo dienos.

Japonai siaučia, bet... ateis jiems galas
Jungtinių Valstybių karas su Japonija vis labiau įsi
siūbuoja. Ir visuomenė į tą frontą daugiau dėmesio ima
kreipti. Ir tai yra visai natūralu, nes čia Amerikos vy
rai grumiasi eu japonais, užpuolusiais Amerikos teri
toriją.
Pietvakarinėj Pacifiko okeano daly eina, kaip sako
ma, pirmos klasės mūšiai, kad išlaikyti Guadalcanal
salos dalį, kurią atėmė nuo japonų rugpjūčio 7 d. Pie
tinėj daly amerikiečiai laikosi septynių mailių žemės
plote, kuris turi geriausius maudynių pliažus. Kita kraš
to dalis yra kalnai ir džiuugliai, kur japonai yra pasi
traukę ir kur jie dar tebesilaiko. Spalių 15 d., kaip pra
nešama, japonams atsiųsta daugiau karo jėgų. Tai reiš
kia, kad japonai yra užsimoję daryti didžiausių pas
tangų, kad ir vėl pasigrobti Guadalcanalą. Kas ten šiuo
momentu vyksta, sunku pasakyti. Vienas dalykas yra
aiškus, kad Japonija aplink Solomons salas turi turėti
dideles karo laivyno jėgas, jei pajėgia pervežti dausriau
ka rlg pro amerikiečiij bazės šalį.

Japonija pasigyrė jau okupavusi visą Borneo, po Aus
tralijos didžiausią salą pasauly. Prieš okupantus ten
kovojo amerikiečių, britų ir olandų jėgos. Japonai už
grobė ir daugiau salų, kur steigia savo laivyno ir lėk
tuvų bazes. Iš to galima numanyti, kad jie, japonai, ren
giasi tolimesnei ofėnsyvai. Jie naudoja tokią taktiką,
kad nepereiti į defensyvą, o vis užpuldinėti. Jei japo
nams pavyktų užimti Guadalcanal salą, galimas daly
kas, kad jie veržtųs toliau į rytpiečius, kur Jungtinės
Valstybės yra įsteigusios bazes, kad apsaugoti susisie
kimą su Australija.
Iš šių kelių trumpų pastabų aišku, kaip svarbus yra
Piaęifiko karo frontas ir kaip rimto dėmesio reiklia į jį
kreipti. Reikalą turima ne bet su kokiu priešu, bet stip
riu, pasalingu, kurio žiaurumas nuo seniai yra žinomas.
Bet, mes tikime, kad japonų kruvinam siautimui Pa
cifike puikūs ir narsūs Amerikos kariai padarys galą.
Reikia tik jų ten daugiau pasiųsti — pasiųsti gerai pa
ruoštus ir gerai apginkluotus.

•

Kataliku Bažnyčia ir naciai
I
Amerikos katalikų veikimo centras — National Catho
lic Welfare Conference išleido 83 puslapių knygą, pa
vadintą “Nacių karas prieš Katalikų Bažnyčią” (The
Nazis War Against the Catholic Church). Šioje kny
goje randame labai daug žinių apie nacių persekiojimą
Katalikų Bažnyčios pačioje Vokietijoj^ ir okupuotuose
kraštuose.
Hitleris, kaip visi jau gerai žinome, sistematingai ir
žiauriai persekioja krikščionybę. Prieš Katalikų Baž
nyčią ypač jis žiauriai kovoja. Mat, katalikų vadai ne
daro jam nuolaidų, neina į kompromisus ir drąsiai sto
vi už tikinčiųjų žmonių šventas teises.
Gerai, kad N. C. W. C. užsimojo plačiau supažin
dinti pasaulį su katalikų, velkančių baisų nacių jungą,
vargais ir kančiomis.

Rusų santykiai su japonais
Vašingtone sužinota, kad Stalinas ir kiti sovietų ly
deriai esą patenkinti, kad Jungtinių Valstybių karo
operacijos Pacifike sulaiko japonus nuo puolimo Sibi
ran. Ir savo ruožtu sovietų vadai deda didžiausių pas
tangų, kad palaikyti santykius su Japonija taip, kaip
jie dabar yra. Rusijos valdininkai apie Japoniją kalba
kuo mažiausiai. Esą, jei bus reikalas, su japonais ru
sai kariaus, tačiau jokiu būdu nenori sudaryti naujo
karo fronto tolimuose rytuose.
Vadinas, Amerika turi atidaryti antrąjį frontą Eu
ropoje, kad tuo padėti' Sovietų Rusijai, tačiau Sovietų
Rusija jokiu būdu nenori pradėti fronto prieš japonus,
kad padėti Amerikai.
Bet dėl to mes nesirūpiname. Naujų frontų atidarymo
reikalus tesprendžia visų jungtinių tautų militariniai
ekspertai. Tai yra jų reikalas.

SPAUDOS APŽVALGA j
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Ne už "tarybas“, bet už nepriklausomybę

ff

Wendell VVillkie teisybę
pasakė.
Indijos klausimas yra la
bai svarbus ir aktualus.
Ir tasai klausimas labai
gyvai turi rūpėti Jungti
nėms Valstybėms.
Pirmoje vietoje, rišant In
dijos ateities reikalą, Ame
rikos politikai turi įsigyti
pilniausią indėnų pasitikėji
mą.
Kai jiems kalba anglai,
kad po šio karo Indija gaus
nepriklausomybę, indėnų va
dai tam nevisai nori tikėti.
Jiems jau pirmiau tokių
pažadų buvo duota.
Čia kaip tik bus reikalin
ga Amerikos parama.
Indėnai, suprantama, no-1
ri būti tikri, kad Amerika
šimtu nuošimčių stovėtų už
Indijos nepriklausomybę ir
kad Amerikos santarvinin
kai anglai būtų priversti sa
vo pažadą išpildyti.

Ne vien Indijos, bet ir ki
tų tautų bei valstybių klau
simą rišant, Jungtinės Tau
tos panašios taisyklės turės
laikytis.
Jos turės) prižiūrėti, kad
kurioje nors iš jų imperializ
mo pabaisa nepradėtų savo
galvą kelti.
Reiks saugoti, kad Atlanto
Čarterio dėsniai visa pilnu
ma būtų vykdomi į gyveni
mą.
Amerika ir Rusija turės
žiūrėti, kad anglai pildytų
savo duotąjį žodį indėnams
ir kitiems. Amerika ir An
glija turės saugoti, kad Ru
sija nesiektų tų teritorijų,
kurios jai nepriklauso.
Svarbiausias šiuo žvilgs
niu vaidmuo, žinoma, teks Amerikai, kuri sau nieko ne
siekia užkariauti, bet tik no
ri savo teritorijas apginti
ir ašies pavergtąsias tautas
išlaisvinti.

Po svietą pasidairius
Tai čėsais, kai Mussolini
Italijoj buvo didelė pompa,
vienoj gazietoj rašyta, kad
tasai dučė turįs tūkstantį
veidų ir yra vadinamas tūkstantveidis Mussolinis. Esą,
vienoks jo veidas esti kai
būna šeimos rately, kitoks
kai smuikuoja, k toks kai
sportuoja, kitoks kai pra
kalbą fašistams sako, kitoks
kai su diplomatais kalba,
kitoks kai pats karalius jam
čėstį atiduoda (nu3ilenkia)
ir taip toliau.

Dabar, greičiausiai, Mu
ssolinio veidas pasidarė vie
nodas—pilnas išgasties, nes
kasdien jam vaidenas besi
artinantis baisus rytojus už
tai, kad besibučiuodamas su
Hitleriu, jis savo valstybę
privedė prie pražūties kraš
to.

(Iš “Draugo”, 1917 metų
spalių 30 d.)
Lietuvis inžinierius dirba
Rusijai.... Inžinierius Naru
ševičius su viena Tokijos fir
ma padarė sutartį, sulyg ku
ria Rusijai bus pristatyta
daug vagonų, kurių jai labai
trūksta.

Berlyno vaikai basi.... Pra
nešama, kad Berlyne vaikai
eina į mokyklas basomis ko
jomis, nes pritrūko avaly
nės.

Gazietose aną dien radau,
kad prieš 30 metų Paryžiu
je buvo išrasta dagadlyva lo
va, kuri labai būtų praver
tu ir negalintiems užmigti
ir dideliems miegaliams. Lo
va kaip paprasta lova, bet
kada žmogus į ją atsigula,
tai kūno svoris jos dugne
pajudina įtaisytą instrumen
tą, kuris užgroja saldžią,
migdančią melrodiją. Vie
nam lovos gale įdėtas budilninkas, kurį guldamas į lo
vą užstato, kad prikeltų iš
miego. Kada tas budilninkas pradeda rėkti, tai gulin
tis turi tuojau keltis. Jei
per penkias minutes jis ne
atsikelia, tuomet lovos dug
nas iškrinta, žinoma, iškrin
ta ir pats miegalis.
Tikrai gera lova.

Po cicilistų prakalbų išė
ję du vyrai kalbasi:
— Tai ką tu manai,
Džiordž, ar tikrai jjus taip,
kaip kalbėtojas pasakojo,
kad jie visam sviete sukels
revoliuciją, tai ne tik tau
toms, ale ir šeimynoms ir
visiems bus liuosybė?
— Man rodos būtų neper
geriausiai. Tik žiūrėk, kai
žmogaus pilve pasidaro liuo
sybė, tai ji žmogų privargi
na, o pasidarius liuosybei
visas sviete nežinotum žmo
gus nei kur dėtis. Tegul ba
la tokią liuosybę!

