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...“and that government of 

jSaH the people, by the people, for 
'jflL the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abrakam Lincoln
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Pralaužė naciu pirmą Romos gynimo liniją
ATMETE ŠEN. WHEELER BYLIU

Pakeltas mokestis kareivių vaikučiams
WASHLNGTON, spalių 6.

— Senatas šiandien nubal
savo pakelti vyriausybės mo 
kestį karinėse jėgose taniau 
jančių vyrų vaikams, pridė
dami priedą prie administra 
ei jos by liaus vieton Whee- 
ler byliaus, kuriuo bus mo
kama $30 mėnesiui už pirmą 
vaiką, ir po $20 už kiekvieną 
sekantį vaiką.

I
skiriant tėvų, kurie paliuo- 
suojami dėl darbo svarbu
mo. 3) Taiko tą patį “reika
lingumo” punktą darbinin
kams privatinėse įmonėse.

Bylius taipgi nusako, kad 
nė vienas nevedęs ar vedęs 
bevaikis vyras negali būti 
atidedamas iki kol jo darb
davys pristatys liudijimą dėl

j jo reikalavimo, ir lokalinis 
boardas suteiks atidėjimą.

4) 
vice 
dyti 

i 5)
sunaudotos visos kategori
jos pirm negu bus imami tė- 

: vai.
6) Įsako Prezidentui pas

kirti penkių gydytojų tary
bą ištirti drafto reikalavi
mus dėl sveikatos, patikrini-

WASHINGTON, spalių 6. 
—Senatas šiandien panaiki
no Wheeler bylių, kuris bū
tų atidėjęs tėvų ėmimą ka
riuomenėn iki 1944 m. sau
sio mėn. 1 d., ir priėmė ad
ministracijos remiamą Bai- 
ley-Clark bylių jo vieton.

štai ką tas naujas bylius 
padaro: 1) panaikina Whee- 
ler bylių. 2) Uždraudžia sam
dymą valdiškiems darbams mui ar galima standardus 
vyrų tarpe 18 ir 38 metų, iš- kiek numažinti.

Duoda selective ser- 
direktoriui galią val- 
darbininkų atidėjimus. 
Reikalauja, kad būtų

»

l

Amerikos penktosios armijos vyriausias vadas Genero
las Mark Clark čia vaizduojamas eidamas gatvėmis Napo
lio miesto, kurį amerikiečiai po jo komanda atėmė iš vo
kiečių. (British Film Unit per U.S. Army Signal Corps; 
Radiotelephoto iš Acme). *

GENEROLAS MARK CLARK NAPOLIO MIESTE
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Prezidentas prašo 
laisvės Filipinams

WASHINGTON, spalių 6. 
—Specialiam pranešime Kon 
gresui, Prez. Rooseveltas 
prašė Kongreso autoriteto 
suteikimui Philippinams vi
siškos nepriklauso m y b ė s, 
kuomet tik karo sąlygos 
leis, vieton 1946 metais, 
kaip buvo anksčiau numa
tyta, tuo užkertant kelią 
japonų propagandai, būk 
Amerika niekuomet nema
nanti duoti Philippinams ne
priklausomybę, o jie, japo
nai, tuoj suteiks filipinie- 
čiams laisvę.

Sako alianfai užėmė 11 PERSIKĖLE PER VOLTURNO UPE 
salų prie Turkijos u ■
ANKARA, spalių 6. — 

Sklindant prieštaraujančiom 
žiniom apie Coo salos užė
mimą ir kovas, čia sakoma 
britų kariuomenės užėmė 11 
Dodekanų salų. Keleiviai pra 
neša jog naciai lėktuvais 
atakuoja visas tos grupės 
salas išskiriant Rhodes. Iš 
šių žinių spėjama, kad bri
tai sudarė geležies ratą apie 
Rhodes salą ir ruošiasi ją 
pulti, o tuo pat metu vokie
čiai kareiviai ir parašutistai 
išlipo Coo saloj bandydami 
ją atsiimti.

Tikroji padėtis Coo saloje 
dar nežinoma, nors Berlyno 
radio sakė naciai tą salą ūžė 
mė ir pavarė britus 
vius į kalnus.

Kitos žinios sakė 
čiai taipgi atsiėmę Lero sa 
lą, o britai užėmę Castelros- 
so salą, bet joms nėra pa 
tvirtinimo.

karei-

vokie

Užėmė du svarbius geležinkelių centrus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 6.

dienos pranešimas sako amerikiečiai persikėlė per Voltur
no upę, tuo pralauždami vokiečių pirmą strateginę gynimo 
liniją pakeliui į Romą. Besivarydami į šiaurę, jie užėmė 
svarbiuosius Aversą ir Maddaloni geležinkelių centrus. 
Vienas dalinys amerikiečių persikėlė per Volturno 20 my
lių virš Napolio. Kiti daliniai okupavo visą teritoriją 
polio lauke iki Lago di Patria ežero. 10 mylių į šiaurę 
Cape Miesno, ir apie 8 mylias nuo Volturno žiočių.

Šis žygis ištiesė sąjungininkų liniją nuo Aversos 
siog į vakarus iki pakraščio. Tarpe užimtų miestų 
Pozzuolo, Qualiam> Villarecca, Anzano ir Marano. Gen. 
Clark siuntė naujus rezer
vus prieš didėjančią nacių 
opoziciją.

Persikėlė per Biferno.
Adrijatikos pusėj, Gen. 

Montgomery aštuntoji britų 
armija susirėmė su naciais 
prie Biferno upęs, kur 
kiečiai bando sulaikyti 
tų greitą žygiavimą.

Skrisdami daug toliau
Amerikos

Šios

Na- 
nuo

tie- 
yra

vo- 
bri-

vės, ir geležinkelių relių. 
Kilo dideli gaisrai. Pirma
dieny mūsų lėktuvai įpuolė 
Bolzano ant tos pačios ge
ležinkelių linijos.

Mažesnieji lėktuvai skrido 
virš viso 
vokiečių 
reikmenų 
gonus.

Opozicija didėja 
Vidurinieji bomberiai 

kar atakavo Mignano ir 
ernia, 40 ir 50 mylių į šiaur
ryčius nuo Napolio ir For- 
mia.

Vokiečių opozicija padi
dėjo kalnuose skers Italijos. 
Jie šiuo laiku daugiausiai 
vartoja kulkosvaidžius ir

i artileriją. x
Jugoslavai pranešė, -kad 

na- 
ziciją, nušaudami 30 iš 35 cių geležinkelį iš Austrijos
priešo lėktuvų. Bolognoje į į Trieste, vieną iš trijų li- 
jie numetė bombas trauki- rųjų, kuriomis naciai veža 
nių dirbtuvių, sandėlių, alie 
jaus tankų, cukraus dirbtu- gą Italijon.

fronto ir atakavo 
sunkvežimius 
traukinius ir

ir 
va-

nuo 
fronto, Amerikos didieji 
bomberiai numetė šimtus to 
nų bombų ant Bologna, ge
ležinkelių centro prie Bren- 
ner perėjos, 180 mylių į pie
tus nuo Vokietijos. Kiti są
jungininkų lėktuvai ataka
vo kitas priešo susisekimo 
linijas.

Bologna. yra stipriai sau
gojama apylinkė, ir mūsų 
bomberiai rado didelę opo- jų partizanai perkirto

va
ls-

t

Japonai siunčia dau
giau kareivių Kini jon
CHUNGKING, spalių 6 — 

Kinijos oficialai praneša jog 
japonai perkelia 4 divizijas 
savo kariuomenės iš Manču- 
rijos į Kiniją. Anot jų, ja
ponų dabartinė ofensyva 
Hangchow ir Nanking apy
linkėse yra daroma tikslu 
apsaugoti pačią Japoniją 
nuo bombavimo iš aerodro
mų Kinijoj. Vienas kinietis 
pridėjo, kad japonai taipgi 
maną tose apylinkėse plėši
kauti, pasigriebiant visą ten 
rastą medžiagą ir rezursus. ’ 

Suancheng - Ningkuo lini
joj, kiniečiai pradėjo kon- 
trofensyvą ir japonai priver 
sti trauktis. *
I_______________________
1 I

Pavogė daug "poinfų”
NEW YORKAS, spalių 6. ' 

' —Vagiliai šį ryt atplėšė di
delę spintą OPA raštinėj- ir 
išnešė labai daug gazolino 
ir maisto kuponų. Paimta 

■ knygos ir lapai kuponų, ku
riais galima gauti 176,000 
galionus gazolino.

Apie 30 tuščių certifika- 
tų, kuriuos galima išrašyti 
by kokiam gazolino kiekiui. 

Mėsos kuponų vertų 15,- 
000 “pointų.”

Štampų dėl 1,550 porų ba
tų.

Lapų, kuriuose i ‘ *
11,100 “pointų” prezervuo- bas. persiorganizuoti ir lauk 
tiems maistams. i ti daugiau kariuomenės.

Kiti prancūzai patriotai, 
supykinti kuomet vokiečiai 
pirmadieny suareštavo 25 
prancūzus, vakar nuvyko į 
Annecy ir užmušė Vichy po
licijos viršininką tai apylin
kei. Jie viršininką, tuląKap. 
Va liet, apsupo, trumpai su 
juo pasikalbėjo, ir nušovė, 
po to apleisdami miestą.

I

Britai laikosi prieš 
nacius Coo saloj
CAIRO, spalių 6.—Komu

nikatas iš rytų sako britai 
kareiviai dar kovoja prieš 
stiprias vokiečių jėgas Coo 
saloje, Dodekanuose.

Pranešimas taipgi sakė 
britų Hudson ir Beaufighter 
lėktuvai pirmadienio naktį 
bombavo nacių aerodromus 
prie Maritza ir Calato, neto
limoj Rhodes saloj, ir prie 
Kastelli Periada, Kretos sa
loj. Visi lėktuvai saugiai grį 
žo.

Ankstyvesni raportai iš 
Ankaros sakė dabar vyksta 
aštrios kovos už graikų Sa
moa salą, Egijos jūroj. Tie 
patys šaltiniai sakė Leros ir 
Coo salos jau ir vėl vokie
čių rankose.

Britai tas tris salas užė
mė rugsėjo 22 d.

VAROMASI PIRMYN GVINĖJOJ
Australiečiai tik 60 mylių nuo Madonų

i SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Į
pietvakarių Pacifike, spalių'
6.—Australiečiai kareiv i a i 
prasimušė į Ramu slėzų, 60 
mylių nuo japonų Madang 
bazės. Tame žygyje jie per
ėjo perskirą tarp Markham 
ir Ramu slėnių ir pavarė 
japonus iš Kaigulin mieste
lio. Madang yra sekanti di
delė japonų bazė po Finsch- 
hafeno.

Tampresnė amerik iečių 
lėktuvų ir laivų blokada cen 
traliniuose Solomonuose pa
didina kainą laivais ir karei
viais, kurią japonai turi su
mokėti už iškėlimą savo ka
riuomenės iš Kolombangara 
salos, šios dienos komunika-

Pasiuntiniai Vatikane 
degina dokumentus 
LONDONAS, spalių 6. — 

Daily Mail raportas iš Mad
rido sako Vatikanui akredi- 

* tuoti diplomatai, bijodami, 
kad vokiečiai negerbs Vati
kano nuosavybių kuomet tu- 

>rės trauktis iš Romos, šio
mis dienomis degina visus 
konfidencialius dokumentus. 
Sakoma net Kardinolas Ma- 
glione, Vatikano užsienių 
reikalų sekretorius, sunaiki
na dokumentus ,kurie galėtų 
nurodyti Vatikano obzerva- 
torius Vokietijoje.

I

tas sako amerikiečių lėktų-, 
vai šeštadieny ir sekmadie
ny nuskandino šešis kareivi
aus lavuš.

Nušovė 6 lėktuvus
Japonai siuntė 50 savo lėk 

tuvų atakuoti amerikiečių 
laikomą Velia Lavella salą, 
Mūsų Corsair lėktuvai paki
lo priešintis, nušovė šešis 
priešo lėktuvus, ir prarado 
vieną savo, kurio lakūnas 
išgelbėtas.

Epzr;8 Naciai suregistruojaapie Admirolų Emest W. 
King, Chester W. Nimitz ir 
William F. Halsey konferen
ciją, sakoma nurodo padidi
nimą mūsų karinių pastan
gų Pacifike.

I

I

kariuomenę ir karinę medžią

Patriotai prancūzai 

atrėmė nacių ataką
MADRIDAS, spalių 6. — 

Prancūzai patriotai atmušė 
Vichy policiją ir vokiečius 
kareivius didelėj kovoj Plan 
taurei kalnuose, į pietus nuo 
Pamiers. Žinios iš Prancūzi
jos-Ispanijos sienos sako 
partizanai nužudę daug Vi
chy policistų ir vokiečių, 

i kurie tuomet pasitraukę į 
randasi Pamiers, kur randasi jų šta-

59 metų amž. vyrus
LONDONAS, spalių 6. — 

Ekonominio karo ministeri
jos narys šiandien pareiškė, 
kad naciai dabar registruo
ja 59 metų amžiaus vyrus 
karinei tarnybai. Kol kas 
tie vyrai nebus šaukiami, 
bet jų registravimas įrodo 
jog Hitleriui jau pradeda 
stokuoti vyrų.

■ - — -...........

sušovė du kareivius
Iš ITALIJOS — Ame i- BRENHAM. Texas, spalių 

kiečiai persikelia per VoP ir 1 6.—Policistss šiandien mi
no upę. Naciai bėga i Rot ą, šovė du kareivius, kurie bu- 
šiaurėje. Britai persike.ša vo pabėgę iš sargybinės 
per Biferno upę ir randa di- Camp Bowie, Brownwood, 
dėjančią opoziciją iš nacių kuomet jie nesidavė areš- 
Adrijatikos pusėje. tuojami.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Senatas atmetė bylių, ku
riuo buvo siūloma imti tė
vus karinei tarnybai pagal 
jų amžius, pirmiau jaunuo
sius, ir t.t.

IŠ ANKARA — Kovos 
tarp britų ir vokiečių už Coo 
salą vis dar tebesitęsia.

IŠ JUGOSLAVUOS* — 
Patriotai partizanai atėmė 
iš nacių Delcino salą.

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos karo laivai vakar 
smarkiai bombardavo japo- 
m? kareivine, Ir įrengimu, kad"iįošiama3i niu-
Wake saloje.

IŠ. LONDONO — Keli vo
kiečių lėktuvai atakavo mie 
stus Anglijoje.

Iš DANUOS — Danai sa
botažu bando trukdyti na
šių vedamam žydų pogro
mui jų krašte.

ORAS
Nebus didelės Atmainos.

