
tBaf government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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BRITAI ĮSISMAGINA EGIPTO FRONTE
Gen. Rommelio jėgos visu 
frontu atgal atžeriamos

U. S. bombonešiai Tobruke sudaužė 
du ašies prekinius laivus

CAIRO, Egiptas, lapkr. 4. 
— Leit. gen. B. L. Montgo- 
mery vadovaujama britų aš
tuntoji armija laimi kovose 
au ašies jėgomis, kurioms, 
kaip žinoma, vadovauja na
cių gen. Rommelis.

Britai su tankais eina pir
myn visu Viduržemio pajū
riu išilgai geležinkelio, šian
die jie jau buvo pasistumę 
už 18 mailių nuo buvusio 
ašies fronto—EI Alameinpa 
jūrio miestelio. "

Britai atakavo 
vakarinę Vokietija

šiandien išleistam britų 
komunikate pažymima, kad 
aštuntoji armija pagaliau 
įsismagina ir vargiai ašies 
jėgos galės ją sulaikyti nuo 
veržimosi.

Anot žinių, britai jau su
simetę ir prieš dešinįjį ašies 
sparną, kurs atsiremia į 
Qattara įdubimą (druskinį 
pelkyną). Dedamos pastan
gos ir šį ašies sparną įlaužti 
ir išjudinti taip, kad vokie
čiai su italais nešintus! at
gal.

Čia turima daug vilties, 
kad britų vykdoma ofensy
va nebus nutraukta iki gen. 
Rommelio jėgos bus atblok
štos atgal ten, iš kur joa at- 
sibriovusios.

Amerikiečiai bombonešiais 
atakavo ašies okupuotą Tob- 
ruką ir ten .uoste sudaužė du 
priešo prekinius laivus su

LONDONAS, lapkr. 4. —
Britų sunkieji keturių mo
torų Stirling bombonešiai 
atakavo vakarinės Vokieti
jos pramonės centrus.

Taip pat pranešta, kad 
apie pustuzinis vokiečių bom įar0 medžiaga 

bonešių puolė pietvakarinės
Anglijos pakraščius. Du 
bombonešiai numušti.

Jie sakosi, kad 
nesulaikę žinių

WASHINGTON, lapkr. 4. 
— Laivyno sekretorius Knox 
ir karo informacijų direkto
rius Davis išleido pareiški
mą. Sako, jie nesulaiką jokių 
apturimų žinių apie Ameri-

Argentinos policija 
varžo komunistus

BUENOS AIRES, Argen
tina, lapkr. 4.—Vietos poli
cija uždraudė komunistų vai 
domoms unijoms turėti susi
rinkimus ateinantį šeštadie
nį tikslu pagerbti Sovietų 
Rusiją dėl jos sėkmingų ko
vų su vokiečiais.

Policija susekė, kad komu
kos nuostolius Pacifike. Sa- nistams nerupi ten kokia
ko, kaip tik apturimos ži
nios, tuojau pranešama žu-

pagarba, bet raudonoji pro
paganda. Tuo sumetimu ir

vusiųjų vyrų namiškiams ir uždrausta komunistams su
po to skelbiami įvykiai. j sirinkimai.

Chicagoje žangą, įsigydami 
skaičių atstovų.

didesnį

Antradienio balsavimuose 
Illinois piliečiai nepasisakė 
kaip reikiant už sumanymą 
panaikinti sales taksus už 
perkamą maistą. Tas įvyko 
dėl to, kad balsuotojams ne
buvo išaiškinta, kaip jie turi 
pasisakyti.

Prieš sales taksus, tai yra 
už sumanymą paduota 508- 
461 balsas, o prieš 110.818. 
Bet ta dauguma balsų nepa
kanka. ' Reikėjo, kad visų 
balsavusiųjų piliečių daugu
mas pasisakytų. Tas nepa
daryta. Daug balsavusiųjų 
tai paneigė.

Praeitais balsavimais įro
dyta, kad Cook apskrity ir 
Chicagoj demokratų partijr 
turi stiprias pozicijas. Lai 
mėjo visi šios partijos išsta 
tyti kandidatai.

Regis, ir Illinois legiala

Gautomis iš visos šalies 
rinkimų duomenimis atrodo, 
kad kongrese respublikonai 
laimėjo daugiau atstovų. 
Ten respublikonai kai ku
riais atvejais bus stipresni, 
bet demokratų dauguma bus 
ir toliau.

Clearing pramoniniam cen
tre vakar siautė didelis gai
sras. ,

Trumbull Asphalt Co, 
5440 W. 67 gat., dirbtuvėse 
kilo gaisras ir ten susprog
dino keletą didelių tankų su 
gazolinu ir nafta. Liepsnos 
apsiautė kuone visus pasta
tus. Ugniagesiai daug dirbo 
gindami kitų firmų didelius 
gretimus namus ir dirbtu
ves. Ilgą laiką visam dis- 
’rikte neturėta elektros jė
gos ir šviesos.

Pranešta, kad padaryta

Kinijos ministras 
tikisi netolimoj 
ateity laimėti

CHUNGKING, Kinija, 
lapkr. 4.—Užsienio reikalų 
ministras T. V. Soongs grį
žęs iš Washingtono spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
jis apleidęs Ameriką “su gi
liausiu įsitikinimu netolimoj 
ateityje laimėti karą.”

Sako, jis sugrįžęs namo— 
Kinijon, su įsitikinimu, kad 
šiame kare didžiausios kliū
tys jau nugalėtos ir didžiau
sieji sunkumai nužerti į ša
lį. Anot jo, Amerika neturi 
pasiryžimo kovoti iki pasku
tinio savo, arba britų karei
vio. Ji nusprendusi veikiau 
haigti šį karą, nepaisant di
džiausio aukojimosi.

Ministras Soong aiškino, 
kad Kinija neturi nė mažiau
sios ambicijos siekti sau ko
kių nors naujų teritorijų. 
Bet ji turi atgauti savasias 
teritorijas, kurias priešas 
turi užėmęs. Turi atgauti 
Mandžiuriją ir Formosą. Ja
ponai turi grįžti į savo im
perijom ribąs ir prie svetimų 
teritorijų nesikabinti.

Ministras giliai įvertina 
J. A. Valstybių ir Kanados 
pastangas laimėti karą.

J. A. V. kareiviai 
Anglijoj drausmingiau 
laikosi, negu namie

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Patirta, kad J. A. Valstybių 
kareiviai Anglijoje draus
mingiau laikosi, negu namie 
—J. A. Valstybėse. Supran
tama, dėl jų gausingumo pa
sitaiko nusižengimų karinei 
tvarkai. Bet tas yra menk
niekiai.

Aiškinama, kad taip yra 
dėl to, kad kareiviai yra sve
timam krašte, arčiau karo 
fronto ir jie jaučiasi daugiau 
surišti su karinėmis parei
gomis, negu būdami kur nors | 
naminėse stovyklose.

Kariuomenės vadai did-

PREZIDENTAS BALSUOJA

« < * -

Guadalcanal saloje, Solomons, kyla 
naujas pavojus amerikiečiams

a-
Japonai išlaipino daugiau 
kariuomenės vakariniam bazės šone

WASHINGTON, lapkr. 4. 
— Laivyno departamentas 
vakar vakarą pranešė apie 
naują pavojų amerikiečių 
marynams ir armijos dali
niui Guadalcanal saloje, So
lomons.

Iškelta aikštėn, kad į tą 
salą išlaipinta daugiau japo
nų kariuomenės. Sako, kai 
marynai buvo užimti veiks-

tūroj demokratai padarė pa apie 150,000 dol. nuostolių.

(••Draugas'* Acme telephoto)

Prezidentas Roosevelt pažymi balsavimo kortelę prieš 
balsuojant Hyde Park, balsavimo vietoje. James Lynch, 
chairman of Ihę board of electors, nurodo kur pažymėti.

■ - , . ' -.-n i

Stalingrado fronte sovietai 
pagerino ir susistipTino pozicijas

ą *. .. • ' ** • . 2 .

Rusai naktį persikėlė per Volgg 
ir vokiečius puola iš užnugario

MASKVA, lapkr. 4. —ži
niomis iŠ karo fronto, Sta
lingrade rusai pagerino ir 
sustiprino visas savo pozici
jas taip, kad vokiečiams jos 
nebus jau įkandamos’ Be to, 
Stalingrado šiauriuose naktį 
gausingas rusų dalinys per
sikėlė per Volgą į vakarinį 
šoną ir vokiečius atakuoja 
iš užnugario.

Ir iš Kaukazo fronto gau
ta džiuginančių žinių. Ten 
vienur kitur rusai sukėlė 
kontratakas ir žeria nacius 
atgal.

, Maskvos laikraščiai rašo,
žiuogasi tokiu kareivių drau- ... - . , ,,J A ™ i kad visose fronto dalyse vo-
smingu nusistatymu. Tas
yra reikšminga.

Vichy, apylinkėse 
sprogdinamos bombos

VICHY, Prancūzija, lapkr. 
4.—Čia ir gretimuose mies
teliuose susprogdintos kelios 
bombos. Vienas asmuo žuvo 
ir keletas sužeista. Sakoma, 
bombos buvo taikomos prieš 
Vichy vyriausybės aukštuo
sius pareigūnus. Bet nė vie
nas jų nenukentėjo.

LONDONAS.—Iš Istanbu- 
lio pranešta, kad Sirijon ir 
Palestinon prisiųsta U. S. 
kariuomenė.

kiečių žygiai kaskart labiau 
silpnėja. Tas aiškinama tuo, 
kad vokiečiai nesulaukia dau 
giau sau atsargų. Praretin
tos vokiečių eilės nepapildo
mos. Tas pat yra su karo 
reikmenimis. Vokiečiai vis 
rhažiau jų gauna.

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Pristatymo ministras prane
šė, kad Anglija pfadėjo ga
minti naujus garvežius, ku
rie bus tinkami platiems ir 
siauriems geležinkelių bė
giams ir įvairių rūšių kurui.

Sako, tos rūšies garvežiai 
seniai buvo reikalingi, ypač 
kariniams tikslams.

Kronšladto tvirtovę 
nepasiduoda naciams

MASKVA, lapkr. 4.—So
vietai iškelia aikštėn, kad 
garsioji istorinė Rusijos 
Kronštadto tvirtovė, netoli 
Leningrado (Petrapilio) sa
loje ištisus metus tvirtai lai
kosi prieš vokiečių nuolati
nius oombardavimus ir ne
turi pasiryžimo pasiduoti.

Sovietai pripažįsta, kad 
tvirtovėje kuone visi pasta
tai sugriauti, bet garnizonas 
į vokiečių apšaudymus at
sako šaudymais ir stipriai 
laikosi.

Laikraštis Pravda sako, 
kad Kronštadto garnizonas 
apsiprato su vokiečių apgu
limu ir iš to nieko nedaro. 
Tik budi, kad tvirtovė ne
tektų priešui.

U. S. prekinio 
laivyno nuostoliai

WASHINGTON, lapkr. -4. 
— Laivyno departamentas 
išleido antrąjį U. S. preky
binio laivyno vyrų nuosto
lių sąrašą. Pažymima, kad 
nuo rugpiūčio 2 d. iki spalio 
21 dienos imtinai 283 vyrai 
yra žuvę. Iš tų 251 yra din

gę-

Čilė prezidentas 
kviečiamas viziton

SANTIAGO, Čilė, lapkr. 
4. — Respublikos preziden
tas Juan Antonio Rios pri
ėmė U. S. ambasadorių Clau 
de G. Bowers. Aiškinama, 
kad Bowers prezidento Roo
sevelto vardu iš naujo kvie
tęs prezidentą Rios aplan
kyti J. A. Valstybes.•

Prez. Rios seniau buvo pa- 
siryžęs Vizituoti J.A. Valsty
bes. Tačiau vizitas atidėtas, 
kai U. S. valstybės pasekre- 
torius Welles vienoj kalboj 
nepalankiai atsiliepė apie
Čilės respubliką.

>*•' •

Sekr. Hull griežtai 
stovi už nusistatymą - 
Vichy klausimu ,

WASHINGTON, lapkr. 4. 
—Kai kas pakilo kritikuoti 
U. S. vyriausybės nusista
tymą neokupuotos Prancūzi
jos klausimu. Vyriausybės 
sekretorius Hull paskelbė, 
kad nusistatymas nekeičia
mas, nepaisant keliamos kri
tikis. Tačiau U. S. vyriau
sybė neturi pasiryžimo to
liau kištis į Vichy vyriausy
bės reikalus, pareiškia sek
retorius. Vichy vyriausybė 
daug kartų buvo įspėta, jei 
ji neklauso, tesižino.

BUY

RIO de JANEIRO, Brazi
lija, lapkr. 4.—Respublikos 
prezidentas išleido nuospren 
dį, kad konskripcijos keliu 
pašauktiems karo tarnybon 
vyrams bus mokama atlygi
nimo pusė tiek, kiek jie gau
davo už darbą būdami civi- 
1 i niais, ir po tarnybos jiems 
turėtas jų darbas užtikrina
mas.

mais prieš japonus savo ba
zės vakariniam šone, tuo 
laiku į neapsaugotus ryti
nius pakraščius japonai iš
laipino daugiau kariuome
nės. Dabar laukiama, kad ta 
kariuomenė susimes prieš 
amerikiečius. Tokiu būdu 
amerikiečiai bus suremti iš 
visų trijų šonų. Pirmiau ja
ponai daug kariuomenės iš
laipino vakariniam bazės 
šone.

Laivyno sekretorius Knox 
apie tai pranešdamas pažy
mi, kad nereikia pasiduoti 
per dideliam optimizmui. 
Nes priešas ne vien gudrus, 
bet ir pakankamai stipins. 
Reikia laukti naujų svarbių 
įvykių toje saloje.

Kalba apie naujus 
5 nuošimčiu taksus

WASHINGTON, lapkr. 4. 
— Išziasdami, kad amerikie
čiai civiliniai neįstengs iš
leisti daugiau kaip tik 56 
nuošimčius savo pajamų atei 
nančiais metais, iždo depar
tamento ekspertai planuoja 
naujų penkių nuošimčių tak 
sų bilių, kuriuo žmonės bus 
priversti neišleidžiamas su
mas panaudoti taupymui — 
taksams.

Vienas ekspertų tvirtina, 
kad Amerikos žmonės atei
nančiais metais negalės iš
leisti viršaus 56 nuošimčių 
pajamų, nes nebus kas pirk
ti. Viskas bus racijonuojama 
ir varžoma.

Gazolino traukinys 
sudužo ir sudegė

SAFE HARBOR, Pa., lapk. 
4. — Vienas geležinkelietis 
žuvo ir apie 120,000 galionų 
gazolino suliepsnojo, kai ant 
Pennsylvanijos geležinkelio 
netoli čia tankinis gazolino 
traukinys dėl nuslydusios 
nuo kalnų žemės ant bėgių 
sudužo ir nusirito nuo pyly- 
mo.

•

Per daug žmoniškas, 
iš vielos pašalintas

STOKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 4.—Okupuotos Lenki
jos nacių gubernatorius 
Hans Frank Hitlerio nuo
sprendžiu pašalintas iš uži
mamos vietos. Hitleris su
sekė, kad gub. Frank per 
daug žmoniškai elgiasi su 
lenkais, jis suturi žiaurumo 
savybių.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 

1 b tojo seimo protokolas

(Tęsinys)
H. Argeattoos bažnyčiai:

M. Takaž&uskienė, Pitts
burgh, Pa. — $25.00; Kups
tienė, Worcester, Mass. — 
$30.00 ir O. Kilikevičienė 
Pittsburgh, Pa. — $5.00.

,Yiso labo Argentinai $60. 
111. Kolegijai palaikyti: 
Po $90: Worcesier, Mass.,

fiv. Kazimiero par. rėmėjų 
skyrius.

