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Naciai vėl okupavo Leros sala
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

šiaurės Afrikoj, lapkr. 17.— 
R.A.F. Mosąuito bomberiai 
iš Anglijos vakar naktį ata
kavo vakarinę Vokietiją, tik 
kelias valandas po ameri
kiečių atakos ant Rjukanos 
elektros jėgos stoties ir mo- 
lybdenumo kasyklų Knabe- 
ne, Norvegijoje. Visi britų 
lėktuvai saugiai grįžo.

Sąjungininkų štabo pra
nešimas sakė “didelė jėga” 
Amerikos didžiųjų lėktuvų 
numetė tonus sprogstančių 
ir padegančių bombų ant Is- 
tres Le Tube aerodromo prie 
Marseille. Dėl labai didelio 
sprogimo manoma, kad bent 
viena bomba pataikė ant 
priešo amunicijos krovinio. 
Bombos padegė hangarus, 
sandėlius ir ant žemės esan
čius lėktuvus.

Tai pirmas kartas, I ' 
sąjungininkų štabas šiaurės 
Afrikoje minėjo “didelę jė
gą-”

Tarpe 25 ir 30 vokiečių 
lėktuvų pakilo priešintis 
“skrendančioms tvirto
vėms.” Mūsų lakūnai nušovė 
12 priešo lėktuvų.

Už penkiolikos minučių, 
Marauder bomberiai ataka-

vo Salon aerodromą, taipgi 
arti Marseille, ir nuklojo 
visą jo plotą bombomis. Vie
nas penkiolikos priešo lėk
tuvų buvo nušautas.

Didelis skaičius vidutinių
jų bomberių tuo pat metu 
puolė Eleusis aerodromą, 12 
mylių nuo Atėnų. Tai buvo 
antra ataka ten per 24 va
landas. Sukelta 10 gaisrų.

Trečias vidutinių bombe
rių dalinys bombavo uostą 
prie Sibenik, Jugoslavijos 
krante prie Adrijatiko. Jie 
taipgi bombavo artimus ge
ležinkelius ir vieškelius.

Mažesnieji lėktuvai bom
bavo ir apšaudė 300 pėdų 
ilgio laivą prie Ancona, Ita
lijos pakrašty skers nuo Si
benik, ir 100 pėdų laivą prie 
Grottamare, kelias mylias 
žemiau. Visose operacijose 

kad prarasta trys sąjungininkų 
—J lėktuvai.

Sąjungininkų štabo prane
šimas, kalbėdamas apie pės
tininkų žygiavimą Italijoj, 
sakė amerikiečiai kareiviai 
jau atsiėmė dalį Croce kal
no, iš kurio vokiečiai anks
čiau juos buvo pavarę, o 
britų aštuntoji armija vie
tomis pasivariusi pirmyn.

Richard G. Casey (tamsiame kostiume), Didžiosios Britanijos sekretorius Vidur-Ry- 
tams, sutinkamas gen. Sir Edward Spears (antras iš kairės), Britanijos ministro Le- 
banon ir Sirijai. Šie aukšti britų valdininkai atvyko likviduoti Lebanone prancūzų ir le- 
baniečių tarpe kilusį ginčą. (Acme-Draugas telephoto)

RIŠA PRANCCZŲ-LEBANIECIŲ GINČĄ Britai ir italai negalėjo atsilaikyti
i 

Manoma bandys atsiimti Samos salą 
CAIRO, Egiptas, lapkr.

17.—Britai ir italai karei
viai Leros saloje vakar nak
tį pasidavė daug didesnei 
vokiečių jėgai. Leros sala 
buvo viena iš dviejų sąjun
gininkų laikomų salų Egijos 
jūroje, kurias būtų buvę ga
lima naudoti Balkanų inva
zijai.

Britų vidurryčių' koman
da išleido komunikatą kelias 
valandas po vokiečių DNB 
žinių agentūros pranešimo, 
kad 8,000 kareivių garnizo
nas toje mažoje saloje pasi
davęs vokiečiams.

Leros buvo antra 
britų valdomų Egijos 
pasiduoti vokiečiams,
ten išlipo ant tos salos pra
eitą penktadienį, ir nežiū
rint didelių nuostolių, tuoj 
įsteigė keturias pozicijas 
krantuose.

Nežiūrint kietos sąjungi
ninkų opozicijos, kuri pas
kutinėmis dienomis buvo 
stiprinama sąjungininkų ka
ro laivų, kurie, rizikuodami
priešo lėktuvų atakas, pri- britų-italų garnizoną toje 
plaukė prie salos ir kanuo- saloje.
lėmis apšaudė nacių pozici- Cos, antroji sala, buvo 
jas, vokiečių nuolatinis bom vokiečių atsiimta praeitą 
bavimas. apšaudymas iš lėk- mėnesį.

I
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Gen. Giraud pasilieka 
kariuomenės vadu
ALDŽYRAS, lapkr. 17.— 

Po konferencijos su prancū
zų tautinio išsilaisvinimo 
komitetu, ir kito pasitarimo 
su aukštais sąjungininkų 
oficialais. Gen. Henri Giraud 
šiandien atsiėmė, bent dviem 
savaitėm, savo atsistatydi
nimą kaipo Prancūzijos ka
rinių jėgų vadas. Sakoma 
Giraud norėjęs atsistatydin
ti dėl jo išbraukimo iš ko
miteto ko-pirmininkystės su 
Gen. Charles de Gaulle.

De Gaulle valdomas ko
mitetas iki šiol nėra davęs 
Giraud užtikrinimą, kad jis 
galės laisvai valdyti pran
cūzų kariuomenes, kaip jie 
reikalauja. Giraud reiškė 
pasitikėjimą, kad komitetas 
greitu laiku sutiks jo reika
lavimus, bet de Gaulistų 
štabo narys sakė komitetas 
nepriimsiąs Giraud sąlygas.

I

Užmuštas Vichy propa
gandos viršininkas
LONDONAS, Lapkr. 17.— 

Berlyno radio šiandien sakė 
“teroristai” pirmadieny už
mušę Andre Bonamy, 63,
buvusį Vichy vyriausybės menės Italijoje 
propagandos viršininką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

RUSAI BAIGIA APSUPTI K0R0STEN1 “
CAIRO, lapkr. 17.—Ieško

damas pirmarankių informa 
cijų apie Lebanono krizę, 

į Gen. Catroux, prancūzų vi
daus sekretorius, šiandien 
atsilankė pas britų minister] 
Beirute. Sakoma “vyriausy
bė,” atstovaujanti įkalintus 
ministrus ir likviduotą par- 
liamentą, įsakiusi oficialams 
nekooperuoti su prancūzių 
sudaryta laikinąja vyriaus v 
be. Sakoma buvęs lebaniečių
apsaugos ministras sudaręs, Morccco radio 
20,000 vyrų kariuomenę ko- Rumunijos vyriausybė, 
voti prieš prancūzus. 1 \

 

IŠ MASKVOS — Rusų ko
munikatas pripažįsta, kad 
smarkios vokiečių kontrata
kos pirvertė rusų dalinius 
pasitraukti iš kelių kaimų 
prie žitomiro. Pietuose, ta
čiau, rusai atnaujino savo 
ofensyvą.

IŠ LONDONO — Čia reiš
kiamas didelis nepasitenki
nimas dėl britų neišlaikymo 
Cos ir Leros salų, Dodeka- 
nuose. Da. g kur kvestijonuo 
jama britų vidurryčių ko
mandos politika. Kariniai 
sluoksniai, tačiau, nerodo 
jokio didesnio susirūpinimo 
dėl šio pralaimėjimo.

IŠ WASHINGTONO — 
Administracija tuoj pradės 
savo subsidijų veiklą, išmo
kėdama 9 milionus doleriu 
kas mėnesį, bandydama su
laikyti duonos kainų kilimą.

IŠ 
Kainų 
ninkai 
dojasi
dirbti ir pardavinėti nelega- 
lę degtinę.

i

IŠ ALDžYRO — Dėl pra
sto oro sąjungininkų kariuo 

nelabai ką 
gali nuveikti. Visi veiksmai 
dabar koncentruojasi sąjun- 

PIRKITE KARO BONUS! gininkų lėktuvų atakose.

WASHINGTONO. — 
administracijos virši- 
sako gengsteriai nau- 
dabartinėm sąlygom

tuvų ir nauji išlipimai nuo 
pat pradžios nurodė galą 
tam garnizonui.

Britai ir italai kareiviai 
kovojo vokiečius durtuvais 
ir granatomis, bet vis nauji 
vokiečių rezervai privertė 

' juos pasiduoti.
Britų lėktuvai nušovė vo

kiečių Arado 196 lėktuvą 
virš Leros, ir išsprogdino 
Siebel invazijos laivelį į va
karus nuo Calinos. Bombe
riai vakar naktį atakavo 
Calato ir Maritza aerodro
mus ant Rhodes salos, iš 
kur naciai pradėjo savo puo
limą. Pirmieji raportai nu
rodo, kad abi atakos buvo 
vykusios. Sąjungininkai pra
rado tris lėktuvus.

Neoficialūs obzervatoriai 
mano vokiečiai dabar darys 
milžinišką puolimą ant Sa
mos, graikų salos 35 mylias 
į šiaurę ir paskutinę trijų 
Egijos salų, kurias britai 
buvo užėmę tuoj po Italijos 
pasidavimo. Graikai para- 
šutistai nesenai sustiprino

Jau prasidėjo didelės kovos už Gomelį
MASKVA, lapkr. 17.—Ru

sų kariuomenės, perkirsda- 
mos nacių susisiekimo tin
klą vakarinėje Ukrainoje, j 
vis labiau apsupa Koroste- 
nį. Raportai iš fronto sako 
tas geležinkelių centras, per 
kurį bus galima eiti Lenki
jon, tuoj teks rusams. Gen. 
Vatutin kariuomenės deši
nysis dalinys spaudžia Ko- 
rostenį iš pietų, pietryčių, 
rytų, ir šiaurryčių.