Naudoja nacių minas 
' prieš juos pačius

NEW YORKAS, spalių 6. 
— Jungtinių Tautų radio 
šiaurės Afrikoj šiandien pra 
nešė, kad kiti italai patrio
tai atkasė nacių paslėptas 
minas, ir vėl jas pakasė, šį 
kart užpakal/ nacių, tuo už
mušdami nemažai vokiečių 
kareivių, kuomet jie pradėjo 
trauktis. Buvo atsišaukta į 
Italijos gyventojus visomis 
priemonėmis sabotažuoti vo
kiečius.

Rusai ruošiasi naujai ofensyvai
Dabar randasi 140 mylių nuo Latvijos
LONDONAS, spalių 6. — 

Berlyno pranešimu, rusų ka
riuomenės koncentru o j a s i 
prie Hmen ežero, toli šiaurė
je, ir tik į šiaurę nuo Azovo 
jūros pietuose. Iš didėjančio 
rusų judėjimo naciai daro

jam puolimui tose fronto 
dalyse.

Centraliniam fronte, kur 
rusai stovi vienoj pusėj, o 
vokiečiai kitoj pusėj Dniep
ro upės nuo Kievo į pietus 
iki Dniepropetrovsko, kol 
kas ramu.

Baltrusijoj rusai matomai 
laiko iniciatyvą, nežiūrint

beveik nepervažiuojamų ke
lių ir nacių kontratakų.

140 mylių nuo Latvijos.
Vitebsko fronte nišai va

kar užėmė 46 kaimus ir da
bar randasi tik 30 mylių nuo 
tos nacių bazės.

Tas rusų pasivarymas pri 
vedė rusų kariuomenes iki 
140 mylių nuo Latvijos <? ie
nų, o Vitebsko užėmimas 
sudarytų pavojų nacių pozi
cijoms visoj Pabalčio 
linkėj.

Biuletenis pranešė, 
prie Gomelio užimtas
bus geležinkelis ir atmušta 
nacių kontratakos.

i

i 
i

apy-

kad 
svar-

Rusai turi atidaryti 
frontą Sibire—Holman

WASHINGTON, spalių 6. 
j—Senatorius Rufus C. Hol
man šiandien pareiškė, kad 
amerikiečiai lakūnai Alas- 
koje nuolat rizikuoja ir daž- 

I nai praranda gyvybes dėlto, 
kad Rusija nėra nurodžiusi 
ar suteikusi nusileidimo vie
tų Sibire. Jis ta proga pri
minė, kad Rusija pasirašė 
sutartį, kuri duoda japonų 
šnipams progos sekti Ame
rikos judėjimą šiauriniuose 
Azijos vandenyse.

Anot Senatoriaus, sako
ma rusų davimas mums ba
zių Sibire sukeltų karą tarp 
Japonijos ir Rusijos. Jo nuo 
mone, tai nė kiek svarėles
nis reikalas negu rusų rei
kalavimas, kad mes pradė- 
tumėme ataką ant Vokieti
jos per Anglijos kanalą, 
pirm negu mes esame pasi
ruošę tą daryti.

Tarpe kitko, Holman sakė 
Senato diskusijose apie po
karinius santykius kils klau 
simas Rusijos santykių su 
Japonija, bus daug klausi
mų taipgi apie Rusiją ir jos 
intencijas kas link Suomi
jos, Pabalčio valstybių, Len
kijos ir kitų mažų tautų.

Pirkite U, S. Karo Bonus
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sirinkusiųj'ų atydžiai išklau- ir žadėjo išlaidas padengti. 
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
BENDRAS SUSIRINKI
MAS. — LIETUVIŲ KON
FERENCIJOS DELEGATŲ 
RAPORTAS PRIIMTAS.

Be to, dar ir aukų sudėjo 
$13.20.

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvebiU 0617 
Office TeL HEMlock 4843

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Susirinkimo veikėjas Sta
sys Atkočiūnas paprašė su- gatus siuntė į konferenciją

Rūgs. 26 d. bendram pa-' 
' rapijų centralio komiteto su

sirinkime Lietuvių salėj, bu
vo skaitlingas iš visų trijų 
kolonijų darbuotojų dalyva-' 
vo, {pirmiausiai išklausyto 
delegatų lietuvių konferen- 
cijon Pittsburghe, raportas.

1 vičienė, M. Są-gos 54 kp. at
stovė; M. Brazaitienė, Lie-i 

j tuvių Moterų draugovės klu
bo atstovė, tai buvo pakvies
tos ir jos pareikšti savo min
tis. Visi atstovai konferen
cija buvo patenkinti ir pla
čiai aiškino jos svarbą. Iš
klausius pranešimus, susi
rinkusieji atsistojimu ir gau 
siu aplodismentų delegatams 
pareiškė dėkingumą už jų 
visą triūsą.

Centralis komitetas dele-

■»

1
A iri
k? ’ r ' J

1 • 1 Ii

rimą ištvermės kilniame su
manyme, o Clevelando lie
tuvius paskatinti prie gau
saus aukojimo.

^Rugsėjo mėnesio pabaigo
je Šv. Jurgio parapijos sa
lėje buvo ruošta kauliukais 
žaidimo pramoga tam tiks
lui. Pelno liko tiek, kad jau 
galima galvoti apie pirkimą 
Raud. Kryžiui ambulanso.

Ketvirtadienis, spal. 7, 1943
- ~ 1 - >•

Pirkite Karo Bonus.

Spalių 10-12 dienomis šv. 
Jurgio bažnyčioje bus 40 
vai. atlaidai. Pamokslus sa
kys pranciškonas kun. Liau- 

i ba. -------------- 1

syti delegatų pranešimo, nes Nutarta dr-joms, bei kuo- 
jis liečia kiekvieną tėvynai- poms parašyti laiškus, pra- 
nį. Pagal protokolą, sekė amt a-ukų. Tam reikalui iš- 
kun. L F. Boreišis, P. Gry- rinkta komisija: E. Paura- 
bas, S. Atkočiūnas ir P. Me
donis, kurie plačiai išdėstė 
konferencijos nutarimus. Ka 
daugi susirinkime dalyvavo 
ir E. Paurazienė, Moterų Są- 
gos centro pirm., kuri iatsto- 
vavo M. Sąjungą; M. Kase-

Didžiausia Lietuvių 

j Jewelry Krautuvė 
f

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
* -Podėlius, Ajiksdning įp Deiman

tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _

.KLAUSIAS •
KAINAS.t; —-

Turine didelį 
' p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- 

‘dų ir kitų visokių muzikaliu 
(teiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro 
dėlių®, žiedus, Rašomas Plunk- 
Mtias tr Muzikalius Instrumen
tu.

r 
r

JOHNA.KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB

— MŪŠIO
•< r ‘ -

4216 ARCHER AVENUE 
‘ PMune: LAFAYETTE 8617 

te

zienė, P. Medonis — Šv. Jur
gio para]>.; S. Atkočiūnas — 
Šv. Petro; A. Ambrasienė, 
O. Grybienė — b.. .................. , .,„ . .. . i giausiai privažiavo is kiturKomisna veikli savo parei- , , . .. _ .x. , . r darbo ieškoti, nes Detroitasgas tinkamai atliks.

Pakalbėta, kaip būtų sėk
mingiau pasidarbuoti Lietu
vos išlaisvinimo reikalu. Cen 
tralis komitetas dės pastan
gų ir darbuosis su kitomis 
srovėmis Lietuvos išlaisvi
nimo reikale.

Delegatai pranešė, kad vi
sokius drabužius reikia rink
ti ir laikyti pas save. Vė
liau bus apsvarstyta, drabu
žių rinkimo planai.

Sekantis komiteto susirin
kimas įvyks spalių 31 
vai., Lietuvių salėje.

Not.

TTeui msien cx. . ' lijonu žmonių, žinoma, dau- klausėsi koncerto. Ji dar ne-Šv. Antano. _.__ ...__ ._ ..... . .... . . . ..---------  ------------- hketaj. susitikusi neseniai is 
Lietuvos atvykusius moks
leivius, kurie lanko Chicago 
universiteto.

žymus pramonės miestas.
Vienas Detroito adv. (J. 

D. W.) skelbia, kad 1943 
metais kiekvienas mėnuo tu
rėjo daugiau divorsų, negu 
susituokimų. Sakoma, prie
žastis to yra ši: dirbtuvėse 
merginos, moterys maišosi 
su vyrais, susidraugauja ir 
dėl mažų, priežasčių ima di- 
vcrsą, nes jau esti sudary
ta antra pažintis vedyboms.

I 
I 
i
I

d., 5

rašt.

Žinių-žineles
Detroito mieste (su 

miesčiais) prieš metus bu
vo skaitoma netoli du mili
jonai gyventojų, o dabar 
“Free Press” paskelbė, kad 
randasi du milijonai ir de
vyni šimtai tūkstančių. Reiš 
kia„ per metus padidėjo mi-

prie-

VVest Sidėje Šv. Antano 
parapija stropiai ruošias' p 
pne statymo naujos klebo
nijos. Pats klebonas lanko 
parapijonus ir renka aukas, 
klebonijos statybai. Dauge
lis parapijonų atneša savo 
aukas tam tikslui nelaukda
mi klebono atsilankymo. Ne
lengvas darbas, ypač šiais 
karo laikais. Bet kaip visi 
stos, darbas bus atliktas.

Pasirinkime Jaunavedės!»
I

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

'V

Diena, iš dienos vis girdi
si nusiskundimai apie vis di
dėjantį skaičių nusikaltimų 
jaunimo tarpe, ypač tarpe 
16-25 metų amžiaus. Esti 
jau net taip, kad tėvai nesu
laukia vaiko ar mergaitės 
iš mokyklos pareinant ir ei
na policijai pranešti. Jau
nuoliai laiką praleidžia nak- 

j ties klubuose, ar kitokiose 
' lindynėse, prie gėrimo, šlykš-

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

tebai geros rflMea moterį k Mitale t, kailiukais papuoštais arba 
cioth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE m PA1YS P AMAI Y RITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street TeL Yords 2588 

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

J

-
%

and SOHS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MEBCHAND1SE MAKT
For appointment call —

KEPLBLIC 6961

ALESAUSKAS

J?

čių šokių. Tėvai turėtų kreip 
ti dėmesį j tai, kada jų vai
kai pradeda pamokas, ar dar 
bo valandas ir kada turi ras
tis jau namuose.

Mokyt Aldona Žukauskai
tė buvo nuvykusi į Chicagą 
pasiklausyti Anna Kaskas 
ir Rapolo Juškos koncerto. 
Koncertas buvęs kuo geriau
sias. Ta proga atlankius dė
dę ir tetą Petrą ir Konstan
ciją Matūnus, kurie taipgi

Rugsėjo 26 d. buvo skait
lingas draugystės Aušros 
Vartų (moterų) susirinki
mas, kuriame atstove į Am 
Lietuvių Katalikų Konferen
ciją išdavė platų raportą, 
kuris priimtas dideliu ran
kų plojimu. Susirinkime na
rės labai pritarė ir ruošia
mai pramogai Raud. Kry
žiaus ambulanso fondui ir . 
suaukojo nemažai dovanų.

DR. VAITUSH, OPT.

Juozas ir Kotryna, Ruke 
zenai, 18 mylių nuo Detroi
to nusipirko ūkį, kurio na-' 
mas panašus į turtuolių na
mus. Kadangi Kotryna pri- svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
klauso prie Moterų Są-gos
64 kp. ir da.r pina, iždininkes 1 Prirengia teisingai akinius. Visu o- 

•Narnas su elektra parodančia ma- 
-Įiausias klaidas. Specialė at^da aV 

nnnkvklo* vaikus.
KREIVOS AKYS 

ATITAISOMOS 
atsitikimų akys "itttztee 

akiteų. Kainos pigias kate 

Į 4712 South Ashland At. 
Hmm YARDS 1373 

Jaunuoliai, kurie neDrtimami 
karo aviacijos skyr- ’5 priežas 
ties spalvų neregėjimo — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti. .

3 į .

DR. G. SERNER
LH5TUVIS AKIŲ GYDYTO”tS 
25 metų patyrimas

TeL: Yairis 182£ 
Pritaiko Akiniua. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Mane 2® praktikavimas
laša cuantavimas 

Optemetricaily Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

tumio, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.

j.. „ . _ _____ _e atsjtifciniuos€ egzaminavimas da-
p2rei‘gas, O Juozas veda Rea ^pmas su elektra parodančia ma- 
Arrow sodės išdirbystę ir 
žingeidauja apie lietuvių ju
dėjimą, pasikvietė 
gą”, kuris lankys jų namus

Drau*

M. S. 54 kuopos 
dėmesiui

Mėnesinis susirinkimas 
vyks spalių 10 d., po sumos 
Šv. Jurgio mokyklos kam
baryje.

Šiame susirinkime išduos 
raportą atstovė i Amerikos 
Lietuvos Tarybos konferen
ciją įvykusią Pittsburghe. 
Taipgi yra daug svarbių rei
kalų svarstyti1. Prašom vi
sas nares ateiti. M. M. K

į-

Trumpai iš 
Cleveland, Ohio

Vykdama Chcagon koncer
tuoti buvo sustojus sveika^ 
tos sustiprinti artistė Anna 
Kaskas. Artistė buvo prie
žiūroj dr. J. Vitkaus. Ligo
ninėj artistę atlankė Miehe- 
ličiai, Vilkeliai ir kiti ir pa
linkėjo sveikatos.

Į

Katalikių moterų draugi
jos sumanė labai kilnų dar
bą atlikti, tai yra įrengti 
Raud. Kryžiui “Station Va- 
gon.” Aukos jau plaukia. 
Reikia tik palinkėti mote-

3401 SO. HALSTED ST. 
Kauti tmim 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
NedSlioj. pagal sutarti.

TeL YARds 5921.
Rte: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais. Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P.M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniaia. Trečiadieniais 

ir Seitadieniaia 
Valandos S ■ S dodi«<

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything te the Obe of 

Fzmiture

ALEX

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklu vlaem <y 
reniiaul. Saugokite jas. Ištirtami 
lAegsamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali suteikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie 
vteą akiu {tempimu. ..

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

OPTOMKURIBTAI
180) So. Ashland Aveniu 

tampa. K-to.
Metona. CANAL MM, tHcM 

OFUO VALAKDOS;
^aadiea »:»• a. m. iki »:!• p. w 

Trečiad. Ir Mktad • a <n 
_______1M a a _

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIA!
P«| OANai 6122

OR. B1EŽIS
OR. STRIKOL’IS

PHYSICIAN AND SURGEON 
1645 So. Ashland Avenue 

OFISO ALANDOb 
uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai »ax

Nedėiiomia pagal sutarti 
•)ffice tai YARds 4787
S amt. tai RROspect 18S0

VARds 8246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vai ryto iki 8 vai 
Seredoj pagal sutartį.