Po $50: So. Boston, šv

Po $2: M. Petrauskas. K. 
Skarupskas, L. Dempsky. M. i 
Vikrauskas, Landiiuvienė. 
Pivorienė, Sadukienė, Paru
lis, M. Stankevičienė, G. Ri- 
dick, Jr., K. Banys, O. Ra
dzevičienė, J. Rudokas, O. 
Krinčiūnas, M. Svikliūtė, A 
Piliponiūtė, P. Laurinaitienė, 
O. Rusteikienė, A. Tamoše- 
vičienė, M. Mažukaitienė, K. 
Zdanienė, B. Suopienė. O. 
Orantienė, Smulklis, K. Gu-

Petro par. rėmėjų skyrius; goaienė, M. Valiukevičienė

New Britain, Šv. Andriejaus 
par. rėmėjų skyrius; kun. A. 
Petraitis, Worcester, Mašs.

Po $35: Eduardas čiočys, 
Providence* R. I.

Po $20: Konstancija Je- 
saitienė.

Po $10: O. Vaisnis, J. Nau 
jokaitis, A. Zautra, M. Kups-

Po $1: A. Povilai tienė, S. 
Blažienė, J. Kalinauskienė, 
J. Kintiene, M. Karkauakie- 
nė, S. Str.alšiūnas, P. Ku- 
kanskienė, S. Kukaitis, A. 
Baltrušūnienė, A. Gust, M. 
Gabašauskienė, A. Perekšly- 
tė, K. Trinka, E. Krugelienė, 
V. Petraitis, Kalinauskas, M.

guadalcanal‘ KARŠTA VIETA9 f

CUmuiu" *cm«
U. S. marinai apžiūri japonų išsodinimo pakrantėje, laivelį, kuris buvo sužalotas 

Guadalcanal laike nepavykusių japonų bandymų atsiimti salą.

Juvenalis Liauba ir laikraš- ras. Ta iškilminga proeesi 
čio “Amerika” redaktorėm ja buvo kartu ir viešas atsi
J. Laučka.

Konferencija prasidėjo baž 
nytinėmis apeigomis gražio
je Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Iš pat ryto adora
cijai buvo įstatytas šv. Ša

tas, Dubsis, J. Kalinauskas, Barauskienė, M. Karčauskie-1 kramentas. 8 vaL Apreiški- 
kun. J. švagždys, Mr. ir Mrs. nė, A. Markūnienė, M. Dap- mo par. Tretininkai iškiau- 
Glibec, J. Gliebas, J. Sali- šiene, A. Sandienė, E. Gal- sė iškilmingų Mišių ir ben

drai priėjo prie šv. Komuni
jos.

4 vai. p. p. didžiulė Ap
reiškimo par. bažnyčia prisi 
pildė konferencijos dalyviais. 
Kun. B. Kruzai sukalbėjus 
rožančių, tėvas Juvenalis 
Liauba, O.P.M. pasakė kon
ferencijai pritaikintą pa
mokslą. Po pamokslo visi 
konferencijos dalyviai pasi
aukavo Kristui Karaliui!

Po pasiaukavimo akto, 
Bayonne lietuvių par. kle 
bonas, kun. M. Kemežjs at
giedojo Švenč. Tp. Marijos li
taniją. Po maldų ir giesmių, 
prasidėjo iškilminga proce
sija su Švenč. Sakramentu. 
Procesijoje su uždegtomis 
žvakėmis dalyvavo aukščiau 
minėtieji kunigai ir beve'k 
visi bažnyčioje buvę konfe- 

“šv. Pranciškus — didžio-;delis skaičius Asyžiečio my- rencijos dalyviai. Procesijos

nauskienė, B. Juodaitienė.
Po $14.25: Ona Bubilevi- 

čienė, Worcester, Mass. (Bin

go).
Po $5: P. Navickas, K. Va

siliauskas, K. Leiga, K. Ku- 
lišauskas, M. Venkūnas, M. 
Vasiliūtė, M. Kašėtaitė, F. 
Witkowski, E. Dunda, M. Ba- 
lutięųė, N. Jodka, O. Mažiuj 
kėVičienė, Mr. ir Mrs, Sta- 
dalnikas, Ona Ridikas, Julė 
Jakovonytė, O. Klimieaė, P. 
Peldžienė, M. Čepulienė, K. 
Banys, Mr. ir Mrs. Pauhu- 
konis, B. Stonkienė, A. Ka
šėta, Juzė Stelpskaitė. Blai- 
vininkų 49 kp., So. Boston, 
Mase., M. Kuprevičienė, New 
Britain Moterų Są-gos apskr.

vydienė, V. Mažukna, O. Na- 
dzeikienė, M. Pilelienė, Mar
kevičienė, O. Kankolienė, S 
Šmigelskienė, O. Zusinekie- 
nė, A. Brazauskienė, B. Jo- 
diūtė, K. Vosylienė, O. Si
dabrienė, M. Urmonienė, J. 
Vindžialius, J. Glebehas, J. 
Glėbas, M. Stadalienė, P. 
Suopieoė, A. Bartavičiejiė, 
B. Jablonskienė, O. Lapins

kienė, D. Steponaitienė, J. 
Orantienė, J. Bukauskienė, 
K. Petraitiene. X \

. Viso labo kolegijai $64929 

Viso labo fondui $820.00 
Viso Argentinai. $ 60.09

prašymas lšganytojaus už 
padarytis Jam įžeidimas.

Po apeigų bažnyčioje, Ap
reiškimo par. salėje prasi
dėjo konferencijos paskai
tos. Įžanginę kalbą pasakė 
Apreiškimo par. klebonas, 
kln. N. Pakalnio Pasidžiau
gęs konferencijos skaitlin
gumu ir palinkėjęs jai Die
vo palaimos konferencijai 
pirmininkauti pakvietė kun. j 
J. Aleksiūną, Angelų Kara
lienės par. kleboną. Po trum
pos konferencijos pirminin
ko kalbos ir atidarymo mal
dų, sekė t. Justino Vaškio 
paskaita, “Šv. Pranciškus ir1 
mūsų laikai”. Savo įdomio
je ir turiningoje paskaitoje

tėvas pranciškonas išdėstė 
kaip musų laikai ilgši šv. 
Pranciškaus ir jame mato 
save gelbėtoją.

Referate “Trečiojo Ordino 
reikšmė”, tėvas J. Vaškys 
davė praktiškų nurodymų, 
kaip Tretininkai gali dirbti 
Katalikų Akcijoje.

Po referato, Tretininkai 
atstovai padarė pranešimus

V»so suaukota: $1,52925

TRETININKŲ KONFERENCIJA

jo Karaliaus šauklys’’ —- lėtojų ir Tretininkai iš se-
šiuo šūkiu Kristaus Kara
liaus šventėje spalių men. 
25 d.’ Brooklyno, N. Y. Ap
reiškimo lietuvių parapijos 
salėje Jvyko Kunigų Vieny-

kančių lietuvių parapijų: 
Brooklyn, N. Y., Apreiški
mo parapijos, Angelų Kara
lienės parapijos, Sv. Jurgio 
par., x Maspeth, N. Y., Bay-

bės Rytų Provincijos inicia- onne, N. J., Elizabeth, N. J., 
tyva sušauktas Tretininkų 1 Newark, N. J., New York 

ir Šv. Pranciškaus Mylėtojų1 City, N. Y., Harrfoon-Kear- 
konfereneija. Šiuo metu, kai ney, N. J., Paterson, N. JL, 
kerštas ir neapykanta už- Jersey City, N. J. 
valdė žmonių širdis, konfe- Konferencijoje dalyvavo rr 
rencijos tiksiąs buvo atkretp daugumas Brooklyno, N. Y. 
ti visų akis į šv. Pranciškų ir apylinkės kunigai: kun.

įspūdis buvo nepaprastas. 
Toks viešas ir iškilmingas
pagarbos išreiškimas Kris
tui Karaliui gyvenančiai 
Švenč. Sakramente 'daug- 
liui išspaudė džiaugsmo aa&

LIETUVIS DAKTARAS

•tssbo

— tą taikos ir meilės apaš
talą, tą didįjį tryliktojo šimt

N. Pakalnis, kun. J. Barkū
nas, kun. J. Afeksiūnas, kun

mečio reformatorių, kurio K. Paulonis, kun. M. Keme-
dvaaios šiandien ilgisi XX 
sis amžius.

Konferencija savo progra

žis, kun. J. Gurinskas, kun. 
dr. J. Bogušas, kun. dr. J. 
Starkus, kun. V. Vaškas,

ma ir skaitlingumu nuste-, kun. J. šeštokas, Tėvai Pran 
kino visus. Joje dalyvavo di- j ciškonai: Justinas Vaškys,

JOS F. BUDRIK
KBACTDVSJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DtL BADIO PATAISYMO

TAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGKIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI"V

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
0:otcct?or 
br vour 
AcunsufĄ

PANAUDOKITE PROGA DABARTIMtMN 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI?

Būkitj Malonūs 
SAV<5 AKIMS I

NEW.VICTORY 
HOSPI1 AL

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota lr
įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
.828 W. 35th PLACE 

Phone: YARda 2330

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JOsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir Ilgi 85,006.00 apdrausti par Padarai Savings and Loan In
surance Corporation, Mokaus S%%. Jūsų pinigai greitai (įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkminga Patarnavimo 1 —

ĮSISTOTO"!SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
™ TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST. -S

Tik viens »kfų vi—ra tf~
▼entmul. Saugokite Jas, leisdami 
Unįrsminuoti Jas modernISklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SB METAI PATYRIMO 

prisiūkime aJdnhj, kurie padalins 
eta* akiu Įtempimu. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. L Smetona. Jr.

OrroMETMSTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas- l»-tee
relefonas t C AM AL 061S, Cbloagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:I0 a. m. Iki 8:«e p. m 

Tre«ad. Ir MUd. •:*« A m.
lig ros » m. „ .

Pilnai
ST

smarkių tr 
Pilnai

Medlkos i>,part 
visokių Ilgų —

tklnlų.
frvngUH CIUrurgiJos De-

______ itas, kur svtirbiaa lr ma-
jesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chirurgal-Daktaral.
Pilnai {rengta Pliyniotherąp.v De
partment*!? prlskaltant Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Pilusi {rengtas X-Rsy Depart-
mentas daktarams ir pacientams.

iš savo kongregacijų veiki
mo. •

7 vai. prasidėjo konferen
cijos dalyvių serafiška va
karienė. Vakarienėje daly
vavo virš 350 konferencijos 
dalyvių ir vietos ir apylin
kės kunigai. Vakarienės pro
gramai sumaniai vadovavo 
kun. N. Pakalnis. Vakarie
nės metu konferenciją svei
kino kun. dr. J. Starkui Jis 
džiaugėsi puikiai pasisek,’ 
šia konferencija ir linkėjo 
kad nuo šios konferencijos
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šv. Pranciškaus sekėjai la
biau pagyvintų savo veiki
mą ir prie III-jo Ordino pri
trauktų daugiau jaunimo. 
Konferencijų dalyvius nuo
širdžiai sveikino Maspetho, 
N. Y. lietlvių par. klebonas, 

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. VAITUSH, OPT. 
L»v^rrvis

Bbae 2« metų praktikavimasJūsų garantavimas OptemetrleaUr Akių SpecfcUlstaa
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Seredomis nuo pietų, • Ns-

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaisasus k« akinių. Kainos pigiau kai*

pirma.
4712 South Ashland Av. 

yards uas

DR. G. SERNER
LIETUVES AKIU GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTISINĖJ A

AKINIUS PRITAIKINA 
s

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rtoms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai kas dieną

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Hlinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 006 

— REZIBENCIJA — 
1441 So. 50th Avė., Cicero, UI 

TeL: Cicero 7681

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
• (Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALnmet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

ttnnm 2014 Tel STA t* 7K7J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutari

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STIUKO
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

TsL YARdg 8146

AMMPTHftg LIETUVIŲ DAKTARŲ DBAŪGUOB KABIAI

Ofise ML VlRglBla 0M6- 
ReatdenalįM taL: BSVesto MU

OR. T. DUNDULIS
•TOYTOJAI IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TM. OAHal 6198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Bd.

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

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:

S241 West 66th Place
Ttt BBPubtte 7866

Ras. 6088 S. Tafanan Avė.
OM. TeL GROveMil 6617
Office TeL HEMiock 4848

Oft. J, J. SMMIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 2r-4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. i* Nedaliomis susirtsak 
2423 West Marąuette Ad.

TaL OANal 0887
Bsa taL: PROapect 6659

BR. R Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS B OHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
RaaldancUa: 6809 So. Artesiaa Ava
VALANDOS- 11 v ryto rki 9 pepiat

6 iki 9 vai. vakare

TaL Tejuto ML
B«: KSBvood 8103.

DA A A BERTASH
GYDYTOJAS XB 0KB0BGAS 

Odas vai sas t-*: aan 6:3*-<rti 
75A Wm8 358h Sšrent SKAITYKITE “DRAIKIĄ”

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atshinrta, dgl stoki* pbilgiA, 
geriausias gydymas ir priežiūra. Km link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 rr nno 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sntartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel PROapect 1930

IB AKINIUS PRITAIKO

744 VVest SAth Street
Valandos i 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

BĮ R. ATKOČIŪNAS
DAHTI8TA8

1448 So. 40th Court, Cicero
Aatradieciaia, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandoa: 3 — 8 popiet,

Ofiso TeL ............ VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, IU, 
OFISO VALANDOS:

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

TeL YARda 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
ark 47tk Street

vak: nuo 9 vnk ryta iki 8 vai. vak 
8eredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
OR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4831 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS » CHIRURGAS

6757 8o. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Iki 8
NadittomlB pagal sutartį

Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. TeL: Kenaood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-6 u 7-8 ▼. vak 
Nedtlionus nno 10 ik- 12 vai. dienų

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI
__ S penai!

l // \ /</ 3’W2

X X Birinklm

a atidarymo paslfilymas —
II

ulOlymaa
lėlukvšėflMhs

14M
OR. S. R. PALUTSIS

•YDYTOJAS Ut CHIRURGAS 
Kanrp. IStos gat ir 49th Ct 

OFISO VALANDOS:
8 IU 4 popiet 7 Ud 8 vakare, 

ir pagal autartį.
Res. 1625 So. 50fh Avenut

Tel Oloero 1484
Slokeltnb, Akių lūgcaml- 

įtftvlmaa • Pat&lavinaii Len- C AG C 
aų (Vlanaa Ua«tiiya> * ra- 
airlnklmaa IS S Mod. Rėmų
tr KatMd. Rag. Kaina gte.M Vtakan. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Reglatruota* Opftometrtetae — VlrS 80 Metų Patyrimo. 
Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarėmis Kainomis.

Tai Yra Ne ‘ Balt" Siūlymas — Mm rMm>dame Kų GamUmme.

GRANT OPTICAL CO.
4662 SOUTH ASHT.AND AVE. Tel. YARDS 0141

Antros durys nuo Montgomery Ward

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofise Tel. LAFayetts 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm.. Antr. Ketvir. $ iki 9 vak, 
Ptokt., Seitad. 8:30 iki 9:30 vato 

Sekmad. Pagal Sutarįmg

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais pagal sutartį
Ofiso telefonas l’KOspect 6737 
Namų telefonas VIRglnia 2421

Vieni žmonės darbuojasi, 
kaip bitės rinkdamos medų 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai 

nuodus.
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SAVAITES APŽVALGA
Auklėjimas naujoje 
tvarkoje x

Daugelis mokytojų Jung
tinėse Valstybėse daro inte
ligentiškumo bandymus tar
pe savo muminių, kad paleng 
vinus jiems pasirinkti sau 
geriausiai tinkamą profesiją. 
Bet Vichy Prancūzijoj aua 
Įėjimas eina kiek kitokiu ke
liu. Radio pranešimas iš Vi
chy, pasiekęs Karo Informa 
cijos Ofisą, sako, kad te., 
vaikai mokykloje yra sku-c* 
tomi į keturias kategorne 
pagal jų fizinius požymiui 
Kiekvieno vaiko fizinis prog
resas, daugiau negu jo in
telektualinis progresas, rei
kia manyti bus sprendžia 
mas veiksny?.

