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Prasidėjo mūšiai už Tunisiją
Amerikos ir britų kariuomenės
skubotai žygiuoja i Tunisiją
Pranešta, kad prancūzų laivynas
Toulone nepasiduoda naciams
LONDONAS, lapkr. 12.Gautomis žiniomis, jūroje ir
ore prasidėjo atkaklūs mū
šiai už prancūzų kontroliuo
jamą Tunisiją, Šiaurinėj Af
rikoj. Amerikiečiai ir br?ai
kovoja ne su prancūzais, oet
su italais ir vokiečiais, ku
rie susimetė ten pasipriešin
ti U. S. karo ekspedicijai.

Be to, ašies kariuomenė
desperatiškai skuba įsitvir
tinti Pietinės Prancūzijos
pakrantėmis ir Korsikos Ba
loj. Bijo amerikiečių ir britų
invazijos Europon iš pietinio
šono per Viduržemio jūrą.
Britų ir amerikiečių bom
bonešiai, anot apturimų ži
nių, smarkiai atakavo EI
Ouina airdromą, šalia Tunis
miesto, Tunisijoj, ir 19 ašiea
lėktuvų sunaikino.
Karo laivai ir submarinai
ima veikti. Ašiai darosi kar
šta, nes ji netikėtai ten už

klupta.

Žiniomis iš Bernas, šveicarijos, Vichy (prancūzų) karo
laivynas

esąs

Toulone, P.

Prancūzijos uoste.

Sakoma,

laivyno vadai atsisakę pasiduoti naciams. Regis, laivy

nas persimes

sąjungininkų

pusėn.

Armijos nukėlimui
j Afriką pavartota
500 transportu
NEW YORK, lapkr. 12—
Fer Association of National
Advertisers vakarienę Commodore viešbuty
kalbėjo
kap. Oliver Lyttleton, britų
gamybos ministras. Jis iš
kėlė aikštėn, kad sąjunginin
kų kariuomenės nukėlimui į
šiaurinę ir vakarinę Afriką
pavartota 500 transportų ir
350 karo laivų. Pirmą kartą
pasaulio istorijoj atliktas
toks didelis vandenimis ka
rinis žygis, sakė kapitonas.
Kap. Lyttleton tačiau ne
pasakė, kiek daug kariuo
menės pasiųsta. Jis pažymė
jo, kad tas yra paslaptis.

NACIAI PAGROBĖ VICHY

Eisenhovver atsišaukia
j prancūzų laivyną
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Š. Afrika, lapkr. 12 —
Amerikos ekspedicijos jėgų
Šiaurinėj Afrikoj vyriausias
vadas Įeit. gen. Eisenhovver
vakar per radiją atsišaukė
į prancūzų laivyną raginda
mas. kad jis susijungtų su
sąjunginėmis tautomis ir
bendrai kovotų už laisvę.

LONDONAS, lapkr. 12—
Amerikiečių gausingi mecha
nizuoti daliniai iš Algerijos
pakrančių, šiaurinės Afri
kos, skubotai žygiuoja į Tu
nisiją, kur, kaip pranešta,
Vado atsišaukimas per
oriniais transportais pasiųs
britų radijo stotis su per
ta vokiečių ir italų kariuo
traukomis pakartotas pran
menė, kad pasipriešinti Ame
cūziškai.
rikos karo ekspedicijai. Ki
‘‘Hitleris okupavo jūsų
tos amerikiečių kolonos iš
Algiers leidosi stačiai pietų kraštą, o dabar ryžtasi už
link, Algerijos tolumon, iš grobti jūsų laivyną.” sakė
kur aplink Tunisiją pasuks Į vadas.
Libijon. Galimas daiktas, |
kad šios kolonos pereis per
Tunisijos pietinę dalį. Į Tu Naciai ištraukia
nisiją stačiai žygiuoją ame divizijas iš Rusijos
rikiečiai jau .užėmė Bougie
ANKARA, Turkija, lapkr.
miestą, Algerijoj, ir leidosi
12.—Pranešta, kad Hitleris
toliau.
nemažą dalį savo kariuome
Pirmasis amerikiečių su
nės ištraukia iš Rusijos ke
sirėmimas su vokiečiais nu
ro fronto ir siunčia į pietinę
matomas Tunisijoj, kur kaip
Europą — Viduržemio jūros
pranešta, ašis jau užėmusi
frontan.
airdromus Tunis ir Bizerte
Kalbama, kad apie 40 vo
miestuose ir apylinkėse. Girdėta, kad ten ašis turinti ne kiečių divizijų skubotai iš
mažą skaičių kovinių lėktu traukiama.
vų ir nardančiųjų bombone
šių. Yra dar žinių, kad TuKaralius už greita,
1 nisijon pasiųsta ir italų ma
rynai.
visiška laimėjimą

Iškeliama
aikštėn, kad
LONDONAS, lapkr. 12—
Amerikos ekspedicijai pagal
Atidarant parlamentą kara
bon į Algeriją pasiųsta dar
lius Jurgis VI kalbėjo iš so
ir britų keletas divizijų.
sto. Jis žadėjo su savo vy
Reikia tikėtis svarbiųjų riausybe visomis priemonė- J
įvykių ne tik Tunisijoj, bet mis darbuotis už veikesnį—
ir Italijos valdomoj Libijoj. visatiną karo laimėjimą.
CAIRO.—Ašis prarado 22
MEXICO CITY—Smarkus
lėktuvus bandydama padėti žemės drebėjimas ištiko Oxgen. Rommelio bėgančioms aca valstybę. Atjaustas ir
čia.
jėgoms iš Egipto.

Senatorius Pepper kritikuoja
Britanijos ministrą pirmininką

BOSTON, Mass., lapkr.,
12. — Federalinis senatorius
Claude Pepper vakar kalbė
jo čia nacionaliniam CIO
suvažiavime.
Senatorius Pepper yra kar
j štas prezidento Roosevelto
i ir administracijos rėmėjas.
Nepaisant to, jis vakar sta
Sekr. Hull smerkia
čiai karčiais žodžiais kriti
kavo Anglijos ministrą pir
naciu invazija
mininką ChurchillĮ, kurs pra
WASHINGTON, lapkr. 12 eitą pirmadienį savo kalboj
— Valstybės
sekretorius Londone pareiškė, kad jis,
Hull denuncijuoja Hitlerio Churchiliis, sutiko būti mi
invaziją neokupuoton Pran- nistru pirmininku tik tuo
išvaduoti
cūzijon. Pareiškia, kad pas sumetimu, kad
nacius nieko nėra garbingo,' britų imperiją. Girdi, kitaip
nei žodžio, nei rašto. Jų Ia- Į jis nebūtų sutikęs būti bridėjimai niekam verti. Hitle- tų vyriausybės
priešaky,
ris sulamdė padarytą ir pa-! Vaduoti britų imperiją nuo

duoti žmoniją is vergovės ir
grąžinti laisvę.
Be to, šen. Pepper barė
kai kuriuos senatorius, savo
kolegas, kurie
įvairiomis
priemonėmis trukdo prezi
dentui vykdyti karo progra
mą. Sakė, kad po šio karo
apie tuos trukdytojus bus
atsiminta.
Pagaliau jis atakavo ir
plieno pramonininkus, kurie
yra sudarę aristokratinį klū
bą, kas mėnesį turi slaptus
susirinkimus ir formuluoja
plieno gamybos nusistatymą.

CIO prezidentas Murray
didžiai Įvertina senatoriaus
Pepper sakytą kalbą. Sako,
jo kalba šio karo metu pir
sirašytą savo paliaubų au- j suskilimo nėra demokratiš mą kartą yra nepaprastai
kas žygis. Kas kita yra va- reikšminga.
tartį su Prancūzija.

N. GVINĖJOJ KOVOS
SU JAPONAIS BAIGIASI

• ERLIN

* Atlantic'
VOCMI

Peri*
OCCUPIED
FRANCE

Vienas japonų dalinys sunaikintas,

GERMANY
©

kitas — įtraukiamas į spąstus
GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, lapkr. 12. — čia paskelbta, kad Naujojoj Gvinejoj japonų jėgos pagaliau j
Įveikiamos ir greitai su prie Į
šu bus visiškai apsidirbta.

/i

Ties Oivi viena japonų ko
lona išblaškyta ir jai taiso
mi spąstai. Kita priešo gru
pė ties Gorari australų ap
siausta ir sunaikinta.
A m ii Troopi
Land Hera

ALGERIA

U. S. generolas slapta
lankėsi Prancūzijoje

III^AIliad Driva
£^n*>'Garman Mova*

W B■

IflBl

WASHINGTON, lapkr. 12.
Hitlerio kariuomenė, užėmus neokupuotą Prancūziją, — Armija šiandien iškė’ė
žygiuoja į Toulon. Pranešama, kad prancūzų laivynas kur aikštėn, kad prieš tris savai
tai Korsikoje ir važiuoja prisijungti prie britų ir ameri tes U. S. maj. gen. Mark W.
Clark submarinu slapta bu
kiečių jėgų.
vo nuvykęs Prancūzijon ir
tenai su prancūzų gen. II.
Giraud, pabėgusio iš nacių
nelaisvės, atstovais turėjo
pasitarimus invazijos Afri
(“Draugas”

Actne

teiepnoiu j

Algerijoj, Siaurinėj Afrikoj, kovos
nutrauktos; prancūzai kapituliavo

kon klausimu.

Oivi apylinkėse per

visą

savaitę australai grūmėsi su

priešu. Pagaliau priešas ismuštas iš pozicijos. Dideli
nuostoliai jam sukelti. Išblaškytiems japonams taiso
mi spąstai, iš kurių jie neį
stengs pasprukti. Vienatinis
japonams pasprukimas yra
į savo vyriausiąją bazę Bū
na, už 55 mailių į pietvakarus. Bet tenai apylinkėse
japonų laukia amerikiečių
kariuomenė, kuri oriniais
transportais iš Australijos
žemyno ten nukelta.
Pietuose nuo Gorari aus
tralai apsupo ir sunaikino
japonų grupę.
Lae pakrantėse sąjungi
ninkų bombonešiai atakavo
japonų naikintuvą. Pasėkos
nepastebėtos. Salamaua pa
krantėse sąjungininkų lakū
nai numušė du japonų kovi
nius lėktuvus, kurie ten pa
sisuko ir bandė atakuoti
bombonešius. Kiti du japonų
koviniai lėktuvai suspėjo
pasprukti.
Arti Shortland salos, So
lomons, sąjungininkų lakū
nai susidūrė su japonų 10
kovinių lėktuvų, kurie išsi
rikiavusiai skrido. Du jų nu
mušta.
Buin-Faisi srityje, šiauri
niam Solomons, sąjunginin
kų sunkieji bombonešiai ata
kavo japonų laivus ir pak
raščių įsitvirtinimus. To pa
sėkos nežinomos.

Tas daug atlikta invazijos
Pranešta, kad buvusios
pavykimui. Prez. Roosevelto
Vichy vyriausybės ministras nurodymu maj. gen. Clark
adm. Jean Darlan išleido pripažinta Įeit. generolo ran
įsakymą visiems prancūzų ga. šiandie Įeit. gen. Clark
karinių jėgų vadams šiauri yra vyriausiojo ekspedicijos
nėj Afrikoj ir Moroko, kad vado pavaduotojas.
jie nutrauktų priešinimąsi
U. S. ekspedicijai. Tas pa
daryta po įvykusių adm.
Stalingrado fronte
Darlan pasitarimų su U. S.
VS
V Iv■ ■
maj. gen. Mark W. CLark,
kurs reprezentavo vyriausią
BUY
MASKVA, lapkr. 12 — jį ekspedicijos vadą Įeit.
Stalingrado fronte, Kaukaze gen. Dwight D. Eisenhovver
UNITED
ir kitose viso Rusijos fronto
STATES
Casablanca srityje pran- J
dalyse kaskart mažėja vo cūzų jėgos kapituliavo.
SAVINGS
Vokiečiai per sąsiaurį
kiečių veiksmas. Tiesa, jie
BONDS i
Oran miesto gyventojai
dar kai kur sukelia ątakas,
ANŲ STAMPS
šaudo į Angliją
bet jau be didelio užsidegi džiaugsmingai pasitiko ame
FOLKSTONE. Anglija,
mo. Raudonoji armija niekur rikiečių kariuomenę. Karo
lapkr. 12.—Kelinta naktis
neleidžia vokiečiams įsisma nelaisviais pasikeista. Loka
kaip vokiečiai iš Prancūzi
linei civilinei valdžiai įsaky
ginti.
jos šono per sąsiaurį patran
ta eiti savo pareigas. Ame
Stalingrade rusai apsiautę rikiečių vadas šioj srity
komis apšaudo Anglijos paišklojo dvi vokiečių pėsti maj. gen. Lloyd R. Fredenkrančius. Kas pusvalandis
Amerikiečiai Liurde
ninkų kuopas. Kitur apie 400 all įsakė aštriai neapsieiti
paleidžiamas vienas šovinys,
vokiečių nukauta.
i Dėl rūkų negalimas stebėji
su tais prancūzais, kurie internuoti
mas.
Stalingrado apylinkes at priešinosi Amerikos nusis
BERNAS, lapkr. 12—Tš
lanko žiema. Volgoje jau le tatymui. Pažymėta, kad vy Vichy, Prancūzijos, vakar
dų krušos. Reiškiasi vis di riausiojo ekspedicijos vado gauta žinia, kad U. S. amba DEMOKRATAI KONTRO
LIUOJA ATSTOVŲ
desni šalčiai, kas vokiečiams toksai noras.
sados personalas ir ameri
RCMUS
didžiausia nelaimė.
Algiers srityje 16 ašies kiečiai laikraštininkai speci-

WASHINGTON, lapkr. 12.
— Karo departamentas va
kar vakarą išleido komuni
katą, kuriame pažymima,
kad Šiaurinėj Afrikoj kovos
amerikiečių su prancūzais
jau nutrauktos.

SE

žiema, šalčiai

lėktuvų numušta.

Apie 1,000 komunisto
Sąjungininku lakūnai
areštuota Lisabonoj
LONDONAS, lapkr. 12— atakuoja Lille
Nacių kontroliuojama Pary
žiaus radijo stotis praneša,
kad Portugalijos sostinėj
Lisabonoj nužnybtas komu
nistų maištas.

aliniu traukiniu iš Vichy išvežti Į Liurdą ir ten bus in- J
ternuoti iki bus sutarta intemuotųjų pakeitimo kiau
simu.

PARYŽIUS (per radiją),
LONDONAS. — Pranešu,
lapkr. 12.—Sąjungininkų la kad Šveicarijos Prancūzijos
kūnai per tris dienas antrą pasienis visiškai uždarytas.
kart atakavo Lille miestą,
Prancūzijoje. Sukelta, nuos
WASHINGTON. — Britų
vyriausybė siunčia į Afriką
Naudodamies Amerikos i n tolių.
Važij a Afrikoje portugalų
daugiau savo kariuomenės,
MEXICO CITY. — Čia im
komunistai, sako, bandė su
CAIRO, — Pranešta, kad
kilti, sugriauti vyriausybę ta darbuotis, kad Meksika
ir įvesti sovietizmą. Apie pripažintų gen. de Gaulle paskutinės ašies išlikusios
jėgos jau išskuto iš Egipto,
1,000 raudonųjų a~eštuota. prancūzų vyriausybę.

.«

WASHINGTON, lapkr. 12.
— Rinkimų kongresan davinių d&r negauta iš vieno Kalifornijos distrikto. Kol kaa
nežinia, ar ten laimės demo
kratas, ar republikonas.
Neskaičiuojant to vieno
atsilikusio atstovo, kongre
so atstovų rūmuose po Nau
jų Metų bus 222 demokratų
atstovai ir 209 respublikonai. Vadinasi, demokratai 13
balsų turės daugumos.
Senate gauti visi rinkimų
daviniai. Bus 57 demokratai, 38 respublikonai ir 1
progresyvia.
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1918 METŲ AMERIKOS HEROJUS

IS DtTROlI LIETUVIŲ VEIKIMO

Penktadienis, lapkr. 13, 1942

Jaunimas pradeda
susiprasti

pat pasižymi gražiais dar ,
bais. Praeitą pavasarį buvo
surengus vakarienę Am. Rau
donojo Kryžiaus naudai. Pel I
no padaryta $105. kurie bu |
vo perduoti R K. skyriui. !
Be to, draugija yra pirkus
War Bonds už $1,500.