'•J

▼ak

Ofiio taL VIRginia 0036 
Rendendjoa taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—3 Ir »—8:30 P. M

TnėtedieolBlB pagsr aotsrU

♦ YDYTOJO f> CHI> U

22UI VV. Cermak Ruau
v alandos L—3 popiet ir 7—8 * 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadieni.

vakarais ofisas uždarytas

ttLžIDEN (JU A
3241 VVest 66th Place

Tel. BEPubBc 7868

TaL OANal 0257
Boa. tek; PROspect 6651 

_ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Art 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Iki O vai vakare

TeL YARds 3146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

144 ffeat 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. CHARLES SECAL
GYDYTOJAS IR OHTPTi»!< 
»729 So. Ashland Avė.
Ofiso telefonas: Y,\Rds 0554

Jei imatsiliepia Saukite — 
Res. te!.: .MIDtvay 2880

• ” • ~
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
><U. u uuu . ue. j.. ><>,
Nedėliomis uao 10 da vai. <fien»

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER l. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 

6757 So Western Avė 

oriR(> valandom 
Popiet nuo 1 ik! 3 vai vak 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Dagai eutartj___________

Ufieo TeL ViKginte IMA*-

DR. AL. RAČKUS
• ŪDYTOJAS IR CHIRUROA> 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL 
XnttML Ir Sakm. tik ■odteriut

I

I

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1146 Archer Avenue
Jfiao Tel LAFayette 3210 
tea Tel LAFayette 009“

leigu Neateiliepama 
kaukite KEDzie 2868

v Al.ANDOH
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.

Split by PDF Splitter



HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED

va-

“DRAUGAS” H EI. P W.ANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph »488-848»

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

SHIPPING DEPT. 
VYRŲ, Shlpping — Recelving. 

75c j valandą.
FUCHS & LANG
120 W. Illinois St.

VYRAMS
Abelni Dirbtuvės Darbai

Drilltng. grinding ir ♦♦. 70 c J 
landą. 51 vai. savaitėje, laikas ir
pusė virš 40 valandų. ’ —

2242 W. BELMONT AVĖ.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERYS

MOTERIS
Reikalinga šveisti sidabrinius Ir at

krautu vėje. 
reikalinga.

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų 
TARNAITĖMS

' HELP WANTED — VARAI

FREIGHT 
HANDLERS

KEPEJO

likti abelnus darbus 
Geriausios referentes 
Atsišaukite asmeniškai.

922 N. MICHIGAN AVF.

MOTERŲ 
Patyrusių užbaigti sveterius 
mis darbų. Gera mokestis, 
dirbti dirbtuvėje ar namie.

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

ranko- 
Gallte

$80.00 į Mėnesį.
Atsišaukite į 

PERSONNEL DEPT.
ROOM 200

134 N. LASALLE ST.

FILE KLERKŲ 
IR ABELNŲ OFISO 

DARBININKŲ
Reikalingos moderniniam karo dirb
tuvės ofise. Gera mokestis. Air-con- 
ditioned ofisas su restaranu budin- 
ke. Station vagono patarnavimas.

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

J. H. STONE & CO 
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

GUDRI MERGINA

(Tęsinys)'

1902,

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

LABAI SVARBUS DARBAI
_ Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Potvrusio Drie duonos ken’mo ir 
kit" keDimo darbu. Sekmadieniais 
ir šventadieninis nereikia dirbti. 

Atsišaukite į

HYMEN’S BAKERY 
1457 E. 53rd St.

VYRO

MERGINŲ
Dirbt! lluosu laiku vakarais, šešta
dieniais ir sekmadieniais. Lengvas 
malonus darbas užbaigiant kalendo
rius.

BAUMGARTH CO.
120 N. Green Seeley 2860

B A D I O
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateltj. 100<% karo

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

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
100% KARO DARBAI 

56 VAL. SAVAITĖJE
PLANERT MFG. CORP.

2256 W. Walnut
2nd Fioor.

Reikia dirbti muilo dirbtuvė** 
70c i valanda. Laikas ir pusė virs 
40 yni. 4R vnl. ervarantuota..

PATYRIMO NEREIKIA
H. KOHNSTAMM & CO.,INC. 

6554 S. Austin^Ave.
VYRO REIKIA 

charakt—'O nr>e r 
krautuvėje. Gerianains refe- 
reikalinga. Atsišaukit asme-

PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Užbaigti sveterius prie Looping ma
šinos. Gera mokestis.

ENGLEVOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po . _____ ______
pramoga. Ųžsidirbkit kol išsimokin
si t kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvln Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

Perskaičius šį Skelbimą 
Griebs šią Progą!

Slftas

Junlor dress išdirblmo kompanija 
reikalauja merginų abelniems ofiso 
darbams ir prie typing. 
būti knygvede bet gabios 
člavimo. Puiki mokestis, 
savaitėje. Atsišaukite j

Nereikia 
prie skai- 
5 dienos

KORACH BROS.
913 W. Van Buren St.

Drus-

1935,

1906,

Gero 
darbu 
rcnnps 
niškai.

932 N. MICHIGAN AVĖ.

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams... 4
Piece work ir time work. Bonai 

ąnvaivmo mokama. Patyrimo nereikia.
rirto rofo, 1 •

CAMERON SALES
1718 W. Division

BLEKIŲ PLOVfiJO
Kodėl ne dirbti svarbioj pramonėj? 
Mums reikia wr-o niauti blekes. 
Patvrimo nereikia. Mokestis gera 
dabar ir po karo.

SCHLOSSER’S BAKERIES
4822 N. Lincoln

REIKIA

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliari* algos pakė
limas. Diena ir naktį, šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.,

ar j Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

NAKTIMIS
DŽANITOREI

Pastovus Darbas
48 VAL. SAVAITĖJE Persija.

PLATER’S HELPERS 
KARO GAMYBAI 

Lengvi, švarūs Darbai 
VIRŠLAIKIS 

PATYRIMO NEREIKIA 
Arti North Sidės 

Dianą ir Naktį šiftai 
OAK MFG. CO. 

550 Scott St.
(Blokas j šiaurę nuo Division 

550 West)

DUONOS PARDAVĖJŲ
Gvarantuoja $55.00 Į savaitę algos. 

MAROZAS BAKING CO.
4646 XV. 54th St. Portsmouth 9200

st.

Foundrės
Darbininkų

WAREHOUSE
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GF.RA MOKESTIS — BONAI
Dvieju savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laika ir pusę._

MATYKIT MR. NELSON

MOTERŲ
100 % Karo Darbams

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

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

VYRAI IR MOTERYS
LAIKAS IR PUSfi

VIRŠ 40 VAL.

REIKIA
Naktiniam Šiitam

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnų Virtuvės Darbų

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

Atsišaukite Valandomis 
Tarp 2 ir 5 popiet.

Matykite

ENGINEER

Hun+er Bldg.
337 W. MADISON ST.

VYRAI IR MOTERYS

1915,

MUMS REIKIA
' KELETĄ" VYRU * 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Plače

MINNESOTA MTNING 
& MFG. CO.

1500 S. Western Avė.
Tel. Monroe 6126

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAEEAKE 
3883. f

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 ryto. 

ASSEMBLERS
SEWING MACHINE 

OPERATORIŲ 
INSPEKTORKŲ

■ »
Pastovūs darbai su gera mokesčia 
į r proga jsidirbimo. 100 nuoš. karo 
darbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transporta- 
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių. 
Geriausia valgis ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje.

Johnson & Johnson
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

SKALBYKLOJ DARBININKŲ

VYRŲ ir MOTERŲ. Gera mokestis. 
Pastovūs darbai.

LIBERTY LAUNDRY
, 3122 W. Armitage

1924,

1893,

PARSIDUODA

VISO LAIKO DARBAI
Svarbioj ir Pokarinėj 

Pramonėj
GREITAS ISIDIRBIMAS

PAINY <nnND1!n»tS" —'PA'FNJt
HNTERS —PAKERIU ir ORDER ■ Malonėkit atsinešti gimimo prirody-
PICKERS. TAIPGI PORTERIO. mus ir sočiai security kortą.

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai.

PORTERIO
Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp .4 popiet ir 12 vidur
nakti.

BRIGHTON PARKE—arti Lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos, parsiduoda 
5 kambarių medinis namas. Kreip
kitės prie SAVININKO. po 4 vai. 
popiet—4432 S. WASHTENAW AVĖ.

PARSIDUODA—Moderninis 2 fletų 
mūrinis namas su atiku. Kaina— 
$4,800. Tuščias. Atdaras pamatymui 
Sekmadieni nuo 3 iki 5 pp. SAVI- 
NINKAS—1448 S. KEDVALE AVĖ.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI 
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
PIRKITE KARO BONUS!

ALLIED FINISHING 
SPECIALTIES CO.

2639 W. Grand Avė.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regultaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. AtsišaTi
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

Į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

STENOGRAFIŲ „
Tr abelnų OFISO KLERKŲ. West 
sidėje. 40 vai. savaitėje. Gera proga. 
Pradėsit tuojau. Pašaukit Mr. Linn. 
BURRELL BELTING CO. 413 S. 
HERMITAGE. SEEley 2489.

ar

nuo 8:30 ryto • iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

REIKALINGAS TUOJAUS
PATYRĘS BUČERIS
LIETUVIŲ KRAUTUVEI

GERA MOKESTIS — PASTOTOS DARBAS
GEROS VALANDOS

Atsišaukite į

LITHUANIAN CO-OPERATIVE TRADING CORP. 
901 Eight Street Waukegan, III.

MAJESTIC 497 iu

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIŲ — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI
• GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite į

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 W. DIVMION

PARDAVĖJŲ
Tarp 17 ir 50 metų senumo. Geros 
valandos. Nuolaida perkant prekes.

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 S. Ashland

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
STUVfiJU — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite • 

BOLAS W. PALUTSIS

M. Born & Co.
80c Į VAL.

Mokama

C ASING SELECTORS 
Taipgi

CASING STRIPPERS 
Mokama truputį mažiau

MEAT INDUSTRIES 
SUPPLIERS, INC.

4432 S. Ashland

I ▼ I •
Vyru drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

Žmonos nėra, bet liko 
racionavimo knygelė i
New Bedford, Mass. — 

Mrs. Elizabeth Favoni neleis 
kepti ar virti savo vyrui, 
bet ji savo vyro nepaliko al
kano. Kai ji paprašė, kad ją 
atskirtų nuo vyro Mario Fa
voni, žmona laisvu noru ati
davė jam trečiąją raciona
vimo knygelę.

Hass Ričardas, 1930, Vil
nius — Persija.

Hulevič Koste, 1865, Šven
čionys — Persija-

Hulevič Marija, 
Švenčionys — Persija.

Hulevič Stefa, 1927, Šven
čionys — Persija.

Hulko Jadvyga, 1901, Vil
nius — Persija.

Hutnik Ona, 1937, 
kininkai — Persija-

Halska Kristina, 
Vilnius — Persija. 

I Harasimovič Brone, 
j Vilnius — Persija.

Harbus Božena, 1926, Vil
nius — Persija.

Harbuz Eliza, 1924, Vil
nius — Persija.

Hryncevič Gabrielė, 1891, 
Švenčionys

Hurčyn Jonas, 1929, Vil
nius — Persija.

Ivanovska Elena, 
Dūkštas — Persija.

Ivulska Vanda, 1923, Vil
nius — Persija.

Janculevič Stefa, 1897, 
Kapčiamiestis — Afrika.

Janulevič Elena, 
Jatviai — Afrika.

Janulevič Kazys, 
Jatviai — Persija.

Jarocka Danutė, 1929, Ra
dviliškis — Persija.

Jarockis Kazys, 1931, Ra
dviliškis — Persija.

Januškevič Juzė, 
Vilnius — Persija.

Januškevič Sofija, 
Vilnius — Persija.

Jurso Marija:, 
džiai — Persija.

Jurso Zuzana, 
įleika — Persija.

Janovič Juzė, 
nius — Persija.

Javorska Elena, 1904, Vy- 
šniavas — Persija.

Javorska
Vyšniavas

Joc Marija-Elena, 
Vilnius — Persija.

Jaros Bronius, 1935, Jan- 
varavas — Persija.

Jaros Genovaitė, 1930, 
Janvaravas — Persija.

Jędrzejak Kristina, 
Vilnius — Persija.

Jędrzejak Marija, 
Vilnius — Persija.

1905,

1933,

1882,

1913,

1903,

' 1
Vy-

Vi-

Vii-

Teresė, 1935, 
• Persija.

1925,

Apie šį įvykį sužinota rug
sėjo 5 dieną.

Kas tikėijimo nustoja, 
didesnio dalyko nustoti 
gali. (Seneca)

tas
re- Daug dalių

Bombonešis susideda 
102,000 dalių, neskaitant nei 
šriubų, nei muterkų.

iš

MOTERIS
SALAD MAKER reikalinga. Paty
rusi Cafeterijose, gera mokestis, 
valgis. Sekmadieniais dirbti nerei
kia.

NATIONAL CAFETERIA
312 S. Vabash.

i

' ★
For Help I 
For Sale!
For Rent!

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

PIRKITE KARO BONUS!

★
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -

Pirkite trečiosios 
paskolos bonus.

Laimė yra ne kas 
kaip tik sveikata ir 
tobulumas.

karo

kitas, 
proto

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper

— FSTART.ismm — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Ne tas vyra, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”-

Koks paukštis, toks ir liz
das.

SKELBKITES 'DRAUGE”

1929,

1907,

1890,

1922,

1937,

1912,

Anta-

1905, Vilnius — Persija.
Jaskievič Pranė, 1904, Vil

nius — Persija.
Javorovič Emilija, 

Ašmena — Persija.
Javorovič Veronika, 

Ašmena — Persija.
Ježevska Danutė, 

Vilnius — Persija.
Ježevska Halina, 

Vilnius — Persija.
Jotko Kazys, 1936, 

navas — Persija.
Jotko Marija, 1900, Lyda 

— Persija.
Juralevič Monika, 1895, 

Vilnius — Persija.
Jurevič Vladislava, 1923, 

Vilnius — Persija.
Juščak Juozapa, 1904, Vil

nius — Persija.
Jankovska Marija, 1891, 

Vilnius — Persija.
Jankovska Vanda, 1884, 

Vilnius — Persija.
Jaroš Elena, 1925, Vil

nius — Persija.
Jaroš Sofija, 1905,’ 

nius — Persija.
Jasievič Elena, 1902, 

nius — Persija.
Jasievič Kazys, 1934, 

nius — Persija.
Jasinska Olga, 1910, 

leika — Persija.
Jendrocha Juze, • 1928, 

Disna — Persija.
Krušinska Danutė, 

Rūdziškiai — Persija.
Krušinska Elena, 

Trakai — Persija.
Krušinskis Zigmas, 

Vilnius
Krystkoviak Jonas, 

Vileika
Kubis Elzbieta, 1920, Ryt

prūsiai — Persija.
Kufera Stasė, 1903, Vil

nius — Persija.
Kufera Lucina, 1928, Vil

nius — Persija.
Kufera Stasė, 1903, Vil

nius — Persija.
Kujac Adelė, 1908, Pasto

viai — Persija.
Kujac Vladislava, 1939,

VU-

Vil-

vii-

Vi

Persija.