Spicpirvirvio Dumkos
Hitleris savo kalboje ru
sus pavadino “balų gyvū
nais”. Bet tie gyvūnai pasi
rodė gudresni, miestų žvė
riukai: įvedė nacius į balas
ir su^ purvu sumaišė.

Drebėk, Jeruzaliau: Bolše
vikas ir nelabai senai Ame
riką aršiai dergęs Andriulis
paskelbė “moraliai” bausiąs
visus nebolševikus. Vaje, jer
gutėliau! Vagis mokins tei
singus žmones teisybės!

Tai ateit'es dalykai.
“Darbininkas” rašo:
Dabar visos Jungtinės Tau
Ir Indija privalo dėtis prie
“Lietuva nori laisvai ir demokratiškai gyventi ir tos privalo dėti visas savo to laimėjimo, jei ji nori, kad
tvarkyti; ji nenori svetimiems vergauti, kaip nenori galimas pastangas, kad lai Amerika rūpintųs jos atei
vergauti ir kitos pavergtos tautos.
mėti karą ir taiką.
timi ir ją užstotų.
Komunįstai nei neparausta, sakydami, kad “Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji
LfiKTUVNE&lS WASP DEGA PIETŲ PACIFIKE
Taryba yna vienintėlis tlesotas visų Lietuvos žmonių
atstovas ir aparatas”.
Mūsų tauta ir visos kitos kultūringos tautos žino,
kad tas komunistų minimas “atstovas” ir tas “apa
ratas” buvo sukurtas ir pastatytas svetimos valsty
bės, ir jis buvo atsakomiugas ne mūsų tautai, bet sve
timos valstybės vyriausybei.
Lietuvių tauta niekad nėra užtvirtinus tos svetimų
sukurtos “tarybos”, ir ne tik lietuvių tauta nėra už
gytus, bet jos nėra pripažinusi nei viena demokratinė
valstybė.
Nepriklausomos Lietuvos atstovai tebėra Anglijoj.
Jungtinėse Valstybėse ir kitose valstybėse. Nei vie
na valstybė nėra pripažinusi komunistų skelbiamos
“tarybos”. Tai kaip komunistai gali skelbti, kad toji
“taryba” yra “atstovas” ir “apartas” Lietuvos, kuo
met lietuvių tauta jos nepripažįsta!
Naciai taip pat skelbia savo sudarytą “tarybą”,
sakydami, kad ji atstovauja — Lietuvą, bet visi ge
rai Žino, kad Lietuvos lietuviai neturėjo laisvės suda
lyti sau tinkamą tarybą. Lietuvos gyventojai prie
šinosi pirmajai okupacijai, priešinasi ir dabartiniai.
Tai kam dabar kelti ant šakių tokias “tarybas”,
kurios yra mūsų tautos pasmerktos.
U. S. lėktuvnešį Wasp apėmė liepsnos Solomon salų mūšiuose, po to japonų trys tor
Lietuvių tauta kovoja ne dėl “tarybų”, bet dėl ne pedos pataikė į šį lėktuvnešį. Lėktuvnešis Wasp lydėjo karo medžiagą, vežamą į Gua
priklausomybės.”
dalcanal salą.

DRAUGAS

Penktadienis, spalio 30, 1942

SĄJUNGININKAI SĖKMINGAI KOVOJA EGIPTE

Kaip organizavosi ir veikė
italų fašistai Amerikoje

Nacių byloje atskleidžiami
nauji dalykai

- Tūkstantinės Mussolinio kariams paremti.
- Nuotykis su italais fašistais Kaune. 10,000 juodmarškiniu USA žemėse. - Slap
toji špionažo organizacija OVRA. - Kaip ji
terorizavo nefašisius italus. - Fašistu cenzūra
Amerikoje.
Du milijonai iš Italijos
Kai 1930 metais buvo da
rytas Amerikoje visuotinas
gyventojų surašinėjimas, bu
vo rasta, kad USA žemėse
yra apie du milijonu žmo
nių gimusių Italijoje. Musso
linis, įsistiprinęs Italijoje,
tuojau pradėjo domėtis sa
vo tautos žmonėmis Ameri
koje. Fašizmo kūrėjas turė
jo didelius planus ir jis bu
vo, be kitų dalykų, susirū
pinęs gauti kuo daugiau
lėšų jų pra vedimui. Jis neapsivylę. Pradėtieji organi
zuoti Amerikos italai pasiun
tė nevieną tūkstantinį dole
rių, kuriuos fašizmo tėvynė
sunaudojo kovai su Etijopiia.
Suprantama, kad šitame ir
kituose sąjūdžiuose čia nema
žai parodė iniciatyvos italų
konsulatas Amerikoje, kurio
nariai važinėjo su karštomis
fašistinėmis
prakalbomis,
konsulato tarnautojai uoliai
palaikė ryšį tarp italų vie
šų ir slaptų organizacijų
Amerikoje ir Italijoje. USA
policijai žinomi atsitikimai
<2iūr.: M. Dies “The Trojan
Horse in America” pusi.
332 ir sek.) kada Italijos
konsulatų tarnautojai gąsino Amerikoje gyvenantiems
italams bausmėmis ir kitais
nemalonumais, jei tik jie
nesilaikys nustatytos lini
jos.

Mane Kaune “atakavo”
italas fašistas
Tokie dalykai pas fašisnenaujiena. Ir man pačiam
su tuo teko susidurti: kar
tą Lietuvos jaunalietuviai
(Tautininkų jaunimo orga
nizacija) turėjo savo kažko
kį kongresą, į kurį be kitų
svečių atsilankė ir jaunas
italas fašistas Voltą. Par
grįžęs į Italiją jisai aprašy
damas to kongreso įspū
džius labai prastai atsiliepė
apie Lietuvą ir Lietuvos
žmones. “XX Amžiaus” ben
dradarbis pranešė tą mums
ir mes apie tai plačiai para
šėme laikraštyje. Pasitaikė,
kad apie tą laiką mūsų dien
raštyje tilpo ir daugiau ži
nelių apie fašistus, kurios
jiems buvo ne prie širdies.
Tik staiga vieną dieną sus
kamba telefonas — ii Italų
pasiuntinybės Kaune. Atsi
liepęs išgirdau jų spaudos
attache’s, kažkokio ten gra
fo balsą kurs žiauriu tonu
ėmė bartis, kam mes rašo
me prieš fašistinę Italiją ir
ėmė grąsinti, kad jie imsis
griežtų priemonių. Įkaitęs
fašistas kalbėjo:

— Neišgelbės

sų ranka pasieks Jus ir Lie
tuvoje...
Iš tų jo grąsinimų, žino
ma, nieko neišėjo. Buvo
pranešta atatlnk3moms įs
taigoms. Po kiek laiko pa
tys italai atšaukė Šį savo
Radiofųto iš Cairo praneša, kad britų iroaai gabena pėstininkus kardus, veržiantis
spaudos skyriaus vedėją, į į priešo linijas, per minų laukus laike ofeas y vos vakarų tyrumose. “Ašies” tankai pra
jo vietą paskirdami kitą laimėjo pirmąjį pasjpriešin mą prieš sąjungininkų jėgas. Sąjungininkai veržiasi pirmyn,
blaivesnį. Bet vis dėlto tas nežiūrint artimų minų sprogimų.
kad ir smulkus faktelis pa
rodo, kaip fašistai atkak
mokratai šaukia kad remti
liai, kartais net įžūliai sie
Prezidentą Rooseveltą. Aš
Į
'
kia savo tikslų.
manau kad nėra tokio pi
todėl buvo atsikreipimas į
REPUBLIKONŲ
liečio katras neremtų mūsų
partijos viršūnes, kad per
10,000 juodmarškiniu ir '
Prezidentą. Prezidentas Roo
statytų ir išrinktų lietuvį į
100,000 prijaučiančių
seveltas yra visos šalies pre
Išrinkim dar vien?
bile urėdą. Čionai yra dvi
zidentas, bet tai nereiškia
partijos — respublikonų ir
Bet grįžkime vėl prie
kad negalima turėti mažu
demokratų, ir jų principai
Amerikos. Taigi Mussoliniui lietuvį teisėj?
mą, katra prižiūrėtų tvarka
Javus ženklą pradėtas sąjū I Mes, lietuviai, dažnai nu skyriasi nekuriuose klausi
kaip dahar daro Republikodis Amerikoje. Konsulatų siskundžiamo, kad neturime muose. Bet žmonės taip pat
nai. Į šį karą stoja lygiai
arnautojams bei kitiems didesnės ir geresnės įtakos skiriasi kas link nekuriu pa
Demokratas ir Republiko
atsiųstiems iš Italijos ar iš politikoje. Keno kaltė už to matinių klausimų ir balsuo
nas ir kada jauno! s arba
zietinių
žmonių paruoš kią padėtį. Aš neužimsiu dis- ja už tuos kandidatus, kur'e
jaunuolė įstoja į kariuome
tiems agitatoriams padedant kusijųšiose skiltyse, nes tai prižada gerbūvį ir taip to
nę tai neklausė ar tu esi
Jungtinės Valstybėse susi per didelė istorija. Bet lai liau.
Tie patys žmonės vieną Republikonas ar Demokra
organizavo apie 10,000 judd kas nuo laiko stengiamės
tas? Todėl norėdami palai
marškinių (fašistinės orga statyti kandidatūras į įvai kartą balsuoja už vienos par
kyti tą dviejų partijų sistenizacijos narių), gi tų Ame rias valdiškas vietas be pa tijos kandidatus, o po kelio
ma arba tikra deznokratija,
rikos fašistinių organizaci sekmių. Tie, kurie statė kan likos dietų permaino ir bal
tai nenorėkime būti vienos
jų mitinguose dalyvavo apie didatūras, darė su vienu tiks suoja už antros partijos. De
bemokratą
partijos šalinin
'.00,000 šiame krašte gyve iu, pakelti lietuvių vardą ir mokratai jau įsigalėjo per
garsinti lietuvius kaipo tau praeitus 10 metų ir jau mū kai nes tuose šalyse kur yra
nančių italų.
tiečius.
sų žmonės pradeda nerimau viena partija ten laisvės
Dieso komitetui buvo ži
Kadangi kelas į valdišką ti, kad taksai yra brangūs; nerasi.
noma, kad Amerikoje italai vietą yra per viemą arba ant
Visi piliečiai stovi remti
nekurios laisvės jau suvar
turi savo slaptą špionažo rą dominuojančią partiją.
žytos; pristeigta biurų, tau valdžia bet tas nereiškia
organizaciją O. V. R. A. Ji
relių ir daug visokių atsira kad dabartine Washingtono
palaikė glaudžius ryš.us su “Ištikimybės įžadas
do naujų valdininkų, taūp Administracija tai yra am
italų konsulatu. Ta slapta Mussoliniui”
kad savininkas nimo jau y- žiną valdžia. Ji yra tiktai
fašistų organizacija turėjo
Italų vaikams Amerikoje ra pastumdėlis ir negali pa liglaikinė, o šiuo laiku Pre
tiek drąsos, kad net pasi
fašistai stengėsi įbrukti spe sirinkti rend auninką arba zidentas Rooseveltas nėra
kviesdavo Amerikos italus,
gauti prieinamą atlyginimą kandidatas į Prezidentus.
kuzių veikimas nepatikda dalius Italijoje išleistus ran
už butus ir panašiai. Įsiga Čia tai pasireiškia kad De
vo fašistams ir grąsinimas kvedžius, kuriuos nemažai
fašistinės propagandos. Sa lėjo Demokratų partijos vir mokratų viršūnės vielais no
versdavo pfisidėti prie fašūnės taip, kad Chicagoje ri įeiti į valdiškas vietas
' šistų ar bent nutraukti kysime, tokioje knygoje, už
vardintoje “Andiamo ir Ita- ir apylinkėj niekas negali prisikabinę prie Prezidento
jiems nepalankų veikimą,
kandidatuoti į bile vietą be Roosevelto skverno.
lio”, pusi. 38 rašoma:
j 7 dienraščiai
Mes kurie palaikėme Re— Visos liberališkosios ir tos politiškos “mašinos”,
USA fašistai, veikdami demokratinės vyriausybės, kuri jau gana sauvaliauja. publikonų partijos princi
{Italijos pavyzdžiu, labai di kokios tik buvo prieš fašiz Ką ta mašina davė lietu pus, gerai žinome kas įvyko
delį dėmėsį kreipė į spaudą mo įsigalėjimą Italijoje ne- viams? Vieną teisėją ir ke 1640 rinkimuose ir jeigu ne
letą mažų darbelių. Bet ne būtų buvę tos partijos Lie
ir į savo propagandą tarp įstengė palaikyti tvarkos'
Kitoje itališkoje knygoje, biU vietą ta mašina pasilai- tuvių šalininkų tai šiandien
Jaunimo. Jungtinėse Ameri
nebūtų buvę Lietuvio kan
kos Valstybės italai fašistai kuri pavadinti “Ištikimybės ko sau.

IS POLITIKOS LAUKO

turėjo net septynis dienraš
čius, kurie daugiau ar ma
žiau, bet buyo priklausomi
nuo fašistų centralės Romo
je. Kiekvienoje tų laikraš
čių redakcijoje buvo fašistų
atstovas, kursai prižiūrėjo,
kad nebūtų paskelbta kas
nors nepatinkamo
fašis
tams. Tai buvo savotiška fa
Sistų cenzūra italų la'kraščtams Amerikoje. Policijos
žiniomis italų fašistų orga
nizacijos išleisdavo per me
tus tūkstančius dolerių, ga
minimui propagandinės lite
ratūros, kurią išdalindavo
nemokamai. Tose propagan

dinėse brošiūrose buvo deda
mos Mussolinio kalbos, skel
biami fašistų laimėjimai, re
klamuojama karinė fašistų
galybė ir garsinamas sukū
tavęs nei rimas naujos Romos imperi

sutana. Pamatysi, kad mū

jos.

p

įžadas Mussoliniui“ ir

1937 metais

buvo

Ar neatėjo laikas po de

kuri

šimts metų mainyti

išleista

ninkus? Todėl mes džiaugia
mės kad \urixne viena Kan

New Yorke, sudėta nemažai
laiškų,

kuriuose

valdi

Amerikos

{ tai a i giria Mussolinį. Taip didatą į miesto taitėjua Republikonų partijos sąrašą
vienas iš jų rašo (138 pusi.)
Ir aš kaip kiekvienas emi Advokatą A. plis, kuris yra

gegrantas savo širdyje jaučiu visiems Chicj piečiams
tėvukas, a.
nuolatiziį progresą imperijos, rai žinomas.

didato teisėjo.

Užvakar, teisėjo WJliam
J. Campbell kameroje, Fe
deral Distriet court, Peter
Burger, nacių sabotažnikas,
patiekė nau^U3. liudijimus
prieš šešius vokiečiui, kurie
buvo naturalizuoti ir gyve
no Chicagoje. Jie yra ben
drininkai nacių šnipų ir sabotažnikų, kurie buvo at
vežti į Ameriką nacių submarino ir iškelti į pakran
tes, kad sprogdintų šio kraš
to fabrikus. Kai kuris iš jų
jau yra pasmerkti mirti ir
bausmė įvykdyta. O dabar
eina teismas prieš sabotažni
kų padėjėjus, tai yra, Hans
Max Haupt* ir jo žmona,
Ema, tėvai Max Haupt, vie
nas iš šešių nacių sabotažnikų, kurie buvo pasmerkti
mirti po to, kai juos sučiu
po; Walter Otto Froehling
ir jo žmona, Lucille, dėdė ir

DEMOKRATŲ *

Kodėl reikia balsyti
už teisėja John T. Zūrį

ateivių sūnai užima svarb as Į
vietas. Tarp teisėjų randasi'

ja, o nei jokia kita partija. ją ir įstojau į demokratų ei
Mano patyrime priešinga i les už tai, kad patyrimas

nie- j parodė, kad tiktai demokra
kuomet nesirūpino išrinkti tai duoda pripažinimą atei
vių sūnams. Nematau jokios
ateivių sūnus į teisėjus.
vilties mūsų lietuviams už
Mayoras Edward J. Kelly imti svarbias vietas valdžio
Respublikonų

suteikė

partija

pripažinimą

lietu

viams šeši metai atgal, pa
gelbėdamas

paskirti

je po globa respublikonų pa
rtijos.

gubernatorius

Mūsų

lietuvį

D. Green jau du metai kaip
John T. Zūrį į teisėjus. Visi tarnauja, bet iki šiai dienai
lietuviai tada džiaugėsi iš
nedavė lietuviams pripažini
rinkę lietuvį teisėją. Lietu mo paskirdamas nors vieną
viai dabar privalo tą pripa

žinimą lietuviams užtikrin

ti balsuodami “Straight De

mocratic”. Rinkimuose, lap
kričio 3 d. bus du baliotai:

vienas didelis baliotas, o ki*

tas mažesnis teisėjų balio

tas. Lietuviai padėkite kry; želius į ratelius, kur pažy
mėta

“Democratic

ant abiejų baliotų. Taip da

rydami, užtikrinsime mayorųi Edward J. Kelly, Demo

žinimą lietuvius miesto ta

se, kad nevalia balsuoti

už

ryboje. Mūsų pirmas lietu

antra Lietuvį Teisėją; Advo

vių laimėjimas turi būti pa

katą Antaną A. Olį? Kada

laikytas.
Teisėjas

John

T.

lietuvį

į

valdišką

svarbią

vietą. Pora lietuvių

gavo

mažas vietas Illinois valsty
bės tarnyboje,

bet

jie yrą

tiktai trupinėliai. Pripažini
mas lietuviams

į

stamb'as

ir svarbias vietas miesto val
dyboje yra duotas vien tik
tai per Demokratų partiją.

Party”

šioje valstijoje savo ranko

viai turi balsuoti tiktai De-

Keturi metai atgal po il

daug lenkų, italų ir t.t Juos gos darbuotės tarp respubli
gi išrinko Demokratų parti konų aš pamečiau tą parti

tuviai gerbia juos už pripa

Lįsiu*

Chicago Bar Association, in-

gos miesto ir Cook pavieto sime demokratams, kad mū
tarybose ir pamatysime, kad sų tarpe yra vienybė.