Rusų artilerija dabar ap
šaudo Korostenį ir Gomelį, 
o rusų lėktuvai nuolat puo
la vokiečių pozicijas tuose 
miestuose.

Už 150 mylių į šiaurry
čius, sovietų puolimas Go
melio jau prasidėjo. Na
ciams tame mieste darosi 
vis sunkiau, kadangi rusų 
dalinys, kuris praėjo pro 
Gomelį ir pasivarė 50 mylių 
į vakarus, dabar smarkiai 
spaudžia naciu linijos galą.

Naciams nėra vilties
Vokiečių komunikatas pra 

nešė apie didelius mūšius 
prie Kcrosten, bet nesakė 
kuri pusė juos laimi. Londo
ne gauta žinia iš Stokholmo 
sakė vokiečių padėtis Go
mely esanti “beviltiška.”

Kiti rusų daliniai veržiasi 
vakariniu Sozh upės krantu, 
kuone prie Gomelio vartų. 
Sovietų daliniai padidino 
savo pozicijas ant Gomelio- 
Varšuvos linijos dar 9 my-i 
lias, užimdami Babichi, 7 
mylias į vakarus nuo Re- 
chitsa. Vokiečiai siuntė re
zervus prieš rusus, bet buvo 
atmušti.

Į šiaurvakarius nuo Kie- 
vo, rusai priėjo iki 6 mylias 
nuo Korostenio, okupuoda- 

; mi Zlobichi, o iš pietų ir 
šiaurvakarius iki 15 mylių.

t

MacArthur gauna tik 

mažą dalį reikmenų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS I 

pietvakarių Pacifike, lapkr. į 
17.—U.S. laivyno reikmenų 
pristatymo viršininko Adm. 
Young prieš porą dienų Lon 
done padarytas pareiškimas, 

I kad užtektinai reikmenų da
bar siunčiama pietvakarių 
Pacifikan pradėjimui milži
niškos ofensyvos prieš ja
ponus, šiandien iššaukė Gen. 
Miac Arthur štabo nario pa
reiškimą jog Pacifike gau
nami kareiviai ir reikmenys 
nepakanka didelėms opera
cijoms prieš japonus.

Pulk. Le Grande Diller 
sakė Pacifikan siunčiama 
mažiau negu 10 nuošimtis 
visų užjūrin siunčiamų A- 
merikos karo reikmenų, ir 
pridūrė, kad be skundimosi, 
tame fronte daroma kas tik 
galima su tuo, kas ten turi 
ma.

1

Evakuos Bucharestą
LONDONAS, lapkr. 17.— 

pranešimu, 
' ", su- 

. sirūpinusi dėl rusų kariuo-

Bijoma, kad Rusija pasiglemš Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir rytinę Lenkiją

menės greito žygiavimo, jau 
užbaigus planus evakuoti 
Bucharestą, ir visus svar
biuosius dokumentus jau iš
kėlė į provincijas.

Puolė priešo laivus
Pranešinias apie Pacifiko 

kovas sakė sąjungininkai 
nuskandino vieną 8,000 tonų 
prekybinį laivą, ir apgadi
no antrą didelį laivą per 17 
tonų bombų ataką ant Ra
baul. Tą ataką atliko au3-I 
traliečiai lakūnai.

Orinėse kovose virš Ramu 
ir Markham slėnių, Naujoj 
Gvinėjoj, nušauta tarp 20 ir 
26 iš 54 priešo lėktuvų, ku
rie atakavo aerodromus ten, 
padarydami nemažus nuos
tolius.

WASHINGTON, lapkr. 17. 
—Užsienių reikalų sekreto
riui Hull dviem atvejais ne
pasakius, kad Rusijos pre
tenzijos į Lenkiją ir kitas 
Europos valstybes nepripa
žintos, lenkai pradėjo reikš
ti nusiminimą. Washingtone 
taipgi nemanoma, kad Hull 
kalba Kongresui ketvirtadie 
ny išaiškins tą reikalą.

Spaudos konferencijoj pir
madieny Hull pareiškimai 
buvo interpretuojami kaipo 
reiškią, kad Lietuva, Latvi
ja, Estija, ir kitos rusų sa- 
vinamos teritorijos gautų 
teisę pasirinkti savo viduji
nę santvarką. Rusijos am
basada rodė nusistebėjimą 
dėl tokio Hull pareiškimo, 
kadangi Stalinas konstatuo
ja, kad Pabalčio valstybės 
ir rytinė Lenkija esančios 
Rusijos dalis.

Hull toliau paaiškino an
troj spaudos konferencijoj, j miestą, apie 60 mylių į pie- 
kad sienų reikalai nebūsią tus nuo Yangtze upės Shasi 
rišami iki po karo; kad tau- uosto. Aštriose kovose abi 

Dalinai ūkanota, šilčiau. ,108 nebalsuosiančios už vė- pusės smarkiai nukentėjo.

J

liavą po kuria gyvens, bet 
už sau patinkamą valdymosi 
formą; kad tuo tarpu tos 
tautos būsiančios valdomos 
kariuomenių, kurios pirmiau 
šiai į jas įeis.

Kadangi rasų kariuomenė 
jau arti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Rumuni
jos, veikiausiai rusai milita- 
riniai valdys tuos kraštus 
kuriam laikui. Po ilgesnio 
tokio valdymo, aišku į ku
rią pusę gyventojai balsuos, 
jei kada bus prieita prie ple
biscito.

Diplomatai taipgi nurodo, 
kad Rusijos mokyklų geo
grafijos knygose Lietuva, 
Latvija, Estija, dalys Suo
mijos ir Rumunijos ir ryti
nė Lenkija jau įjungtos So
vietų Rusijon.

Jugoslavai vėl puola 
vokiečius Slovėnijoj 
LONDONAS, lapkr. 17.— 

Jugoslavai partizanai kitose 
Slovėnijos dalyse pradėjo 
kontrofensyvas prieš nacius. 
Jų komunikatas sakė jie at- 

,mušę vokiečių žygius, kurie 
prasidėję spalių 12 d. Pra
nešimas taipgi sakė vokie
čiai ten naudoja apie 6 divi
zijas, spėjama suvirš 60,- 
000 vyrų, prieš jugoslavus.

Cairo radio pranešimu, 
dideli sprogimai, partizanų 
užtaisyti, padarę Trieste ir 
Fiume miestus beverčius vo
kiečiams. Partizanai taipgi 
minėjo kitus laimėjimus, y- 
patingai išlaisvinimą Neve- 
sinje miesto ir Zimlje ir Vi- 
sin kaimų, bet prisipažino, 
kad vokiečiai taipgi turėję 
laimėjimų.

CHUNGKING, lapkr. 17. 
—Japonai užėmė Lishlen

ORAS

Eina prie balsavimo 
tėvu ėmimo reikalu 
WASHINGTON, lapkr. 17.

—Senato ir atstovų rūmų 
nariai šiandien reikalavo 
greitesnį pravedimą byliaus, 
kuris, anot jų, arba visai 
sustabdys, arba sulėtins, 
tėvų ėmimą kariuomenėn.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side krūvon, o Dievas laimins jūs 

iygius.
Lapkričio 14 d. Moterį; 

klubas ant greitųjų paga 
mino skanią virtinių vaka 
. _nę. Kiekvienas parengi 
mas reikalauja darbo, prisi
rengimo ir išgarsinimo, o y 
pač vakarienių rengimas rei
kalauja uolaus tikietų plati
nimo iš kalno. Neišplatinus 
tikietų iš anksto, be darbo 
dar galima turėti ir nuos
tolių. Mūsų žmonės, mat, no
riau moka dolerį už pantu- 
kę, negu už virtinius. Kitą 
aykį mūsų moterys tikrai 
pasirodys su kalakutu ir tol 
to kalakuto nepirks, kol ne
bus parduota nors šimtas ti 
kietų. Mūsų parapija nėra 
tokia maža, kaip galima 
spręsti iš vakarienės daly- į 
vių. Nors dalyvių buvo ma
ža, bet nuotaika gera, virti
niai bei lašinaičiai skanūs,, 
o kas svarbiausia buvo net 
keletas įdomių kalbelių. Kal
bėjo kun. A. Jurgutis, kun. 
A. Karužiškis, Dėdės Šamo 
kareivis-marynas Jonas Ba 
barčius, Sr., ir Kaličienė. Vi
sų kalbos buvo savo tautos 
meile pagrįstos.

Kaličienė išsitarė, Kad va
karienė su tokiais dadečkai.; 
verta visos penkinės. Tik a 
vino galvos svetimų pyragų | 
ieško.

Marynas Jonas Pabarčius 
pakviestas tarti žodį, štai 
kaip didingai prabilo: “Man 
ne prakalbos sakyti rūpi, bei 
rūpi atlikti savo pareigos’ 
Garsus delnų plojimas pra
skambėjo svetainėje: Beje 
Jonas Pabarčius yra “old 
taimeris”. Jau jis tarnavę 
marynu pirmojo pasaulinio 
karo metu. Jausdamas dar. 
tvirtas liuosnoriu grįžo prie 
savo seno darbo ir šiandie? 
kartu su savo sūnum eino 
atsakingas pareigas Dėdės 
Šamo tarnyboje.