Mokyklų reforma buvo pa 
skelbta Cotte de Carea, ku
rio žinioje yra bendrasis auk 
Įėjimas. Jis, matyt norėda
mas patikti konservatyviš- 
kiems prancūzų mokytojams, 
pridėjo, kad būdas ir valia, 
lygiai kaip ir fizinis stipru
mas turi būti Vystomi vai
kuose mokyklose. ,

Tas perversmas auklėjimo 
politikoj Prancūzijoj yra y- 
patingai įdomus, jei į jį žiū
rėti, atsimenant tradiciniai 
h* aukštai pastatytą Pran
cūzijos auklėjimo sistemą ir 
jos dedamą svorį ant akade
minio mokymo.

Vienok po Prancūzijos su
smukimo auklėjimo sistemos 
reorganizacijos šioji kryptis 
til, darėsi ryškesnėj DžJb&r

ten žiūrima, kad nėra nau
dinga vaikams duoti per 
daug visokių žinių, nes esą 
“teoretinis’’ ir “enciklopediš- 
kas” žinojimas pats per sa
ve dar nėra geriausias pa
ruošimas gyvenimo kovai. 
Darbo auklėjimas ir sportas, 
iš kitos pusės, ten vis labiau 
pabrėžiama. t

Ypatingai ryški nacių įta
ka matyti prancūzų jaunimo 
stovyklose. Vienas trumpųjų 
radio bangų pranešimas iš 
Brazzaville sako, kad tose 
stovyklose daugiausiai laiko 
pašvenčiama militariniams 
žygiavimams ir rašymui to
kiomis temomis, kaip “Vo
kiečių Armija”, “Vyro Pas- 

Į kirtis Yra Karas”, “Hitleri
nio Jaunimo Metodai” ir 
“Kada Tu Manai Mirti?” Y- 
patingai mėgiama tema dis
kusijoms yra: “Išganinga 
Vokietijos Įtaka”. j

Prancūzų jaunimas sto vyk 
lose turi išlaikyti kvotimus 
ir ta proga turi atsakyti į 
eilę asmeninio pobūdžio klau 
simų. Pavyzdžiui, klausiama 
“Ar esi Rymo-Katalikas?”, 
“Ar esi prieš žydus’”, “Ai 
esi už bendradarbiavimą (3U 

vokiečiais)?” Tokie klausi 
mai duodami paleidžiant iš 
stovyklų. Tie, kurie atsako 
tinkamai, gauna darbus. Ki- 

S 2 atleidžiami su negerais 
į jažymėjimais.

Tretininkų

konferencija
(Atkelta iš 2 pusi.) 

kun. J. Balkūnas — “Kai 
kiti Kristų niekina, mes šian 
dien iškilmingai išreiškiame 
pagarbą Kristui Karaliui Jr 
drąsiai pasiryžome, kaip n 
teriai be baimės, kovoti po 
Kristaus Karaliaus vėliava’' 
baigė eavo kalbą kun. J. Bal
kūnas.

Amerikos redaktorius J 
Laučka savo kalboje prinii 
nė, kad jis esąs didelis šv. 
Pranciškaus mylėtojas ir e- 
sąs įsitikrinęs, kad per šv. 
Pranciškų taika vėl grįš j 
sužvėrėjusį pasaulį. Konfe 
rencijos dalyvius sveikino ii 
kun. K. Paulonis, kun. j 
Aleksiūnas, kun. V. Vaškas, 
tėvas J. Vaškys, O.F.M.

Vakarienės metu. visus 
konferencijos dalyvius gra
žiomis dainomis džiugino Jo
no Jankaus vadovaujamas 
Apreiškimo par. choras. 0 
Plaktonytė ir L. Juodytė pa
dainavo solo ir duetą. A. 
Samalionienė chorui prita
riant padainavo solo opere 
tęs “Sylvia” atskiras dainas.

Brooklyno ir apylinkės ku
nigams nuoširdžiai bendra 
darbiau j ant ir remiant, Tre- 
tininkų konferencija praėjo 
su didžiausiu pasisekimu 
Kun. N. Pakalnis, Kunigų 
Vienybės Rytų Provincijos 
įpareigotas, konferenciją pui

Gražus paminklas 

Šv. Kazimiero 

kapinėse

Ponia Kotrina Kazlauskie
nė, 2555 W. 45th St., Chica
go, Illinois, sena Brighton 
Parkietė, šiomis dienomis la
bai gražų paminklą pastatė 
savo vyro, a. a. Stanislovo 
pagarbai. A. a. S. Kazlaus- 
kis mirė šių metų kovo 2 d., 
o jo pagarbai paminklą pa
statė Peter Troost Monu-

kiai suorganizavo ir gražiai 
ją pravedė. Jam ir Kunigų 
Vienybės Rytų Provincijos 
kunigams už tai tenka di
delė garbė.

Konferencijos Dalyvis

ment kompanija, kurios vioe- 
prezidentas yra “lietuvis pa
minklų pardavėjas”, Jonas 
Pachankis.

Ponia Kazlauskienė pasi
rinko Peter Troost kompa
niją po ilgo svarstymo ir iš
tyrimo, kur geriausia būtų 
galima pirkti gerą, artistiš
ką paminklą savo mylimo 
vyro pagarbai, šiuo laiku 
p. Kazlauskienė visais atžvil
giais yra patenkinta Peter 
Troost kompanijos patarna
vimu ir puikiu, artistišku 
darbu. Josios paminklas ran
dasi 22-trame bloke, šv. Ka
zimiero kapinėse.

Ponia Kazlauskienė nega
li atsistebėti mandagiu ir 
nuoširdžiu p. Pachankio pa
tarnavimu paminklo parin
kimui; ji dabar tikrai džiau
giasi, kad pasirinko šį gar- 

. bingą lietuvį savo kapo pa
minklo reikale. Ponia Kaz
lauskienė patamia ir kitiems 
kreiptis pas Joną Pachankis 
iš Troost Monument kompa- 

I nijos. šios firmos pagarsini
mas eina nuolatai “Drauge”.

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji. 
(Tolstojus).

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS” HET.P flANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
117 No. Dearborn Street

Tel t RAMdolnb 9488-9469

HETP WAVTED — VYRAI

VYRAI 
IKI 60 METŲ AMŽ.

Pastovūs darbai, gera užmokestis.
FEDERATED METALS 

DIVISION
i 2230 Indianapolis Blvd. 
j Wliltlng, Indiana__________

FURNITURE STOCK 
VYRAI REIKAUNGI

TA STOVUS DARBAS 
LOGAN DEPARTMENT STORE

Milwaukee and Dlversey 
AtsiSank»t>3 ant 3-čio aukšto.

STEEL HELPERS 
ARTHUR J O’tfahy and SON, 

COMPANY
5757 W«st «5tli Street

VAIKINAI reikalingi — prie lengvų 
dirst,įvėie darbu. Turi turėt gimimo 
liūdijima. A»«1 Saukite i — 

'UTT.SON-.IONES CO.
3300 Franklin Boulevanl

BItr BOYS — FOUNTATN MEN — 
AMO GENERAL RESTAURANT 
HELP. RelkaHngi dirbti dideliame 
Weat. Slde reatarane. Patvrimas ne- 
relka"nera. Gera u,moke«tis ir pro- 

| ga jsidlrbtt. Krelnkitė* t — 
WAT.TER p. POWERS 
3050 W. Madlson S'reet

MASTNTSTAI. TGOL ir DIE MAK
ERS re’kalingi. Pastovūs darbai are- 

k ra užmokestis. Cnfeteria randas' 
dlrhtnvAte. Atsikreipkite prio Super-
Infon^pnf ----
AUgniOAV DECAVCOMANTA m 
4334 W. Fiftli Avė. Kedzie 3144

NULIŪDIMO

REIK AT,INO A S — BEF.F IJTOOER. 
Viena, kuria turi ratyrlmų pr|e 
naridng Iionae darbų. Atsišaukite I: 
Bi-ef Kon*ng Depnrtnientą. ILLINOIS 
PACKING CO., 911 W. S7th Plaee.

HELP WANTED — MOTERYS

AOME A KROWN A SHARPES
Automatic Screw Machlne Operato
riai reikalingi. Tiktai patyrę. Gera 
užmokeatis. darbai dieną ir naktį. 
PERFECTION SCREVV PRODUCTS

1500 W. 15th St.

MERGINOS
MOTERYS

18 iki 35

PUNCH PRESS OPERATORES 
ASSEliBLERS 

INSPEKTORES
MACHINE OPERATORES 

Naktj ir Dieną Darbai

TIKTAI AMERIKOS PILIETES

EVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe

College ir High School 
MERGINOS
Bus išmokintos kaipo 

Laboratory Assistants 
Inspektorės

Radio Service Womon 
MOTOROLA RADIO 

Galvin Mfg. Corp.
4545 W. Augusta Blvd.

S LAP THAT JAP/

WHOLESALE
FURNITURE

1 BROKER
Dinlng Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Waahere — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised itemr

VALANDOJE

RETKAT.TNOI JAUNI VEDUSI VY
RAI. Drafto pallno«uot.l. Iš vidaus Ir 
lauke darbai, ielgu tik galite vai
ruoti troka. Pastovūs darbai tlnka- 
mleroo Wr„TY» a.

FUI/rov SMO’TPD FTSH CO. 
1011 W. Take Street

MOTERYS ir MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 60 

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

CENTRAL DIVI8ION 
2550 WEST 35TH STREET

ANTJ
Kreipkitės į -

:ONY B. PETKUS

BUG SUVAITOK?
^•'cost moncųj

BUY u.s. wmhod Jtniiis
U. S. Treaittrj Dipartmmt

Žmogus gali tapti žmogum 
per auklėjimą. (Kantas).

Žmogiškoji kalba ir krik
ščioniškoji kalba nustebin
tų mūsų žvilgius savo gra
žybėmis, jei įpratimas ne- 
užtemdlntų mums akių. (He 
llo).

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

■ X

'kJltcd'lįoU' fcuy'UJith

U AB BONOS★ ★
When the Marines get their Serv

ice pack, there is included therein a 
brlght shiny new shovel cased in a 
muslin carrier. The shovel costs 68 
cents and the carrier 39 centą, or 
$1.07 for the ensemble.

Įsteigta 1889 m

PETER TROOST 

MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLE4<»
ŽENKI V

• ATITIK PJIMO Mi-

RtCKORDAS

4i firma virt W ra to 
narine šeimos rankoael

These lntrenehlng shovele ere, 
used by the Marines around eamp, 
digging trenches, aettlng up barbed 
wlre entanglementa and in many 
other ways. Your purchase of War 
Bonds and Stamps every pay day caa 
readily eųuip our forces wlth these 
neceasary lmplemeota for w arfą re. 
Invest at least ten percent of your 
lncome every pay day. Buy War 
Bonds and Stamps from your bank, 
your postofflca and at reta U Stores. 

į U. S. 7 r*wwry

SKAITYKITE “DRAUGĄ” |

^UKbONALlZ&D MEMOK1AE* Al NO ADD1TIONA1 COST

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Material Unezcelled — 
and Obtalnable at Lowest Prices.

»1 S WAR BONDS WITH THE a AVINO

PUUIPKITBS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
oi th. 1,1

eODERNl Uvidin# PARODA 
W VVashington Blvd 

Tel ESTebrook S045

amhrv of

' REZIDENCIJA
5919 South Troy 8t 
Tel REPnhllr 4299

VALANDOS Kasdien 9-9 v vak Aeitad ir Sekm 9-8 vaL

TOOL MAKERS
mo<W. Defen.e darbnl. Tetenkamai 
nvA**+lmp dftrhrt. A t.lkreinklte i —
RUSSELL pttttiHC COMPANY 

340 W. Hnrrm

L A R O R E R S 
Dirbti prie trekių. nrl^lūrgUmo ir 
na taisymo darbu. Atsišaukite I Su-

I
pervisnr’s nfl«e lOOtli lr Indlana- 

lV»>,’evard

PFVVtVI VtKIA R ATT ROAD

BATTERY VYRU. PATA’SYTOJAI 
ir T.EAD BURNERS reikalingi. Atsi
šaukite J —
ENIVERSAL BATTERY COMPANY 

3410 So. LaSalle Street

AUTOMATIC SCREW MACHINE O- 
PERATORIAI. Atdaros vietos dčl 
A-l, B. & S. Operatorių Ir Set-up 
Vyrams. Pastovūs darbai, ©vertime, 
ir aukščiausia užmokestis. 100% De
fense darbai

S2ĮH W. LAKE STREET

TOOL MAKERS 
Karo darbaf Modern'ška dienos- 
švtesos dirbtuve Matykite W. Ix>ve- 
joy — n. GOTTLIEB & COMPANY, 
1140 N. Kostner Albany 2040

FACTORY — ORDNANCE
VOCATIONAL EMPIjOYMENT 

SYSTEM
20 W. Jaekson. Room i 0 i 1

MERGINOS REIKALINGOS — pa
tyrimas nereikalinga, prie lengvų, 
švarių, nuolatinių, speeialty darbų.

C.ENE7RAL BINDING CORP.
231 So. Green Street

MERGINOS reikalingos prie apdtn- 
glrno batų kulnių darbų. Su ar be 
patyrimo. Pastovios vietos. Gerte* 
proga geroms darbininkėms. 
CHICAGO HEEL CO., 107 N. Karine

PARDAVIMUI KRAUTUV® 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. labai geri {rengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. KrelpkltSs prieš 
Mr. Waller Nutovr. 2200 W. 37th SL, 
Chicago. UI., tel. LAFayette 0098.

TIKRAS BARGENAS! PARSlDVd- 
DA — 2 aukštų mūrinis namas. 5 lr 
6 kambarių. Beispnentas, karšto 
vandens šiluma, apdengti porėtai ir 
garadžlus. Kaina $6.200. Atdaras ap
sigyvenimui. Kreipkitės sekančiu ant
rašu :

3489 WE8T 23RD STREET

- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tek LAFayette 0727
RADIO PROGRJŲAAS —8:00 vai. Plrmad ir Ketvirtad. vak. 

Ii atotiM WGES (1390). su Povilu šaltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1188-89

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2814 VVEST 28rd PLACE Phone CANAL 2615

L BUKAUSKAS
10821 SO MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4909

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

P. J. RIDIKAS
8894 SO HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Tęįpphone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1040 WEST 40th STREET YARDS 0781
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DRAUGAS Ketvirtadienis, lapkr. 5,1942

DRAUGAS Mūšy tautiečiui laimėjus
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

034 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
PubHehed Daily, except Sunday*

A metnber of the Catholic Presą Association
SttbnrrlpUon*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas** brings best resulta.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 tt Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.

Mūsų tautietis Jonas T. Zūris ir vėl išrinktas Chica
gos miesto teisėju šešeriems metams.

Tai yra svarbu keliais atžvilgiais.
Pirmoje vietoje svarbu dėl to, kad teisėjas Zūris sa

vo teisingumu, sumanumu ir teisių žinojimu per pasta
ruosius šešerius metus gerą rekordą padarė. Vadinas, 
Chicagos visuomenė ir per būsimus šešerius metus mū
sų tautiečio asmenyje turės gerą teisėją.

Kitu atveju mums svarbu dėl to, kad jis yra geras, 
sąmoningas lietuvis, visuomet pasirengęs savo tautie
čiams patarnauti. Be to, jis dalyvaudamas mūsų vi
suomenės judėjime ir būdamas teisėju, mūsų tautai ir 
net Lietuvai gali daug ir garbingai nusipelnyti.

Mes neabejojame, kad visi “Draugo” skaitytojai 
drauge su mumis nuoširdžiausiai sveikina teisėją Zūrį 
ir linki jam geriausio pasisekimo sunkiose ir atsako- 
mingose, tačiau garbingose pareigose! '

Jo laimėjimas tebūnie stipriu akstinu ir kitiems mū
sų politikams kopti į politinio gyvenimo viršūnes.

kumpai

REDAKTORIAUS L. SIMUČIO 
TRIGUBA SUKAKTIS

Praėjusiųjų rinkimų daviniai
Antradienio rinkimų daviniai rodo vyriausybes opo

zicijos gana žymų sustiprėjimą.
Ir Jungtinių Valstybių senžte ir kongrese respubli

konų partija turės daugiau atstovų, negu turėjo dabar. 
Kai kuriose valstybėse ir gubernatoriais išrinkti res
publikonai. Pažymėtina: New Yorko, Michigan, Massa
chusetts, Connecticut, Ohio, Pennsylvania.