Lietuvius

pasisavina kad

džiausia advokatų draugija,

jų čionai gimusiems vai* Mes lietuviai balsuodami už
kams. Pažvelgkime į Chica “Democratic Party” parody

sėjui John T. Zūriui, kad lie

jis

sų advokatų Chicagoje. Di

dorsavo lietuvį John T. Zū
Demokratų partija yra tik rį iŠ naujo išrinkti į teisė
rai prietelinga ateiviams ir jus dar šešiems
metams.

Demo

kratai turi visus

Courte, užsi

bą Municipal

tarnavo didelį pagerbimą vi

kratų partijai ir lietuvių tei

Ar jau Lietuviai

tetulė jaunojo Haupt ir Otto
Richard Wergin ir jo žmo
na, Kate.
Šeši Chicagiečiai vokie
čiai yra kaltinam*, kad jie
padėjo jaunam Haupt kraš
to išdavystėje.
Užvakar teisme buvo pa
rodyti visokie įrankiai, ku
rie buvo atvežti iš Vokieti
jos, kad jais
Amerikoje
sprogdintų fabrikus. Ten
pat buvo parodyti diržai, į
kuriuos sudėdavo po $5,000
ir įvairius sprogstamus kua
tus. Dinamitas buvo pada
žytas kaip anglies gabalė
liai, jie lengvai galėjo pa
tekti į pečius. Taip pat iš
Vokietijos buvo atgabenta
pavojingų rūkščių.
Peter Burger, nacių sabo
tažnikas, pareiškė, kad tie
dalykai būtų daug nuosto
lių padarę fabrikuose.

Zūris,

Lietuviai

balsuokite

“Democratic

Party”,

tuviams. Mes, lietuviai, bal
suodami už demokratus, su

silauksime daugiau pripaži
nimo.
A. A. ftlakis.

advokatas

. ,XJU»r HIINK"

baigdamas šešių metų tarny-

būti galingai.

Tau, Italijos Duos”. Turima kaipo Lietuvių veikėjas per

žinių, kad autoriai tokių lai visa America. Jau 20 metų

ma balsuoti ir už Republi- nes jis yra Lietuvis. Bet mū
konų kandidatui? Jeigu jū* sų obalsis yra — Išrinkime

škų (o jų knygoje yra šim- kaip advokatu ir yra baigės

sų obalsis yra “Lietuviai už dar vieną Lietuvį

tai) prie

Lietuvius” kodėl nebalsuoti asmenyje Advokato Antano
ui Advokatą Olį kuris yra A Olio.
Jeigu esate tikri
Republikonų Sąrašan?
Lietuviai tai balsuokite. Ne

savo

sveikinimų Chicagos Universitetą kaip

Mussoliniui skyrė ir pinigi- Daktaras Teisių,

nę auką.

Į

(Kitame str.

Labai mažai yra žinoma,

parašysime kad laike

kaip fašistai vedš propagan- Advokatas

Didž'ojo
OUs

Karo,

būdamas 20

dą tarp Amerikos jaunimo, metų senumo įstojo liuosa-

kaip jie ruošė savo

žmones noris į Amerikos Laivyną ir

kariziiazjjs veiksmams, kaip yra veteranas didžiojo Paverbavo vyrus Italijos

mijon).

ar- saulinio Karo.

Kun. J. Prunskis

Šiomis dienomis mūsų De

Teisėją,

Aš esu Republlkonąs ir al pagadinsi aavo balinta nes
nesisarmatiju
prašydamas galima rinkti iki 12 teisė
balsuoti už mūsų sąrašu su jų. Todėl Lietuviai už Lietu

C.
Wayland vius Kandidatus ir išrinkime
Brooks nežiūrint ar jūs esa dar vieną Lietuvį Teisėją —
te Demokratai arba Rapub- Advokatą Olį.
Senatorium

likonai. Užtat mes statome

«

Joseph J. Grish

kuri

praeityje parodė paramą lie

a. Ant. OlszeVskis, buvo mokratiškai? Ar nesate grvienas iš Chicagos pionie
Aš siffnčiu savo sveikinimus
Jėrfe kad galima balsuoti pavyzdį jums Demokratams
rių,
o
sūnus
yra'
žinomas
ir atsidavimo ir pareiškimus
“split” balotą taip kad gili* išrinkti dabartinį
Teisėją

kuriai skirta

už

ALUMMUM IN 12 S"
_ SOXE$ wouU> BUILP
a u.K R6wrea Hane
I JUKŠ DOX COU17UN*
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VARGDIENIU SESERŲ KONGREGACIJA PRADĖJO

Frank Lyman, kan

DVIDEŠIMTS PENKTUS GYVAVIMO METUS

didatas už Probate

(LKFSB). Nekaltai Pradė-Į
Steigiant Vargdienių Sė Court Clerk
tos Švč. P. Marijos Seserų serų kongregaciją daug paFrank Lyman, gimė Chi
Kongregacija, arba kaip Lie-! sidarbavo arkiv. Matulevicagoje, yra 50 metų senu
tuvoje daugiausa buvo vadi- čius.
mo, vedęs, ir gyvena su sa
narna — Vargdienių Seserys
______________
vo Šeima po antrašu 710
— gavo savo įstatų patvirti
Junior Terrace. Vienas jo
nimą ir atskiru vyskupo An Pataisa prie žinios apie
sūnų dabar tarnauja kariuo
tano Karoso dekretu buvc
menėje.
įsteigtos 1918 metų spaliv vysk. Senišyno
mėn. 15 dieną, taigi ši kon
Baigęs De Paul universi
konsekravimą
gregacija pradėjo 25-tus sa
tetą ir dabar yra preziden
vo gyvavimo metus,. Pasku
Vyskupas Konstantino Eo tas W. H. Lyman Constructiniu laikotarp'u, prieš bol hačevskv, vvskuno Senišvne tion kompanijos, kuri buvo
ševikų okupaciją Vargdieniv viršininkas (sunerioras), gv įsteigta jo pro-tėvo, James
Seserų kongregacijoje buvr vena PhiladelDhia, Pa. Ji* F. Lyman. Sekant pėdsakius
95 seserys, 18 naujokių ir vrn Galiciios ukra;niežiu val savo tėvo, Wm, H. Lyman,
16 postulančių. Jos dirbo dytojas (vladyka). Gi Pitts aktyviškai veikė visuome
mokyklose, laikė mokiniu burgh, Pa., gyvena vysk. Va nės reikaluose Cook apskri
bendrabučius, turėjo save svlius Takačas. šis vra vve tyje. Pirm jo paskyrimo
spaustuvę ir knygyną, iš ku» kūpąs (vladykaf Vengriior
kaipo Clerk of the Probate
yra paskleidusios daug gen’ vudvj uniotu, kurie, norą vra
knygų. Jos teikė nemažą pa vienos padermės su Galiciios Ccurt, jis buvo raštininkas
galbą ir organizacijoms, šia ukrainiečiais ir vienu baž konsoliduoto Chieagos Park
me darbe daug nuveikė dv’ nvtinių apeigų, bet, apavai J distrikto. Pirm to, buvo suaukštąjį mokslą baigusios ir ginti madžiarizmo (rpadžia ' perintendent Lincoln Park
savo veikimu pagarsėjusio? rizmas — vengru dvasia) i-1 distrikto būnant paskirtas
įstojusios į vienuoliją lietu dėjos, nebnori nei kokiu san į Gov. Horner.
vaitės: Ona Labanauskaite tykių turėti su savo broliais
Frank Lyman tarnauja
ir P. Sereikytė.
K. Vidikauskai kaipo Clerk ot the Probate
Okupacijų metu dvi sese
♦ rys mirė, o viena išvežta į
Rusiją. Dvi gabios seserys,
au vyresnybės žinia slapta
PADEKONE
pasišalino iš bolševikų oku
puotos Lietuvos ir dabar yra Argentinoje, pasiryžusios
savo jėgas aukoti darbui
A
A.
tarp lietuvių.

Dabar Amerikoje yra 17
Vargdienių Seselių profesių.
Penkios iš jų darbuojasi mo
tiniškame name — Vilią Ma
ria (Thompson, Conn.), čija
yra ir dvi novicės. Septy-Į
nios profesės darbuojasi Ma
rianapolio kolegijoje, pen- kios — Hinsdale seminari-1
i
joje* ir ūkyje. Dvi seselės
mokosi. Vargdienių Seselės
; turi ir bažnytinių rūbų dirb-i
tuvę. Seserų skaičius Ame-,
rikoje auga — šiemet pada
rė įžadus pirmosios Ameri-į
koje baigusios novicijatą se
serys.

PETRAS

Penktadienis, spalio 30, 1942

Court nuo Birž. 6. 1939 ka- association, Loyal Order of
da jis buvo paskirtas Teisė- Moose, ir Benevolent Projo John F. O’Connell užpil- teetive Order of Eikš. (Sk.)
dyti vieta mirus Mitchell C.
Robin. Jis buvo balsuotojų
išrinktas tai vietai

Lapkr.

Kada man kas nors pasa-

1940 užbaigti 2 metu terma.

ko- kad linksmiausi yra tie

Jis yra narys Western žmonės, kurie mažiausiai
Society of Engineers, Elec- pergyvena, mažiausiai jautric Club, Chicago Athletic čia, tai man prisimena sena

Nuliūdę lieka:
MOTERIS. SUNAI. DUKTFRYS. MARfIOR. ŽENTAI,
ANŪKAI, BROLIS, DĖDĖS. Ir GIMINES.