Nors vakaro tikslas labai
gražus ir kilnus, tačiau at
siranda tokių “pažangiųjų ",
kurie nori kenkti, nes tą patį vakarą daro kitą parengimą. Bet jie apsigaus. Lie
tuviškas priežodis sako: ‘Kas
kitam duobę kasa, dažnai
Šeštadienį, lapkričio 14 d. pats į ją įkrinta’.
draugija rengia vakarą —
Vienas drangų
balių suselpimui vargšo V.
Seniūno. Žmogus neteko kai
rės kojos, kurią reikėjo nu
BUY
INITCD STATU
pjauti virš kelio. Nors me
DEFENSE
dinei kojai įsigyti neturi lė
BONDS
AND
šų, taigi draugija ateina jam
STAMPS
į pagalbą. Kiek liks pelno
nuo to vakaro, visas bus ati
duotas vargšui.

'susirenka? (Rodos, Detroite
yra apie 20,000 lietuvių). Tie
McKees Rock, Pa. — Lie
sa, lietuviai Detroite labai
tuvių. Pašalpinė draugija ne
išsiskirstę. Bet turiu pašte
seniai padarė naujų narių
Ir vėl Federacijos 4 sky- bėti, kad jei koks vakaras
vajų. Ypatingas dėmesys
rius atliko vieną gražiausių - yra rengiamas, rengėjai vikreipiamas į jaunimą, {sto
darbų, suruošdamas koncer- Mdoa atsilanko pas daugelį
jimas naujiems nariams dy
tą daininkei M. Galinienei, ir, kiek galėdami, visiems
kai iki Naujų Metų. Ir, rei
Koncertas labai gražiai pa duoda žinoti. Tačiau, tik tie
kia pasidžiaugti, kad trum
vyko. Turbūt, iš detroitiečių, patys “old faithful” atsilanpu laiku į draugiją įsirašė
nieko nesitikėjo, kad mūsų ko. Nuo jų niekados negirdi
jau apie 30 naujų narių, čia
tarpe randasi tokia daininin kritikos, nes jie žino, kiek
gimusių ir augusių lietuvių.
kė. Kiti, gal. eidami į kon pasiaukojimo reikia kad ką
Ši draugija turi nuosavą
certą abejojo. Bet gi išgirdus nors surengus. Jie, vien tik
salę ir nemenką iždą, taip
M. Galinienę, abejonės išsi dirba, kad palaikyti išeivijoj
blaškė, nes ji žavėjančiai iš Lietuvos papročius ir lietu
Šv. Pranciškaus vienuolyne
pildė programą. Dainininkė vybę. Be to, kiek gali, remia
Sūnus Vincas irgi pašauktar
dainas parinko ir pritaikė vi visus gražius darbus.
į kariuomenę ir greitu laiku,
Taigi, brangūs lietuviai ir
siems. Visų dainų čia neiš
turės palikti mylimus tėve
vardinsiu. Bet muzikos mė lietuvės! Ateityje nestatyBūkit Malonūs
lius.
gėjams svetimtaučiams la kim daug klausimų, bet rem
SAVO AKIMS!
Vestuvėse dalyvavo klebo
Tik viena pora sklų vlam gy
bai patiko aria iš operos “ La kime tuos. kurie darbuojasi
nas kun. I. F. Boreišis, muz.
venimui.
Saugokite jas. leisdami
jus modemISkiausia
Traviata*’ (Verdi) ir įspū ir tiek mažai nuo mūsų rei
J. Blažis, giminės, draugai Uegzamlnuotl
metodą, kuria regėjimo mokaisgali sutelkti.
dingoji aria iš operos “Tos kalauja, o mums tiek daug
ir daug svečių. Lapkr. 8 d.
16 METAI PATYRIMO
malonumo
suteikia.
ca’’ (Puccini) bei kitos an
akinių, kurie pabalina
jaunasis grįžo į savo stovyk pririnkime
vU« akių Keuiplma. . .
Taigi,
ačiū
Federacijos
4
gių dainos.
lą.
Dalyvė
Muins, lietuviams, miela ’ skyriui ir rengėjams ir lie- j
Dr. John J. Smetana
buvo klausytis lietuviškų dai tuviškas ačiū mūsų lakštin
Dr. J. J. Smetana. Jr.
nų. Kaip visados, gilų įspū galai M. Galinienei! Lietuvė
OFTOMETRIHTAl
fc, u.<
<... V g, AjOtO •
DR.
SELMA
SODEIKA,
1801
So.
Ashland Avenue
dį darė “Kur bakūžė sama
Gen. John J. Pershing, 82 m., vadas ir pirmojo pasauli
Kampas 18-tos
a d.
nota” (Šimkaus). Bet visų
retefema.: CAK AJL 0S2S. CtUcagc
nio karo herojus. Ši jo nuotrauka buvo padaryta iš arti,
Surprizo
vakaras
OFISO VALAHDOS:
labiausiai egzaltavo “Lietu
kada jis klausės prezidento Roosevelto kalbos, Armistice
Kasdien 8:10 a. m. iki 8:80 p. m.
AKIS IŠTIK EN ĖJA
Trečiad. ir leėtad. 8:80 a. m.
va brangi” (Naujalio-PoSpalio 31 d. sąjungiečių 64 Day, Arlington tautos kapinėse.
iki 7:00 p m.
AKINIUS PRITAIKINA
ciaus). Toji daina ir daina kuopos siuvimo ratelio na
Ofise randasi kiti pataisymo
vimas taip paveikė, kad, ra rės, «u savo vyrais, aurengė
tojai šv. Antano parapijos.. metodų įrengimai akims, ku
DR. G. SERNER
dos, atsiradom tėvynėj ir surprizo vakarą pagerbimui Sugrįžo iš karo fronto Be to, Karolis yra Šv. An rioms akinių pagelba neužtenka.
VALANDOS:
dugeliui matėsi ašaros rie Juozo ir Kotrinos Rukšėnų,
LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAS
tano draugijos ilgametis na
susituokti
25 metų patyrimu
10 iki 5 vaL kas dieną
dant per skruostus. Aplodis kadangi jie visuomet remia
rys ir sėkmingai pirminin Nuo
Antradienio
ir
ketvirtadienio
TeL Yards 1829
Corp. Melvin R. La Flammentai nesustojo iki daini Tautos ir Bažnyčios kilnius
vakarais.
kavęs. Motina Marijona yra
Pritaiko Akinius.
ninkė nepadainavo daugiau. reikalus. K. Rukšėnienė yra me ir Anastazija Belskiūtė Amerikoje gimusi, bet augu
raVHRc Kreivas Akis
137 No. Marion Street
Ištaiso.
M. S. 64 kp. iždininkė ir siu lapkričio 1 d., Šv. Antano si Lietuvoje. Priklauso prie
Oak Park, Illinois
Negaliu praleisti neištarus
bažnyčioj,
klebono
kun.
I.
F.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
vimo ratelio iždininkė darbš
(Prie kampo Lake St.)
katalikiškų draugijų. Yra
kelių žodžių apie akompanisBoreiššio
iškilmingai
per
šv.
8401 SO. HALSTED ST.
ti kuopoj narė. Vakaras bu
Telephone: — EUCLID 906
seni dienraščio “Draugo*'
tę Mardosaitę, kuri savo ga
kampas 84tb St.
— REZIDENCIJA —
vo namuose Juozo ir Jose Mišias surišti moterystės ry skaitytojai ir jį laiko už t
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 Iki 8
bumu ir miklumu traukė pu
1441 So. 50th Avė.. Cioero, OI
šiu. Klebonas per šliūbą pa
Trečiad.
ir
Sekmad. pagal sutart)
phine Sakalauskų.
Tei.: Cioero 7681
garbingą draugą savo na )
blikos dėmesį. Ir taip me
sakė gražų,, pritąijūntą pa
muose. N» tik patys skaito,
Są-čių^ratelio narių pasi mokslą.
niškai išpildė aavo dalį, kad
LIETUVIAI
bet
duoda ir kitiems susipa
Detroite seniai nesame gir darbavimu, vakarienė buvo
N E W VICTORY
Pamergėmis buvo Francis
žinti.
dėję. Buvo kelis Sykius iš puikiai prirengta.
HOSPITAL
Mažeikiūtė ir Lioną BacvinDR. STRIKOL’IS
Karolis ir Marijona BelsPer vakarienę Juozui ir kiūtė; pabroliais jaunosios
šaukta pakartoti.
Po nauja vadovyste.
PHYSICIAN AND SURGEON
Po koncerto surengtas va Kotrinai .Rukšėnams įteikta broliai Vincas ir Juozas Bels kai išaugino dvi dukreles ir
Naujai
išdekoruota
ir
4645 Sa Ashland Avenue
karas artistei M. Galinienei puiki dovana. Linkėjimus su kai. Jaunasis yra katalikiš du sūnus. Viena dukterų yra
įrengta.
OFISO VALANDO8:
pagerbti. Jame dalyvavo gra dėjo są-tės: O. Šimonienė, kos šeimos narys.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 ikį 8 vaL vak.
DR.
VAITUSH,
OPT.
24 vai. patarnavimas
žus būrys detroitieeių. Vis P. Goscevskienė, O. Grybie
Nedėliomis pagal sutartį.
LIETUVIS
Jaunoji Sodalicijos ir cho
Office tei YARda 4787
pynė gražius sveikinimus ii nė, J. Sakalauskienė, A. Stan
e'
ro narė. Dėl to ir bažnyčia
VICTORY HOSPITAL Namų tel PROspect 1930
linkėjimus dainininkei, pra ’tienė, P. Ambrasienė, G. šibuvo gražiai papuošta.
šydami. kad ateityje vėl mur 'aikienė, O. Nicelienė, A. šal828 W. 35th PLACE
Anastazija pavyzdingų tė
DR. P. ATKOČIŪNAS
palinksmintų savo dainavi tienė, K. Marks, S. PodžiuPhone:
YARda
2330
vų Karolio ir Marijonos Bels
DANTIE? AB
vienė, A. Ambrasienė ir Rukmu. Ji tai žadėjo. Džiugu.
Pilnai
Įrengtas
Mediko.
Departkų duktė. Tėvai yra geri lie
1446 Sa 49th Court, Cicero
MHitii gydymui visokių ligų —
šėnienės sesutė Adams.
■markių lr liglaiklnių.
Vakare visiems teko su
tuviai patriotai ir nenuils- Palengvina akių
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Po kalbų pakviesta K. Ruir Penktadieniais
Pilnai Įrengtas Chirurgijos DeGaliniene arčiau susipažinti
tantieji rėmėjai ir darbuo eetl priežastimi galvos
partniditas, kur svarbias ir ma
Valandoa: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
svaigimo, akių aptemimo,
ksėnienė visiems dalyviams
gesnes operacija, atlieka atsako
Dainininkė malonaus būdo ii
tumo, skaudamą akių karėti, atitai
3147 S. Halsted St, Chicago
LIETUVIS DAKTARAS so trumparegyste ir toliregystę mingi Chlrurgai-Dakt&ral.
išreiškė nuoširdžią padėką
Pirmadieniais, Trečiadieniais
matyti “neturinti artistiške
Prirengia teisingai akinius. Visuo
Pilnai Įrengta Pliyslotlirrapy I>eOPTOMETRISTAS
pareikšdama, kad jos širdy
ir Šeštadieniais
partmentae
priskaitant
Diatherse atsitikimuose egzaminavimas da
temperamento”.
Valandos:
3 — 8 popiet,
įny.
Ultra
Violet
Ray,
Slnusoidal
romas su elektra parodančia aao
je ilgai pasiliks tas vakaras.
Pritaikina
lr kitus moderniškus metodus
Po visų gražių įspūdžių už
iiausias klaidas. Speciali atyda at
gydymo.
TeL YARda 2244
atsako mlngal ui kreipiama į mokyklos vaikus.
J. Rukšėnas taipgi visiems
ėjo ir klausimas, kaip ir p(
Pilnai Įrengtas X-Ray OrpartKreivos akys atitaiaeeeesL
prieinamą kainą
dėkojo. Draugiškai ir links
mentas daktarams ir pacientams.
DR. G. VEZEUS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 n.
kiekvieno
čia
vakaro:
“
Kai
f t. • 1
vak. Seredomis nuo pietų e Mo
mai laikas praleistas.
Nė vienam verta* ligoniui ne
DANT1BTAB
yra su mumis, detroitieIOS F. BUDRIK
dilio) pagal sutartį.
bus atstumta, dėl štoko-, pinigu,
geriausias
gydymas
Ir
priežiūra.
Daugely
atitikimų
akys
J. ir K. Rukšėnams ir jų
čiais?”
4645 Sa Ashland Avenue
KRAUTUVĖJE
Kas link mokesčių, nusitarsime,
■taa he akinių. Kai
kad
būtų
Juma
ko
patogiausia.
arti 47tk Street
Nesykį tenka girdėti ana dukrelei Malvinai, muzikos
vaL: auo 9 vaL ryta iki 8 vai. vak
mėgėjai, linkime geriausios
3241 So. Halsted St 4712 South"Ashland At. KALBAM LIETUVIŠKAI
lizavimai.
Seredoj papd sutartį.
Koresp. A. A
Kodėl mes neturim, ką ki laimės.
Telefonas: HEMiock 0849
Telefonas:
ti Amerikos miestų lietuviai
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI DR. PETER T. BRAZIS
Daina — stebuklingas Mal
Calumet 4591
turi?
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofiao taL V
Tel OANal 6138
Kodėl, kai rengiami vaka kinis, kurs gaivina mus
DSL RADIO PATAISYMO
ReddeiuUta ML
6757 So. VVestern Avė.
rai vos ne vos apie du šim mukiausiose gyvenimo va
PASA C KITĘ t
DR. S. BIEŽIS
OFISO VALANDOS:
OR. T, DUNDULIS
PARIMI
tai ar kiek daugiau žmonių landose. (Valdulutė).

Mano įspūdžiai ir
nuomonė

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

OTDTTOJAS nt OHTRURGAB

•YDYTOJAB Dt OEBŪMAI

2201 West Cermak Rd.

4157 Archer Avenue

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

9nAu/icd
Protcction

(or your
zUuzxzx^4.

_

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINI
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokam. 8Į^%. Jūsų pinigai greitai ižmoka.
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

TEL. CALUMET 4118

and

loan association

Jos. M. Mozeris. Sec’y.'

Rea. 4958 8. Talman Avė.
Re*. Tel. GROvehIU 0617
Office Tel. HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS

TAPKITE FtNANAtNIAI NEPRIKLAUSOMU

"Keistuto savings

OCm vaL: 1—3 ir 6—8:30 P.
Treėiadianiaia pagal sutartį.

•YDYTOJAB IB OKntUBRAB

TaL Cicero 1484

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir fiežtad. va
karais ofisas uždarytas.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS H OHIBUBOAS

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-toa
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Tol HTAta 7571

Room 21)14

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230
Ofiso TeL Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet
Kitomis valandomis pagal sutartį

DAKTARAI
TaL TARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAB IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PRITAIKO

744 West Sfith Stroet
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL

...........

VIRglnia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS
PRIIMA:
•
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL,
Trečiad. tr Sekmad. tik susitarius.

DL

CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UL
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.

DR. MAURIGE KAHN
•YDYTOJAB IB CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Varde 0994
Bes. Tel.: Kenvrood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 y. rytu; 2-3 u 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną

2500 VVest 63rd Street

Tel

tai.: PROapect 6659

Cioero 1484

4146 Archer Avenne

k ..-Majtaz ii

WHITNEY E. TARUTIS

Res. 1625 So. 50th Avenue

TaL OANal 0887

1821 So. Halsted Street

756 Weet SStfc Street

ADVOKATAS

GTDTTOJAS IB CHIRURGAS

Tek BBPnhUe 7868

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

TOOoęOJ

PHONE I.AFAVKTTK 2X13

OR. A JENKINS

GYDYTOJAS IB CHIRURGĄh

3233 80. HALSTED 8T

AllV IMTU PHOT'HJf\I417

lOUtteT I'OSSIBI.F PKlCfcS

OFISO VALANDOS:
I ild 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal antartį.

