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13 ASIES SUBMARINU NUSKANDINTA
Sąjungininkų kariuomenės žygiuoja 
lunisijon; prancūzai pliekia nacius

Pranešta, kad vokiečiai su italais 
ten didina savo jėgas
LONDONAS, lapkr. 15.— , LONDONAS, lapkr. 15.— 

Ministras pirmininkas Chur- Nepasitvirtino žinios, kad 
chill šiandie pranešė, kad vokiečiai su italais nešdin- 
Prancūzų Šiaurinės Afrikos tusi iš Tunisijos, kurią jie 
pakrantėse nuskandinta 13 ! susimetė ginti nuo ameri- 
ašies submarinų, iš kurių kiečių ir britų, 
penki — per paskutines dvi!
paras.

Taip pat pranešė, kad E- 
gipte apie 75,000 vokiečių ir 
italų nukauta, sužeista ir 
nelaisvėn paimta.

ANKARA. Turkija, lapkr. 
— 15. — žiniomis iš Itali
jos, tenai sutraukiama gau
singa vokiečių kariuomenė. 
Šimtai traukinių kasdien I- 
talijon atvažiuoja su ka
riuomene iš kitų frontų.

Prezidentas sveikina 
armijos vad? Afrikoje

Sąjungininkų kariuomenės 
— amerikiečių ir britų — 
visu galimu spartumu iš Al
gerijos veržiasi Tunisijon. 
Joms kelią daro parašiuti
ninkai. kurie šimtais ten 
nusileidžia ir atakuoja ašies 
kariuomenę.

Tunisijoje, be to, prieš 
vokiečius ir italus kovoja, 
prancūzai gen. Giraud va
dovybėje.

Savo rėžtu britų aštunto
sios armijos jėgos, iš Egip
to persimetusios Libijon, ve
jas vokiečių liekanas stačiai 
Tunisijos link. Britai, atsi
ėmę Tobruką, Libijoj, dro-

WASHINGTON, lapkr. 15. žia pirmyn ir jau artinasi j
Prezidentas Rooseveltas 

pasiuntė sveikinimų U. S. 
karo ekspedicijos Afrikoje 
vadui Įeit. gen. Dwight D. 
Eisenhovver ir jo padėję* 
iams už šauniai pavykusią 
ekspediciją ir vakarinės ir 
šiaurinės Afrikos okupaciją.

Pripažinta 'lend-lease' 
pagalba Afrikai

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Prez. Rooseveltas įsakė 
lend-lease administracijai ir 
prancūzų Afriką įimti į savo

VYSKUPAI UŽ LAISVA 
PASAULI; SMERKIA 
ŽMONIŲ VERGOVE

VVASHINGTON, lapkr. 15. 
— Katalikų vyskupų šuva 
žiavimas vakar pripažino ir 
išleido pareiškimą karo ir 
taikos klausimais.

Pažymi, kad šis karas pa
liečia didžiai svarbią mora
lumo problemą, dėl kurios 
nė kokie kompromisai neį
manomi.

Kai kurios susijungusios 
tautos kariauja tikslu pa
vergti pasaulį, sako vysku
pai. Siekia išnaikinti žmo
gaus savigarbą, religijos 
laisvę ir visas žmogui pri
klausančias teises nevaržo
mai gyventi.

Kitos krūvon susibūrusios 
valstybės prieš tai kovoja. 
Ir Amerika kariauja už pa
saulio ir žmogaus laisvę. A- 
merikos ir sąjunginių vals
tybių pareiga kariauti už 
pasaulio laisvę ir žmogaus 
teises. Amerikos tikslas y- 
ra išlaisvinti visas paverg- 
tąsias tautas, užtikrinti
joms taiką ir apsaugą..» * * • *- ■

Vyskupai kviečia tikin
čiuosius visomis priemonė
mis aukotis už Amerikos 
laimėjimą.

Bengasi, kur ašies liekanos 
tikėjosi įsustoti, atsikvėpti, 
pasitvarkyti ir įsistiprinti 
prieš britus. Bet, regis, a- 
šiai nebus lemta ten sustoti.
Ji dums toliau Tripoli link. Į Britu lakūnai 
Tenai gi vokiečiai su italais Į , -
susidurs su amerikiečių ir (HdKdVO vCIlGS 
britų kolonomis, kurios iki
to laiko bus suspėjusios per- 
žygiuoti skersai Tunisijos.
Ašies armijos griaučiai te-
nai iš dviejų šoaaų bus su- , 
remti.

Vėliausiomis žiniomis, są
jungininkai Algerijoje susi
laukia daugiau kariuomenės 

ir
lėktuvų. Girdėta, kad ir ašis

LONDONAS, lapkr. 15 — 
Britų lakūnai bombonešiais 
atakavo Italijos miestą Ge
noa, kur yra ašies pramonės 
vienas centrų, praneša oro 
ministerija. Visi bombone
šiai grįžo į savo bazes.

programą ir Afrikos gyven-
, . . . _r . atsargų, daugiau tankųtojams skubotai parūpinti 1=1 x ® ._

ginklų, maisto ir drabužių.
„ ., , . , . , . oriniais transportais siunčiaPrezidentas sako, kad kai ,

J. A. Valstybės okupuoja » Tunisijos pakrantes dau- 
Algeriją ir Moroko, Ameri-, g,aU kariuomenės ir lengvų- 
kos pareiga rūpintis, kad ten tankų. Ašies atsargos 
gyventojams nieko nestigtų.

Prezidentas sako, kad Af
rikos prancūzams ir ara
bams. kurie nusistatę kovo
ti prieš vokiečius ir italus, 
turi būti pristatyta ginklų 
be mažiausio delsimo.

Ašies
siunčiamos ir į Tripoli mies- į 
tą — Viduržemių jūros uos
tą — netoli nuo Tunisijos.

Pranešta, kad sąjunginin
kų armijų vyriausias vadas 
Vakarų ir šiaurių Afrikoj 
U. S. Įeit. gen. Eisenhovver 
patsai asmeniai ėmė vado
vauti amerikiečių ir britų 
jėgoms Tunisijos fronte.

U. S. bombonešiai 
atakuoja naciu bazes

LONDONAS, lapkr. 15 — 
Didieji U. S. ir britų bombo
nešiai atakavo vokiečių sub
marinų bazes St. Nazaire ir 
La Pallioe, vakarinėse Pran- 

To visa reikalauja karo I cūzijos pakrantėse, praneša

Planuoja racijomtofi 
sviesta, sūrį, grietinę

WASHINGTON. lapVr. 15 
— Kainų administracijos o- 
fisas daro planus suvaržyti 
vartojimą ir racijonuoti 
sviestą, grietinę, sūrį ir šal- 
takošę. Sakoma, tas bus 
pradėta vykdyti prieš Kalė
das.

gamybos boardas. kurs ran
da, kad minėtų pieniniu

britų oro ministerija ir U.

Smarkios laivynų kovos vyksta 
Solomon salų karo zonoje

U. S. laivyno departamentas sako, 
kad abi pusės turi nuostolių
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VVASHINGTON, lapkr. 15. 
— Laivyno departamentas 

! praneša, kad Solomon salų

Laivynas sako, kad šios 
kovos iškilo, kai U. S. karo 
laivai susimetė bombarduoti

karo zonoje, ypač Guadal- j japonų pozicijas Guadalca- 
canal salos apylinkėse, vyk- j nai saloje. Netrukus pasiau
sta U. S. ir japonų laivynų ko ten japonų laivai ir ėmė
kovos.

Prezidentas pasirašė
18-19 m. amžiaus 
drafto bilių

WASHINGTON, lapkr. 15.
— Praeitą penktadienį pre
zidentas Rooseveltas pasi
rašė kongreso pravestą 18- 
19 metų amžiaus jaunuolių 
karo drafto bilių, kuriame
nėra vienerių metų mankš-

sama, kad “ašies” jėgos šias pozicijas jau apleido. Sąjun-|tos provizijos. Atstovų rū- 
gininkai grąsina “ašies” saloms ir pristatymui ^aro me
džiagos iš Italijos į Libiją.
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t "Draugas’' Acme teiepnotol

Sąjungininkai žygiuoja Tuniso ir Bizerte linkui. Prane-

Costa Rica nuvijo 
ašies submarinu

SAN JOSE, Costa Rica,

Išdaviku byloje 6 
pripažinti kaltais

CHI.CAGO, lapkr. 15. — 
Federaliniam teisme vakar

lapkr. 15. — Oficialiai pas- pasibaigė byla šešiems natų
kelbta, kad Costa Rica pak-| ralizuotiems _ vokiečiams:
rančių apsaugos patruliai 
netoli Panamos perkaso at
mušė ašies submariną, iš 
kurios, regis, norėta išlai-

Hans Haupt ir jo žmonai 
Erna, Walter Froehling ir 
jo žmonai Lucille ir Otto 
Wergin su žmona Kate. Vi

pinti vyrai gauti sau reika- s* ^uvo kaltinami šalies iš- 
lingos provizijos. Submari- 
nas atsišaudė ir paskiau 
dingo.

Kap. Eddie Rickenbacker ir jo 
sankeleiviai rasti Pacifiko vandenyne

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Laivyno departamentas 
vakar paskelbė, kad Pieti
nio Pacifiko vandenyne ras
tas ir išvaduotas pirmojo 
pasaulinio karo žymusis la
kūnas kap. Eddie Ricken
backer. kurs su kitais dviem 
savo palydovai? guminėje 
valtyje plūduriavo vandeny
ne nuo spalio 21 d., kai ne
tekus gazolino lėktuvas nu
sileido į bangias.

ne rastas kap. Rickenbac- 
kerio lėktuvo skridikas kap. 
William T. Cherry, Jr. Tad 
susimesta energingiau ieš
koti ir kitų.

Su kap. Rickenbacker val
tyje rasti pulk. H. C. Adam- 
son ir pvt. J. F. Bartek. Šis 
pastarasis rastas sunkiai 
sergąs. Bet, sakoma, pasvei
ksiąs. Toj pačioj valty bu
vęs ketvirtasis, puskar. A. 
Kaczmarczyk. Balaitėje ras-

davikiškumu. Prisiekę teisė
jai — 8 moterys ir 4 vyrai 
— visus pripažino kaltais.

Federalinis teisėjas Wi- 
lliam J. Campbell pranešė, 
kad ateinantį penktadienį 
jis paskelbs visiems šešiems 
bausmę. Įstatymais numaty
ta mažiausia bausmė kiek
vienam po penkerius metus 
kalėti ir po 10,000 dol. bau
dos. Didžiausia bausmė — 
mirties bausmė.

Catalina jūrinis lėktų- ' ti: Įeit. J. C. Whitaker, Įeit. 
vas kapitoną su- dviem aan-' J. J. De Angelis ir štabo 
keleiviais rado apie už 600 puskar. J. Reynoalds. šių
mailių šiaurių link nuo Sa
moa salų. Kitas lėktuvas ki
tus tris kapitono palydovus 
rado tos apylinkės mažoj sa
la; tė j. Dar vienas sankelei- 
vi8 buvęs su kapitonu vienoj 
valty prieš keletą dienų mi-

S armijos orinių jėgų vado- ręs ir vandenyne palaidotas.
produktų daug reikia armi- vybė. Sako, iš šios išvykos Tai puskar. Kaczmarczyk.
jai ir “lend-lease.” 1

visi bombonešiai grįžo. Prieš porą dienų vandeny-

trijų stovis nežinomas.
Kap. Rickenbacker yra

Eastem Airlines prizidentas. 
Jia yra specialinėje armijos 
tarnyboje. Karo sekretorius 
Stimson jį buvo pasiuntęs 
armijos orinių jėgų misijos. 
Su aštuoniais sankeleiviais 
jam skrindant iš Havajų sa
lų netekta gazolino.

atakuoti U. S. laivus. Pas
kiau laivų kovos kilo ir ki
tose Solomon salų apylinkė
se. Laivų kovos vyksta pa
vieniui, arba mažomis gru
pėmis. J šias kovas įsikišo 
ir lakūnai su bombonešiais 
ir koviniais lėktuvais.