Vyriausybės (federalinės) opozicijos laikraščiai jau 
šaukia, kad respublikonų sustiprėjimas ir kongrese ir 
kai kuriose paskirose valstybėse, reiškia nepasitenki
nimą Prezidento Roosevelto karo vedimu įvairiuose 
frontuose ir namų fronte.

Bet taip nėra.
’ Plačioji Amerikos visuomenė pilniausiai pasitiki Pre
zidentu Rooseveltu ir jo vedamais darbais. Plačioji vi
suomene žino, kad nieks energingiau ir sumaniau ne
galėtų šiuo momentu ir karo reikalus vesti ir krašto 
vidaus reikalais rūpintis.

Prie opozicijos sustiprėjimo prisidėjo ne pasisaky
mas prieš Prezidento Roosevelto užsienių ar Vidaus po
litiką, bet vietinės politikos sąlygos paskiruose mies 
tuose ir valstybėse. Vietiniai politikos bosai ir patys 
kai kur gerokai įkyrėjo ir kandidatais ar tai į senato
rius, ar gubernatorius, ar kongresmanųs pastatė neži
nomus žmones, žmones be jokios iniciatyvos, tokius 
žmones, kurie moka aklai pataikauti savo politiškiems 
bosams. Opozicija tą aplinkumą puikiai mokėjo išnau
doti savo naudai. Jos vadai neagitavo prieš Prezidentą, 
bet jie iki nuobodumo kalė balsuotojams reikalą nu
versti vietines politiškas mašinas. Tokia kampanijos 
taktika žmonėms dažniausiai įponuoja. Ir įkaitusioj 
rinkimų kampanijoj dažnai nebepagialvojama, kad nu
griovus vieną politišką mašiną, tuoj išaugs kita ir taip 
istorija kartosis.

Jei New Yorko demokratų partijos vadai nebūtų su
siskaldę, jei būtų nominavę į gubernatorius senatorių 
Meade, o ne politiško boso Farley pakaliką, galimas 
dalykas, kad rinkimai būtų kitaip išėję. Be to, New 
Yorke gerokai pakenkė ir mayoro La Guardijos talka 
kairiesiems. Komunistai taip pat meškiškai New Yorko 
demokratams pasitarnavo.

Illinois tuo atžvilgiu paviršutiniškai žiūrint padėtis 
atrodė truputį geresnė, tačiau dabar galima ipatyti, 
kad ir čia demokratų partija nebuvo visai vieninga ir 
neturėjo stipraus ir populiaraus kandidato į senato
rius. Nuo to turėjo nukentėti ir stipresnis ir apsukres
nis kandidatas į kongresą B. Adamowski.

Panašių trūkumų būtų galima, nurodyti ir kituose 
steituose. Bet užteks ir aukščiau suminėtųjų, kad tu
rėti bent šiokį tokį vaizdą, kodėl užvakar dienos rinki
muose sustiprėjo dabartinės federalinės vyriausybės 
opozicija.

Tačiau aliarmo kelti dėl to netenka. Pozicija, berods, 
tebeturės kongrese daugumą ir savo programą galės ir 
toliau vykdyti.

Be to, jei toji dauguma ir būtų bent kiek pažeista, 
Amerikos vieningumas karo vedimo atžvilgiu nenuken
tės. Ir opozicijos vadai ir jos kandidatai yra davę pa
žadus, kad jie krašto gynimo ir, apskritai, karo reika
lais kooperuos su vyriausybe.

Kitaip ir negali būti.

Karo metu visi piliečiai turi dirbti h* aukotis, tuo 
labiau turi dirbti ir aukotis jų vtalia pastatyti priešaky 
įmones.

Nepaisant rinkimų davinių, visa Amerika buvo, yra 
ir bus vieninga savo užsimojime į dulkes sudaužyti 
Berlyno-Tokio ašį, apsaugoti demokratinę santvarką ir 
išlaisvinti diktatorių pavergtas tautas.

Seimelių, konferencijų mėnuo
Mūsų skaitytojai, be abejonės, pastebėjo, kad šį lap

kričio mėnesį Chicagoje įvyksta keletas svarbių lietu
vių katalikų seimelių ir konferencijų.

Lietuves Vyčių Chicagos apskrities seimelis šaukia
mas busimąjį sekmadienį, Lapkričio 8 d., Šv. Antano 
par., Ciceroj. Apskrities vadai kviečia į seimelį ne tik 
jaunimą, bet ir visuomenės veikėjus, nes jaučia, kad 
šiuo metu jaunimo organizacijai palaikyti darosi tam 
tikrų sunkumų ir kad tuos sunkumus nugulėti yra rei
kalinga platesnės visuomenės kooperacija ir parama.

Ir, reikia manyti, kad L. Vyčių vadai ir veikėjai ne
bus apvilti. Seimelis bus gausingas ir mūsų garbingos 
jaunimo organizacijos palaikymui naudingas.

A. L. R. K. Federacijios Chicagos apskrities šaukia
ma lietuvių konferencija bus lapkričio 15 d. švč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo par. salėj. Kad ši konferen
cija bus svarbi, matome iš šių dienotvąrkės punktų:

1. šiandieninęs mūsų pareigos savo kraštui — Ame
rikos Jungtinėms Valstybėms.

2. Jaunosios ir senosios kartos bendradarbiavimas 
viešame mūsų — lietuvių katalikų —- veikime.

3. Kodėl silpnėja mūs draugijos tr kaip užkirtus 
tam kelią.

4. Laisvoji, demokratinė Lietuva po karo ir mūsų 
talka pagelbėti jai atsistatyti.

5. Bendras sąrašas lietuvių išėjusių, ar pašauktų 
į U. S. kariuomenę ir jų pagerbimas.

Visos Chicagos ir apylinkių liet. katalikų organi- 
cijos ir draugijos turėtų būti reprezentuojamos šioj 
konferencijoj.

Lietuvių R. K Labdarių Sąjungos metinis seimas bus 
lapkričio 22 d., Brighton Parke.

Labdarių seimas tuo labai svarbus, kad šiuo metu 
yra dedama didelių pastangų baigti senelių prieglau
dos namą. Kadangi šis reikalas yra mūsų visų reikalas, 
todėl labdarių seimas turėtų būti pats gausingiausias.

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių minėjimo ko
mitetas kviečia visas Chicagos organizacijas ir draugi
jas į labai svarbią konferenciją lapkričio 27 d. Dariaus- 
Girėno salėj. Neturėtų būti Chicagoj nė vienos draugi
jos, kuri nedalyvautų šioj konferencijoj ir kuri nepri
sidėtų prie viršminėto komiteto.

Tad, kaip matome, šis mėnuo labai turtingas svar
biomis Chicagos lietuvių konferencijomis, į kurias at
kreipkime rimčiausio dėmesio ir jose dalyvaukime.

Komunistų “ misionierius” 
Pruseika savo laikraštyje iš 
Los Angeles rašo:

“Rusai ir ukrainiečiai la
bai maloniai priėmė... Rusai 
ir ukrainiečiai prisideda prie 
kelionės lėšų padengimo”.

Prie šio Prūseikos pasisa
kymo komentarai nereika
lingi.

Jis patvirtina dirbąs ne 
lietuvišką ir ne amerikoniš
ką darbą, bet rusišką.

Lietuviai Prūseikai ir ki
tiems panašiems ponams, dir 
bantiems prieš Ameriką ir 
prieš lietuvius, turėtų duris 
parodyti.

•

Ar pastebėjote, kad prieš 
praėjusius rinkimus mūsų 
tautiečiai gausingai lankė 
politinius mitingus?

Kodėl?
Todėl, kad norėjo sužinoti, 

kaip kandidatai pasisako ka
ro reikalais ir kaip žiūri į 
mažųjų tautų laisvės ir ne
priklausomybės Mausimą.

Lietuviai džiaugėsi tais 
kandidatais, kurie pasisakė 
stovį už Lietuvos nepriklau
somybę.

Lietuvių R. K. Susivieny- 
mo Amerikoj vajus jau pra
sidėjo.

Susidomėkime šiuo vajum 
ir šia organizacija!

Visi pripažįstame, kad lie
tuviams katalikams reikia 
tvirtai susiorganizuoti, rei
kia apsidrausti >savo gyvy
bę ir sveikatą, reikia vieni 
kitiems padėti.

Būdami LRKSA nariais 
tuos reikalayimus išpildorr.e.

Urmu rašykimės prie Sus- 
mo ir savo vaikus prirašy
kime.

Juk, vienybėje yra galybė.

Leonardas Šimutis, 
“Draugo” vyr. redaktorius, 
A.L.R.K. Federacijos sekre
torius, A.L.R.K. Susivieniji
mo pirmininkas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas.

I
(LKFSB). šiemet sueina 

10 metų, kaip L. Šimutis yra 
Liet. Kat. Federacijos Sek
retoriumi, 15 metų kaip jau 
redaguoja “Draugą” ir 50 
metų jo paties amžiaus. L. 
šimutis yra gimęs 1892 m. 
lapkr. 6 d., šėrikuose, Šila
lės parap., Tauragės apskr. 
Jau 1911 metais jisai pradė
jo rašyti į Lietuvoje ėjusią 
“Vienybę”. 1913 metais at
vyko į Ameriką ir čia bestu
dijuodamas rašinėjo į “Drau 
gą”, “Moksleivį”, eilėmis 
“žvaigždei” aprašė savo ke
lionę į Ameriką. 1915 m. 
“Vyčių” seimas šimutį iš
rinko “Vyties” administra
toriumi, o tų metų pabaigo
je jam teko ir keletą to lai
kraščio numerių pačiam su
redaguoti. 1918 metais pa
kviestas “Garso” redakto
riumi, prie kurio dirbo 8 me 
tus. 1927 m. pakviestas re
daguoti “Draugą”, šį dien
raštį ir teberedaguoja iki 
šiam laikui. Yra parašęs be
letristinių dalykėlių, scenos 
veikalų. Jo parašytai opere- 
tei ‘ ‘Už • tėvynę” komp. 
Aleksis yra pritaikęs muzi
ką ir ji buvo scenoje staty
ta, kaip ir visa eilė kitų jo 
parašytų draminių veikalų.

Yra daug dirbęs organiza
cijose — kuriant Vyčių aps
kritį ir chorą Chicagoje, be
veik visas Amerikos lietu
vių kolonijas yra pervažia
vęs besidarbuodamas LRK
SA vajuose ir kitais lietuviš 
kais reikalais. 1918-1919 me 
tais buvo Tautos Fondo sek

retorius. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos atstatymo reika
lams buvo surinkta apie 
400,000 dolerių, apie ketvir
tadalį tos sumos buvo su
rinkta per L. Simučio pra
kalbas. Buvo atsitikimų, ka 
da per vieną vakarą buvo 
surinkta 8 tūkst. dolerių. 
1918 metais dalyvavo Ameri 
kos Lietuvių delegacijoje 
pas prezidentą ’ Wilsoną. 
Tais pat metais įvykusiame 
Didžiajame Amer. Lietuvių 
seime buvo pakviestas eiti 1 
sekr. pareigas. 1926 metais 
buvo išrinktas atstovu į III 
Lietuvos seimą. Kaune be
gyvendamas talkininkavo 
“Ryto” redaktoriui Turaus
kui. 1932 m. pakviestas Sek
retoriaus pareikoms Katali
kų Federacijoje, o nuo 1934 
m. yra LRKSA prmininku. 
Įsteigus 1940 m. Amer. Liet. 
Tarybą nuo pat įsteigimo iki 
dabar yra jos pirmininku. 
Tais pat metais dalyvavo de 
legacijoj pas Rooseveltą. L. 
Šimučio žmona yra pirmoji 
baigusi Šv. Kazimiero aka
demiją, vienas Šimučių sū
nus jau armijoje, kitas greit 
išvyksta, o duktė ir trečias 
sūnus — pasilieka su tė
vais. L. šimučiui, daug nusi 
pelnūsiam rašytojui ir visuo 
menininkui, geriausi linkėji
mai. K. J. P.

Lietuvio teisėjo

Lietuviams balsuotojams, 
lietuvių visuomenei nuošir
džiausiai dėkoju už tą dide
lę ir nuoširdžią man suteik
tą paramą prieš rinkimus ir 
rinkimų dieną. Dėkoju vi
siems balsavusiems už mane 
ir visą demokratų partijos 
sąrašą. Taip pat dėkoju Lie
tuvių Demokratų Lygai, lie
tuvių spaudai, lietuvių radi
jo valandoms ir visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie ma
nęs išrinkimo teisėju.

Prašau visų remti Prezi
dentą Rooseveltą ir jo visas 
pastangas laimėti karą ir 
taiką.

Teisėjas, Jonas T. Zūris

dr

SPAUDOS APŽVALGA
RI ■ i vi a|yvi avi aNacizmas - pneskriksciomskas i

Brazilų laikraštis “A Manha” naciams pasako tei
singą ir labai stiprų žodį:

' Brazilui pripažinti nacizmą kaipo priimtiną da
lyką... būtų lyga dvasinei saužudystei ir tai dėhto. 
kad negali būti siekio daugiau priešingo žmogaus as
menybei, kaip šis prieškrikščioniškas išradimas

Visi Brazilijos vyskupai panašiu būdu yra pasmer
kt nacizmą.

Ta proga reikia pažymėti ir tą faktą, kad po to, kai 
Brazilijos prezidentas Vargas paskelbė Vokietijai ka
rą, Rio de Janeiro arkivyskupas, kardinolas Leme pa
darė pareiškimą, kad Bažnyčia pilniausiai solidarizuoja 
su vyriausybe. i

Dar didesnis laivyno išauginimaZ ar sustiprinimas 
yra būtinas. Reikia manyti, kad amerikiečių Žygiai Pa
cifike prisidės prie paakstinimo daugiau ir greičiau lai
vus statyti ir skubiau jūrininky skaičiy didinti.

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 5 d.*

Rusijos vadas prašo pa
galbos*... Rusijos ministras 
pirmininkas Kerenskis šau
kiasi pagalbos, nes esamo
mis sąlygomis toliau karą 
tęsti sunku. Užklausus Ke
renskio, ar Rusija kariaus, 
jis atsakė: “Tai juokingas 
klausimas. Rusijai išpuolė 
milžiniška našta karėje. Ru
sija pradėjo karę dėžei tal
kininkų. Kuomet Rusija mu
šėsi, Anglija tik rengėsi, o 
Amerika žiurėją Bet visgi 
Rusija neatsisako nuo ka
rėk”.

BALL CARRIERS DE-LUXE

T h re* gentlemen who *111 cnrry the heli o»er the goal for Chicago', 
Serrice Centere in the annual Prep chanrĄ>ion»hip football game to he 
held ln Soldier Field Novemher 28. The eonteit, sponsored by 
Chieage’a Own Xma« Benefit, origineted by Mayor Edw»rd J. Kelly 
nine yeare age end pretided ever annuelly by Corporation Coentel 
Bernet Hodee. tecretary of tbe Xm,i Benefit, h»» ettnblhrbrd tbe 
reeord feotball erovrd of the notion with a totel «f fan. in
attendanee in 1038. The three gentlemen are Auguat H. Pritrleff. 
repreienting the Chicago Public bigb tchoolas Hodee, nnd Father 
Jame* McDonald, peoeident ef the Catholic FootboM Longue. Cham- 
piene of tbe Pnblic and Cntbelic leeguet wiTT meet en Noeember 28 in 
Soldier Field. Tha proceeda t^ia year will ge to Chfoagn'f $ąrei««

-e-— ‘■‘.■■r
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SUNKŪS RŪPESČIAI UŽGULĖ MUSSOLINI

- Ku italas valgo ryto, pietų ir vakare. -
- "Suskildami, atsiųskite muilo". - Per 
metus gali pirkti tik vieny poru batu. - Netari 
nė kuo lopyti. - 200,000 vokiečiu kariu ir 
Gestapo agentu Italijoje. - Paslaptingas 
sirenų kauksmas prabilus Vatikanui.