2423 VVest Marųuette Rd.

•YDYTOJAB IX CHIRURGAS
Oflee v«l ano 1-4’ nno 6:90-8:00

ylų

modemn'
fO.MHFTE

Kamp. 15Los gat lr 49th CL

DR. EKY Y. KRUKAS

DR. A. J. BERTASH

1943 VVest 35* Street

Sdil West 66th Plaee

OR. P. Z. ZALATORIS

5147.

IV UI K STLDI I <

REZIDENCIJA:

Vėl.:. 9—4 ir 7-0 vak.
Ketvirtad. ir Nedlliomie .Mitam.

Tel TABds IMI

M|l’

Ofiso Tel. LAFayetto 3210
Res. Tel. LAFayette 0004
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Sežtad. 8:30 iki 9:30 vak.

Betadandja: 6400 So. Artesian Avė.
YAL4NDOR- Įl v vyto iki 8 popiet
G iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGI

t

Pigti butjuitts

(Lietuvis)

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti
Ofiso telefonas PRO*pect 6737
Namų telefonas VIRglnia 2421

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

D B A U G

Penktadienis, lapkr. 13, 1642

KARIU LAIŠKAI NAMIŠKIAMS

Arlist of Christmas Seal

KAREIVIU LAUKIAMOJI DIENA
Nereikia nei trimito. - Po dolerį už radio. Kareivio beibei $30. - Oklahomoj lenku
kaimas, tačiau nei vieno lietuvio. - Mieste po
pėdės. - Pavėluosi, per kelis mėnesius į
miestu neišvažiuosi.
Will Rogers rajone šešta
dienio rytą trimitas žadina
ramiai miegančius kareivius.
Bet 64-toji • Signal kuopoj,
prieš trimito šaukimą, jan
visi kareiviai buvo ant ko
jų, kaip vienas. Jų tas links
mumas, darbštumas buvo įtartinas. Kiekvienas tai ba
tus valosi, tai uniforma dul
kina, kiti grindis plauna ir
tik laksto, kaip padūkę.
Tik aš vienas, išrištas iš
lovos kaldroje susisupęs tū
nojo triukšme. Nuostabu!
Kitais rytais aš juos turė
davau išversti iš lovų. šian
die ir galvoju sau: kas čia
per cūdai. Pagalios prisimi
niau, kad spalio paskutinė
diena — laukiamoji ir links
moji diena — algos gavimas.
Slinko nekantriai valandos
iki popiet, kol atsidūrėm prie
raštinės. Išsirikiavę, kaip
“cviekai”, vienas po kito at
raportavę kapitonui, gavome
algą. Ne per blogiausia būtu
algutė, tik visa bėda, kad

A.

t

ELZBIETA

SIRCNIFNt

(po tevis Slončauskaltč)

Gyv.:

2035 N. Lavvler Ave

MlrS lapkr. 12 d., 1942 m.,
1:20 vai. ryte.
Gimus LlHuvote.
Kilo Iš
šaullųsipskr.. Klovainių par..
Riečių kaimd
Amerikoje iš
gyveno 50 metus.
Paliko dide’iame nuliūdime:
vyrų. Juoz-nų; brolienę Magdale^ų S rūntenę:
3 brolvaikus — Jonų. Petrų ir Magda
leną: gimines Bučniu lr D*vldauskų šeimas; ir daug kitų
giminiu, draugų ir paJ.istamu.
Kūn-'s pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje, '410 So.
BOth Ave., Cicero, Illinois.
iJildotuvSs
ivyt'8
nl-mad.,
lankr. 16 d. 15 Uonlvčlos 8:30
vai. ryto bus atlvdčta } švento
A n t” no par bažnyčių, kurioje
ivvks gedulingos pamaldos už
vel'ončs s e ų.
Po ramaldų
bus nulv<tpta j šv, Kazimiero
kantros.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir paž’stamus
dalyvauti šiose laidotuvčse.

per mėnesį tik ’dena diena
yra tokia.

Dale Nlchols takes time*out from
his art work to feed one of his
horses on Arizona ranch.

Daugelis rr.ūr ’ uopoi ka
reivių jau dvi savaitės, kaip
nei cento prie dūšios neturi. 50 centų, iš ko susidarė su
Verčiasi vien I. O. U. korte ma $30 ir pasiuntėm jo žmo
lėmis, bet vis vien nedejuo nai.
ja: pilni linksmumo.
Ypatingai nustebino mane,
kai priėjo prie tų, kurie tu
Bet po algos gavimo visu rėjo vos vieną dolerį su ke
veiduose spindėjo šypsena. liais centais. Su linksma mi
Nieko nelaukdami griebėsi nia nesiskyrė nuo kitų.
atsiskaityti, atsiimant I. O
Will Rogers rajone yra ka
U. korteles ir apmokėti ki
tas priklausančias karines reivių apie 10,000 ir tik da
lis gali išeit į miestą. Atsi
bilas.
skaitę ir turintieji leidimus
skubinam
į miestą, .užsisaky
žinoma, ir aš čia prisdė
jau ištraukdamas iš kiek v? e ti tą sapnuotą ir visų kai Į
no po doleruką. Mat a^k~ bamą colio storumo steiką
čiau kalbėjau kareiviam- Miestas nuo rajono stovi IC (
brolyčiai, mes čia susibūrėm mylių atstume. Okbhomi
iš visų pakraščių, ir visi iš miestas — jaunutis, dar t; P
gerų namų. Aišku, jūs visų pusamžio senumo.
namuose buvo po radijušą,
Jo atidarymas įvyko 1881
(išskiriant mane). Kodėl metais. Daugumą viliojo ga,
mums čia nesijausti kaip sinantieji aliejaus šaltiniai
namuose ir neturėti karei Ūkininkavimas skurdus, ne
vinėse radijušą, kuris mus pelningas.
švelnia muzika užliūliuotų
Apie 20 mylių nuo mie
saldžiam sapne? Tuo pačiu
to yna lenkų kaimas, bet lie
keliu prikalbėjau ir laikrodį. ;
tuvių ir su žiburiu negalit
Visi tam pritarė ir sumetė
rasti.
po doleruką. .
Oklahoma vai. gyventojų
Iki visus galiukus paden
turi virš 400,000 Gyventojų
gėm, kai kuriems beliko t’k
būklė šiandie aukštam laips
po dolerį su centais. Bet dar
ny stovi, dėka jūrininkams,
ne viskas. Prisimenam, kad
marinams ir kareiviams, ku
liko neatliktas vienas miela
rių, galima sakyt, skaičius
širdingas darbas. Mat, vie
siekia 100,000.
nas kareivių turėjo ‘*‘beibę”,
Gražu žiūrėti, kai mieste
tai mūs buvo gryna pareiga
kaipo esantiems vienoje šei pasipila vien uniformuoti vy
moje, įeiti į jo padėtį ir da rai. Bet nemalonu, kai nori
ryti ką nors. Sudariau sąra kur prisimušti, ką nors nusi
šą ir iki vieno visi davė po pirkti, o ypatingai prie baro.

A ft

3

bet alaus šaltinis niekuomet
neišdžiūsta.
Tą patį vakarą, apie 10
valandą išėjome iš Vienos
vietos, o gatvėse riksmas,
dūdavimas, apsimaskavę ka
reiviai tik skraido net paeit
negali. Maniau, kad Nauji
Metai,-bet tai būta Hali v
ween vakaro.

CLASSIFIED

Dar užsukom į ŪSO, kur
buvo šokių vakaras. Karei
vių tik keli. O kitomis die
nomis vienai merginai išpuldavo po tris kareivius. Mat
šį vakarą alga, tad karei
viai susimetę į kitas pasi
linksminimo vietas.
12 valanda artinasi. Visi
tai pajutę skuba į stovyklą
kas ką nutverejamir troką
taksi, autobusą, kad nepavė
luoti į stovyklą. Jei kas pa
vėluoja, tai atima leidimą iš 1
eiti į miestą keletai mėne
sių.
Grįžę į stovyklą kiekvie
nas stengiasi laiku atsigul
ti, kad būtų savo vietoj pei
patikrinimą.
Ant galo toji lovelė taip
meili, taip meili. Kas ją iŠ
galvojo, ištikrųjų, turėjo ge
rą galvą.
Labą nakt!

...

[

i

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

rt'rekt. Antanas
tel
Cicero 2109.

are common offenders

4TH FLOOR — 021 W. ARAMS ST.

HELP WANTFD — VVRAI

M O T E R Y S

PAPRASTI
DARBININKAI
reika
lingi —4 Pastovūs darbai. Atslftauklto 8 vai. ryta prie 23rd St. ontranco

Reikalingos dirbti naktimis pilu va
isino lr prižiūri' ilmo darbų moder
niškame vidurnjLigaėio n a, n e.
An.
Intttu savaitę.
iižufckM^ų.’ttsikrelnklte l.Paom 757.
”

40

SHAVING A SAVTDUST CO.
2214 So. VVestem Ave.

PEOPLES GAS BUILDtNG

REIKALINGI BELT Ir DRUM SAN
122 S. MICHIGAN BLVD. DERS. Patyrę. Pastovūs darbai. At
1_________________________ _____________
sišaukite sekančiu antrašu:

pšriuvimu

MACHINE OPERATORIAI

PAKU AVINUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park 141 bai geri įrengimai. PardavL.
mo prbžaslis — liga. Krelpkltčs prie:
Mr. AValier Nutow. 2200 AV. 37th SU
Chieago. TU., tel. LAFnyptte «n»8

LATHE. Engine lr Turret; BOEING

M ILL, Vertlcal ir Horizontai. GR1NDER8, Jnternal
kitės J —

ir External.

Kreip

D. O. JAMES MFG. CO
1140 W. MONROE STREET

PIGIA T PARSIDUODA — Pi UNK-

BERNIUKAI, 16 lr 17 metų senumo
prie bufflng lr pollshlng darbų. Yia
proga Išmokti gerai apmokanti am
atų. Kreipkitės prie M r. King —
3-čiam aukšte, sekančiai:

SNINfiS KALDROS IR PADUgKOS.
Atsikreipkite sekančiu antrauu.

3117

325 NO. WE1,I,S STREET
REIKALINGI RAKANDU DIRBTI VfiJE: Sticker, Rlp-saw lr Plane,- Operatorial. Taipgi ir Flnishing Sprayer. Kreipkitės } —

O. C. S. OLSEN CO., 2527 Moffat St.

Būk darbštus, gyvenk su

svar I
i

lig savo pajamų. Bet

biausiai tai galvok.

SO.

UNION

AVENUE

arba palaukite ___ VICtory 2213.

Čikaonie ivvks lietuviu
soaudos bendradarbiu
kursai
(LKFSB).

9

rašyti korespondencijos, rai portažai, pasikalb ėjimai,

VALANDOJE

straipsneliai, koksai turi bū

ti

If you’re paat 40, the chancea are
that your breath will be offenaivo
of tener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and dentures freąuently cauae this condition
which you yourself may not detect
but which is so offensive to others.
Why not take the easy. pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic eanployed as a
mouth rinse. It irnmediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

S t. Louit, Mo.

Btlort Any Date Ui* r

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malte Your Breath S&eeier

šia Žiemą Či

Žmogus gali tapti žmogum kagoje ivyks laikraščiu ben
dradarbiams ir koresponden
per auklėjimą. (Kantas).
tams žurnalistikos kursai,
Gerai prisivalgius moky
kuriuos organizuoja LKFSB
tis nenorima. (Senovės prie
su “Draugo” redakcija. Kur
Pvt. Antanas; žodis) .
suose bus mokinama kaip

NULIŪDIMO

MIDDLE-AGED
PEOPLE

HFLP VVA.NTED — MOTFKY-I
OPERATORES, patyrusios nrle po\ver siuvimo mušimi. Gali uždirbti nrt
$25.ou į savaitę ir overllme. NakiJ
Ir dienų shiftal, taipgi ir laikinai.
Nepatyrusias merginas priimam 15mokinlmul, 40 centų J valandų i.š
pradžios.

“DRACOAb" HELP ffš.VTED
ADVERTISING DEPARTME.N7
197 Ho. Dearborn Street
Tel. i RANdolnb

Mitai youfctuf, Mtfk
WAR HII MIS
When the Marines get their Serv
ice pack, there is included therein a
bright shiny new shovel c a sėd ln a
muslln carrier. The sbovel costs 68
cents and the carrier 39 cents, or
$1.07 for the ensemble.

pasiruoši

laikraštininko

mas ir kitos savybės. Pas

kaitas laikys vietiniai ir iš
Lietuvos atvykusieji redak

Kreipkitės į -

toriai. Laikas ir vieta bus
pranešta vėliau.

ANTHONY B. PETKUS

Praves VVonderfui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

For Itching'Skin

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JfiSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

To aoothe itching, buming skin, apply
medicated liąuid ŽEMO—a Doctor s
formula backed by 80 years continuoussuccess! For ringworm symptoma,
ecaema, athlete’a foot or blemishea
due to extemal cauae, apply ŽEMO
freely. Soon the disoomfort ahould
disappear. Over 25,000,000 packagea
aold. One trial convincea. Only 854.
Also 60(1 and $1.00.

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

These Intrenchlng ahovels ere
•sėd by the Marines around camp, 1
digging trenches, settlng up barbed į
wire entanglements and in many,
other ways. Your purchase of War
Bonds and Stamps every pay day caa
readily eąuip our forcea wlth these
necessary lmplements for warfare.
Invest at least ten percent of your
Income every pay day. Buy War
Bonds and Stamps from your bank,
your postofflce and at retail storea.
U. S. Jrtuort Dtterleuat

|

Išmintingas

žmogus rei

kalauja visko tik iš savęs, o

niekingas

reikalauja

visko

iš visų. (Kinų posais).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Nuliūdę:— V>rn«. Brollcnf,
Brol \ alkai Ir Giminės.

TAid.
Petkus,

ADS

Laidotuvių
Direktorių

B.

Mes Tarime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

Asociacijos.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

t

SOPHIA

LACHAWICZ IR SŪNUS

URBO N

(po pirmu vyru Vainauskas,
iki tėvais žalnrrliitė)
Mirė lapkr. 11 d., 1 942 m.
9:10 vai. ryto. sulaukus pusės
amžinus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo ’•#
šaulių miesto. Amerikoje Išgy
veno apie 33 metus.
Paliko dideliame nullCdlme:
dukterj Anna Wallaee, žentų
George: 2 pusbrolius — Felik
sų. Ir Ignacų Čepulius tr Jų Sei
mas (Baltimore, Md.); Svogerkų Tbeodorų Gedlak lr Selm-j
(Mt. Carmel. Pa ); lr daug ki
tų giminių, draugų Ir pat|Ml.%mų; o Lietuvoje paliko broli
Kazimierų lr Seimų.
Velionė prlklaunė prie Chi
cagos Lietuvių dr-Jo« tr Lietu
vių Keistučio klūbo.
K (Inas paSarvotas namuose:
7136 8. Roekwell St., telefo
nas Grovehill 2996 I^ildotuvi's
Jvyks SeStad. lapkr. 14 d. f#
namų 6 30 vai. ryto bua atly
dėta J Gimimo Pan. ftv parap.
bažnyčių, kurioj Jvyka gedulin
gos pamaldos už velionės siela.
Po pamaldų bus nulydėta |
Šv Kazimiero kapines.
NuoSIrdžiai kviečiame vlflus
glm’nes. draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nnlldde Duktė Itontaa, Pus
broliai. Avogerka Ir Gimines

iMld

direktoriai

Lachaw-cž

Ir Sflnal — tel. Canal 2515.

Tel. PULLMAN 1210
Phone CANAL 2515

SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2814 WEST 28rd PLACE

L BUKAUSKAS
10821 SO MICHIGAN AVE.