šiai už viską — tai būti mi- j užtemdintų mums akių. (He
lio).
rns”.\ Chamfort.

ROOSEVELTO RĖMĖJAI!
Klausykitės Kodėl

Lietuviai Turėtų Balsuoti

Jr

IŠRINKIM GARY MIESTO MAYORU

Tiktai [xl Democratic

Joseph E. Finerty

— iš —

M A Y O R
GARY, INDIANA MIESTO
Gimęs ir augęs Gary, Ind. Lankė
katalikiškas mokyklas. Didelis kata
likiškų įstaigų rėmėjas. 4 m. tarnavo
kaipo Lake County Auditorius. Jau
nas, energingas, jaunimo prietelis.
Būnant išrinktas, bus geras miesto "gaapadorius”. Malonėkite
už jį balsuoti ir jūs tikrai nepadarysite klaidos!

RINKIMAI: LAPKR. (NOV.) 3 d.. 1942
PATRAUKITE

ANTRA

(2-rą)

LEVERĮ.

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

W.G.E.S

W.H.F.C.

8:00 vai. vak.......................10:15 v. v.

Demokratų Partijos Kandidatas už

PENKTADIENĮ, SPALIO 30 d., W.H.F.C., 10:15 P. M.

Judge John T. Zūris. ir Frank Woldat, Repr. Lithuanian
Business Men’s Association.
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 d.. W.H.F.C., 10:15 P. M.
Al. G. Kumskis, Pres. Lithuanian Democratic League, ir
Konstant Kairis, Labor Union Repr. ir Pres. LRh. Society.

PER W. G. E S., ŠALTIMIERO PROGRAMA. 8 VAL. VAK.,
GIRDĖSIS SVARBUS PATARIMAI IR PRANEŠIMAI!

“SU VIENYBE

LAIMĖSIME!”

IŠRINKITE Į TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE
JOHN T. ZŪRIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTAI DEMOKRATIŠKAI!
EAST CHICAGO, IND.
’ BALSUOTOJAI !

EAST CHICAGO, IND.
BALSUOTOJAI! —

Vėl išrinkite Jūsų Dideli

Balsuokit už Gerai Žinomą
ir Veik ų Lietuvį !

ir Nuoširdų Prietelį !

STIRBlS

kuris mirė Rugsėjo 25 d. 1942 m. Ir tapo palaidotas Rugsėjo 29 d.,
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs lr negalėda
mas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir
palydėjo j) Į tą neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes. atmindami ir apgailėdami jo prasiSallnimą iŠ mūsų
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun.. kleb. A. Baltu
čiui, kun. St. Yunkarul ir kvn. St. Petrauskui kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir kun. kleb. A. Baltučiui, kuris pa
sakė pritaikintą pamokslą.
Dėkojam kun. St. Yunkarul už jo atsilankymą- į namus Ir
kunigams A. Baltučiui ir St. Yunkarul už paskutinį patarnavimą
prie kapu ir už pritaikintą pamokslą.
Dėkotame šv. Mišių Ir gėlių aukotojams.
Dėkojam vargonininkams Janušauskui ir Daukšui už Jų
gražų giedojimą ir grojimą bažnyčioje.
Dėkojame graboriui Jonu, P. Eudeikiui. kuris savo geru ir
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ji į amžinastį, o mums
palengvino perkęstl nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams.
visiems giminėms ,r pažįstamiems kurie atsilankė Iš Springfleld,
Til. paskutinį kartą atsisveikinti velionį. Ir visiems, kurie paguodė
mus nuliūdimo va'andoje Ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas vyras Ir tėveli, ilsėkis
ramybėje ,r lauk mūsų pas tave ateinant.

indų patarlė: Geriau sėdė- 1 Žmogiškoji kalba ir krik
ti negu stovėti; geriau gu- ščionlškoji kalba nustebin.
Tu mūsų žvilgius savo graleti negu
sėdėti;
bet
geriau.
*
žybėmis, jei įpratimas nė

FRANK J.

JOHN GUSTAITIS
Demokratų Kandidatas

— už --

už

M ay o r

Councilman

CITY of EAST CHICAGO

FOURTH DISTRICT

Viena gera administravimo
tarnyba — verta antros.

Lietuvis yra vertas Lietuvių
paramos

RINKIMAI: LABKR. S d., 1942

RINKIMAI: LAPKR. S d., 1942

Vienas kryželis ant didelio balioto, antras kryželis ant mažo.

Pagerbkime lietuvius karius ir
įamžinkime jų vardus
Dienraštis “Draugas” pa
siryžo pagelbėti ir įamžinti
lietuvių karių vardus, kurie
kovoja už Ameriką ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimą. LieI tuvių karių Dėdės Šamo ka
I riuomenėje yra keli tūkstan
čiai, jau ne vienas žuvo ko
vodamas už laisvę ir gražės
nį gyvenimą.
Tiek žuvusiems, tiek gyviems “Drau
gas” reiškia pagarbą ir mei
lę, todėl ‘Draugo’ puslapiuo
se talpinami lietuvių karių at
vaizdai ir jų gyvenimo apra
šymai, kad būtų medžiaga
lietuvių karių istorijai.

KAREIVIO

Jei kas nori, kad lietuvių
karių atvaizdai ir jų gyve
nimo
aprašymai
tilptų
“Drauge”, tai prašome lietu
vių karių tėvų ir motinų pri
siųsti į “Draugo” administraciją karių atvaizdus ir
3U gyvenimo aprašymą.
Jei kam sunkiau išpildyti
šie klausimai — tesikreipia
į “Draugo” administraciją.
Taip pat prie kareivio at
vaizdo ir aprašymo pridėki
te vieną dolerį išlaidoms.
Vėliau bus išleista lietuvių
kareivių knyga su atvaiz
dais.

BIOGRAFIJA

VARDAS?........
JUDGe OF
»
MUNICIPAL.
COUOTWHCRe
H iŠ
OOTSMNDINSRBCORD WON
HIM HK5HBR
ROCOGNI-nON.

Buvęs adresas?

Adresas dabar?
Kada išvvko I kariuomenę?

O

TV

■eteclteo ouk
Juose.
AND CX-OFFICIO ABAD
OF CL-GCTiON MACHINCRy
IN t©2 2

Re-BLecieo »S2.e.
■RttLBCYED 1930-

GRADUAfteD FROM
N*o»«HweSTt.RN *'N,veRSny
LAvv School.

D -FROM
fVVANUAU
SRADLMJTeD
-PRONi tv
TfeAiNiNS School and WENT TO
WORK AS MACHINiStS HClPER.

Tėvų vardai? .........................
Kur gimęs ir kada?
Vedes ar ne? ..............................

žmonos pavardė po tėvais? ..........

PRODUCeD AN
INT^RFSTINS OOA/M
iNSUtucTiNa
JUD*«S AND
CLFPKS ,that
HAS bmlin

ABILrtV IN SĄgCHANiCAL ORAVViNC
V/ON HIM PROMOTlON TO
PRAFT5VAM .

AFTtR Sevetau-ysMrs orSuOC-ęSSFUU LAv/practioe
etecTCD ALDCRNAN OF
THe OLD k5.th VJARD

Kokias mokyklas baigęs? ..................

vvrrnesse o By
250,000
peoPLE.

COUNTy JuD&t
■DAAUND K . UAReCKI
KNOVVN for HlS inSiStanoe
upon clean -etecnoNS

Kada?

Kokius mokslus išėjęs, ar kokią profesiją turi?.

RE-ELECT

Kuomi pasižymėjo mokykloje ar sporte?.

0 JUDGE EDMUND K. JARECKI
Kokį darbą dirbęs?.

COUNTY JUDGE OF COOK COUNTY
*
• •
'
GABUS. . . TEISINGAS. . . DRĄSUS. . . TIESUS IR PRIELANKUS. . . tuomi padarydamas atžymų rekordą kaipo County Judge
of Cook County per praeitus 20 ištiestas metus.
visuomet buvo drąsus kovotojas Jvykdinime teisingų rinkimų ir teisingos sistemos
taksavimo. . . įsteigėjas originalūs bilos, kuri įvedė Permanent arba Nuolatinę Registracijos Sistemą su parašų patikrinimo reika
lavimu Cook Apskrityje, ir sėkmingai kovojo to reikalo įvykdinime. Paremdami savo sprendimą ant jo rekordo. . . balsuokite ir
remkite per-išrinkimą EDMUND K. JARECKIO už COUNTY JUDGE OF COOK COUNTY!
»
* «
>
.
4 ’»

-

Prie kokių organizacijų priklausė?.

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

ELECTION: TUESDAY, NOVEMBER 3, 1942
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GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

rinkimuose demokratai bu
vo pastatę 5 kandidatus į
majorą, o respublikonai —
2. Respublikonų kandidatai
daktarai, o demokratų — įvairių profesijų žmonės.
Demokratų Laimėtojum iš
ėjo Joseph Finerty (gavo
net 6000 balsų, arba 2000
daugiau už kitus). Lapkr. 3
d. rinkimai bus karšti.