Kun. J. Misius baigdamas 
--.karą pridūrė ir palinkėjo, 
:ad neužilgo galėtumėm pa
vaišinti visus mūsų koloni
jos jaunuolius grįžusius iš 
armijos sveikus ir daug r r 
si tarnavusius. O tų jaunuo
lių iš mūsų parapijos yra 
pusantro net šimto. Duok 
Dieve, kad daug jų netrūk
tų...

Mūsų moteris visgi reikia 
pagirti, kad nemiega. Nežiū
rint visokių priekaištų, kri
tikos ir net pajuokos ir net 
tarpusavės nesantaikos, jos 
kruta ir kruta. Bravo mote 
relės.' Tik visos spie^kitėsi

Operacija iš antro sykic 
_apo padaryta Viktorui Kun 
cai ir taip jau Vladui Andri
jauskui. Abu randasi šv. Jo
no ligoninėj ir abiem s lin
kiu veikiai pakeikti.

Bridgeville, Pa.
Praeitą sekmadienį įvyke 

Katalikų Susiv\t ,ymo vieti 
nės kuopos susirinkimas. Už 
simokėta mėnesinės duoklė:- 
ir pasitarta savo organiza
cijos reikalais.

Antrą sekmadienį, gruo 
džio mėnesio bus renkama 
kuopos valdyba ateinantiems 
metams.

i s
Mūsų kuopa gražiai tvar

kosi. Narių turi apie 50. An
tanas Saunoras yra išrink- 

■ tas atstovauti kuopai kata
likų suvažiavime Pittsburge.

Girdėjau, kad šv. Antano 
draugija ir sodalietės irgi 
rengiasi siųsti delegatus į 
katalikų seimelį. Kuo dau
giau žmonių nuvažiuos, tuo: 
geriau. Anot Jakšto: “Kur 
du stos, visados daugiau pa
darys”. Atrodo, kad, jei ke
liai nesuges ir kitų kliūčių 
neatsiras, mūsų kolonija bus 
skaitlingai atstovaujama.

Žinutės iš Dievo 
Apvaizdos Kalno

Ketvirtad., lapkr 1*7
" — I .....

j PIRKITE KARO BONUS!

—

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOTS

Būkit Maloiū;

SAVO AKIMS!

i

Cis

dupja sergantį šv. Vincento 
parapijos kleboną.

Viską daryk su meile ir 
pasišventimu.

GYDYTOJAS DR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

Žemos moralės 
mėgina užtušuoti savo 
nybes kitų šmeižtais.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

žmogus 
silp-

Res. 6958 So. r aiman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

DRAFTBOARD

VA1TUSH, O1H ITIARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos a

105-ių metu amžiaus
Fort AtkLn-on, Wis. — 

Mrs. Adaline Hill., kuri į 
Wisconsia atvyko daugiau 
kaip prieš š.mtą metų, lap
kričio 16 dieną šventė šim
tą penktąjį gimtadienį.

i
—

___ ‘ _ f

Šiomis dienomis lankėsi 
pas savo sesutę, Eugeniją, 
postulantę šv. Pranciškaus 
seselių vienuolyne, Darata 
Radavičiūtė iš Šv.
Povilo parapijos,
III., kuri yra slaugė Šv. M ar 
garietos ligoninėje, 
mond, Indiana.

Visko oo biski Kun- Lunskis’ p°
1 eito operacijos sparčiai gy-

Gyvename proto, širdies ja ir dar šią savaitę mano 
ir jausmų sukrėtimo laiko- apleisti Mercy ligoninę. Tė- 
tarpį. Žiaurūs mūšiai eina vas Justinas Vaškys pava- 
karo laukuose, bet nemažes
niu įnirtimu kovojama ir šia 
pus fronto už idėjas, už įsi
tikinimus. Įvairaus plauko 
bedieviai yra užsimoję su
naikinti Dieviškos išminties 
darbo vaisius ir patį žmogų 
nustumti nuo žmogiškojo pe- 
destalo. Mes esame provo
kuojami reagucti į šmeiž
tus, paniekinimus ir užgau
liojimus mūsų tikybinių įsi
tikinimų. Reikia suglausti 
savas eiles ir gintis nuo prie
šo atakų.

[ Lapkričio 21 d. Pittsburge 
i įvyksta katalikų suvažiavi 
mas. Duok Dieve, kad da
lyviams nepritrūktų drąsos 
nusikratyti iliuzijų...

Skolinam Pini a11 s
I
4

Petro ir 
Chicago.

Ham

Lapkričio 15 d., kun. An
tanas M. Karužiškis orlai
viu išskrido į Grand Ra
pids, Mich., paviešėti pas 
savo gimines ir dalyvauti 
lapkr. 18 d. naujo vyskupo, 
jo buvusio profesoriaus se
minarijos metu, Pranciškau? 
Haas konsekracijoje ir įve
dime.

Komunistai reikalauja lais 
vės sau, kad galėtų užgniauš 
ti laisvę kitiems.

Į

Morgičiams
EITAS IB MANDAGI 

PATAENAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE Ml^Ų 

TAUPYKITE 
dėl

I944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............

S.

i
ii

Mase 2S praktikavimas
tusu prantarim*, 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Baagtiy atsitikimų akys 'atttaton- 
■MB be akinių. Kiinos pigia* kata 

pirma.
4712 South Ashland At.

PtoM TARPS B33

Jaunuoliai, kurie nenrumami 
aro aviacijos skyr’ - priešas 
:<s spalvų neregėjim<> — (color j 
indness;, Kreipkitės prie manės 
nsiimu šgvdytiP. KEZON 

ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Tik viena pora aktų vlsani g \ ui 
tnul. Saugokite jas leisdami IS s- 
zamlnūotl jas mod rniš ta i ia 
metodą, kurią regfij mo iu k»ia» 
Kali sutelkti.

86 METAI FATYKIMO 
pririnkime akinių, kurie pra Ai u 

na visą akių Įtempimų.

Dr. John J. Smefr^ 
Dr. J. J. Smetan?, '•

OPTOMETKIS1 Ai
1801 So. Ashland Aven

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Cl> <

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a, m. Iki 8:80 p. m 

Trečiad. Ir šeštad »:30 a m.
iki 7:00 p. m.

>-
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk- 

- tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

R

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL CAN'al 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
. REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
_ 756 West 35th Street

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Sekmadienyje pagal sutartį.

Didžiausia Lietuviu

Budriko Moderniška Krautuve EXTRA!EXTRA1
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

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

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir riciman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktu a 
už PRIENA-. 
MIAUSIAS* 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi 
Itališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių mnrikalių 
daiktų.

N. KANTER, aav.

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS «054

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Mūvi troliu* TnatnimMi 
tus.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandų,

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio

.♦

i DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais
į g ytr**

---------------------:--------—------------------------ —
Ofiso Tel......... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
•urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka 
tnl ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA GULTU V1Ų FINANSINE fSTAIG* 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
m. OM.FMKT 4118 Jm. M. Mozeris. S.c'y. S2M RO HALSTED ST

MODERN

k gvft.ete

■ ADV ANCED «‘HOTOGRAPHY

LOW£S1 1 vSSIBI jl r.S

PKONE ay< rrE ?'<

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representative.

SHOWBOOM8 IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call —

REPUBLIC 6051

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Flrane: LAFAYETTE 8617

los. F. Budrik, lot.
3241 So. Halsted St.
TeL Calumet 7237—4591

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU - MORGICIŲ I
RTATVRĄJ _ REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimu * 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOAIMCIO RATOMK

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y.ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTDvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

Vb®
Cm 
Be
*

i'Bt'Htl EA'NIHCS

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštai 6 vaL iki 9:30 vak 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra, brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-
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:iHELP \VANTED — VYRAI

FREIGHT
“DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn St-eet 
Tel. RANdolpb 9188-9189

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu 

tatymai reikalauja kad daugu 
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
'iuosarimo Raštą (statemcnt of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuo«a- 
vimo raštas. Jūs sutairpysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP TCANTED — VYRAI

DARBININKŲ
17 IKI 45

48 vai. į savaitę: gera mokestis ir 
darbo sąlygos. Atsišaukite į

SIGNOBE steel * 
STRAWiVG CO.

2600 N. VVESTERN AVE.

REIKIA VYRŲ 

DARBININKŲ i

NEREIKIA JOKIO PATYRIMO

PASTOVUS DARBAI

GERA PRADINE
MOKESTIS

REGULIARIAI PAKĖLIMAI

Užtikrinta Ateitis Po Karo

GEROS DARBO
SĄLYGOS

Atsišaukit į

ARNOLD SCHWINN CO.
1718 N. Kildare

PORTERIŲ
Dirbti nuo 3 po pietų iki vidur
nakčio. 6 dienos į savaitę, puikios 
darbo sąlygos. Labai gera mokes
tis.

Kreipkitės prie Chef

Cafe De Paris
1260 N. Dearborn St.

Svarbi Pramonė
REIKALAUJA

Vyrų ir Vaikinų
Prie

ABELNŲ 
DIRBTUVĖS DARBŲ

Patyrimo Nereikia 
Dieną ir Naktį Siftai 

Premium rata dirbant 
naktiniais šiftais. 

Atsišaukite į 
Employment Ofisą 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8:30 ryto iki 4:30 pp.

Caspers Tin Plate Co.
4100 W. 42nd PLACE

BUS BOYS
Atsišaukit ) Colonnade Kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd

MEDŽIO IŠDIRBEJŲ
Jig Saw Cutters. Puiki mokesti? 
jei <sa‘e tame patyrę. Atsišaukit

CHICAGO CEDAR CRAFT 
MFG. CO.