Phone PULLMAN 9081

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

JOHN F. EUDEIKIS

I. LIULEVICIUS
*848 SO. CALIFORNIA AVE.

Laidotuvių Direktorius

Phone LAFAYETTE 8571

P. L RIDIKAS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

8S5J4 SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

I. I. ZOLP

Tel. YARDS 1741-1742

1040 WEST 4flth STREET

4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMA8 — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad
Ii Mtntiea WGES (1390). au Povilu ftaltlmieru

Phone YARDS 4999

vak.

MAŽEIKA
8819 tJTUANICA AVE.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-99

i

Penktadieniu, lapkr. 13, 1942

D R A TT O A S
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Natūralu, kad šiandien viso pasaulio akys yra atkreip

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
ttSt South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Montha — $4 00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

lumpai

tos į Europą ir Afriką. Bet, mes nė kiek neabejojame,
kad Jungtinių Tautų strategai ir militarinės vadovybės

akylai seka Japonijos žygius. Yra tokių teigimų, kad

japonai, pasinaudodami naujų karo frontų atidarymu,

gali užsimoti didesniam žygiui prieš Jungtines Tautas.
Kur japonai tuo tarpu galėtų pulti, apie tai nekalbama.
Hitleris, priverstas ištraukti daug savo jėgų iš Rusi

Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam N^nesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

gelbėti nepavydėtiną nacių situaciją.

mėn. laida.
Paskutinieji pasaulio įvy

rės artimiau kooperuoti su į desperaciją bepasinerian-

kiai primena 1917 m. pasa.alio padėtį.

Kalbant apie dabartinį Rusijos frontą, galima prana

Tais laikais buvo kovoja

šauti, kad šią žiemą rusams palengvės. Vokiečiai rusų

ma dėl 4em°kratijos, kovo

speiguose labiau nukentės busimąją žiemą negu per-

jama tuo pačiu tikslu ir da

nykščią. Naciai turės pasitraukti gerokai atgal ir besi

bar.
Dabar kariaujama, kad į-

traukdami gerokai gaus į kailį.

gyvendinti
Kiekviename

kilnius

Atlanto

PADĖTIS

didesniame

tarptautiniame

sukrėtime

Čarterio dėsnius.
•

Šiuo tarpu turi akylai budėti Ispanija ir Portugalija.

tyti pavergtųjų Baltijos tau

Jungtinių Valstybių sekretorius Cordell Hull, užklaus

Iš Jungtinių Tautų pusės jų saugumui jokio pavo

tų nepriklausomybę.

tas, ką jis mano apie nacių naują smurtą — visos Pran

jaus nėra. Vašingtonas ir Londonas užtikrino, kad jų

tai

gesiais

laužymu

ir

su

supuola

visiškai

Hitlerio

režimo

neteisėtais

sudarytų

iškilmingai

el

tarptautinių

Bet didelis joms pavojus yra iš Vokietijos nacių pu

sės.

Gali pasirodyti, kad vokiečiams tie

kraštai

bus

jūrų laisvės, tai — šiaurinės
Europos Viduržemiai.

“reikalingi strateginiu atžvilgiu”. Tuo žvilgsniu jie rei

Latvijos, Estijos, Lietuvos

Atsakymas tikrai trumpas, bet labai teisingas.

kalingi ir Jungtinėms Tautoms, tačiau jos nevers nei

problema, tai nėra lokalinė,

Visa Hitlerio karjera yra atžymėta neteisėtumais,

ispanų nei portugalų laužyti neutralitetą. Hitleris su

bet tarptautinė problema.

smurtiškais aktais.
Smurtu jis užgrobė Vokietijos valdžią, sulaužydamas

tuo nesiskaito. Garbės žodis, iškilmingos sutartys jam
nieko nereiškia. Ispanai ir portugalai, matydami nacių

ra įmanomas be laisvų ir ne

žmonių valią, padarydamas juos savo pagoniškos dik

desperato naują siautimą, bijo vokiečių invazijos.

priklausomų Baltijos valsty-'

sutarčių.

Tokių pavojų yra ir Turkijai, kuri, kaip sako prane

tatūros vergais.

Smurtu jis atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, pa

šimai, mobilizuoja savo jėgas, kad atremti nacių puo

grobė Čekoslovakiją, Lenkiją, Baltijos valstybes ir daug

limą, jei toks puolimas būtų daromas. Jau kelinti me

kitų valstybių.

tai, kaip Hitlerio agentai, visųki^.usiąis. bųdajs stengėsi

Visos

užgrobimas

Prancūzijos

yra

eilinis

Hitlerio

kė savo neutralitetą. Ir, dabar, jei tik Hitleriui būtinai

smurto aktas.
Sekretorius Hull prie savo pirmojo pareiškimo pri

sinimas

invazija

žygio

pateisinimas

Aišku, kad taip.

yra

Prancūzijon

amerikiečių

tolimesnis

reiks ir jei jis pajėgs, Turkija puls ir ją savo imperia

tolimesnis

Afrikon,

buvo

žinoma,

patei

jei

toks

Iš šios trumpos dienos įvykių apžvalgos galime vaiz

duotis, kokiu rimtumu ir kokiu įsitempimu Jungtinės
Tautos turi dirbti ir aukotis, kad sulaikyti ir nugalėti

reikalingas.

įsiutusias, desperatiškas diktatorių jėgas. To didelio įsi

*

Iš visko galima matyti, kad Hitleris seniai jau pla

navo užgrobti visą prancūzų teritoriją. Jis būt žygia

tempimo ir aukojimąsi šių dienų padėtis reikalauja ir

ir

kitas

namh

nacių

už

siekdami

pavergtas

išgelbėti

tautas,

ir

prancūzų

užbėgo

tautą

Hitlerio

ola-

Hitleris buvo priverstas plėsti savo smurtą ne su

lyg programos, bet tada, kada santarvininkai atsistojo
stiprioje ofensyvinėje pozicijoje ir pastūmė nacių-fašistų frontą į defensyvą.

Chicagoje

sekmadienį

įvyks

labai

svarbi

lietuvių katalikų draugijų ir organizacijų konferencija.
Konferencijos iniciatoriai lyg ir nujautė, kad pasau

lio įvykiai šiomis dienomis pareikalaus iš lietuvių vei

kėjų susirinkti, pasitarti, paplanuoti.
Tų svarbiųjų ir didžiųjų pasaulio įvykių akivaizdoje

Amerikiečiai įvarė Hitlerį desperacijon, kurios apim
tas jis greičiau sau sprandą nusisuks.

mes turime būti akylus, gerai organizuoti ir vieningi

KAS BUS SU ITALIJA?

gyvybiškieji reikalai.

Kadaise Italijos fašistų tėvas ir diktatorius Musso

lini skaitėsi “smarkiu” ir “mandriu” vyru. Jis net apie
Romos imperijos atgaivinimą buvo susapnavęs. Bet tą

“gudruolį” Hitleris labai pigiu būdu “apmovė”. Mtts-

To iš mūsų reikalauja ir Amerikos ir lietuvių tautos

Amerikai reikia didesnio įsitempimfo karui laimėti ir

to laimėjimo pasiekus, Lietuvos valstybė turės būti at
statyta laisva ir nepriklausoma. Šiuose reikaluose mū

sų vaidmuo yra svarbus, mūsų pareigos aiškios.

solinis Italijos valdyme nedidelį balsą beturi. Jis yra

Galime būti labai dėkingi Amerikos Lietuvių Katali

apstatytas nacių Gestapo (slaptosios policijos). Italija

kų Federacijos Chicagos apskrities vadovybei, kad ji

dabar yra panašioj padėty, kaip neokupuotoji Prancū

kviečia mus pasitarti labai reikšmingu momentu. Dėl

zijos dalis — Vichy kad buvo. Mussolinis neturi daugiau

to, kam rūpi ir Amerikos ir Lietuvos reikalai, busimąjį

balso Italijoj, kaip maršalas Petain ar Hitlerio bernas

sekmadienį dalyvaukime Federacijos sukviestoje

Lavalis Prancūzijoj. Dėl to, beveik drąsiai galima pra

ferencijoj.

ir iš susmirdus’O ar mokė
sit padaryti bent

kvepiantį

“Šalin,

Kamunistas:

šu

nie, reakcionieriau, pro-naci,

tokis,

buržujau, kuloke, tu
tu anokis, tu kitokis!

Lai

gyvuoja proletariato diktatu
ros diktatorius, mūsų saulė,
raudonųjų mokytojas ir va

Kamunistas: — Na, krelikale, ar dar nesurūgo jūsų
baltoji-saldžioji Smetona?
Krejjkalas: “Ne, dar

ne

das!”

Oooo nuėjus

Morta

daktarą pasiskundė

pas

silpnu

surūgo... o jei ir surūgtų, tai

mu. Daktaras prašo ją sės

lietuvis moka ir iš rūgščios

ti į kėdę ir ima ranką, kad

padaryti sviestą.

Smetonos

sužinotų pulsą.
— Ką tamsta...

nenoriu

— Del ko?

— paklausė

daktaras.

— Mat, aš jau sykį

esu

davus... Aš savo ranką esu

rų.
♦ Latvijos Pasiuntinybės biu

davus dabartiniam savo vy

rui... Aš esu... ženota

letenis teisybę sako.
• ’

Ta proga paminėtina, kad
Latvija pasiskelbė nepriklau

(Iš “Draugo”, 1917 metų

lapkričio 13 d.)
Italijos

padėtis

liūdna............

Vadinas, šį mėnesį latviai

je būti apsupta... Romoje su

minės to akto — nepriklau

sigrūdo virš milijonas pabė
gėlių.
•

somybės paskelbimo sidabri

nes sukaktuves.

Bolševikų valdžia.... Leni

nas, premieras; Trockis, už

Rykov,

trai:

kariuomenė kovėsi, kad gel

liutin,

bėti Anglijai ir Prancūzijai.

Oponov,

Istorija kartojasi.

Šiandien

atėjo į

Amerika

talką visomis

vėl
savo

jėgomis anglams ir prancū

zams.

Nogin,

šiaurinę Afriką,

susidarė galimumai

Lunapharski.

Avilof. Džiugašvili

kalų ministras.
•
Rusų

ameri

Del pasirodymo

eina

mieste,

Bernardine

San

Kalifornijoj,

Pau

liūs Hamerton, gyvulių bar

dos ganytojas, pats prisiks
lė savo dvi kojas ir

viens

ranką prie didelio kryžiaus
Kada žmonės jį atrado prisikryžiavusį

ir

bandė pa-

liuosuoti, jis prašyte prašė

si nejudinti ir
jam

ramiai

kad

leisti,

numirti.

(Ž.

1910).

Plukiai,

civilinis karas ple

Halley’c

Panevėžio apskr.

Vieno ūkininko sūnus susi

gatvėse

tarę su savo draugais pavo

mūžiai tarp bolševikų

gti nuo savo pirkios dešras,

ka

kurias kaimynai buvo sune

čiasi...

Užėmus

Svortzov, Mi-

(Stalinas) svetimtaučių rei
ir

Kaip tai senovėj būta
kometos,

Italijos armija yra pavoju

kričio 18 d.

Prieš 25 metus Amerikos

Svarbi konferencija
Busimąjį

akių.

muilą?

sienių ministras. Kiti minis

imti, įsiveržiant į prancūzų kolonijas Afrikoje.
Amerikiečiai,

Mizerjušas — Puikiai, ypa
tingai puikiai jam sekasi
mokintis svetimų kalbų. Ką
tik išsiunčiau jam pinigų už
tris kursus: — už ebraiską
kalbą $10, už ruską $10, o
už “Sootch” net visą $100.

šeškašvilis

bių ir be laisvų Baltijos ju

rą vedamąjį.

vęs ir visą Viduržemių jūrą mėginęs savo kontrolėn pa

nasis-kruvinasis

Europos stabilizavimas nė

Apie tai parašysime paski

iš mūsų visų.

Bimbnejušas. — Kaip se
kasi tavo sūnui Pieningrado
Universitete?

duoti rankos.

soma valstybe 1917 m. lap

lizmo plėtimui panaudos.

dėjo ir tai, kad
vokiečių

įtraukti Turkiją į Berlyno-Romos ašį. Bet turkai išlai

dar nesusmirdo jūsų raudo-

Baltijos valstybės, tai na

tūraliniai saugotojai Baltijos

teritorijos nebus paliestos.

cūzijos užgrobimą, trumpai atsakė, kad

ar

tavarišč,

Bet pasakyk,

Po svietą pasidairius

Atlanto Čarteris, rašoma
latvių biuleteny, žada atsta

duria pavojuje.

ncfcodį

•v

lapkričio

Bet ar taip bus, daug pareis nuo to. kiek japonai no

neutraliųjų valstybių padėtis susikomplikuoja ir atsi

Vėliausieji įvykiai ir kas toliau

tai šiau

Viduržemis

biuletenio

tinybės

NEUTRALIŲJŲ

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

—

Tai sako Latvijos Pasiun

jos fronto, gali kurstyti japonus žygiuoti Sibiran ir tuo

čiu Hitleriu.

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus 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 laikraitin ne
dedamos.

jūra

rinės Europos

Galima spekuliuoti, kad jie puls Sovietų Rusiją.

DRAUGAS

Baltijos

Petrogrado

ir Kerenskiui

ištikimų

kiečiams ir vėl sueiti į san

reivių... Maskvoje organizuo

šę išrūkymui. Kaip

tarvę ir kariauti su tuo pa

jasi kita rusų vyriausybė...

taip ir padarė. Vogdami bet

čiu priešu — vokiečiais, kaip

Dalis Rusijos socialistų prie.

gi apsiriko:

ir prieš 25 metus.

šinasi bolševikų valdžiai.

išvogė savąsias. (Š., 1910).

sutarė,

vietoj svetimų,

PAGERBIAMAS PIRMOJO PASAUL INIO KARO NEŽINOMAS KAREIV IS

kon

našauti, kad desperatas ir tarptautinis gengsteris savo
(7

smurtišką žygį pastūmės toliau.
jis

užgrobs

tada

jau

ir

Italiją,

Mussolinio

kaip

vardas

jis

užgrobė

visai

b:»

Piancūziją

ir

užmirštas.

SPAUDOS APŽVALGA
V,

Taip galės įvykti dėl to, kad fašistai italuose pasi

darė nekenčiami ir Jungtinėms Tautoms pradėjus žygius

Neblogas bandymas

jų link. žmonės pasinaudotų proga sukilti prieš Musso-

linį ir jį nuverstų. Hitleris nenorės rizikuoti ir savo le
teną ant Italijos uždės, kad susistiprinti Vidv.ržtmiuose.

“Amerika” rašo:

“Visų lietuvių akys buvo Nukreiptos į adv. DrakeDragūno bandymą laimėti rinkimus į kongresą. Jam

Bet ir Hitleris susidariusios padėties neišgelbės. Tas
jo desperatiškas žygis, kaip teisingai premjeras Chur
chill Anglijos parlamentui pasakė,

bus

nacių

siautimo

galo pradžia.

nepasisekė. Bet jo pralaimėjimas labai

mažas,

vos

tik 2,444 balsais.
“Mes norime palinkėti adv. Dnake šį pralaimėjimu

Čia reikia turėti galvoje ir Prezidento Roosevelto pa

paversti laimėjimu. Prieš dvejus metus jis mėgin >
laimėti respublikonų partijos nominaciją kongreso

sakytus žodžius Paliaubų Dienos iškilmėse Arlingtono

kandidato vietai. Tada jis nelaimėjo. Tačiau praėjo

kapinėse. Atsižvelgdamas į paskiausius įvykius Euro

dveji metai, ir laimė atsisuko jo naudai. Linkėkime,

poje ir Afrikoje, Prezidentas pareiškė, kad Berlyno TolA ) ašis bus sudaužyta, nes Jungtinių Valstybių, Didž’o-

kad už dviejų metų Drake vėl mėgintų savo laimę —

sios Britanijos, Kinijos ir Rusijos karo jėgos yra tiek
sustiprėjusios, kad pragariškosios diktatorių pastangos

bus nugalėtos

likę

Drake

savo

rėmėjai

pareigas.

lietuviai

Pirmieji

gali

pasidžiaugti

bandymai

visada

gūs, bet jie gali būti labai naudingi ateičiai.”

lf

Aul-i r

at

bran

Acme reiopin**-

Prezidentas Roosevelt ir gen. John J. Pershing su pagarba stovi, kada col. Chester

Hammond padeda vainiką ant nežinomojo kareivio

ir jau tikrai patektų į kongresą.
“Adv.

t Drungnu

kapo,

Armistice

Day,

Arlington

tautos kapinėse. Iš kairės į dešinę: Adm. Ernest King. chief of Navai Operations; Lt
gen. Thomas Holcomb, Marine commandant; Pershing, Roosevelt, ir cap. John McCrea,

Navai Aide.
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ARMIJOS NORS ĖS PRISIJUNGIA PRIE AMERIKOS PULKŲ

PILIETYBĖS REIKALAIS
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Rašo Viktoras Balanda

!