Laivyno departamentas 
sako, kad abi pusės turi 
nuostolius. Tačiau smulkme
nos nebus žinomos iki susi
rėmimai baigsis. Kada tas 
baigsis, niekas negali pasa
kyti.

Iš Tokijo, kaip paprastai, 
pasiskubinta pranešti, kad 
Amerika turinti toli dides
nius nuostolius, negu, japo
nai.

Sovietai atmuša 
nacius Stalingrade

niai tos provizijos nepripa
žino, o paskiau ir senatas 
tai padarė.

Numatyta, kad naujas bi
lius apims 700,000 iki 1,500,- 
000 jaunuolių. Bet prieš 
Naujus Metus jie nebus šau
kiami tarnybon, kadangi rei
kalingas platus pasiren-
girnas. Prieš Kalėdas, re-1 MASKVA, lapkr. 15. -
gis, bus šaukiami vedusieji j Paskutin5mis

trimis dieno-
vyrai, kurių dalis jau pa-
šaukta.

Civiliniai padėjo 
išvesti ilgąjį 
Alaskos plentą

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— U. S. vieškelių adminis
tracijos komisionierius Tho
mas H. MacDonald praneša, 
kad 1,671 mailės ilgą Alas- 
kos plentą U. S. armijos in
žinieriams padėjo išvesti 6,- 
000 civilinių darbininkų, 

f Plentas jau išbaigtas ir 
jau naudojamas civiliniams 
ir kariniams tikslams. Kelio

Hauptų sūnus Washing-' dedikacija ivVks laPkričio 
tone ru kitais savo sandratf- dieną, 
gaiš sabotažininkais nesenai 
užmokėjo savo galva. Chi
cagoj bylos metu paaiškėjo, 
kad šios pripažintos kalto
mis trys poros globojo ir 
slėpė Hauptų sūnų ir kitus 
kelis nacių sabotažininkus, 
iš Vokietijos submarinu 
slapta atvykusius į’Ameriką 
čia vykdyti sabotažą.

BERLYNAS (per radiją), 
lapkr. 15. — Japonijos pre
fektūrų gubernatorių konfe
rencijoje premjeras Tojo 
pareiškė, kad Japonija šia
me kare užima stiprias po
zicijas ir jis esąs tikras, 
kad J. A. Valstybės ir Bri
tanija būsiančios nugalėtos.

mis Stalingrade vokiečiai 
buvo sukėlę keletą pašėlu
sių atakų, ypač fabrikų sri
tyje. Visos atakos atmuš
tos. Vokiečiai neteko keleto 
tūkstančių kareivių nukau
taisiais. Stalingrado gynė
jai visose pozicijose stipriai 
laikosi, pareiškia sovietų 
vadovybė.

Pietuose nuo Stalingrado 
rusų skautams vienoj vietoj 
pavyko užeiti už vokiečių 
pozicijų, kur apie 300 prie
šų nuniokota.

Kaukaze taip pat nacių 
atakos atmušamos.

Turės pasakyti, 
kiek kas turi kavos

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Kainų administracijos o- 
fisas praneša, kad tie visi, 
kurie turi prisipirkę ir pri-

Naciai apkraustė 
brazilu ambasada

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, lapkr. 15. — Čia iš-1 si krovę kavos, negalės
kelta aikštėn, kad vokiečių I džiaugtis, kad jie apsirūpinę 
kareiviai užpuolė ir išgrioz- kavos ištekliumi.
dė brazilų ambasadą Vichy, 
Prancūzijoje.

Brazilija yra kare su Vo
kietija, bet su Vichy vy
riausybe nenutraukusi dip
lomatinių santykių.

LONDONAS. — Gautomis 
žiniomis, prancūzų karo lai
vynas pasilieka Toulone. 
Laivyno vadas nusprendė 
laivų nepaduoti naciams.

Sako, kiekvienas, kurs tu
rės gauti “War Ration Book 
No. 2”, turės būtinai pasa
kyti, kiek jis turi kavos ir 

Į iš knygelės bus išplėšta ati- 
, tinkamas turimos kavos 
1 kiekis ženklų.

Bus tokia pat procedūra, 
kaip pradėtn racijonuoti 

j cukrus, kai kiekvienas tu- 
| rėjo pasisakyti, kiek daug 
I turi cukraus.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
"Dano" red. M. Zojos St«i, k? pareiškė 
50 m. amž., sukaktis Motery Tarybos narė

(LKFSB). — Dabartinis Philadelphia,* Pa. — Lap- 
LRKSA organo “Garso” re- pričio 4 d. Laikytam lietuvių 
daktorius Matas Zujus yra susirinkime, reikale vajaus 
gimęs 1892 m. rugp, 14 d., I pirkimui War Bonds, Inter- 
Ciudiškių kaime, Klebiškio j national Institute Moterų Ta 
valsčiuje, Marijampolės aps. į rybos komisijos narė, Ra- 
Mokėsi Prienose. Seinuose ir 1 manauskienė -Romane pasa- 
Valparaise, (Indianos valst). i kė: “Apskaičiavus, kiek ko- 
“Šaltiniui” ir “Vilčiai” pra- kios tautos yra aukojusios 
dėjo rašyti korespondenci- ('Amerikos Raudonajam Kry 
jas 1911 m., Amerikon atvy- žiui, pasirodo, kad lietuviai 
ko 1913 m. spalių t mėnesį daugiausia aukų įteikę »Rau- 
1914 m. kovo 10 d. tapo sa- dona j am Kryžiui Philadel- 
vaitraščio “Draugo” redak- phijoje. Apskaičiavimas pa
či jos nariu. Cia dirbo pusan 1 darytas tarptautiniam susi- 
trų metų. Po to 8 mėnesius Į rinkime. Skaitant nuošim- 
dirbo dienraščio “Kataliko”
redakcijoje. 1916 metais ru-

čiais, kiek kurios tautos žmo 
nių gyvena Phila., lietuviams 

denį Vyčių organizacijos priklauso pirmoji vieta”. Ta
centras pakvietė redaguoti 
ir administruoti “Vytį”.

pačia proga ji prisiminė ir 
Navy Day, kada lietuviai

Jam redaguojant “Vytis” iš maršavo parade ir Lietuvos 
8 puslapių išaugo iki 32 pus i trispalvė buvo nešama, taip 
lapių. 1920 m, rudenį grįžo put ir iškaba: “Lithuania”. 
Lietuvon. Puolant lenkams, i Sako, “teko nugirsti iš sė- 
įstojo Lietuvos kariuomenėn j dinčių Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus narių, tėmijo 
paradą, gražių lietuviams 
komplimentų. O viena mer
gina atsistoja ir balsiai su
šuko anglų kalboje: ‘Plokim 
visi, čia lietuviai maršuoja. 
jie daug aukojo Raudonajam 
Kryžiui’. Tuoj ir pasipylė 
rankų plojimas lietuviams 
praeinant. pro sėdinčias A-

— Karo Mokyklos IV-ton 
laidon. Išbuvęs- Karo mokyk 
loję 5 mėnesius, perėjo Ka
ro Mokslo skyriun — “Ka
rio” redakcijon, ištarnavo 
7 mėnesius. Gyvendamas 
Lietuvoje bendradarbiavo 
katalikų dienraštyje “Lais
vė”; taip pat rašė į Wiikes-
Barre, Pa., leidžiamą lai- Į merikos Raud. Kryžiaus na- 
kraštį “Lietuvių Balsą” ir 
į kitus laikraščius. 1933 me 
tų rudenį grįžo Amerikon.
Porą mėnesių padirbėjęs 

* “Draugo” rędakcijęjp, ir Ka

res
Miestas pasipuošė 
naujais gatvėkariais

Jau ko ne visas miestai:
' talikų Federacijos sekreto- I pasipuošė naujais gatvėka-
riate, vėl buvo pakv.estas 
redaguoti “Vytį”. 1925 m. 
pavasarį vėl išvyko į Lietu
vą. Rudenį sugrįžęs Čikagon 
kelis mėnesius d.rbo dien
raščio “Draugo” redakcijo
je. 1926 , metų
mėn., užėmė LRKSA organo 
‘‘Garso” redaktoriaus vietą, 
kur darbuojasi ir šiandien. 
Jis yra Am. Liet. R. Kat. 
Federacijos centro valdybos 
nšrys, 1938 metais apdova
notas Lietuvos šaulių žvai
gždė. 1927 m. rūgs. 8 d. ve
dė Kazimierą Tamošiūnaitę, 
kilusią iš Pušaloto parapi
jos, Biržų apskrities. Zujai 
augina sūnus MAtą ir Kafcį 
dukterį Oną. Gedausi svei
kinimai sukaktuvininkui.

NEPAPRASTA NUOTRAUKA

\\\ A
("Draugas" Acme telephoto;

Šis paveikslas nepaprastai nutrauktas. Paveikslas nu
trauktas per skrajojančią tvirtovės skylę, per kurią bu
vo išmestos bombos į nacių submarinų bazę, Lorient, Pran
cūzijoje. Dvi bombos buvo išmestos pro lėktuvo bombų 
skylę ir tuojau buvo padaryta nuotrauka. Dūmai rodo, 
kad bombos pataikė.

Vestuvės per 
kalakutu diena

laimes ir toliau veikti vi
suomenės naudai. XXX

Racine Wis. — Lapkr. 26 Į Kiekvienas dažnai varto- 
d., bus tikrai šaunios vestu- jamas daiktas nustoja savo 
vės. Išteka Louise Dukshus, svorio. (Liaudies patarle).
iš šio miesto, už Louis Stan-*
kus, iš Kenosha, Wisc.

Jaunuoliai yra labai popu 
larūs jaunimo tarpe ir vei
kia ne vienoje organizacijo-

Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti iš/naldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).

riais. Įsėdus važiuoti, jau 
tiesi geriau negu kokiam au
tomobily. Nekrato, nebarška įe_ Louise DukS)iu8 jau an 
dantys, kaip kad būdavo se 
nuoju gatvėkariu važiuojant.
Važiuodamas lengvai gali

trą sykį eina pirmininkės pa 
reigas Sodalicijoje ir yra la 
bai veiklu Šv. Cecilijos cho-

balandžio i rašyti. Žmonės naujais gat- ro nar®- Jaunasis, Louis 
vėkariais labai, patenkinti, j-Stankus, Kenoshoje yra val

dybos šv. Vardo Dr-je

Meilė , duoda šviesos dar
bui. (ANON).

ir
K. D ėjo tas pareigas per kelis 

pastaruosius metus. Nuolat 
Dievo jėga galingai vei- dalyvauja tos kolonijos cho- 

kia darbščiuose, bet ne tin-' ro parengimuose.

DR. VAITUSH, OPT.

giniuose ir apsileidusiuose..

W(UK SIUP’O
1945 W.»l 35* Strtri I

MODERN
COMPI11E

ADVANCED FMOTOCRAPH Y

I.O'VtiC

i’HOM. I.AFAYFTTL 2 ”10

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akly visam <y- 
reninui. Saugokite jas. leisdami 
Uegaamlnuotl Jae modernUklausla 
metodą, kuria regAJImo mokslas 

gali sutelkti.
METAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie paAaltns
riša aktu įtempimą. ..

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

OrTOMETKIOTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampan it-toe
Telef onaai GAS AL Oftes. CMoagr 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki I'M p. m 

Tredbul. lr Mtad 1:10 k. m. 
1*1 1*ne » m

Palengvma aklų įtempimų, kuris 
e*ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregysto- 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
ae atsitikimuose egzaminavimas da-

Pntaikin* akiniu, ***** “Tžiausias klaidas. Speciali atyda at-
a taa k o mingai u* kreipiama- t mokyklos vaikus.

Linkime jaunuoliams daug

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

prieinamų kalną

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St
e

Telefonas:
Calumet 4591

ML BADIO PATAISYMO 
PABAUBTEB: 

VAKAR MRS

U

Kreivos akys 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki B m. 
▼ak. Seredomis nuo pietų, • Me

delio] pagal sutartį
Daugely atsitikimų akys 

be akinių. Kainos pi

4712 South Ashland Av.
TABDS ia»

S0S

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
9n/±u/uui. 