Kariuomenės kapeliono pa
reigas jis pasirinko savano
riai. Jis karo Lauke bus Kris
taus karys. Išleistuvės su
Spalio 24 d. Šv. Kazimie puolė su Kristaus Karaliaus
ro parapijos svetainėje su Švente, dėl to atsisveikinda
sirinko virš 150 žmonių pa mas prašė visų melstis, mels
gerbti ir atsisveikinti kun. tis už visus karius.
Vaičiulį, išeinantį į J. Am.
Tėvas kun. Vaičiulis dėko
Valstybių armijos kapelio jo visiems už vaišes: rengė Balsuosime mašinomis
nus. Puotoje dalyvavo drau joms ir dalyviams jo antroRespublikonų raktas yra
gai kunigai, giminės ir iš. jo sūnaus išleistuvėse.
pirmoje eilėje. Demokratų —
Gary, Indiana Harbor, Chi
Tarpe svečių matėsi: iš gaidys yra antras. Atėjęs
cago, Calumet City ir kitur. Calumet City Bublienė su
patrauk aavo partijos raktą
Dalyviai pavaišinti skaniais sūnum Broniu, Praniai iš In
iki suskambės.
valgiais ir, be to, išpildyta diana Harbor ir kiti.
‘'Aš esu pilietis seniai, bet
programa, pritaikinta mo
25 laimėtojai
su balsavimu neužsiimu’*
mentui.
Spalio 25 d. Lietuvių Po
Taip kalba daugelis ir liėKeturi jūrininkai triūbuolitikos ir Pašalpos Klubo batuvių. Tai blogas reiškinys
jant įnešė Amerikoj vėliavą'
x
..
. .
„ . , „ ,. . liūs sutraukė daug svečių,
kad žmogus nesinaudoja duo
l svetainę. Gertrude Radisl
. x. .
, ,
, ne tik vietinių, bet ir iš tč>jausnnngai padainavo solo
. tomis teisėmis. Eik ir bal
“Star Spaagled Banner". 1,au- Istraukta 25
suok.
*
1
*
tikietai. Jų pavardės bus pąFrank Proms solo išpildė
•Mūsų prezidentas
skelbtos vėliau.
“God bless America” ir su
Klūbas yra 98 nuoš. de
Dabartinis mūs preziden
publika sugiedota Lietuvos
mokratiškas, bet atsilankė tas yra demokratas. Jis atti
himnas. Solistams akompa
abiejų partijų kandidatai.
ko daug gero šios šalies žmo
navo Mary Radis. Kalbėto
Respublikonų partijos na nėms. Pavyzdžiui,
jais buvo kun. Cordinelli,
1. Davė teisę darbo žmo
kun. Jonas Eliot, klebonas riai sutikti labai šaltai. De
kun. J. Martis; Indiana Har- mokratų kandidatai į mies- nėms susiorganizuoti. Užtik• bor, Šv. Pranciškaus para to majoras Joseph Finerty rintas geresnis atlyginimas
•
...
’
J_
pijos vikaras kun. J. Nau sukeltos griausmingos ova už darbą.
2. Žmonių indėliai bankuodžius, Fred Stuninger, A. Ne- cijos.
se apdrausti iki $5,000.
niepė, John Pruzin, taip pat
Tas parodo, kad šio klu
3. Įsteigta valdžios pasko
kariai-marynai: Charles Da-j
bo nariai daugiau linkę prie
la namų savininkams.
niels, Frank Petraitis, Ant.
demokratų ir yra karšti pre
4. Našlėms ir našlaičiams
^Vincent Howard. Visi kalbė
zidento Roosevelto rėmėjai.
globa,
tai yra Sočiai Secm
tojai reiškė linkėjimus ir kad
rity Act, Compensation ir
sveikas grįžtų atgal su per Balsuotojams
kiti žmonėms palengvinimai.
gale ir taika.
Jau tik kelios dienos liko
5. Seneliams pensija ir t.t.
Paskutinį žodį tarė kun. iki rinkimų — lapkričio 3
6. Išmokėta praeito karo
Ignas Vaičiulis. Dėkojo vi d. Indiana valst. bus renka
veteranams priklausantis at
siems už netikėtą išleistuvių mi valdininkai į įvairias
lyginimas.
hankietą, už parodytas ge vaidvietes. Svarbiausios vie
:’7-. Prezidentas Rooseveltas
ras širdis, kurių jis nepa- tos yra kongresmeno ir mies
j stovi už kitų tautų išlaisvitų majorų. Gary prima ry
miršiąs savo maldose.
I nimą, taip pat ir mūsų Lie1 tuvos. Jis dirba sunkiai. Kad
nepalaužus jo energijos, mes
turime remti jį ir jo pasiry
žimą laimėjimui.

Kun. Igno Vaičiulio
išleistuvės

Korespondentas

*

BUY

Susirinkime*
Brighton Park. — ARD 6
skyr. susirinkimas įvyks sek
madienį, Lapkr.* 1 d., tuoj po
paskutiniųjų šv. Mišių, mo
kyklos kambaryje. Prašome
rėmėjas skaitlingai susirink
ti, nes susirinkimas svarbus.

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio
1 d., 12 vai. dieną, Chicagos
Lietuvių Auditorijos sveti
nėj. Susirinkimas svarbus to
dėl kiekvienas narys privalo
būtinai atsilankyti. Išgirsi
te raportą iš buvusio meti
nio baliaus^ Ir kitokių svar
bių reikalų randasi svarsty
mui. Kurie užsiregistravote
baliaus vakare prisirašyti į
draugiją, būtinai ateikite į
susirinkimą galutinam pri
ėmimui.
P. K., sekr.

Galvin aplankė žmog
žudystės sceną

S K I N
nietiejimą,
nudegimą arto OdM
odes U«?
M»?

V*

"Ok, kow nicot

A rubbtr ckeekl"
Drown (or O. [. M.

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TR1BUTOR
OP
Ambrosia & Nectar

v

BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
-»

.i- .

sars?.

TTekentėkitl Žemo per SO
metų gelbėjo Įmonėm*. Pa
ulina eonema. išbėrimu*,
tpnogns Ir kitokio* odo*
negalavimu*. Pilk Žemo
iiandienl Vienose aptieko«• Mc. 60c. 11.00.

žemo

FOR

SKIN

IRRITA7|QNS

PADAROME Iš JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų
krautuvės— už tiktai J Į £Q

Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensivo
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and dentures freąuently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath gureeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.
» f*oro Any Dato Uto
i *
B*

For PROMPT relief—nib on Musterole! Masnam with this wooderful
“couNTBK-nunrairr” actually brings
fresh warm blood to aching muaclen
to help break up painful Iocaieongestion. Better than an old-faahioned
mustard plaster I In 8 strengtha.

HUSteboLE
^HYoo Ssffir NstrestFras^

•*FEMALE
WEAKNESS
WwtT»

U at such tlmes you
•uffer from erampa.1
" 1------- of

trregularltlee". peri
odą of the blue*—du*
to functlonal monthly

■tart at one*—-trr Lydis R. Pink
liam-s Compound TABLETS (wlth
added lron).
n LThm
Th. r not only help relivre mon thly pala ■ak *
panylng tlred, nervous feellngs of

MSeM

this natūra. This la dua to thalr
soothlng effect on on, o» wom*m'i
košt iafroirr*MT oaotMa.
TaMen ragularly—Ptnkham’s Tah,rta help bulld up reelsUnce agalnst
euch symptoma. Also, their lron
makes them a fine hemattc tonlo to
nrlp bulld up red blood. Polio*
labai dtreotlona. Oet today/

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių
Apdengaių Materiolo.

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.

3221-25 S. HALSTED ST.

TRIANGLE OIL COMPANY

Phone: YARDS 4778

BECK'S DĖPT.
STORE, Ine.
Visas darbas ii prekės yra
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

To Moko Your Broath Sutootn

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUL

2430 VVest 26th Street
Chicago, UI., TeL CAN. 2020

Mūsų Specialybė

Acid Indigestion
Relieved in S minute* or
double your money back
W1mb nceu auiouc* add uuaaa Miniai, auffacatIng pu. aour įtomach and he.rtbum, doetor, uuiallj
areac.lba tha lasiaat-aotlai aiftdlcĮn*1. kam.
(or
■raudtnaulc Milei—nadlevaa likę
BaU-aas
TabMi No laiatlrt. Betl-ane brlnn oomfort la a
JUT, or double your money back on ratura of battle
to ui. 2Se it all drugglau

Hmm Ir h

Užvakar pirmą kartą Mr.
Paul V. Galvin, nužudyto
sios moters vyras, lydimas SKAITYKITE “DRAUGĄ”
savo sūnaus Robert, 20 m.,
aplankė savo žmonos ir tar
naitės nužudymo sceną. Plė
WHOLESALE
šikai ir žmogžudžiai pagro
LIQUOR
bė iš Galvin namų už $28,ĮSTAIGA
000 įvairiausių brangeny
bių. .
5
Policija stropiai ieško plė
Uvrflojam*
šikų ir žmogžudžių
47ar ’
po vtsą
Chliago.
kus.
*

- ------- ‘

kenčiat*

Triangle
Range Oil

8

s:

I TC H I N G

Plunksnų Kaldras

LISTERINE ANTISEPTIC

Prieš savaitę, spalių 22
dieną, Evanston’e buvo nu
žudyta Mrs. Lillian Galvin
ir jos tarnaitė Edna Sibils-

DEFENSE .

FOR

are common offenders

J. R.

UNITE D STATES

ii i y

MIDDLE-AGED
PEOPLE

REMKITB
8ENĄ
LIETUVIŲ
DJUVO4N.