JAPONAI IŽ£NG£ I SALA. BET MARINAI SALOJE VIEŠPATAUJA

Ir vokiečiai sako — sunki 
bus žiema Italijai

Ugnimi dūsuojantis Vezu
vijus, amžinai žaliuojanči-78 
palmės, mėlynuojantieji pi- 
marių vandenys Ital’ją pada
ro gražų, turistą mg patrauk
lų kraštą. Taikos metu jie 
milijonus pinigų atveždavo. 
Karas nukirpo šį pajamų šal
tinį. Dar daugiau — italai 
vargu ar begali išvežti nors 
kiek to šilkoi natūralaus ir 
dirbtinio, kurį seniau išvež
davo — dabar gamina para
šiutus. Daugybė medžiagų ir 
mašinų, už kurias seniau ita
lai galėdavo iš užsienio pirk
tis sau trūkstamo maisto, 
dabar taip pat eina karo rei
kalams, taip kad Italija ne
beturi nei už ką nei iš kur 
pirkti ką reikia ir sunkiu 
žingsniu ateina vargas ir al
kis. Dar 1939 metais, kai 
žvalgiausi vaikštinėdamas 
Romos gatvėmis, ant krau
tuvių durų kabojo riebūs 
kumpiai, berniukai užsidėję 
kiaušinių dėžes ant galvos 
vikriai vežė jas dviračiu ir 
ant kiekvieno kampo galė
jai pirkti apelsinų (oren- 
džių), bananų ir kitiĮ vai
sių. Bet karas labai’'atsilie
pė į Italijos gyvenimą. Net 
vokiečių laikraštis ‘•Koelnis- 
che Zeitung” neseniai rašė:

— Niekas Italijoje neturi 
iliuzijų galvodamas apie ar
tėjančios žiemos žiaurius su
nkumus. Ji bus žymiai sun
kesnė, kaip ankstybesnės. I- 
talų tauta turi sumobilizuo
ti visas atsargas, norėdama 
nugalėti) beartėjančias sun
kenybes”.

Tos sunkenybės jau užgu
lė Italiją.

— Badas pradėjo žings
niuoti Romos gatvėmis; ro
mėnai, kurie laimingose die
nose buvo žinomi gero mais
to mėgėjai, dabar nustoja 
kilogramą po kilogramo sa
vo šiurio, — rašė New Yor
ko laikraštis “America”, ga
vęs naujaus’ais žinias iš to 
krašto.

Ką italas valgo

Krautuvės ištuštėjus i o s. 
šeimininkės nuolat turi ma
žinti porcijas, taip kad italo 
dienos valgis paskutiniuoju 
laikotarpiu buvo toksai; pus 
ryčių — pusantros unc’jos 
juodos karčios duonos, vie
nas colis pieno stiklinėje, j 
kurią pilama kava, padary 
ta iš keptų miežių ir saujos 
pupelių. Pietų — vandenin
ga zupė su keliais plaukiam 
čia's joje makaronais, dvie 
jų kvadratinių colių g a ha 
lėlis mėsos, kepenų, kralikc 
ar žuvies, arba — vienas 
kiaušinis, kurį pasidalina ke
li žmonės. Salotos be jokio 
paruošimo, nes nėra jokių 
riebalų; užsigardžiavmui —- 
antros rūšies obuolis ar a* 
pelsinas, nae visi geresnieji 
vaisiai gabenami į Vokieti-

ją, prie viso to dar vėl pus
antros uncijos duonos. Pc 
tokių p'etų praslinkus porai 
valandų, žmogus vėl jaučia
si taip išalkęs, kaip ir prieš 
pietus. Vakarienei — vėl 
pusantros uncijos pasiliku
sios karstelėjančios skur
džios duonos, dar vandeniu- 
gesnė zupė virta iš dsržov ų, 
bet be riebalo ir be .bulvių 
nes net bulvės labai sunkiai 
gaunamos, be to, dar vakarie 
nei duodamas truputėlis sū
rio. I

Seniau italai gaudavo nors 
po pusę svaro duonos, o nuo 
š. m. kovo 15 d., kaip pra
neša “Chic. Tribūne”, tik 150 
gr. (apie 5 V? unc.).

Labai trūksta muilo ir ne
kartą kareiviai iš fronto sa
vo laiškuose prašo:

— Susimildami atsiųskite 
mums nors mažą šmotelį 
muilo.

Alkana, nors verk

Į maisto krautuves būna 
labai dažni įsilaužimai ir dai 
nai nu s isk und žarna, kad prie 
kiekvienos progos vagiama 
duona. Yra krautuvėse ir 
miltų — pilkšvų, juosvų, kad 
daugelyje atvejų nėnegali 
susigaudyti, iš ko jie yra 
padaryti.

Viena pabėgėlė iš Italijos 
pasakoja, kad kartą ji bu
vusi taip alkana, jog nors 
verk. Ji išėjusi nusipirkti 
ųors — castagn&ta, tokių 
pyragaičių, keptų iš kašto
nų miltui, bet nei tų negalėjo 
rasti. Ji pamatė vieną pase
nusį vyrą, kurs mediniame 
kibire pardavinėjo žalias a- 
lyvas, bet ir tos jau buvo 
išbaigtos, pas jį tebuvo tik 
sūrus vanduo, kuriame plū
duriavo keletas geltonų pu
pelių, kurias italai vadina 
lapini, ir kurios gana sun
ku nuryti...

Nusilpę klierikai

Yra Pietų Amerikos klie
rikų , bestudijuojančių Ro
moje. Kartą prie jų pašauk
tas gydytojas nustatė kele
tos jų ligos priežastį:

— Malatti di pūro fame...
Susirgę nuo išbadė j imo.

Kai kurie klierikai net ver 

gia eiti į pasivaiksčbjimua, 
ir tas reikalauja jėgų, ku 
rių jie taip mažai turi dė1 
maisto stokos.

Mussolinis guodžia žmo 
nes, kad tie sunkumai to 
dėl, kad italų kvieč ai veža
mi badaujančiai Graikivi 
Nežinau, kiek italų tam tiki

Nėra ode* nė seniems 
batams taisyti

Drabuf'ai tegauna mi su HHF jf- j

kortelėmis. Per metus italas
turi tehės nusipirkti vieną -5 **
eilutę drabužių, vieną porą « ’ •• Aom.

batų. įsidėmėtina, kad Itali- New York Atty gen. John J. Bennett. Tr (kairėje), demokratų nominuotas į New 
joje pora odinių batų kaš- York gubernatorius, ir Thomas E. Dewey, respublikonų kandidats*, su savo žmonomis 
tuoja $35-$40. Trūksta odos balsavimo v • The Bennetta New York mieste balsavo, o the Deweya balsavo Paw- 

, net senų batų pataisymui. ling. N. Y.

Guadalcanal džiunglių vijoklėse pasislėpę U. S. marinų su šautuvais (padarytas ko- 
muflažas) pasirengę paleisti kulkas, kai japonai bandys atimti salą.

Žmonėse net pradeda ras
tis būkštavimų, kas gi atei
tyje Italiją valdys — vokie
čiai, anglai su amerikiečiais 
ar... rusai. Gal ne veltui ir 
Mussolinis vienoje savo kal
boje prasitarė:

— Niekas neturi nė kal
bėti apie taiką. Tas. kurs 
turi neapykantos, daro pat
riotinį darbą tik su neapy
kanta mes laimėsime karą: 
E ąolo odiaado che avremmo 
la victoria”.

Riebūs vokiečių 
“turistai”

Vokietija buvo Italijai pa
žadėjusi kas mėnesį atga
benti po milijoną tonų an
glių. Deja, karo aplinkybės 
sukliudė ir tą pažadą tesėti, 
bet užtat vokiečiai su kaupu 
prisiunčia vieno dalyko — 
savo kariuomenės ir šnipų. 
Kaip skelbia “Newsweek”, 
Italijoje yra apie 200,000 vo
kiečių karių ir Gestapo a- 
gentų, tai vokiečių vadina
masis “Italien Korps”. Uni
formuotų ir atsiganiusių ‘ tu
ristų’ vokiečių pilna visoj 
Italijoje. Vokiečių karininkų 
žmonos ir visos šeimos į į- 
kurdintos Fraskati miestely, 
jokie pašaliečiai neprileidžia- 
mi artyn Castelli, italai visą 
tą nukenčia dantis sukandę.

Tik viena galybė 
nenusilenkla

Vienintėlė galybė, kuri lais 
viau darbuojasi žmoniškumo

NACIAI SUŠAUDĖ LIETUVIUS POLICININKUS, 
KAM JIE ATSISAKĖ ŠAUDYTI ŽYDUS

(LKFSB). Gyvi išlikusieji 
žydai Lietuvoje suvaryti į 
tris geltos: Kaune, Vilniu
je ir Šiauliuose. Iš Vokieti
jos paskutiniu metu ištrūkę 
Baltijos valstybių pabėgėliai 
pasakoji, kad ten žydų gy 
venimas labai sunkus: jie te
gauna tik pusę tos maisto 
porcijos, ką kiti gyventojai, 
verčiami dirbti labai sunkius 
darbus, turi sunkumų gauti 
pirkt drabužius ir neprisi
šaukia reikiamos mediciniš
kos pagalbos. Už prasižen-

tarnyboje Apeninų pusiarj- 
salyje, Italijos -širdyje, tai 
Vatikanas Nepaslaptis, kad 
vokiečiai jos labai nemėgsta. 
Turbūt nebuvo pripuolamas 
atsitikimas, kad šią vasarą, 
apvaikščiojant popiežiui sa
vo vyskupavimo jubiliejų, vo 
kiečių įsakymu suskambėjo 
Romoje karo sirenos kaip 
tik tuo metu, kai kalbėjo 
popiežius ir tos kalbos nepa
kartojo nei vienas italų ar 
vokiečių radio siųstuvas, net 
pašalimai garsai sukliudė, 
kad nebuvo girdimas ir Va
tikano radijas. Bet popiežius 
savo kalbą netikėtai pakar
tojo Į Dangų žengimo die
noje. Ašies agentai tam ne
buvo pasiruošę ir visi, kurie 
klausėsi Mišių transliacijos 
girdėjo ir drąsų popiežiaus 
žodį. K. J. Pnmskis

vaid nr iTDnnfr miCAvnin mv/pit

j gimus bausmės griežtos, ne 
išskiriant nė mirties baus
mės. Tarp Kauno gyventojų 

, vaikšto gandai, kad netoli 
nuo miesto esantieji fortai 
nacių, kaip ir anksčiau rau 
donų jų okupantų, naudoja
mi egzekucijoms. Esą vo
kiečiai norėję tiems veiks 
mams panaudoti lietuvius 
policininkus. Pasakojama 
būk Gestapo įsakiusi lietu 
vių policijos kapitonui Kir 
kilai sušaudyti būrį nuteis 
tų mirti žydų. Tačiau kapi 
tona? Kirkilas drauge su ki 
tais lietuviais policininkais 
atsisakė šauti į žydus ir už 
tai vokiečių slaptosios poli
cijos buvę patys lietuviai čia 
pat sušaudyti. Tačiau nuo 
to laiko gestapininkai atsi
lakę naudoti lietuvių polici 
ją žydų egzekucijoms.

tariamas Lietuviu 
Taktinės Tarybos 
posėdis

(LKFSB). Lietuvių Tau
tinės Tarybos posėdis numa
tyta sušaukti š. ,m. lapkri
čio mėn. 7-8 d., New Yorre.

Nusižeminimas daugiau 
šviesos suteikia žmogaus 
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

Raudonasis Kryžius .1
Kiekviena apylinkė visoj šaly žino humanitarinę 
jėga šios svarbios organizacijos

(Atsiųsta)

Dėl karo daug žmonių už- giau kaip per 100 mylių pa
miršta, kad Raudonasis Kry- liko pragaištį, pasiekusią 
žius praeitais metais praplė- milionus dolerių. Vėjo grei
ti jpitarnavimus civiliams, tumas buvo apie šimtą <ny- 
Tas praplėtimas apima kiek- lių per valandą ir potvyniai 
vieną fazę vietinių darbų. prisidėjo prie pavojaus.

Šaknys Raudonojo Kry- i Palyginamai, mažai buvo 
žiaus yra žmonių širdyse, užmuštų ir sužeistų, bet R. 
Jūs ir jūsų kaimynas, ir jū- Kryžiaus tyrinėjimas pato
sų noras padėti savo bro- dė- kad k**P 20.000
liams, kuriems pagalbi rei- šeimų neteko namų ir ūkių. 
kalinga, sudaro dvasią, kuri 1,076 namai buvo visiškai 
padaro Raud. Kryžių stipria sunaikinti. Daugiau kaip 17,- 
jėga - 000 sugadintų ir tūkstančiai

Faktas, kad šiandien Rau- ūkių namų ir biznio įstaigų, 
don a sis Kryžius daugio n vei Matagorda, Palacios, Port 
kia naminiame fronte, negu OConor, Fort Lavaca, Rock- 
bi kada. Organizacijos dar- Port, Arkansas Pass — pa- 
bai kokiu nors būdu liečia kraščio miestai su nuo 800 
kiekvieną. Tik praeitais me-,iki 2,5°0 gyventojų — per
tais milionai įsirašė į pir- gyveno šią vėtrą, 
mos pagalbos kursus. Šim- j I® anksto įspėti, Rsudono- 
tii tūkstančių ėmė nimų jo Kryžiaus skyriai keliose 
įaugimo pamokas. Viešos1 vietose galėjo paduoti aliir-
sveikatos slaugės kaimuose 
ir miestuose aplankė ir pri
žiūrėjo sergančius. Maitini-' pirmosios pagalbos skyriai 
mo klasės išmokino 200.0J0 buvo įrengti mokyklose, baž
šeimininkių geriau pažinti 
maistą ir geriau balansuoti 
dietą. Rad^ Kryžiaus sky
rių savanoriai gamino dra
bužius vargšams savo apy- s®- Kitiems prieglauda buvo 
linkėee, bandažus ir chirur
ginius įtaisymus vietos li
goninėms. Šiandien savano-

rasta namuose, ten pat. R. 
Kryžius valgydino alkanuo
sius per visą dieną, 

rėš slaugių pagelbininkes tar I Tipingas vėtros centras 
nauja ligoninėse kiekvienoj j buvo Matagorda, kur netai- 
valstybėj. atsitiko anksti šeštadle-

Labai svarbus Rand. Kry-jW> vakare.. Antrą valandą 
žiaus patarnavimas yra pa- į sekmadienio rytą potvynio 

( galba nelaimėse. Kadangi banga 6 pėdų aukščio užlie- 
i cenzūra sulaiko skelbimą o- 3° mi®8žą. Išgąstis tos nak-
ro raportų, labai mažai pra
nešimų buvo išduota apie 
įvairias nelaimes Suv. Val
stybėse. Praeitais metais R. 
Kryžius suteikė pagalbą per 
172 uraganus, potvynius, 
gaisrus ir kitas nelaimes, 
kurios nešė mirtį ir visokią 
pragaištį.

• Raud. Kryžiaus pagalba 
nelaimėse priklauso nuo as
meninių reikalingumų. Daug 
žmonių, kurie dirbo per il
gus metus, kad pasistatyti 
sau namelį ir jį įrengti, ne 
teko visų savo pasaulyj br^n 
glausiu dalykų. Neturėdami 
šaltinių pradėti gyvenimą, 
jie žiūri į baisią ateitį. Pa
gal tas sąlygas laikinai «u- 
teikiamo maisto, pri e giau 
dos, drabužių ir medikalinė- 
priežiuros neužtenka. Šiem' 
kankiniams reikia pado' ' 
rad jie galėtų vėl surast 
darbo ir kad galėtų tap* 
garbingais piliečiais savo ? 
jyiinlAų.

Atsiekti šį tikslą Re.udo 
nasis Kryžius pradeda viso 
kiais būdais. Jo pastangos: 
buvo pataisyta ir atremon 
tuota tūkstančiai namų, dar 
bininkams buvo duota dar 
bo įrankiai, šeimoms — sėk 
lų daržams, ūkininkams — 
galvijų ir ūkio įrengimų k 
kitokiais būdais padėjo jiem? 
grįžti prie normalio gyve 
nimo.