Protection 
Tor v our 
Aa'.Tty.d

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir Ugi 95.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

________ — 4fl Metai Sėkmingo Pataraarimn 1 —

KEISTUTO'SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. OALUMET 4118 Im. M. Mani*, Sae'y. 8288 RO. HALSTED OT

LRKSA NAUJŲ NAMŲ VAJŲ PASKELBUS 

Praverkime didžiausia ir sdkminęiausia
rri aLt ll i T I 13 AO u n 1 i JI u oiiivuilltuviję pu LiVn.JR Vufiavu

Su lapkričio 1, šių metųjjų kartą. Kur tik veikia pil-
prasidėjo generalinis LRKS 
A naujų narių vajus

Vykdomoji Taryba kvie
čia į cterbą visas apskritis, 
visas kuopas, visus narius, 
visus Susivienymo prietelius 
ir rėmėjus

Kurios kuopos neturite iš
rinkę organizatoriaus, arti
miausiame susirinkime išrink 
kitę. Kuo greičiau, tuo ge
riau. Kuo didesnis skaičius 
-kuopų ir jų organizatorių 
aktyviai stos vajaus darban, 
tuo rezultatai bus geresni.

namečių skyriai, ten turėtų 
atsirasti ir jaunamečių sky
riai. Lietuviško jaunimo yra 
daug. Vieton giedoti tauti
nio išmirimo raudas, pamė
ginkime jaunimą organizuor 
ti. Tai daugiausia priklauso 
nuo tėvų. Jei tėvai norės ir 
įkalbinės savo vaikams ra
šytis prie Susivienymo, jie 
anksčiau ar vėliau tą pada
rys. O įkalbinėt ir raginti 
reikia. Susivienymas yra vi
sų narių turtas. Vyresniems 
mirštant jis turi pereiti į

Kuopų organizatoriai gaus jaunesniųjų rankas. Sunkiai
nustatytus komisus.

Gerbiamą dvasiški ją pra-:
šome ateiti į pagalbą savo 
kooperacija, savo įtaka. Kle
bonai prašomi globoti kla-

išaugintas, rūpestingai tau
pytas Susivienymo turtas 
turi pereiti į savųjų vaikų 
rankas, o ne į svetimas. Da
bar Susivienymo jaunamečių

sės, o jei laikas neleidžia, kiasės • sutvarkytos moder- 
pavesti tas pareigas savo a 
sistentams.

Kiekvienai klasei kvota — 
bent 30 naujų narių.

Centras pagamino brošiū
rėles lietuvių ir anglų kal
bomis su svarbiausiomis in
formacijomis ir paaiškini
mais apie Susivienymą, apie 
klases, mokesčius, rezervus 
ir t. p. Tos brošiūrėlės žy-' 
miai palengvins organizato
riams darbą. Kam tik jų rei
kia, kreipkitės į centro ofi
są, kurie be atidėliojimo pri
sius.

šio vajaus metu ypatingą 
dėmesį atkreipkime į jauną-

niškiausiais būdais. Jos tu
ri rezervus ir atsiskaitymo 
vertes.

Susivienymo vadovybė 
kviečia pasidarbuoti, kad po 
šio vajaus visi galėtume pa-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1820 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IAtaiso.

Ofisas tr Akintų Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED 8T. 

kampas S4th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 Bd 8

I
t

NEW VIOTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekornota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. Sflth PLACE 
Phone: YARde 2880

Pilnai Įisugtoa MedUcoe Depart- 
mmtas gyd' mui riaoklų ligų — 
smerktų Ir liflatklnlų.
PHoal {rengtas ChirargUos De- 
partmentas, kur svarbias Ir ma
žesnes operacijas atlieka etsako- 
mingl Chirurgal-Daktaral.
Pilnai įrengta JPIiysiothcrapy De- 
partnicntas prltkaitant Dtather- 
my, Ultra Vlotot Ray, Stnusoldal 
Ir kitas moderniškus metodas 
gydymo.
Pilnai įrengtas X-Ray IK-part-' 
mentaa daktarams Ir pacientams. <
Nė rimam vertam ligonini ne
bus atstumta, dėl stokos ptntgu, 
geriaasias gydymas Ir .prieitam. 
Kas Muk mokesčio, susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI.

AMKRIK08 UBTtlVTŲ DIMEtKBŲ DRAUGUOS 

TsL OANal 8189
DR. S. ME2tS

GYDYTOJAB B OHBUBOAB 
22<n WMt Ceramk Rd.

Valandos: 1-3

Ofiao toL VlRginia OOSfl 
Bsaidandjos toL: VBVMfr «*

DR. T. DIINDffilS ;
•TDTTOJAB B OBBUROAB 

-. 4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—3 ir fl—AMO P. <M 

Trečiad i estais pagal sutartį.

Res. flflfifl 8. Talman Ave.
Res. Tel. GfeOvehOl 0«17 
Offlce Tel. HEMloek 4848

DR. J J. SIMDNRITIS
BTDTTOJAB B OMBURGAB

Vii.: 2-4 ir 7-fl vflk. 
Ketrirtoč ir Nedėliomis 'Suaitanm. 
2423 VVest Marąuette Rd.

1-3 popiet lr 7-8 v. vak. 
Trečiad. ir MKad. va

karais ofisas uidarytaa. 
RBŽIDBNOLIA:

8241 Waat 66th Place . 

TsL REPnbHo 7M8

TsL TARds SM1.
8107.

OR. A. J. HERTMSH
GYDYTOJAS B OBBlBOAB,, 

Ofise vėl - flt* 1-8: nae'lDMB Bfl
756 West 35tb Street

TU. GANU 0B57
Bas. tat: PROSpect VflBB

DR. T. I. niMBRB
GYDYTOJAI B 0MBUR0A& 

I6B1 So. Halsted Street •
BtaflltaĮjjJa: flflflO Bo. iflttoSlin Ava.
VALANDOS: n v. ryto iki 9 popiet 

6 iii 9 vai.

SKAITYKITE “DRAUGI”

sidžiaugti ir pasididžiuoti re
zultatais. Pasirodykim susi 
pratusiais žmonėmis, bran
ginkime kas yra mūsų pa
čių sukurta, išauginta. Tu
rėdami stiprų Susivienymą, 
turėsime daug didesnės įta
kos Amerikos gyvenime, iš
tiesime pagalbos ranką mū
sų senai tėvynei Lietuvai j£ 
kovoje už laisvę ir nepri
klausomybę.

Žodžiu, kam tik apeina lie
tuvių tautos ateitis, gerovė, 
savišalpa, labdarybė, katali
kiškos ir lietuviškos kultū
ros reikalai, tuos visus kvie
čiame stoti į bendrą darbą 
— augint mūsų Susivienj 
mą.

BUY
ONITED STATES

DEFENSE
■ OKOS

ANO

STAMPS11111
ADVOKATAS

WHffNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-t 
valandos vakare.

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

fUnm 2014 Tkl STA to 7K72

A. A. SLAKIS <
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofise Tel. Central 1824 
Valandos: 0 ryto iki 4 popiet..

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį Kitomis valandomis pagal sutf

LIETUVIAI' DAKTARAI

DR.
PHYBIOIAH AND BUR8B0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki *4 ir nuo fl iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offlce toL TARds 4787 
Namų tel PROspeet 1930

H f. ATKOČIŪNAS'
DANTISTAS

M46 So. 40th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvntadsenuua 

ir Penktadieniais
Valandas: 10-12 ryte, 2-fl, 7-9 P. M. 
d 147 S. Halsted St, Chicago 

PinnadMiuaas, Trečiadieniais 
ir Mtadiemsis 

ValaMfl—: 3 — 8 popipt,

TeL YARda S846
BR.C.KEŽEUS :

DANTISTAS 4

4645 So. Ashland Avenue 
aru 47tb ttreet

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
nUrtį.

TėL YABds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
RĖDYTOJAS Ot CHIRURGAS 

IB AKINIUS PBITAIKO 

744 West 85th Street £
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

Ofiao T«L ............ VlRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
•LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vi 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari!

mm: MEMIook-0848

DR. PHERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVeetern Ave. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7ikifi 

Nedėliomis pagal sutartį

TsL Oioero 1404

DR. S. R. PALUTSIS
0YDYTOJA8 B CkoVlGAB 

Kamp. IStos gat. Ir 49th Ct 
OFISO VALANDO8:

• Ud 4 peptot 7 fld • vakare
ir pfur&l luUrti.

Res. J625 So. 50tti Avenue t 
>Si Otosro Mfl4

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne

Ofiso Tel. LAFayetto 3210
Rez. Tel. LAFayetto 0004 

Jeigu Neatsiliepta — 
Aauk KEDzio 2868 

VALANDOS:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
”4729 So. Ashland A vėl

(2-troa lubos)
Tei. MIDway 2880 Chicago, 11]

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRUROAS 

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso TeL: Yards 0994 
Rea. TeL: Kenwood 4800

VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 r. v«
Nfldeiiouus ana 10 iki 12 vai. di«

DR. A. JENKINS
(Lėetuvu) 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 
2500 West 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
.pagal sutartį 

Ofiao telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

Vieni imonėe darbuojasi] 
kaip bitės rinkdamos med 
uuo kiekvienos Rėlėe, o kil

Pirm., Antr’"Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tik 
Penkt., Befltad. 8:30 Iki 9:30 vak. niwwiJlft

Sekmad. Pigai Sukurtus



I
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(Pabaiga)

Mane recenzentas kaltina, 
kad aš paimąs nesvarbų, 
bet įspūdingą faktą, ir ne
kreipdamas dėmesio, ar tas 
turįs kokį ryšį su istoriniu 
faktu, iš to padarąs istorinę 
pažiūrą, štai jo pavyzdys: 
Vytautas buvo didelė istori 
nė asmenybė, iškeldamas jo 
neatsiektos karūnacijos fak
tą, autorius mėgina padary
ti jį Lenkijos priešu. Tuo 
tarpu gi tas pats Vytautas 
buvęs Lenkijos-Lietuvos 
Unijos kūrėjas, ir jo para
šai figūruoja ant kelių tos 
Unijos dokumentų.

Mano recenzentas skaito, 
kad Vytauto padėjimas pa
rašų ant kelių dokumentų į 
yra labai svarbus faktas, 
tuo tarpu jo neatsiekta ka
rūnacija, dėka lenkų intry- 
gų, yra visai nesvarbus fak
tas. Mano recenzentas ne
nuginčija, kad Vytautas sie
kė karūnacijos, o jeigu taip, 
tai ką tas rodo? Artas tik 
nerodo, kad Vytautas prieš 
mirtį nenorėjo savo įpėdi
niui Lietuvos palikti Didžio 
sios Lietuvos Kunigaikšti
jos stovyje, o norėjo ją pa
likti lygiateise su Lenkija 
valstybe* šitas faktas mano 
recenzentui nesvarbus, bet 
jam yra svarbus faktas, kad 
Vytauto parašai figūruoja 
ant kelių dokumentų.