1934,

1904,

1928,

1925,

1875,

Juščak Marija, 1931, Vil
nius — Persija.

Jagielska Amelija, 1898,1 
Vilnius — Persija.

Jagielska Pranciška, 1901, 
Lyda — Persija.

Jagielovic Sofijia, 
Vilnius — Persija.

Jalovieckis Mykolas, 1913, 
Vilnius Persija.

Jančevska Irena, 
Disna — Persija.

Jančevska Jadvyga, 
Disna — Persija.

Jančevskis Jonas, 
Vilnius — Persija.

Janicka Leokadija, 
Vilnius — Persija.

Janievič Juozas, 1894, Vil
nius — Persija.

Jankovskis Vaitiekus, 1877 
Vilnius — Persija.

Jarošinska Marija, 1893,

1926,

1930,

1927,

1929,

Vilnius — Persija.
Jarząbek Ona, 1922, Gra- 

javas Vilnius — Persija.
Jasinkievič Aleksandras,

Persija.

Trakai — Persija.
Kujač Valeras, 1928, Vyš- 

niavas — Persija.
Kuleša Bagdonas, 1928, 

Vilnius — Persija.
Kuncevič Genovaitė, 1910, 

Maišiogala —. Persija.
Kunigiel Genovaitė, 1931, 

Ašmena — Persija.
Kunigiel Elena, 1928, Ai

ženai — Persija.
Kunigiel Marija, 1900, Al- 

šėnai — Persija.
Kunigiel Stasė, 1927, 

šenai — Persija.
Kupčyk Benon, 1928, 

nius — Afrika.
Kupčyk Izab., 1929, 

nius — Afrika.
Kvapiš Ona, 1912, 

nius — Persija.
Kvapiš Božena, 1936, 

nius — Persija.
Kvapiš Tadas, 1941, 

nius — Persija.
Kviatkovskis Vieslavas, 

1935, Lyda — Persija.
Kalinauskas Stasys, 1926, 

Vilnius — Persija.
Kielmanskis Zdis lovas, 

1935, Glębokie — Persija.
Kirdzik Marija, 1890, Aš

mena — Persija.
(Bus daugiau)

Al-

Vil<

Vil-

Vii-

Vil

VU
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Published Daily, ezcept Sundays,

by the
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Prenumeratos karna CMcagoje ir Cieere—paštai 
Metams *...........................
Pusei metų ..................................... .
Trims mėnesiams ....................... .
Dviem mėnesiams ....................
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Jungtinėse Valstybėse,
MetaTna ................. '
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Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
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$7.00
4.00
2.00
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šiurpulingi japonų barbarizmo ridai

Jau keletą kartų civilizuotasis pasaulis buvo sukrės
tas žiniomis apie japonų militaristų žiaurius elgesius 
su Jungtinių Valstybių ir santarvininkų belaisviais. Šią 
savaitę spauda skelbia japonų kareivio užrašus, ku
riuose aprašytas šiurpulingas nužudymas Amerikos la
kūno, kuris buvo priverstas nusileisti žemyn parašutu 
ir pateko į japonų rankas. Kaip matysite mūsų dien
raštyje, nelaimingasis Amerikos lakūnas buvo surištas 
ir kraugerių žiaurumo jausmo patenkinimui baisiai kan
kinamas. Lieta kraujas iš jo galvos, iš sprando, per
verti viduriai ir, pagaliau, nukirsta galva.

Šis šiurpulingas japonų elgesys parodo ne tik tą, kaip 
jie laužo tarptautinius susitarimus, bet labiausiai tą, 
kad jie yra kraujo ištroškę barbarai. Laikantis tarp
tautinių teisių ne tik kad nevalia kankinti ir žudyti 
belaisvį, bet nevalia ir šauti, kai mato, jog lakūnas 
parašutu jau leidžiasi žemyn.

Japonų žiaurumai, be abejonės, uždegs mūsų karius 
noru dar smarkiau kariauti prieš baisiuosius barbarus. 
Ir visą Amerikos visuomenę jie turi skatinti daugiau 
dirbti ir aukotis, kad greičiau sutriuškinti kruvinąjį 
Japonijos militarizmą ir Vokietijos nacizmą.

Parašutų daliniai išvystyti Amerikos eksperimentais

buvo

Pagalba Rusijai ir pokarinė rekonstrukcija
Per ilgą laiką Maskva slėpė nuo Rusijos žmonių A- 

merikos teikiamą milžinišką pagalbą rusų karo reika
lams. Amerikos ir Anglijos armijų laimėjimai šiaurės 
Afrikoj, Sicilijoj ir pačioj Italijoj. Sovietų Rusijos spau
doj taip pat buvo pranešami nežymiausiose vietose ir 
kuo trumpiausiai.

Atvykęs į Jungtines Valstybes naujas Maskvos am
basadorius Gromyko truputį kitokiu tonu pradėjo kal
bėti. Įteikdamas savo kredencialus Prezidentui Roose- 
veltui, jis vis tik matė reikalo pažymėti, kad Amerikos 
žmonės davė Rusijai ne tik moralinę paramą, bet taip 
pat lėktuvų, tankų, šautuvų ir kitokios karo medžia
gos, taipgi ir maisto. Gromyko savo kalboj vis tik davė 
kredito ir Amerikos bei Anglijoj armijoms dėl jų sėk
mingų žygių šiaurės Afrikoj, Sicilijoj ir Italijoj. Be 
to, jis mato reikalą Amerikai ir Rusijai bendradar- 
Liauti pokarinėj pasaulio rekonstrukcijoj.

Šie žodžiai, žinoma, yra tik žodžiai. Amerikos vi
suomenė tik tuomet jiems tikės, kuomet jie bus paremti 
darbais. Tie darbai yra tokie: Sovietų Rusijos armijos, 
išvijusios vokiečius iš savo teritorijos, turės gelbėti ir 
racizmą nugalėti. Jei Sovietų Rusijos dabartiniai val
dovai norės bendradarbiauti pokarinio pasaulio atsta
tymo darbe, jie turės pripažinti Atlanto Carterį ir Vtb- 
f ngtono deklaracijos dėsnius. Dar daugiau — jie tu- 
i3s išsižadėti savo imperialistinių siekimų, pripažįs
tant dėsnį — gyvenk ir leisk gyventi. Vadinas, Sovie
tų Rusija, pati norėdama gyventi nepriklausomu gy
venimu, turės leisti gyventi laisvai ir nepriklausomai 
ir savo kaimyninėms valstybėms: Lietuvai, Latvijai, 
I’.stijai, Suomijai, Lenkijai ir kitoms.

Šį reikalą palietė ir Prezidentas Rooseveltąs, atsa
kydamas į Maskvos ambasadoriaus kalbą. Jis savo at- 
cikymą baigė pabrėždamas šio karo tikslą — atstatyti 
teisingą ir pastovią, taiką.

Visiems yra aišku, kad teisinga ir pastovi taika tik 
t iomet bus galima atstatyti, kuomet visoms diktato
rių pavergtoms tautoms po šio karo, kuris be jokio 
r be jojimo baigsis jungtinių tautų laimėjimu, bus su
daryti galimumai gyventi laisvu, nepriklausomu gyve- 
rinru ir naudotis keturiomis laisvėmis, čia neturės bū
ti daroma išimčių nei Baltijos valstybėms nei kitiems 
Rusijos kaimynams.

Kas apmoka?
■ “The New York Times” spalių mėn. 5 d. laidoj Ame
rikos komunistų partija įdėjo apmokamą skelbimą, ku
ris užėmė visą to dienraščio puslapį. Į tą Bkelbimą įdė- 

Chicagoj pasakyta Amerikos komunistų vado Earl 
Frowderio kalba.

New York Times yna didžiausias dienraštis Ameri- 
1 oj. Už skelbimo puslapį jame reikia mokėti tūkatan- 
c 'us dolerių. Įdomu, kas apmoka už šią Amerikos ko
munistų propagandą?

Mūsų aukos Community ir War fondui palaiko Ame- 
r'koe karių moralę, nušluosto mūsų apylinkės vargšams 
r Saras, išgelbsti nuo mirties daugybę nuo karo nuken- 
t j jusiu žmonių įvairiuose pasaulio kosėtuose ir stip
rina namų frontą, nuo kurio labai daug pareina per
galės laimėjimo pagreitinimas.

Kinijos šventė
(LKFSB) Milžiniška Kinijos valstybė, su 457,835,000 

gyventojų, su 2,280,000 kvadratinių mailių teritorija, 
spalių 10 d. švenčia savo nacionalinę šventę. Tai sena 
valstybė, kurios istorija jau siekia daugiau, kaip 2,000 
metų prieš Kristų. Tai daugiausia žemdirbių kraštas, 
kur auginama kviečiai, miežiai, korhai, žirniai ir kiti 
javai. Taikos metu kinai turėjo neblogai išvystytą med
vilnės, vilnų ir šilko pramonę, Kinija turi savo gele
žies rūdos ir geležies pramonė čia yra seniausia, žino
ma pasaulyje. Kinijoje taipgi yra ir didelės akmens 
anglie atsargos. Dalis tų žemių ir turtų dabar yra už
imta japonų. Suėjo jau 6 m., kaip Kinija kariauna su 
japonais, šią vasarą paskelbtais daviniais, per visą ka
ro laiką nuo kinų rankos žuvo 688,000 japonai kariai, 
buvo sužeistų 1,374,368, paimta nelaisvėn 22,064, nu
kauta karines medžiagas pristatančių trupių 600,000 
žmonių, taip, kad kinai jau išvedė iš rikiuotės 2,662,395 
priešo karius, tuo žymiai palengvindami ir Amerikos 
kovą prieš japonus. Dabar Kinija aktyvioj karo tarny
boje turi 5,000,000 vyrų, kariuomenės stovyklose ruo
šiama naujų karių ar jau turima rezervų paruoštų — 
15 mil vyrų ir dar apie 800,000 kinų partizanų veikia 
japonų užnugary. Tai milžiniška jėga, kuriai tačiau 
kiek kliudo Kinijos komunistai, kurie turi savo armiją, 
ginkluotą ir remiamą komunistinės valstybės. Ta kinų 
komunistų karinė jėga turi savus tikslus ir patriotinei 
kinų armijai tenka atitraukti nemažai jėgų ir dėme
sio, kad juos sukontroliuotų.

Katalikų Kinijoje yra daugiau, kaip trys milijonai. 
Gražiai veikia katalikų misijos. Apie jas taip kartą 
atsiliepė Kinijos generalisimo — Chiang Kai-sheko žmo
na, laiške Kinijos katalikų vyskupui: •

— Visi mes, kurie susiduriame su jūsų misijonieriais, 
esame sužavėti jų pasišventimu darbui, siekiančiam 
pagelbėti kenčiantiems žmonėms ir ugdyti jų dvasines 
galias.”

Kinijos generalisimo Chiang Kai-sheko šeima — 
krikščioniška. Po visą pasaulį nuskambėjo Madame 
Chiang Kai-shek pasakytieji žodžiai:

— Diplomatija, atrodo, yra uždariusi duris religijai,
bet religija yra svarbiausia civilizacijos ramstis. Be jos 
nebus tarptautinio teisingumo nei teisėtumo, nebus nei 
padorumo, nei garantijų, kad kas laikysis duotojo žo
džio. Be religijos jokia valstybė negali būti patvari. Tas 
turėtų būti aišku. Jei religiniais dėsniais vadovautųsi 
visi sutarčių darytojai, nebūtų sutarčių laužytojų. Jei 
religiniai dėsniai užsidegtų pasaulio naikintojų širdy
se, pasaulio naikinimas neįvyktų. Kai nacionalinis ir 
individualinis (asmeninis) sąmoningumas yra išvysty
ti per pasitikėjimą religija, kai religija priimama kaip 
centralinis ramstis ir lemiamoji jėga gyvenime ir vei
kime, civilizacijos žlugimas gali būti išvengtas, bet 
tik tada.” , j g » «j

• - ■■■§?
Kunigų Vienybės Pašalpos Komisija ir A. L. R K.

Federacija rūpinosi išgelbėti Voldemarą Čarneckį, bu
vusį Lietuvos ministrą Vašingtone ir jo šeimą, kurie 
bolševikų buvo ištremti į Rusiją. Tos pastangos nebu
vo tuščios. Iš Maskvos pranešta, kad čarneckių šeima 
surasta. Eleonorai čarnecktenei su penkiais vaikais 
leidžiama išvykti Amerikon.

Pirkite pas tuos bižnierius, kurie 

skelbiasi "Drauge"

Nacių karo “lordai” ir 
propagandistai gyrėsi, kad 
parašutų daliniai buvo pa
gaminti Vokietijoj (made in 
Germany), bet kaip jų pa
sigyrimai apie išvystymą į- 
vairių kitų moderninių ka
ro technikų, šį ‘ ‘patvirtini
mą’’ galima užginčyti.

Ašis pirmiausia vartojo 
“paratroops’’ kovoj, sako 
biuletinas National Geogra- 
phic Society, bet šie karei
viai kurie krito “iš dan
gaus” yra tikrai toki ame
rikonų kilmės kaip “ice- 
cream cones” ir obuolių pa
jus, ir parašutų daliniai, ku
rie pirmiausia įėjo į Sicili
ją, demonstravo moderninio 
karo techniką, kuri
pirmiausia išbandyta Suv. 
Valstijų.

Ben j. Franklin numatė
* juos, generolas Billy Mit- 

chell rėmė juos ir Suv. Val
stijos armija darė bandy
mus su jais prieš 15 metų. 
Kada Franklinas buvo Pran
cūzijos ambasadorium iš 
jaunų Stuv. Valstijų jis ma
tė balono skridimą Paryžiu
je lapkričio 21 d., 1783 m. 
Šis įvykis yra užrekorduo- 
tas istorijoje, kaipo pirmas 
žmogaus skridimas ore. Vė
liau jis kalbėjo su tais, ku
rie darė eksperimentus pa
rašutais. Jo vaizduotė per
matė ateitį ir jis tuomi lai
ku parašė, kad už keliolikos 
metų šalys turės apsaugoti 
savo jėgą nuo “dešimt tūks
tančių vyrų, kurie kris iš 
debesų.” .. ...

Pirmas parašuto nusilei
dimas iš lėktuvo — nors nu
sileidimai iš balionų įvyko 
prieš šimtą metų — buvo 
padarytas vieno Suv. Valsti
jų armijos kapitono, kapt. 
Bert. Berry. Jis nusileido iš 
seno Benoit lėktuvo, kovo 
mėn., 1912 m., kurio pilotas 
buvo Tony Jaunus. Tada bu
vo manyta, kad parašutas 
galėtų būti vartotas tiktai 
kaipo apsisaugojimo priemo
nė, jeigu kas nors atsitiktų 
lėktuvui ore.

