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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”
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Naciai nuskandino 30 laivų Napolio uoste
PUOLA JAPONUS FINSCHAFENE

, /

Lėktuvai atakuoja visas likusias 
japonų pozicijas

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių. Pacifike, 
rūgs. 23.—Komunikatas sako 
australiečių daliniai vakar 
buvo išlipdinti šešias mylias 
į šiaurę nuo Finschafen, ir 
iš tos pusės puola japonus 
tame centre Huon pusiausa- 
ly. Sąjungininkai nori tą 
japonų bazę užimti, okupuo
ti suvirš 60 mylių Naujos 
Gvinėjos pakraščio, ir įsigy
ti naujas pozicijas puolimui; 
Naujos Britanijos.

Prieš tai sąjungininkų 
lėktuvai smarkiai atakavo 
Naują Britaniją ir likusias 
japonų pozicijas Naujos 
Gvinėjos pakraščiuose. Li
berator bomberiai numetė 
66 tonus bombų ant Cape 
Gloucester, Naujoj Britani
joj. Vidutinieji bomberiai 
apmėtė Gasmata bombomis, 
ir kulkosvaidžiais nuolat 
apšaudė Finschafeną, arti
mas salas, ir Madang apy
linkę.

Sunaikino tiltus.
Į pietus nuo Madang,

bombos sunaikino dar ketu
ris tiltus. Įvairiose kitose• 
atakose Bismarcko jūroj 
buvo nuskandintas 1,500 to
nų transporto laivas ir trys 
kiti laivai buvo apgadinti.

Naujai užimtam Kaiapit, 
sąjungininkų kareiviai užmu 
šė 120 iš 200 japonų karei
vių, ir kitus pavarė į kalnus.

Bandė atkeršyti.
Mūsų mažieji lėktuvai už

tiko japonų lėktuvus ban
dančius atakuoti mūsų lai
vus, ir nušovė keturis ar 
penkis bomberius, ir penkis 
mažesnius lėktuvus. Aštuo
niolika priešo bomberių an
tradieny atakavo Watut 
slėnį. Padarė mažus nuosto
lius ir sužeidė kelis sąjungi
ninkų kareivius.

Komunikatas sakė ameri- I
kiečiai pribaigė japonus A- 
rundel saloj ir artimoj Sa- 
gakarasa saloj, bet tiesiogi
nis raportas iš pietvakarių 
Pacifiko sako dar liko keli 
kampeliai, kur japonai prie
šinasi.

Miliūnas amerikiečių 
šiaurės Afrikoj
MADRIDAS, rūgs. 23. — 

Ispanijos žinių agentūros 
Vichy korespondentas pra
nešė konfideneialią žinią, 
būk šiaurės Afrikoj dabar 
randasi 1,000,000 amerikie
čių ir 500,000 britų karei
vių.
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JAPONAI VĖL PUOLĖ 
GUADALCANALA

WASHINGTON, rūgs. 23. 
—Laivyno pranešimu, japo
nų lėktuvai pirmadieny ir 
antradieny (salų laiku) ir 
vėl atakavo Guadalcanąlą, 
matomai bandydami kaip 
norint pakenkti amerikiečių 
žygiams centraliniuose So- 
lomonuose.

Anksti ryte pirmadieny 
šeši lėktuvai numetė bom
bas arti aerodromo Guadal- 
canale, ir padarė mažus nuo
stolius reikmenim ir įrengi
mam. Antradienio ryte nuo 
12 iki 16 japonų bomberių 
ir vėl atakavo. Vienas Ame 
rikos lakūnas nušovė du jų 
lėktuvus. Atakos metu pada 
ryta maži nuostoliai, ir su
žeista keli mūsų kareiviai.

Tai buvo penkta ataka 
ant Guadalcanalo nuo rūgs 
13-14 nakties. Lėktuvai ma
tomai buvo iš japonų bazės 
Bougainville saloje.

Iš pakartotinų atakų ma
tosi; kad japonai skaito 
Guadalcanalą centrine baze, 
iš kurios amerikiečiai veda 
kampaniją Solomonuose.

Amerikos kareiviai jau 
sunaikino paskutinius japo
nų garnizono likučius Arun- 
del saloj.

I

SENATUI NEPATINKA 
FULBRIGHT REZOLUCIJA

WASHINGTON, rūgs. 23 
— Senato užsienio reikalų 
komitetas vienai savaitei a- 
tidėjo svarstymą Kongreso 
užgirtos Fulbright rezoliuci
jos.

ISPANAI KAREIVIAI
APLEI5IA RUSIJA

WASHINGTON, rūgs. 23.
— Atsakomingi sluoksniai • 
Washingtone sako Gen.
Franco prižadėjęs partrauk- rūgs. 23.—Britų Beąufight- 
ti Ispanijos taip vadinamą er lėktuvai, iš naujo atakuo- 
“Mėlynąją Diviziją’’ iš Ru- darni japonų pozicijas Bur- 

moje, sunaikino ar apgadi
no traukinius, upių laivus, 
ir sunkvežimius. Atakos bu
vo daromos Katha apylin
kėj prie Irrawaddy upės, 
ant Cheduba salos.

Britai vėl atakavo 
japonus Burmoje

NEW DĘLHI, Indija,
y I..*-'?-,'*!*'..'

sijos fronto. Tas daroma 
neva dėl anglų-amerikiečių 
spaudimo ant Ispanijos.

VON PAPEN PASVEIKO
LONDONAS, rūgs. 23 — 

Berlyno radio pranešė, kad 
Vokietijos ambasadorius 
Franz von Papen, sirgęs 
geltlige, bet jau pasveikęs.

I ir

Pirkite Karo Bonus.

RUSAI PRIE PAT DNIEPERIO UPES
MASKVA, nigs. 23. — 

Pranešimai iš fronto sako 
rusų kariuomenės jau mato 
Dniepro upę, kur, manoma, 
vokiečiai turi svarbiausias 
sava linijas visoj Rusijoj. 
Priešakiniai rusų daliniai 
kitose vietose randasi tik 
penkias mylias nuo tos 
upės.

Stiprios rusų kariuome
nės nuolat mušasi arčiau 
dviejų svarbių nacių pozici
jų, Kievo ir Smolensko mies
tų. T

Maskvoje laukia praneši
mų iš fronto apie didžiau
sius iki šiol laimėjimus.

PASIEK® BALTRUSIJĄ.
LONDONAS, rūgs. 23 — 

Maskvos radio šiandien pi 1- 
nešė, kad rusų kariuomenės 
stumiasi Baltrusijon, Gomel 
sektory. Kaip tik pirm tai,

vokiečių pranešimas sakė 
nacių kariuomenė apleidusi 
Poltavą, kas atidaro rusams 
kelią į centralinę Ukrainą.

Gomel, kur įvyko vėliau
sias pralaužimas, yra gele
žinkelių centras tarpe Kievo 
ir Smolensko, tik 15 mylių 
nuo Dniepro upės ir apie 
150 mylių nuo senosios Len
kijos sienos.

Rusų kariuomenės spau
džia Kievą, Rusijos ketvirtą 
didžiausią miestą, iš trijų 
pusių.

Rusai vakar užėmė Demi- 
dovą, 42 myliaą į šiaurvaka
rius nuo Smolensko ir 21 
mylią nuo Baltrusijos. Mas
kvos komunikatas sakė dvie- 
jų dienų kovose dėl to mies
to užmušta 8,000 nachĮ. Iš 
Demidovo rusai dabar galės 

■varytis Vitebskan.

Laivyno sekretorius 
pas Anglijos karalių
LONDONAS, rūgs. 23.— 

Amerikos laivyno sekreto
rius Knox šiandien sudėjo 
vizitą Anglijos Karaliui. 
Kitas lankytojas buvo Prem 
jeras Churchill, kuris pa^i - 
liko su Karalium pietauti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš MASKVOS—Rusų ka

riuomene randasi tik 9 my
lios nuo Smolensko.

IŠ AFRIKOS — Prancūzų 
Gen. Giraud grįžo iš Corsi
ca ir pranešė, kad sąjungi
ninkai tuoj užims Bastia ir 
pribaigs ten esančius nacius.

IŠ NEW YORKO — To- 
kyo radio ragino japonus 
ruoštis karui iki mirties.

IŠ CHICAGOS — 17 me
tų Joseph Widuch šiandien 
sakėsi policijai, kad 3 naciai 
buvo jį pagrobę ir apdaužė, 
norėdami išgauti planus jo 
lėktuvo išradimui, bet jis 

[šiaip taip iš jų pasprukęs.
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Išsprogdina uostus ir dirbtuves
Sunaikino geležinkelius tame mieste
NEW YORKAS, rūgs. 23.—Britų radio šiandien sake

Amerikos penktoji armija .užėmė Contursi miestą, apie 20 
mylių į pietryčius nuo Salerno.

Ahantams paėmus Potenza miestą, Italijoj, pasidaro tie
sus frontas, kuriuo eina pirmyn Amerikos Penktoji ir bri
tų Aštuntoji Armijos. Padegę Neapolį naciai, kaip prane
šama, ruošias pasitraukti iš miesto ir apylinkės. (Acme- 
Draugas Telephoto)

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 23. 
—Šios dienos pranešimas sako naciai Napolio uoste nu
skandino bent 30 laivų, tuo užblokuodami vandenis prie 
prieplaukų ten. Amerikiečiai ir britai kareiviai dažnai 
girdi sprogimus. Raportas sako žvalgybiniai lakūnai pra
nešė jog gaisrai jau kelios dienos dega prieplaukose, ma
tomai kilę iš sprogdinimų. Keli sprogimai buvo matyti. 
Iš lėktuvų imtos nuotraukos rado, kad didelė dalis dirb- 

! tuvių apylinkės į šiaurę nuo 
i uosto išsprogdinta ir išga
dinta. Tas pats padarytas ir 
su geležinkeliais.

Pranešimas sako iš daro
mų sprogdinimų matosi, kad 
naciai 

j didelį 
‘ verčiu

Milžiniška ataka ant Hanover
Taipgi bombavo nacių laikomus 

aerodromus Prancūzijoj 
kos Ma raude r lėktuvai
ryt atakavo aerodromus prie 
Conches, 60 mylių į vaka
rus nuo Prancūzijos sosti
nės.

LONDONAS, rūgs. 23.— 
Sąjungininkų aviacijos ko
mandos per 18 vai. pada
rė keturlipią ataką ant na
cių laikomos Europos. Bri
tų bomberiai vakar naktį 
atakavo Hanover miestą, 
Vokietijoj, o amerikiečių 
bomberiai šiandien atakavo 
Nantes ir dvi kitas vietas 
toli Prancūzijoj.

Aviacijos ministeriją pra
nešė jog “stiprus dalinys” 
Anglijos didžiausių bombe
rių nakties metu atakavo 
svarbųjį geležinkelių ir dirb 
tuvių miestą Hanover, šiaur 
centrinėj Vokietijoj. Komu
nikatas sakė pirmieji rapor
tai parodo, kad koncentruo
ta ataka atlikta per 30 mi
nučių, ir kad kilo labai di
deli gaisrai. Dvidešimts šeši 
bomberiai negrįžo iš atakos, i

Evening News skelbė ži
nią, kad ši ataka buvo maž
daug tokio pat didumo ar 
gal net didesnė už rekordi
nę 2,300 tonų ataką ant 
Hamburgo.

Mažesni britų bomberių 
daliniai atakavo Emden uos
tą, šiaurvakarinėj Vokieti
joj, ir Oldenburgą, didelę 
kariuomenės, lėktuvų ir ge
ležinkelių centrą į rytus nu 
Bremeno.

Amerikos bomberiai, pirm 
negu britai grįžo, išskrido 
į Prancūziją ’ ir ten puolė 
laivų bazę Nantes, ir du ae
rodromus Vannes-Meucon ir 
Kerlin - Bastard, vakarinėj 
Prancūzijoj.

Sekdami savo vakar va
karo ataką ant Evereaux- 
Fauville, 45 mylias į vaka
rus nuo Paryžiaus, Ameri-

šį

Atakavo vokiečių 
aerodromus Graikijoj
CAIRO, rūgs. 23.—Ame

rikos Liberator bomberiai 
vakar atakavo nacių Marit- 
za aerodromą, ant Rhodes 
salos, ir Elevsis aerodromą 
Atėnuose, Graikijoj, o britų 
Wellington bomberiai nak
ties metu puolė Maleme ae
rodromą, Kretoje.

nutarė padaryti tą 
ir gražųjį uostą be
są j ungininkam s. 
Varosi gilyn.

Britai ir amerikiečiai ka
reiviai pasuko savo linijos 
dešiniąją pusę Adrijatfeos 
link, ir tuo ištiesė savo lini
jas. Iki šiol jie nužygiavo 
10 mylių į šiaurvakarius nuo 
Potenza, 15 mylių į šiaurę 
nuo Sala Consilina ir 10 my
lių į vakarus nuo Mottola, 
ir užėmė Acerno, Avigliano 
ir Ginosa miestus.

Į rytus ir šiaurryčius nuo 
Salerno, tačiau, vokiečiai 
smarkiai priešinasi pakeliui

Gripsholm" išplaukė 
iš Urugvajaus Indijon
MONTEVIDEO, rūgs. 23. 

—Švedų laivas ‘Gripsholm’j 
šiandien išplaukė į Goa,Porį 
tugalijos Indijoj, kur bus 
apsikeista jo vežamais ja
ponais diplomatais, biznie
riais ir žurnalistais iš Ame
rikos ir Chile, už šiaurės ir 
pietų Amerikų piliečius, ku
rie gyveno tolimuose rytuo
se.

f V

Italijoj išlaisvinta 
20,000 belaisvių
LONDONAS, rūgs. 23.— 

Morocco radio pranešimu, 
italai paliudsavę 20,000 ame 
rikiečių ir britų belaisvių, 
kurie susidėjo su italais 
patriotais. Nacių maršalas 
Rommel pasiūlė 1,800 lirų 
už kiekvieną belaisvį 
duotą vokiečiams.