Kalbėdamas apie Suvalkų

sutartį S. K. sako, kad aš 
ją taip pat paduodąs origi- 
nalėj šviesoje ir nepasakęs, 
kad Lietuvos armija 1920 
metais kooperavusi su So
vietais ir kad Lietuva fakti- 
nai buvo kare su Lenkija.
Anot mano recento išeina, 
kad kooperavimas su Sovie
tais 1920 poetais buvo kri
minalas. Bet juk tas yra, 
kaip amerikonai sako, “old 
stuff”. Lenkai mus nuolat 
kaltindavo kooperavimu tai 
su sovietais, tai su vokie
čiais, žiūrint, kaip tas jiems 
naudingiau. Jeigu jau 1920 
metais buvo kriminalas koo , atitinkamų valstybių parla- 'vai jis yra sostinė, jis yra 

| mentų, bet ji net nesuspėju- jos praeities didybės liūdi- 

si įsigalioti. Siūlau savo re- ninkas ir ateities įkvėpimo 
cenzentui apsvarstyti tokią skatintojas. Mes tik geidžia 
moralinę galimybę: Kas, jo ' me ir trokštame, kad lenkai 
nuomone, būtų labiau nusi- tą suprastų lygiai kaip mes 
kaltęs moralei — tas kuris linkime lenkų tautai atgau 
pasirašys gera valia sutar- ti laisvę, patys gi laisvės 
tj, užtvirtins ją formaliai vi siekdami, norime, kad len- 
sose juridinėse institucijose kai ir kitų aspiracijas su- 
ir po kelių metų pamatęs, Į prastų. Jeigu iš šito taška- 
kad ji jam nenaudinga, su- regio recenzentas S. &. paž-

... Protect Your Home 

from Tuberculosis

peruoti su Sovietais, tai 
koks skirtumas šiandien?
Lenkai šiandien kooperuoja 
su Sovietais, bet to jiems 
lietuviai neprikaiš'oja, nes 
tokio kooperavimo reikalau 
ja nepriklausomos Lenkijos 
interesai. Lyg'.ai panašiai ei 
gėsi ir lietuviai 1920 metais.
Kol Sovietų armjos veržėsi 
į Lietuvą 1919-20 metais, 
lietuviai nuo jų gynėsi, ly
giai kaip ir nuo lenkų. Po 
1920 metų liepos 12 dienos 
sutarties su Sovietais pasi
rašymo mes jokių ginčų ne
beturėjom su jais ir todėl, 
mano nuomone, nieko nėra 
baisaus, jei buvo kooperuo
ta, kiek to reikalavo Lietu
vos teritorijos gynimas nuo 
kito užpuoliko — Lenkijos.

Štai prieiname prie Suval 
kų sutarties. S. K. sako, jog 
jam esanti misterija, kad aš čiai Lietuvos! Respublikai.

laužys, ar tas kuris jau ra- 
šydamasis sutartį vienoje 
rankoje laikys plunksną, o 
kitoje — peilį, stengdama
sis nutęsti laiką ir laukda- Į 
mas progos, kada jis savo 1 
kontragentui galės smogti į 
nugarą, kaip dabar sakoma, 
“stab in the back”. Suvalkų 
susitarimo sulaužymas iš 
Lenkijos pusės ir buvo tas 
“stab in the back” jaunai, iš 
karo griuvėsių besikelian-

velgtų į mano knygą, tai jis 

joje rastų išlaikytą ir meto 

dinį kriterijumą ir mokslinį

‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAFGAS” HFI.P WANTFO 
ADVKRTIHINO DEPARTMENT 

127 Ko. RMrltorn HtrM
Tel.! RANdoloh •4S1-MD9

11EI.P \VANTED — VYRAI

REIKALINGI REI.T ir BRII.M SAN- 
PERS. Patyrę. Pastovūs įlaihal. Al 
atšaukite sekančiu antrašu:

1311 MEST 47TH STRFI7T

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas tr 

i Išnešioti skajtytojama Inikrnflčlus. Pi
niginis atlyginimas lnb'i geros At- 
sIAauk’te i “I)RAUCO•’ RASTINI?,
2334 So. Oakley Avė.. Oh'cato. III..

SCREW MACHINE OPERATORIAI 
reikalingi dirbi 1 west aide. Darbas 
su overtime. Pašaukite:

KEDZIF 298H — MR. W ATKUS

VYRAI 30 - 55
Dirbti moderniškoje "eorrugated" 
hakaų dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. 55 reniai j vnl. pradžiai 
Viršlaikis jei norėsit. Atsišauki! nuo 
9 iki 11 ryto ir nuo 2 iki 5 po pietų.

J. II. STONE X SONS 
4200 VV. 42nil PUue

HFT P VVANTF.D — MOTTRYs

OPERATORĖS, patyrusios prie pov- 
or siuvimo maAlnu. Guli uždirbti not 
$25.0<» į savaitę ir o vertime. NukiJ 
Ir <lb»ru, sliiflnl, tulpgl Ir Uiiklnai. 
Nepaty rusjua iiierglniiM priimu m i.’- 
mokinimui, 40 (••♦nių į valaiul:> IS
pradžios.
•IT H FLOOR — <124 \V. ADAMS ST.

MERGINOS 17 — 35
Prie lengvų dirbtuvės darbą moder
niškoje • riirrugated” liuksą dirbtuvė
je. 45 reniui j vai. pradžiai. Viršlai
kis, jei norėsit Atsišauki! nuo 9 iki 
Ii rylo ir nuo 2 iki 5 popiet.

.1. II. STONE A SONS 
42IMI \V. I2ml PUue

■i’- 1

MERGINOS 17 — 35 SKELBKITES DRAUGE’
Trio švarią Ir lengvu dirbtuvės dar
bą. Patyrimas nereikalingus. Valan
dinė mokeslies rala mokama kompa
nijos laike mokinimo. laibai gera 
t runsportari ia. Atsineškite gimimo ar 
krikšto liudijimų. Atsišaukit tarp X 
ryte iki 4:30 vai. popiet bile papras
tą. dieną.

IK MP IIAIRPIN AIFG. CO. 
1936 So. Prairle.

PARDAt imi i

fUJkcdflfouf^iUf,ri4Jitk
WAH BONUS

The 50-caliber Browning machine

fis one of the most efflclent short1 
g e weapons used by U. S. Fight-1 
forces. It is effective at rangės' 
to 2,000 yards and fires about

forty-flve caliber bullets per 
minute.

paliaubų susitarimą (armis- 
tice) vadinąs sutartimi 
ftreatyj. Taip, ir iš teksto 
matyti, kas tai per doku
mentas, kuris gal ir neturi 
visų tų atributų, reikalingų 
pilnai sutarčiai, bet mums, 
lietuviams, ji yra sutartis

Man labai nemalonu šiuo 
metu kelti tą taip opų ir ne 
malonų lietuvių-lenkų santy 
kių klausimą, kada tų dvie
jų tautų laisvės egzistenci
jos klausimas kybo ore, bet, 
pagaliau, kągi darysi, jei 
S. K. šaukia, vilką iš miško.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma- 
chine gun costs approximately $600.. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-flre guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur- 
cbase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 

jBond* every pay day will do the 
trick. U. S. Treasury Dtfartmcnl

A.

ADOMAS TOMAŠAITIS
Ovveno 1O440 S. Michlgan Av 
Mirė Lapkr. 13, 1942. 7:10 v 
vak., sulaukęs senatvės.

Gimęs l.ietuvoje. Kilo ‘.S 
Kauno gubernijos. KraglAkių 
parap.

Amerikoje Iftgyveno 45 m.
Paliko dideliame nullfidime 

žmoną Marijoną < po tėvais 
Bardauskail ė). sfini) Povilą. 
5 dukteris: Stanislovą Ir žen
tą Arthur Rinnmnn. Bronisla- 
vą ir žentą Frank Kloucsk. 
Mikasę ir žentą Robert. Evans. 
Oną Ir žentą Steve I.aBarba- 
ra Ir Marijoną; 10 anūkų. Svo- 
garką Oną BrazAtiakienę ir 
ftvogerką Rozaliją Urbonienę Ir 
jų Seimas ir daug kitų giminių 
bei pažįstamų.

• Kūnas •pašarvotas Panozzo 
Bros koplyčioje. 252 E. 15th
Btreet.

Laidotuvės |vyks anlradienj. 
lApkr. 17 d. Ift koplyčios ’R: 30 
vai. ryto bus atlydėtas ) Visų 
ftventų parap. bažnyčia, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtos | 8v. Ka
zimiero kapines

Nuoftlrdžial kviečiame visu* 
gimines, draugus Ir pažįstamų* 
dalyvauti Alose laidotuvėse

Nuliūdę ž.HVins, Mintis. Duk
terys, Aental. Anūkai, ftvogcr- 
kna Ir Gint Mes.

SKAITYKITE “DRAUGI

pilna prasme, nes ant jos yra vjen0 vis Uk nega,iu autiR
Lietuvos delegatų parašai, ' u recen2entu, kur jis išve.
ir to mums užtenka. Mano . , , , .

„ , . I da, kad Vilniaus klausimas
recenzentas, nori susvelnm- I

yra tik mažareikšmis ginti ir net pateisinti jos su
laužymo faktą vien dėl tos 
paprastos priežasties, kad

čas. Taip, didelei Lenkijai 

Vilnius yra tik dar viena

ji netik nebuvo ratifikuota t miestas, tuo tarpu kai Lietu

•ja. i

&

Lr: «

•F* (Įsteigta 1889 m.)

PETER TROOST 

MONUMENT CO
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJA1

ŽENKIAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ŠI firma vlrS 50 m. tos 
pačios Šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDOTONAL COST

Memorials Erected Anywhere

Workmanshlp and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lovvest Priees.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGI 
-----------------»

KRK1P KTT18 PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
ChAmbep of Cocmerm.

REZTOENCT J A i 
5919 Sonth Troy St 
Tel. REPnblIc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; ftAtad. Ir Sekm. 9-6 vai

Member of the Idthnahlaa
MODERNI flhrtdM PARODA: 
4535 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

SAN FRANCISCO. — 
Drafto boardii karo tarny- 
bon šaukia vedusius vyrus 
nes nevedusieji jau išran 
kioti.

SUPAŽINDINKITE RITUS
SU DIENR. “DRAUGU*

PARDAVIMUI KKAVTUVe
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. \Valter Nntow. 2200 W. »7th SL 
Chicago, III., tel. LAFayette <1090.

PIGIAI PtRSinUODV — pi i'NK- 
SNINfiS KAI.DROS IR PADUSKO3. 
Atsikreipkite sekančiu antrauu:

3117 SO. UNION AVENUE 
arba pašaukite------- VIUtnry 2213.

I#FENSE
Žmogus gali tapti žmogum

objektyvumą. A. Simutis per auklėjimą. (Kantas).

NULIŪDIMO VALANDOJE

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
^BONDS

ANDSTAMPS

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

ON SALt ATIDI'R POST OFFICEO

Ar jums skauda 
kojas?

Daug žmonių kenčia nuo 
skaudančių kojų, bet mažai 
kas žino kad labai dažnai ne
gerai pritaikinti batai yra 
priežastimi t ų skausmų. 
Taipgi, nevisi žino, kad tie 
skausmai gali būti prašalin
ti pasinaudojant specialisto 
patarnavimu. Šis patarnavi
mas yra gana platus: batai 
yra pailginti arba paplatinti, 
patentuotos paduškaitės ar
ba “pads” yra pritaikomi 
jūsų kojoms, ir įvairūs kiti 
patarnavimai kaslink kojų 
yra teikiama.

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

i
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390). au Povilu šaltimieru.

Žmogus be draugo, tai de
šinė ranka be kairės.

Ne žieve, bet vaisium bran
gus medis sodo; ne rūbai, 
bet darbai žmogaus vertę 
rodo.

Mano garbė yra mano gy 
venimas; šie du dalykai ne 
atskiriami. Atimkite mar 
garbę, ir aš neteksiu gyve
nimo. (Šekspyras).

Svarbus pranešimas
Dienraščio “Draugo” Me

tinis Koncertas įvyksta Va
sario (Feb.) 21 d. 1943 m. 
SOKOL salėje, Chicago, III. 
Būsime labai dėkingi jei 
vengtumėte rengti svarbes
nį parengimą minimą dieną.

“D R A U G O” 
ADMINISTRACIJA!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 I.ITUAN1CA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8573

P. I. RIDIKAS
8854 RO. HALSTED 8TREET 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

I. J. ZOLP* <
1646 WF,ST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-89

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WF.ST 28rd PI.ACE

Tel. PULLMAN 127(1 
Phone CANAL 2515
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Advertising ln “Draugas” bringa best t-eaults.