Generolas Mitchell propo- 
navo, kad parašutas, kuris 
buvo vartojamas kaipo iš
gelbėjimo ore priemonė, bū
tų pakeistas į karo ginklą. 
Pirmama pasaulio kare jis 
pasiūlė, kad 20,000 Ameri
kos kareivių nusileistų užpa
kalyje vokiečių linijos, bet 
niekas iš to neišėjo.

Dešimt metų vėliau, ba
landžio mėn., 1928 m., A- 
merikos kareiviai Chanute 
Field, IUinoiB, darė eksperi
mentus masiniais šokimais 
iš lėktuvų; po dešimt asme
nų nusileido parašutais že
myn.

Taip vadinamas “specnl 
delivery parachute” prista
tymui ginklams ir reikme
nims kartu su paratrupe- 
riais buvo užpatentuotas A- 
meriko8 armijos seržanto ir 
jo “article carrier” buvo de
monstruotas Brooks Field, 
Teras, 1929 metais, ši de
monstracija, kurią stebėjo 
armijos nariai parodė, kaip 
kulkosvaidis nuleistas para
šuto su trimis asmenimis,' 
buvo vartojamas 20 sekun
džių po nusileidimo.

Paratruperiy idėja kelia-

vo įvairiais keliais į nacių 
mintis. Biuletenis praneša, 
kad naciai buvo pirmiausi 
pavartoti parašutus kare. 
Rusai vartojo parašutus 
sporte, kada jų karininkas 
pasiūlė idėją kaipo priemo
nę pritraukti sovietų jauni
mą prie skridimo. Jis gavo 
tą idėją stebėdamas susijau
dinimą žmonių per paradą 
Amerikoje, kada parašutis- 
tai leidosi žemėn iš oro.

1935 m. rusų armija sa
vo parodoje, kurioje lankė
si užsienių attaches, parodė, 
kaip aerodromas galėtų bū
ti užimtas 3,500 parašutis- 
tų brigados, kurie gavo gink 
lūs, artileriją ir net leng
vas tankas parašutais. Vo
kiečių attacbė raportas šio 
incidento . inspiravo nacius 
traineruoti parašutų dali
nius. Kada nacių paratru- 
periai užėmė Rotterdamo

aerodromą gegužės mėnesį 
1940 m. įrodydami, kad pa
mautas yra sėkmingas gink
las moderninio karo. Suv. 
Valstijos neturėjo nei vie
no paratruperio. Bet Suv. 
Valstijos, pavartodamos tą 
patyrimą, kurį įgijo prieš 
kelis metus, suorganizavo 
parašutų batalijoną Fort 
Benning, Georgia.

1941 metų vasarą per ka
ro paradą Dėdės Šamo “um- 
brella boys” demonstravo, ir 
vėliau eskadronas lėktuvų 
nuleido 127 parašutistus, ku 
rie ‘‘užėmė” lauką Louisia- 
nos valstijoj.

Nuo to liuko išvystymas 
parašutistų Suv. Valstijose 
eina plačioj skalėj, ši tech
nika pavartota Sicilijoj yra 
tiktai pradžia. Ji bus dar 
daugiau išvystyta kada mes 
pramušime sienas Hitlerio 
tvirtovės. FLIS
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Aukotas kraujas išgelbsti daugelio 
kareivių gyvybę

Žinios iš užsienių mums 
praneša kaip aukotas Raud. 
Kryžiui kraujas 
gyvybes Amerikos 
ir jūreivių, kurie 
kovose. Iš Naujos 
ir Aleutų, iš Sicilijos ir Ita
lijos ir iš kitų frontų rapor
tai kasdien gaunami, kurie 
praneša, kaip savanorių au
kotojų kraujas iš visų Suv. 
Valstijų dalių gelbsti mūsų 
vyrus iš mirties nasrų.

Pirmas leitenantas Charles 
F. Buekle iš East Orange, 
pašautas Kasablankos pajū
ry; Alvin Kolinsky iš laivy
no, brooklynietis sužeistas 
Savo salos kovoje Solomo- 
nuose; Arnold Hinz, karei
vis iš South Haven, Mich., 
sužeistas kautynėse Naujoj 
Gvinėjoj; kapitonas Max 
Goldman, medicinos karinin
kas iš Boston, pakirstas bom 
bos sprogimo Mper netikėtą 
užpuolimą Port Moresby; rar 
dioman Joseph Muscus, su
žeistas kada krūzeris Asto- 
ria buvo nuskandintas, ir 
marynų korpuso korporalas 
Anthony Casamento, sužeis
tas kovose Solomonuose; vi
si šie ir tūkstančiai kitų 
šiandien gyvi dėlto, kad au
koto kraujo periiejimai juos 
išgelbėjo. Ir tie perliejimai 
buvo galimi ačiū tiems vy
rams ir moterims naminia
me fronte, kurie atsišaukė 
į prašymą aukoti kraujo per 
Armiją, Laivyną, ir Raudo
nąjį Kryžių.

Aukotojai kraujo yra pa
prasti darbininkai, ofiso dir 
bininkai ir profesionalai, a- 
merikiečiai ir svetimos kil
mės, pavieniai ir grupės. Vi
si jie vyko į Raud. Kryžiaus 
centrus aukoti savo kraujo, 
kad gelbėti gyvybes Ameri
kos kovojančių vyrų. Kiek
vienas iš 33 Raud. Kryžiaus 
centrų kuo puikiausia atsi
liepia apie amerikiečius sve
timos kilmės žmones.

Vajus Detroite parodė, 
kiek galima nuveikti, kada 
svetimšalių grupėms buvo 
paskirtos tam tikros savai
tės, kada jų nariai galėjo 
aukoti kraujo. Ir kitų vietų,

•
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išgelbsti 
kareivių 
sužeisti 

Gvinėjos

kaip Cieveland ir rytų bei 
vakarų valstybių, gauta pa
našūs raportai. Tautinės fra- 
temalės organizacijos irgi 
remia šį darbą. Ypatingai 
pasižymėjo vengrų-amerikie
čių draugystės, parapijos ir 
laikraščiai su tūkstančiais 
aukotojų.

Raud. Kryžiaus kraujo 
aukos priėmimo centrai vei
kia 33 miestuose. Armija ir 
Laivynas prašo net 4,000,000 
aukotojų 1943 metais. Daug 
mūšių reikės pergyventi. 
Kraujo aukos į karo laukus 
neturi būti sulaikytos. Kiek
vienaigeros sveikatos, tarp 
21 ir 60 metų amžiaus, gali 
aukoti kraujo. Paskambinki
te į savo Raud. Kryžiaus sky 
rių ir susitarkite. Kraujo 
aukojimas užima tiktai ke
lias minutes, neskausmingas 
ir nepalieka jokio blogo e- 
fekto. R. K.

Jauni Lietuvos 
vyrai - miškuose ar 
totali jonuose

(LKFSB) Lietuvos vie
nuolynai, seminarijos, o taip 
gi ir civiliai žmonės turi ne
mažų sunkumų, nes vokie
čiai ypač gaudo vyras tarp 
18 ir 25 metų, šio amžiaus 
jaunimas, net iš vienuolynų, 
kiti išsislapstė miškuose, o 
kai kurie buvo prievarta į- 
traukti į vokiečių sudaro
mus batalijomis.

Nuo USA ir britų 
lėktuvų vokiečiai 
bėga į Lietuva

(LKFSB) Iš Londono pra
neša apie ten gautas infor
macijas, kad USA ir britų 
lėktuvų atakos tiek paveikė 
į vokiečius, kad daugelis jų 
palikę Vokietiją bėga į Lie
tuvą. Švedijoje gauta žinių, 
kad okupantai iš kai kurių 
koncentracijos stovyklų iš
vežė suimtuosius kažkur ki
tur, o tas patalpas panau
dosią pabėgėliai iš Vokieti
jos.
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lėktuvu iš Bostono i Pittsburghą
— Kartą jnodukas skridęs lėktuvu... — Ką matome pro 
langus. — Pasikalbėjimai skrendant. — Mūsų Stiuarte.
— Kaip atrodo debesys, kai per juos skrendi ir iškyli 
virš jų. — Atsargos priemonės prieš šnipus. — Kalnų 
skiauterys.

Anekdotas kąs mūsų lėktuvo šešėlis. 
Jis lėkė per žaliuojančius 
miškus, telkšančius prūdus 
ir ežerėlius, gražias sody 
bas. Pakilome iki poros tūks 
tančių pėdų. Iš tokio aukš
tumo žeme einantį žmogų 
sunku įžiūrėti.

— Ar nejauti, lyg ausis 
užgulė, — prašneko kažku
ris.

— Gal nuo oro spaudimo 
O man atrodė, kad visa.

to užgulimo nebuvo.
Stuartė tikrai keleiviais 

rūpinosi, apėjo visus, po žo-

w Kartą atsitikę taip, kad 
ir vienas juodukas nuspren
dęs pabandyti — koks gi 
tas skridimas oru. Lakūnas 
padarė keletą gerų posūkių, 
o gal ir ką tai panašaus į 
mirties kilpą. Kai nutūpė, i 
juodukas šluostosi prakaitą

J,r taria į< pilotą:
— Šiur, aš turiu jums dė

koti už tas abi keliones...
— Apie ką čia dabar šne

ki, — šūktelėjo aviatorius. 
— Juk aš tave tik vieną 
kartą vežiojau.

— No, ser, — atkirto juo
dukas. — Aš turėjau dvi 
keliones: mano pirmą kelio
nę lėktuvu ir mano pasku
tinę...

^skrendam v

Įfe Nėra ko slėpti: ir man, 
p tam juodukui, skren

dant lėktuvu teko kartą, ki- 
f tą prakaitą nubraukti, bet 

vis gi nepasakiau, kad tai 
bus paskutinė kelionė ir to
dėl labai džiaugiausi, kai 
kun. P. Juras pakvietė lėk
tuvu keliauti į Pittsburgo 
konferenciją. Tuo labiau, 
kad ir kompanija susidarė 
maloni: kun. P. Jurtas pa
kvietė dar ir “Darbininko“

Redaktorių Kneižį.
Nereikia sakyti, kad Bos

tono aerodrome visi trys bu- tų namukų eilės, ypač gra- 
vome gan3 anksti.' St-ėvėjb1 žiai atrodo vingiuojąs upe- 
keletas išrikiuotų lėktuvų- apaugusiais medžiais
milžinų, už užtvaros laukė 
būrelis keleivių, matėsi po 

K aerodromą su mažomis ma- 
1 šinomis važinėj, antie j i k.ariš- 
I kiai. Ypač gražu buvo žiūrė- 
r ti į tuos lėktuvus, kurie ar 

tai mėgino savo motorą, ar 
vikriai riedėjo per aikštę. 
Aerodromą sergėjo kareiviai 
su priešlėktuvinėmis patran-

ukomis.
— Sėskite arčiau lėktuvo

• uodegos neužstos sparnai 
vaizdų, — duoda mums di
rektyvas kun. Juras, kurs 
šioj srity jau turi neblogą 
patyrimą.

Pavyko užimti geras vie
tas. Kėdės minkštos, prie 
kiekvienos iš jų — langelis 
nedidelis ventiliatorius, ku
rio gaivinančią oro srovę 
gali lėktuvui skrendant at

bukti ar tiesiai į veidą, ar 
kaip patogiau. Prie kiekvie
nos kėdės ir elektros lem
putė.

* — Prisitvirtinkite diržais 
" prie kėdžių, — elektros rai

dėmis išrašyta priešakinėje 
sienoje to mūsų kambarėlio 
lėktuve.

— Prisitvirtinkite..., — 
primena Stiuarte.

Lėktuvo motorai pradėjo 
dar labiau kaukti. Riedame 
cementuotu aerodromo grin- 

1 odiniu. Nei nepajuntame, kaip 
(lėktuvas atsiplėšia nuo že- 

I mės, po mūsų kojomis Bos
tono namai, keliai išsidrie- 

> kę kai kaspinai ir beriedan- 
L tieji automobiliai, kai vai- 
I kų žaisleliai.

Į Skrendame
f Diena buvo saulėta. Prc 

langą matėsi žeme beslen 
Ė J

•*w

PINKLES NACIŲ LAKŪNAMS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOlS

Kad apsaugoti kareivius ir darbininkus, kurie atlieka perkrovimą k3ro reikmenų 
Šiaurės Afrikos uostuose, nuo nacių lakūnų atakų, virš uostų iškelti baliūnai. (Acme- 

dį pasakė, paklausė ar ko Draugas Telephoto) 
nereikia. Ji šnekučiuodama 
pritūpė ant grindų ties mū
sų kėdėmis.

— Kaip jums patinka nuo
lat lakioti ore?

— Labai gerai; jau aštuo- 
ni mėnesiai, kaip skraidau.

— Ir dar nenusibodo!
— Ne. Dažnai keič:ame 

oro susisiekimo linijas.
Greit prabėgo 25 minutės, 

mes jau buvome nuskridę 50 
mylių ir mūsų lėktuvas, pa
daręs ratą, nutūpė Provi- 
dence.

tuvas neria lyg į rūką, tai čiau, kai tuos paišus debe- 
vėl maudomės saulės spin- sis saulė nušviečia, tai ro- 
duliuose ir žiūrime į baltai dos balti vatos kalnai slen- 
nudažytas debesų viršūnes, ka po tavo kojomis taip ži-

— Gal obuolių sunkos? — 
paklausia Stiuarte.

Reikia pripažinti, kad šis 
“džiūsas” su ledu — gal 
pats maloniausis gėrimas 
lėktuve.

Virš debesų
Įsėdo naujų keleivių. Ir 

motina su kūdikiu. Vėl plie
no sparnai mus neša tolyn į 
pietus. Pro langą matosi ba1.-

nevien o

pakrantėmis, taip išsiran
gęs!

— Gražūs vaizdai, — pra
taria kažkas.

— Bet važiuojame, kai 
automobilyje, nei purto lėk
tuvas, nei ką.

— Tik vaizduotė baimę 
gali sudaryti, daugiau nie
kas, — girdisi keleivių pa
sikalbėjimas.

Stiuarte atneša pačiulpti 
“peperment’’ saldainėlių.

— Ar greit skrendame!
— paklausiu ta proga.

— Po 160-180 mylių į va
landą. Protarpiais mūsų lėk-

— Atrodo, kad vįetoj sto
vime, — vėl šneka keleiviai.

— Įeinant į lėktuvą .sakė, 
kad važiavimas bus lygus — 
oras labai geras, o ypač iš 
ryto. Mat dieną
dai įkaista, žiūrint — ar dir
vos, ar vanduo ar kas apa
čioje, o nuo to — oro duo
bės ir kratymas.

— žiūrėkite, viena mažiu
kė mašina skraido apačioje!

Pakylame 4,000 pėdų. Vis
kas žymiai sumažėja. Upė
je laivai — nežinia, ar jie 
stovi, ar plaukia, tokie ma
žyčiai, lyg skiedrelėm.