1049 N. Paulina Humboldt 2241

VAIKINAI
Štai jums proga išmokti elektra* 
amatą. Puikios po karo progos.

THER ELECTRIC ft MACH WKS.
17 S. Jefferson

Džani torių
Defense Dirbtuvės Cafeterijoj

Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreipkitės prie Mr. Popt 
(caf eteri joje).

PULLMAN STANDARD C AR CO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226

PIRKITE KARO BONUS!
I

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausią mokestį visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
po 8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukite asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO.

3501 Potomac

ARC VVELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsiuirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas įsidiroiiuas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W0RKS

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 WEST 65th STREET

KELETĄ VYRŲ
Su ar be patyrimo prie 

Sanitacijos daubų.
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS
Automobilio lėšos atlygintos. Spe- 
cialė auto aptvarkymas dėl gazo
lino ir tires.
KREIPKITĖS PRIE MR. GRETZ

LIEN CHEMICAL CO.
4353 N. AVONDALE

VYRAMS
Abelnu Dirbtuvės

Darbų

Visuose 
dalinio

Kiek

šiftuose randasi. Kiek ta 
laiko darbų taipgi yra. Į 
tai Viršlaikio Mokant 
Laiką ir Pusę.

VALGIS PRISTATOMASGERAS _______
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS 

GERA LIGONINĖS IR 
APDRAUDOS PLENAS 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ
j

1

2145 S. 54th Ave. — Cicero

$43.50 
SARGAMS ir FIREMANAMS

Nereikia anglių kasti. 
Nuo 4 pp. iki 12 vidurnaktį.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball

PLATINKITE DRAUGĄ

WAREHOUSE VYRŲ
Pastovūs darbai. 5 dienos į savaip 
tę. $165.00 mokestis mėnesiniai 
Netoli south sidės.

ANDOVER 3424
Miss Allen

HELP IVANTED — MOTERYS

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ BENCH DARBŲ 
Patyrimo nereikia. 55c į valandą 

LYONS BAND INSTRUMENT 
COMPANY

14 WEST T A”E ST. 
(Arti STATĖ — 3-eiame aukšte)

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesį. 

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
epi'’gra.<? to’efAnn Valias: oi 20.

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ
Ilgoms ar
Valgis ir

Sekmad.

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

I

50c

TARNAIČIŲ
Apartmentų Hotelyje 
Neapriboto Amžiaus 

į vai., geros darbo sąlygos. 
A t si šaukite į

CHATFIELD APT. HOTEL 
3333 W. VVashington

GIRL
FOR GENERAL OFFICE W0RK

Mušt be able to typewrite. 
6 day week.

SASGEN DERRICK CO.
3103 W. Grand Ave.

REIKIA- single needle 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATO
RIŲ siūti moterims Sportswear. 
Geros darbo sąlygos ir gera mo
kestis. Atsišaukite į
CHAS. HYMEN DRESSES, INC. 

237 S. Market Statė 3353

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie coil winding ir lengvų, assembly 
darbų. Veltui hospitalizacija. Puikios 
po karo progos.

THER ELECTRIC & MACH. WKS
17 S. Jefferson

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laiv«i 

■‘’alonios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House- 
k-eeper).

EAST GATE HOTEL
162 E. Ontario

MOTERYS
Pagelbėkit Karo Veiksmui.

ABBOTT HALL reikalauja mote
rų apvalymui midshipman’s kam
barių. Pilną ar dalinį laiką. Gera 
mokestis su reguliariu pakėlimu.

Patyrimo nereikia.

ABBOTT HALL
710 Lake Shore Drive

I

VYRAI IR MOTERYS

TUOJAUS MUMS REIKIA

GORDON FEEDERS
— Taipgi —

Vyrų ir Moterų Lengviems Dirbtuvės 
Ir Raštinės Darbams

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ 
Taipgi Galima Dirbti Rytais, Per Pietus bei Vakarais.

GERA MOKESTIS

Kreipkitės į

PROCESS 
CORPORATION 

1956 S. Troy Street

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams. SVEIKATA... Wear
SKELBKTTES “DRAUGE’

BRANGUS TURTAS Your
★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

★

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greafpst 

Lithuanian Dailv Newsnap«*r 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAŲGAS
THE LEADTNG LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

t

VYRAI IR MOTERYS

Santa Fe Railway
REIKALAUJA

VYRŲ IR
MOTERŲ

kaipo

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ
AMŽIAUS 16 IKI 50

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo. 

KPF.TPKTTĖS PRIE 
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVE.

SEARS
Turi Jums Darbo!

MERGINŲ IR MOTERŲ
PILNAM AR D A T.INTUI LAIKUI 

KAIPO TYRTST TR STOCK 
DARBININKĖS

TAIPGI
VAIKINŲ IR VYRŲ

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
KAIPO STOCK HANDLERS

Nežiūrint kiek patyrimo turite— 
SEARS išmokins jumis ekspertais 
prie malonių darbų.

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN

SEARS, ROEBUCK & CO
1400 VVEST 35th STREET

SUTVARKYS MOTERYSTES REIKAT.tts

B* ik *S i
Upių Į\
JT'"z 11 ¥•

Alfred de Marigny ir jo žmona Nancy nusifotografavę 
po sensacingos bylos, kurioj buvo ieškoma jo uošvio žu
dikas. Jis su šia Nancy civiliai buvo susituokęs New Yor
ke 1942 metais. Dabar pasiryžo vedybas sutvarkyti pa
imant šliūbą katalikų bažnyčioje. (Acme-Draugas teleph.)

¥*
¥

LIGONIO PRIEŽIŪRA (7)
I

Kambarys, kuriame ligo
nis karšinasi, privalo būti 
šviesus, švarus, jaukus ir 
atokiau nuo gatvinio triukš
mo.

Baldai ligonio kambaryje 
privalo rastis tik reikalin- 
giausieji: lova, kėdė ir ne
didelis staliukas reikme
nims pasidėti. Daugiau nie
ko.

Visokios draperijos nuo 
langų turi būti pašalintos,, 
visokie ryzai taipgi turi bū
ti pašalinti iš ligonio kam
bario. Divonėlius nuo grin
dų reikia nuimti ir išnešti 

į lauk iš ligonio kambario; 
tai yra svarbu, kad dulkės 
bei purvas nesilaikytų ligo
nio kambaryje, kad gindis 
galima būtų kasdien išplau
ti.

Tame kambaryje kur ligo
nis guli ant sienų nepriva
lo kaboti graborių kalendo
riai, nei mirusiųjų fotogra
fijos, nei kitokie slegiančio 
turinio paveikslai. Tik ma
lonūs vaizdai ir raminančio 
turinio paveikslai gali ka
boti ant sienų.

I

Tyras oras yra labai svar
bu kiekvienam ligoniui. Už 
tai tame kambaryje kur li
gonis guli, niekas kitas ne
privalo miegoti. Ir pašali
niai geradariai neprivalo per 
ištisas valandas sėdėti ligo
nio kambaryje ir eikvoti ty
rą orą, kuris taip labai rei
kalingas ligonio sveikatai, tai pasakys daktaras. 
Jei atlankai ligonį, tai ne
būk “chamuila’ ’... parodyk 
ligoniui savo gerą širdį, pa- 
reikšk jam savo prietelišku- 
mą atnešdamas jam gėlių ar 
kitokių dovanų, palinksmink 
bei išmintingai suramink jį, 
ir, pabuvęs prie ligonio ke
letą minutų, išeik sau, nes 
ligoniui reikalinga ne tik

i

R a š o D R. R A Č K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago

metu kambario 
vėl nedelsiant

kambario šilu

geras ūpas bet ir tyras oras.
Ligonio kambarį reikia vė 

dinti kasdien, ypač po to 
kai lankytojai ligonį aplan 
ko. Pirm vėdinant kambarį, 
reikia ligonį gerai apklos
tyti idant nesušaltų ir skers
vėjai nepaliestų. Geriausias 
vėdinimo būdas, tai atida 
ryti langus plačiai, kad grei
tai tvankusis oras išeitų i: 
kad žiemos 
temperatūra 
atšiltų.

Geriausia 
ma tai 68 laips. Bet kurk 
serga bronchitu ar bronche 
pneumonija, tai patartie 
kad kambario temperatūr 
būtų apie 80 F. laipsnių; b 
to, oras privalo būti drėk: 
namas. Turint namuose 1: 
gonj, gan svarbu yra įsig} 
ti sieninį termometrą, ka 1 
ligonio kambario šilumą ga 
Įima būtų užlaikyti kaip rei 
kiant.

Saulės šviesa, dieninė švl 
sa, visuomet yra naudingi 
ligoniui. Bet saulės spindu 
liai neprivalo skverbti Ego 
nio akis. Saulės spinduliai 
patekę į ligonio kambarį, 
praskaidrina ligonio ūpą, gy
do ligonį, ir labai retai ka
da pakenkia ligoniui. Elek
tros šviesa taipgi neprivalo
spingsėti tisiai ligoniui į a- kokliušo. Prof. Sauero 
kis. Ligonio akis visuome' pijimo metodą yra sekmin- 
reikia apsaugoti nuo tiesio
ginių šviesos spindulių. Ret
karčiais yra reikalas laiky
ti ligonį tamsoje, bet apie

i
Daugelis norėtų žinoti, ar 

yra gerai smilkyti ligonio 
kambarį cukraus dūmais ar 
kitokiais smilkalais po to 
kai kambario oras sušvinks- 
ta. Geriau nesmilkyti, nes 
dūmai kad ir kasžin kaip 
skaniai kvepėtų visgi orą 
neprašvarina, o plaučius įri
tuoja. Be to, kartais perstip-
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rūs smilkalai gali būti nuo
dingi, tad verčiau nesmilky
ti; verčiau atidarius plačiai 
langus kambario orą pravė
dinti.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

I

Atsakymas A. č. —
simoka. vaikus įčiepyti 

Ap- 
nuo 
čie-

giausia. Bile daktaras gah 
nuo kokliušo įčiepinti. Čie- 
pijimas nepakenkia sveika
tai; nuo kitų ligų neapsau
goja, tik apsaugoja nuo ko
kliušo.