DRAUGAS
> •
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tama — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse- prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris —- 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

DRAUGAS šeštadienis, lapkr. 14, 1042

Laisvė visiems ir rasų tautai

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

Entered as second-Class Matter Ms'ch 31, 1916 st Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Japonijos strategija ir Afrikos invazija
Japonų karo vadai sutiko au didžiausiu entuziazmu 

Amerikos laikraščiuose skelbiamą Amerikos militari- 
nių autoritetų pareiškimą, kad, esą, pirma reikalinga su
triuškinti Hitlerį Europoje, o paskui atkreipti visą su
koncentruotą Amerikos karo galybę prieš Japoniją.

Japonų karingų imperialistų aukščiausias troškimas 
yra užkariauti pasaulį. Vienas didžiausių kliuvinių tiems 
troškimams vykdyti yra galinga vokiečių kariuomenė 
Europoje.

Juk ir Hitlerio toks pat troškimas.
Hitleris linki japonams pasisekimo, kare eu Ameri

ka ne dėl to, kad nori pagelbėti japonams veikiau at
siekti savo tikslo — pasaulį užkariauti, bet dėl to, kad, 
versdama Ameriką ko daugiau karo jėgų siųsti į Ry
tus, tuo pačiu silpnina jos karinį pajėgumą Vakaruose 
ir tokiu būdu gelbsti vokiečiams siekti savo tikslo. Ly
giai dėl tos pačios priežasties japonai džiaugiasi, kad 
Amerika pirmoje eilėje stato Vakarų frontą, o *ne Rytų.

Kaip vokiečių aukščiausiems tikslams nepakeliui, kad 
Japonija per greit nugalėtų Ameriką Rytuose ir pati 
taptų galingiausia valstybė pasaulyje, su kuria vėliau 
reikės žūtbūtinėje kojoje susidurti dėl pasaulio valdy
mo, lygiai dėl tos pačios priežasties japonų aukščiau
siems tikslams nepakeliui, kad Vokietija per greit su
maltų Rusiją ir Ameriką Vakaruose.

Japonai nepuola Sibiro veikiau dėl to, kad nenori pa
greitinti ir palengvinti Vokietijos pergalės Rusijoj, ne
gu kad rusų bijotųsi. Sibiras vis tiek jiems teks — taip 
jie galvoja.

Japonai tikėjosi, kad karas Europoje Užsitęs dar bent 
ketverius metus. Per tiek laiko įtempto kari&vimo Vo
kietija, Rusija ir Amerika jau ant kojų nebepastovės. 
Tuo tarpu Japonija bus sukonsolidavus savo naujai 
užkariautas žemes, eksploatavusi gausius žemės turtus, 
įvedus visoj Azijoj — o jau gal ir Indijoj — “naująją 
tvarką” ir išugdžiusi galingiausią pasaulyje kariuome
nę, puikiai prirengtą ir ginklais ir prityrimu naujiems, 
pMtesniems žygiams į Europą ir Ameriką.

Deja, Amerikos invazija Afrikoj sudavė stiprų smūgį 
toms svajonėms. Karas,gali neužsitęsti ketverius me
tus. O kas dabar žino; — gali ir dviejų neužsitęsti. Be 
to, Amerikos karo jėgoto nesilpsta, bet stiprėja. Už dvie
jų metų Amerikos gali būti galingiausia kariuomenė pa- 
seadyje. Stiprėja ir Amerikos santarvininkai. Jungtinės 
Tautos pradeda pereiti į ofensyvą, o Hitleris į defen- 
syvą. Jo karo jėgos žymiai silpnėja.

Taigi, ši nauja padėtis, be abejonės, verčia japonus 
reviduoti savo planus — rengtis gintis. Bet kad būtų 
galima sėkmingai apsiginti, jiems dar reikalinga už
kariauti visas bazes, nuo kurių amerikiečiai galėtų pra
dėti savo puolimą. Paskutinė ir stipriausia tokia bazė 
yra —Australija. Todėl lauktinos dabar yra intensy
viausios japonų pastangos atsiimti iš amerikiečių visas 
Solomonų salas ir, jeigu tai pavyktų, žygiai į patį Aus
tralijos žemyną. Df. V. Bičiulis

Amerikos žygiai į šiaurės Afriką, Prancūzijos oku
pavimas ir kfti dideli įvykiai nustelbė Sovietų Rusijos 
vadinamos spalių mėn. revoliucijos 25 metų sukakVį. 
Taip pat nustelbė ir diktatoriaus Stalino ta proga pa
sakytą kalbą, kuri vis tik yra verta dėmesio.

Pirmiausiai pažymėtina, kad Stalinas nesidrovi gir
tis, kad ligšiol beveik jis vienas kariavęs su Vokietija. 
Jis pamiršo suminėti neužginčijamą faktą, kad Ameri
ka ir Anglija jam pristatė daug vertingos karo amuni
cijos, be kurios jis jokiu būdu nebūt galėjęs atlaikyti. 
O kaip apie Angliją, kuri nuo 1939 m. iki 1941 m. vasa
ros turėjo viena kariauti su vokiečiais ir kariauti tuo
met, kada patsai Stalinas Hitleriui gelbėjo ir Lenkijos 
išardymu ir žaliavos pristatymu?

Galima būtų su pasitenkinimu kalbėti apie tą Stalino 
kalbos dalį, kurioje jisai labai gražiais žodžiais kalba 
apie pasaulio demokratiją, apie teisę ir laisvę tautoms 
apsispręsti ir gyventi nepriklausomu gyvenimu.

Bet tikrieji laisvės mylėtojai tiems Stalino žodžiams 
netiki. Jie yra tušti, nes patys Rusijos žmonės, kuriuos 
jis valdė pet tiek metų, neturėjo jokios laisvės. Jie bu
vo ir tebėra jo labai griežtos diktatūros pavergti.

Stalinas kalbėjo apie tautų laisvę. Jis suminėjo visą 
eilę tautų, kurias, esą, reikia išlaisvinti, bet nė žodelio 
nepasakė apie Baltijos valstybes, kurios taip pat yra 
Hitlerio pavergtos, kurios taip pat trokšta išsilaisvinti 
ir būti nepriklausomomis. Apie jas jis nekalba dėl to, 
kad 1940 m. jis, gavęs Hitlerio “palaiminimą”, užpuolė 
ir prismaugė jų nepriklausomybė Tad, ir šiuo atžvilgiu 
Stalino žodžiai nėra suderinti su jo visai dar netolimos 
ateities darbais ir dabartiniu nusistatymu laikyti lie
tuvių, latvių ir estų tautas pavergtomis.

Sovietų Rusija, kuri įeina į Jungtinių Tautų sąstatą, 
kariaujanti dėl demokratijos ir visų tautų laisvės, tu
rėtų ne vien tuščiais žodžiais, bet ir darbais parodyti, 
kad ir jos nori demokratijos ir tautoms laisvės. Joms 
tuoj reiktų viduje persitvarkyti ir padaryti pareiškimą, 
kad jos nebeturi jokių pretenzijų prie Baltijos valsty
bių, kad nebesieks jų užgrobti, bet pripažins jas laisvo
mis ir nepriklausomomis valstybėmis ir de facto ir de 
jure.

Pati Rusija, kuri drauge su kitomis tautomis yra pa
plukdyta kraujuose ir ašarose, turi išeiti iš tų neapsa
komai didelių kančių, apvalyta, laisva, tolerantiška, pa
gerbianti ir mažiausių savo kaimynų teises. Tiek daug 
kenčianti, tiek daug kraujo praliejanti rusų tauta ir 
kariaujanti už tuos pačius šūkius, kaip ir Amerika ir 
Anglija ir kitos, neturės pasilikti be tinkamo užmokes
čio — ji turės būti demokratiška ir naudotis keturio
mis laisvėmis, kurias keliais atvejais yra skelbęs Pre
zidentas RooSeveltas savo istoriškose kalbose.

Eis vaduoti savo tėvynės
Prancūzijos (Vichy) vyriausybė dideliais skaičiais 

veždavo tremtinius šiaurinėn Afrikon. Daroma spėlio
jimų, kad ten buvo išvežta apie šimtas tūkstančių pran
cūzų. Daug jų buvo uždaryta koncentracijos punktuose, 
kiti pristatyti prie darbų. Jie turėjo gyventi ir dirbti 
tiesiog nepakenčiamose sąlygose.

Tremtinių didelė dalis buvo naudojama geležinkelio 
tiesimui tarp Morokos ir vakarinės Afrikos. Sakoma, 
kad šį projektą finansavo naciai. Dabar, kai Morocco 
jau amerikiečių rankose, tasai geležinkelis per Saharą 
puikiai tarnaus Jungtinių Tautų karui prieš tuoB pa
čius nacius.

Prancūzų tremtiniai taip pat bus galima sunaudoti 
jų pačių tėvynės — Prancūzijos išlaisvinimui. Jų tarpe 
yra gerų. patyrusių kareivių, katrie mielu noro stos į 
eiles kariautojų prieš nacius ir fašistus. Jie jau seniai 
laukė tos progos atsilyginti su savo neprieteliais.

SPAUDOS APŽVALGA
Komumstans - ilga nosis

įamžinkime ju vardą
Mūsų dienraštis nori tinkamu būdu pagerbti lietu

vius, tarnaujančius U. S. kariuomenėj. Jų tėvai, gimi
nės ar draugai yra prašomi prisiųsti jų fptografijas ir 
trumpio biografijas. Jos tilps “Drauge” ir specialiai 
išleistoj lietuviams kariams pagerbti knygoj. Juk, la
bai yra svarbu įamžinti tų vyrų vardus, kurie kariauja 
dėl mūsų saugumo, laisvės ir gerovės.

Illinois valstybės gubernatorius Dwight H. Green, 

proklamuodamas Padėkom Dieną (Thanksgiving Day) 

energingai ragina didinti karui laimėti pastangas ir tą 
dieną pavadino mūsų didžiojo uždavinio diena — "Task 
Day”. šis pavadinimas visai atitinka šiems laikams.
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Rumunijon ortodoksų pat
riarchas Nicodim Simicide- 
rea užprotestavo prieš na
cius, kurie išnaudoja jo tė
vynę ir iš užimamos vietos 
atsistatydina

Aštuoniasdešimta metų 
senelis, matyt, nebegalėjo 
pakęsti nacių daromų skriau 
dų Rumunijai ir jos žmo
nėms.

Šveicarai tiek nori išlai
kyti neutralitetą ir tiek bi
jo įpykinti vieną ar kitą pu
sę. kad net publikai teat
ruose draudžia ploti vienai 
ar kitai pusei.

Viename Šveicarijos mies
to teatre buvo rodomos fil
mas iš karo laukų ir žmo
nės pradėjo ploti santarvi
ninkams, lyg ir besidžiaug
dami jų Laimėjįmais.

Plojimas buvo sustabdytas 
ir uždrausta panašias filmas 
rodyti ateityje.

Šveicarų laviravimas daž
nai prieina prie juokingiau
sių incidentų.

•
Argentina, rodžiusi Vokie

tijos naciams palankumo ir 
su jais ligšiol dariusi biznį-, 
dabar atsiranda keblioje pa
dėtyje.

Amerikai užėmus šiaurė® 
Afriką, tam bizniui užkerta
mi keliai. Ar tik neišgaruos 
ten ir patsai “pronacisku- 
mas”?

Juo greičiau taip įvyktų, 
juo geriau būtų patiems ar- 
gentiniečiams.

Jie turėtų žinoti, kad jų 
palaikomi ryšiai su Hitleriu 
yra žalingi Jungtinėms Tau- 

. toms, o jiems patiems pavo
jingi. .

• r
Red. L. Šimutis, persiu

tęs per 50 metų savo am
žiaus slenkstį, ta proga su
silaukė daug nuoširdžių svei
kinimų ir llnkėjimų, už ku- 

riuOB jisai šioje vietoje nuo
širdžiausiai dėkoja.

Giliai vertindamas savo 
draugų ir bičiulių linkėjimus, 
jisai, Aukščiausiam leidžiant 
ir padedant, žada dar dides
niu uolumu ir ryžtingumu 
dirbti spaudos ir visuomenės 
darbą.