■

Prof. K. Pakštu*

Vice prezidento išrinkimas

16 STRAIPSNIS

eina sykiu su prezidento. Ku

Amerikos prezidentas yra
rios partijos nominuotos ta
žmonių išrenkamas, bet ne
mpa išrinktas prezidentas,
tiesioginiu balsavimu. T a i
tai tos partijos lieka išrink
reiškia, kad, renkant prezi
tas ir vice prezidentas.
dentą, piliečiai tiesioginiai
Dabar susipažinkime su
nebalsuoja u ž prezidentą.
Mes balsuojame ir išrenka- , tokiu klausimu.
me elektorius, o šie susirin
Klausimas: Kaip yra iš
kę išrenka prezidentą
renkamas Amerikos prezi-

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Aplink Afriką”,

antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

stelis Hodeidach. Tai du Ye

(Tęsinys)

Iš labai man įdomios žy- Į

meno valstybės uostai, pro

kuriuos eina smulki vakari
dų krautuvėm išsiveržęs, pa-,
nės Arabijos prekyba. Apie
tekau į kitą gretimą krau !
140 km nuo Hodeidach kraš
tuvę, kuri, pasirodo, valdo
to gilumon, Sana arba Sa
ma olando, Arabijoj gimu
naa šaly auga kavos “mok
sio. Čia jau atsispindėjo
kos” pupelės, kurios ekspor
aukštesnės civilizacijos pa
tuojamos pro šiuodu uostu
pročiai, ir nereikėjo tokių
Dar toliau į šiaurę pra
įkyrių derybų. Paskiau nė

Kiekvienas

elektorių tiek, kiek turi na-į States presdent

rių kongrese abiejuose
muose,

Visos

tuvės.

mažučiukės

kraštai,

pajūriai,

Atsakymas: Amerikos pre

repre-i ridentas yra išrenkamas ne-

ir

W.ashingtone 2 senatorius ir ; įndirect vote of the people).

primena,

27 žemesniųjų rūmų narius. jeigu atsakysime “By indiSudėjus į krūvą, pasidaro 29 | rect vote”, tai irgi bus ge-

kažkokius mitus ir pasakas

vis

kaip Kauno laikraščių kios

Šie

kai. Randi arabą ant kokie

dėlto, žavi keleivį savo orien-

nejaukūs

senatorių

rū-

elected?)

zentantų. Pavyzdz ui, Ulino-, tiesioginiu piliečių balsaviis valstija turi kongrese!mu (He is elected by the

riau iš didžios gatvės į siau plaukiame pro Farsano sa
rą ir kreivą arabų gatvelę, las. Vis tai vaizdingi, keisti
kur irgi krautuvė prie krau- egzotiški

renka dentas? (How is the United

steitas

nariai.

C'Druufu" Acuia laittpuuLu,

Tai Illinois valstija rai. Bet geriau duoti pilnus

Pirmosios baltosios moterys pasiekė New Guinea, nuo kovo mėnesio. U. S. armijos turi teisę išrinkti 29 elek- atsakymus.
staliuko ar ant žemės sėdin tališka romantika, vilioja le norsės išlipa iš laivo nepažymėtame uoste. Jos bus siunčiamos į Amerikos bazes, prisi- i tor us. Šie susirinkę balsuoAmerikos prezidentas ta
gendomis, nors dabar visa
tį, .kojas
,
. ,vikriai
.v
. po
, savim
...
i . .
„„luino
i jungti prie Amerikos kariuomenės dalių, kurios padės austnaliečiams išstumti japonus. ja- Tą patį daro ir kitos valpanetusĮ. Jo išvaizda didi n-1 tai uoliai naikina musų cu-H 6 h
*
atybės. Kurios partijos žmo- mpa savo partijos kandidatu,
ga. aristokratiška. Derybų! ropiečių birzgiantieji aero
beveik nėra. Tartum, viskas planai ir staugia radio.
paremta jo garbės žodžiu. |
Kur-ne-kur horizonte gra-

j

rūbai,
pypkės,

kurių

vandenį traukiamas.

Nelabai

Dr. M. Devenis iš Lietu
rinis laivelis). Jau dažnai
vos buvo ištremtas į Rusi
matyti ir garlaiviai, nes pa
iygįnti siauromis Raudono-Į ją. Šių metų rugsėjo 7 die
ną dr. M Devenis grįžo į'

ir garinės siomis juromis eina susisi?
dūmas p r c Į kimaa tarp Europos ir vial. Į Ameriką.

staltiesės

toli

Dr. M. Devenis buvo išvež

i Mediteranos kraštų iš vieAdeno,: nos pusės; tarp Rytų Afri

nuo

rių balsų, tai tas yra išrink

tas

tas iš Lietuvos į Rusiją 1941

pė įteka į marias. Ten žemė
be

sniego

išbūdavo

tik

jeigu

Mačiau, kaip visi į manr

du į batus žiūri su pavydu ir pi-

mėnesius. Žiemą kildavo mil

sigrožėjimu.

Kad

žiniškos pūgos, šaltis kris- nakčia nedingtų,

prezidentu.

Kandidatas

skirtingu būdu nuo kitų par
tijos kandidatų, kurie nori

būti išrinkti. Kaip matėme,

visi kiti kandidatai aspiruoį prezidentus negavęs didžiumos balsų, bet pavyzdžiui JantyS » valdžios vietas Pri‘

Dr. M. Devenis, grįžęs iš ištrėmimo Rusijoje,
atskleidžia įdomiu ir šiurpy dalyku.

kai tik kai kurie moka. Kraš- (maža valtla) arba ba,taaj
tą tipingai atstovaujančių bQres iįtiesuai sambuUa ,bii. |
I
rabų krautuvėlėse bene įdo- i
iniausias dalykas
tai jų ,

gus gauna didžiumą elekto

LIETUVIO IŠTRĖMIMO DIENOS SOV. RUSIJOJE

Prisipažinsiu, jų tipas man cingai praplaukia, kaip dva-Į
gerokai suimponavo. Anglis-1 aia praalenka arabų 2ayi„-

suvenirų Adene nedaug.

1

-

jie

ma.:

pasikišda

du

kandidatai gautų v2'° gauti tam tikn» skai-

lygų skaičių elektorių balsų,
tai tada prezidento išrinki
mas yra atiduodamas žemes

niems

rūmams.

Vėl,

jeigu

būtų daugiau kaip du kan

, davo ligi 50 laipsnių žemiau j vau po galva.
nuliaus.
‘
Drauge tam pat kambary

Ten buvo uostas — Rau-Į su manim gulėdavo stovyk-

donojo miesto uostas. Toje'los viršininkas, maisto išda-

Sanos krašte, yra senoji ka kos. beveik visos Azijos ir metais birželio 16 dieną. Jo
stovykloje dr. M. Devenis i lintojaa ir dar keletas kitų.
vos tėvynė. Ir dabar iš ten Australijos — iš kitos pu traukinki, kuris turėjo 70 buvo vienintelis lietuvis. Jis į
stai p0 vieMJ naktiea Dra
vagonų, ištrėmė apie 3,000
ateina geriausioji rūšis pi sės.
tarėjo gydyti tremtinius ii- žuyQ yiršininko batai įUc
Pietinė Raudonųjų j ū r ų žmonių. Vežė pro Daugpili,
kantiškos, aromatiškos ka
genius, taip pat ištirti, kr,-; dide|is triukimaa stovykiU
vos, mokka vadinamos. Ji po dalis laikoma karščiausia že Smolenską, pro Maskvą.
rie yra pasigėrę Girtuokliui buy0 uždaryta ir pradal.
truputį eksportuojama ir per mės vieta, mūsų planetos. j K„r bjlvo nuveJtas
grėsdavo labai didelės baus- į j-rftta
Adeno uostą. Adeno užnu pragaras. Kai vasaros me
mės. bet tremtiniai vis tiekį
Tu0 ,arbu aį glrdžm Ju
Dr. M. Devenį nuveže ant
tu
iš
abiejų
pusių
karštų
gary yra šiek tiek ir stepių,
gerdavo. Tremtinių ten bu- kalinbl8
kjtam tyil...
kur ganosi nemaža avių, ož dykumų apsuptas vanduo|Pa^ Ledinuotojo Vandenyno
pradeda garuoti ir pripildo, kranto, ten, kur Pečioro3 u- vo visokių tautų, tarp kurių sakant.
kų, šiek tiek galvijų ir kup
ir nemaža rusų. Visą laikai
_ Ir kvailaa
kad g
ranugarių. Pajūrio klimatas, dregmės orą — karštis pa-............................................
Raudonojo uosto mieste dr. | maiSej yirSininko čebatua ...
sidaro nepakenčiamas. Bet j To išsikraustyti, kad pas
kad ir labai karštas, bet sau
M. Devenis nematė nė vie
daktaro debatais..
sas ir sveikas, tat anglų į- dabar čia jau “žiema“, tad kiau lengviau būtų rimtumą
nos bulvės ar daržovių.
vaidinti...
Viršininko debatai buvo
gulos vyrai juo nesiskundžia. ir “pragaras” vėsesnis. Van
Keletą
kartų
pamaniau
a
Mes esame rašę “Drauge” rasti pečiuje paslėpti.
Administraciniu atžvilgiu dens temperatūra jūros pa
pie
gamtines
priežastis,
ko
Aš pats savo debatus išapie dr. M. Devenio pergy
Adeno kraštas ir Perimo sa viršiuje vis dėlto pasiekė 29
dėl
mėlynieji
vandenys
bu

nešiojau
ištisus metus, nud;venimus kalėjime ir ištrė
la priklauso prie Indijos, prie 1. C., o ore gruodžio m. 9 d.
“Bombay Presidency”. Tai j buvo 27 1. C. Kitas dienas vo praminti Raudonosiomis mime. Tai buvo rašytojo A. linau dvejus guminius pus

didatai, o nei vienas iš jų
negautų didžiumos balsų, tai

čių

parašų

peticijos

būdu.

Kada jie gauna atatinkamą
skaičių piliečių

parašų, tai

jų vardas apskrities klerko

esti uždedamas ant baloto,

primary rinkimams.

Prezidento atsitikime, pe

vėl žemesnieji rūmai išren ticijų nėra. Jis tampa kanka prezidentą. Bet kaip pa d datų kaukuso (caucuse)
sirodo

paskutiniais

laikais

būdu. Įvyksta šiaip;

parti

prezidentas Rooseveltas gau jos laiko savo suvažiavimus,
kurie skaitosi visos šalies
na didelę didžiumą.
Elektoriai susirenka ir bal suvažiavimu. Jos prie šių su
suoja savo ateituose. Jų bal važiavimų rengiasi su dide
sai
užklijuotuose vokuose liu atsidėjimu. Tie suvažia

siunčiami į Washingtoną se vimai būna labai triukšmin
nato pirmsėdžiui. Susirinkus gi. Kiekvienas steitas paroabiejų rūmų nariams, pirm duoja ir perša savo kandi

sėdis atidaro vokus ir bal datus. Tik visiems gerai pa
savimas suskaitomas eu di bodus

lieka

nominuotas

ir

deliu atydumu. Jegu kuris galutinai pripažintas kandi
kandidatas yra gavęs didžiu datas į prezidentus. Kas dar
mą balsų, tai čia prezidento nėra buvęs tokiame suvažia

rinkimai

užsibaigia.

Jeigu vime patartina, kaip bus bi

didžiumos nesimato, tai ta- le partijos suvažiavimas, nu
da, kaip aukščiau paminėjo vykti pamatyti. Į tuos suva

jūromis. Kai įsižiūri į tur Vaičiulaičio pasikalbėjimas padžius ir. jau pakeliui į A- me, prezidento rinkimai ten- žiavimus visiems galima įeiC. ir nemažos drėgmės kom- tingai raudonus šių vietų su dr. M. Deveniu. Dabar meriką, pardaviau juos Kui- ka atlikti žemesniųjų rūmų ti. Juose matei Ameriką pilatmušančius paduodame dr. M. Devenio byševe už 2500 rublių.
atstovams.
i noj jos entuziazmo formoj.
1 forto tikrai nedaug; nuolat saulėleidžius,
Per
Raudonąsias
jūras
įdomius
kitus
pasakojimus,
savo
spalvas
jūrų
bangose,
Išmainius po 12’/į rublių
esi rasotas ir jokiu būdu ne
kurie tilpo “Studentų Žody-1 už dolerį, gauni už padėvi-Į« gaudavo štai kokiu būdu. blausia pareiga tame uoste
tai
pamatai
šiokį
tokį
pa

Išplaukę iš Adeno artino™>Mluosčiu rasos
Jie iš laivų iškraudavo daug galima sakyti, kaip tik ir
grindą šiam, rodos, keisto je , rugsėjo menesyje.
tus čebatus 200 dolerių.
mės prie Bab-el-Mandebo są , uušiuostyti.
kam, vardui. Gražus Raudor
Oebatus išsaugojau, bet už svaigiųjų gėrimų — deg i- buvo tikrinti girtuoklius ir
šiaurio, pro kurį patenkama
Pasistūmėjus prie 20-tos
2. čebatai
nųjų jūrų saulėleidis, bet sa
tai netrukus man pavogs nės, vyno. Jie pradurdavo1 apie tai atžymėti pranešiį Raudonąsias jūras. Adene paralelės karštis gerokai at
votiškai jis gražus ir mūsų
Prieš išvežant mus iš Lu apsiaustą Raudonojo uosto statinėje skylę ir pro gumi-l muose
lankoje ir minėtame sąsinu slūgo. Termometras rodė tik
nes dūdeles arba tiesiog su
Vieną kartą pats vos neLietuvoje.
kiškių kalėjimo į Rusiją, Įei mieste.
ry vanduo netenka savo li„ >24 1. C. Dėl padidėjusio vtšiaudu prisisiurbdavo tiek įkliuvau su tuc girtuoklių
Salas pravažiavus, jau ne- do mus aplankyti giminėms,
bai ryškaus mėlynumo ir at- jo, ši temperatūra rodėsi Iš
3.
Girtuokliai
kiek tilpdavo į juos. Kartais tikrinimu.
besimato jūrų krantų nes. Iš to mes supratom, kad tuorodo neaiškios spalvos, žals bai maloni. Publika, tartum
Tame
uoste
labai
gerdavo.!
jie ir nukniaukdavo kokį bu-j
Buvo taip.
vis dėlto, jos turi platesnėse ; jau mus ištrems,
vai melsvos, bet įplaukus į atgijo, įgavo daugiau er.er“Kur
gaudavo
degtinės,
telį.
Išrikiavo
visą
brigadą,
a
vietore daugiau kaip 300 Į
Man atnešė žmonos motiplatesnes Raudonųjų jūrų gijos ir skubiai rengėsi mas
jei mieste buvo uždraustai
Reikia žinoti, kad už pa i | pie 300 žmonių, ir liepė man
km, o jų ilgumas siekia d;u- na drabužių. Turėjau ta o
vietas jis vėl pasidaro mėly karadui. Mat, Europon grjžją pardavinėti?” paklausite.'gėrimą labai smarkiai baus-1 iš kvapo patikrinti, kas gir
giau kaip 2000 km. Tai ten- pat gražius, naujus batus
nas. Pietinėje Raudonųjų jū- tąs laivas ekvatoriaus krikš
Teisybė, iš pradžių Raude- Į davo. Tuojau duodavo nau ti. Tad ir eik uostinėdamas!
ka per jas plaukti net pon- Kai jau mus ištrėmė į Ru
rų daly tenka pravažiuoti to ceremonijų nebesurengė.
kias beveik pilnas paras, kol siją, stovykloje len huv._ ne- nojo uosto mieste buvo dar ją terminą — vadinasi, i.$- Bet nieko nepadarysi, jeigl
pro daugelį mažų, plikos uo Tai šis maskaradas buvo
toksai darbas.
nuo Adeno pasiekti Suezo į- maža ir kriminalinių kelinių. p«rdftvinėjama degtinė, bet trėmimą pratęsdavo dar
los salų. aštriomis ketero vienintelė proga padaugėju
.
Tą
dieną
radau
8
vyrus
leriems metams.
Lanką ir kanalą.
Nėra ko stebėtis, kad pasi- netrukus uždraudė
į
(Nukelta
į
6
pusi J
mis išlindusių iš jūros dug siai publikai smarkiau pa
Mano, kaip gydytojo, svar
Kaliniai tremtiniai išsiger(Bus daugiau i
taikydavo vagysčių.
no. Kai kurios jų turi koi?.- ūžti. Grįžtantieji iš Afrikos

čia cirkuliuoja Indijos pini-1 šiek tiek mažiau. Dėl 27 1.
gai

ir

pašto

ženklai.

linės sudėties, bet viena mn

turi vis kokių nors negrįš-1

žutė sala yra gipsinė. Kelio kų ar .arabiškų keistenybių.

se vietose jų viršūnėse, yr’

įtaisyti

švyturiai.