į Napolįi, ir sąjungininkai 
čia mažai tepasi varė. x

Apsupo Corsica
Tuo pat metu, sąjunginin

kų karo laivai ir lėktuvai 
blokaduoja Corsica, tuo per
kirsdami naciams pabėgimą 
iš Corsica salos, kur pran
cūzai ir amerikiečiai karei
viai varo nacius į Bastia, 
paskutinį išėjimą. Karo lai
vai bombarduoja tą pakraš
tį, kur kelias pabėgimui ei
na arti jūros, ir tuo padėjo 
kareiviams smarkioj atakoj 
prie Solenzara, 60 mylių į 
pietus nuo Bastia.

Šiaurvakarės Afrikos lėk
tuvų daliniai visą laiką puo 
la nacių susisiekimo linijas 
vedančias į Napolio apylin
kę, bombuodami tiltus, vieš
kelių kryžkelius ir važiuo- 

; jaučius nacių vežimus.

Naciai sako alijantai 
išlipo Jugoslavijoj
LONDONAS, rūgs. 22.— 

Nacių kontroliuojamas Os
lo radio šiandien sakė są
jungininkai bandę išlipdinti 
kareivius ir tankus Jugos
lavijos pakrašty, arti Žara, 
bet vokiečiai kareiviai juos 
atstūmę. Pranešimas neda
vė daugiau smulkmenų tuo 
reikalu, bet sakė vokiečiai j 
užėmę kelis gazolinos ir alie 
jaus krovinius ir italų radio 
stotį netoli Žara.

Vėliausios nepatvirtintos 
žinios pasiekiančios Londo
ną sako jugoslavai partiza
nai užėmė dar penkis mies
tus, o vokiečiai ir bulgarai 
kareiviai vis skuba Jugos
lavijon sulaikyti partizanų 
ofensyvą

■

Nieko nesako apie 
Marshall paskyrimu 
WASHINGTON, rūgs. 23. 

—Karo sekretorius Stimso- 
nas šiandien atsisakė pat
virtinti ar užginti raportus 
būk Gen. George C. Mar- 
shall būsiąs paskirtas vy
riausiu anglų -amerikiečių 
karinių jėgų vadų, bet 
reiškia, kad generolai 
riami ten, kur jie bus 
dingiausi.

Puolė ašies konvojus
Egi jos jūroje
CAIRO, nigs. 23.—Šian

dien oficialiai pranešta, kad 
sąjungininkų lengvieji karo 
laivai Egijos jūroj sunaiki
no du ašies konvojus. Są
jungininkų laivai nebuvo 
pažeisti.

KANADOS KAREIVIAI

PASIEKĖ ANGLIJA
RYTINES KANADOS 

UOSTAS, nigs. 23.—Vakar 
pranešta, kad iš čia išplau
kęs didelis skaičius kana
diečių kareivių saugiai pa
siekė Angliją. Kartu su ka
reiviais Anglijon išvyko ir 
300 Kanados armijos slau
gių-

pri- ORAS
Vis taip pat vėsu.

I

pa
aki

nau-

laivyno lėktuvu jėga 
laimės karą—King
OMAHA, Nebr., rūgs. 23. 

—Amerikos laivyno virši
ninkas Adm. Ernest J. King, 
kalbėdamas į Amerikos Le
giono seimo delegatus pab
rėžė svarbumą vis didėjan
čios laivyno lėktuvų jėgos, 
kuri smarkiai atakuoja prie
šo bazes. Anot jo, koordinuo 
tos jėgos yra svarbiausias 
laivyno rūpestis. Jis prašė 
Legiono reikalauti, kad šis 
kraštas palaikytų didelį lai
vyną ir po karo.
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M8SŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Didelio darbo . |’

padnifink žodis p
Roehester, N. Y. — Ro- 

česteriečiai savo užsimotą 
kvotą — surinkti tūkstantį 
deL L. T. T. darbams pa
remti — su pasisekimu bai
gė ir tas tūkstantis buvo 
įteiktas per J. Ridų kon
ferencijos prezidentui L. ši
mučiui.

Šiuomi baigiame aukoto
jų vardus garsinti:

Po $10: Juozas Dirso, A 
Barkevičius, Bernaro Dubic- 
kas. Felix Eismant, Juozas 
&u>Kr,

Po $5: V. Sabaliauskas, 
Ant. šlevas, J. Dauda, J. 
Mastauskas, Kaz. Stašaitis, 
Ant. Marčiulionis, Helen 
Kundrat, Mr. and Mrs. Al 
Kundrat, Peter Berens, Ant. 
Baronas, Mr. ir Mrs. K. Stuč 
kus, Ch. Saulis, J. Karalius. 
V. Sterna, A. Čepas, M. že
maitis, T. Paliukas, J. Am
brasas, V. Karvelis, S. ’Pet 
kevičienė, M. Vėželis, T. Be
leckas, S. Kazakevičius, J. 
Kovas, A. Ginkienė, E. J. 
Urbonienė, A. A_ Kumpars- 
kienė, O. Kumparskaitė, M. 
Grajinienė.

Po $4“: A Pabijanskas.
Po $3: A Stugis, P. De

vynis, Si Brazis.
Po $2: P. Gudelis, Mr. ir 

Mrs. P. Pikūnas, M. Beliu- 
kevičrus, P. Kraijer, J. Viz-. 
bar, J. Brown, Kaz. Sirius, 
J-. Mėliais, A. Dipper, E. Šen 
kevičienė, S. Kelenckas, V.. 
Kirinus, S. Nevinckas. AL 
Mastauskas, A. Strazdas, J. 
Želnis.

PO $1: 
J. Zekas, 
Andriūns,
Sharrock, V. Vėjelis, O. Au- 
čienė, J. Ziogra, D. G. B., 
V. Duaba, O. Serevičienė, 
D. Bubger, J. Bertman, A 
Sabaliauskas, J, Branckas, 
J. Bitinas, J. Sedlickas, A. 
Baranauskas, Ant. Pauža, A 
Steponaitis, a P. Skelinckas

IHENMBnS DRABSAS, CEHCAGO, ILLINOIS
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jos mokyklos leidžiamam žų aprašymą anglų laikraš- ktenis yra žvaigždė Hart- 
“Holy Trinity Crusader”. čiuose Onos Kaskas. Ji ap 
kurį leido High Schod stu- 
dentai-studentės. Daug dar
bavos vyčiuose, Marijos Vai
keliuose. Gaidoj ir kitose

| draugijose. Buvo susidomė- Reikia už tai ją pasveikinti
| jęs ir Conn. Lithuanian Cat- 
holic jaunimo darbuote ir

Penktadienis, rūgs. 24, 1943

pirito

vika-

si ėmė padėti graikams New 
Yorke bonų vajuje. Daug ii 
gražiai darbuojasi Onas Kas 
kas ir Amerikos lietuviams.

ford baseball rately. Dažna: 
apie jį rašoma vietos spau
doje ir dažnai dedama foto
grafijos.

Įstojo į laivyną Vincas 
Seigis. Jisai buvo populia
rus jaunimo tarpe. Jam bu
vo surengta “party”.

Koresp.

Parapijomi ir prieteliai, į- 
vertindami jo darbuotę pa
rapijoje, su prelatu Ambotu 
ir kun. Kripu priešakyje, su- 

I rengė šaunų jam bankietą 
ir įteikė dovanėlę. Girdėti, 
ir draugijos prisidėjo "ir at
skirai dovanų įteikė. Mokyk
los vaikai su segelėmis taip 
pat neatsiliko.

|
Lai Dievas jam padeda 

naujose pareigose, Dėdės 
Šamo kariuomenėje.

ir palinkėti geros sveikatos.
Mokykloj šįmet mokinių 

skaičius toks pat, kaip ir , 
pernai. High school kamba
riai ir 9 ir 10 skyrių pilni. 
Labai įvertina aukštesnę ka
talikišką high school mūsų 
mokykloje ir svetimtaučiai. Į 
Tik gaila, kad ne visi lie-l 
tuviai tėvai siunčia savo vai
kus į mūsų high school. Se
sutės specialiai yra prisiren
gusios mokytojauti high 
school.

lie

Dažnai matyti lietuvių au
komis nupirktas “Blood Do
norą” automobilius. Jis va
žinėja Hartfordo gatvėmis. 
Malonu visuomet skaityti 
kad lietuviai Raud. Kryžiui 
tą automobilių nupirko ir 
paaukojo.

■ TDARGtJTkf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. '

WHFC - 1O kitos J
. SEKMADIENIAIS — nuo 1

~ m iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-' 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. i
MARGUČIO ofiso adresas: I

6755 S. Westem Avė., Chicago, UI. !
GROvehill 2242Telefonas

i

i
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TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, O.D.

DR. S. WEINE, OJ),

kos: Costa Rica, Salvador. 
Guatemala ir Hondūras sa
vo nacionalines šventes tu
rėjo vieną dieną: rūgs. 15 
d. Costa Rica turi tiktai 
659,000 gyventojų, Guate
mala — 3,284,000, Hondū
ras — 1,105.500. o Ei Sal
vador — 1,744,500. Kaip ma 
tome, tik viena iš jų maž- 

j su Lietuva, o ki- 
kur kas mažesnės,

kaip savo gyventojų skai
čiumi, taip ir užimama teri
torija

■ ■ -——————————

Iš Hartford lietuviai pro
fesionalai šie randas kariuo- 

| menėj: dr. Supis, dr. Povi
lonis ir dr. Ažukas-Allen.

Matėm fotografiją ir gra-

AKĖS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad-, Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki S vak 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
šeštadieniais tr Sekmadieniais Pagal Sutarti

‘.-••i.-—. , - - - - ■Edvardas Povilonis išvy- 
ko j Šv. Marijos ssminari-į 
ją, Baitimore, tęsti kunigo 
mokslus.

I AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Tel CANal 6122

DR. BIEŽ1S
DR. STRIKO

PHYSICIAN AND SUBGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 b nuo 6 iki 8 vaL vak 

Nedeliomis pagal sutartį. 
CTffica taL YABds 4787 
Samų teL PBOapect 1930

»
A. Beliukevičius,
B. šanavičius, F.

S. Česonis. K

t O .k C TI. D Į O
H45 35 S-...-

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

KLAUSYKITE- Buvo parvažiavęs “mer- 
esant marine” Pranas Kaz
lauskas. “Lefty” Petras Na

Per Mėgiamiausią seimininkių

SOPHIE BARČUS RYTINĘ RADIO

W. GrBrS. 1390 KHėcydes

KAS RYTA:-#wr 8.45 iki 9:15, L“
Taijęi Pasiklausykit Populiaraus

“TAČKŪNŲ” SF9K4 ir Jų Kaimynus

Tel

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: muo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IB CHIBUEGAd 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. t 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL REPublic 7868
—————————— —---

——

Skoti&am Pinigus 

Morgičiams 
GREITAS- I» MANDAGUS 

PATARNAVIMAS 
KKEtPKTl'BS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkai 

DABABTINB

4%

ERiyiS AKIŲ GYDYTO' 
metu patyrimą*

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Aki* 
TtgjįjįĮ

♦

Ofisas* Akintą Dirttnvi

346180. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Dd 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1-3 ir •—8:30* P. M 

Trečiadieniais pagal sutarti

3241 So. Halsted St
Tel. Calumet 7237—4591

I

I

n ; i .d •- t
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EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

’C*
• Lietuviškas 
v Žydukas

M. IASTER, sav.

MONARCH. LIQUOE
3529 So Halsted St

PhoM YARDS *054
k

TeL YABdi 5921
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA8

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

TeL CANal 0257
Bes. teL: PBOapect 6659

DR. P.Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIEUBGAfe 
1821 So. Halsted Street

Boddsncija: 6600 So. Artetian Avė 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 P-P 

6 Dd O vaL vakar*.
'■ . —. į ♦

TeL YAEds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West Sflth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieninis — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trwči«Hi«nia»a 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pomat

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRUBGAf-

1729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MTDvny 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irto, nuo 2 iki S 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. rak 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vaL diena

3d
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Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS l

TtMm
Uacstmtsnntt >m modernttdMut* 
wi«ę*1Wk- tarta recSJbno mokslą* 

sali sutelkti.
l METĄI^rATYRIMO

Dr. Jdnr J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.

omaiBMįMęa
1301 So. AaHanid Avenur 
--r !atau>

L*

Telefonai:
Ofiso — HEMloek 5849
Rezid. — HEMloek 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL: vak. 7-0:
TriMM* ir , Sekmadieniai* 

pagal-nutartį;_______
Ofiso TeL............... VIKgtola 188*

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA8 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS BRUMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad, ir Mm. Uk ■uritariua.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0004

Jeigu Neatsiliep&ma — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak- iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak.

Šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

r

Split by PDF Splitter



* * -*!*-

Penktadienis, rūgs. 24, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOIS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

JT

ASSEMBLERS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HEI.P WANTED 
ADVEKHSING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street, 
Tel. RANddph 9488-9489

HELP WAN'TED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliarls algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ar 1 Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

FREIGHT 
HANDLERS 

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į x

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts.

DIRBTUVĖJE PORTERIO
Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
ir viršlaikis. Nuolatiniai darbai 
jums ir po karo.