Po svietą pasidairius
Ant Halsted St. prie vieno 

kampo stovi du lietuviai ir 
smarkiai ginčijasi apie dr. 
Devėnį. Vienas sako:

— Tu sakaisi eBi smart, 
tai pasakyk man, kur buvo 
iš Lietuvos ištremtas dr. 
Devėnis, kuris nesenai grįžo 
Amerikon: į Sov. Sąjungą, 
ar į nazių Vokietiją?

— Žinoma, į Sov. Sąjun
gą

— Noser, — atsako jo 
priešgina. — Į nazių Vokieti 
ją-

— Kvailas esi.

— Jei aš kvailas, tai tu 
du syk kvailesnis, — atker
ta jo priešgina. — še skai
tyk, ką jūsų saulė Andriulis 
rašo.

Čia priešgina ištraukė bal 
šavikų laikraštį ir pakišo po 
nose savo draugui. Skaityk 
va, čia:

l.

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkričio 16 d.)

Rusija, vėl Kerenskio ran
kose?... Kazokai išnaikinę 
raudonąją bolševikų gvardi
ją... Beveik visa Rusija vėl 
esanti Kerenskio rankose.... 
Buvęs caras Nikalojus būk 
esąs paskelbtas Sibiro “val
stybės” karalium... Trockis 
sako, kad bolševikai nepasi
duos talkininkų norams, kad 
Rusija toliau kariautų.

*
Serga kun. Lukošius... St. 

Mary’s ligoninėj sunkiai ser
ga kun. Lukošius, West Pull
mano liet. parap. klebonas.... 
Kun. Albavičius po apendiko 
operacijos St. Mary’s ligo
ninėj sveiksta ir stiprėja. 
Kun. Albavičius yra šv. Jur
gio par. vikaras.

,i»l» • j

ra®

“Amerika” daro tokią pastabą:,
“New Yorko komunistai turėjo savo kandidatą į 

gubernatorius. Jie šaukė, kad tai vienintelis kandi
datas, kurs stovi už antro fronto atidarymą. Jie ske- 
rėčiojosi, kad tik jų kandidatas turi Žmonių pasitikė
jimą s . ‘ .

“Kai hpkr. 3 d. N. Y. rinkimų daviniai nuskaityti, 
tai pasirodė, kad komunistų kandidatas gavo vos 42,- 
600 balsų, kai tuo tarpu tik vienoje rinkimų apygar
doje adv. Drake surinko beveik tiek pat balsų.

“Kai iš keturių milijonų balsuotojų tik 42,000 pasi
sakė už komunistų kandidatą, tai visiems aišku, kiek 
mažai įtakos New Yorke komunistai turi. štai kodėl 
jie šiomis dienomis nustojo šūkavę apie masių pasi

tikėjimą jais.”

. j.

“Devėnis šmeižia Sovietų 

Sąjungą pakartodamas se- ! 
nūs melus, kurie išėjo iš 

Goebleso propagandos maši

nerijos”.
— Tai ką tu nori pasaky

ti? — klausia tavorščius sa
vo priešginos. g

— Ką aš noriu pasakyti? 

Aš noriu štai ką pasakyti: 
jei Devėnis, kaip tu figeriuo 
ji,' buvo ištremtas į Sov. Są
jungą, tai kaip jis ten galė
jo prisiklausyti hitleriškos 
propagandos, kurią, Audriu 
liA sako, jis Amerike sklei
džia? Koks ten pas balša- 
ii* 'f
vikus parėdkas, kad net ka
ro metu tremtiniai gali lais-^ 
vai klausytis hitleriškų pro 
pagandų iš Vokietijos?

— A, tai gal Andriulio pa 
daryta misteika, — biskį 
nuolaidžiau pratarė tavorš
čius. t . |J

— Je, je, tavo tasai saulė 
kiekvienam numery tokius 
misteikus daro.

iĮ?.i

Aną dieh Kauleliui pakvie
tė mane pietums. Tai buvcr 
Kaulelio birdei diena. Val
gant vyras daro žmonai pa
staba:

— Žinai ką, Helen, kad 
tu mokėtum geriau valgius 
gaminti, tai mudu galėtu
mėm gražaus Skaltikėlio su
sidėti.

Žmonai tokia paBtaba ne
patiko ir greit atsakė:

— O kad tu, mano balan
dėli, mokėtum čėdyti pini
gus, tai mudu galėtumėm 
pasisamdyti first klas ku4 
korką.

V

Dabar, kaip žinome, dau
gelis merginų teka už ka
reivių, kad biedftesnių, kad 
ir nežinančių savo rytojaus. 
Paklausus Vienos merginos, 
dėl ko ji teka už kareivio, ji 
man drąsiai atsakė:

— Tekame už kareivių dėl 
ti, kad jie jau yra pripratę 
pHe'' komandos. Ištekėjus 
mums nereikės dėl to galvoj 
laužyti.

AOTILERUA IR PROTINI NKAI PETYS Į PETĮ

S Imt
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I <'‘DnroaMB*'
Britų artilerija pasiruošusi vėl duoti Rommel kariuomenei smūgį Afrikoje, padedant 

Amerikos ir R. A. r. lakūnams. Tai yra viena iš pirmųjų tų kovų nuotraukų, kuri pa
siekė Ameriką.
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CHICAGOJE IR APYITOE
ROS&ANB0 LIETUVIAi VYRAI MOES ŠAMO 

ARMIJOJE

REKORDINE LAIVO STATYBA

Čia mes patiekiame lietu
vių vyrų karių sąrašą iš Vi
sų Šventųjų parapijos, Kosė
ta nd e. Jų pavardės yra įra
šytos bažnyčios garbės len
toje.

Edward Klusas
Peter Stancikas
Ridhard Druktenis
Francis Petraitis
Leonard Genevičius
Carl Norvil
Paul Kučinskas
John Bališauskas
Vinoent F. Karvelis
Edward Pranauski
John Chųtro
George Paškauskas
Charles Rogers •
Victor Kezenesky
Frank AVerselles
John Baleišis, Jr.
Joseph Norkus
Vincent Karvelis
Paul Kučinskas
Lenus Barauskas
Stanley J. Kancewičh
Peter Samoška
John Silius
John Rimulis
Anthony Vaitkus
Walter Latvėnas
Leonard Misiūnas
Alex Chamas
Edmund Koncevičius

Louis Mickevičius 
Edward Keser 
Joseph Žukauskas 
Paul Gruzdis 
John Lekas, Jr. 
Leonard Klimas 
Louis Radzewicz 
Alphonse Katauskas 
Michael Wollis 
Zenny Lucas 
Leo Lucas 
Joseph Karalius 
Romuald Genys 
Michael Urbon 
Leo Zalalis 
Joseph Casper 
John Barisas 
Joseph Kubilius 
Aleaander Petreikis 
Joseph Vaitukonis 
Peter Čiapas 
WaJter Pučkorius 
Adolph Vaitkus 
Stanley Stasevičius 
John Bružas 
Leo Baskis.
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West Pullmano 

žinelės

Lapkr. 7 d. per šv. Mišias 
buvo labai iškilmingas šliū- 
bas Onos šlužaltės su Myko
lu Martin, Jr. Moterystės

Alphonse Pivorūnas 
Daniel Lucius 
John Lukšis 
Joseph Vaitekonie 
Aleaander 'Petreikis 
Joseph Kubilius 
Chester Paldowic 
Frank 'Paldowic 
Adam Draugelis 
Louis Mačiulionis 
Paul Labzentis 
Peter Labzentis 
Albert Tumonis 
Martin Žilinskas 
Alexander Kessel 
Vemon Strosinski 
Frank Talatas 
Peter Jacdbs 
Edward Dima 
Felnc Bružas 
Bruno Klimavičius 
John Dauginas 
John Saulis 
Byron Fischer 
Walter Dima

kun. M. Švarlis. Per šliūbą 
solo “Avė Maria” labai gra
žiai giedojo dain. M. Janu
šauskienė- Bažnyčia buvo pil 
na jaunavedžių giminių ir 
draugų.

Vakare parapijos salėje į-' 
vyko šaunus vestuvių poky
lis, kur dalyvavo jaunave
džių labai skaitlingai gimi- Į 
nės ir draugai. Be to, poky
lyje dalyvavo Marąuette Pa
rko lietuvių parap. kleb. kun.
A. Baltutis, mūsų parap. vi
karas kun. J. Makaras, muz
B. Janušauskas su žmona ir 
daug kitų. Mes džiaugiamės, 
kad jauna pora apsigyveno 
mūsų kolonijoje, 122 ir Green 
Bt. Linkim jaunai porelei 
daug laimės ir sugyvenimo!

Mokytojos šv. Kazimiero 
seselės stropiai Lavina ir ren
gia. skaitlingą būrį mokinių

... a >1 tie saved

A se&I Temembeved
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Naudingas darbas
Bridgeport. — šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus pastarame susi
rinkime dalyvavo daug na
rių ir padaryta nemažai nu
tarimų. kurie^ous įvykdinti.

Priimtas laiškas į Labd. 
Sąjungos seimą, kuris įvyks 
sekmadienį, lapkričio 22 d., 
ir išrinktos atstovės: A. Leš
činskienė, A. Auksutienė, E. 
Stanevičienė, J. Pukelienė.

Rėmėjoms buvo labai ma-' 
lonu matyti, kad skyriaus 
pirmininkė A. Auksutienė 
pasveiko, atsilankė į susi
rinkimą ir vėl sykiu su mu
mis darbuosis.

Išrinkta komisija vajaus 
vakarui, kuris įvyks gruo
džio 6 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėj. Komisijon pateko: 
M. Ambotienė, P. Staražins- 
kaitė, A. Leščinskienė, - E. 
Stanevičienė, A. Auksutienė 
ir J. Pukelienė. Rėmėja

nte Carlo Nite”. Tai bus lap
kričio 25 d., parap. svetai
nėj. Jauniems ir seniems bus 
kas nors veikti. Bus visokio 
pasilinksminimo. Galėsim ir 
“turkių” ir kitokių gyvų 
daiktų laimėti. Vakaro pel
nas skiriamas kariuomenėj 
tarnaujantiems. Beje, bus ir 
durų dovana.

Labdarių centras 

renkasi
Šį vakarą 7:30 vai Šv. 

Kryžiaus par. salen renkasi 
Labdarių Sąjungos kuopos, 
centro valdyba, direktoriai 
ir visi tie, kuriems rūpi se
nelių prieglauda ir lapkri
čio 22 d. įvykstantis seimas.

Praves Woi 
For Itching Skii
To aoothe itching, burning «idn,ap 
medicated liquia ZĘMO--a DoCt 
formula backed by 30 years cojjtin 
ous success! For ringworm symfttol 
eeaema, athlete’s foot or bleinia 
due to eorternal cause. ajarfy 2E8 
freely. Soon the diacotnfort 4ho 
disappear. Over 25,000,000 pade 
aold. One trial convinces. Only 
Also 60f and $1.00.

tA 1
z
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"KUNIGAS J. NAVICKĄ! 

Jo gyvenimo ir asmens
L »'*iibruožai

The Liberty Ship Robert E. Peary buvo 
nuleistas į vandenį iš Henry Kaisers Rich- 
mcnd, Calif., jardo, šis laivas buvo pasfcaty 
tas per 4 dienas, 15 valandų ir 29 minutes. 
Šio Laivo statyba sulaužė visus rekordus. Pi 
,rmiau buvo Kaiser’s Portland, Ore., laivas 
pastatytas per 10 dienų.

— parapijos metinio bankie
to programai. Bankietas į- 
vyks Lapkričio 22 d., parap 
salėje. Visus iš anksto kvie
čiame.

Šią savaitę parapijos ku
nigai pradėjo parapijonų lan
kymą — kalėdojimą, žmo
nės kalėdininkus mielai pri
ima ir suteikia dovanėlių.

Lapkr. 7 d. seržantas Leo 
Konstant parvyko iš kariuo
menės apsilankyti pas savo 
motinėlę, gimines ir draugus. 
Leo dalyvavo Onos Služaitės 
ir M. Martin vestuvėse, nes 
,yra artimas Onai giminė. Iš
vyko į stovyklą lapkričio 11 
d.