— Koks žmogus mažas 
vabalėlis Dievo akyse, jei 
mums, ir ne per aukščiau
siai pakilus, taip maži daik
tai atrodo, — ištaria teolo
gišką žodį kun. Juras. Bet 
mes jau žavimės ne be že
me — mūsų dėmesį patrau
kia debesys, kurie jau apa
čioje mūsų lėktuvo. Kai ne
ri per debesis, tai rodos ne
ri per rūką, kai iškyli aukš daug keleivių

bedami.

Mūsų lėktuvas
Stiuarte mums atneša į- 

domius skaitmenis apie lėk
tuvą. Jo greitis — 220 mai
lių per valandą, bet dažniau
sia jis savo pilnu greičiu 
neskrenda. Sparnų ilgis — 
95 pėdos. Paima su savimi 
822 galionu gesdino. Per va
landą sunaudoja 90 galionų 
ge sol i no, taigi su vienu ga
lionu padaro tik apie pora 
mailių.

— Bus gražu, — galvojau 
sau artėjant prie New Yor- 
ko, — pamatyti iš lėktuvo 
okeaną, dangoraižius, lais
vės stovylą.

Bet tais vaizdais pasige
rėti neteko: prieš didesnius 
centrus uždengia langus. Už
traukė Stiuarte užuolaidą, 
nieko nematyti: prisibijo 
priešo agentų.
Pittsburgho liepsnos ir 
raudona upė

Buvo visiškai smagu po 
ilgesnio skridimo pasivaikš
čioti milžiniškame New Yor- 
ko aerodrome. Lėktuvų — 
čia galybės, automobilių — 
eilės. Nemaniau, kad tiek 

dabar oru
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Sveikata - brangus turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. A rcner Avė.. Chicago 

niui dienos metu, ir kas pa
tarnaus jam naktį?

(5) Ar vaikai turi būti 
namie, ar turi būti išsiųsti 
pas gerąją tetą, iki ligonis 
pasveiks?

(6) Kokis maistas turi 
būti duodamas ligoniui ir 
kas bus virėja?

(7) Ar turima po ranka 
reikalingi ligoniui stotkai - 
indas nusišiapinimui ir vi
durių ištuštinimui, lavaty- 
vos (enema) prietaisai, gu
minis maišelis šiltam vande
niui ir t.t. ?

(8) Ar turi kas nors mie
goti tame pačiame kamba
ryje, kur ligonis?

(9) Ką daryti su ligonio 
išmatomis, kaip ligonį va
lyti, kad neapskrestųz ir ne- 
sušvinktų?

(10) Ar leisti giminėms 
bei kaimynams lankyti li
gonį, ar ne, ir kokius lan
kytojus reikia išprašyti lau
kan ir kaip?

Be viršminėtų klausimų 
yra dar daug kitų painiavų, 
kurias šeimyna turi išspręs
ti. Vienas turi vadovauti, o 
kiti šeimynoj nariai priva
lo vadovaujančiam .padėti. 
Visa šeimyna organizuotai 
privalo stengtis kad ligonis 
kuo greičiausia pasveiktų.

ir 
i- 
ir

LIGONIŲ PRIEŽIŪRA

Nelaimingi atsitikimai 
susižeidimai gali žmogui 
vykti visur: ir dirbtuvėje
gatvėje, ir namuose ir lau
kuose. Apie tai, kaip gelbė
ti žmogaus gyvybę nelaimei 
atsitikus, jau buvo rašyt*. 
Ir dar teks rašyti.

Nelaimingi atsitikimai da
žnai imogų parblcškia į lo
vą ilgesniam laikui.

Sunkesnės ligos taipgi pa
guldo žmogų lovon.

Vienos ligos, lyg vasaros 
vėsula, staiga žmogų už
klumpa ir greitai praeina; 
o žmogus arba neištveria 
ir miršta, arba pasveiksta. 
Taip kaip po didelės audros 
pasilieka pasekmės, taip po 
sunkios ligos pas žmogų pa
silieka įvairios komplikaci
jos, karšatis, negalavimai.

Kitos ligos, lyg rudens 
darganos, ilgai tęsiasi, vi
siems dagrįsta. Bloga, kai 
ligoniui tenka ilgai sirgti, 
šlaunis pragulėti, daug iš
kentėti. Tuomet ir visai 
mynai bloga.

| ' Ligoniui pagelbėti 
sau su- m^e^aširdin?as darbas.

kad tinkamai ligoniui pagel
bėti, tai nepakanka vien tik 
gailestingumo; čia reikia ir 
žinojimo kaip gelbėti. Geri 
norai be išminties, gali. li
goniui tik pakenkti, o nepa- 
gelbėti; gali greičiau nuva
ryti į kapus, o nepagydyti. 
Tad jei liga ištiktų kurį 
nors šeimynoje, reikia žino
ti, kas reikia daryti ir ko atsakomybę, jog
nevalia daryti.

Jei kas nors sunkiai 
sirgtų jūsų namuose, ar 
galvojei ką tada darytum? 
Jei nepagalvojei, tai pagal
vok ir būk pasiruošęs staig
menoms.

Kai staiga sunki liga par-

I
I

skraido.
Ir vėl skrendame. Miela Į 

žiūrėti į miškus; tarp žalio
jo ploto jau geltonuoja ru
dens paliestas vienas kitas 
medelis, 
šmėsteli

; O vis 
organizmas vienodai perne
ša kelionę lėktuvu. Mūsų re
daktorius skaniai 
šveičia paduotus pietus, 
aš tik patraukiu stiuartės 
paduoto amoniako garų ir 
galvą įrėmęs į langą stebiu 
gražias beprasidedančių kal
nų skiauteris. Tokie gūbriai 
kalnų, apaugusių medžiais, 
krūmais. Iš dalies primena 
Ispanijoje iš lėktuvo maty
tus vaizdus.

Tai vis pralėkus PhHadel- 
phiją, kur matėsi tiek daug 
namų.

Nežinau, ar tai todėl, kad 
skridome per kalnus, ar kad 
artėjome prie pramonės ra
jono, mūsų lėktuvas pakilo 
iki 8,000 pėdų aukščio. Iš' 
čia jau ir namus plika aki
mi sunku įžvelgti.

Artėjome prie Pittsburgo. 
Matėsi ugnimi dūsuojančios 
geležies liejyklos, -vingiavo 
upė, kurioje buvo tiek gau
su molio priemaišų (o gal 
jos dugnas taip atšvietė), 
bet visas vanduo atrodė rau
donas. «,’<

Po keletos valandų skri-

Čia vėl pro akis 
golfo laukas.
dėl to ne kiekvifeno

šei-

yra
Bs>
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CK) PIRMOSE ŠV. MIŠIOSE. — Kun 
William Fitzgerald tikrai turėjo 
džiaugsmo savo pirmose šv. Mišiose. 
Visi susirinkę pas tėvus, San Fran- 
cisco, Calif. Iš kairės į dešinę: Sesuo 
M. Constance, kun. D. H. Ryan, Sės. 
Marija John, kun. Wm. Fitzgerald, 
C.S.S.R., naujai įšventintas; kun. L. 
A. Ryan, Sės. Katrina Omta, Sės. O- 
na. Gertrūda, didi. gerb. L. Ryan. 
prai. kun. Jonas Ryan. (žemiau) kun. 
Fitzgerald au savo broliais. (NCWC)

Kaip lįgonį tinkamiausi a 
ir greičiausia pagydyti, — 
sprendžia daktaras. Jis tei
kia ligonio prižiūrėtojai svar 
blausias instrukcijas.

Ligonio prižiūrėtoja ima

pildys- u daktaro įsakymus. 
Jei ligonio prižiūrėtoja yra 
išmintinga, jei su daktaru 
kooperuoja, tai ligoniui yra 
geresni šansai greičiau pa
sveikti.

Kiekvienas asmuo turėtų 
žinoti, kaip yri geriausia 

bloškia asmenį tai svarbiau- ligoniui pagelbėti. Visi jau
si klausimai nusprendimui čiame ir žinome, jog karo 
yra šie- metu susirgimų bus daug

(1) Kur paguldyti ligonį, daugiau...
(2) Kaip greičiau ir kurį Sekančiuose “Draugo” nu

daktarą pasišaukti. menuose patieksiu seriją
(3) ' Kas prižiūrės ligonį, P^tiškų bei trumpų straips 

ar samdyta slaugė, ar ku- neIilf Q'Pie tinkam4 ligonių 
ris nore iš šeimos?

(4) Kas patarnaus ligo-
« - ■■ ■

lyg
dėlto
neuž-

dimo jautiesi žmogus 
kiek pavargęs, o vis 
tai buvo kelionė, kuri 
simirš visą gyvenimą.

su-
pa-

priežiūrą.
Vertėtų skaitytojams tų 

straipsnelių visą seriją iš
sikirpti ir į atskirą knyge
lę susilipdyti. Daugeliui tie 
straipsneliai gali būti rei
kalingi ir naudingi.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, m.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirmtnįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.
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West Pullmano 
Naujienos

Spalių 3, 4, 5 dd. mūsų 
bažnyčioje buvo 40 vai. at
laidai ir labai gražiai pra
leista. Atlaidų dienomis ir 
vakarais žmonės skaitlingai 
lankėsi bažnyčion, o ypač 
paskutinį vakarą buvo pil
nutėlė bažnyčia žmonių. Pa
rapijos choras, gerai prireng 
tas mokytojos šv. Kazimiero 
seselės, gražiai giedojo va
karais mišparus ir kitas 
giesmes. Vakarais vargoni
ninko pareigas ėjo Visų šven 
tųjų parapijos varg. Kastas 
Sabonis. Klebonas ir vest- 
pulmaniečiai jam už tai yra 
labai dėkingi.

Pradedant ir baigiant at
laidus buvo iškilminga pro
cesija, kurioje mokyklos vi
sų skyrių mergaitės ir ber
niukai, puikiai mokytojų šv. 
Kazimiero seselių prirengti 
ir papuošti dalyvavo. Atlai- 

Šv. Kolumbos bažnyčioje, nis\r komitetus, kurie steng j dų dienomis buvo labai gra- 
Glasgove, 16 rugp. kun. J. sįs atgauti Lietuvai laisvę. • ^us oras<

Sodalietės įsteigė 
unija

Lietuvių Sodalicijų Unija 
yra oficialus titulas naujai 
sukurtos organizacijos, ku
rią sudaro sodalietės: Brigh
ton Park, Bridgeport, Town 
of Lake, Marąuette Park, 
West Side, Cicero ir Rose- 
land.

Steigiamas susirinkimas 
įvyko Brighton Parke rug
piūčio 24 d. Irena Pakeltis, 
pirmininkė Sodalicijų cent
ro, vedė susirinkimą, kuris 
buvo sušauktas Brighton 
Park sodaliečių sumanymu. 
Tame susirinkime dalyvavo 
atstovių iš penkių parapijų: 
Cicero, Bridgeport, Mar
ąuette Park, West .Side ir 
Brighton Park.

Kun. J. Stankevičius, dva
sios vadas Nekalto Prasidė
jimo parap. Sodalicijos, nu
piešė tikslą ir reikalingumą 
tokios organizacijos. Ši uni
ja yra centras visų lietuviui 
parapijų Sodalicijų, kur vi
sokie klausimai bus spren
džiami. Nutarta, kad kol or
ganizacija bus pilnai sutvar
kyta., susirinkimai bus lai
komi kas trečią ketvirtadie
nį kiekvieno mėnesio ir kiek
vienas susirinkimas bus ki
toj parapijoj. Tuo būdu vie
nos parapijos sodalietės tu
rės progos susipažinti su ki
tų parapijos sodaliečių dar
buote.

Susirinkime išrinkta ko-

Darbas visada 
apsimoka

Smagu yra sekti darbš
čių žmonių darbus. Dar sma
giau yra žiūrėti į darbščias 
draugijas ir organizacijas. 
Kad ir negausinga draugi-

-- ------- ja, bet jei yra gerai sutvar- 
atsilankiusieji. kyta, jei nariuose vyrauja 

vieningumas, daug gražių ir 
i Tad, šiuomi prašome at- kilnių darbų nuveikia, daug 

— “* ■------------------------------gero padaro.
*

Darbščių lietuvių ir drau
gijų darbo pasekmės yra pui 
kios. Tik pažiūrėkime į sa
vo parapijų veikimą, į mū
sų pastatytas bažnyčias, mo
kyklas, ligonines, vienuoly
nus. Prie šių darbų prisidė- 
jusieji ne tik kad nesijau
čia save nusiskriaudę, bet 
džiaugiasi. Tie, kurie neau- 
koja svarbiems 
niekams uždarbį 
ko jokios naudos 
pats, nei kiti.

Labdarių Sąjunga 
daug nudirbusi. Bet vis 
nepasitenkina tuo, ką 
nuveikusi. Dirba ir toliau, 
nes labdarybės darbas nie
kuomet nesibaigia. Labda
riai vieningai dirba ir to
dėl jiems sekasi. Pavyzdžiui 
galime paimti kad ir buvu
sį rudeninį pikniką. Rezul
tatai buvo puikūs, nes ir ko
misija ir kuopos daug ir su
tartinai darbavosi. Pasisekė 
dar ir dėl to (ir tai svar
biausiai dėl to), kad visuo
menė vieningai labdarių dar 

‘bą parėmė.

mūsų pikniką savo akimis kyk^°je- Plieka laba ' padėtimi patvirtino draugi-
matė, ką veikia labdariai, gižius atminimus žmonė-. jos veiklą ir valdybos dar
ką jau yra nuveikę ir ko
kiam tikslui aukų prašo. 
Matė pastatytus rūmus, ku-! 
rie, deja, dar nėra įrengti ir 
dėl to lietuvių senelių juo
se dar negalime apgyven
dinti. Todėl nepykite, jei 
paprašome aukų, nes be jų 
to didelio darbo negalėsime 
užbaigti. Kai visi padirbė
sime bent kiek daugiau ir 
gausingiau aukosime, na
mas bus užbaigtas, įreng
tas ir seneliai jame apgy
vendinti.

■ ■■ —
Svarbieji mūsų 
reikalai

Paskutinysis Labdarių Są ne Uk labdarius ir
jungos centro susirinkimai, darbininkus, bet vi-
į/vykęs rugsėjo 29 d. šv. sus’ kurie nori tikrai sma‘ 
Kryžiaus parap. salėj, buvo‘^ai ir maloniai praleisti 
gyvas ir gausingas. Šiuo ^^adienio popietį. Kiek iš 
kartu visos kuopos prisiuntė Parengimo liks ptfno, 
savo atstovus, kurie padarė e*s Prieglaudai.