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen

PASTOVUS DARBAI 
MEKANISKŲ GABUMŲ

Jauniems ir senesniems vyrams. 
100% Defense darbai. Turi būti 
gabūs su renčiais ir t.t.

TAIPGI PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pašaukit PERSONNEL Ofisą 
VICTORY 0700. 
Ar atsišaukit j

W. F. HEBARD

NAKTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundres 
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRU . -

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100- KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl leng-vų 
Porterio darbu, dienomis. 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

VYRŲ
DIRBTUVĖS DARBININKU — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONU U2KLEJUOTOJŲ — SLTT- 
TERS — SĖT UP VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai dirbantiems naktimis.
Darbai arti jūsų namų.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 
Viduje Pieninės

Taip pat
PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 

SVARBI MAISTO PRAMONĖ
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

THE BORDEN CO.
3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—ForestPark

KELETĄ 
VYRŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Proga išmokti gerą pokarinį 
amatą vokelių biznyje.
NUOLATINIAI DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Envelope & 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

ŠTAI GERAS
l

Nuolatinis Darbas-

EQUIP. CO.
2433 S. Statė St

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Mes priimsim vyrus be patyrimo 
išmokinsim kaipo Machine 
Operatoriais, Bench Hands ir 
semblers.

GERA MOKESTIS 
100% Defense Darbai

Taipgi turim vietos abelniems 
dirbtuvės darbininkams.

HANNIFIN MANUFACTURING 
COMPANY

621 S. Kolmar

ir 
Sh-op 

As-

PILNO LAIKO DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 
40 VALANDŲ

LENGVI, ŠVARUS ASSEMBLY 
DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Merginoms gyvenančioms apielin- 
kėje gali sutaupyti carfare ir pie
tų lėšas. Atlikit savo dali dirbant 
lOO^e KARO PRAMONĖJE.

DALINIO LAIKO 
DARBININKIŲ, 
TAIPGI REIKIA 

VALANDOS: 4:45 nn.—9:45 Vak.
5 DIENŲ SAVAITE

Kreipkitės į

Taylor Tubes, Ine.
2312 VVABANSIA AVĖ.

REIKIA MOTERŲ rūšiuoti skrybė
lėms plunksnas. Nereikia dirbti šeš
tadieniais, nuolatiniai darbai, gera 
mokestis.
FEATHER-WORKS. 810 W. Fūlton

REIKIA

VYRŲ IKI 60 METŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVĖS DARBAI
Prie Nesunkių Mašinų

IŠMOKITE AMATĄ
GERA PRADINE MOKESTIS

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit 
Netoli Diversey ir Elston Avenue.

S. K. SM1TH COMPANY
2857 N. VVestern Avė.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
BELT SANDERS — HAND SAN- 
DERS — CABINET MAKERS — 
WOOD TURNER — TRIM SAW- 

YERS IR PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
Laikas ir pusė dirbant šeštadie- 

Į niais.

CURTIS CASKET CO.
1214 W. Van Buren St

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

PAKERIŲ
Viduramžiaus vyrų prie lengvų 
pakavimo darbų. Patvrimo nerei
kia. šie darbai neliečiami karo. 
Jie yra nuolatiniai

KREIPKITĖS—
PERSONNEL DEPT.

307 W. MONROE ST
VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių Ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: BOX 1225—DRAU
GAS. 127 N. Dearborn.

DARBININKŲ 
Defense Dirbtuvei

ŠIE NĖRA KARO DARBAI, 
BET NUOLATINIAI.

GERA MOKESTIS
Užtenkamai viršlaikio jei tik norit.

AMERICAN AUTOMATIC

DEVICFS CO.
532 S. Throop St.

Pirkite U. S. Karo Bonus 
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios garsinasi “Drauge”.

DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 
geras DarbiRifftasrAiž

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKLI 
—IŠMOKINSIMI

ATSIŠAUKIT TUOJAUS Į

"DRAUGO" 
ADMINISTRACIJA 

2334 S. Oakley Avė.
Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 8011.
MEDŽIO MASINOS DARBININKO 

Patyrusio prie Router. 
NORDHEM HIGHLAND CO. 

2237 N. Kimball

OFISAMS DŽANITORIŲ
NAKTIMIS

Gera mokestis ir darbai yra 
nuolatiniai.

STEWART - WARNER 
CORP.

2750 N. WOLCOTT ST.

ASSISTANT 
SHIPPING KLERKO

Gera mokestis. Nuolatinis darbas 
jums ir po karo. Patyrimo nereikia

Sinclair 8č Valentine
215 S. Aberdeen_____

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac '

SARGO - DŽANITORIAUS
Reikia keletą vyrų dieniniams 

naktiniams šiftams.

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT TUOJAUS Į 

PLAYSKOOL
MFG. CO.

1750 N. Lavvndale Avė.

VYRAI IR MOTERYS

ar

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir naktį darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
_______ 4521 North Kedzie

Valymui moterų
DSl Ofisų, Darbai naktimis nuo 6 
iki 11 vakarais. $80.00 į mėnesį, 
pastovūs darbai.
ATLAS WINDOW CLEANING CO.

29 S. LASALLE ST.
Room 1028 Randolph 4492

ASSEMBLERS
MERGINŲ — MOTERŲ

•
Nuolatiniai, malonūs lengvi assem- 
bly darbai. Pirmiau tame patyri
mo nereikia.

100% KARO DARBAI
AUKŠČIAUSIA RATA MOKAMA 
NATIONAL DIE CASTING CO.

600 N. Albany Avė.

PARSIDUODA

MOTERŲ
100% 'Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagęjbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
RADIO

galite prisidėti prie pro- 
kompanljos apturėdami 
karo ateitį. 100% karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikių po 
pramoga. Užsidi.rbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta 
RIMAC 3781.

šiftas

i . . \

MOTERŲ - MERGINŲ

LENGVI ŠVARUS 
BINDERY DARBAI

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit

GERA TRANSPORTACIJA
Netoli Diversey ir Elston Avenue.

2857 N. VVestern Avė.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dienų ir naktj šiftst. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8’30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

f

BARGENAS KURIO LAUKfiTE __  *
2 n. mūro, 16 metų senumo pp 4 
kam b. kiekvienas; 2 miegami kamb 
Gyvenkit pirmam flete, už 2-trų 
gausit rendos 342.50. už garadžių 
$8.00. Ant Union Avė. netoli 55th 
St. Kaina $6.500. Pašaukit vakarais 
—TRIANGLE 520$.

Tarnaičių 
Valymui Moterų 

Aukščiausia Mokestis 
Malonios

Darbo Sąlygos 
Pilno Laiko Darbai

’ MATYKIT MISS FAUT
Housekeeping Dept.
SENECA HOTEL

200 E. CHESTNUT

REIKIA
Merginų ar Moterų
Pakavimo departmente. Lengvus 
darbai. Nuolatiniai. Gera pradinė 
mokestis. Atsišaukit tarp 9 ryte

4 popiet•ir

Sterling Bolt Co.
707 W. Van Buren

MERGINŲ — MOTERŲ

egg’ candlers
PATYRIMO NEREIKIA

PUIKI MOKESTIS

40 VAL. SAVAITEI
Užtenkamai Viršlaikio

THE GREAT ATLANTIC
AND PACIFIC TEA CO.

445 W. Pershing Rd.
Boulevard 6120.

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtų ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & GO. 1060 W. Adams

DŽANITORKŲ
Ofisu budinke. Aukščiausia mokes
tis — Pasirinkimas darbo valandų 
— Pradėkit nuo 5 iki 7 vai. vak.— 
Dirbsit 5 iki 8 valandas. Sekmadie
niais ir šventadieniais dirbti nerei
kia. Atsišaukit į Room 634.

127 N. DEARBORN BLDG.

Generolas George C. Marshall
Iki 1939 m. paprastas žmo 

gus mažai težinojo apie ge
nerolą George C. Marshall, 
Chief of Staff and Field 
Commander, bet prieš pir
mą pasaulinį karą generolas 
Bell sakė, kad jis buvo “svar 
blausias militaris genijus 
nuo Stonewall Jackson lai
kų.”

kovose. Kareiviai, 40,000 to* 
nų amunicijos, 4,000 kanuo- 
lių ir neišpasakytai daug 
kitų reikmenų buvo perkel
ta į keturiolika dienų be 
triukšmo ir pilnoj slaptybėj. 

Nuo 1919 m. ligi 1924 m.
Marshall paprastu būdu bu
vo paaukštintas. Jis buvo 
generolo Pershingo adjutan-

Kritiškame momente ma- tas Washingtone per penkis 
nevruose, Filipinuose, armi- 
jos viršininkas susirgo. Ki
tas oficierius pasiūlė Mar- 
shallą, kai jis tada buvo dar 
leitenantas. Jam buvo pa- 

l vesta planuoti sekamą žygį. 
Marshall atvyko, paprašė 
visų regimentinių karių duo
ti jam reikalingų informa
cijų ir parodyti jų pozicijas 
ant žemlapio. Jo įsakymai 
buvo

’ Ne tas vyrs, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★

For Help 1 
For Sale!
For Rent 1
For Service!
For Results 1★

- ADVERTISE -

sėkminga išpildyti, 
gimė Uniontown, Pa., i 

m. Jo tėvas buvo an-i 
ir malkų pardavėjas.

Jis 
1880 
glies 
Kada Marshall buvo dar jau
nas, jo tėvas stengės jam 
gauti leidimą į West Point. 
Bet nebuvo priimtas ir jis 
įstojo į Virginia Military 
Institute. *

Pirmais keliais mėnesiais' 
jis buvo nerangus. Bet mo
kyklą baigė kapitono laips
niu. Po to, įstojo į armiją 
ir tuoj buvo paskirtas į Fi
lipinus, kur viršminėtas at
sitikimas įvyko.

Išvykdamas iš Filipinų, Į 
Marshall buvo pasiųstas į j 
Staff School Fort Leaven-' 
worth, kurią baigė pirmas 
savo klasėj 1907 m.

Jis puikiai pasižymėjo pir 
mame pasauliniame kare. Ge 

i nerolas Pershing net savo 
dienyne ypatingai minėjo 
nuveikimus šio jauno kario 
prie Generalinio štabo Pran 
cūzijoj. Jis perkėlė beveik 
milijoną vyrų iš St. Mihiel 
į pozicijas Meuse-Argonne

VYRAI IR MOTERYS

■

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABTJSHET* 1909 — 
-CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar j EViployment Ofisų nuo 9 ryto I 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 802
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metus ir vėliau tarnavo Ki- 
nijoj. Sekamus penkis me
tus jis praleido pėstininkų 
mokykloj Fort Benning, Ge- 
orgia.

Paskirtas pulkininku 1934 
m. Kaipo Brigadier Genenal 
jis tapo viršininkas genera- 
lio štabo War Plaus Divi- 
sion. 1939 m. tapo “Chief 
of Staff” ir jau galėjo į- 
vykdinti jo planus išvystyti 
oro ir motorų korpusus pa
gal šių dienų reikalavimų.

Generolas Marshall vis 
tikėjo į didesnę armiją ir 
išnaikinimą senoviškų teori
jų, įrengimų ir karių. Kada 
reikėjo viską pakeisti ir rei
kėjo pinigų įvykdinti savo 
planus, Marshall puikiai per 
statė faktus ir skaitlines 
kongresui. ,

Pradžioje dabartinio karo, 
Marshall sakė: “kad vokie
čiai buvo sėkmingi todėl, 
jog jų visi skyriai išvien 
veikė; jų vyrai puikiai išla
vinti ir jų štabas žinojo vi
sus senus ir naujus karo 
ginklus.” Jis vienu kartu 
lavino net 70,000 vyrų. _

Jis gyvena kaip papras
tas biznierius. Keliasi apie 
šeštą valandą ryto. Jo dar
bo diena prasideda 7:30 vai.

■ ryto. Kada jo pirma žmona 
mirė, jis vedė našlę su dviem 

Į vaikais — savo neturi.
‘Marshall prisidėjo prie 

dvejų svarbių nuveikimų 
praeitą pavasarį. Pirmas bu
vo įsteigimas “Combined 
Chiefs of Staff”, Washing- 
tone. šie viršininkai pada
re nusprendimus, kurie lie
tė armijas ir laivynus Jung. 
Tautų visame pasaulyje. Nat
riai tos tarybos, be Marshall, 
yra britų Field Marshall Sir 
Tohn Dili, Amerikos ir britų 
admirolai ir viršininkai oro 
jėgų, atstovai kiniečių, olan
dų, australiečių ir Harry 
Hopkins, pirmininkas Muni- 
tions Assignment Board.

Antras yra naujesnis ir 
geresnis sutvarkymas aukš
čiausios komandos, šioj re
organizacijoj yra Lieutenant 
General Arnold, viršininkas 
Oro Jėgų, Lieutenant Gene
ral McNair, viršininkas Že
mės Pulkų, ir Lieut. General 
Somervell iš inžinierių, ku
riam visos reikmenys paves
tos. Pagal tą reorganizavi
mą Marshall turi daugiau 
laiko svarbesniems karo rei
kalams.

Kada generolas Marshall 
paskirtas viršininku 1939 
m. armijoj buvo 187,000 ka
reivių. Pabaigoje šių metų 
tikima turėti 4,500,000 vy
rų. Apie savo armiją gene
rolas Marshall sako — “pui
kiausi kareiviai visame pa
saulyje.”

t
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Trijų vyry konferencijos belaukiant
SVARBUS BėlKALAS

Iš premjero Churchillio ir užsienių reikalų ministro 
kalbų Anglijos parlamente visai aišku, kad anglų poli
tikai šiandien deda didžiausių pastangų prieiti prie su
sipratimo ir bendro susitarimo su Sovietų Rusija. Jie 
išdėstė reikalą greitu laiku sušaukti Anglijos, Ameri
kos ir Rusijos vyriausių vadų (Churchillio, Roosevelto 
ir Stalino) susirinkimą, kuriame būtų aptarti ir karo 
eigos dalykai ir ypač pokarinė pasaulio rekonstrukcija 
ir taikos palaikymo reikalai.