Praeitą savaitę parap. na 
mų apšildymui — kurui au
kojo sekantieji: Evaldas Ra 
davičius (trustisas) $5.00; 
po $3.00: Jos. Kapočius ir 
Antanas Janulis; po $2.00 
Jos. Jusevičius. Jonas Jovai
šas. V. Timinskis. M. Rim
kus ir Jos. Zimkus. Sim. Ju- 
deikis $1.00. Visiems ačiū už 
aukas.

Stasys ir Marijona Piktu- 
žiai praneša, kad jų' dukre
lė Kristina šiomis dienomis 
susižiedavo su Leo Kcn&tant 
Kristina turi gerą darbą val
džios įstaigose (Civil Serv
ice), o Leo Konstant tarnau-

ja Dėdės Šamo kariuomenė
je ir jau pasiekė seržante 
laipsnį. Sveikiname! Rap,

TOWN OF LAKE
Vaznių dukrelė ir žentas 

Petrošiai šiomis dienomis 
i minėjo 3 metus vedybinio 
[gyvenimo sukaktį. Leo Pet- 

rošius yra parap. komiteto 
ir Šv. Vardo Dr-jos narys 

; Petrošiai augina sūnų. Gy
vena tėvelių namuose 4544 

i So. Paulina St.

Šv Vardo Draugija ruo
šiasi prie n ipa prasto vaka
ro kokio dar nebuvo Šv. Kry
žiaus parapijoj, būtent “Mo-

l»II)EI,IS IftPARDAVuUAK MUSUi 
MILŽIMftKO STARO MCZ1KA- 

UMIU IHSntUMENTV. 
PA8INAUIHJ KIT FROGA DABAR 

KOL DAR WKHnPARDC«W
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONE8, FLU- 
TE8 TO “cmm" — -$16.00. $$7,B0. 
$46.00 lr $76.uO. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8FA- 
NI9KI MANDOLINAI, BANJO8. 1 
SMUIKOS, TENOR rBANJOS — 
$6.60, $8.60. $12.(0 Iki $$6.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 lr *$164.00. BASO UZ- 
DEN GALAS — $12.00. 8MIČE- 
LAI SMUIKOMS, OTRIUNINI- 
NIAM8 BASAMS. VIOLAS Ir‘ 
CELLO — $1.60. $$,00, $6.00,
$10 00 lr $16.04. Strtuuea d(l n- 
•ų vlrSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $Y8.60.* 
$28.60, $$6.00. $60.00. PEDALS, 
HI BOT8. CYMBOLS. DRUM 
HEAD8 patalaoml Jums palau
kiant. MOUTH PIECE vtolema* 
braaa Ir "r«*d" InMnunditama 
pritaikomi )0»ų tapoma.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataMynaa. «

AtvtatymM vlaų dailų Clarne-1 
tama. TrlOboma. Sazaphonea ‘ 
Smulkoma tr Gul

OOLD8TEDT8 MUSIC, SHOP 
• t4 Ma««v41 St.. nunfi

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor 
Meta — Bedroom Setą — Ruga 
— Radtoa — Rafrtgeeetora —

Stovm.
Nettonally advertiaed ltema.

Al£X A1BAUSKAS and SONS
FACTORY RBPBKSENTAT1V&

6343 South WeBtern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC GOSI

Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ui 
bonavičiaus parašyta, jau rengiai 
spausdinti. Knygą puoš bent 20 pa vei 
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo. |

Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kt 
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėme 
jams, kurie gaus ją dovanai ir kuri^ 
vardai bus paskelbti knygos gale.

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai 
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondi 
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei-) 
džiamoje knygoje.

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreipti 
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Avė., CW, 
cago, I 1. arba į kun. J. Vašką, Marianapolis Colie į 
Thompson, Conn.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
-Buy Christmas Seols- 
—Figbt Tuberculosio—

WHOLESALE
'«■■■

ii

LIQEOR
ĮSTAIGA

Uveitojame 
po visų 
Ohiiato.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, aat.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telef ome: BOULBVARD 0014

SUKNELIŲ PRIEINAMOl 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAI
SUKNELIŲ — SERMEGU 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Sr

Mūsų Specialybė

baliai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais iiapuoštala art 
c-loth kotai parsMukla niiieiiilntoniis katnomls.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St. Yards 25881
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IS JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą Iš mūsų
kraut u s ės— už tiktai $1.50
LANGAMS APDENGALAI — 
Drąpes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-28 8. HALSTED ST. 
Phone: VAROS 4778

«
Visas darbas ir prekės yra 

pilnai garantuota.

TRIANGLE

RANGE OIL

Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynos liepsnos
'burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nelių, namų vartojimui ar 
induatrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai 
mūsų t rokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 2(Mh Street 
Chicago, IU., Tel. CAN. 2020

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE 
AS VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES I.IETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI)

rUOGUTI J
RAMO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VlenlDthlln Ir 8nnMti«n»i« 
Vakariniu Lietuvių Progr&mM

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! 

___ _ SEKMADIENIAIS 1 vai. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil,
6766 So. Wmtern Avenue 

Phone: GROvehlU 2242
------- -

IS10Q?OOOSTOCKUQUIDATION PARDĄ!

|SIUTAI gn dvejomis kelnėmis, M0% vilnoniai, (55.001 
vertės “close out“ kaina ...........................................

Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.
ĮVYRU URMINIAI O’COATS, ū ii

<20.60 vertės, parsiduoda dabar nž ......................... ų>AT
iMOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 

Puikiai paslųti. Tikra vertė nuo |15.00 g n »?r il_; <T1C 
iki 055.00. ParsMuoda dabar nuo.. □ IRI 4>JL0./i

|FUR COATS, 075.00 vertės,
Parsiduoda po tiktai ......................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Arnotų 4£ QC :r 
vilnoniai slAtai, $15 vert. nužemit. kaina *”•*'** ** u>O4»

j MERGAIČIŲ KOTAI ir DRfcSES NEPAPRASTAI NUnp" 
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $&95, parslduo- d; i i 
da po Ūktai .............................................................................

1015.00 vertės KOTAI, $0*71
parsiduoda po tiktai ..........................................................4>0«/ų

GABEL'S CLOTHING STORE” i 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS V A KĄRĄS IR VISĄ DIENĄ SBKMADI
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą]

LIETUVIS AFRIKOS KOVOSE

Pasprukęs sluonis mėgsta 
kaimo gyvenimą

Karas ir kalbos apie sluonio 
nuotykius.

* Albert John Ashman

Albert John Ashman, gi
męs 1914 metais, lapkričio 
1 dieną, Dės Moines, Iowa, 
baigė Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos pradžios mokslą. 
Kai Alberto motina Ona mi 
rė, tai jis buvo vos pusant
rų metų, o tėvas Petras rai-

I re turint jam 14 metų am
žiaus. Todėl aukštesnio mo
kslo neteko pasiekti, nes rei 
kėjo eiti dirbti.

Albert John Ashman į Dė 
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 m., birželio 13 die
ną ir dabar yra “kur tai 
Anglijoje”,, greičiausiai da
bar randasi Afrikos fronte. 
Albertas vedė 1942 m., bir
želio 8 dieną, jis vedė Marie 
Stanek.

Albert John Ashman, 
.prieš , išvykdamas į Dėdės 
Šamo kariuomenę, dirbo R. 
R. Donnelly Printing Co. ir 
čia buvo pasiuntiniu.

Albert John Ashman žmo
na ir tetulė A. Vaitekūnas 
gyvena Chicagoje.

Sakoma gen, Giraud išspruko 
apsirengęs moteriškės rūbais

Žymus prancūzų
vyrai, tai laisvės

Gen. Henri Giraud, žy
mus prancūzų karo vadas, 
pabėgęs iš vokiečių belaisvės 
ir vėliau iš Prancūzijos, at- 
.vyko į Šiaurės Afriką ir čia 
organizuoja prancūzų armi
ją kovoti prieš “ašį”.

Kaip gen. Giraud pabėgo

Apie gen. Henri Giraud 
pabėgimą iš Prancūzijos į 
šiaurės Afriką dabar vaikš
to tokios žinios. Sakoma, 
kad gen. Giraud apsirengė 
moteriškės rūbais ir su juo 
kartu važiavo jauna panelė. 
Gen. Giraud apsirengęs mo
teriškės rūbais nudavė naš
le, o toji mergaitė vaidinusi 
našlės dukters rolę.

Kada Giraud atvyko į Gi-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
u J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

karo vadas. Tokie 
kovų deimančiukai
braltarą, tai jis numetęs mo 
teriškės rūbus ir užsidėjo 
prancūzų generolo unifor
mą. .

Norėjo sugauti |

Sakoma, kad gen. Giraud 
pabėgo iš Vichy ir nuvyko į 
Lyon ir čia laukė progos pa 
siekti Viduržemio jūros 
krantą. Kalbama, kad the 
French Surete Nationale no 
rėjo generolą Giraud su
čiupti, bet jau buvę vėlai, 
jis jau plaukęs motoriniu 
laivu skersai Viduržemio jū
rą į Algerian uostą. Taip sa 
ko Reuter pranešimas.

Kai kam neįtikėtina

Kai kam sunku suprasti, 
kaip gen. Giraud galėjo pa
bėgti apsirengęs moteriškės 
rūbais. Girid, kaip jis galė
jęs paslėpti savo ūsus ir tt. 
Kiti sako, gal būt, kad bu
vo prisiaengęs našlės juodu 
veliuonu arba nusiskutęs.

Jei generolas Henri Gi
raud sugebėjo pabėgti, šių 
metų balandžio mėnesį, iš 
Koenigstein belaisvių tvirto 
vės, kuri nacių stropiai sau 
goma, tai galėjo moteriškės 
rūbais pasprukti iš Prancū
zijos ir prisijungti prie są
jungininkų.

Virvė ir siūlai

Gen. Henri Giraud buvo 
patekęs į vokiečių nelaisvę. 
Jis buvo uždarytas Koenigs
tein tvirtovėje. Sakomš, kad 
generolą žmona atsiųsdavo 
pakelius . dovanų. Giraud 
žmona siuntė jam pakelius 
per 8 mėnesius ir būdavo 
įdedama siūlai. Gen. Giraud, 
kalbama, iš tų siūlų nusivi- 

j jo virvę ir panaudojo pabė- 
1 gimui. j

Ano pasaulinio karo metu 
l gen. Giraud irgi buvo pabė- 
^gęs iš vokiečių nelaisvės.

Jeu esame rašę, kad dram 
blys (sluonius) Modoc, dvie 
jų tonų svorio, pereitą tre
čiadienį ištruko iš Wabash 
Ind., miesto, kada sluonius 
Modoc buvo vedamas su ki
tais dviejais sluoniais į Wa- 
bash mokyklos salę. Du šiuo 
niai tuojau buvo sugauti, o 
Modoc aplankęs baismentą 
ir vaistinę iškeliavo į už
miestį.

Sluonius Modoc ketvirta
dienio vakare jau brido per 
Salamonie upę.,

Nepasiekė suvilioti

Sluonio, dramblio gaudyto 
jai buvo atvedę dar du 
dramblius ar norėjo dramb
lį Modoc įvilioti į užtvarų 
vietą ir sugauti. Bet dram
blys Modoc sulaužė užtva
ras ir nukeliavo savo ku
liu. Nesidavė suviliojamas.

Dramblys keliavo Monu- 
ment miesto linkui ir farme 
riai sukėlė aliarmą, Atvyko 
15 farmerių ir diskutavo 
kaip čia dramblį sugauti ir 
jie kalbėjo apie dramblio 
veiksmus Huntington ir Wa- 
bash kauntėse. Nieko nenu
tarę farmeriai grįžo namo.

Buvo atvykęs 
gubernatorius

Drambliui Modoc susido
mėjo gubernatorius F.

Schricker ir buvo atvykęs į 
dramblio gaudymo vietą ir 
nieko negalėjo patarti kaip 
dramblys reikėtų pagauti.

Kur sueina Wabash ir 
Salamonie upės yra kaime
lis, tai į šį kaimelį sluonius 
Modoc buvo kelis kartus at
silankęs. Matyti drambliui 
patinka kaimo gyvenimas.