Nelaimių sutvarkymo pro 
blemos buvo išbandytos pra
eitą rigpiūčio 29 d., kada 
baisus uraganas apėmė visa

normali
na Įsisuko ir į vidurį ir dau- gyvenimą.

mą ir padėti žmonėms rasti 
saugią vietą. Prieglaudos ir

nyčiose ir kitose vietose. Bay 
City, 25 mylios nuo kranto, 
900 žmonių užsiregistravo 
Raud. Kryžiaus prieglaudo-

ties buvo atpasakota nelai
mingų žmonių, kurie bėgo į 
aukštus, kada vanduo pra
dėjo kilti, arba per baisų 
lietų į stipresnius namus.

Apie 12 žmonių prisirišo 
prie traktoriaus, kad išsi
gelbėti iš baisaus vėjo ir ky
lančio vandens. Jie ten išbu
vo per visą naktį. Kiti nu
bėgo į miesto ledaunę. Vie
na porelė išstovėjo visą nak
tį virš liemens vandenyje lai
kydami savo vaikelį ant pe
čių. Kita motina, k.?da mat
rosas, ant kurio gulėjo jos 
vaikelis, pradėjo slinkti to
liau, siekė per sumuštą lan
gą sulaikyti jį ir giliai įsi- 
piovė. Namai nuplaukė

Raud. Kryž.us tuoj įstei
gė pirmosios paga bos vie
tas Matagordoj kitą rytą, 
ieš daktaro tenai nebuvo. 
10 Žmonių buvo priimti sek
madienį, iš kurių keli buvo 
įnsiųsti į Bay City ligoni
nę. Iš pradžios, stotis buvo 
operuojama 24 valandas per 
dieną ir per pirmutines dvi 
savaites 200 sužeistųjų buvo

e
tenai prižiūrėti. Valgis buvo 
teikiamas per savaitę laiko. 
Kiti skyriai lygiai veiks.

Nelaimė buvo toka baisi, 
tad 27 atstovai Raud. Kry
žiaus buvo išsiųsti iš vyriau 
šio ofiso padėti atreroantavi 
mo darbuose. Skyriai buvo 
įsteigti, nelaimingi suregis
truoti ir visas sutvarkymas 
dabar gerai eina. Peržiūri* 
darni kiekvieno nuostolius,



Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arctier Avė., Chioago

AKIŲ SVEIKATĄ
‘ ‘Saugok vaiką kaip akį 

kaktoje” — sako lietuvių 
priežodis.

“Saugok akis kaip savo 
gyvybę” — pataria gydyto
jai.
Rudens metu, dienos trum

pos ir tamsios. Žmogui pri
sieina triustis daugiausia 
prie dirbtinos šviesos. Dau
gelis dabar pajunta, kad jų 
akys greit pavargsta. Ki
tiems akys pradeda skaudė
ti, dėlto rūpinasi, baugšti- 
nasi, nervinasi.

Nervinimasis, akių svei
katai nieko nepadės, bet ži
nojimas apie akių sveikatin 
gurno dėsniu s. gali daug pa
gelbėti.

Daugelis, mano, kad stip
ri šviesa akims yra sveikiau 
nei švelnoji šviesa. Klaidin
ga nuomonė. Kaip švelni 
muzika ausų neapkurtina, 
tafp švelni šviesa akių ne- 
apjakina. švelni šviesa akių 
negadina, o stipri šviesa 
akis gadina. Tačiau potam- 
si šviesa, jei žmogus skaito 
ar smulkų darbą dirba, tai 
akis įvargina; tik įvargina, 

t bet akių negad;na. Kuomet 
baltas sniegas žeri-tvyksta,

• tuomet daug žmonių akis 
Į sugadina, tuomet dažnai pa

sitaiko taip vadinamas 
“snow blindness” (sniegin- 
tis apakimas); užtai keliau
tojai per sniegynus dėvi 
specialius akinius idant 
akis apsaugoti. Ir vasaros 
skaidriose dienose, ypatin
gai būnant prie tvykstančio 
vandens ar prie balto smė-

• lio, žmonės dėvi tamsaus 
stiklo akinius, kad apsaugo
ti akis nuo perstiprios švie-

’ sos. Stipri šviesa akis gadi
na.

Daug žmonių patyrė, kad 
žiūrint į skaidrią šviesą, 
akyse pajuntaiha skausmas. 
Tai yra natūrali reakcija. 
Jei žmogus skausmo nepa- 
justų žiūrėdamas į stiprią 
šviesą, pavyzdžiui į saulę, 
tai pasėkoje akis nudegtų 
ir apaktų. Paprastai,. elek
tros šviesa, nors ir skaidri, 
-akių neišdegintų, vienok 
skausmo refleksas yra; jis
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veikia, kad apsaugoti akis 
nuo sugadinimo.

Ar skaitant, ar darbą dir
bant, akims sveikiausia yra 
jei elektros šviesos spindu- 
duliai apšviečia iš viršaus 
arba iš užpakalio. Šviesa 
įpingsinti tiesiog į akis, yra 
akims žalinga.

Jei smulkaus darbo nedir 
bama, tai geriausia užgesy- 
*.i stiprios šviesos lempas; 
kambaryje tebun’e švelni 
bei jauki šviesa. Tuomet ir 
akys pasilsės ir nervai nesi- 
dilgins, ir raminanti nuotai
ka teigiamai veiks į sveika
tą, nekalbant jau apie eko
nomiją.

Kam akys dažnokai pa
vargsta, arba jei akyse kaž
kas draikosi, arba jei akys 
raibsta, tai visųpirma pama 
no, jog jam reikia akinių. 
Kiti mano, kad akinių dėvė
jimas apsaugoja akis nuo 
visko ir kad atitaiso regėji
mą. Tokie žmonių įsitikini
mai labai dažnai yra klaidin 
gi-

Akinių užduotis yra, kad 
trumparegis ar tolregys ge
rai matytų. Tai ir viskas. 
Akiniai akių ligiĮ nepagydo. 
Ir akių regėjim^&kiniai ne
atitaiso taip, kad padėvė
jus akinius tūlą laiką dau
giau akinių jau nebereikėtų. 
Yra daug vidujinių ligų, 
nuo kurių akys nusilpsta bei 
regėjimą susilpnina, ir to
kiais atvejais akiniai nieko 
negelbsti.

Pavyždžiui, yra liga vadi
nama “vištakis”, nuo kurios 
saulei nusileidus žmogus 
nieko nemato-apanka. Tai 
atsitinka, kai kūnui pristin
ga vitaminų “C”, kai skor- 
butas įsigali. Čia akiniai nie 
ko nepadės, o vitaminai bei 
vaistai “vištakį” pagydis.

Yra ir taip vad'namas 
“tabakinis apakimas” nuo 
perdidelio tabako vartojimo, 
ir “fuzolinis apakimas” nuo 
vartojimo” “munšainės”, ir 
kitokie nuodai silpnina re
gėjimą. Tokiais atvejais 
akiniai nepagelb3ti, tik tin
kamas gydymas gelbsti.

Yra tūlos kepenų ligos, ir 
inkstų ligos; nuo “albumi-
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DRAUGAS

MacARTHUR APŽIŪRI POZICIJAS

Gen. Douglas MacArthur apžiūri Jungtini ų Tautų pozicijas New Guinea. Gen. Mac
Arthur sėdi Jeep priešakyje. Sir Thomas Blamey, commander of Australia’s Land 
Forces, sėdi užpakaly. Kalb?si su pražygiuo jančiais kareiviais.

nurijos” akyse draikosi, re
gėjimas nusilpsta. Ir taJs 
atvejais tik vaistai gelbsti, 
o akiniai negelbsti.

Taigi pajutus kad akys
silpta, žmogus privalo visu- gą panaudoti Lietuvos var- 
pirma nueiti pas medicinos ( do apgynimui. Štai, pav., kai 
daktarą ir patirti kas do neseniai žurnalas “Life” sa-
priežastis jo akių nusilpimo.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausimas. — Prieš porą j 
mėnesių nesijaučiau gerai ir 
ištriniau savo krūtinę su 
“rubbing alcohol”, ir nude
gė man oda taip kad iki šiol 
yra raudona. Tar tas raudo
numas išnyks, ar tai nėra 
pavojinga, etc. — V. Š.

Atsakymas J. B. — Skau
smas kairiajame šone ne vi
sada reiškia širdies ligą. Ga 
li būti reumatinė myyalgija, 
ar pleuritas, ar pleurodynia, 
arba net paprastas kataras. 
Patarčiau nueiti pas svo 
daktarą.

Atsakymas V. Š. — Rau
donumas išnyks; pavojų re
gis nėra.

Atsakymas A. G. — I 
tamstos klausimą ar yra ge 
rai maudynės sergančiam 
chronišku reumatizmu jei į 
vonę dedama “Rochelle” 
druska, — atsakau: taip, 
gerai. Bet vien t'k “Roch
elle” druskos vonės reuma
tizmo neišgydys.
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Gina Lietuvos varda jProtesto rašt^ ir redakcija. yra rengiamasi prie metinio 
, į tai atkreipė dėmesio. Tų spimn TCiinnnva oi.
(LKFSB). Vis daugiau at

siranda ryžtingų lietuvių, ku 
rie nusistatę kiekvieną pro-

vo skiltyse padavė tokį Ru
sijos valstybių skaičių, kad 
pagal jį išeina, jog ir Lietu
va priklauso prie SSSR, lie- 

! tuviai Labanauskas ir Ku
baitis pasiuntė redakcijai

DIDELIS UPARDAVl .AH MIK V 
MILZINIAKO STAKO MUZIKA

UKT, (NHTRI’MENTl 
PARINAUDuKIT PROGA DAKAI!

KOL DAR MSafiPARDVOTI
TITUOS. CLARINETAI TRom 

BONAI. SAXAPHONE8. FLU- 
TES au ”case»” — $16.06, $37.60, 
$46 00 ir $76.00. Viai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA 
NI8KI MANDOLINAI, BANJO8 
HMIJIKO8. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.60. $12-60 Iki $36.00
STRIUNINIAI- BASAI — $«0.00. 
$126 00 lr $160.00. BASO UZ- 
D ENO AI.A 8 — $13 00 SMIČE
LAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI- 
NIAM8 BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — $1 60. $3.00. $6.00.
$10.00 lr $16.00. Strlunoa d 81 Vi
tų vlrJmlnAtų Instrumentų BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $1 $.60. 
$23 60. $86 00 $60.00 PEDALR
Hl BOTS. CTMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi tuma palau 
klant MOUTH PIECE vlalem* 
b rasa Ir “read" Instrumentams 
pritaikomi jtlsu Itlpoma

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų (laitų Clarne 
tame. TrIOboms. Sazaphonee 
Smulkoms Ir Outtarame

oornsTEnps kukiu mh«w* 
•14 Maisteli St.. nomtii

Watch out that your breath does net 
ofTend . .. you youraelf probably don’t 
knov vhcther lt'a odenai ve or othenrlae. 
If you srant to make a hit wlth your 
giri friend. there'a a way to make your 
breath more agrseable. And lt'a r-gy. 
Slmply rkise the mouth wlth LUterlni 
Antlseptle before you atart out. LUterino 
halta food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cauae of breath odors accord- 
lng to aome autborltles, then over- 
eomes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co„ St. Lov.it, Uo. 

OfrvAayOfU—

LISTERINE AMTISEPTIC
Ta Mada Tas

then

CNIUY FEEUNGS
If you—liks ao many vroenen bttrnn 
tha epe of M and M—eulfer from 
hot flashea, weak, dlaay, narvoua fed
ingą, dlstreaa of “Img^daritlM**, era 
blua at timee—due to the functlonai 
mlddla age perlod in a »oanan’a life— 
trr taklng Lydla B. Plztkham’s Veg»- 
table Compound ot onoo. lt'a the best 
knoam. medicina you oan buy that’a 
made otpedally for vomen

Plnkham’a Compound la /U’n°u« to 
relleve auch dlatreaa. Taken regularly 
—tt lielpa build up reeletaaee against 
auch annoylng aymatoms. It also la a 
fina stomachic tonlo.

Thousand* upoa thouaands of 
women—rlch aad noor allka—have 
reported benaflta Time and again 
Lydla Plnkham’a Compound has 
prpved soma voaMn’a happlest daya 
often oan bo dūrine their ’’40’«“. 
Mloir labd diroeSeaa. Worth trytngt 

• t

Šauniai rengiamasi 
prie seimo
Stambus prieglaudai auko
tojas. — Lapkričio 29 d. 
didelis teatras vidurmiesty. 
— Seimas lapkr. 22 d.

Spalių 30 d., šv. Kryžiaus 
par. mokykloj, buvo Labda 
rių Sąjungos kuopų bendras 
susirinkimas, kuris buvo la
bai gausingas. Susirinkimą 

1 gyvai vedė pirmininkas A- 
nastazas Valančius, sekreto
riavo Ona Jasparienė.

Iš kuopų pranešimų paaiš
kėjo, kad visur rūpestingai

į tai atkreipė dėmesio. Tų 
pačių autorių parašytą pro
testo laišką dėl lenkų išsi
šokimų prieš lietuvius, prie 
lankiai suminėjo ir ukrainie
čių laikraštis “Svoboda”. A 
titaisydamas lenkų skelb’a 
mus netikslumus, K. Vidi 
kauskas parašė laišką len 
kų laikraščiui “Gviazda Po 
lama.”. Ryšium su netikslia 

informacija Lietuvos atžril 
giu yra suėjęs į kontaktą su 
“Chicago Sun” ir su lenkų 
spaudos žmonėmis LKFSP 
vedėjas; aptartos priemonės, 
kad ateityje informacijos 
būtų tikslesnės.

SEAL OF CHRISTMAS
Christmas Seals are an Amer

ican tradition that, so far, have 
saved more 
than two mil- 
lion lives. 
P r esldenb 
Roosevelt 
c a 11 s the 
Seals .
one oi our

most valued and far-reachlng 
traditlons.” This year we should 
observe the llfe-saving tradition, 
for once again we face a war- 
tlme rlse ln tubercnlosis.

Buy and Ūse Chrlatmat Seala

Taklng your giri to the 
movlos?

VfflTCH OUT! ’ff

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS. 9 p A C

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS.
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri |iz\ 
kepimui pečiuose lr namų šildytuvams.. IU.OU 

tone kalno, perkant 4 tonus ar snviri 
5882 RO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*9.20

Tkere is no ertra diarge for Vltamin A ia 
Smifh Brothen Cough Drop*. These delidoos 
d rope štili co«t only 51. (Black or Menihol)
Smith Bros. Cough Drops ve the 
only drops conteiuing VITAMIN A
Vltamin A (Caroteoe, raitas the retinaaoe of

Ketvirtadienis, Lapkr. 5, 3942

LABDARYBĖ
•

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago. UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas. / .

labdarių seimą Kuopose ei
na savotiškos lenktynės: iš 
kur bus daugiausia delega 
tų ir kuri daugiausia, aukų 
senelių prieglaudai prieš sei
mą surinks.

1 kuopia, Town of Lake, į 
šį mitingą prisiuntė aštuo
nis delegatus ir pranešė, kad 
rengiasi prie seimo. Kun. A. 
Linkaus, klebono, dėka baž
nyčioj padaryta rinkliava ir 
senelių prieglaudai surinkta 
$143.00. Be to, Barbora Nor- 
butienė su vajaus knygute 
parinkusi aukų. Po vieną do
lerį aukojo: Checker Clean- 
ers, J. Vaišvilas, Mr. ir Mrs. 
V. Petkus, Alex Watkowski, 
Tarnas Norbut, Harriet Nor
but, Antanas Norbut, Bar
bora Helen Norbut, Mike Je- 
rusewski ir J. Puškorius.

Pažymėtina, kad fe. Nor- 
butienė jau išplatinusi antrą 
knygutę.

2 kuopa, Roseland, rengia
si prie metinio seimo. Drau
gijos renka delegatus. Per 
šią kuopą vienas geraširdis 
lietuvis iš Detroit, Mich., au
koja labdarybės sąjungai lo
tą.

3 kuopa, Cicero, šiame su
sirinkime turėjo 7 atstovus 
kurie pranešė, kad cicerie- 
člai seime dalyvaus gausin
gai. Be to rengiamasi prie 
vakarienės, kuri bus lapkri 
čio 29 d. Šv. Antano para
pijos salėj.