Iš

Tai ir maskaradas praė o -r

deši didesniu

pasisekimu.

Buvo

Arabijos žvėrių kailiais ir ragais up
taip pat pliki krantai. Kur. sikarščiųnų, tartum jie bū
nės pusės

matyti

ne-kur pasirodo kaimas a»* tų vos dabar išlipę iš Nojau*
miestelis,

štai

baltų

namų arkos; buvo ir arabų šeik&i;

krūva, prie jūros priaiglau

(kunigaikščiais)

dusi, prie kalnų prisigūžus'.

(karaliais) bei negrų valdo

ir imamais

Keletas minis retų ir vienas vais pasirėdžiusių, Šoko, gė
stambus kupolas nurodo mes rė, ūžė iki vėlyvos nakties
kių vietas ir atspindi orier- Net rimčiausi seni vyrai j-

tališką

vaizdą.

Tai

Mocba lindo į kokius nors kval’us

miestelis ir uostas. Truputi burbulus.

Mat,

reikia

nors

j šiaurę antras panašus mie- vieną dieną metruose iš pro

JA
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By Bob Dart
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D R A tt d A S
RINKIMŲ REZULTATAI

Kokius Amerika turi lėktuvus
Tiems, kuriems karo stra

tegija yra įdomi, paduoda

me surašą Amerikos lėktu
atsiminti,

vų. Reikia

kad

lėktuvai vis keičiasi.
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TREMTINIO DIENOS RUSIJOJJE

apginkluotas.

Sinkieji bombonešiai !

pats vaikinas nebuvo girtas.

i

Apie jį tad savo raporte ir

parašiau:

ress). Kęturių oru šaldomų i

čiu šaldomu motoru. Iki šiol vose- Vienas

pasaulyje

iš

Po kiek laiko pasišaukia

mane stovyklos viršininkas
į

Didelis smogimo pajėgumas,
i gerai

r kiuriam i

lydinė ų

bakai

gazolinui
yra

vi-

Democrots

Turi ka-

[

iRepublicont

bombarda-

vimams ir naktį (naktį bom

gg)

Bell P-39 (Airacobra). — bardavimai atliekami iš ne-

1 Vienu skysčiu šaldomu mo-

didelės aukštumos, netolimo

toru. Vėliausiuose modeliuo

e distancijose su žynfai di

se piloto regėjimo

žymiai padidintas. G nkluoi tas kamuolėm s ir kulkos-

£ vaidžiais.

S

trėmimo

Consolidated B 24 (L:berator). — Ketu-ių cru šal-

Kai

<------------ ~c_r

(ground stra- ger. Didelėms
tolimoms

fing).

iš

«

greičiausių pasaulyje ko-

'vos lėktuvų. Kaip ir abu pir
mieji lėktuvai, gali skraidy
ti

tik apribotam

aukštume,

...

>

Lockheed
ning).

•

—

VluiltiniSKI IF I6RQVIG |l
DOiHUUneSlul
North AmericanB-25 (Mi-

skysčių krovinį.

Jam

f

Iftepublicans

— Kada, kurią valandą jį

De

kiti vieną vietą. In the House — demokratai turi 220 vie j
Pasakė man laiką Tada
tų; respublikonai — 210 ir kiti 5 vietas.
i man kiek palengvėjo, ir cš

. ...
„
tor). Vienu oru saldomu mo

----------------------------------------------------- tariau:
daugelis jų yra geresni už
— Matote,

toru. Karo laivyno

priešo,

aviaci

jj pas

mane

produkcija

atvedė tik po šešių valandų,

jos standartinis torpedinis turėtų
duoti Jungtinėms
pat vienintelis savo klasėje. bombonešis Priiygsta bet
Valstybėms geriausią
paRepublic P-47 (ThunderDougias A-20 (Boston ar kokįam kitam to tipo lėk- šaulyje karo medžiagą
bolt). — Vienu oru šaldomu
Havoc). Dviejų oru šaldomų įuvuį( tačiau dabar pakeimotoru. Sunkiai šarvuotas
motoių. Pritaikomas
įvai- £įamas __
ir pasiekia nepaprasto gre:rioms operacijoms.
Plačiai
Grumman
TBF
(Aven1 tumo didelėse aukštumose.
Europoje
ir
naudojamas
ger). Vienu . oru
šaldomu
Egipte,
cat). — Standait nis karo
Dougias SBD
(Daunt- motoru. Išbandytas kovose

Kadangi čia oras šaltas. Ui

bombone- rų. Panašus B-25 tipui, taip

Kylanti

šius.

per tiek laiko žmogus išsi

blaivė, jau nebuvo

P-4-F

laivyno kovos lėktuvas.

Ge less;

kariuomenės aviacijo-

*riausias žinomas to t po lėk je to tipo lėktuvai žinomi
Mfevas operuoti nuo lėktuv- kaip A-24). Vienu oru šal-

prie Midvvay. Geriausias tor

au supercharger.

Aukš.am

,*• skraidyme prilygsta japonų

c2ero tipui. Turi suglaudžia-

domu motoru.

pedinis bombonešis, operuo-

nuo lėktuvnešių.

StandartinisBe paminėtų lėktuvų, yra

karo laivyno a v acijos nar-' dar patruliniai

bombone-

domąsis bomboneš s, operuo šiai, kariuomenės transporjąs nuo lėktuvnešių. Tos ke tai, paprastieji transportai,

^Tnus sparnus, todėl lėktuv- tegorijos geriausias pasauly "žiogai”, Arba lėktuvai ry‘.'nėšiai gali
sutalpinti apie je lėktuvas.
šiams palaikyti, ir daugelis
*50% daugiau tokių lėktuvų. Į
Douglas TBP
(Devasta- kitų. Visi lėktuvai yra geri,

me pareiškė, kad jam sąžinė

neleidžia eiti kariauti prieš

PASKOLOS
DAROMOS

iš

kus,

miestiečiu

ANT

rinkoj

Kuibvševo

vedi savo vajų,

kainos

kiaušiniu 150-180 rubliu, nau

jas kostiumas

bulvių

rubliu,

5000

kilogramas 40

rub

rublių,

nauji

3000

čebatai

MUTUAL
FEDERAL

rublių, 50 gramų machorkos
tabako pakelis 150-200 rub

lių. Papirosų

visai nebuvo.

Bet visoj Kuibvševo rinkoj
mačiau vieną didelę reteny

bę — naują dviratį; už jį

Savings and Loan
Association

prašė 25,000 rublių.

norėjau

Kuiby ševe

nusi

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

— Tad parašyk šį paaiš- krautuvės

žmonių

Telefonas:

uodegą,

Canal 8887
Ben. 4. KAŽANAUSKAS
Sekretorius

Aš parašiau, ir jie, maty- popierių. Stojau ir aš į uo-

ypač

stengdamasis įtraukti jauni ti, buvo patenkinti, nes nau-'------------------------------------------------I <J/~
mą į savo eiles. Vajui vado jo termino negavau.

CRANE

vauja specialus komitetas iš

4.

Kuibyševo

Visos kuo
Grįždamas į Ameriką, Kuipos yra suskirstytos į 12
rajonų, kurių priešakyje pa j bVševe atsidūriau pačiam v.statomi via jininkai, garbės ' durnakty. Be leidimų į vieš-

niškai

šešiolikos

susitvarkę,

i

metų.

ligos

Policininkas atsakė:

ar

CO.1

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums-

Netu-

stotyje nelaiko, nuėjęs ir
klausiu
policininką, kur yra
šiuos kreipiamas ypatingas
dėmesys. LRKSA skyriai vai Jungtinių Valstybių amba
džios kontroliuojami, moder sada.

ir

COAL

rinkoj

valdybos narių.

likos

MORGIČIU

1200 rub’iu, 10

ir jaunesni — tarp keturio- , ėdamas kur dingti, nes ir

-No Chance for a Comeback

PIRMŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

perkąri

girtas iš tikrųjų jis nebuvo, negavau. Bet štai vieną diekada jį tikrinau.
j ną pamačiau prie vienos

globėjai. Įtraukiami nariais ^yėius ten nepriima.

‘THAT LITTLE GAME”

stoti kariuomenėn. Jia teis

(LKFSB). Dabartinio me kinimą dabar, — pasakė tar-, Man paklausus paaiškino,
' kad ten šiandien parduoda
tu Liet. R. Kat. Susivieny dytojas.
mas

• nėšių. O. u šaldomu motoru

kslėiiman už išsisuk'nėiimą

taip ir parašiau raporte. Ki pirkti popieriaus. Visą mies
taip ir negalėjau rašyti, nes tą išvaikščiojau ir niekur

jaunimą

(Wi?d-

girtas,

nors dar dvokė alkoholiu. Aš

LRKSA metasi j

Grumman

nuteįatas penkiems metams

liu, svogūnu kilogramas 60

matė girtą ant laivo?

didelėms Buvo

tai skraidančius

kiems metams kalėjimam
Charles Wdliam
Soltau

Prekvba eina tain. Atbė- vokiečių tautą.

(40 svaru)

. vas. Labai geras

.

laiku

viešbutvie. Einant i Inturis- organizavęs vokiečių ameri-

tu ji paleidai.

mokratai senate turi 57 vietas; Respublikonai — 38, o

dimams, ir gerai apginkluoMartin B-26
(Martian).
__
i -i-*.i ’
Jį tas. Naudingas lydėti auks- Dviejų oru šaldomų moto

parūpino leidimą kambariui darbininkas ir vienu

mas 600 rubliu miltu būdas

naikintu- j°k3 kitas to tipo lėktuvas.

i aukštumoms tolimiems skri bombarduoti.

Soltau.

33 m, iš Indianapolis, Ind.,
Ambasados nariai tuoj man pįrmįau buvęs karo fabriko

tą voliojantis ir vemiant. O

‘ šaldomų motorų

Tokio

William

Charles

atsidurt:

buvo tokios: sviesto kilogra

mąstęs valandėlę tariau:

Neseniai įvykę rinkimai davė tokius rezultataus.

neprilygsta

panaudotas

vis dėlto pa

Ryto metu

laivo liudininkai jj matė gir

Aš ėmiau sukti galvą. Pa
Democrots

stovėjo

Penki metai kalėjimo

resu biuro neradau.

norėdami
pragvventi,
tardyto do,
parduoda savo drabužius —

— Kaip tai nebuvo? AM

(L’ght- limas vietas ir pakelia didelį

Dviejų

Visą naktį prasibeldęs, įd

tas.... Tik alkoholio kvapą* drabužius. Perka dar ir žy
dai.
buvo jaučiamas.

...

motorų. Greitas, skrenda toP. 38

paklausiau,

— Bet kad jis nebuvo gir

tačiau ta kliūtis dabar jau tchell). Dviejų oru šaldomų
. pašalinama.

jos

raukis adresų biure.

Už tai ir gauni naują baus bulvių, miltu, sviesto. Ūki
ninkai. pardavė savo daly
mę.

ir

North
American
P-51 bombardavimuose labai tai[$' (Mustang). — Vienu skys- kius.

1 čiu šaldomu motoru. Vienas

bet

siųsti, -o mes nežinom. Tei- > visai tuščios.

— Kam praleidai nepažy švarką, kelines. Ūkininkai gi
mėjęs vieną girtą asmenį f atsiveža maisto dalvku —

aukštumoms,

distanc joms,

kur man teko būti, mačiau

erėliai iš Maskvos, Lenin.gra-

metai?

jas atsakė:

žemam domų motoių su superchar-

Pajėgus

pikieravimui

nauja bausmė, prailginti iš

bombų krovinių),

akiratis

vieną

tau

ambasada

vo kalinys, bet atsėdėjęs ga- Ieidimo,
Apsitvarkęs, karta Kuibv-I
vo šią tardytojo vietą:
ševe nuėjau i rinka, žmoJisai ir sako man:
nės ten nešioiasi, ka turi
— Gaila, daktare. Taip ne
parduoti — sviesto, kiauši
ilgai pabuvai pas mus, o jau
nių, machorkos tabako, svo
gavai naują terminą.
gūnų, kokį drabužį.
Aš nustebau — už ką man

dienos metu,

pritaikomas

lėktuvuo-

Amerikos

Jeigu

to viešbuti, prie duru poli- kjeftu bundą, pereitą trečiaNuvežė mane pas tardvtoją, kuris pats seniau bu- cininkas V18ados reikalauja dieni buvo nuteistas pen-

UlIlOthers

džius. Geriausiai tinka bom
bardavimams

praleidai

ri važiuoti pas tardytoją.

kovos

greitumas, nepra- ’ibro sunkiuosius kulkosvai

(ypatybės, kurios
suose

tumos- be

didelis lėktuv4 apsaugos.

apšarvuotas,

nardymo

— Kam

girtą žmogų? Štai dabar tu

t puošė, bombarduoti iš didelės aukš

—

rašė. tai ir adresą turėjo at- krautuvių,

sisekė ambasadoj

ir sako:

‘padaryti šeši
žymesni pa- sunkiausiai apgnkluotų bogerinimai, kaip pav, Kitty- mbonešių. Gali dienos metu ’
j;hawk ir Warhayk

“jaučiamas alko

holio kvapas, bet negirtas’’.

| motorų su supercharger. Ne J
Curtiss 1’-40. V.enu skys-i PaPraatai gerai pasirodė koj

pui-

atvykti į ambasadą Kuiby- lių.
ševe sutvarkyti dokumentus.'
Kitur Rusi jon miestuose.

nusigėrusius, o dar vieno
kvapas dvokė alkoholiu, bet

ę

r3

| šomojo popieriaus už 10 rub-

(Atkelta iš 5 pusi.)

geru

Boeing B-17 (Flying Fort

Kovos lėktuvai

degą. Gavau vienų lapų

•

Sunkiai šarvuotas ir

x2»

GENUINE

Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai

0.00

GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............

*9.20

BLACK

kepimui

— Nežinau. Nueik ir pasimirties atvejais išmoka pa- j
šalpas nuo 150 dol. iki 2,000 kUuflk miesto policijos nuo-

S O

POCAHONTAS,

BAND

pečiuose

Sfrw

5332 SO

LUMP

ir

kainom

anglys,

namų

labai

geri

šildytuvams

$|/A rn

10.0V

4 tonus ar suvirk
TEL. PORTSMOUTH 9022

perkant

l/ONG AVK

dol. Vajus tęsis iki 1944 pa- f vadoj.
Susiieškojau

vasario.

nakčia

nuo

vadą.