• ir veršis ir 
bus puikiai pavaišinti.

smulkmeniškus pranešimus 
iš buvusio labdarių centro 
pikniko. Paaiškėjo, kad ru
deninis piknikas bus pada
ręs pelno apie pora tūkstan
čių dolerių senelių prieglau
dai įrengti. Nors nemažai 
buvo išlaidų, nes viską rei
kėjo supirkti, tačiau ačiū 
darbininkų darbštumui ir 
rūpestingumui ir, be to, pik
niko gausingumui, padaryta 
gražaus pelno. Labdarių vei
kėjams tikrai buvo malonu 
matyti piknike taip didelį 
žmonių minią. To padrąsinti 
labdariai savo susirinkime 
nutarė dar vieną pikniką su
rengti. Jis bus sekmadienį,
spalių 17 d. labdarių ūkyje Labdarių seimas 
prie statomo prieglaudos na- f 
mo. šiam piknikui duota kimas miterė"š7uktf~se*iią 
vardas — grybavimo pikni- sekmadienį, lapkričio 28 d. 
kas ir rudeninio pikniko d-r- Vietą komi.

1

cent- 
dirba

Susirūpinkime
Labdarių kuopos ir 

ro valdyba sunkiai 
rengdami įvairias pramogas
prieglaudai baigti. Lietuvių 
visuomenė turėtų tai įver
tinti ir tas visas pramogas 
paremti. Be to, darbą pa
lengvintų ir prieglaudą sta- 

I tyti pagreitintų, jei kiekvie
nas lietuvis tam reikalui pa
aukotų bent po vieną dolerį, 
o draugijos po penkis dole
rius. Tai turėkime galvoje. 
Progų savo auką įteikti tu
rime. Ypač patogu bus tai 
padaryti prieš labdarių me
tinį seimą ir per seimą. i

‘e*Tk>

dalykams, 
išmėto, iš 
neturi nei

yra 
dar
yra

Lietuviai Didž. Britanijoj
Gražios vestuvės bėti Fondą su aiškiu tiks

lu paremti visus tuos asme-

Centro praėjusia susirin-

bininkų pagerbimas. Į pik
niką atvažiuos ir “Baltra
miejus su Cecilija” ir “Mar
gučio’ ’

sija, kuri sudaryta iš šių 
labdarių veikėjų: Kasparo 
Yodelio, Stasio Cibulskio,

Gutauskas suteikė Moterys- išlaisvinti Lietuvą, — tai 
tės Sakramentą Antanui vyriausis LGF uždavinys. 
Bancevičiui ir Elenai Ulins- Į£aį Lietuva bus laisva, ta- 
kaitei. A. Bancevičius pir- bus galima laisvai šelpti' 
mas iš Škotijos lietuvių yra savieji giminės ir kiti pavar 
baigęs gydytojo mokslus ir ggliai Tėvynėje, šis LGF tu- 
dvejus metus ėjo gydytojo ri per 20 metinių narių, pa- 
pareigas Bellsshill mieste, darė keletą stambių susirin- 
Elena Ulinskaitė yra Coal-. kimų, parinko aukų ir to- 
bridge miesto gyventoja. įįau didina fondą visais gra- 
Baigusi aukštuosius moks- * įįaįS; legaliais ir prieina-! 
lūs, dvejus metus mokyto-i maįs būdais. Susirinkimas 
javo New Stevenston mo- ; smulkiai susipažino su visa

Prieš 40 vai. atlaidus baž
nyčioje grindys jau bravo 
sutaisyta ir įdėta nauji ta
kai. Parapijiečiai džiaugėsi.

programo pildytojų Valančiaus, Onos
grupė. Komisija jau pmne- Ja3pMienės ir Jono Brazaus- 
šė, kad bus iškeptas paršas ko

Šių metų labdarių seimas 
bus svarbus. Teks apsvars
tyti daug organizacijos ir 
prieglaudos statymo reika
lų. Seimas bus ir įdomus, 
nes raportai pasakys, kiek 
metų bėgyje buvo nuveikta 
visokių darbų ir kas planuo
jama dirbti ateityje.

Susirinkimo dalyviai 
reiškė pasitenkinimo, 
atvyko ir žodį labdariams 
pasakė kun. A. Briška, Be 
to, dalyvavo kun. A. Linkus, 
A. Dargis ir kiti. Džiaugia
mės, kad mūsų susirinkimai 
didėja. Kai daugiau jėgų at
siranda, daugiau ir darbo 
galima nuveikti.

Anastaz. Valančius, pirm.

iš- 
kad

se, su kūnais jiems teko įr patarė, kad šiais me- 
darbuotis. Vestuvių pokyly tais turime padaryti iki 100 
jaunajai porelei linkėta lai
mės ir naudingai darbuotis 
žmonių gerovei, pasiliekant 
ištikimiems lietuvybei. Reik 
pastebėti, kad abu laisvai 
vartoja lietuvių kalbą. Po 
vestuvių jaunieji apsigyvena 
Stratha.ven, kur A. Bance- 
vičius eis gydytojo pareigas.

i Lietuvai Gelbėti 
Fondas

Turėdami centro pritari-i Kai bo^evikai okupavo 
mą, rengiame dar vieną pik- Lietuv« 1940 m., kai buvo 

----- pavojaus nustoti visų Nepri
klausomos Lietuvos pareigūl 
nų užsieniuose, Londono lie
tuviai sudarė Lietuvai Gel- 

/

niką spalių mėn. 17 d. lab
darių ūkyje. Tai bus gryba
vimo piknikas ir tuo pačiu 
pagerbsime savo darbuoto
jus. Tad, visus užkviečia- 
me drauge su labdariais pra
leisti dar vieną rudens die
nelę gražiuose labdarių miš
kuose. K. Yodelis

svarų Lietuvai Gelbėti pini
gų. Jų reikia visur. Nes Ne
priklausomos Lietuvos pini
gai užsieniuose ‘įšaldyti’, jų 
negalima gauti ir jais vesti 
kovą už Lietuvos išlaisvini
mą. Užsieniuose yra lietu
vių veikėjų ir buvusių Lie
tuvos, pareigūnų, bet jie pa
likti be pinigų, negali ką 
daug padaryti, kai turi skai
tytis su kiekvienu išleidžia
mu šilingu. Lėšų stoka smai 
kiai juos sunkina ir tuomi 
pat jų našią veiklą kovoje 
už laisvą Lietuvą. Kai Lie
tuva bus laisva, ji nepamirš 
jai parodytos širdies ir pa
darytų jos naudai aukų. '
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»!• WE8T BOOSEVBLT BOAD

AUKŠ
ČIAU

NltUMin O» C "INA, 
CAutlO THE 

UNlTCO MATlOMlTHt 
(EO1NNIN® O* UHfVtMM. 

BROTMeRHOOP*

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

Telefonas SEELEY 8760

TO COMTmut TO FIOMT AGAINTT TH1 
jaf 4-0 MILLION CHINESE imi 
’RE<«P0»iR 1.000 AAUEt Wt«TWt.-'Ą 
Ca RVIHO WITNTmEM4B2 EACTORlEl 
MORE THAN tOO OOO TONE OF 
SAUVAOEO EAACHINIRY,BCORES 04

v JEMOOia BANM. FU»U»HI*O houms!

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galim*. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kalr 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdam 
galą.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

THAHlCSeniT

my V^hOL.
P/PST JA P AT TA C* 

ON THE U.«. N*VV ***• NeABtV 
4 vf ARS (ETOSE PEARl hARBOR wh£n 
ThE U6.S PAnAY WA$ BOM8ED IM
CMINA ON THE VANGTZt RIVER.. 

DECEMBER 12.K?J7.... ACMtMBi fi ?

Praeitą savaitę 15 dienų 
paviešėti pas tėvelius par
vyko iš kariuomenės mūsų 
parapijos trustiso Petro Mi- 
kolaičio sūnus Walter. Ki
tas P. Mikolaičio sūnus Juo
zas randasi Šiaurinėj Afri
koj.

Praeito sekmadienio para
pijos laikraštėlio 
laidoje paskelbta, kad baž
nyčioje naujų grindų ir ta
kų įtaisymui aukojo sekan
tieji po $5.00: K. Ročius, VI. 
ir R Jurijonas, Kaz. Šim
kienė, Alb. Malkevičius, J. 
Petravičius, Aug. žaranskis, 
Ant. Viliušis, Jos. Konstant, 
Kaz. Cicienas, Sim. Baravy
kas, Steve ir Mary Pasco, 
St. Piktužis, Ant. Kripas, A. 
Z u be, Kaz. Venckus, Dom. 
Drungilienė ir Ant. Vasi
liauskis.

misija, į kurią įėjo po dvi 
delegates iš kiekvienos pa
rapijos ; komisija rekomen
duos kandidates į valdybą.

“Ž.Ž.Ž.” Susirinkimą komisija jau tu- 
į rėjo ir kandidačių vardai 
i buvo paskelbti .unijos susi
rinkime šv. Antano parapi
joj, Cicero, ketvirtadienį, 
rugsėjo 16 d.

Tame (antrame) susirin
kime valdybon išrinkta: D. 
Feizaitė, pirmininkė Šv. An
tano parapijos Sodalicijos, 
pirmininkė Lietuvių Sodali- 
cijų Unijos; S. Barčus iš Gi
mimo Panelės šv. parap. — 
vice pirmininkė, M. Misavi- 
čius iš Šv. Antano parap. — 
nut. raštininke; D. Schuster 
iš Aušros Vartų para.p. — 
iždininke; B. Aleksūnas iš 
Šv. Antano parap. — kores
pondente ir J. Gadeikis iš 
Visų Šventųjų parap. — mar 
šalka.

Atsilankę į susirinkimus 
kun. J. Stankevičius, kun. J. 
Jaučius, MIC., kun. S. Gau- 
čas. kun. B. Grinius ir kun. 
J. Grinius parodė daug su
sidomėjimo sodaliečių dar
buote.

Trečias susirinkimas Lie
tuvių Sodalicijų Unijos į- 
vyks Gimimo Panelės Šv. 
parapijoj, Marąuette Park, 
spalių 21 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje.

Koresp.

I

Po $3.00: Jonas Kapočius, 
V. Peredna, Al. Skačkaus- 
kas.

Po $2.00: V. Mankauskas, 
J. Puidokas, J. Meškis, B. 
Šėdis, Pet. Nakrošienė, M. 
Martin, Myk. Rimkus, J. 
Krasauskas, Mag. Konstant, 
J. Žilevičius, W. Wojtas, A. 
Žitkevičius, D. Gudžiūnas, 
S. Stalnionis ir Frank Rim
kus.

Po $1.00: J. Marcinkevicz. 
J. Vilkas, Anna Vasilius, J. 
Rašimas, Mary Margis, M. 
Bordas, J. Krasauskas, Jr.. 
C. Zube, Ant. žansytis, Ant. 
Žansytis, Jr., V. Baltruko- 
nis, J. Vaičekauskas Ir Ona 
Piktužis.

Visiems ačiū už aukas pa
rapijai.

Spalių 9 ir 10 d. parapi
jos salėje bus šaunus baza- 
rėlis, kurį rengia mergaičių 
Sodalicija. Bus gražių ir 
naudingų dalykėlių. Kas at 
silankys, nesigailės. Parem
kime jaunų mergaičių gra-į dalyvaukime.

žų sumanymą bei pasišven
timą. Pelnas, eis parapijai.

Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. šv. Mišias šv. Vardo 
dr-ja eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Po visam para
pijos salėje bus pusryčiai ir 
trumpas pasitarimas. Visi
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NULIŪDIMO VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VENETIAN

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908PHONE 9000

L LIULEVIČIUS

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE.

LACHAWICZ IR SUNAI

KARLAI 
Chieagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asoeiacijo&

Italijoj, „ų.l&i išvežti į Vo
kietiją.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

J. Liule- 
4348 So.

penktadie- 
kopl. 87 30

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

M — Moteris patarnauja.
1117 ROOSEVELT STREET

Draugijos su- 
lvo 3 d. spa-

MONUMENT CO.

Kreipkitės į

ANTHONY B. 1

BARBORA 
SPRINDŽIU KLENE

(po tėvais Kizlauskaitė)
Mirė Spal. 4. 1943, 7:20 vai.
vak.. sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Alg.rdžių parap.. 
Šašaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nu'iūdime 

dukterį Veroniką Vaičkienę ir 
anūkę Stanislavą; artimus gi
mines Domininką Molį ir jo 
šeimą; Juozapą Gluod nį ir jo 
šeimą (St. Joseph, Mich.), Pe
trą Ce nauskį ir jo šeimą ir 
daug Kitų giminių, draugą ir 
pažįstamą. Lietuvoje paliko 
dukterį Emiliją Samoikienę ir 
jos š imą; žentą Vincentą An
tanavičių ir jo šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4624 S. Paulina St., Tel. Yards 
5997.

Laidotuvės jvyką penktadie
nį, Spalio 8 d. iš r amų 9 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta | Šv. Ka- 
Ztmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Anūkė, Gi
minėm ir Draugą i -gės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Ežerskis, Tel. Virginia 1231.

JOHN W. PACHANKI
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

tiME_____________________ _

ADDRESS

city. STATĖ
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DIENRAŠTIS D&AŪGAS, CHICAGO, IELINOIS Ketvirtadienis, spal. 7, 1943

VIEŠA PADĖKA

Du broliai Dėdės Šamo kariuomenėje

Bernard L. Šlapikas

Bernard L. Šlapikas gimė 
1921 metais, liepos 7 dieną, 
Sheboygan, Wis. Baigė 
Longfellow pradžios mokyk
lą, S. S. Jr. high school ir 
Centrai high school.

Bernard L. Šlapikas rug
piūčio 9 d., 1940 m. savano
riu įstojo į Dėdės Šamo 
Coast Guard, ir išvyko į 
Training station Ellis Island. 
N. Y. Dvejus metus mokės 
Coast Guard Cutter Service 
ir Motor Machinist Mate 
2-C.

Bernardo tėvas mirė, kai 
jis dar mažas buvo. Jo ma
mytė Veronika ir patėvis 
Juozas Juška gyvena 1030 
Clara ave., Sheboygan, Wis.

šiuomi laikome savo svarbia pareiga pareikšti viešai 
savo gilų-dėkingumą visiems, kurie prisidėjo prie koncerto, 
įvykusio spalių 3 d. Chicagos Civic Opera house, pasise
kimo.

Visųpirma nuoširdžiausiai dėkojame mūsų artistams- 
dainininkams, Onai Kaskas ir Rapolai Juškai, kad teikėsi 
atvykti į Chieagą ir išpildyti taip gražiai ir tikrai meniš
kai turiningą programą. Jų dainos paliko visiems neiš
dildomų įspūdžių.

Dėkojame taip pat visiems, kurie materijaliai ar mo
raliai parėmė koncerto surišimą, tai yra: Koncerto Ren
gimo Garbės Komitetui, Garbės Nariams ir Rėmėjams, 
Sveikintojams ir Parėmusiems skelbimais, Koncerto ti
kietų Platintojams, Spaudai ir Lietuvių Radijo Leidėjams 
ir Publikai, kuri taip gausiai teikėsi dalyvauti koncerte.

Dėkojame galop mūsų artistų pagerbimui ruošti Komi
teto Nariams, kurie tiek darbo ir širdies įdėjo, kad gar
bingų svečių priėmimas kuo geriausiai pavyktų.