Atsakymas M. J. — Iš vi
sų vidurius valančių vaistų, 
mineralinis aliejus, jei tfk 
retkarčiais vartojamas, yra 
mažiausia sveikatai pavojin
gas. Mineralinis aliejus vei
kia. mechaniškai, ištepa žar
nas kad slidesnės būtų to
dėl
Mineralinis 
nesusigeria; 
tiek išeina 
sutraukia į 
minų ir tokiu būdu ga1i kū
nui pristigti vitaminų.

mėšlas slidžiau išeina, 
aliejus į kūną 
kiek nuryjama, 
lauk; bet visgi 
save daug vita-

For a SetterDay
IU.S.WAR BONDS

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
n a m e s substitnted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given N ari 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

inces the Germans are 
librariea—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
reaidenta štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranąuil, būt nevertheleaa they 
mušt be detennined if we are to de- 
feat Hitler. .

Buying War Bonds every pay 
day i* one good way to exhibit our 
determination to aid in the war 
effort.
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Mūsų tautos priešų balsai
“THE CHICAGO SUN” EDITORIALAS

“The Chicaga Sun” redaktorius prisidėjo prie tų laik
raščių koluiąnistų, kurie dedasi “žinovais’’ ir “specia
listais” visais tarptautiniais politikos klausimais, nu
duoda esą “autoritetais” įvairiose mokslo šakose, eko
nomikoj, socialiniuose dalykuose ir dėl to visokiausių 
nesąmonių ir net melagysčių prirašo.

Perskaitę “The Chicago Sun” editorialą lapkričio 17 
d., pastebime, kad ir jo autorius, kaip ir daugelis to 
laikraščio bendradarbių, rašo nieko neišmanydamas a- 
pie tarptautinę politiką.

Šis redaktorius, rašydamas apie sekr. Cordell Hull 
pareiškimą Baltijos valstybių ateities klausimu, nori 
įkalbėti savo skaitytojams, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija neturi teisės prie laisvo ir nepriklausomo gyveni
mo. nes 1) kadaise priklausė caristinei Rusijai, 2) 1940 
m. 90 nuošimčių tų valstybių gyventojų “balsavo” už 
susijungimą su Rusija ir 3) Jungtinės Valstybės ne
gali garantuoti joms nepriklausomybės, nes jos per ma
žos.

K4 REIŠKIA PRIEŠŲ “ARGUMENTAI”
“Sun” redaktorius kartoja nudėvėtus Baltijos val

stybių priešų “argumentus”. Pirmoje vietoje Lietuva, 
kaip ir kitos Baltijos valstybės, ne savo noru dėjosi 
prie caristinės Rusijos. Ji buvo prievarta užgrobta ir 
per su virš šimtmetį kankinama, persekiojama su tiks
lu ją, kaip ir visas kitas mažasias tautas, išnaikinti. So
vietų Rusija 1940 metais taip pat fizišką jėgą panau
dojo, kad prismaugti Lietuvos nepriklausomybę. “Bal
savimai”, apie kuriuos “Sun” redaktorius kalba, tai 
buvo didžiausia apgaulė, šlykščiausią tarptautinė suk
tybė. Jei, pagaliau, Baltijos valstybių nepriklausomybės 
negalima garantuoti todėl, kad jos mažos, tai kodėl 
nelikviduoti daugelio Centralinės ir Pietinės Amerikos 
valstybių? Kam bekalbėti apie Danijos, Norvegijos, Bel
gijos, Luksemburgo ir kitų mažųjų valstybių nepriklau
somybės atsteigimą? Kam gi tada dėti į Atlanto Čar
terį šūkį, kad mes kariaujame už visų tautų išlaisvini
mą, jei norima padaryti išimtį Baltijos valstybėms, ku
rk® tokią pat teisę turi gyventi laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu, kaip ir bet kuri kita tauta, ar ji bus 
didelė ar maža.
AGITACIJA PRIEŠ TEISINGA IR PASTOVIA TAIKA

Ak, tiesa, “Sun” redaktorius savo editorialą vis tik 
baigia “susirūpinimu” Baltijos valstybių likimu. Jis 
sako: “Tų žmonių ateitis ir gerovė yra labai svarbus 
dalykas. Amerika turi siekti tos gerovės’’. Bet toliau 
jis stato sąlygą, kad, girdi, jų pertvarkymas neturi 
griauti kooperacijos pagrindų dviem bilijonams žmo
nių. Vadinas, jei nebus patenkintas rasų meškos nepa
sotinamas apetitas ir nebus įmestos į meškos gerklę 
Baltijos valstybės, bus užkirstas kelias didžiosioms val
stybėms kooperuoti. Kokia nesąmonė. Teneužmiršta ir 
“Sun” redaktorius ir jo bendradarbiai — “visų dalykų 
žinovai”, kad nei Baltijos nei kitomis mažesnėmis tau
tomis bolševikiško imperializmo apetito nepasotinsi. A- 
tiduoti rusams Baltijos valstybes, reiškia skatinti juos 
ir daugiau griebti ir rengti dirvą trečiam pasaulio ka
rui. Neužmirškite, ponai, ir to, kad kaip Hitleris ne
buvo pasotintas duotu jam leidimu Municho konferen
cijoj pasiglemžti Čekoslovakiją, taip nebus patenkin

tas ir Stalinas Baltijos valstybėmis. Jos tik didesnį 
apetitą jame sužadins.

Mes lenkiame galvą sekr. Hull, kuris vis tik nepa
sidavė bolševikų agentų įtakai, atlaikė Amerikos nu
sistatymą Maskvos konferencijoj ir, kaip matome iš 
jo pareiškimo spaudos atstovams, griežtai stovi už visų 
tautų nepriklausomybę, nedarant išimčių nė Baltijos 
valstybėms. Toks nusistatymas yra — tikras kelias į 
teisingą ir pastovią taiką.
★

Ir kitas pareiškimas
Sekr. Hull padarė ir kitą svarbų pareiškimą, kuria

me pabrėžė, kad sienos tarp Europos valstybių bus nu
statytos tik po karo. Ginčytinų sienų esą tarp 30 ir 40. 
Jis taip pat pranešė, kad tiems ir kitiems klausimams 
svarstyti netrukus įvyks Prez. Roosevelto, Churchilli o 
ir Stalino suvažiavimas, kuriame būsią svarstomi Bal
tijos valstybių ir Balkanų klausimai.

Plačiau apie p. Hull pareiškimą parašysime po jo 
kalbos kongresui, kurią jis sakys šiandien.
★
Amerikos vyskupai savo metiniame suvažiavime Va

šingtone padarė svarbų pareiškimą pasaulio teisingos 
ir pastovios taikos atstatymo ir palaikymo atžvilgiu. 
Apie šį svarbų ir istorišką dokumentą netrukus pla
čiau parašysime.
★

Latvijos nepriklausomybės sidabrinis 
jubiliejus

(LKFSB) Lietuvos kaimynė — Latvija — lapkričio 
18 d. mini 25 metų sukaktį nuo nepriklausomybės pa
skelbimo. Tas istoriškas aktas įvyko 1918 m. lapkričio 
18 dieną. Ta diena latviams yra tas pats, ką lietuviams 
vasario 16. Latvijos pirmuoju min. pirmininku buvo 
Karlis Ulmanis. Jisai yra baigęs Linc-oln Statė Univer- 
sity, Nebraska. Nuo 1936 m. Ulmanis buvo Latvijos 
prezidentu.

Nepriklausomybę paskelbus dar tęsėsi ilgos kovos už 
laisvę. Latviją buvo okupavę vokiečiai, vėliau bolševi
kai, okupuodami net Latvijos sostinę Rygą. Tik 1920 
m. latvių patrijotų daliniams, drauge su kitų atbun
dančių valstybių vyrais, pavyko apsivalyti ir nuo vo
kiečių, ir nuo raudonųjų okupantų. 1920 m. rugp. 11 d. 
Latvija pasirašė sutartį su Sovietų Rusija. Sutartyje 
sovietai visiems laikams atsižadėjo betkurių teisių į 
Latviją, garantuodami jos nepriklausomybę visiems lai
kams.

Latviai pradėjo energingai kurti naują savo kultūri
nį, ūkinį, valstybinį' gyvenimą. Latvijos teritorija užima 
25,402 kvadr. mylias ir turėjo gyventojų prieš šį karą 
apie du milijonu. Taigi Latvija vienoje kvadratinėje my
lioje turi 30 gyventojų, kai tuo tarpu Lietuva — a p 
gyvendinta žymiai tirščiau: vienoj kvadratinėj mylioj 
45 gyventojai. Didžioji pusė gyventojų (55 proc.) yra 
protestantai, katalikų gi apie 25 procentus. Įdomu, kac. 
per ilgus metus Latvijos švietimo viceministeriu bu ve 
katalikų kunigas. Kultūrinę pažangą Latvija darė žy
mią: 1938 metais kas septintas gyventojas lankė kokią 
nors mokyklą, taip kad iš viso lankančių mokyklas bu
vo 271,197 asmenys. Mokytojų buvo 13,106; pradžios 
mokyklų — 1987, aukštesniųjų — 122, viešų knygynų 
skaityklų žmonėms — 912. Ypač lukštai stovėjo Latvi
jos laikraščiai Latvijoj buvo 15 dienraščių ir apie 200 
įvairių žurnalų. Iš dienraščių buvo tokių, kurie spaus- 
dino netoli dviejų šimtų tūkstančių egzempliorių. Apie 
66 proc. Latvijos gyventojų užsiėmė žemės ūkiu. Lat
vija irgi buvo padariusi pas save žemės reformą.