RANTEK,

■»».

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

BOTTLBVARD 0014

DIDELIS UU’AADAVs^AS M L'S V
IflLUMSKn STAKO MIUKALDflV INSTRUMENTŲ.
pasinaudoju r proga dabar
KOL DAR NEUPARDŲOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONE8,
FLUTKS su " cases" — 116.09, 117.69,
>45.09 Ir 875.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
ONCERTUI GUITARAI. SPY
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS,*
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
86.60. 88.60,
812.60 iki 885.00.
STRIUNINIAI BASAI — 860.00.
8185.00 tr 8110.00. BASO UZDENGALAS — 811.00. ^SMIOELAI
SMUIKOMS
8TRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
tr
CELLO — 81 00, 88.00. 81.00.
810.00 Ir 816.00. Striūnos <161 vi
sų vlrSmlnėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 818.60.
888.60, 885.00. 810.00. PEDALS,
HI BOTS.
CTMBOLS.
DRUM
HEADS pa. ta tuomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiem*

IK)

brang

Ir

instrumentams

“read”

pritaikomi jūsų Iflpoma
EKSPERTYVAS VICTOR
PHONOGRAPH pataisymas

geros ritites motery kailiniai, kailiukai* papuoštais
clotli kotai parsiduida nuicnitntonils kainomis.

ATEIKITE

LR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

■

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

J

$100,000 STOCK LIOUIPATION PARDAVIMAS
SICTAI au dvejomia kelnėmia, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO Afl
vertės “olose out” kaina ..............................................
Plrldte dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
ncteTO*
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ........................ U J r L
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė Kuo $15.00 (q >tc :1>i C1R 7R
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
IKI 4>XO.Z U

FUR COATS, $75.00 vertės,
<nQ MI
Parsiduoda po tiktai .......................................................
VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų tfC QC S- <CQ
vilnoniai siutai, $15 vert. nužemit. kaina
“ iPO-Ovl
MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoQQ
da po tiktai ........................................................................... «J>1.<7O
$15.00 vertės KOTAI,
<j«q n r
parsiduoda po tiktai .......................................................m>O« Z □

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dlnlng Room Seto — Parlor
Seto — Bedroom Seto — Rūgs
— Radios — Refrtgerators—
Washers — Mangels — aud
Stovės

Nationally advertised itams.

IR

Atstatymas visų dailų Clarnetama,
Trlflboms.
Sazaphonea,
Smuikoms ir Gultarama

GOLDSTEIN’8
•14

Labai

MUSIC SHOP

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTOBY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
9rv\u/u*cL
Protcction
<or your
Aaviztad.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŠĖMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mQsų jstaifoju. Jfleų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,069.00 apdrausti per Federal Savtnga and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jflsą pinigai greitai išmoka
mi ant paneikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA
____________________ ______________
— M Melai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS-and LOAN ASSOCIATION ,
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Moteria, Sec’y.

3236 80. HALSTED 8T.

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE ’ '
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
f O £C
Mine run ~ labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.03
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... *9.20
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $irv c A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.□ U
• S9m« luUnott perkant 4 tomiM ar Kiivlri
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022

Onauaab

8
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ĮMELUOTI Id WASP LftKTUVNEftlO

Kai japoną torpedos palietė
Wasp lėktuvneši

h

metė iš lovos. Indijanos valstybės ka

Wasp

lėktuvnešio chief Petty offi

cer, kuris seniau buvo assis

tant physical

of

director

the Central Y.M.C.A., 19 S.

iš

tas

japo

kada

lovos,

nų torpedos pataikė į ameri
kiečių lėktuvnešį.

Trys torpedos pataiko
J. A. McDoald apie šiur

pius

pergyvenimus

savo

taip pasakoja:
“Aš buvau baigęs

savo

sargybos valandas ir prisnu

dau. Tik staiga dvi japonų
torpedos palietė

laivą,

aš

buvau pritrenktas ir negalė

jau išeiti iš kambario. Ka
da trečioji torpeda palietė
laivą, tada aš buvau išmes
tas ir su apatinėmis kelnai
tėmis bėgau. Netol manė gu

ir

Įėjo mano $346 pinigų

paltas, bet aš negalėjau pa

imti. Aš išbuvau apie

45

minutes ant laivo denio

su

500 vyrų. Vėliau buvo duo

tas mums įsakymas apleisti
laivą. Mūsų naikintuvas ne

galėjo priplaukti prie lėktunešio, nes aplinkui ūžė kul

kos, kurios atsirado iš lėk

tuvų expliozijos, kurie buvo

lėktuvnešio

apatinėje daly.

Kada lėktuvas
tai

expliodavo,

pasirodydavo

“Kada mes plaukėm, gir
dėjos vandenyje japonų sub
marino ūžesys, — sako J. A.
McDonald, — ir tada iš ame
rikiečių naikintuvo pasipy
lė šūviai į japonų subma
riną. Pagaliau aš radau gel
bėjimosi įrankį ir padėjau
kitiems gelbėtis. Aš išbuvau
vandenyje dvi ir pusę va
landos, kol pasiekiau nai
kintuvą. Plaukti buvo var
ginga, nes reikėjo plaukti
| per degantį gazoliną ir alie
jų, kuris buvo vandenį ap
dengęs per 2 colių”.

gerokai nuo dramblio nuken

Pasakoja apie Solomons
mūšius.
Du karininkai, Lt. Gordon Cameron, 1210 Astor
str., ir Lt. James A. Seybert, Otumva, Iowa, kurie '
buvo Wasp lėktuvnešy, pa
sakojo Chicagoje armijos
oro kadetams, kad įgula la
bai tvarkingai apleido laivą,
jokio sąmišio nebuvo ir dau
gelis vandeny išbuvo po ke
turias valandas ir per 48
valandas teikė sužeistiems
savo draugams pagalbą.

Toliau J.

A.

Du jaunuoliai vidurnaktį
sudrumstė ramų miegą

sakoja:

Leslie G. Goudie,

Aštuonias

dešimt

penki

litan Opera Co. artistė, da

chiatrinę ligoninę.
Nukentėjęs
nuo

lyvauja Chicago Civic Ope-

dramb-

ra atidarymo vakare, šešta-

lio dažnai naktimis sapnuo-

dienį, lapkričio 7-tą d. Dai-

miegą

i

Goudie policijai

Council Local No. 25, per- kad jis ir jo

Jaunavedžiai,

pasakė,

šovė ir sužeidė vieną iš dvie : pažadinti vidurnaktį,

Jose Cubi-i

lių buvo sužeistas į veidą ir langą, pamatė du vyrus. Jie džiai atvyksta ir sustoja ne
kairiąjį petį užvakar vidur pradėjo bėgti. Jis liepė sus toli Salento.

buvo

rastas toti, bet jie neklausė,
valan jis paleidęs šūvius.

policijos po kokios

dos ieškojimo netoli North

Šposininkai užmušė dviejų

tada

pėdų gyvatė ir ją įdėjo į

Gaila jaunolių, kurie vie

McCauley sakosi frontą kovoti už žmonių lai lauko. Kambary pasigirsta
jaunavedės klyksmas. Vyras
gyvenąs 319 Euclid avė., svę, o ne plėšti ją iš kitų.
atidaro durys ir pamato sa
1
vo jauną žmoną mirusią iš

neišdavė.

Šiurpus vaizdas basemenfe. Rasti

pranešta

Tikrai baisus ir

ti maximum $4,000 kompen
satos, bet the Chicagos zoo-

bzynski sutiko, kad jam bū
tų išmokėta $2,900 kompen
satos ir jam ši suma bus iš

mokėta

dalimis,

kaipo

nustojus darbingumą.

X M. Makarienė, 2522 W.

45 St., šiomis dienomis per
gyveno sunkią operaciją. Li

gonė taip buvo nusilpus, kad
reikėjo kraujo transfuzijos,

Užvakar Wood Manufacturing Company,

4435 So.

Western avė. buvo areštuoti

du unijų vadai, kurie įtarti
kaipo trukdę karo

fabrike

produkciją.

Chicagos
mą kartą

apylinkėje pir
areštuoti

kurie varė streiką

vyrai,

mažini

dukcijoje.

turi

taip pat dalyvaus

kuri padaryta iš sūnaus. Da

matęs tokį vaizdą,

sposas

nuos operoj “Lakmė”. Pir

madienį

Areštuoti du vyrai
už slopinimą
darbingumo

mu darbingumą karo

griebia

ANNA KASKAS

operoj “Carmen”.

išgąsčio. Jose Cubbilos, pa

Kiekvienas

ten lavonus palaidoti,

kad spal. 28 d. vak. L. Seif-

ri Leo Glubzynskiui išmokė

bar krizė jau praėjus ir li
gonė sveiksta.

Tarnybos

X

vėliavomis

praeitą sekmadienį pasipuo
šė dar trys Brighton Park
lietuviais

apgyventi blokai.