Šiam anglų politikų nusistatymui greitu laiku su
šaukti tokį pasitarimą visa pilnuma pritaria ir Jung
tinių Valstybių vyriausybė.

Ir Londone ir Vašingtone tikimasi, kad šį kartą ir 
Maskva “nebesispardys”, bet “sutiks” Staliną “pasiųs
ti” į konferenciją su Rooseveltu ir Churchilliu.

Tokia trilypė konferencija šiuo metu būtinai reika
linga. Kodėl — ir aiškinti, berods, nereikia.
PARAMA RUSIJAI

Karo reikalų vedime yra geras susitarimas. Sovietų 
Rusija gauna labai didelę medžiaginę paramą iš Ame
rikos ir Anglijos. Ji gauna ne tik tankus, lėktuvus, tro
lius ir kitokius karo pabūklus, bet daug jai taip rei- 
lialingo maisto ir medikamentų. Be to, amerikiečių ir 
anglų karo žygiai Viduržemy ir dabar Italijoj atitraukė 
labai daug vokiečių karo jėgų iš Rytų fronto. Ofensy
va Pacifike prieš japonus ir sustiprinta parama Kini
jai sulaikė Japonijos militaristus nuo puolimo Sibiran. 
Ačiū tam Sovietų Rusija galėjo ne tik atsilaikyti prieš 
nacius, bet atsiimti iš jų didelius savo teritorijos plo
tus. Su tokia anglų ir amerikiečių parama, aišku, kad 
rusų kariuomenė Rytų fronte ir toliau nesulaikomai 
žygiuos pirmyn.

Sovietų Rusijai duota parama buvo gerai sunaudota. 
Rusų kariuomenės pasisekimai karo fronte buvo didele 
pagalba kituose jungtinių tautų frontuose.

Šiuo atžvilgiu jungtinių tautų tarpe buvo sutarimas.
REIKALINGAS SUSITARIMAS

Kad visos tos didžiosios karo pastangos nebūtų tuš
čios, kad jos atneštų tai, kas yra užbrėžta Atlanto 
Čartery ir jungtinių tautų deklaracijoj, reikia, kad ir 
pokarinio pasaulio gyvenimo planavimas eitų tokiu pat 
susitarimo keliu ir sutikimo dvasia.

Anot premiero Churchillio: “Per ištisus metus mes 
ir mūsų didieji santarvininkti turėjome veik nenutrauk
tą pasisekimą žeme, jūrose ir ore.” Busimieji metai, aiš
ku, bus dar sekmingesni. Tuo būdu smarkiais žings
niais einama prie visiškos pergalės, prie visuotino ašies 
railitarinės mašinos sutriuškinimo. Todėl jau laikas yra 
planuoti taiką ir tai tokią taiką, kuri pateisintų visas 
tas milžiniškas aukas, sudėtas karo dievaičio aukuran.
AMERIKIEČIŲ IR ANGLŲ NUSISTATYMAS

Mes puikiai žinome savo krašto — Jungtinių Valsty
bių vadovybės pokarinius tikslus. Mes ligšiol suprato
me, kad ir Didžioji Britanija pritaria Amerikos pla
nams sukurti tokį pokarinį pasaulį, kuriame visos tau
tos, ar jos bus mažos ar didelės, galėtų gyventi laisvu 
ir nepriklausomu gyvenimu ir naudotis taip plačiai de
mokratijų skelbiamomis Keturiomis Laisvėmis.

KOKIE RUSIJOS PLANAI?
Tačiau, to negalima pasakyti apie Sovietų Rusiją. 

Ligšiol ji dar nėra pasisakiusi, ar ji stovi už Atlanto 
.Čarterio dėsnių įgyvendinimą, ar ji kooperuos teisin
gos ir pastovios taikos atstatyme, ar ne? Kiek girdime 
balsų iš Maskvos, jie sukelia ir susirūpinimą ir neri
mą. Kol kas Staliias nė per jotą nėra pasitraukęs nuo 
savo užbrėžto tikslo pasisavinti Lietuvą, Latviją, Esti- 
įą. veik pusę Lenkijos, dalį Rumunijos ir Suomijos. 
Pastaruoju laiku Maskva yra dar toliau nuėjusi: ji jau 
turi sudariusi (be Amerikos ir Anglijos žinios) savo 
komunistiškus komitetus visai Lenkijai ir visai Vokie
tijai. Vadinas, po šio karo Stalinas planuoja sujungti 
su Sovietų Rusija ne vien Baltijos valstybes, bet Len
kiją, Vokietiją ir kitas Europos tautas, žodžiu, iš lig
šiolinių Stalino aktų matome, kad jis planuoja Europą 
sovietinti ir komunistinti.

Su tokiais planais, aišku, negali sutikti nei ameri- 
kietis nei anglas. Juk ne tam kariaujama, kad išlais
vintoms iš kruvinos nacių priespaudos Europos tau
toms kitą vergijos naštą užrioglinti. Kariaujama tam/ 
kad visos tautos galėtų atsistatyti laisvomis ir nepri
klausomomis valstybėmis.
ATLANTO ČARTėRIs’lR STALINAS

Atsižvelgiant į tą visa, nepaprastai yra svarbu, kad 
nors kartą sueitų bendran pasitariman su Stalinu At
lanto Čarterio autoriai — Prezidentas Rooseveltas ir 
premieras ChurchilL Toks pasitarimas ir susitarimas 
reikalingas ir pergalei ir taikai laimėti. Stalinas turės 
aiškiai išdėstyti savo nusistatymą dėl Atlanto Čarte
rio dėsnių, kurie smerkia imperialistus, siekiančius pra
plėsti savo sienas kaimynų sąskaita. Jei ji? tų dėsnių 
nepripažins, jei neišsižadės savo užsimojimų po karo 
pasiglemžti Baltijos valstybes ir kitus kraštus, kurie 
jokiu būdu Rusijai nepriklauso, bus aišku, kad Stalinui 
nerūpi pasaulio taika ir gerovė, bet rūpi Rusijos sienų 
plėtimas ir komunizmo platinimas.

Reikia manyti, kad Churchillio ir Edeno norai išsi
pildys: virš minėtų trijų vyrų konferencija netrukus 
įvyks. Taip pat reikia laukti, kad toj konferencijoj Sta
linas pasižadės visame kame kooperuoti su Rooseveltu 
ir Churchilliu ir kad pasaulis bus užtikrintas, jog At
lanto Čarteris bus įgyvendintas visa pilnuma, atstatant 
visų nacių pavergtų valstybių (ir Lietuvos/) laisvę ir 
nepriklausomybę.

Geros žinios iš karo frontų
"Vokietijos naciai smarkiai varomi j “ožio ragą”, iš 

kurio jie, suprantama, neištrūks. Iš Rusijos jie privers
ti visu plačiu frontu trauktis, pakeliant didžiausius 
nuostolius. Jie turėjo sprukti lauk ir Sardinijos ir są
jungininkai baigia juos išspausti iš Prancūzijos salos 
Korsikos. Italijos pusiausaly naciams taip pat karšta 
pirtis užkurta. Jie, matyt, bėgs ir iš Neapolio, nes tą 
miestą padegė, naikina, žudo civilinius miesto gyvento
jus ir juos apiplėšia. Atėmus iš nacių Neapolį, sąjun
gininkai turės labai svarbų uostą ir strateginę pozi
ciją, iš kur galės dar sėkmingiau kariauti prieš nacius.

Smagios žinios ateina ir iš Pacifiko fronto. Gen. Mac
Arthur, užėmęs keletą svarbių pozicijų, pradėjo dar 
didesnę ir sėkmingesnę ofensyvą prieš japonus. Ne be 
reikalo Japonijos militaristai rimtai susirūpino. Jie 
jau įsakė civiliniams gyventojams kraustytis, iš Tokio 
ir kitų didesnių miestų. Jie mobilizuoja karui ne tik 
vyrus (inimant senius ir vaikus), bet ir moteris. Japo
nai pajuto sąjungininkų karo jėgų galybę.

Tad, kaip matome, sąjungininkai skina laimėjimus 
visuose karo frontuose. Kad tie laimėjimai būtų dar 
didesni ir kad greičiau pergalės susilauktume, visomis 
išgalėmis remkime Amerikos karo pastangas. Šiuo me
tu, kai vedamas trečiosios U. S. karo paskolos vajus, 
pasidarbuokime ir patys daugiau karo bonų nusipir
kime.

... 1 j _ . *

Per juodus akinius...
“Amerika” rašo, kad bolševikų laikraščių pasiųsta 

korespondentė Pittsburgho konferencijos eigą sekė, už
sidėjus juodus akinius:

“Komunistinė spauda Labai jaudinasi dėl sėkmin
gos Amerikos lietuvių konferencijos Pittsburghe. Jie 
baisiai troško, kad konferencijos rengėjai ir jos da
lyviai susipeštų, susipyktų., Bet jų viltis nusinešė 
margis ant savo uodegaitės.

Komunistų “čyfai” labai norėjo Pittsburghan pa
tekti. Jie tai galėjo padaryti, nes posėdžiai buvo vie
ši. Bet jie nedrįso. Jie bijojo pažvelgti Lietuvos gy
nėjams į akis.

Komunistai susirado išeitį. Jie nusiuntė iš Brook- 
lyno savo vietinių žinių redaktorę, ši ščyrai ėjo sa
vo pareigas. Ji dėvėjo didelius, smarkiai nuteplio
tus akinius. Kas ją pažino, nesistebėjo.

Jei sąžinė juoda, kodėl nenujuodinti ir akinių!’’

Daug suvalkiečių 
naciai išgabeno į kon
centracijos stovėtas

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša, kad 
daug Lietuvos žmonių iš 
Suvalkijos, ypač iš pietinės 
jos dalies yra išvežta į Gu- 
sen ir Mauthausen koncen
tracijos stovyklas. Vokiečių 
stovyklose nekalti žmonės 
kenčia neįsivaizduojamas 
kančias nuo sugyvulėjusių 
prižiūrėtojų: su savo auko
mis jie daro ką nori. Kad 
neliktų nė ženklo apie jų 
mušimus, žiaurius žudymus, 
mirusieji yra deginami. Kar
tą Mauthauseno stovykloje, 
bevežant kūnus sudeginti, 
vienas žmogus, kurs buvo 
apalpęs, bet buvo palaiky
tas už mirusį, atsigaivino, 
atsisėdo ir pradėjo rėkti. 
Veža ntysis norėjo sustoti ir 
iškelti gyvąjį, bet prižiūrė
tojas surikęs, jog raštinėje 
tas žmogus pažymėtas mi
rusiu ir jisai negalįs būti 
atgaivintas... Ir taip sudegi
no gyvą žmogų. Gusen sto
vykloje taipgi baisios sąly
gos. Iš devynių tūkstančių 
sveikų žmonių per metus iš 
mirė aštuoni tūkstančiai. Į 
tas stovyklas daugelyje at
vejų suvaromi žmonės, ku
rie turėjo užleisti vietas atė
jūnams vokiečiams. Jie be 
kaltės suimti ir naikinami.

Prof. Dvarionas va
dovauja Kauno radi- 
jofono orkestrui

(LKFSB) Londono spau
doje pasirodė žinutė, kad 
Kaune įvykęs iškilmingas 
nuosavybės dokumentų įtei
kimas žemės sklypų Kaune 
savininkams. Iškilmėse gro
jo radijo stoties orkestras, 
vadovaujamas prof. Dvario
no. Kauno miesto burmist
ras Kenstavičius pasidžiau
gęs nuosavybės grąžinimu 
komunistų išvijimu iš Lie
tuvos ir raginęs dėti pastan
gų, kad daugiau nebegrįžtų 
komunistai Lietuvon, žino
ma, apie dabartinę nacių o- 
kupaciją ir apie lietuvių vil
tis sulaukti nepriklausomy
bės, jis nieko neprisiminė... 
Juk ten pat dalyvavo ir vo
kiečių komisaras Cramer.

Vieno Lietuvos
I ai vvi ivl ai - 
laikraščio iškilmes 
Vilniuje

(LKFSB) Londono spau
da praneša, kad paminint 
dienraščio “Naujoji Lietu
va” dvejų metų gyvavimo 
sukaktį, Vilniuje įvyko iš 
kilmingas vakaras. Dienraš
čio redaktorius B. Tiškus 
savo kalboje .pabrėžęs, jog 
spauda yra galingas gink
las karo metu. “Naujoji Lie
tuva” yra nacių kontroliuo
jamas laikraštis ir net jo 
iškilmėse dalyvavo Vilniaus 
miesto vokiečių komisaras 
Hingst.