Latvijos ir Lietuvos sugyvenimas buvo draugiškas. 
Dažnai vyko bendri suvažiavimai, žurnalistų ir studen
tų ekskursijos į kits kito kraštą, pasikeitimas meninė
mis jėgomis radijofonuose. pasikeitimas profesoriais. 
Pav., prof. Pakštas kurį laiką dėstė Rygos universitete.

Latvijos kultūrinį ir ūkinį gyvenimą gerokai sugrio
vė bolševikų okupacija, prasidėjusi 1940 metais. De
šimtys tūkstančių jų patrijotų buvo išvežta į Sibirą, 
ūkis stipriai apnaikintas. Ko bolševikai nesunaikino, tą 
dabar naikina naciai. Latvijos laivynas perėjo Jungtinių 
Tautų tarnybon, bet jau daugiau kaip 75 proc. laivų 
sutorpeduota nacių submarinų.

Apie ketvirtadalį milijono latvių gyvena Amerikoje. 
Pačios Latvijos žmonės ir jų išeiviai darbuojasi dėl Lat
vijos nepriklausomybės atstatymo, ypač daug energi
jos rodo jų ministeris dr. A. Bilmanis. Mes sveikiname 
savo kaimynus ir kraujo gimines (latviai kilmė arti
miausi lietuviams iš visų) jų svarbiose sukaktuvėse, 
reikšdami savo karštus linkėjimus ir kartodami Latvi
jos himno žodžius:

— Dievs, sveti Latvija.
★
Tenka patirti, kad Chicagos lietuvių visuomenė la

bai domisi Kražių ir Miliūnų skerdynių minėjimu, ku
ris bus Šv. Jurgio par. salėj busimąjį sekmadienį.

Maskvos pranešimai 
apie lietuvių karinius 
vienetus Raud. armijoj

(LKFSB) Iš Maskvos pa
einančiomis žiniomis Lietu
vos evakuotieji piliečiai, tai
gi išvežtieji į Rusiją lietu
viai, surinko iš savo lėšų 
1,025,000 rublius lėktuvų es
kadrilei nupirkti. Kad iš ge
rai apmokamų lietuvių ko
misarų dalis pajamų atitrau 
kiama kovai prieš nacius, 
tam tik galima pritarti, bet 
kitaip kada “laisvos aukos” 
renkamos nuo badaujančių 
tremtinių. Lėktuvų eskadri
lė pavadinta “Tarybų Lie
tuva. ”

— Lietuvių daliniai Rau
donojoje Armijoje sunaiki
nę 13,000 vokiečių, per vie
ną mėnesį jie nužengę 120 
km. (anglų mylia yra apie 
pusantro kilometro). Vie
nam žygyje Raud. armijos 
lietuviškieji daliniai paėmę 
keturis amunicijos sandėlius 
su 54,000,000 artilerijos šo
viniais. Daugiau kaip 2,000 
lietuvių kilmės karių esą ap
dovanoti atsižymėjimo ženk
lais, — šitokias žinias pa
duoda SSSR ambasada Va
šingtone.

— Raud. armijos lietuvių 
pulkai be kitų vietovių, iš
viję vokiečius ir iš kaimo 
“Litwa”. Taigi net įvairūs 
dabar Rusijos valdomų kai
mų vietovardžiai pasako, 
kad tie kraštai kitados bu
vo Lietuvos.

— Čuvašai atsiuntę dova
nų Raud. armijos lietuviš
kiems daliniams. Žinoma, 
čia lengva įžvelgti nemažai 
režisuotos propagandos.

— Lietuvės Marijos Stan
kuvienės, kaip praneša SSSR 
ambasada iš Vašingtono, net 
devyni sūnūs tarnauja Rau
donojoje armijoje.

Mes džiaugiamės kiekvie
na pastanga nugalėti nacius 
ir juos išvyti iš Lietuvos, 
bet tegu būna išgamos var
du pažymėtas kiekvienas tas, 
kuris norėtų Lietuvai paruoš 
ti naują, raudonąją okupa
ciją, kuri žudymais, ištrė
mimais pasirodė tokia pat 
kruvina, kaip ir nacių.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTES ATGARSIAI

Ant Cristo Rey vardo kalno, netoli Ei Paso, Texas, ant 
kurio yra pastatytas milžiniškas kryžius, šįmet Kristaus 
Karaliaus šventėje dalyvavo apie 20,000 maldininkų iš 
arti ir toli; jų tarpe labai daug kareivių, kuriems trans
portą ei ją parūpino katalikų ŪSO klubai, šįmet per Kris
taus Karaliaus šventę EI Paso diecezija buvo pavesta Ne
kalčiausios Panelės Šv. Širdies globai. (NCWS-Draugas 
photo)

Po svietą pasidairius
Balšavikų Quislingo Pa

leckio “seimas” buvo sušauk 
tas Lietuvoje liepos mėn. 21, 
1940, o nacių Quislingo Ku
biliūno “seimas” buvo su
šauktas balandžio 5. 1943.

Paleckio “seimas” turėjo 
62 “atstovus”, o Kubiliūno 
“seimas” — 93. Paleckio 
“seimas” priėmė dvi rezoliu
cijas, o Kubiliūno “seimas" 
— tris.

Paleckio rezoliucijas pa
ruošė komunistiški ‘svečiai’, 
o Kubiliūno rezoliucijas — 
naciški “svečiai”.

Paleckio “seime ” “ atsto-

ponijai. Esą, čia jiems mais
tas prastas, strytai nealie- 
juoti.

Kodėl nesusodinus jų į lai
vą ir neišgabenus tėvynėn. 
Prie gudbai dar galima bū
tų kiekvienam pridėti po 
maišelį ryžių.

Boba iš ratų, ratams leng
viau, sako lietuvių priežo
dis.

Spicpirvtrvto dumkos
Balšavikas Leonas sako: 

‘ ‘Koks malonumas visiems 
Juozams, nes Stalino ir ju
goslavų partizanų vado pir
mas vardas Juozas.”

NAUJA WASPS UNI
FORMA

vai” turėjo importuotus pa- 
gelbininkus, kurie pagelbėjo 
jiems balsuoti, o Kubiliūno 
“seime” balsavimą atliko ne 
žinomas raštvedys. Abieji 
“balsavimai” buvo ‘perfekt’, 
tą tvirtina balšavikai ir na
ciai. kitais žodžiais sakant 
— komunaciai.

Tule Lake atskyrimo sto
vykloje neseniai japonai su
ruoštu sukilimu pareiškę lo
jalumą savo tėvynei — Ja-

DABAR

Tiesa, Juozams garbė, nes 
abu Juozai kietai už savo 
tėvynę kovoja. O Leonas tik 
sarmatą visiems Leonams 
daro, nes savo tėvynę par
duoda.

Blogas paukštis, kuris sa
vo lizdą dergia. Baisus tė
vas. kuris sūnų prakeikia. 
Bolševikas Leonas prakei
kia kojas pakračiusią “Nau
ją Gadynę”, nors jis jos 
gimdytojas.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materljolą Už Dar žemomis Kainomis!

Denna Clark, iš Washing- 
ton, D. C., demonstruoja nau 
ją Women’s Airforce Service 
Pilotą uniformą, kuriai au
deklas yra pagamintas iš 
vadinamos Santiago mėlynos 
vilnos. (Acme-Draugas tele- 
jibotoj

Atvykite J mūsų jardą h- apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLMORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERLJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKFF SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

A PRO RAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
--- ---------------------- --------&
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Lietuva Mirties Ženkle
Prof. K. Pakštas