Visiems tariame mūsų nuoširdų lietuvišką ačiū! Ge
riausias Viešpats teatlygina visiems savo gausiomis ma
lonėmis už parodytą mums palankumą ir suteiktą paramą.

TT. MARIJONŲ PROVINCIJOS VADOVYBĖ

Šunų klausimas teisme

Jei nenorės pašalinti šunies, turės 
apleisti namų, kurį nuomuoja

Prieš metus Mr. ir Mrs. 
Charles Koch, ir jų sūnus 
Ludwig, 16 metų, ištraukė 
šunį iš ežero ir parsigabeno 
į namus, 432 Belden ave. To 
šunies vardas — Queenie.

Šių metų sausio mėnesį 
šešiasdešimt keturių aparta
mentų namų savininkai įsa
kė Koch’ams pašalinti šunį 
iš namų arba patiems išsi
kelti. Koch’ai atsisakė, nors 
sutartyje pasakyta:

“Gyvuliai, paukščiai ar 
gyvatės neleidžiama laikyti 
name.”

♦ ♦ ♦

Koch byla kitų nuominin
kų, kurie turi šunis, širdis 
nuramino, nes teisėjas Dou- 
gherty pareiškė, jog jis pa
laikys nuomininkų pusę, jei 
jie įrodys, kad namų savi
ninkas atnaujindamas su
tartį žinojo, jog šunys yra 
name.

v •

♦ ♦ ♦

Kai teisme buvo kalbama 
pereitą antradienį apie šu
nis, šeši šunys lojo Belden 
ave. name, ir laukė grįžtant 
savo šeimininkų į namus.

Vaiky dienoje surinkta 
190,000

Chicagos vaikų dienoje, 
pereitą pirmadienį, surinkta 
$90,000, daugiau $20,000 ne
gu pereitais metais. Perei
tais metais aukų vaikams 
buvo surinkta $68,793. Rink
liavą darė Chicago Child- 
ren’s Benefit Legue.

Žiaurūs japonai

Japonai amerikiečiui belaisviui laku 
nui nukirto galvą kardu

Ginčas privedė prie 
mirties i

f
David Jonės, 38 metų. 

6234 S. Green str., pereitą 
antradienį buvo nušautas 
prie savo brolio taverno,

Mirė nuo nudegimo 
išradėjas

Charles Paul Peeple, 40 
metų, 114 Sterling Lane, 
Wilmette, industrialistas iš
radėjas, pereitą antradienį 
mirė. Jis pirmadienio vaka
re nudegė nuo chemikalų 
explozijos, kai buvo daromi 
bandymai laboratorijoje.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3 
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

Klemensas J. Šlapikas
Klemensas J. Šlapikas gi

mė 1919 metais, spalių 31 
dieną, Sheboygan, Wis. Bai
gė Longfellow pradžios mo
kyklą ir Vocational Train
ing high school.

Klemensas Šlapikas į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 metais, kovo 19 die
ną. Buvo šiaurės Afrikos 
fronte, dabar gal Italijos že
mėje. Klemensas, prieš iš
vykstant į Dėdės Šamo ka
riuomenę, dirbo prie Ste- 
phani Meat Market Co., .už
imdamas vedėjo manag. vie
tą.

Klemenso J. Šlapiko tėve
lis mirė ir jį paliko mažą. Jo 
mamytė Veronika ir patėvis 
Juozas Juška gyvena 1030 
Clara ave., Sheboygan, Wis.

D AB ARTINS 
DIVIDENTŲ 
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

Kiek turi vertės vaiko 
dešinioji koja

1942 metais, kovo 20 die
ną mažas vaikas ėjo į mo
kyklą ir trokas pervažiavo 
jo koją. To vaiko vardas — 
James McDonell, 8 metų, 
Melrose str. Po įvykusios 
nelaimės vaikui reikėjo am
putuoti dešinę koją.

Troko savininkas ir mažo
jo vaiko tėvai pereitą antra
dienį teisme susitarė ir vai
kui už netektą koją paskir
ia $19,500.

Skelbkitės "Drauge”.

s
KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nw 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ lr Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

KAIP BUVO NUKANKINTAS AMERIKIETIS, APRAŠO 
JAPONŲ KAREIVIS, KURIS BUVO SUČIUPTAS 

SALAMAUA. SALOJE
Gen. MacArthur’o štabas 

spalių 5 dieną paskelbė vie
no japono kareivio dienoraš
čio užrašus, kuriame apra
šyta kaip amerikiečiui lakū
nui buvo nukirsta galva. Ja
ponų kareivis buvo sučiup
tas Salamaua, Naujoje Gvi
nėjoje.

Amerikiečiui lakūnui ex- 
zekuciją įvykdė pagal “Sa- 
murai” kodeksą, pereitą ko
vo mėnesį.

Japonų kareivio dienoraš
tyje (užrašų knygelėje) pa
dėta data kovo 29 dienos ir 
ten aprašyta kaip amerikie
tis buvo nukankintas.

Japonai susirinko į štabą, 
kur buvo vienas iš Douglas 
įgulos narys, kurio lėktuvas 
buvo nušautas kovo 18 die
ną priešlėktuvinės patran
kos, ir jis buvo 
sargybos.

Japonų vadas 
nant first class)
sakė japonų kareiviams, kad 
amerikietį lakūną nutarta 
pasmerkti mirti.

buvo pastatytas prie bom
bos kraterio. Sargybiniai 
griebės' atsargumo priemo
nių.

Komandierius ištraukė sa
vo mėgiamą kardą, rašo ja
ponų kareivis. Kardas su- 
švitravo. Pirmiausia kardas 
pamažu * palietė belaisvio 
kaklą.

KARDAS NUSILEIDO 
ŽEMYN

atgabentas

(sublieute- 
Komai pa-

Pereitą antradienį Koch’ai 
buvo teisme. Po išklausymo 
bylos, teisėjas Dougherty 
nurodė, jog jury rastų, kad 
sutartis yra sulaužyta.

Teisėjas. Koch’ams davė 
nusispręsti iki lapkričio 2
dienos pasilikti apartamente 2900 Normai avenue. Brolis 
arba pašalinti šunį iš namų. Benjamin pasakė, jog David

Mrs. Koch pasakė: ir kitas kostumeris buvo su-
“Aš šunies nevysiu šalin”. Į siginčiję.
Pereitą antradienį penkių -----------

kaimynų, vieno iš jų buvo Du chicagiečiai lakūnai 
byla, irgi buvo paliesta šu- apdovanoti Distinguished 
nų karalystė. Į Flying Cross ženklu.

Lietuvis chicagiefis vokiečių nelaisvėj
nuolė) žuvo Lietuvoje 
metais, kai bolševikai 
kės iš Lietuvos.

Toliau japonų kareivis 
apie exzekuciją taip rašo:

Kardas pakilo virš belais
vio galvos. Belaisvis užmer
kė savo akis, ir antru kartu 
kardas nusileido žemyn.

Girdėjos koks tai ūžesys, 
tai buvo kraujo čirškimas iš 
arterijų. Kūnas parkrito ir 
galva nukrito žemėn.

Paskui vyriausias japonų 
jūrininkas, iš medicinos vie
neto, paėmė kardą iš gydy
tojo. Paskui amerikiečiui la
kūnui buvo pervertas pilvas.

Japonų kareivis pastebi 
savo užrašų knygelėje, kad 
japonų jūrininkas amerikie-

X Pranas Dubinskas, ilgą 
laiką gyvenęs So. Chicago 
apylinkėje, šiomis dienomis 
atsisveikino su draugais ir 
išvyko į ūkį La Crosse, Ind.

X J. ir M. Janušauskų, 
Brighton Park biznierių, sū
nus paviešėjęs pas tėvus ir 
gimines, spalių 4 d. grįžo 
atgal į kariuomenę prie sa
vo pareigų.

X A. a. Jonas Kamaraus
kas šiandie laidojamas iŠ 
Gimimo Panelės šv. bažny
čios šv. Kazimiero kapuose. 
Į laidotuves atvyko dar vie
nas velionio sūnus Juozas iš 
Brooklyn, N. Y.

X Kun. V. Cernauskas, 
Šv. Juozapo parapijos, So. 
Chicago klebonas, yra išvy
kęs trumpų rekolekcijų į 
Tėvų Pranciškonų seminari
ją. Grįš savaitės pabaigoje, 
nes sekmadienį prasidės 40 
vai. atlaidai.

X Victor Mitskūnas, sū
nus žinomų Town of Lake 
veikėjų, Viktoro ir Sofijos 
Mitskūnų, gyv. 4716 South 
Marshfield Ave., spalių 12 
d. išvyksta į kariuomenę — 
marynus. Tėvai ir visi drau
gai linki visame pasisekimo.

X Apie Anna Kaskas ir 
Rapolo Juškos koncertą žmo 
nės Chicagoje dar tebekal
ba. Visi didžiuojasi mūs ar
tistais ir džiaugiasi, kad ir 
didžioji Chicago spauda la
bai įvertina jų dainavimą.

X ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, VVest Pullmane, 
praeitą antradienį iškilmin
gai baigėsi 40 vaL atlaidai. 
Paskutinius mišparus laike 
kun. Ig. Albavičius, o pas
kutinį pamokslą sakė kun. 
Zakarauskas.

1941 
trau-

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 

: antradienį pranešė 536 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje. Ne- 
laisvių skaičiuje 15 kareivių 
yra iš Chicagos.

Į vokiečių nelaisvę yra pa
tekęs ir lietuvis staff ser- 
geant Edmund J. Valonis, 
kurio tėvas Joseph Valonis 
gyvena 8010 Vincennes ave.

Staff sergeant Edmund J. 
Valonis yra a. a. motinos 
Marijos Kaupaitės sesers 
sūnus. Motina Marija yra 
viena iš steigėjų ir organi
zatorių šv. Kazimiero sese
rų vienuolyno. Ji yra gimu
si Lietuvoje, netoli Ramy
galos, Gudelių kaime. Ji yra 
a. a. kun. Kaupo sesuo. Taip Nubaustas vyras

i

I

mirė
4913

Mirė telefono 
pionierius

Pereitą antradienį 
E. Sunny, 87 metų,

iKimbark ave. Jis buvo va
dinamas “Chicagos telefono 
tėvu”. Jis yra telefono pio
nierius.

I Sunny buvo Illinois Bell 
Telephone kompanijos 
zidentu nuo 1907 iki
metų, ir boardo chairmanu 
nuo 1922 iki 1930 metų. Jis 
yra padaręs daug nuopelnų 
telefono srityje.

pre-
1922

čio lavoną paspyrė ir paskui pat tenka prisiminti, jog a. 
a. motinos Marijos giminai
tė Solomėja Kaupaitė (vie-

palaidojo.
Vėjas siautė. Atėjo tam

sa.

GRIŽO I ŠTABĄ
Japonų kareivis sako, kad 

paskui jie grįžo iš exzekuci- 
jos vietos troku į štabą. Ir 
jis pastebi, kad jei jis grįš 
namo gyvas, galės apie šį 
įvykį kalbėti, todėl ir apra
šė šį įvykį savo knygelėje.

Japonų kareivis savo už
rašų knygelėje sako.

šiandien buvo nužudytas

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFI, 1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 1 valandą.

Edward A. Mizel, 48 me
tų, 1438 Lunt ave., insurance 
agentas, pereitą antradienį 
buvo nubaustas $100 teisėjo 
John S. McSweeney, Town 
Hali teisme, ryšium su 18

X Šv. Juozapo bažnyčioje, 
So. Chicago, sekmadienį, 
spalių 10 d. prasidės 40 vaL 
atlaidai. Visi toje apylinkės 
gyvenantieji tikintieji lietu
viai laukia dienų, kad pasi
naudoti ypatingomis Dievo 
malonėmis.

X Anselmas ir Agnės (Ku- 
likauskaitė) Kiduliai džiau
giasi susilaukę pirmojo sū
naus. Nemažiau džiaugiasi 
ir Jonas Kulikauskas “Drau-

metų amžiaus mergaitės už- 8°” interteipistas ir jo žm>
puolimu. Ji kaltino, kad jis 
atėjo į jos apartamentą, par
davė jai insurance ir paskui 
ją užpuolė.

NUKIRPTI PLAUKAI

Kai kurie japonų kareiviai 
atvyko stebėti exzekucijos 
sceną. Belaisviui buvo duo
ta atsigerti vandens palei 
sargybos namą. Lt. Komai 
ir kareivių dalinio vadas at
vyko su kardu į oficierių 
valgomąjį kambarį.

Amerikietis lakūnas žen
gia, jo rankos surištos ir 
plaukai nukirpti. Jie buvo 
įsodintas į troką ir nuvežtas 
į mirties vietą.

Belaisvis amerikietis sėdė
jo šalia vyriausiojo gydyto- I 
jo. Apie 10 sargybinių japo- oro jėgų leitenantas (“tai”), 
nų lydėjo amerikietį į mir- iš Moresby. Jis jaunas vy
ties vietą. Mašina ūžė. Saulė ras, 23 metų armijos tarns- 

porto komandos instrukto
rius prie Moresby.

Taip japonai nukankino 
amerikietį lakūną.

Prieraše japonų kareivis 
pastebi, jog amerikietį nužu
dė sublieutenant first class 
Komai, o sekantis tame 
veiksme dalyvavo senior 
officer Lt. Comdr. Tsukioka.

leidos, debesys kilo.
Amerikietis lakūnas žvel

gė į žolę, į kalnus ir į jūrą. 
Paskui Lt. Komai belaisviui 
tarė: “Tu turi mirti, būsi už
muštas kardu, pagal Samo- 
rai kodeksą”.

Lakūnas atėjo, kaip pa
stebi japonų kareivis savo 
užrašų knygelėje. Lakūnas I

Budniko Modemiška Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Budrik, tat.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7287—4591

Vagys pereitą pirmadienį 
pagrobė deimantinių bran
genybių už $1,000 iš G. H. 
Tunk namų, 1641 Washing- 
ton blvd.

Kada geriausia
Sakoma, kad geriausia pa

mainyti aliejų esą tada, kai 
automobilio motoras karš
tas. Tada, girdi, lengviau pa- 
siliuosuoja nereikalingos da
lys ir su mažiau pastangų 
prašalinamos.

na Agnės, susilaukę anūką 
Kulikauskų sūnus Jonas tar
nauja Amerikos kariuome
nėj ir šiuo metu randasi Ita
lijoj.

X Stasys Pieža šiomis 
dienomis gavo laišką nuo 
arkivyskupo S. Stritch, ku
riame ganytojas įvertina 
Stasio Piežos prisidėjimą 
prie visais atžvilgiais pavy- 
kusios šįmet šv. Valandos, 
Soldier Fielde. S. Pieža, kaip 
žinome, yra Chicago Herald- 
American korespondentas ir 
to laikraščio religinio sky
riaus redaktorius.

šv.
yra laikomos jo vardo baž
nyčioje Romoje,

Augustino relikvijos

Split by PDF Splitter