Penktadienis, rūgs. 24, 1943

Nauja komunistu 
marsalielė

Komunistai — tautos pelės, 
Klusnūs Stalino aveles, 
Jųjų sąžinė ir protas 
Diktatūros pažabotas.
Kaip tik “batka” jiems 

užgroja,
Visi vienaip tancavoja. 
Savo galvas apsisukę. 
Cypia, draskos, kaip padūkę. 
Dešimt kartų zkailį maino 
Gieda vis tą pačią dainą. 
Kaip plokštelė gramofonui, 
Jie dainuoja savo ponui. 
Lietuva jiems vien tik 

niekas,
Prieš burlioką ji tik sliekas. 
Jai palaidas jų liežuvis. 
Niekšas tas, kas tik lietuvis.
Komunistų tėvo saulės 
Spinduliuoja jų makaulės 
Jo tik šviesa jiems vis matos, 
Giria ją net be sarmatos. 
Meistrai meto, melus mala 
jyieiams niekad nėra galo, 
O lietuvius silpno buuo 
Savo maišan kemša ( grūda. 
Druiiai, Vabalai, Abekai 
SusinnKę taip sau šneka: 
“Jei dolerių aurniai duoda, 
Kaip nekrauti sau aruodo?” 
Mes tik gerkim, ulevokim, 
Po pasaulį mandravokim. 
O kai dolerių pritruksim, 
Tada naują dainą trauksim.
Ačiū komnacų tėvukui, 
Mūsų auksiniam dievukui. 
Už jo pečių “rojus” žydi, 
Net buržujai jo pavydi.

L-ma.

Po svietą pasidairius
Anuo metu, kai dar Muso- 

liniui visa Italija kloniojos, 
o Hitleris ją valdė, vienoje 
italų mokykloje rudmarški- 
nė mokytoja aiškina vai
kams apie karą.

—Žinote, vaikučiai, — sa
ko mokytoja, — mes turime 
labai didelį ir baisų priešą, 
kuris nori pasigrobti mus

kolonijas, nori suimti mūs 
visą žaliąją medžiagą. Jis 
nori palikti mus be maisto, 
be geležies. Jis nori paverg
ti mūs jūras ir mūs žemę. 
Jis laukia tik patogaus mo
mento, kad mums smeigti 
peilį tiesiog į nugarą... Ku
ris iš jūs pasakys man, kaip 
vadinasi tas priešas?

Visoje mokykloje mirtina 
tyla.

—Na, na, vaikučiai, ar gi 
jau nežinote? To priešo pir
moji raidė yra A. Na, ar gi 
nei vienas nepasakysite?

—Adolf Hitlerį — vienu 
balsu sušuko visa mokykla.

Jurgis šaipaitis su Zigmu 
Vakaraičiu jau gerokai išsi
traukę grįžta namo po dvy
likės. Priėję prie Šaipaičio 
namo Vakaraitis pamatė, 
kad pro langą vagis lenda į 
Šaipaičio kambarį.

—Žiu..., sako Vakaraitis, 
— vagis lenda pro langą į 
tavo kambarį. Bėk, kad ko 
nepavcgtų.

—Šerap! — subarė jį Šai- 
paitis. Mano žmona kaip tik 
manęs tam kambary laukia 
su kočėlu. Jinai jį taip pa? 
čiupinės, kad tas vagis ir 
mirdamas neužmirš. Tegul 
lenda...

Aną dien susiginčijo ka
talikas su bolševiku už tai, 
kas Lietuvą valdys. Katali
kas sako:

—Po karo Lietuva atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Ji pati valdysis.
’ —O no, — spyrėsi bolše
vikas. — Lietuvą valdys bol
ševikai.

—Tai kodėl dabar bolševi
kai nesistengia Lietuvos gel
bėti, neduoda jai nei vieno 
cento, nesirūpina jos reika
lais.

—Kvailas tu, — atsakė 
bolševikas. — Ar gi nežinai, 
kad nuskurdusį, suvargusį 
yra lengviau valdyti, negu 
prasikurusį?

Iš visų Amerikos Jungti
nių Valstybių, Arkansas 
valstybė duoda daugiausia 
įvairios rūšies kieto medžio.
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Pasiruošimas taikai ir būsimiems 
karams

arba'
•Ateities paslaptys parako dūmuose

(Tęsinys)
Leono XIII enciklikos, 
Marx’o “Kapitalas” ir 
tarptautinis bei ideoioginis 
bendradarbiavimas

tarp šiųjų buvusiomis ma
žesnėmis revoliucijomis, y 
ra žiaurios bet neišvengia
mos priemonės pašalinti 
kraštutinumus, laimėti žmo
giško? egzistencijos ir gali-

V Organizuotųjų studentų mai pilnutinio gyvenimo už- 
tautinis ir tarptautinis ben- tikri n imą 
dradarbiavimas turėtų rem
tis didesniu savitarpiu susi
pratimu ir nedviparsmišku 
nuoširdumu. Liberalai ir ko
munistai studentai galėtų 
pasitarnauti tam susiprati
mui pastudijuodami ir paly
gindami Marx’o “Kapitalą” 
su Leono XIII enciklikomis.

—Katalikai studentai turėtų 
^savarankiškai pastudijuoti

“Kapitalą” ir istorijos švie
soje išsiaiškinti ten skelbia
mų idėjų atsiradimo prie
žastis ir jų realizavim3 rea
lumą. Katalikui studentui 
neperskaityti Leono XIII 
enciklikos yra nedovanotina. 
Kultūriniame gyvenime at
siranda naujų kraštutinumų, 
kai susidaro gyvas reikalas natūraliai džiaugiasi 
pašalinti bei pakeisti įsiga-1 
Įėjusius kraštutinumus soci- 
j aliniuose ar tarptautiniuose 

santykiuose. Katalikiškasis 
W(ar plačiai suprastas tikėji

mo) mokslas, jei taip galima 
pasakyti, koncentruoja savo 
studijas ir pastangas žmo-. 
gaus dvasinio gyvenimo sri
čiai išaiškinti ir išugdyti. 
Eilės atžvilgiu svarbesni 
žmogaus kūniško? egzisten
cijos reikalai, 
si konkrečiai 
ekonominėmis 
programomis, 
užmiršti. Vienas 
moderniškų filosofų Lietu
voje, dr. A. Maceina, teisin- 

tf^ai savo knygoje “Kapita-
■ lizmo žlugimas” rašo, kad
■ realiems luomų ir ekonomi- 
j niams santykiams spręsti

bei įsigalėjusiems kraštuti
numams pašalinti katalikai 
turėjo parašyti katalikišką 
“Kapitalą” anksčiau negu 
Marksas. Tad pionierių vai
nikas griežtoje kovoje su iš
naudojimu teko materialisti
nių pažiūrų- mokslininkams. 
Materialistai visus apsireiš- 

^imus gamtoje aiškina ma
terialiniais — cheminiais 
procesais. Bet tuo būdu nu
stojama realaus pagrindo 
sankcijonuoti žmogaus veik
smus. prarandamos žmo
gaus asmeninės — indivi
dualinės teisės, vieninteliu 
ginklu žmonių ir tautų san
tykius tvarkyti lieka fizini 
jėga. Istorija mus moko 
kad japonų ir vokiečių tau 
tos tapo žmonijos priešais: 
dėl to, kad jėgos priemonė- 

^nis buvo realizuotos kraš 
tutiniškos rasizmo teorijos 
Natūraliai žmogus yra so
cialinė būtybė ir trokšta re
alizuoti pilnutinį gyvenimt;
17. Žmogaus teisė ir pareigi 
yra dirbti, egzistuoti 
ir gėrėtis kultūra

Dabartinis karas kartu 
buvusiu pasauliniu karu

bent daugumai 
žmonių. Nežiūrint ar žmogų 
laikytume vien tik cheminių 
procesų padariniu, ar kūni- 
niai-dvusine būtybe, mirtin
gu ar nemirtingu, nežiūrin. 
ar žmogus yra vokietis ar

4

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ngų vieta — Brenner Pass jau nebėra saugi Hitleriui. A- 
pačią Vokietiją, ir bombarduoja jos miestus, pramonės

Sykį buvusi garsi Hi rlerio-Mussolinio susitikimų ir miti 
merikos bomberiai ne tiktai pasiekia Brenner Pass, bet ir

AMERIKOS BOMBERIAI VI Rš BRENNER PASS

žydas, juodas ar baltas, tur- centrus. Sill vardo .upė matosi vingiuojanti Alpių kalnų slėniu. (Acme-Draugas Telephoto)
I

5

Kai darbams išvežti 
lietuviai grįžo iš 
naciu žemės...

(LKFSB) Liepos 12 d. Vii 
niun atvyko pilnas trank-i- 
nys Lietuvos darbininkų, pa
leistų “atostogoms” iš Vo
kietijos. Juos sveikino Vil
niaus burmistras pulk. Da- 
bulevičius ir vokiečių komi
saras Hingst. Pulk. Dabule- 
vičius jiems pareiškė savo 
užuojautą ir prasitarė — ži
nąs. jog kiekvienas norėtų 
pasilikti tėviškėje, bet “ka
ro reikalai neatsižvelgia j 
mūs norus.” Taigi net na
cių patikėtinis, prie pačių 
nacių komisaro išdrįso vie
šai pasakyti, jog lietuviai 
nenori vykti į Vokietiją. .

Pirmoji plaukiojanti ligo
ninė buvo įsteigta 1898 me
tais Solace vardo laive.

i*

$

tingas ar neturtingas, kiek
vienas žmogus turi prigim
tą teisę kovoti už savo eg
zistenciją, kiekvienas žmo
gus reikalingas maisto, van
dens, gryno oro, gydymo bei 
priežiūros ligoje. Mes visi 
turime palinkimus bei pri
gimtą teisę gėrėtis muzika, 
menu, poezija, kiekvienas 
žmogus stengias suprasti 
gamtos dėsnius, kovoti už 
kūrybinę laisvę, kiekvienas 

savo 
t darbo ir kūrybos rezulta
tais, piktinasi kraštutiniškų 
žmonių blogais darbais. Re
alaus gyvenimo faktais be- 
siremiąs praktiškas protas 
gali sudaryti plačiausį ir 
tvirčiausį pagrindą bendram 
susipratimui ir nuoširdumui 
asmeniniuose, luominiuose, 
profesiniuose, tarptautiniuo 
se ir net ideologiniuose san
tykiuose. Tad ir dabartinis 
kovojantis jaunimas, busi
mieji vadai naujoje žmoni
jos istorijos eroje, turi iš
lyginti kraštutinumus savy
je ir pasaulyje pagal tą am
žinai nesikeičiančią žmo
gaus gyvenimo realybę, pa
gal praktiško proto reika- silpnybių ir trūkumų, gal 
lavimus. Šiaip pagrįsdamas pamažu susidarys senų ar 
bendrą susipratimą ir ugdy- naujų 
damas nedviprasmišką nuo
širdumą jaunimas gal užtik
rins ilgesniam laikui sauges
nį ir pilnutinesnį gyvenimą 
visiems žmonėms, naujo gy
venimo kūrėjai gal išraus 
iš žmonijos kūno žmogaus 
prigimtį ir žmonijos kultū
rinį progresą pažaidžiančias 
kraštutiniškas teorijas ir jų 
vykdytojus.

i

kurie remia- 
realizuotomis 
teorijomis ir 
dažnai lieka 

jaunųjų

šio
ne-

si
iiA

18. Naujasis pasaulis bus 
mažesnis, įdomesnis ir 
didingesnis ,

Naujasis pasaulis po 
karo bus dar mažesnis
ju ligšiolinis. Pigus ir sau
gus keliavimas- orlaiviais, 
žmonių masėms prieinami 
radio aparatai ir laikraščiai 
ir kiti patobulinimai sutrum 
pins distancijas skersai p’a- 
čiausių okeanų, nugalės 
aukščiausius kalnus. Poka
rinės kartos visai natūraliu 
būdu įgys daugiau žinių a- 
pie kitų kraštų žmones, jų 
laimėjimus ir rūpesčius, pa
žins kitų tautų istorinį Ii 
kimą, jų tautinius pašauki
mus. Dabar bendromis visų 
tautų pastangomis planuoja
ma pokarinė rekonstrukcija 
šiame straipsny minėtosios

Mums dabarties žmonėms

ties dešimtmečių likimas ne
gu būsimųjų šimtmečių. Bet 
būkime optimistai ir dėl da
barties. Tikėkimės, kad mi
lijonai jaunų žmonių lavonų 
paterštoji žemė ir raudonai

I

I

mus ir ateities neaiškumus j , ..........................

ir kelios kitos tarptau inės 19. Quo vadis, modernusis 
studentų organizacijos turi pasauli? 
sudariusios specialius komi
tetus remti bei rūpintis pa- vistik daugiau rūpi dabar- 
senusių studentų likimu, u- 
niversitetų organizavimu, 
profesorių paruošimu .oku
puotų kraštų universitetams, 
svetimų kalbų atitinkamu 
parinkimu palengvinimui
tarptautinį bendradarbiavi- kraujais nudažytos okeanų 
mą. Gali būti reisalas po bangos apšvies gyvų liku
sio karo turėti visuose uni- į šiųjų protus. Spėliojančių a- 
versketuose kokios nors pie dabartinio karo baisu 
tarptautinės mokslinės or
ganizacijos kontroliuojamus buvo anksti prieš šį karą, 
ar vadovaujamus tarptauti- Vienas lietuvių mokslininkų, 
nių klausimų institutus-se-
minarus, visiems prieinamas dingą antgalvį savo veika- 
chemijos, medicinos, geolo
gijos laboratorijas ir pana
šiai. Yra siūlančių net įtei
sinti pasaulio pilietybę žmo
nėms, kurie norės ar turės 
rūpintis išimtinai tarp, auti- t tų, mes visi speliojame ir 
niais reikalais, kurie gink- šaukiame: kur žengi, moder- 
lu turės kontroliuoti pašau- nusis pasauli?! Paslaptingo- 
lio strateginius punktus vyk 
dant būsimas sutartis bei 
konkrečiai realizuojant tarp
tautinę saugumą, žinoma, 
naujuose planuose bu? daug

dr. kun. Lomonas, davė bū-

lui būtent: “Quo vadis. mo
dernioji Europa?” Dabar 
mes visi eiliniai žmonės jau
čiamės priėję prie paslap
tingų žmonijos istorijos var-

Mūsų mokyklos
Neseniai iškilmingai ati

darėme savo mokyklas. Dar
bas vėl prasidės normalia 
vaga. Tik skaudu, kad dau 
gelyje mūsų mokyklų yra 
žymiai sumažėjęs vaikų skai 
čius. Tiesa, vaikų skaičius 
mažėja visose mokyklose 
taipgi tiesa, kad dalis mūsų 
lietuvių persikėlė į kitas vie 
tas gyventi, bet liko dai 
tiek, kad jei visi leistų vai 
kus į savo lietuvišką kata- 
lišiką mokyklą, turėtumėm

, jų dvigubai daugiau, į

jo ateities pasaulio didybe 
dalinai pasireikš po šio ka
ro, bet, atrodo, mes tuo pa
čiu laiku pradėsime spėlioti 
ir pranašauti apie dar 
sesenius karus.

bai-

kraštutinumų. Bet 
kaip ten bebūtų, dešimtme
čiams ir šimtmečiams slen- 
kant filosofo Spranglerio iš- _Gen. A^ Befy^v.-nSų pir- 
pranašauti ciklai gal karto- kimo komisijos pirmininkas, 
sis. Žmonija pergyvens šį t paskaitė Premjero Stalino 
žiemos ar tamsybių laiko- pareiškimą, kuriame jis ra- 
tarpį, dalinai užmirš dabar- gina amerikiečius pirkti ka- 
ties sumišimus, džiaugsis žy- ro bonus vajaus metu, kad 
dinčių laimėjimų pavasariu greičiau nugalėti bendrą 
ir derlinga vasara. priešą.