4 kuopa, Dievo Apvaizdos 
par., trys atstovai atvyko ir 
raportavo, kad yra rūpina
masi seimo reikalais ir su 
vajaus knygutėmis pridavė

j prieglaudai $30.00. Paulina 
Laurinaitienė surinkusi $10. 
Po vieną dolerį aukojo: P. 
Daknis, Augustinas, Agnės 
Blood, K. Augustinas, A. 
Daknis, £>akna, Ann Blood, 
Palonija Laurinaitė, Peter 
Daknis. Uršulė Aukškalnie- 
nė surinko $20.00. Aukojo: 
Mrs. P. Mockus $5.00, Mrs. 
U, Aukškalnis $5.00. Po $2: 
Juozas Vyšniauskas. Po $1: 
Mrs. Streigienė, Pet. Moc
kus, Wm. Neugebane, Jr., 
Minie Montvila, Peter Fr iš
tiek, S. Skudas, A. Grušas.

U. Aukškalnienė ir kitus 
ragina ir pati gausiai auko
ja. Jau kelintą knygutę iš
platina. Yra labdarių sąjun
gos garbės narė.

5 kuopa, Bridgeport, kiek 
tik išgalinti, rengiasi prie 
seimo.

6 kuopa, šį kartą delega
tų į susirinkimą neprisiun- 
tė, bet sužinota, kad north- 
saidiečiai seime bus stipriai 
atstovaujami.

7 kuopa, Aušros Vartų pa
rap., darbuojasi ir seime tu
rės nemažai atstovų iš lab
darių kuopos ir kitų draugi
jų. Susirinkime buvo du de
legatai.

8 kuopa, Brighton Park, 
prisiuntė 11 atstovų. Kadan
gi seimas bus jų parapijoj, 
dėl to ir pranešimą ilgesnį 
padarė. Kuopa surengs sei 
mo atstovams ir svečiams 
gerus pietus ir šiaip jau vi
sus maloniai seimo dieną — 
lapkričio 22 d. priims. Pa
maldos bus 9 vai. Po pamal
dų tuoj pietūs. Seimo posė
džiai prasidės lygiai 1 va
landą Nekalto Prasidėjimo 
parap. salėj. Džiaugtasi kle
bono kun. A. Briškos palan
kumu ir labdariams ir sei
mui.

10 kuopa, West Pullman, 
darbuojasi ir organizuojasi 
seimui.

23 kuopa., Marąuette Park 
seimo atžvilgiu žada kitoms 
kuopoms neužsileisti. Lap
kričio 21 dr Rubikauskų na
muose, 2649 West 69 St., tu- 

J rėš šeimynišką vakarėlį , su 
šokiais ir užkandžiais. Pel
nas skiriamas senelių prieg 
laudai. Pradžia 7 vai. 
Direktorių pranešimas

Direktoriai raportavo lai
kę svarbų susirinkimą. Pra
nešė nutarę apmokėti Pet
rui Fabijonaičiui tūkstantį 
dolerių, kuriuos jis buvo pa
skolinęs Labdarių Sąjungai.

Nutarę rengti lapkričio 29 
d. Ir gruodžio 1 d. gražų te
atrą Chioago Civic Teatre. 
Bus vaidinamas gražus, pa
mokinantis veikalas. Vaidins 
labai geri aktoriai. Tikietai 
jau gatavi ir kuopoms išda
linti. Direktoriai prašo, kad 
kiekviena, kuopa tų tikietų 
išplatintų po kelia šimtus.

(Nukelta į 7 pusi.)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Lietuvai Gelbėti 
Fondo t skyriaus 
darbuotės

Bridgeport. — LGF 1 sky
riaus skaitlingas susirinki
mas įvyko spalio 27 d. Visi 
nariai pakeltu ūpu svarstė 
šių laikų opiausius klausi
mus mūsų krašto ir mūsų 
tėvynes Lietuvos, kuri eina 
Golgotos keliu, taip pat ne
perstojamą maldavimą pa
galbos iš Sibiro tremtinių.

Džiugu pabrėžti, kad sky
rius auga narių skaičiumi. 
Diabar įsirašė net trys na
riai, būtent: D. Laurinskie- 
nė, M. Jonavičius ir M. Der- 
dzinskienė. Mokestį užsimo
kėjo Jonas Andrišiūnas.

Į LRKF konferenciją, ku-

vyzdžiu: remti nukentėju
sius nuo karo lietuvius, bent 
kartą į metus parengti to
kias pramogėles, čia nesu
sidaro didelių išlaidų. Kad 
visos draugijos, klūbai įgy
vendintų tą gražų paprotį, 
pamatytų, kad Lietuvai Gel
bėti Fondo iždas auga.

Mes čia gyvendami per
tekliuje nepamirškime bro- 
lių-sesučių kruvinomis aša
romis akių atgręžtų į mus 
ir desperatiškai maldaujan
čių gelbėti, traukti iš bado 
šmėklos Sibiro tyruose. Pa
mirškime savo patogumus. J- 
eikime į jų tragišką padėtį. 
Vtaduokim juos iš bado nas
rų, į kuriuos įstūmė kruvi
nieji teroristai, kad vėliau 
nereiktų gailėtis dėl savo ne
rangumo, šaltumo

AMERIKOS IR BRITŲ AUKŠČIAUSIOS KARO KOMANDOS PASITARIMAS

Amerikos ir Britų aukščiausioji karo komandž susirink 
Comm. the Honorable R. D, Coleridge; Rear Adm. W. R. 
Field Marshal Sir John Dili; Brig. Vivian Dykęs, secretary 

ir neat- shal D c g e^h. Lt T w Hammond, Jr.; U. Gen. 
ri įvyks lapkričio 15 d., Bri- 'jautimo. Kad mums neišmė- D Leahy; Adm. Ernest J. King; Vice Adm. F. J. Horne.

- ' ............. tinėtų mūsų brangiųjų mi
rusiųjų dvasios iš Sibiro tyr
laukių, kurių kaulai pus, ne

gbton Park, išrinkti atsto
vais: Ona Bendauskienė, M.
Tamanauskienė, M. Derdzin- 
skienė, pirm. S. Petrauskai- savo šventoj žemelėj, ramiuo

LABDARYBĖ

6 j savaitinį pasitarimą Washingtonęz Iš kairės į dešinę: 
Pitteson, Representing Adm. Sir Andrew Cunnirgham; 
to British Conferees; Lt. Gen. G. N. MacReady; Air mar- 
J. R. Deane, Secretary to U. S. Conferees; Adm. Willitln

tė ir rašt. O. Aleliūnienė. 
Atsilankęs dvasios vadas

kun. J. Prunskis prisiminė 
lietuvius tremtinius ir ragi
no ne tik jų nepamiršti, bet 
visuomet ištiesti jiems pa
galbos ranką.
‘‘Byuco’’ vakaras pavyko 

Spalio 28 d. pramogėlė pa
vyko. Dėka kunigu, kurie vi 
suomet kooperuoja su mu

se kapuose, lankomi artimų
jų, bet svetimame, tolimame 
krašte. , Laima

PRANEŠIMAS
Cicero. — šv. Vardo Drau 

gijos mėnesinė šv. Komuni
ja .bus lapkričio 8 d. 7:30 
vai. Mišiose šv. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Tai visų

mis, po rožančiaus pamaldų, j šventa priedermė, 
pranešė žmonėms ir paragi
no paremti komisijos pas
tangas naudingam darbui'i . .
_ . . ...... . kuriame išgirsime daug pra-Taigi prisirinko pilnas kam- ,. , .. .. „ . .. . i nešimų is Federacijos sky-
bary*. Komisiją O.„ęendai*3- j Federaci
kienė, S. Tručinekienė, M. ' ,rei ap“ 7*“™'
_ . . _ . jos ruošiamą konferencijąČepauskiene pagamino ska- , . .„. 7 „

xi jx- n- • v • lapkričio 15 d., Nekalto Pra- naus užkandžio, Tai buvo jų

Po Mišių šv. bus bendri 
..pusryčiai ir susirinkimas.

.aukos, kurias svečiai pirko 
ir valgė.

Be dovanų prie staliukų, 
buvo keletas artistiškai iš
siuvinėtų rankdarbių. Siuvi
nėjo ir aukojo Kuncienė. Ma
lonu turėti tokias pavyzdin
gas nares. Pramogos rezul
tatas — gryno pelno $33.00 
su kaupu. Pinigai bus įteik
ti Federacijos centro iždui.

širdinga padėką priklau
so visiems, kas tik kuo pri
sidėjo: komisijai, valdybai, 
atsilankiusiems už parėmi
mą, kunigams už paprašy- 
mą bažnyčioj, kad susirink 
tų.

Kitos draugijos turėtų il
gi pasekti LGF skyriaus pa-

sidėjimo Panelės šv. parapi
jos salėj, Brighton Parke.
Bus taip pat pranešimas a- 
pie Labd. Sąjungos 3 kuo
pos vakarą lapkričio 29 d.
Visas pelnas skiriamas se
nelių prieglaudos vidaus iš
taisymui. Taipgi lapkričio 22 
d., Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos salėj bos • tį dolerių tik ta sąlyga, kad 
Labdarių Sąjungos seižhas, i jam būtų mokama 3-čias 
kuris prasidės šv. Mišiomis procentas.
9 vai. ryto. Po Mišių-ėv. tas Atetov„ 
bendri pietūs, o 1 vai. po-

(Atkelta iš 6 pusi.) 
Visas pelnas eis lietuvių se
nelių prieglaudai. Išplatinus 
visus tikietus, pelno prieg
laudai liktų keli tūkstančiai 
dolerių. Bus prašoma visa 
Chicagos lietuvių visuomenė 
lapkričio 29 d. (po pietų ir 
vakare) ir gruodžio 1 d., va
kare, atvykti į-Civic Teatrą 
(Chicago Opera House rū
muose) jr:- pamatyti gražų 
vaidinimą anglų kalba. Tuo 
pačiu paremsime prieglaudos 
statymo darbus.

Seimo komisija 
Seimo komisijos vardu M.

Sudeikienė, širvinskienė ir 
Klimas pranešė, kad išsiun
tinėjama draugijoms (net ir 
už Chicagos) ir paskiriems 
asmenims šimtai laiškų. Ki 
ti dalykai besirengiant prie 
seimo taip pat yra atitinka
mai tvarkomi. Viškas gerai 
sekasi.

Stambi auka
Mykolas Daniels senelių 

prieglaudai aukojo tūkstan-

Dėkoja ' ' • P

Navickų ir Onos Jasparie-
nės šeimos nuoširdžiai dėko
ja labdarių direktoriam* nž 
užprašymą šv. Mišių aukos. 

O. Jasparienė, rašt.

Važiuos į labdarių 
teatrą

Teodora Atroškienė, J. Ja
nušauskas ir M. Navickienė 
jku pasiėmė tiktėtų labdarių 
tieatran, kurs bus lapkričio 
29 d. Chicago Civic Teatre.

Per Kauną vokiečiai 
rusus gabena darbams 
j Vokietiją ,

(LKFSB). Vokietijoje la
bai trūksta darbo jėgų ir na
ciai paskutiniu metu gabe
na vyrus, o taipgi ir mote 
ris, iš užkariautų Rusijos 
dalių darbams į Vokietiją 
Ištisais vagonais jie, kaip 
praneša “Newsweek”, gabe
nami per Minską, Kaimą, Ry

gą ir Taliną. Vokietijoje Ru
sijos darbininkai ant drabu
žių nuolat privalo nešioti 
specialų ženklą. Esą numa
toma, kad apie 2 mil. rusų 
būsią nugabenta priversti
niems darbams į Vokietiją.

'Ar jums skauda 
kojas?

Daug žmonių kenčia 
skaudančių kojų, bet mažai 
kas žino kad labai dažnai ne
gerai pritaikinti batai yra

Į priežastimi t ų skausmų.
' Taipgi, nevisi žino, kad tie 
skausmai gali būti prašalin
ti pasinaudojant specialisto 
patarnavimu. Šis patarnavi
mas yra gana platus: batai 
yra pailginti arba paplatinti, 
patentuotos paduškaitės ar
ba "pads” yra pritaikomi 
jūsų kojoms, ir įvairūs kiti 
patarnavimai kaslink kojų
yra teikiajna.*

Daug kas apturėjo puikius 
rezultatus pasinaudodami 
šiuo patarnavimu; pasinau
dokite ir jūs ir atvykite į — 
Foot E—Z Shoe Shop, kuri 
randasi prie 189 No. 1a- 
Salle Street (arti Lake St.>, 
kur už prieinamą kainą' ga
lite gauti tikrą jūsų kojų 
problemų išrišimą. (Adv.)

MAKE 
EY1RY 

FAT DAY

S* BOND DAY

A<

Knrte ctatfg kalba apie sa
vo nuolankumą ir nHisžemi- 
nimą, to širdyje dažniausiai 
randasi gana daug išdidu
mo. j

VVHOLESALE

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

sėdis. Tie dalykai turi rūpė
ti katalikams vyrams, nes 
tai kilnūs katalikų darbai., 
Bus pranešimų ir iš pačios 
draugijos veikimo.

Į A. L.'R. K. Federacijos 
konferenciją, kuri bus lap
kričio 15 d. nuo labdarių są 
jungos centro išrinkti atsto
vais — Kasparas Juodelis, 
A. Valančius ir O. Jasparie-

A. Valančius nė.

WI9CONSIN TRAMPLES OHIO STATE

("Draugai" Acme telephoto i

Pat Harder, Wi$consin’s hard driving back, tackled after picking up seven yards in 
first ąuarter of Ohio State-Wisconsia game at Madison. Wisconsm showing flashy run- 
ning attack and accurste paaeing wcm 17-7. y »

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

' LIQUOR 
ĮSTAIGA

liveilojame 
po vts< 
OMcaao.

REMKITE!
SENĄ

LIETUVIŲ

DRAUGĄ.

Ar kenOate niežiejimą, 
nadesmiĄ arba odoa ligą? 
rtekentėkitf Žemo per 30 
meta gelMjo žmonėms. Pa
talini ecaema. iibėrimns, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko 
•e Mt. 60c. 11.00.žemo

FOP SKIN . IRRITATIQNS

l.ahai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais išpuoštais arba 
cioth ketai parsidulUa nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYK IT K ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BIHDAL SHOf>
. 1711 W. 47th St Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak h* DufcM, Sav.
J

N. KANTEK, fl»v.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

nounsvARD eeie

lf You Guffer Distress From

•»FEMALE
WEAKNESS

IU4WMtT»
MSDplM Bl«
U siieh tknea 
.uffer from cr»mpi. 
haokocha, dutreas ot 
lrrecularlcle*", peri

odą of the bluo»—du* 
to fmuUonoS eaonthlr ______d'.;. • -A—

ua

p»nylng tlrcd, ncrvoue testinga of 
thla nature. Thla la due to ttiatr 
aoothlr.g effect oa on o* womam*s 
MOOT OMAMS.

Taksa mrtBartr—PftSUiam'a ’ 
teta help bulfd up retlatance Mtalnst

«« them . fina hem.tlo tonlo to 
bei*. kuttd up red- Mani

dlrerflonR. Oct toritnl

Rheiimatic Happy; 
Relieves Patu Qutck

Thounae. whe froot the ton
line ot rhcumatiim, Mtatica, lumbeco,

feund » eulck-actlng fnrmuJa «hich ipceriily 
mlicvc. ttvw Pihatnting mtMCular acliai ana 
paina. NURITO ia i r,iatwnnby and drnendahln 
—eonlain. no optoaa M yo*iaant<.Mt aanin 
Ibe (ny Of trllaf fmm p.in>—ab yno ran wnrk m 
pcacc and alcrp tn cnnrfprt—b. wke and try 
NURITO und«r tha ir mnlad narai- lf th. 
very lirai three d<wa do not relieve ihat cruel 
pajn lo your aatataction — your money will bo

Plunksnų Kaldras
PADAROME U JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą Ui mdsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengaių Materialo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

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

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

TRIANGLE

RANGE OIL

I Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynes Repsnes

tranierių švariai dega!
Mes turima savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
Industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir modemiški msteriai 
mūsų trakuose užtikrina go
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chicago, UI., Tek GAN. 2020

NEŽIŪRINT KUB BCNA —. NAMUOSE — SVEČIUOSE 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SC ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenlntėlie tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!

— VIENUOLKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. >. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. v.

WHFC-l450ka.
0755 Se. W<

0
I

i

1

$100.000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
CAI m

vertės “ciose out”
pirkite dabar lr

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, 
$29.50 vertės, parsiduoda dabar

100% JM.OOj22.0n

I MOTERŲ IR OriKHNV AUDRKI.INIAI HW»T COATS. 
Folkl.l D«»lUtl. Wkr» vertimo«lM0$g'75 Įįj

0511$

iki
kiai pasi 
$35.00. nuo.

$29X10
VAIKŲ DRABUŽIAL Valkams 4 šmotų CC OR ir Cft 

vtinouia* siūtai, $15 vert. aaiemit. kaina **

'MEROAMIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPBASTA1 NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Daeaėo vertos $8.85, parsldu*- *1 QQ 
da po tiktai ............................................................................. $1.3O

| $15-00 veatės BOT A L 
parsiduoda po tiktai

|EUR COATS, $75.00 vertės, 
Parsiduoda po tiktai .... i e e

$8.75
CLOTHING STORE 

733 Maxwell Sk
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

A



Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą,

Pvt. Clement E. Globis

Pvt. Clement E. Globis gi 
nęs 1912 m., rugsėjo 25 
lieną, baigė Wescott Junior 
įigh school, lankė Engle- 
vood Evening high school ir 
he American Banking In- 
ititute.

Pvt. Clement E. Globis į 
lėdės Šamo kariuomenę iš-

Įvyko 1941 metais, gegužės 
9 dieną. Jo dabartinis adre
sas šis: 36032081 Peep Pat
rol GHQ, Troop H-W APO. 
502 c-o Potsmaster, San 
Franclsco, Cal.

Pvt. Clement E. Globis, 
prieš išvykdamas į Dėdės 
Šamo kariuomenę, priklau
sė prie Sv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parap., Brigh
ton Park, šv. Vardo draugi
jos, buvo L. Vyčių kuopos 
narys, priklausė prie L. Vy
čių ir parapijos chorų; jis 
yra dainavęs kelione opere
tėse, pasižymėjo sporte . ir 
dirbo banke.

Pvt. Clement motina mirų 
si prieš 10 metų, o tėvas 
Joseph A. Globis gyvena 
Chicagoje, Brighton Park.

Gražiai užsirekomendavo 
teisėjas Zūris

Teisėjas Jonas Zvris reiškia padėka lietu- 
b viams už parama.

Užvakar pasibaigė rinkl
iai į teisėjus. Malonu pra- 
ešti, kad Chicagoje pirmą 
artą lietuvis į valdžios vie- 
I antru terminu buvo iš- 
inktas.

Teko patirti, kad virš 900 
dvokatų iš Chicago Bar 
juociation balsavo už tei- 
5 ją Joną T. Zūrį antram ter 
linui. Visį Chicagos l&ikraš 
lai indorsavo Zūrį.

Teisėjas T. . Zūris gavo 
aug balsų — jis balsų at- 
rilgiu užima 8 vietą. Perei 
lis rinkimais į teisėjus jis 
avo balsų skaičiumi užė- 
Lęs 11 ar 12 vietą.

Pasikalbėjime su teisėju 
mu Zūriu teko patirti, kad 
s nuoširdžiai norėjo maty

ti adv. Antaną Olį išrinktą 
į teisėjus. Teisėjas Zūris 
reiškia didelį dėkingumą lie 
tuviams už jų nuoširdžią pa 
ramą rinkimuose į teisėjus, 
jis prižada toliau darbuotis 
lietuvių naudai ir kartu 
remti prezidento Roosevelto 
politiką.

Ketvirtadienis, lapkr. 5,1942

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS '

Svarbus Pranešimas 
Visuomenės Vadams

Dienraščio ‘Draugo’ Me
tinis Koncertas įvyksta Va
sario (Feb.) 21 d. 1943 m. 
SOKOL salėje, Chicago, III. 
Būsime labai dėkingi jei ven 
gtumėte rengti svarbesnį pa 
rengimą minimą dieną.

“DRAUGO”
ADMINISTRACIJA!

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Surasti trijų ančių 
medžiotoju lavonai

Pereitą sekmadienį Oqua- 
wka, UI., prie Mississipi 
upės, apie 12 mailių š'aurė- 
rėje nuo Burlington, Iowa, 
buvo dingę trys ančių me
džiotojai. Ančių medžiotojai 
buvo ieškomi ir lapkričio 3 
dieną rasta trijų ančių me
džiotojų lavonai. Taip pat 
rastas apsivertęs laivelis^.

Tyrė protinį
sveikai ingumę

Pereitą antradienį Dr. 
Vladimir G. Urše ir Dr. J. 
F. Madden tyrė Irwin Ka
dens protinį sveikatingumą.

Irwin Kadens buvo polici
jos sučiuptas Chicagoje api 
plėšiant banke žmones, jis 
yra daug didelių nusikalti
mų įvykdęs.

Kas tokie, kurie laimėjo 
Illinois Valstybėje rinkimuose

Pereitą antradienį,baigės rinkimai. Cook kauntėje ir 
Chicagoje laimėjo demokratai, o Illinois valstijoje laimė
jo respublikonai. Brooks gavo 175,000 balsų Ir tapo per
rinktas | senatorius.

Illinois valstijoje įvairioms pareigoms išrinkti šie as
menys: ,

' FOR UNITED STATES SENATOR 

C. Wayland Brooks (R.)
. FOR CONGRESSMAN-AT-LARGE 

Stephen A. Day (R.)
FOR STATE TREASURER 

William G. Stratton (B.)
FOR SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 

Vernon L. Niekeli (R.)
FOR TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

r Martin G. Lukin (R.)
Chester R. Davis (R.) *

Frank H. McKeivey (R.)
FOR JUDGE OF THE SUPERIOR COURT 

(To fili vacancy coused by the death of Hon. W. St anton) 
Frank M. Padden {D.)

FOR JUDGE OF THE SUPERIOR COURT ’ 
(To fili vacancy caused by the death of Hon. R/O’conndr)

Robert E. Crowe (D.)
FOR COUNTY CLERK AND CLERK OF COURT 

Michael J. Flynn (D.) ,
e FOR COUNTY JUDGE >

Edmund K. JareHd (D).
FOR TREASURER 

v ‘ Victor L. Schlaeger
. FOR SHERIFF

Peter B. Carey (D.)
FOR COUNTY ASSESSOR 

John S. Clark <D.)
FOR JUDGE OF THE PROBATE COURT 

Frank Lyman (D.)
FOR CLERK OF THE CRIMINAL COURT 

Thomas J. Bosvler (D.)
FOR COUNTY SUPERINTENDENT OF 8CHOOLS 

Noble J. Puffer (D.)
FOR MEMBERS OF THE BOARD OF APPEALS

John Toman (D.) I ‘ "
James J. McDermott (D.)

FOR PRESIDENT OF THE BOARD 
COOK COUNTY COMMISSIONERS

Člayton F. Smith (D.) »t

, FOR BAILIFF OF THE MUNICIPAL COURT
Albert J. Horan (D.) '»

FOR CLERK OF THE MUNICIPAL COURT
Joseph L. Gili (D.)

C?,

Chicagos pašto viršininko
pareiškimas dėl Christmas siuntimo

- »
Chicagos pašto viršinin- ’ nės, kurie mano siųsti Kalė 

kas Emest J. Kruetgen pra- dų dovanas civiliniams žmo 
neša, kad ir po 1. lapkričio nėms, turi Kalėdų dovanas 
dar galima siųsti karei- išsiųsti dvidešimt penkias 
viams, esantiems užjūry, dienas anksčiau prieš Kalė-
Kalėdų dovanas (Christ
mas), nors negarantuojama 
ar jie gaus prieš Kalėdų 
šventes.
Nesivėluokite su Kalėdinių 
dovanų siuntimu

Taip pat Chicagos pašto 
viršininkas praneša, kad 
žmones nesivėluotų su siun
timu Kalėdų dovanų esan
tiems kareiviams ir šiame 
kontinente. Kalėdų dovanos 
kareiviams, esantiems šiame 
krašte, geriausia išsiųsti dvi 
dešimt penkias dienas prieš 
Kalėdas.

Chicagos pašto viršinin
kas irgi praneša, kad žmo-

GELIŲ PARODA

Lincoln ir Garfield parkuose, Chicagoje, nuo lapkričio 
7 iki lapkričio 29 dienos eis Chrysantemum gėlių paroda. 
Publika bus leidžiama nemokamai pažiūrėti parodos. Kon
servatorijos bus atidaros nuo 8 valandos ryto iki 10 vai. 
vakaro kasdien, sekmadieniais ir šventadieniais. Paveiks
le matome gėles ir dvi kinietes, Yolandą Sun (kairėje ir 
Lynne Shew.

Jau antra savaitė tęsiasi nacių 
sabotažnikų rėmėjų byla

Klausinėjamas Walter Froehling, Herbert 
Kaupto dėdė

šešių Chicagiečių, vokiš
kos kilmės, kurie kaltinami 
turėję ryšį su Herbert 
Haupt, nacių sabotažnikų, 
byla jau tęsiasi antra savai 
tė.

Froehling užsigina
'' . t

F. B. I. pareigūnai sako, 
kad Froehling prisipažinęs, 
kad jis žinojęs apie Herbert 
Haupt pnigų maišelį, kuris 
buvo atsivežęs iš Vokietijos 
naudoti sabotažui šiame kra 
šte. Tie pinigai buvo palikti 
Froehling namuose. O Froe
hling teisme pareiškė, kad 
jis tokio pareiškimo nėra da 
vęs.

Pereitą antradienį teismo 
posėdyje buvo perskaitytas 
Froehlingo antras parody
mas, kur pasakyta, kad 
Herbert Haupt Froelingui 
pasisakęs, kad jis yra išla- 

, vintas sabotažnikas, nors 
žodžio sabotažnikas nėra pa

■ I. I .1 ■ I ■ ■■■— «■■■■■ ■■■■■ ■ ■■ H1

IEŠKOMAS F. B. I. 
PAREIGŪNŲ

dų šventes.
Kodėl pašto viršininkas 

tokias pareiškimas pranešė

Tokius pareiškimus Chica 
gos pašto viršininkas prane
šė, nes nėra tikra kada Ka
lėdų dovanos bus gautos, nes 
dabar pašte dirba daug tar
nautojų dar neįgudusių ta
me darbe, o taip pat lr trau 
kiniai yra užimti karo reika 
lams.

Kas siųs Kalėdų dovanas 
anksčiau prieš Kalėdas, tai 
turi pažymėti ant siuntinio: 
“do not open until Christ
mas”.

mu
X Anna Kaskas, Metro

politan Opera, New York, 
artistė jau atvyko į Chica 
go. Kaip žinome, ji dalyvaus 
Chicago Civic Opera sezono 
atidaryme lapkričio 7 d. o- 
peroje “Lakme”. Ji dainuos 
taip pat ir pirmadienio ope
roje.

X Viktoras Bubnis, sūnus 
žinomų Bridgeport oldtaime 
rių ir veikėjų Bubnių, vakar 
išvyko į kariuomenę. Išleis 
ti į Dėdės Šamo tarnybą bu 
vo susirinkę daug gimini), 
ir draugų.

X Kun. Jr Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, šiuo metu yra 
išvykęs į Rytus. Grįš atei
nančią savaitę.

t
X Dr. Adomas Schultz 

(Šulcius), M.D., spalio 26 d 
išvyko į kariuomenę. Jis yra 
baigęs Melrose Park Public

Kiek gavo balsų lietuviai kandidatai
Teisėjas J. Zūris, demo- 

mokratų kandidatas, kuris 
būti išrinktas teisėju, pas
kutinėmis žiniomis, yra ga
vęs 721,159 balsus Ir yra aš- (tojejdetoje^

tuntoje vietoje.

Nors adv. A. Olis, repub
likonas, ir nebuvo išrinktas 
teisėju, tačiau gavo 509,013 
balsų ir yra taip pat aštun-

“D RAUGE’
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Howard Victor Broens- 
trup, iš Nobleeville, Ind., vie
nas iš 28 nuteistų Washing- 
tone grand jury už sukili
mą, liepos mėnesį. Howard 
Victor Broenatrup yra ieš
komas F. B. I. ir F. B. I. pra
šo visuomenės padėti jį su
rasti.

sakyta, bet yra žodis “ver- 
trauensmann”, kas literališ- 
kai reiškia konfedencinis 
žmogus, tas pats reiškia kas 
ir slaptas žmogus.

Haupt pasakęs, kad 
Vokietijoje blogai

Froehling parodymuose 
pasakyta, kad Herbert Hau
ptas jam pasakęs, kad po la 
vinimosi Vokietijoje, atvy
ko į Pietų Ameriką, o iš čia 
submarinū pasiekė Floridos 
pakrantę. Froehling savo 
parodymuose pareiškęs, kad 
Herbert Hauptas jam pasa
kęs, kad Vokietijoj blogai, 
kad jis matęs grįžtančių lai 
vus iš Rusijos su sužeistais 
vokiečių kareiviais, dauge
liui jų buvo kojos nušalę.

Sakosi nepasirašęs po 
trečiuoju parodymu

Pereitą antradienį po pie
tų buvo nagrinėta trečias 
Froehling pareiškimas, kuris 
paneigia pirmuosius du 
Froehling parodymus. Tuo 
laiku jury komisija išėjo.

John F. Hennessey, F.B.I. 
pareigūnas, pareiškęs, kad 
trečias iš Froehling parody
mas buvo gautas Winnetka 
kalėjime. Tada Froehling pa 
sakęs, kad jis trečiuoju pa
rodymu nepasirašęs, nors ir 
buvo atėjęs Hennesey į jo 
celę ir kalbėjęs.

Chicagos federaliniame 
teisme yra teisiami Max ir 

. Erna Haupt, Herbert Haupt 
šnipo tėvai, Walter Froeh
ling ir jo žmona Lucille, 
Otto Wergin ir jo žmona 
Kate. Jie kaltinami kaipo 
turėję ryšį su Herbert 
Hauptu šio krašto išdavys
tėje.

DR. A. SCHULTZ, M.D
School; Proviso High School 
Maywoode- ir Loyola uni
versitete Medicinos Fakulte
tą. Jis yra žinomos veikėjos 
A. švilpauskienės pusbroliu 
sūnus.

X Primename visoms dr 
gijoms, klūbapas, organizaci
jų kuopoms ir apskritims, 
kad — metinė katalikiškųjįj 
draugijų konferencija (Va
karinių valstybių seimelis) 
jau netoli: lapkričio 15 d 
Atstovai turi būti išrinkti. 
Bus svarstoma svarbūs klau
simai.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 10 skyrius ateinanti 
sekmadienį šv. Jurgio para
pijos salėj vaišins visus, kas 
tik atsilankys į vakarienę 6 
vai. Visas vakarienės pelnas 
skiriamas seserims pranciš
kietėms Pietų A m e r i k oj. 
Tikslas gražus ir dėl to ti
kimės, kad į vakarienę at
silankys daug žmonių.

X Antelė Tumonlenė, 
10742 S. Wabash Ave., pra
eitą sekmadienį vardadienio 
proga sulaukė sveikinimų 
nuo dviejų dukterų ir dvie
jų sūnų, kurių vienas yra 
kariuomenėj ir randasi net 
Australijoj. A. Tumonienė y- 
ra pasižymėjus aukomis kil
niems reikalams ir taip pat 
žymi katalikiškos spaudos 
rėmėja.

X Onos Jurgutienės pasi
darbavimu, Šv. Kryžiaus baž 
nyčioje įtaisyti nauji bažny
tiniai rūbai, kurie kainavo* 
$274.00. Užsimota įtaisyti 
drabužiai visų spalvų. O. Jur 
gutienė yra nuoširdi aavo 
parapijos reikalų rėmėja.