prievartą(Tęsinys)
Dabar kai kurie amerikie

čiai net mano, kad Rusija 
net pasikeitusi ir nebesanti 
tokia žiauri diktatūra, kaip 
seniau. Apie tai ką gi čia 
šnekėti: juk Rusija gana
mandagiai apsieina su Ame
rikos turistais ir kitokiais 
svečiais, ji nieko Labai blo
ga ir nepadarė Amerikai. 
Kad jos kitokia tvarka — 
tai nei amerikiečiams, nei 
lietuviams ar kitiems galva sKla mėgins kuo skubiau už- 
juk neskauda: tai rusų na- kirsti kelią pabėgimui, kad 
minis reikalas. Bet dabar Salėtų daugiau prisigaudyti 
jau labai artėja rusų armi- ver&U Sibiro taigoms eks- 
jia prie Lietuvos ir mes ži- ploatuoti. Tad, susimildami, 
nome, kad rusai nori Lietu- Pra-šau vaizduotis begalinę 
von grįžti su savąja tvarka, tragediją, negirdėtą kalva- 
kuricje gyvam ir laisvam į milijonų žmonių, kurie 
lietuviui nėra vietos. Mūsų Sal būt greit bandys iš sa- 
tautai rusai padarys tai, ką vo seniausios tėvynės bėgti 
turkai padarė armėnams pir
mojo Pasaulinio Karo me
tu, ką Sovietai padarė Ry
tų Karelijai. Mes esame 
krikščionys, liberalai, socia
listai ir kitokie, bet visi mes 
esame Vakarų kultūros ir 
laisvės šalininkai, 
aukštesnio materialinio 
dvasinio standarto. Tad ne
galime tapti vergais, kaip 
tai priversti buvo padaryti 
kaukaziečiai ir kitos Rytų 
kultūros tautos. Šie skirtu
mai augo per 500-700 metų. 
Mes negalime su rusais su
silieti, jų maistu ir laisve 
pragyventi. Mes puikiai ga
lime prisitaikinti prie Ame
rikos, Anglijos ar Švedijos 
gyvenimo normų; nors jos 
kiek skirtingos, bet jos mus 
nepažemina, neužgauna mū
sų individualizmo ir žmogiš
kos vertės. Amerikos socio
logai ir spauda, rodos, ne
atkreipė pakankamo dėme
sio į tą nuostabų ir pirmą 
modernioj istorijoj reiškinį, 
kad 1940 m. pavasarį, kai 
Suomija pralaimėjo karą ir 
Rusija žiauriai ir neteisin
gai atplėšė nuo jos Vakari
nę Kareliją su beveik puse 
milijono gyventojų, tai dau
giau nei 90 nuoš. visų to 
krašto gyventojų nesutiko 
gyventi autonominėje” So
vietų Karelijoj ir skubiai iš
sikėlė Suomijos gilumom 
nors tai darydami jie turė
jo staigiai prarasti visą sa
vo turtą: namus, ūkius, bal-

yra atsa- 
daryti vi- 
tautų gy-

tomis likti, negu 
ir vergiją kęsti.

Suomių elgesys 
kymas ką norėtų 
sų kitų Baltijos
ventojai, jeigu Sovietai su 
grįžtų. Jie norėtų visi sep
tyni milijonai kur nors pa
bėgti. Bet kur? Rusija ne
ketina palikti bent dalies 
laisvos jiems teritorijos nau
jam, kad vargingesniam gy- 

i venimui pradėti. Be to, Ru-

bet neturės nei kur, nei kaip. 
Nes .Vokietija nėra saugi 
prieglauda: vokiečiai irgi 
žmones medžioja ir pabėgė
liams pašalpos neorganizuos. 
Sunkiausia bus pabėgti es
tams, nes rusai gali ten pra- 

žymiai siveržti iš pietų šono ir pa- 
jr stoti kelią į pietus ir vaka

rus. Dalis Latvijos ir Lie 
tu va yra kiek geresnėje pa
dėty, tačiau katastrofa gali 
užgriūti staigiai ir iš neti
kėto šono ir tuomet nebe
būtų išsigelbėjimo. Tuomet 
jie visi būtų medžiojami pa
gal komisaro Sierovo išleis- i
tas Baltijos tautoms likvi
duoti taisykles.
Kas bėgs ir delko?

Pabėgimas labiausia rūpės 
tiems, kurie ir kurių gimi
nės dalyvavo sėkmingoj tau
tinėje revoliucijoj prieš So
vietus 1941 m. biržely. Jie 
gali būt pirmiausia likviduo
ti ir jų skaičius gali siekti 
arti 650,000 žmonių. Steng
sis pabėgti inteligentija ir 
jaunimas. Bėgs ir tie buvu
sieji sovietiško seimo nariai 
su savo šeimomis, nes jie 
atidengė Sovietų apgaulę ir 
suktybes per 1940 m. liepos 
mėn. neva “rinkimus”. Bėgs 
daugelis patriotų, nes jie ži
no savo draugų likimą Sibi
re.

| Prie patogių rusams aplin 
kybių, jų okupacinės sritys 
gali nusitęsti iki pat Berly
no. Tad saugioji Baltijos 

dus. Jie geriau sutiko elge tautoms zona prasidės gal

IŠGRIAUTI AŠIES KARO L ĖKTUVŲ FABRIKAI AUSTRIJOJ

Dvi nuotraukos Vienna priemiesčio, kur randasi dideli Weines-Neuatadt Messers- 
chmitt karo lėktuvų fabrikai. Viršutinėj nuotraukoj matome, kaip atrodė apylinkė 
pilnam fabrikų veikime. Žemiau vaizdas po lapkričio 2 d., kuomet Amerikos lėktuvai 
(tvirtovės) bombomis fabrikus sumaišė su žemėmis. (Official Army Air Force Pho- 
tos; Acme-Draugas telephoto)

tik vakaruose nuo Berlyno, 
kur viską tvarkys žmoniš
ki ir kultūringi angloame- 
rikiečiai.

Sakykim, kad Baltijos val
stybių likimas nėra dar ga
lutinai išspręstas ir kad ru
sams hus leista tik laikinai 
jas okupuoti. Tačiau po po
ros metų tokios okupacijos 
gyvų lietuvių Lietuvoje ne
daug beliks ir jų vietas už-1 
ims sovietiško režimo paga
minti įvairių tautų žmonės. 
Tokiu atsitikimu Sovietai 
gal jau nebijotų ir plebisci
to leisti, būdami tikri kad 
jų nauji “poselencai” bal
suos už Rusiją. Tuo atveju pie penkiolika mūsų kunigų 
Lietuva būtų likviduota ne
va demokratišku būdu.

Dabar dar nežinome, koka 
lietuvių skaičius sugebės pa
bėgti Vakarų Europon: trys 
milijonai ar tik koks šimtas 
tūkstančių. Bet vis vien jau
dabar reikia ruoštis suteik- tų tikybų žmonėms juk lais- 
ti jiems pagalbą rūbais, mais vės nei padidina, nei suma- 
tu ir vaistais. Šita tragedija žiną. Tai yra rivalizacija 
bus gigantiško masto ir men Stalino su Hitleriu, kurs dar 
ki mūsų fondai negalės tų daugiau suteikė pravosla- 
gyvybių išgelbėti. Tad rei- vams laisvių užimtose sri- 
kia tinkamai atkreipti dė- tyse. Tai yra dviejų dikta- 
mes* Am. Raud. Kryžiaus ir torių konkurencija dėl žmo- 
tarptautinių fondų.

me. Pirmuoju žmoniškumo; mokyklas ir organizacijas, 
ženklu būtų paleidimas iš Šitų labai normalinių gery- 
kalėjimo buv. prezidento A. j bių mes, atvirai sakant, ne- 
Stulginskio, ministrų Mer
kio, Bizausko, Urbšio, Ta
mošaičio, Tonkūno, prof. Do
vydaičio, dr. Skrupskelio ir 
bent keliolikos tūkstančių 
kitų žymių ar paprastų žmo
nių, kurie visai nekaltai ten 
kankinami. Toliau, laisvės 
ženklu būtų teisė mums per 
Am. Raud. Kryžių organi
zuotai gelbėti dar išlikusias 
lietuvių gyvybes Sibire 
šiaurės Rusijoj ir leidimas žįstam 
jiems išvažiuoti užsienin. A-

Baisių kovų ir kraujo dienos Kražiuose
— ŽANDARAI PRIEVARTA IŠVEŽA IR SERGAN
ČIAS VIENUOLES. — UŽVIRĖ ŽEMAIČIŲ ŠIRDYS 
UŽGIRDUS ŽMONŲ, DUKTERŲ KLYKIMĄ. — RAITI 
KAZOKAI BAŽNYČIOJE. — KRAUJO KLANŲ NE
ĮSTENGS SUGERTI ŽEME. — MOTERYS KAZOKŲ 
ĮGRŪSTOS Į KRAŽANTĘ. — KRITO MĖSOS NUO 
PLAKAMO KŪNO. — APALPUSĮ ĮMETE Į TVARTĄ.
— CARO IR GPU TARNAI.

jie carui..., — dūsavo žmo
nės.

Įsitikinę apie pavojų jų 
pamiltai šventovei, žemaičiai 
pradėjo į visas puses, net 
pas carą, net per svetimų 
valstybių atstovus kreiptis, 

Penkiasdešimts metų pra- prašyti, kad bažnyčią palik- 
bėgo praeitin, pora gentkar- tų 
čių pranyko kapinių smilty- praslinko pora metų. 1893 
se, o žmonių atminty — kru
vini Kražių įvykiai tebėra jjtę didesnį pavojų, Kra 

žiu ir apylinkės gyventojai 
ėmė dieną ir naktį sergėti 
bažnyčią. Nuolat degė žva
kės, nuolat meldėsi — gie
dojo tikintieji, vis pasikeis
dami. Ne vienas pritrūkęs 
maisto, kentėjo badą ir al
po, bet nesišalino. Ilgainiui 
atsirado gailestingų vietinių 
gyventojų, kurie tokius mai
tino. Taip tęsėsi apie pora 
mėnesių. Rusai ir vienaip, ir 
kitaip bandė bažnyčią užda
ryti, užantspauduoti, bet dėl 
budinčių žmonių — neįsten
gė. Tada ryžosi atvykti pat
sai gubernatorius Klingen- 
bergis. Išvykdamas iš Kau
no, gubernatorius įsakė lap
kričio 10 d. būti Kražiuose 
7 valdininkams ir 50 urėd- 
ninkų bei žandarų (policija). 
O kai bevažiuodamas suži
nojo, kad bažnyčioje yra su
sirinkę apie 400 valstiečių, 
gubernatorius davė telegra
mą į Varnius, kad iš ten į 
Kražius 8 vai. ryto atvyktų 
300 kazokų.

— Šlovę gražią, vargus 
Kražių verkdami giedokim.

Skausmus brolių, nuo mas 
kolių — graudžiai apraudo- 
kina.”