Ir Stalinas ragina
WASHINGTON, rūgs. 22
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GERKIT TIK GERA AIĄ), padaryta (Jhieagoj. Visi 
tr mėgsta AMBKOKIA Alų, bet. prie to. išdirbė

ki nusprendė padirbti dar geresnį alų. kuri užvardi
no M1TCT A R ^i«» -f* paearrinta* iž imnnrtnotų
njrmn- nroduktl;

LfO NORKUS Ji
IMKTKIKI TOL

Ambrosia K Nedai
BEE R S i

nei žodelio a- 
Jo įsakymus, 
kad juos at- 
savo įgimtos

Pasirodo, kad mūsų žmo
nės neįvertina savos mokyk 
los, bet leidžia savo vaikus 
į svetimtaučių, net nekata 
likiškas mokyklas, kur vai
kučiai negirdi 
pie Dievą ir 
nekalbant jau 
stumia nuo
kalbos, bei papročių. Užau
gę nežinos nė kas jie — nei 
iš kur. ir kas buvo jų tėve
liai. Mums, senesniesiems. 
kurie statėme savo bažny 
čias, mokyklas kruvinai už
dirbtais savo centais, skau
du jausti, kad jau pirma 
gentkartė paniekintų mūsų 
įstaigas.

Mūsų katalikiškos mokyk
los išmokslina vaiką ne 
prasčiau, bet dar geriau ne 

i gu viešos mokyklos, nes mū 
sų mokyklų mokytojos se 
serys yra puikiai išmokslin
tos ir atostogas daugiausia 
praleidžia tolimesniam lavi
nimuisi. Seserys apart moks 
lo yra pasiaukavusios tair 
darbui. Jos dirba ne už di 
dėlės algas, bet iš pasišven 
timo. Mūsų mokykloje vai 
kai yra ne tik mokslinami 
bet ir auklėjami lietuviško
je
Lietuvystė — dar labiau ka
talikyste yra didžiausias 
vaiką turtas, daug branges
nis už žemišką turtą. Die
vas kiekvienam tėvui bei 
motinai rždeda priedermę 
išauklėti savo vaikus tikin
čiais ir dorais. Mūsų tėvai 
daugumoje dirba dirbtuvėse 
taigi vieni nežino, kiti nega
li auklėti savo vaikų. Jų' 
vietą užima mokykla. Jei 
mūsų tėvai neleidžia savo 
vaikų į savo lietuvišką ka 
talikišką mokyklą sunkiai^ 
atsakys prieš Dievą ir savo

katalikiškoje dvasioje

Urmo t wb<)iesa.ie,' 
uis Įstaigas Visuomei kreipkitės pas 

tjreiia ir teisingą patarnavimu

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

ko.ui<>aPb pristato I aiinet >> 
NORKl KP

f!
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Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
veit Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

4

f
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Telefonas SEELEY 8760

231t WE8T ROO8EVELT BOAD

Kompani-

$

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tautą. Todėl, gerbiamieji, savo vaikus į savo lietuviš- 
dar laikas pakeisti mokyk- ką. katalikišką mokyklą.

SKELBKITES “DRAUGE ” į lą. Visi lietuviai atsiųskite Prel. M. L. Krušas
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Maldos už teisingą taiką ir LietuvąMoterų Gyvenimas ir Veikla
Anna Kaskas mūsų pasididžiavimas
F’

Mes didžiuojamės kiek
viena lietuvaite, kuri savo 
gabumais, darbštumu ir ki
tomis Dievo duotomis dova
nomis išplaukia į gyvenimo 
viršūnes.

Mes nuoširdžiai didžiuo
jamės Ona Katk suskaite —• 
Anna Kaskas, kuri jau ke
linti metai kai džiugina iš
lepintus Metropolitan ope
ros, New Yorkę, klausyto
jus. Ji juos džiugina savo 
nepaprastai gražiu ir tikrai 
gerai išlavintu balsu, ir pui
kiu vaidinimu, ir labai gra
žia, patrauklia asmenybe.

Šiandien mūsų tautietė

BALTIEJI GOTIKAI
Baltieji eglių gotikai — kaip pasakų šventykloj... 
Ir melstis, rodos, nori spiegiančioj tyloje... l 
Nebežinai, kas tave tolumon vilioja, —
Lyg slaptas balsas iš nešventintos sakyklos...

f "Jei Viešpats nestatys namų, veltui 
darbuojasi tie, kurie juos stato..."

. Apsidairai aplink, praplėšęs limpančias blakstienas, — 
Kckia/gryna, į dangų auganti, žiemos architektūra: — 
Balti vainikai darnų pina turą,
Ir mėlynas dangus, kaip nugaląstas plienas...

Sieloje dar nepabaigė žydėję kvepiančios' alyvos, 
Ir paskutinio juoko aidas nenurimo, - 
žaliems altoriams šalto grimo
Uždėjo kažin kieno rankos nebegyvos.

/

t

1

Toks gražus ir korektiš-| 
kas artistės Katkauskaitės ' 
nusistatymas į dulkes su
mala tų nesąmoningųjų mū
sų tautiečių argumentus, 
kad, girdi, lietuviškumas 
jiems sutrukdęs ar su truk -

1

, Katkauskaitė yra užkopusi 
į pačias dainos ir muzikos 
meno viršūnes. Ji yra popu
liari ne tik New Yorke, bet 
visoj plačioj Amerikoj, nes dąs jų vienokią ar kitokią 
Metropolitan operos rinkti- karjerą. Katkauskaitė savo 
nė kasmet apvažiuoja 
spektakliais visus didžiuo- yra išsižadėti savo tautos 
sius miestus. Be to, ji

t 

kartą yra dainavusi ir 
radiją.

Bet pats svarbiausias 
lykas yra, kad ši mūsų 
šutė, populiarioji op 
žvaigždė, visur ir visuomet 
yra žinoma kaipo lietuvaitė. 
Ji didžiuojasi savo kilme, 
savo tėvais, ypač motinėle. 
Ji ne tik pati, kiek tik turi 
progos, viešai pasisako e- 
santi lietuvaitė, bet ir kitų 
paprašo, kad tik jie, kvies
dami ją dainuoti, nepamirš
tų paminėti, kad Annas Kas
kas yra lietuvaitė.

Sąmoninga lietuvaitė
Ne vieną kartą esame gir

dėję pristatant ją dainuoti 
per radiją ir perstatytoj ai 
visuomet paminėdavo, kad 
Anna Kaskas yna Hartfor
do lietuvaitė, kid ji Lietu
vos valstybės pinigais turė
jo progos išlavinti savo bal
są prie geriausių Italijos 
dainavimo profesorių. Prog
ramų knygos ir laikraščiai 
taip pat visuomet sumini 
mūsų Onutės kilmę, kuri, 
kaip matome, nekliudo jai 
iškilti į menininkų pasaulio 
viršūnes.

O šaltis žaisdamas skruostus skaudžiai gnaibo...
Norėtum melstis gotiko tylioj šventovėj...
Altorius perlais kažin kas apkrovė...
Balti varpužiai blizga ant spiglelio laibo.

A. Augustaitytė-Vaičiūnienė

“Jei Viešpats nestatys na
mų, veltui darbuojasi tie, 
kurie juos stato. Jei Vieš
pats nesaugos miesto, vel
tui budi jo sargas — sako 
psalmistas. .

Karą laimėti tenka gink
lu, nes užpuolikai tik po juo 
tesuklumpa. Bet taiką vyk
dant, tenka atsižvelgti į Die
vo ir artimo meilės dėsnius. 
Praeito didžiojo karo lai
mėtojai statė taikos rūmus 
be Dievo, net popiežiaus at
stovą bijojo įsileisti prie 
taikos stalo, kad jis jiems 
neprimintų Dievo teisių. Tad, 
tas taikos rūmas visą laiką
svyravo ir galutinai visai mes jiems nieko dabar ne
sugriuvo. Išgązdintas ir iš-' galime padėti,, o tik prašyti

i

iš teisingumo ir Dievo 
suteiktų teisių gali tikėtis 
skaistesnių vilčių. Tad, ro
dos, svarbu, kad mes mels- 
tumėm Aukščiausiojo, kad 
Jis padėtų mums statyti 
laisvės rūmą, kad saugotų 
tą miestą — mūsų tėvynę 
Lietuvą, kad globotų ir grą
žintų mums nelaimingus 
tremtinius, kurie Vokietijoj 
ir Sibiro pusnynuose ken
čia ir badu miršta neturė
dami nė mirties valandoje 
dvasinio sustiprinimo. Gal 
ne viena nekalta siela pri
versta gerti nuodėmių kar
tybes prieš savo valią. Gi

jai

KAREIVIŲ MĖGIAMA 
ARTISTE

1

su elgesiu įrodė, kad nesąmonė
i

ne- vardo, kad pasiekti savo už- 
per brėžto tikslo.

Tad, ir šiuo atžvilgiu Kat 
kauskaitė mūsų akyse 
brangi, miela ir didelė 
menybė. Garbė jai!
Jos koncertas ir mes

yra
as-

Pergalės Darželius" belankant
Apsivertusi smulkiais na

miniais reikalėliais, per vi
sas tris savaitės dienas sku
bėjau, skubėjau į vykstan
čią Victory Garden parodą 
Soldier Field ir vos nusku
bėjau paskutinį vakarą, jau 
prieš uždarant. Per trumpą 
laiką, mažai ką begalima 
pamatyti. Apgailestaujame 
su drauge ir skubiai dairo
mės po gėlyną.

Gėlės jau pavargę, 
La i t ės merkia akutes,
jurginas jau alpsta, kitur 
gvazdiko buini galva svy
ruoja lyg nusigėrusio jau
nuolio. Praeiviai apgailes
tauja, kai kurie paliečia jų 
kvapą, pamėgina. Tik rože
lė ‘ta atsargioji, ji ginasi ir 
svetimai rankai nesileidžia 
savęs liesti.

Apibėgę gėlių daržą, įsi-

FF

Mes, Chicagos lietuvaitės, 
džiaugiamės, kad mūsų se- 

, šutė Ona Katkauskaitė .at- ‘ 
vyksta pas mus su koncer
tu. Spalių mėn. 3 d., 3:30 
vai. po pietų ji dainuos Civic 
Operos rūmuose. Tai bus 
didingoji meno puota! Ir dėl 
to ne tik mes pačios vykime 

į į koncertą Katkauskaitės 
dainavimo pasiklausyti, bet 
bent paskutinėmis prieš kon 
certą dienomis pasidarbuo
kime, kad kiek galint dau
giau tikietų parduoti, kad 
visas vietas didžiojoj ope
ros salėj užpildyti. Tai yra 
svarbi mūsų pareiga.

Juo daugiau lietuviškų 
veidų koncerte matys mūsų 
idealingoji lietuvaitė artis
tė, juo bus jai smagiau ir j 
tai bus šaunus paskatinimas 
jai dar aukščiau kilti ir dar 
plačiau garsinti šiandien; 
kankinamos ir skaudžiai per, šis augalas turi būti susi- 
sekiojamos lietuvių tautos rietęs, gi anas turi būti tie- 

: vardą. Rūta sus. Šie pamidorai turi už-

naš-
čia

• v

Shirley Temple, jauna ju
damųjų paveikslų artistė, o- 
ficialiai pasirinkta kaipo 
“Kid sister” U. S. Marine 
Corps Air Station, EI Toro, 
Calif. (Acme-Draugas Tele
photo)

—o--—’— geuiruc j.’aucu, u ura. piosyui
vargintas pasaulis trokšta Apvaizdos meilingos globos, 
teisingos taikos ir tikisi, kad 'Besisukinėjant visuomenė- 
demokratijoms laimėjus, ji je, tenka girdėti balsų trokš 
užviešpataus. Bet ir čia pa- t—1—J1 
vojų yra. Ateizmo bei mo
derniškojo pagonizmo slibi
nas tyko pasaulį pasigrobti 
ir pasižaboti sau. Akivaiz
doje to viso, baimėje norisi 
sušukti “Viešpatie, gelbėk 
niiis, neš žūstame I ’ ’

Mūsų tėvynė Lietuva tik Lietuvą.