— Ko nori? — paklausė

IV*Ki CHECKBD

WHOLESALE

ten manęs.

ITCn-.r'S.t^ek
J

Pasakiau.
For quick reltef (mm itehine cauard by temina,
athlete'a foot. acabMS, p.mplra and othrr itehina
condittona. uae pure. ooolitu. mrrtioted. Ikjum
O. O. D.ekMcaiFTioM. A doctor a formula.
Graaaelesa and atainiaaa. Soothaa. comfarta and
quickly čalma intenae itehina. JSc irtai bottle
provaait.ormanaybeck. Ik>n t tuffer Aakyour
dni8gi«
^ay for O. O. O. «tlC»”Tioa.

— O ko tau reikia toj am
basadoj ?

Paaiškinau, kad grįžtu i
Ameriką ir kad gavau rsstą

FURNITURE
BROKER
'Mning Room Sete — Parlor
■‘eta — Bedroom Sets — Ragą
- Radine — Refrigerators —
Waahers — Mangels — and

Jr

t Stovea.

Paulina Russian and Turkish Baths
Ssvn

Sveiksta

Pagerinsite

1 Ala Moderniška Lietuvio įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiatinna, Swedish Maanage ir Mnvementa.
Moterims — Trečladllenlala.
Telefonas:

National tV

advertised

(tems

Atai’ankvdaml

VlRginia

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVF

9493

A. F. CZESNA. savininkas

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

6343 South Western Avenue. Chicago

-

Telefonas _ REPUBLIC 6051

---.................

,

*

n »? a r n

Penktadienis, lapkr. 13, 1X2

Chicsgo vyčiai sveikino likrai bus gražus
vakaras
prelate M. L. Kruša

k*.*.:

Brighton Park. — Šv. Te
resės draugijos muzikalinis
ir kitais dalykais paįvairin
tas vakaras įvyks sekmadie
nį, lapkričio 22 d. 7 valandą
vakare parapijos salėje. Re
ngėjos praneša, kad bilietai
paskleisti ne vien šioj kolo
nijoj, bet ir kitur ir tikisi
daug žymių svečių.
Vakaro programa bus ori
ginali, nes pačios moterys
ją suruošė visą šitą, taip va
dinamą, ‘‘Variety ad Musical Show ”. Salėje skambės'
Į vyčių telegramą prel. M.
lietuviškos dainos, kurias
L. Krušas atsakė:
dainuos draugijos moterų
‘ ‘Gavau pasveikinimą, už choras, vadovystėj Onoą Piekurį dėkoju. Gaila, kad ap žienės. Vaidinime dalyvaus
linkybės neleido Vyčių apskr draugijos narės, vadovystėj
seime dalyvauti, nes mes tu Lillian Renecke.
rėjome savo svetainėje pa
Chore yra rinktiniausios
rengimą.
[šios kolonijos dainininkės ir
Jaunimas ir vyčių organi visos Šv. Teresės draugijos
zacija man visada buvo, yra narės. Jau kelintas mėnuo,
ir bus arti prie širdies. Pa kai jos mokinasi dainų, ku
sižadu, visais galimais bū rias parinko pati choro di
dais jaunimo organizacijas, rektorė, Ona Piežienė. Be
gražių lietuviškų liaudies dai
ypač vyčių, remti.
nų, bus ir klasiškų ir mo
Prel. M. L. Krušas” deminių amerikoniškų dai
nų. Kurte girdėjo choro .pra
tybas,%a£6, ka$ labai !gražiai ir*artistiniai choras? dai.• .1 ,
. ! ‘1 *’
,
fiuoja.
:j
Vakaro solistės bus Ago
Ateitininkų draugovės įta Gurristerienė, Ona Fedudomus vakaras — vaidini
rienė, Lou Rodak, Florenci
mas, dainos, baletas bus sek
ja Poškaitė ir Ona Nelson.
madienį, lapkričio 22 d., Auš
Visos dainininkės bus pa
ros Vartų parapijos salėje
sirengusios gražiuose kos
(ne Hollywood Inn, kaip»anksčtau butfo pŠskelbtJfj. Vest tiumuose, tarpe kurių bus
taipgi ir gražių originalinių
saidiečiai ir visos Chieagos
[ lietuviškų.
lietuviai turės progos pama
Po vaidinimo bus šokiai.
tyti gražų vaidinimą ir su

Bridgeport — L. Vyčių
Chicago apskr. seimelio re
zoliucijų komisijos pirminin
kas Ed. J. Kubaitis atsiuntė
prel. M. L. Krušui tokio tu
rinio telegramą:
uChicago apskr. vy*’ai. su
sirinkę š. m. lapkr. 8 d. į
savo metinę konferenciją,
siunčia sveikinimus ir per
Jus, kaipo lietuvių katalikų
dvasinį vadovą, reiškia savo
ištikimybę Motinai Bažny
čiai”.

Wesl Side bus
įdomus vakaras

sipažinti su Ateitininkų drau
govė3r nariais — šokančiais
ir dainuojančiais. Daugelis
jų yra neseniai atvykę iš
Lietuvos. Tikietų tam vaka
rai galima gauti “Drauge”,
pas Igną Sakalą.

Šv. Teresės draugija kviečia. visus vyrus tamaujančius Dėdei Šamui, kurie tuo
Įmetu bus namie, dalyvauti
vakare ir pasilinksminti.
Rap.

7:30

X Gediminas Taupymo ir
Skolinimo Bendrovė sekma
dienį, lapkričio 15 d., Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv.
parapijos salėj Federacijos
konferencijos metu pardavinės War Bonds ir War
Štampe.

prasidės

vai. vakare.
Nepraleiskite

nepamatę

gražaus vaidinimo, lietuviš

kų šokių ir nepasiklausę nau
jų lietuviškų liaudies dainų.

Koresp.

mi

:

ų.. -s

-

leme

teiepno^.

Amerikos kariuomenė žygiuoja į Brazza ville rtiestą, prancūzų eąuatoralinėje Afri
koje, perėjo per Kongo upę, iš Leopoldville, Belgijos Kongo. Amerikos kariuomenė jau
užėmė šį miestą.
7

Po visam pirm. Satūmena;
visas pavaišino užkandžiu.
moterų veikla
Sąjungietės čia gerai gy
Moterų Sąjungos 21 kuo vuoja. Turi darbščią pirm
pos sus-mas įvyko lapkr. 3 Į N. Šatūnienę, ir gabias rašt.
d., kuriame pirm. N. Šatu- | Metrikienę ir Ežerskienę.
nienė pranešė, kad kuopa
Sąjongietė
už pasidarbavimą kamivale i
ir kad ligonė Eitutienė jau ,
pasveiko.

Town oi Lake

B. Cicienienei pakvietus į
Lab. Są-gos seimą, paskirta
$3.00 aukų ir išrinkta atsto
vės: C. Kneižienė, E. Gedvi
lienė ir B. Cicienienė. Į Lie
tuvos Nepriklausomybės 25
m. komitetą išrinkta pirm.
N. šatūnienė ir rašt. Ežerskienė.

Kas girdėt Dievo
Apvaizdos parapijoj

gam per parapijos vakarie-1
nę, lapkričio 22 d. Visoj pa-'
rapijoj dabar tik ir kalba
ma apie vakarienę ir tą do
vaną. Visi žada dalyvauti, i
Klebonas ir vikaras sykiu
su rengėjais darbuojasi, kad i
patenkinus visus atsilanku
sius. Taigi, lapkr. 22 d. bus
pas mus didelis vakaras.

Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus parašyta, jau rengiama
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun.
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių
vardai bus paskelbti knygos gale.

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą,
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.
Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago, 11. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College,
Thompson, Conn.
-------------

Parapijos bazaras šįmet Jr
“Estera” puikiai išėjo
Rožių ir Lelijų Klubas lap pas mus pasisekė taip, kaip
kričio 8 d.-labai gražiai pa nieks nesitikėjo. Pelno paSUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
sirodė vaidinime gražaus vei
- KAINOMIS
kalo “Estera”. Po vaidini
mo kleb. kun. A. Martinkus
WHOLESALE
nuoširdžiai dėkojo klubui už
PILNAS PASIRINKIMAS
LIQUOB
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
gražų pasidarbavimą tam
ĮSTAIGA
SICTŲ IR KAILIŲ
Pirm. Šatūnienė pranešė, vakarui. Klūbo narė Abro-1
kad sąjungiečių choras ren maitienė viena išplatino 125
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
v
gia “Lietuviškas Vestuves' , tikietus.
ttveitojame
Mūsų Specialybė
V
po vl'g
lapkr. 22 d., parap. svotai
ChicStfO.
nė j. Sąjungietės pasisakė ne
Parapijos salėj ketvirta
Irfilml geros riiAles moterų kaJlInlal, kailiukais
|iapiio<taU ariu
eloth kotai parcidiitda nužemintomis kainomis.
tik pačios dalyvausią, bet i: dieniais dabar rengiama
ATEIKITE
IK
PATYS
PAMATYKITE
ŠIANDIENI
REMKITE
ųEjS '*
svečių atsivesiu.
“bingo” vakarai, kuriuos
SENĄ.
LIETUVIŲ
Po susirinkimo padaryta žmonės noriai lanko. Atsi
DRAUGĄ.
traukimas laimės. Dovanas lanko ir svečių iš kitų ko N. KANTER, ■»».
1711 W. 47th SL
Yards 2588
tam davė: šatūnienė, Ežers- lonijų. Parapijai bus pada
MUTUAL LIUUOR CO.
kienė, Marinienė. Jas laimė ryta daug naudos.
4707 So. Halsted St.
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
Telefonas:
BOULEVARD
0014
jo: Turskienė, Petrošienė ir
Didelė dovana teks laiminTeizerskienė.
[x:

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

INDIANA HARBOR AIDAI
Jaunyjy Sv. Vardo
Draugija

Pirmadienį buvo palaido
ta iš bažnyčios į Sv. Kry
žiaus kapines, Calumet Ci
ty, III.

■

A
("Drau<a«"

Rozaliją Abaravičienė, 915
Logan gatvė, Hammonde,
lapkričio 5 d. Nuliūdime pa
liko vyrą Juozą, du sūrus,
Povilą Trappie ir jūreivį Jo
ną Trappie, tris dukteris:
Mrs. Grover Nicodemus, Chi
eagoj, Mrs. Lany Miller, Oak
land, California, ir Mrs. Rose
Eckenberg, Albany, California. Pastaroji buvo vienin
telė negalėjus dalyvauti Lai
dotuvėse.

....

"KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens
L
*'•11
bruožai

t#

Mirė

In Soldi.r Fl.ld, Nor. 20. Ihe nlnth annnal City Pr.p Faatbal
ekam>iaaahip gam. will ba hald with tha Cathelir aad Public higi
•eheol l.agu. titla wlnn.i-a vying for honor*.
Pullbacb Ray Sehu.
mocbar of Tildan. pietarad baro g.tling off a long punt, wti instru
mentai in putting Tildan into tbo Kelly Bowl gam. laat year
Th«
eontast I* **oaaorod by Chiaago’* Own Xma* Baaafit aad, according
to Secretary Bemat Hade*, good weather should jrlng out eloaa t<
100.OO« fane.
Procootb •! th. game will go to Cbicago’g Serviaf

Jr

b

Išrinko sekančius į laiki
ną valdybą: pirm. Edvardą
Musteikį, vice pirm. ir ižd.
Pilypą Gilbert, rašt. Emest
Merkelį ir maršalką Richard
Tomkutonį.

RETURN ENGAGEMENT7

-m., i,. e>r- ...

rapijai padaryta virš $4,000.
Kur neįeina saulės švie
Klebonas dėkoja visiems ba- sa, ten dažnai lankosi gy
zaro rėmėjams, o darbinin dytojas. (Prancūzų priežo
kams, kurie nuolatos darba dis).
vos ir aukojo savo brangų
laiką, iškėlė vakarienę.
Mano garbė yra mano gy
Kore.sp. venimas; šie du dalykai ne
aiški rami. Atimkite man
Žmogus be draugo, tai de garbę, ir aš ueteksiu gyve
šinė ranka be kairės.
ninio. (Šekspyras).

AMERIKOS KARIUOMENE PRANCCZŲ AFRIKOJE
syta-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Programa

*a

Karstncšiais buvo Balt.
Juodis ir iš Hammondo Juo
zas Debesis, Richard Kra^
mer, Jurgis Grovenor, Ri
chard Groveaor ir J. Turnet

Krikštas
Eleanoros Onos Staniukinaitės, dukrelės Petro ir Onos Staniukynų, 4834 Wegg
Ave., įvyko pereitą sekma
dienį. Krikšto tėvais buvo
Mrs. Patricia Mroz ir Albert
Breclaw.
Tretininkų
“Bingo’T vakaras bus šį
sekmadienį parapijos naudai.
Visi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti.
DIDELIS l*PAKDAVk_^AN MUSŲ
MIllIMtKO STAKO MUZfKALEMIŲ IN8TRUMENTV.
PASINAUD« (KJT PROGA DABAR
KOL DAR ITEIAPARDC0T1
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. 8AXAPHONES, PLU
TOS au “eaaM" — 666.00. U7.60,
646.00 Ir 170.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANUKI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
»0.l0. *100. 616.00 uu lis.00.
ffTRII’NINlAI BASAI — |M .00.
1110.00 Ir 6 160.00. BASO UžDENOALAS — fll.00. 8M1CELAI SMUIKOMS, STRI LENINI
NIAM 8 BASAMS.
VIOLAS tt
CELLO — 11.00, 10,00, 16.00.
610.00 Ir 616.00. Striūnos dei vi
su TlrOmlnMų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS-nt.OO.
666.60, |t0 00. 600.00. PEDALS.
HI BOTS. CTMBOTS. DRUM
HEADS pata Ino m t Inmc palau
kiant
MOUTH PIBCB rislema
brang tr “read” tngtrameot
pritaikomi JOaų tapoma
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOORAPH patalaymag.
Atatatymaa vigų dailų ©ama
tams.
Triūboma
Saaaphonaa
Smulkoma tr Oultarama.
OOLDSTKIN’H MUITO- «nrn>

•14 MarwnU Bt,, Chfcagot ,

Plunksnų Kaldras
PADAROME U JUSŲ
PATALŲ —

Kai perkate materlolą Iš mūšy
krautuvės— už tiktai

$1.50

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUL
Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių
Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.
3221-2S 8. HALSTED ST.
Phone: YARDS 4778

NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI!

IT1ARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9^0 v. vak.

PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-W50 kil.
6755 So. VVestern Avenoe
Phone: GROvehlll 2242

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai ba.’ta range
lyva dėl mėlynos liepsna
burnerių Švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, Dl., Tel. CAN. 2020

SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (knn nn
vertės “elose out” kaina ................................................. 4>A4.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
/vn-tvih
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ni .......................... ŲS F
MOTERŲ IR MERGINU AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra o erti nuo $15.00
nC
*7C
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo.
IKI 4UO./O

FLR COATS, $75.00 vertės,
s-nn ftfl
Parsidumla po tiktai .......................................................... 4>AO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų <C QC S- <O QC
• vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina
$0.00
MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsidnonn
da po tiktai ..................................................
31.30
$15.00 vertės KOTAI,
nr
parsiduoda po tiktai .......................................................... 30./0

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

U*

Penktadienis, lapkr. 13, 1942

Lietuviai kariai kovoje už U. S. Dramblys su visomis durimis
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą išėjo iš vaistinės

WAR

0ONO6

Drambliai išsigando šunų balso.