Ketvirtadienio vakare ti-) 
kėjos dramblį sugauti, bet 
penktadienio rytą dramblys 
jau brido per Salamonie van 
denį.

Dramblys sužeidė žmogų.

Dramblys buvo atsilankęs 
į vieną daržą. Tuojau buvo 
pranešta farmeriams ir bu
vo tikėtasi dramblį sugauti 
netoli Mt. Etna. Ten dram
blys Modoc perkrito ant že->
mės ir sužeidė Kenneth 
Kindly, 38 m., iš Mt. Etna. 
Paskui dramblyg atsistojęs 
ant paskutinių kojų liūdnai 
pažiūrėjęs į. sužeistąjį nuke 
keliavo tolyn.

Sakoma, kad Kindely su
laužytas kaklas.

Dabar žmonės plačiai kal
ba ne tik apie karą, bet ir 
apie dramblio kelionę po 
įvairias vietas.

IŠGELBĖTAS LAKCNAS

mu

aisveikinti su kitu sūnum 
Juozu, pašauktu kariuome
nėn. Vienas jų sūnų jau me
tai, kaip tarnauja kariuome 
nėj ir šiuo metu randasi 
Australijoj.

X Jaunuolių Susivienyino 

kuolui Chieagoj steigiama A- 
teitininkų draugovės narių 
iniciatyva. Steigiamasis su
sirinkimas įvyks lapkričio

X Ignas ir Uršulė Pana
vai, 5138 So. Ada . St., per 
Labdarių Sąjungos seimą, 
girdėt, žada palikti amžinais Į 22 d. per draugovės mėnesi-

l"Draiieaa” Acm» teieuhoto)

Lapkričio 12 dieną buvo 
išgelbėtas capt. William T. 
Cherry, Jr. Jis yra buvęs

nariais. Panavai yra rėmė
jai visų kilnių darbų ir pa
vyzdingi Šv. Kryžiaus para
pijonai.

X I- ir A. Naumavičiai, 
4149 S. Campbell Avė., sėk
mingai veda biznį ir augina 
gražią šeimą: penkias duk
teris ir du sūnus. Visa šei
ma gausiai prisideda prie 
kilnių darbų.

X Aštuonioliktoj Koloni-

nį susirinkimą. LRKSA Chi
cago apskrities valdybos na
riai pakviesti išaiškinti or
ganizacijos svarbą ir naudą.

X Ona Vaznienė, žinoma 
Tovvn of Lake veikėja, ka- 
riubmenėj turi du sūnus, ku
rie nepamiršo savo motiną 
pasveikinti gimtadienio pro
ga. Tikrai pavyzdingi sūnūs. 
Sveikino taip pat ir kiti šei
mos nariai.

Vilniuje "Rūtos" bendrovės 
tarnautojus areštavo naciai

Vokiečių'* spaudos žinio
mis, Vilniuje netrukus bū
sianti atidaryta krautuvė, 
kuri pirmoje eilėje prekiau
sianti tais produktais, kurie 
būsią konfiskuoti “juodojoje 
biržoje”. Asmenys, pagauti 
nelegalinėje prekyboje, gale 
šią pirkti produktų tiktai 
po 6 mėnesių “pasitaisymo 
termino”.

Tie patys laikraščiai rašo, 
kad Vilniaus “Rūtos ben
drovės vienoje krautuvėje 
esanti susekta “spekuliaci-, 
ja”. Krautuvės vedėjas ir

Naciai paglemžė . 
Lietuvos radijo stotį

Vokiečių radijų bendrovė, 
kuri perėmė Lietuvos ir ki
tų okupuotų sričių radijų 
stotis, skelbia, kad “Ostlan- 
do” stotys savo programą 
pradėsiančios joms parinkta 
meliodija. ši parinkta iš 
dainos, kuri prasideda: “jo
jame į Ostlandą”.

Kokiais būdais generolas 
Giraud pabėgo iŠ Pran
cūzijos, ne taip jau svar
bu. Svarbiausias daly
kas, kad gen. Giraud yra 
Afrikoje ir kovoje prieš 
“ašį” sąjungininkų eilėse už 
Prancūzijos išlaisvinimą ir 
sąjungininkų pergalę. Tokie 
vyrai yra tikri laisvės kovų 
deimančiukai.

capt. Eddie Rickenbacker joj jau daug blokų pasipuo- 
lėktuvo įguloje. Rickenbacke gė Tarnybos vėliava (Šer
no lėktuvas turėjo nusileisti j vice Flag). Kai kurias vė- 
pietų Pacifike. Jau gauta ži- Įiįavas pašventino klebonas 
nia, kad ir capt. Rickenba
cker jau surastas vienoje sa
loje. «

Areštuotas šešias
dešimt septinta kartą

Chicagoje vienas vyras, 
63 metų amžiaus, areštuo
tas 66 kartus. Šiomis dieno
mis jis pakliuvo į teismą. 
Tas vyras teisme sako:

“Aš esu garbingas vy
ras”. «

Policininkas parodo teisė
jui popierius, kur pažymėta, 
kad tas vyras nuo 1911 me
tų buvo 66 kartus areštuo
tas už mažas “zbitkeles”. 
šešiasdešimt septintą kartą

kun. A. Martinkuš.

X Felix Gedinin, ilgą lai
ką buvęs taverno biznyje S 
Chicago, prie 100 ir Com- 
mercial Avė., dabar persikėlė 
į Roselandą adresu 38 E. 
108 St, Reikia tikėtis, kad 
dėl savo malonaus būdo ir i

Por Victory... 
B»y
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X Biznieriai B. ir S. Be
lunskiai. 4530 So. Hermitage
Avė., turi didelį ūkį arti Mo-
mence, III. Turi prisiauginę
daug gyvulių, taipgi yra ir
nemažas paukštynas. Taipgi
džiaugiasi, kad sūnus gerai

gero patarnavimo bus gau-1 .. . .
. . .. . . I mokinasi ir yra didelis mu-

visi tarnautojai suimti. 
“Kauener Zeitung” reikalau 
ja “aukščiausiai galimos” 
bausmės ir primena, kad vo 
kiečių teismas Rygoje už 
panašų nusikaltimą nuteisęs 
kelis žmones mirtie

Banditai pagrobė 
$7,500, nubloškė 
$19,000 čekiu .

3
Meyer Jacobs, 46 m., 6820 

Crandon avė., pereitą penk
tadienį važiavo iš Drexl Na
tional banko namo. Jis tu- 

’rėjo su savim $7,500 ir 
$19,000 čekių (tie čekiai bu 
vę mokesčių čekiai).

Meyer Jaoobs netoli jo na 
mų du banditai privertė su
stabdyti jo automobilį ir 
atėmė iš jo $7,500, o čekius 
numetė jam atgal.

Meyer Jacobs pareiškė po 
licijai, kad tie 7,500 buvo 
laivų darbininkų ir* jie buvo 
prašę iškeisti čekius į pini
gus.

Turi atsinešti 
savo žaliavę
Lietuvoje, Kauno odos fa

brikas “Puošmena” skelbia, 
kad jis gaminąs portfelius, 
rankinukus, pinigines, valy- 
zas ir kitokius reikmenis, ta 
čiau užsakytojai turi patys 
atsinešti žaliavą (oda).

šiai lankomas draugų ir pa 
žįstamų naujoj vietoj.

X Tovvn of Lake biznieriai 
Kinčinai išleidę savo vientu
rį sūnų į kariuomenę dabar 
patys vieni turi aptarnauti 
kpstumerius. Nežiūrint to, 
dar suranda laiko ir draugi
jiniams ir visuomeniniams 
darbams. I

X Amelia Kamarauskienė, 
vyras bus rastas kaltas už 'gyvenanti Brighton Parke, 
nukniaukimą palto Hamilton išvakarėse iškėlimo tarnybos 
Viešbuty, lapkričio 8 d. Vy- ' vėliavos, gavo žinią, kad jos 

sūnus žuvo kare. Tad iške-/ 
liant bloko vėliavą prie 441 
ir S. Talmah Avė., joj suži
bo ir viena auksinė žvaigž
dė. A. Kamarauskienei, auk
sinės žvaigždės motinai, pa
reikšta užuojauta.

ras buvo nuteistas šešiems 
mėnesiams i Bridevvell. Jo 
vardas — Joseph Spėri, 
120 S. Desplaines St.

Gydytojas gavo 14 
metu kalėjimo už 
nelegalią operaciją

Dr. Emil Gleitsman, 76 
metų amžiaus, Chicagoje, 
kriipinaliniame teisme, bu
vo nuteistas 14 metų kalė
jiman už aborto operaciją. 
Dėl aborto įvyko mirtis. Dar 
šis gydytojas yra apkaltin-

X A. Snarskienė, žymi S. 
Chicago veikėja ir DKK na
rė savo nuoširdžiu atsidavi
mu Labd. Sąjungai surado 
vieną amžiną narį, kuris į- 
nešė $100. Jo vardas bus pa
skelbtas būsimam Labd. Są
jungos seime, lapkr. 22 d.

X Katalikų Spaudos Drau

zikos mėgėjas. Jo muzikos 
įrankis kainuoja virš $400

X Stanley Patlaba, sun
kiai sužeistas automobilio 
nelaimėje ir daugiau kaip 
keturis mėnesius išgulėjęs 
Michigan City ligoninėj, jau 
parvestas namo. Randasi se 
sers E. Matuzienės namuo
se, 726 West 18 St. Draugai 
prašomi atlankyti. Patla- 
bos draugas Kaz. Barančius 
nesenai padarė jam surprizą 
ir įteikė dovaną nuo draugų.

X Ernest Statkus, sūnus 
Mot. Sąjungos centro iždi
ninkės, buvo parvykęs namo 
kaip tik tuo metu, kai vis
kas buvo paruošta jo bloko 
tarnybos vėliavai iškelti, tad 
jam ir teko iškelti vėliavą, 
kurią pašventino kun. Stan
kevičius. E. Statkus tarnau
ja kariuomenėj jūrininku.

X Sofija Kasko, Chicago 
lietuvaitė, savo brolio, ku
ris randasi kariuomenėj, 

į gimtadieniui paminėti aukc- 
jo Raud. Kryžiui pantę krau 
jo. Davusi kraujo ji parašė

gijos Bridgeporto skyrius apie tai ir broliui. ‘ Tikiuo-
vo8 įsikūręs jau įsteigė ir

tas Felony teisme už pana- | knygynaj. kuriame randasi

sius dalykus. / •
Turėtų sarfhatytis gydy

tojas tokiais biauriais dar
bais biznį varyti.

Naciai ir tabaką 
iš lietuviu atima

7 * . /
Lietuvoje išleistas vokie 

čių generalinio komisare 
įsakymas, kuriuo ūkininkai, 
turį daugiau kaip 30 tabako 
krūmelių, visą užaugintą ta 
baką turi perleisti “Ostlan- 
do” tabako bendrovei. Už 
nusižengimus grasoma kalė
jimu ir pinigine bauda iki 
5,000 markių.

keletas desėtkų įvairių kny-

si, kad tau nereikės mano 
krauju pasinaudoti” vienoj 
vietoj ji pažymėjo. Jau tris

gų. Knygynėlį žmonės lan-1 syk ji yra aukojus kraujo, 
ko ir knyąas noriai skaito.! o dabar ir pati pasiryžus i.š-

X Senjanavičiai, ’ gyv. f važiuoti į moterų armijos 
4437 S. Talman Avė., per- ryšių skyrių. Jos civilinė tar- 
gyvena sunkias valandas, nyba buvo telegrafų agen- 
Praeitą antradienį turėjo at , tūroje

SKELBKITfiS “DRAUGE”
PLATINKITE “DRAUGĄ’ k1

CRANE COAL CO.
, WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS, ’fi AR
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS. $Q O A
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... i
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri rn 
kepimui pečiuose ir namu „šildytuvams IV. O V

ftkrM kalno, perkant 4 tonu. ar MivIrS
6332 80. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9A22