Kaip nuimti žibėjimą 
nuo drapanų

Vilnonės drapanos, kuo
met jau buvo dėvėtos tūlą

augti panašūs į elektros lėm 
putę, čia agurkas su kupra, 
burokui štai guzas nevieto
je išaugęs, reiškia sergan
tis — ligonis. Kad taip ne
įvyktų, reikia prižiūrėti, duo 
ti tam tikrų elementų, kad 
išaugtų kaip reikia. Lietu
voje bet kokių į parodą nė 
nepriima.

“Tai jūs buvot smart — 
pajuokavau.”

“Neveltui laisvoje Lietu
voje gyvenau. Lietuva juk 
buvo skaitoma viena iš pa
vyzdingiausių šalių ūkio at
žvilgiu” — baigė agronome.

Dar užkliuvome už kelių 
tautinių parodos skyrių. 
Vengrė mums rodė indelius, 
tipiška grekė rodė rankdar
bius, parodė šilkinį audek
lą 150 metų senumo, ruses 
matėm tik pudrą tepant jau 
gal ketvirtą eilę ant to pa-

I Naudingi patarimai

I

i

sukome į daržovių skyrių, ties veido Einant prie už
kurių čia buvo daug ir įvai- suskambėjo dainos
rių. Kai aš džiaugiaus dide............................  -- , , -
liais arbūzais, agurkais ir 
cibuliais, mano draugė ag
ronome man pastebėjo: “Lie 
xuvoje aš tris kart didesnius 
užauginau. Pagaliau ne di-, 
dūme dar visa svarba” — tę : 
sė ji toliau “turi būti for
ma bei pasisukimai, štai

lauke ir viduj. Mes skubė
jome namo, kad pasislėpti 
nuo žiauraus rudens vėjo.

Laisvutė

Suklysti gali kiekvienas, 
bet tik neišmintingas nepri
sipažįsta prie klaidos. Cice
ronas.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

offenders

ŠIŲ METŲ NAUJOSIOS KALĖDINIŲ LINKĖJIMŲ KORTELES
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Kaip užlaikyti kiaušinius
Kiaušiniai užlaikyti “Wi- 

ter glass” mišinyje gali bū
ti vartoti dėl visokių tikslų, 
kaip šviežiai padėti kiauši
niai, tik negali būti išvirti. 
Mat “water-glass” uždaro 
skilutes kiaušinio lukšto ir 
neišleidžia iš jo sierą ten 
randančią, tad kiaušiniai, jei 
gu bandai juos virti trūks
ta ir abelnai negalima jų 
valgyti. Bet yra tiek daug 
kitokių būdų sutaisyti kiau
šinius, kad galima lengvai 
apsieiti be virtų.

Dėl užlaikymo kiaušinių 
pirmas reikalingas daiktas, 
tai didelis molinis arba stik
linis puodas. Tas yra ge
riausia, kadangi molinių ir 
stiklinių indų kainos labai 
padidėjo dabartiniame laike, 
tai dažnai nesinori mokėti 
kiek jie kainuoja. Tuomet 
geriausia vartoti tam tikri 
mediniai viedrai, kurie bu
vo išliakuoti iš vidaus ir 
viršaus'.

tančių bendrų’ maldų mūsų 
bažnyčiose, kurios turi di
desnę galią. Pageidaujama 
specialių maldų, giesmių, ar laiką, dažnai pradeda žibėti, 
novenų, kurias musų ger- įas ns įįek nepadailina jų. 
biama dvasiški j a paskirtų už Jeigu drapanos dažas yra 
teisingą taiką ir už kanki
namą mūsų senąją tėvynę taį galima žibėjimą nudil- 

E- S. dinti, vartojant amoniją. Jei 
gu nesi persitikrinus kas 
link dažo gerumo, tai pirma 
bandyk šį procesą ant įš
virkščio šono atsiūlėjimo.

geras, nenušunta lengvai,

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas’’ jau kelin
ti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoj Amerikoje. Senie
siems kostumeriams “Draugas” greitu laiku išsiuntinės per paštą, bet kurie niekad nė
ra pirkę, turės užsisakyti. Kalėdinių korteli ų dėžėje yra 21 kartelė: 14 su meniškais 
lietuviškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00.

Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą.

If you’re past 40, the-chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentatlon of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation—‘ 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth ringe. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, M o.

Btfort Any Data Um

LISTERINE ANTISEPTIC

- Nekurie žmonės bandė var
toti paprastas bačkutes, nuo 
sviesto viedrus ir tam pa- 

Į našiais Bet tas neapsimoka, 
: nes gana dažnai, šie vied- 
rai staiga paira ir tad iš 
kiaušinių būna tik kiauši
nienė, kuri nėra tinkama nė 
dėl žmogaus nė dėl gyvulio. 
Jeigu negali gauti molinio 
puodo, saugiausia yra gau
ti šeliakuotą kibirą .(shel- 
lacked-wooden tub).

“Water-gla8s” galima nu
pirkti blėtose,
Reikia sumaišyti vieną dalį 
“water-glas8” su 10 dalių 
vandens. Gerai išmaišyk mi
šinį ir tada dėk į jį kiauši
nius, po vieną, švelniai. Ne
reikalinga rankų kišti į mi
šinį, kiaušiniai patys nus
kęs į dugną ir nesusimuš. 
Vanduo turi būti tikrai ty
ras ; geriausia išvirti van-

deni ir leisti vėl atšalu pirm Jei matai. kad dažas persi. 
sumaišymo su ‘water-glass’. maino> ui na nehandyk to-

Kiaušiniai, kuriuos nori liau veikti Jei dažas geras, 
užlaikyti turi būti švarūs ir gali tolfau bandytj 
būtinai švieži — nesenesni. pirmiausi3i g2rai iškra. 

tyk drapanas ir iščystyk su 
šepečiu. Tada į du puoduku 
šalto vandens įdėk valgomą 
šaukštą skystos amoni jos. 
Ištiesk drapaną ant čysto 
stalo. Tada paimk gana stip
rų šepetį, įvilgyk į amoni- 
juotą vandenį ir gerai pa
trink drapaną, veikdama į 
vieną linkę, žemyn. Patri- 
nus visą drapaną, ištiesk ant 
prosinimo lentos, uždengk 
drėgnu audeklu ir prosyk 
su gana karštu prosu. Rei
kia, kad audeklas, kuriuo 
apdengi drapaną būtų nuo
lat šlapias, tad geriausia tu
rėti šalia prosinimo stalo 
bliūdą vandens, įi kurį ga
lima nuolat pavilgyti audek
lą. Niekuomet neprosyk gry
nu prosu patį materialą dra
panos, nes prosas paliks 
ženklą.

Kuomet drapana gerai iš
prašyta, pakabink atsargiai 
kad išdžiūtų.

būtinai švieži
kaip 48 valandų Jeigu kiau
šinis greitai nenuskenda, tai 
tuoj aus išimk ir suvartok 
jį, nes jis jau per senas dėl 
užlaikymo. Ir nereikia įdėti 
kiaušinių, kurie nors trupu
tį įskilę, nes jie tik ant niek 
nueis. Pirkdama kiaušinius, 
reikia pasakyti krautuvinin
kui, kad nori dėl “water- 
;glassing” ir jis peržiūrės 
kiaušinius su žvakute, kad 
būtinai būtų švieži.

Nors kiaušiniai turi 
švarūs, bet nereikia juos nu
plauti ; nuplauti kiaušiniai 
sugenda. Reikia tik nušluos
tyti.

‘ ‘ W ater-glass’ ’ mišinys 
turi apsemti kiaušinius — 
tad nereikia per daug pri
grūsti kiaušinių į vieną ki
birą. Laikyk tamsioj, šaltoj 
vietoj. Kiaušiniai sudėti į 
“vrater-glass” mišinį gali 
stovėti apie metus. Bet rei
kia juos tuojaus suvartoti, 
kuomet išimsi iš mišinio. 
Pirm vartojimo, gerai nu
plauk, tik išėmus iš miši 
nio.

Laikyk kibirą su kiauši
niais tokioj vietoj, kur ne
gali žiemą įšalti. Mišinis tu
ri apsemti kiaušinius bent tės E.a Strazdienės namuose 
dviem coliais. Drūčiai ap- po adresu: 12030 S. Halsted 
rišk viršų kibiro su stora 
taukuota popiera, kad iš- 

nebrangiai. vengti išgaravimo.

I

būti

Sąjungietės, šį vakarą!
Moterų Sąjungos Chicago 

apskrities susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, rugsėjo 24 
d., West Pullmane sąjungie-.

Dėl nuo 65 iki 80 kiauši
nių reikia 2 galionų kibiro 
ir 7% puskvorčių vandens ir 
“water-glass” mišinio. Dėl 
160 iki 320 kiaušinių, 5 gal. 
kibirą ir 1814 puskvorčių 
mišinio. Dėl 320 iki 400 kiau
šinių, 10 gal. kibiro ir 36% 
puskvorčių mišinio. Nevar
tok metalinį kibirą.

St. Nuoširdžiai prašau visų 
kuopų atstovių skaitlingai 
suvažiuoti bendram pasita
rimui apskrities bei organi
zacijos reikalais. Prašau įsi
dėmėti adresą ir nesivėluoti 
atvykti, susirinkimą pradė
sime laiku 8 vai. vakare.

Apskr. pirm. A. Poškiene.

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą**.
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LAIDOTUVIŲ Dnuo

STANISLOVO LESZCZINSKO

MAUZOLEJAIJONAS BAGDONAS

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
MONUMENT CO

LAIDOTUVIŲ

PASKUTINIS

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

OHN F. EUbEIKIS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

Iš Marąuette Parko 
namų savininkų 
susirinkimo

Lietuvos pasiuntinybė 
Argentinoje persikėlė 
į kitas patalpas

Kreipkitės į

ANTHONY B. :

NULIŪDIMO^

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIF0RN1A Phone LAFAYETTE 3571

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YABDS 4M8

■g-imiries, draugus if’įa.žįstž.mirs' 
dalyvauti šiose' laidotuvėse.

Xuliūdę: Dukterys, Sūriai,
žentai, Marti, Anūkai ir 'Gi
minės.

Laid. direktorius John F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE. Tek PULLMAN 1270
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Vaizdas iš karo fronto

Dešimt valandų po nacių ugnimi; ne 
paprasta ir drąsi amerikiečių kova

PRIEŠAS SMARKIAI ŠAUDĖ IŠ PATRANKŲ, KULKO
SVAIDŽIŲ, O .AMERIKIEČIŲ BUVO NEDAUGIAU 

ŠEŠIASDEŠIMT VYRŲ
Italijoje vyksta smarkios 

kovos.
ir drąsiai kovoja.
16 dienos naktį ir sekantį 
rytą prie kalno, pietvaka
riuose nuo Altavilla, vyko 
dešimt valandų kova. Nacių 
ugnis siautė dešimt valandų. 
Ten amerikiečių nebuvo dau
giau kaip šešiasdešimt. Ir 
amerikiečiai laikės prieš vo
kiečius, kurie juos norėjo iš
stumti. Nuolat siautė ugnis.

Paskui rašytojas pasiekė 
Amerikiečiai narsiai postą, kur rado amerikiečius 

Rugsėjo vyrus. Vyrai nelaukė, jie ėjo 
prie savo tikslo, kurį buvo 
užsibrėžę pasiekti šią naktį.

Vokiečių karo ugnis vis 
veikė. Vokiečių .sviedinys 
krito netoli amerikiečių ra- 
vo (apkaso) ir jis sprogo iš
rausdamas žemę. Buvo di
delis pavojus.

Amerikiečiai pasiekė kal
nelį, kuris buvo jų taikinys. 
Greitai užkopė. Kai kurie

AMERIKOS KABO VADAI LANKO FRONTĄ ITALIJOJ

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
• /

Penktadienis, rūgs. 24, 1943

Kaip toji baisi kova vyko, 
pasakoja rašytojas Seymour vyrai tuojau nubloškė tris 
Korman.

Amerikiečiai norėjo pa
imti svarbų strateginį kalną. 
Jie įsikasė į lapių urvus. 
Vokiečiai šaudė iš 88 mm. 
patrankų, tankų naikintuvų, 
mortarų, kulkosvaidžių. Snai
periai irgi veikė. Baisi ugnis 
siautė. Amerikiečiai turėjo 
tik šautuvus ir kitus ranki
nius įrankius. Bet tie gink
lai buvo panaudoti tik ke
liais atsitikimais, nes neno
rėta išduoti savo vietų.
PRIEŠAS BUVO SMAR
KIAI GINKLUOTAS

Priešas buvo smarkiai 
ginkluotas, o amerikiečių te
buvo nedaugiau kaip 60 vy
rų. Tai buvo nepaprasta ko
va. Rašytojas sako, jog tos 
kovos jis niekada neužmirš 
Vyrai buvo arti mirties. Ra
šytojas ir kiti vyrai grįžo. 
Ne visi draugai grįžo. Vy
rai desperatiškai bėgo per 
apsupimo vietas. Kai kas 
krito. Vokiečių daugiau žu
vo.

Buvo rugsėjo 16 dienos 
vakaras, apie 8 vaalndą. Vo
kiečių patrankos staugė, ir 
virš Salerno uosto veikė 
priešlėktuvinės patrankos, 
kurios taikė į vokiečių lėktu
vus. esančius padangėje.