GERAS PLAUKIKAS ARMIJOJE

Rodos nekaltas tas gyvu
| sidėjimo lietuvių pradžios lys dramblys (elephant), ale
mokyklą, Kelly high school kartais ir jis moka “zbitkų”
ir Printing school.
padaryti ir daugeliui baimės
\
Air cadet Jhn G. Stankus įvaryti.
į Dėdės Šamo kariuomenę
Ištruko dramblys
išvyko 1942 metais, balan
Wabash mieste, Ind., iš
džio 5 dieną ir dabar yra
troko buvo varomi trys
kur tai karo stovykloje.
John G. Stankus, prieš drambliai į gimnastikos mo
išvykdamas į Dėdės Šamo kyklos salę, kur jie turėjo
kariuomenę, buvo linotypis- pereito trečiadienio vakare
tas; jis pasižymėjo plaukio rodyti štukas. šunys, pama
Air cadet John G. Stankus
jimo ir bowling sporte. Jo tę dramblius, ėmė loti. Dram
Air cadet
John George tėvai
gyvena
Chicagoje, bliai nusigando ir ėmė bėg
Stankus, gimęs 1916 m. ko- Brighton Park. Jo tėvų var ti. Du drambliai greitai bu
vo 29 dieną, Chicjgoje, bai- j dai — Jonas ir Ona Stan- vo pagauti, o dramblienė pa
bėgo ir ėmė vizituoti miestą
gė Sv. Panelės Nekalto Pra- ' kus.
ir žmonėse kelti siaubą.

Naciai smarkiai baudžia lietuvius

LIBERTY LIMERICKS

ją bėga

I paskui

dramblys,

Moteris įbėga į vaistinę
dramblys čia pribuvo.

ir

Tuo

jau dramblys išvertė sodos
stalą. Moteris pasislėpė

po

stalu, dramblys stalą pakė
lė savo ilga nosia ir mote

riškė šiek tiek nukentėjo.

Bet dramblys Ir čia man

Jis pakėlė

dagumą išlaikė.

moteriškę nuo žemės su sa

stačią.

vo nosia ir pastatė
kaip

Moteriškė

sustingus

Sakoma,

jo rešutų kvapas. Jis

Dramblys ilgai

Federaliniame

teisme, yra kaltinami

chicagiečiai, kad jie

Neilgai ponas Hitleris džiaugsis sve

ryšį su

nacių

šeši
turėjo

sabotažinin

kais, kurie birželio mėnesio

timu turtu.

17 dieną atvyko submarinu
į šį kraštą sprogdinti fabri

vo į gatvę.
Visą naktį ieškojo

Drambliui nepatiko mies

to triukšmas, todėl jis iške
miesto, prie

Wa-

bash upės. Trečiadienio nak

dramblys

buvo

ieškomas! didelio būrio žmo
nių.
Nors ištrukęs dramblys ir

šiek tiek “zbitkų”

padarė,

bet kai bus surastas, tai vėl
bus priimtas į cirko kampa
niją ir vėl žmones linksmins.

Chicagoje užvakar nut rau
kė sau gyvybės siūlą septy
šeši chicagiečiai turėjo ryšį
niasdešimt metų vyras, me
su nacių s&botažninkais. Jau
chanikas inžinierius. Jis pa
trečia savaitė kaip byla tę
rašė raštelį ir jame pareiš
siasi.
kė, kad persenas jau, jog
galėtų prisidėti prie karo
Susirgo jury narė
sėkmingumo.

domi faktai, kurie sako, kad

Dabar teko sužinoti iš Lie
tuvos, per Lisaboną, kad
Kaune esanti sudaryta speci
alinė “Žemės Sklypų Ben
drovė” (Grundstucksgesells
chaf t), kuri iki atskiro parė
dymo
valdysianti
visus
Lietuvoje nusavintus namus
ir sklypus. Taip rašo “Deut
sche Zeitung im Ostland”
(rugpiūčio 16 dieną), ši ben

Neilgai Hitleris džiaugsis bert Haupt, kuris būtų nau
jury narė Mrs. Marion Cavisvetimu turtu.
Skaudžiai dojęs sabotažo
darbams.
nis,s iš Auroros. Jos vieton
jam atsirūgs plėšikavimai. Hans Haupt buvo pareiškęs,

Erna Haupt namuose buvo
rasta $2,500 po penkiasde

šimt dolerių popierinių pini
gų. Tie pinigai buvo fler-

besiklausant

Trečiadienį,
sant

prieš Hans

Haupt,

Walter

Froehling ir

ir
ir

Maisto kainos pakilo

ties. Tą patį

pa

patvirtino

ir

jo žmona. Vadinasi, metė pė

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet. prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

buvo paskirta Earl Quain.
Turbūt, neužilgo teks

buvo seka

mas Herbert Haupt,

nacių

šnipas. Jia buvo F.B.I. su

girsti šešių chicagiečių by

biauri šnipo karjera.

Banditai lenda į ledu
baksę, kur buvo

$500,000 nuostoliu

Gubernatorius išvyko
atostogoms
Valstybės

guber

trumpom atostogom išvyko

į Floridą. Gub. Green per
bandi- du metus pirmą kartą paė
itizmui galo dar
nesimato.
mė atostogas. Jis atostogose
Gi, va, klausykite.
Pereito bus iki lapkričio 23 dienos.
ateina

du banditai į Irwing Morris,
3756 N. Cicero avė., vaisti

Houston, Tex., mieste, vie nę ir reikalauja pinigų. Bu
noje didelėje krautuvėje per vo jiems duota $100 ir jie

Auroroj bus airportas
Iš

praneša,

Wa8hington

kad Civil Aeronautics Admi-

eitą trečiadienį kilo gaisras.

patys vaistinės

Automobilių

Gaisro laiku 33 gaisrininkai

pačiupo

Bus

padarytas

katastrofų pasėkos

gos vyras buvo sužeisti. Dvi

lėktuvams 4,000

pėdų ilgio

dešimt vienas

kelias.

ir vienai

4 vai. po pietų Cook kauntė

BEERS

je per automobilių katastro

nos iki lapkričio 11 dienos,

fas žuvo 586 ąsmenis. Iš jų
Chicagoje mirė 444

nys. Per tą patį

Chicagoje per

asme

laikotarpį
automobilių

katastrofas buvo 17,262 as
menys sužeisti.

užpakalyje

laikrodį,

siutą ir

pakrančių apsau overkotą $150 vertės.

Banditams matant vaisti
gaisrininkas ninkas Morris spėjo įmesti į
buvo sužeistas, kada krito ice box pusantro šimto dole

ku rių. Banditai priėjo prie ice
rios jie stovėjo. Jie buvo nu box, bet negalėjo iš ten pini
mesti į gatvę.
gų pasigrobti.
medinė baldakima, ant

Gaisrininkai

kokia porą

nistration sutiko skirti $1,200,000

airporto

Auroroj

įrengimui.

Rastas lavonas
Mary Kosiewicz, 47 m.,
iš Chicagos, rugpiūčio 29

Į vaistinę, tuo laiku kai
valandų tūkstančius galionų banditai čia
šeimininkavo, dieną, pabėgo iš Manteno
pylė pro langus vandenį, kol ateina gydytojas Dr. Ernst
State ligoninės ir pereitą an
ugnį suvaldė.
Cronbeim. Banditai iš jo pa tradienį minimos moteriš
Gaisras sukėlė pusę mili grobė $250 ir pabėgo.
kės lavonas rastas seno Mon
jono dolerių nuostolių.
Ir tai įvyko Chicagoje.
teno kieme.

rVr-“’ --

■-
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X Jonas Romanas, žino
mas dainininkas, buvęs L.
L. Vyčių Chicago apskrities
, choro narys, vaidinęs kelio
se operetėse, šiuo metu nuo
lat gieda katedros chore.
X Laiškai-kvietimai pa
siųsti. Visiems Chicago lie
tuvių parapijų klebonams,
profesionalams ir veikėjams
Federacijos Chicago apskri
tis yra pasiuntęs laiškus
kviesdamas dalyvauti busi
moj sekmadienį konferenci
joj.

X Marijona Saudargienė,
4538 S. Hermitage Avė., yra
labai susirūpinus savo vyro
Prano sveikata. Jis trečią
kartą išvežtas į Mercy ligo
ninę. Pr. Saudargas yra ar
timas giminė Brighton Park
biznierkos B. Vilimienės.
X Marijona Smilgius, 4459
S. Halsted St., šią savaitę
grįžo iš ligoninės su garnio
dovana — sveiku sūnum.
Džiaugias tėvas Juozas ir
grandma Katauskienė. Smil
giai yra ilgamečiai taverno
biznieriai.

X A. ir I. MisevičLai, 4636
S. Hermitage Avė., turintie
ji ūkį West Frankfort, III.,
sako šįmet užauginę virš 500
sparnuočių, kurie labai tiks
Chicagoje, pereitą antra Padėkos Dienai. Daugelis tų
dienį, teisėjo Cecil C. Smith sparnuočių bue atgabenti
kameroje buvo teisiamas Chicagon.
prekių išvežioto jas George
X Vidmontai, žinomi Die
Hanibes, 4004 Broadway,
vo Apveizdos parapijos gy
kad jis permaža svorį davė.
ventojai, džiaugiasi garnio
Prekių pardavėjas teisme
dovana, kurią jiems atnešė
pareiškė, kad maiše persikų
Mercy ligoninėj. Motina ir
(peaches) buvo mažiau, nes
naujas pilietis jaučiasi ge
motina davė savo vaikui
rai. Vidmantas yra parapi
valgyti vaisių iš maišo,
jos komiteto narys.
prieš parsinešant namo.
Teisėjas nebuvo įtikintas,
X Ciceros lietuvių lūpose
kad trijų metų vaikas būtų šiomis dienomis tiktai du
galėjęs per kelias minutes žodžiai: parapijos vakarie
suvalgyti vieną svarą ir dvi nė, apie kurią visi kalba ir
uncijas persikų (peaches). visi jon ruošias. Tai bus sek
Vaisių pardavėjas buvo nu madienį, lapkričio 15 d., pa
baustas $25.
rapijos salėj. Vakarienėn
taip pat atsilankys ir daug
žymių svečių.

natorius Green ir jo žmona

vakare

d/

Trijų metu vaikas
nekaltas; teisėjas
nubaudė pardavėja

Plėšikavimams ir

antradienio

Houston gaisre

Chicagoje vienas vyras,
31 metų amžiaus, susidūmo
jo, kad jis gali sau meilę iš
mergaitės, 19 metų am
žiaus, grąžinti brauningu.
Vyras buvo susižiedavęs su
mergaitė, bet ji prieš kiek
laiko nuo jo atšalo ir nutrau
kė sužiedotuves. Tada vyras
vieną vakarą susitarė susi
tikti su savo buvusia sužie
duotinė. Jie nuėjo į
vieną
restoraną, esantį 114 So.
Clark St. Vyras parodė mer
gaitei brauningą ir pasakęs,
kad jis manąs nusišauti, jei
ji nemylės jo.
Kai vyras ištraukė brau
ningą, tai kiti pamatę pra
nešė policijai. Vyras ir mer
gaitė buvo sulaikyta. Mer
gaitė turės stoti į moterų
teismą, ji dabar paleista už
užsatą. Mergaitė šiandien tu
rėš stoti prieš moterų teis
mą. Vyras yra klausinėja
mas policijos ir vakar tupė
jo kalėjime.
Prieš atvykstant policijai,
detektyvai matė kaip ši po
relė bučiavos. Dabar norima
sužinoti kas ten buvo per ro
mantika. Minimas vyras ir
mergaitė dirbo banke.

Illinois

įmesti pinigai

čiuptas birželio mėnesį neto

li jo namų. Taip ir baigės jo

Niekus kalba, jei būtų no
rėjęs, tai būtų galėjęs dar
daug kuo pagelbėti karo rei
kaluose. Tai tik tuščias pa
siteisinimas.

iš

33 gaisrininkai sužeisti;

Ambrosia & Nectar

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

susirgo

F.B.L

Nuo šių metų sausio 1 die

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

Lucille

los sprendimą. '

das.

Chicagoje spalių mėnesį
16 procentų buvo aukštes Plačiai papasakojo
nės maisto kainos, negu per
eitais metais tą patį mėnesį.
Trečiadienį plačiai
paaiškino kaip

Erna

Otto ir Kate

Wergin kaltinimų,

kad tie pinigai yra jo

Chicagoje vakar registra
vosi gazolino racionavimo
kortelėms gauti motoristai
pirmosios raidės pavardėms
nuo A tki L.
Šiandien nuo 7 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų registruo
jasi motoristai
gazolinui
gauti nuo M. iki R. pirmo
sios pavardės raidės. Nuo
1:30 vai. po pietų iki 9 vai.
vakaro regisruojasi motoris
tai su pirmosios pavardės
raide nuo S iki Z.

Teisme vis ryškesni paro

drovė esanti vokiečių gene
ralinio komisaro žinioje.
Ką bolševikai buvo nusa
vinę iš žmonių, tai vokiečiai
sau pasiliko ir žmonėms ne
grąžina.

iškelta aikštėn, kad Hans ir

ŠIANDIEN
REGISTRUOJASI

Tuščias seno vyro
pasiteisinimas

Jau esame rašę, kad bolše
vikų laikais nusavintų namų
ir žemės sklypus Kaune vai
dymą parėmęs vokiečių ko
misariatas.

kų. Pereitą trečiadienį buvo

Trmitry DipL’

vaistinė

rėmais ant nugaros iškelia

tį nabagas

Bond

quota!

V. S.
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Pabėgęs dramblys atsilan
Lietuviai negali papiauti gyvulio sau kė mieste į vieno namo skle
pą (basementą) ir čia jis pa
maistui.
darė “zbitkų”. Sugadino van
dens vambdžius ir išleido
Per Lisaboną iš Lietuvos kių apskrities, gavo 3 metus
vandenį. Ir greitai iš to na
atėjo į Chicagą žinia, kad sunkiųjų darbų kalėjimo už
mo išbėgo.
Šiaulių valsčiaus gyventojai slaptą telyčios ir dviejų
J. Paukštis ir Gasperavi- kiaulių papiovimą.
Dramblio vizitas vaistinėje
čius (vardas nepažymėtas)
Jonas Plienas ir Robertas
Kada dramblys ištruko iš
nacių nuteisti po 3 metus
Pekauskas, iš Mažeikių aps cirkininkų rankų, tai tuojau
sunkiųjų darbų kalėjiman.
krities, nuteisti po pusantrų atsirado būrys žmonių, ku
Juos naciai nuteisė tokio di
metų sunkiųjų darbų kalėji rie sekė paskui bėgantį
dele bausme, kad jie slapta
mo už gyvulių papiovimą.
dramblį, žmonės bėga, o
papiovė karvę ir norėję par
Matote, naciai neduoda nė dramblys dar labiau bėga.
duoti Šiaulių Ghetto (kur žy
dai suvaryti). Jie išvengė savo gyvulio maistui papiau žiūrovų eilėse buvo ir viepa
mirties bausmes tik todėl, ti. Jie viską p’ėšia iš žmo moteris. Ji pradėjo bėgti,
kad nespėjo parduoti mėsą. nių ir surija. Atsirūgs jiems
Pranas Stankus, iš Mažei visa tai.

surgčon named Dr.
McGee
Said—“m put a part of
my fee,
In Bonda for the Na*
tion’s
Vaat waf operationa,
To keep tina the Land of
the Free!”

stovėjo.

je nebuvo. Jis išsiveržė pro
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X Teisėjas Jonas T. Zūris
užvakar vakare Dariaus-Sirėno salėj pakėlė vaišes sa
ve bičiuliams, daug pasidar
bavusiems, kad ir vėl išrink
ti jį teisėju. Vaišės buvo šau
nios, kompanija linksma, pro
grama gyva, teisėjo Zūrio
sveikinimai nuoširdūs. Susi
laukė komplimentų lr teisė
jo J. Zūrio rinkimų kampa
nijos vedėjas Al. G. Kums
kis.

X Elzbieta Sirūnienė, gy
2035 No. Lawler Avenue
(Craign) vakar mirė šv. Kry
žiaus ligoninėj. Sirūnai yra
vieni Chicago lietuvių olataimerių. Jei ne mirtis, tai
1043 metais būtų minėję auk
sinę vedybų sukaktį. Sirū
nai buvo antroji iš eilės po
ra ėmusi šliūbą Sv. Jurgio
bažnyčioje. Visą gyvenimą
buvo ne tik pavyzdingi ka
talikai, bet ir nuolatiniai dnr.
“Draugo” skaitytojai. Velio
nė priklausė Moterų Sąjungoe 2 kuopai, Ciceroje.