Vėliavos iškeltos prie 43 ir

California, prie 45 ir Washtenaw ir prie 44 ir Talman.

pro
X Town of Lake lietuvių

Areštuoti yra Dasey San-

Žmonos ir sūnaus lavonai.
Moline, III.,

si, kad zoologijos sodas tu

lovą, jaunavedžių kambary

Shore.
toj ramiai miegojus, trukdo je. Prie to šposo prisidėjo ir
Sužeistas jaunuolis pasi kitiems miegą ir užsiima Jose Cubbilos.
Ateina jaunavedžiai į kam
sakė,
kad
jis
vadinasi biauriu bizniu — plėšikavi
James McCauley, 18 metų, mu. Juk tokie vyrukai gale- barį. Jose Cubbilos palieka
bet savo draugo pavardės tų dirbti arba eiti į karo'kamharį ir užrakina jį iš

Iš

nustačiu

rė teisme. Užvakar Leo Glu

lau jie išgirdo brazdėjimą prie nę. Jie džiaugiasi nauju gy
žės į jo namus, 609 Kimball priešakinių durų. Goudie sa venimu. Krykštauja ir jau
rd., Highland Park.
ko tuojau atsikėlęs, paėmęs čiasi laimingi.
Spalių 27 dieną jaunave
Vienas iš dviejų jaunuo brauningą ir pažiūrėjęs pro

naktį. Ir jis

buvo

mos nesutiko ir byla atsidū

buvo los ir jo žmona Ana Maria,
kada išvyko į povestuvinę kelio

žmona

Komisija

logical Society dėl tokios su

Perbrangiai kaštavo
šposai

presi- , Highwood.

dent of the Teamsters Joint

Greito važiavimo jau
nuoliams pamoka
jaunuoliai užvakar buvo tei

“Aš nusileidžiau per lai

Gyvatė jaunave
dės lovoje

Vienas suimtas, o* kitas pabėgo.

McDonald

apie savo pergyvenimus pa

Anna Kaskas, Metropo

dramblio
U. S. Wasn lėktuvnešis buvo japonų paskandintas Solomons. Iš skęstančio lėktuvne šaukdavo minint
vardą. Tai liudijo Leo Glub
šio buvo išgelbėta 90 procentų įgulos.
zynski brolis Carl.

Be sąžinės ir sužvėrėjęs tėvas

kamuolys”.

svarbus.

tės buvo nugabentas į psi

davo dramblį ir per

telephoto;

jų jaunuolių, kada jie

liepsnių

Leidžiasi į vandenį

Acme

kvietimai.

ka šios žinutės. Susirinkimas

X

tėjo. Po šio įvykio už savai

(“Drau<a«”

pasiųsti

ties negaus, tiems teužten-

ros ir vos iš jo ištruko, bet

Ūžia japonų submarinas

redakcijon

Jei kurie dėl kokios priežas

nosimi prispaudė prie tvo
1

nariai urmu ren

“Draugo”

Visiems

svarų. Jūrų dramblys sargą

radau sailorą su išlaužta
ranka ir jis nusitvėrė už
mano peties ir plaukėm į
mūsų naikintuvą pusę, ku
ris buvo už 500 jardų nuo
Wasp lėktuvnešio”.

kasi

DKK

lapkričio 4 d., 8 vai. vakare.

jūrų dramblį, sveriantį 2,000

sutorpedavo Wasp lėktuvne

šį. Karininkas buvo išmes

X

sode plovė

field~Zoologijos

LaSalle str., pasakoja savo

pergyvenimus, kada japonai

mu

Brook-

prieš trejetą metų,

Laike Solomons kovų. ame vo
šoną, prisilaikydamas
rikiečių lėktuvnešys Wasp gaisrinės paipos, į jūras ir

McDonald,

!••• •••

Leo Glubzynski, 27 metų,

rininkas pasakoja savo pergyvenimus.

J. A.

pf/

Nukentėjęs gaus
$2,900 kompensatos

Vieną karininką japonų torpeda iš*

buvo japonų sutorpeduotas.

NEDĖKINGAS
DRAMBLYS

ders, 36 m., 5222

Calumet

katalikų draugijos renka at

stovus į Federacijos būsimą

konferenciją lapkričio 15 d.,

būti protingas ir apgalvo
tas, o tada neįvyks tokie da

local, ir Solomon Brown, 40

Brighton Park.

lykai.

m., 1521 Hubbard str. Abu

joj, praneša, bus atstovau

avė., vice-president of

the

Konferenci

žiaurus

yra juodukai. Jie dirbo gal- jamos visos tos kolonijos
kompensatos.
šios
įstaigos
ferman, 35 m., Moline įmo- tas Seifferman, galima savanizing departament of the draugijos. Pavyzdis kitoms
J. Gutknecht kameroje, už
visi
ofisai,
įskaitant
Chica

nės darbininkas, prisipaži- kyti: be sąžinės ir be jokio
kolonijoms.
plant.
greitą važiavimą ir jie buvo
go,
priemiesčius
ir
miestus,
no, kad nužudė savo žmoną, tėviško jautrumo.
Kada buvo areštuoti du
X Vaičekauskas, Grybas,
palyginti su grupe sailorų,
lapkričio 3 dieną, rinkimų
Irene, 28 m. Lester Seiffer--------------------------vyrai; tai 13 kitų išėjo iš Macijauskienė, Pakeltiem ir
dieną, bus uždaryti. Kas
kurie buvo atvykę iš Navy man prisipažino, kad jis nu .
darbo. Jiems buvo pasaky Pautienė užvakar įvykusiam
stovyklos.
žudė savo žmoną spalių 17 LdpKriCIO J
“ kreipdavos nedarbo kompen ta fabriko pareigūno Bar- Brighton Park Federacijos
satos
reikalais
antradie
“Kada šitie sailoriai tar dieną ir paslėpė savo namų
nes, kad jie gali pasilikti skyriaus susirinkime išrinkniais, tai dabar tesikreipia
basement’e, Clefeland. Nuo •
dirbti, tai jie atsakę, kad ti atstovais į Federacijos
nauja šio krašto gynimui”,
trečiadienį, lapkričio 4 die-.
Molline miesto
Cleveland įstaiga (jyj UŽddrVta
bijo, kad jiems nesudaužy apskrities konferenciją. Taip
pasakė teisėjas, “tai jūs, yra 13 mailų į rytus.
*
’
ną.
tų galvų, jei jie pasilieka pat išrinkti atstovai ir į
vaikai,
eikvojate
krašto
Kas kreipdavos nedarbo
Illinois D i v i s i o n of
Taip pat buvo rastas ir
dirbti.
|Labd. Sąjungos seimą.
daliniais rei
svarbiausią medžiagą
—
Placement and Unemploy- kompensatos
Seifferman’o sūnaus,
Eu
I
ment Compensation įstaiga kalais antradieniais, tai jie
' gumąM”.
gene, 10 metų, lavonas ne
lapkričio 3 dieną nedirbs ir tesikreipia lapkričio 10 die
ATSISUKITE RADIO
Teisėjas greito važiavimo toli nužudytos motinos. Bet
nebus išmokomas nedarbo ną.
jaunuolius nusiuntė į kaun- Seifferman paneigia, kad jis
siami trafiko teisme, teisėjo

,

i

o J*
01611^ F16

O3TD0 KOfflpenSdlOS

JOS. F. BUDRIK,
Ine.
Didelė Krautuvė
RAKANDŲ, RADIO.
JEWELRY
Viską* po vienu stogu

3241 S. Halsted St.

Šiandien

tės ligoninę pažiūrėti aukas nužudęs sūnų. Motina ir sū

Iš greito nus buvo pasmaugti.
Nužudytųjų lavonus rado
važiavimo jaunuolių buvo iš
Seifferman’8 tėvas,
kolektuota $420, pusė tų pi- Mrs.

i nigų

paskirta

katastrofoje

automobilių Louis Dennhart, ir jos du
nukentėju- broliai, Llloyd ir Alton, ka

siems, o kita pusė tų pinigų
fondui (Community fund).

aiškinimų dėl žmonos. Kai

mynams Seifferman

sakė,

kad žmona jį paliko.
iVlllK

STIJDIC

1945

19* Street

Budriko radio programos
būna M:

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

da atvyko į namus po įtarti

buvo paskirta bendruomenės nų Lester Seifferman’o pasi

Teiephone: Ca’umet 7238

WCPLr-1000 kil. stoties, sek
madienio vakare 9 vai.

, Vakare

greito važiavimo.

Sheriff

kad žmonos ir

lai
MODI.RN
i.DMpt.rrr
AIH ANt i.n

m»hv

kad

sako,

sūnaus kak

buvo smarkiai suveržti

virve. Jis taip pat

• ltWRRt rnMMftl E 1’KhR.S

• linNF I AFAIRTTK

Swanson

basement’e

žudikas

ADVOKATAS

ANTANAS OLIS
REPUBLIKONŲ

Cemento
rengės

(PENKTAD., SPAL. 30)

PASIKLAUSYKIT
SENATOR

BROOKS
Kalbant

tema

i.

KANDIDATAS

"DARBAS IR KARAS“

į Čikagos Miesto

UNITED LABOR COMMITTEE

’jj

Rengiama

WM. KECK, Ęreaident

TEISĖJUS I

HELEN SEWELL, Secretary

LABOR’S NON-PARTISAN LEAOUE OF ILLINOIS
RAY EDMUNDSON, Chalrman; LUTHER O. OERMAN, Ex. Dir.

pasakė,

grindyse buvo padaryta sky
lė. Matyt

Išrinkim Dar Vieną Lietuvi Teisėją

Balsavimai — Lapkričio (Nov.) 3 d.

WCFL

WENR

7:15 VAL. VAK.

9:80 VAL. VAK.