Rašytojas tarp kovos 
triukšmo išgirdo vaiko klyk
smą. Ir jis nuėjo į mažą na
melį. Vaiko tėvas davė ame
rikiečiui figą, o jis gavo iš 
amerikiečio cigarietę.

Paskui rašytojas sutiko 
kareivį ir jis jį praleido, kai 
rašytojas pasakė nakties su
tartą žodį. Kareivis jį įspė
jo, kad butų atsargus, nes 
priešo ugnis veikė.

J

Gen. Dwight Eisenhower (priešaky prie šoferio), Lt. Gen. Mark Clark (užpakaly 
Eisenhowerio) ir vice admirolas H. R. Hewitt vienu Amerikos kariuomenės jeepsu lan
ko amerikiečių-anglų frantą Italijoj. (Acme-Draugas Telephoto)

l

vokiečius, kurie buvo prie 
Schmeitzer machine pistol. 
Ir tuojau amerikiečiai išjun
gė vokiečių lauko telefoną. 4Stony įland~

Keletą minuęių vėliau vie
nas vokiečių belaisvis pra
šė leisti paimti savo žmonos 
fotografiją, kuri buvo neto
li machine pistol lizdo. Be
laisvis pasilenkė, greitai per- 

| šoko skersai ravą ir pabėgo. 
Belaisvio sargai nepaleido 
ugnį į jį, nes nenorėjo sukel
ti triukšmo, nors buvo žino
ma, jog pabėgęs vokietis pa
didino pavojų.
DRĄSUS MAJORAS

Buvo apie ketvirtą valan
dą ryto, kai rašytojas išlin
do iš lapių urvo (foxhole) ir 
prie jo atėjo majoras su 
Sgt. Charles Furst.

“Klausyk”, kreipės majo
ras į rašytoją, “mes eisime 
ir pralaušime priešų liniją ir 
atnešime pagalbą. Tu sau
gok mano žemėlapį ir žiū
ronus”. Jis padavė 
daiktus rašytojui.

“Okay, Don”, 
tarė, 
to metu.

“Galbūt”, majoras iš leng
vo pasakė. Rašytojas pa
spaudė ranką ir majoras su 
seržantu išvyko į pavojingą 
misiją.

Keletą minučių vėliau pa
sigirdo machine pistol šū
viai ir garsas nuaidėjo. De
šimt minučių vėliau Sgt. 
Furst grįžo atgal vienas.

“Majoras žuvo”, — ser
žantas sudejavo. “Priešas 
peršovė jam krūtinę, galvą 
ir burną. Jis mirė.”

Pagalbos neatėjo. Priešas 
pakirto narsų vyrą. Rašyto-

Pavogtas seifas
Andrew Brettos, savinin

kas South Shore Grill, 6715 
, pranešė poli

cijai ir prašo suieškot seifą, 
kurį vagys išsigabeno iš val
gyklos. Seife buvę $150 pi
nigais ir tam tikras kiekis 
racionąvimo kuponų:.

\

Karo darželiai ir žuvys 
į bėdą įvedė

tuos
i

rašytojas
aš grąžinsiu atgal ry-
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Lobai geros HHtea moterą kali tirtai, kailiukais papooteąi arba 
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE EB PATYS PAMATYKITE HAMDIEM!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street T e L Yards 2588

Mrs. K P. Dziubak tr Duktė, savininkės

į žemėlapį ir į

šaunus 
pasakė.

karei-
Furst

jas pažvelgė 
žiūronus.

“Jis buvo 
vis” Purst
buvo netoli ašarų.

“Taip, jis buvo geras ka
reivis”, — pakartojo rašyto
jas.

Rašytojas įkopė į lapių 
urvą ir bandė prisnusti, bet 
kulkų zvimbimas neleido, 
nuolat priešo kulkos švilpė 
ir patrankų sviediniai ardė 
žemės paviršių.
NARSUS KAREIVIS

Aušra kilo. Dangus buvo 
apgaubtas patrankų dūmų.

Kareiviai kalbasi lapių 
urvuose. Vienas amerikietis 
kareivis pakėlė galvą iš la
pių urvo. Apsižvalgė ir 
šliaužė į tą pusę, kur buvo 
priešo snaiperis. Priešo kul
ka pataikė į amerikiečio gal
vą. Amerikietis kareivis pa
spaudė gaiduką ir snaiperis 
mirė dvi minutes pirmiau, 
negu amerikietis.

Paskui vyrai pasiekė kal
no pakraštį. Netoli pamatė 
negyvą majorą, kuris ago
nijoje buvo pridėjęs ranką 
prie galvos ir atrodė, jog jis 
atiduoda pagarbą kitam ka- 

. reiviui.
Paskui gauta pagalbos. 

Rašytojas grįžo su sužeis
tais, jam buvo pavesta para
šyti apie narsius vyrus. Vie
nam kareiviui buvo nušauta 
nosis kulkosvaidžio kulkos. 
Jis buvo susirūpinęs, jog su
žieduotinė jo nebemylės. Vy
rai užtikrino 
sužieduotinė 
mylės.

Kai vyrai 
žeistais prie
bos vietos, snaiperiai ir kul
kosvaidžiai šaudė, nors buvo 
aišku, jog medicinos karei
viai dėvėjo kryžius.

Paskui vyrai su sužeistais 
pasiekė saugią vietą.

Amerikiečiai buvo dešimt 
valandų po priešo ugnimi, 
bet jie narsiai kovojo su 
priešu ir amerikiečiai pasie
kė savo užbrėžto tikslo.£

Joe Grein, buvęs Chicago 
miesto valdininkas (sealer) 
rimtai gali nusiskųsti savo 
karo darželiais ir žuvimis 
Fox ežere. Sako, kasdien 
vykdamas į Fox ežerą savo 
karo darželių ir žuvų pažiū
rėti visai pamiršęs reikalą, 
kuris liečia kiekvieną Ame
rikos gyventoją, būtent tak
sų reikalus. O jo taksų su
ma, sakoma, siekia net 
$1,161.23. Valstybės gynėjo 
padėjėjas pranešė jam,’ kad, 
iškiausinėjįmas to reikalo 
bus lapkričio 9 d.

Norite pamatyti 
karo dirbtuvę?

W. E. Caniff, genpra.lis 
menedžerius, ir kap. Paul D. 
Cooper, viešųjų reikalų val
dininkas, paskelbė, kad El- 
wood (septynios mylios į 
pietvakarius nuo Joliet) 
ro dirbtuvė, didžiausia 
rūšies dirbtuvė visam 
šauly, sekmadienį nuo 2 
piet iki 
atdara 
žmonės 
įvairius
narni įvairaus dydžio šovi
niai kanuolėms, bombos, mi
nos ir t. t. Be to, bus gali
ma pasiklausyti • militario 
beno muzikos, pamatyti įdo
mius judamuosius paveiks
lus, o norintieji galės ir pa
šokti.

J
ka-
tos 
pa-
po- 
bus

Atvykę
io :30 vakaro 

publikai, 
bus pervesti per 
skyrius, kur gami-

auka
Charles Dargeles, 48 m. 

i amžiaus, 1539 Herrison St., 
per 20 metų buvęs instruk
torium Coyne Electrical 
School, mirė Presbyterian li
goninėj. Prie Halsted ir Ful- 
ton gatvių jis buvo suvaži
nėtas automobilio, kurį vai
ravo negras G. Covington, 
1109 S. Damen Avė.

Iliustruotos paskaitos
Ateinantį sekmadienį, 3 

vai. popiet, Chicago Art In
stitute prasidės rudens sezo- 

• no mokslinės iliustruotos pa
skaitos. Judamieji paveiks
lai bus rodomi iš Meksikos 
įdomių vietų ir Paracutin 
ugniakalnio veikimo. Be to, 
prof. Chang Shu-chi, kinų 
artistas, demonstruos pieši
mo techniką.

Vynuogės šįmet 
brangesnės

Kainų Ofiso Administra
cija šiomis dienomis nustatė 
minimalę kainą vynuogėms. 
Kainos aukštesnės negu bu
vo praeitais metais. Lubos 
greipsų kainoms nustatytos 
rekomenduojant Karo Mais
to Administracijai.

kuris
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Maži vėžiukai
Great Salt Lake, 

yra Utah valstijoje, randa
ma smulkūs vėžiukai 
(shrimps). Tai esantieji vie
nintelė gyvybė tame ežere.

l

kareivį, jog jo 
dar labiau jį

artėjo su su- 
pirmos pagal

Green skelbia laužo 
' vajų
šia diena lllinois vals-

Ženklas artėjančios

, žiemos
Mrs. Jean Haas, savinin

kė drabužių krautuvės 3318. 
Lake Shore Drive, pranešė 
policijai, kad vagys iš jos 
krautuvės pavogę du furko- 
čius $630 vertės.

Aš

Keitė upės vagą
Sakoma, jog Geltonoji upė 

Kinijoje, laike pastarųjų 
dvidešimt penkių šimtmečių, 
keitė savo tekėjimo vagą net 
devynis kartus.

Kiek kaštuoja
Didelio bombonešio, 

keturiais motorais, pagami
nimas kaštuoja $300,000.

su

X Detroitiečiai veikėjai: 
Grybas, Atkočiūnas, Samso
nas ir kiti, kiek tenka pa
tirti, ruošias atvažiuoti į 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncertą spalių 3 d., Chi 
cago Civic Opera House. Bus 
svečių ir iš kitų tolimų mies
tų.

X Sudie iki kitų metų. 
I Sergantieji šienlige (hay fe- 
ver) sulaukė tikrojo dakta
ro — šalnos, kuri juos pa
gydė iš tikrai įkyrios ir ne- 
malonioš ligos. Deja, tiktai 
iki kitų metų tam tikro lai
ko. Rugsėjo 25 d. skaitoma 
oficiali diena pasiliuosavi- 
mui nuo šienligės.

X Arthur J. Druktenis, 
4517 S. Fairfield Avė., kor- 
poralas marynuose, šiomis 
dienomis vyriausybės apdo
vanotas Purple Heart ordi
nu. Jis tarnavo ant karo 
laivo Oklahoma, kurį japo
nai, užpuolę Pearl Harbor, 
nuskandino. Druktenis buvo 
sužeistas, bet išsigelbėjo. 
Pasveikęs vėl eina karinę 
tarnybą.

X Ar jau pasiuntėt dova
nas? 23 dienos beliko tiktai 
pasiuntimui kalėdinių dova
nų kareiviams Amerikos ka
riuomenei užjūryje, o 29 die
nos pasiuntimui dovanų tar
naujantiems: navy, coast 
guards ir marine corps. Spa
lių 15 diena bus “deadline”. 
Siuntiniai neturi būti sun
kesni, kaip penki svarai; il
gesni, kaip 15 colių; ir ne
didesni, kaip 36 coliai aplink 
vidurį.

X Pranas Pumputis, vie
nas Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos komite
to narių ir veiklus legionie
rius Darius-Girėnas poste, 
laiko rekordą pardavimo pa
rapijos tikietų $750.00 karo 
bonams laimėti. Jis yra par
davęs 50 knygučių. Bonai 
bus laimingiesiems išdalin
ti per bazarą, kuris dabar 
pilnam įsisiūbavime parapi
jos darže.

X Vaikų paralyžiaus liga 
Chicagoj per užvakar pas
tarąsias 24 valandas nei vie
nas nemirė. Miesto ir kaun
tės autoritetai dabar studi
juoja raportą iš Southern 
University of California, ku
riame pranešama, kad išras
ta potencinė priemonė tai 
ligai sulaikyti.

Pirkite U. S. Karo Bonus

Su
tybės gubernatorius skelbia 
laužo vajų, kuriame tikima
si Illinojuje surinkti 1,240,- 
000 tonų seno metalo reika
lingo karui. Vajų Green pa
skelbs per radio.

Metalo laužo yra galybės 
kad ir pačioje 'Chicagoje. 
Kai kuriose vietose tušti lo
tai užversti senais surūdiju
siais automobiliais, įvairiais 
niekam netinkamais gelžga
liais, tik nežinia dėlko 
kas jų nesuima į karo 
monės dirbtuves.

nie-
pra-

Ci-

Aviacijos kadetu 
mokykla Ciceroj

Morton High School,
ceroje, pirmadienį prasidės 
aviacijos kadetų priruošia
moji mokykla, sakoma, pir
moji tokia lllinois valstybė
je. Per dvylika savaičių jau
nuoliai bus paruošti kandi
datais į vairuotojus, bom- 
bardierius ir navigatorius. 
Įstojimas ir knygos kiekvie
nam jaunuoliui kainuos $10. 
Jaunuoliai priimami nuo 18 
iki 26 m. amžiaus, tiktai fi
ziniai tinkami kariuomenei.

Pirkite Karo Bonus. I

J
★

7THE GOVEJEIMENT ASKED PĄWTO GETUS COAL N EAM.Y THS YEAR.*

John L. Riley šeimoje, 
7546 N. Oakley Avė., sykiu 
džiaugsmas ir liūdesys, šio
mis dienomis vienas jų sū
nus iš kariuomenės parvyko 
namo aplankyti tėvus ir tą 
pačią dieną paštu gavo gar
bingąjį oro ordiną kito sū
naus, kuris Laivyno Depar
tamento pranešimu dingo 
Alaskoje karo veiksmuose.

Padėkite Savo Karo Bonus, Namų ir Inšfarino 
Popieras, ir Kitas Brangenybes j—

APSAUGOS DĖŽĘ 
(Safe Deposit Box)

Atsilankykite j—

★ ★

DISTRICT NATIONAL BANKĄ
1110West35thSUSS2r

kur rasite pilną pasirinkimą dėžlą nuo $3.00 metams 
pridedant taksus.
LIETUVIŠKAS PATARNAVIMAS.
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