(Giesmės žodžiai).

gyvi ir jie su pasibaisėjimu 
bus perduodami kartų kar
toms, nes krauju į istorijos 
lapus įrašytos nekaltų žmo
nių kančios amžiais nepa
mirštamos.
Pirmiėji baisūs ženklai

Sunki ir neteisinga buvo 
caristinės Rusijos okupacija 
lietuviams. Nė religinės lais
vės neturėjo. Darėsi, rodos, 
neįtikėtini dalykai, pvz., Kau 
netave pardavė bažnyčią iš 
varžytinių (licitacijos) už 97 
rublius ir suardė. Laižuvie- 
čiai susiruošę visą medžia
gą bažnyčios statybai turė
jo antrą tiek pinigo išleisti 
papirkimams, kol gavo leidi
mą pradėti darbus. Norėda
mi silpninti žmonių tikėji
mą ir tuo būdu paruošti ke
lią provoslavijai ir surusini
mui, antra — norėdami rasti 
kaip galima daugiau žemių 
atkeliamiems kolonistams 
rusams, okupantai pradėjo 
uždarinėti katalikų bažny
čias, vienuolynus. 1891 m. į 
Kražius atėjo rusų valdžios 
įsakymas uždaryti vienuoly
ną. Pora metų tęsėsi, bet pa
galiau 1893 m. balandžio 
mėnesyje susodino seseris 
benediktines į vežimą, net 
ir sergančias, ir prievarta 
išvežė į Kauną. Po žmones 
pasklido žinia, kad rusai no-

Taip besusirašinėjant

ni., nuo rugsėjo mėn., pa-

sėdi Rusijos kalėjimuose. Re 
ligijos laisve mes vadintu
me, jei šitie kunigai būtų 
paleisti ir galėtų savo tau
tiečiams laikyti pamaldas. 
Kad Rusijoj leista sudaryti 
pravoslavų sinodas, tai ki

sitikime nei iš Stalino, nei 
iš Hitlerio, nei iš jų pase
kėjų. šitos rūšies propagan
da apie diktatorių širdies 
suminkštėjimą gali paveik
ti tik tolimų kraštų naivią 
publiką. Mes artimai pažįs-jrį atimti, gal net sugriauti! 
tame diktatorių prigimtį, benediktinių dar 1757 m. 
troškimus ir koncentracijos statytą bažnyčią, kuri buvo 
stovyklų tvarką. Tad kome- žmonių laikoma kaip para- 
dijos su metropolitu Sergi- pijos bažnyčia.
jum mus neapgaus. Rusus ir _ Pastatyta ne už caro 

ir vokiečius mes neblogiau pa-, pinigus, ne iš iždo, bet ir že
mė ant kurios stovi, ir sie
nos pašventintos ir visą sa
vo turtą tur iš šventų aukų. 
Dėlto ana" prigul Dievui, o ■

Rusai atkuoja beginklius 
bažnyčioje

Gubernatorius su savo pa
lydovais vidurnaktį nuėjo į 
bažnyčią, žmonės pajuto... 
Pragydo “Dievas Mūsų Prie
glauda ir Stiprybė”, suplika
cijas, o priešais gubernato
rių tarp bažnyčios durų sto
jo trys vyrai — vienas bal
ta kamža apsivilkęs su kry
žiumi rankose, o du su ca
ro ir carienės paveikslais.

(Bus daugiau)

žinovus. Gali jie nusilupti 
seną odą ir užsiauginti nau
ją, bet mus tikrai neapgaus. 
Tad apie permainas jie ga
li triūbyti tik turtingiems 

; buržujams, kurie diktatorių 
malonės dar nematė, kon
centracijos lageriuose dar 
nebuvo.

Pažink savo gerąsias pu 
sės ir visus trūkumus. Ge
rąsias puses tobulink, o blo
gąsias naikink.

dabar mano, 
pasikeitė, su- 
labiausia

nių sielų ar simpatijų. Mus, 
vakariečių, tai visai nelie
čia. Mes tebekenči3me re
liginę priespaudą nuo abie
jų diktatorių: Stalino žaidi
mas su Hitleriu mums nene 
ša jokios paguodos. Mes no
rime visoms tikyboms lygy-

(Bus daugiau)

3,000 svarų vagystė
Franklin, Ind. — Johnson 

kauntės pareigūnai pranešė 
pereitą antradienį, jog va
gys įsibrovė į Hoosier Mine
li ai Feed Co., Greenwood, pa
vogė du seifus, sveriančius 
daugiau kaip 3,000 svarų. 
Vagys tuos seifus nešė kele
tą mailių ir paskui juos iš
laužė ir pasiėmė $250 cash.

Amerikiečiai padėties
ilgai nesupras

Daugelis jų 
kad rusai jau 
žmonėjo. Mes
džiaugtumės, jeigu taip bū
tų. Bet mums, Baltijos tau- bes ir pilnos laisvės ne vien 
toms, pritaikintų žmonišku- melstis.
mo dėsnių mes juk nemato- čius, knygas, turėti savas gu iš dorybių.

Žmogaus būdą lengviau j 
bet leisti laikraš- yra pažinti iš jo klaidų, ne-

Split by PDF Splitter



Jr-

O DIENRAŠTIS DRAUGAS, CĖTCAGO, ILLINOIS Ketvirtad., lapkr. 17, 1543

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas: 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.%

Seimas vainikuos 
visu mėty darbus
Garbingąjį Svetį J. E.
Arkivyskupą iškilmingai 
pasitiksime

Ne vien tik Labdarių Są-

1Labdarių vakaras 
ir aukos

Iš Ateitininką gyvenimo
DAINŲ PAMOKA

Lapkričio 5 d. Dariaus- 
Girėno salėje įvyko Ateiti
ninkų draugovės meno mė
gėjų praktikos (dainų ir šo
kių). Tai buvo pirmoji prak
tika dainų mėgėjų grupės, 
kuriai vadovauja Ona Pie
žienė. Ateitininkų draugo
vės dainų mėgėjų grupę su
daro 16 asmenų — 8 mer
gaitės ir 8 vyrai. Dar nu
matoma priimti 4 balsus — 
taip kad grupę tesudarytų 
tik 20 asmenų — po 5 dai
nininkus kiekvienam

ILEGION OF MERIT ORDINAS KATALIKŲ 
KAPELIONUI

f

ir pamokslą apie labdarybę 
- pasakys.

Seimas, kaip jau žinome, 
bus sekmadienį, lapkričio 28 
d. Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės parapijos salėj, Bri
ghton Park.

Kun. A. Briška, vietini:

Bridgeport — Lapkričio 
7 d. įvyko labdarių 5 kuopos 
gražus vakarėlis. Pralotas 
M. L. Kruša3 davė svetainę 
ir pritarė šiam geram dar
bui. Vakarą vedė dvasios 
vadas kun. S. Gandas. Kal
bėjo dr. Stulga, V. Rėkus 
iš No. Side su gražiai išla
vinta grupe jaunikaičių ir 
merginų suvaidino puikų vei 
kalą, kuris prijuokino ir pa
tenkino publiką.

«

jungos nariai, bet visa Chi- klebonas ir vietinė labdarių 
cagos lietuvių katalikų vi- kuopa daug darbuojasi, kad 
suomenė džiaugsmingai su
tiko žinią, kad mūsų sąjun
gos seimo iškilmingose pa- i 
maldose dalyvaus J. E. ar
kivysk. Samuel A. Stritch'

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PDEITV

* MA.
IhtihlIAs SAillCAIE> UUM 
MAIAU* PANTŲ Vl-KITOMS.

:r.J~Velvatone::x
$12.50

lid $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be skonio. Natūrai*® spal
vos. Neblunka. Vlw>j Saly žinomo* dantų 
pieitos. Permatomos cryatal clear pleltoa 

Plunksnos miksimo, sanitarės, Paten
kinimas LanmtuotaM. Materiolas labai pa
našus | gamtini. Vienos dienos taisymų 
paiarnaviuuu. Apskaičiavimas veltai.

Darome p'eifas {spaustas Ir 
gautas tik iŠ laLsnluotų dentistų

1 Darome p'eitas {spaustas ir Į 
I gautas tik iš laisniuotų dentlstų ! 

HEJNA BROS. 
DENTAL PLATE CO.

• 724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251 

Atdara nuo S Iki s. Sėst art. nuo M iki *. 
_____ kalbame meti vlskai 
3945 W. 2«Ui St. 2n<1 Fl. |«w 2908 
30 N. Dearliorn R«n. 8O«, Šia 9K49

Vl.lu, >,1>ex.-1o val »—g. Autradienl Ir 
ketvirtadienį uuo 9 iki 7.

seimą gerai 
ganizuojama 
kuopos, kad 
Arkivyskupo 
tik šios parapijos, bet ir ki- • 
tų parapijų draugijos yra 
kviečiamos. Jų išrinkti at
stovai prašomi susirinkti 
bent pusvalindį anksčiau 
prieš pamaldas į salę, kad 
gauti seimo ženklelius, išsi
rikiuoti ir visiems sykiu gar 
bingąjį Svečią Arkivyskupą 
pasitikti. Mums yra didelė 
garbė, kad pats Arkivysku
pas pas mus atvyksta ir re
mia mūsų labdarių darbą. 
Tai duoda akstiną mums 
daugiau dirbti. Reikia tikė
tis, kad tai paragins ir mū
sų profesionalus bei veikė
jus į seimą atvykti. Taip ir 
turėtų būti.

c

Neturėtų šiemet likti 
vienos draugijos, kuopos 
klubo, kuris neišrinktų 
neprisiųstų atstovų į sei
mą. Ark i vyskupo akivaizdo
je parodykime savo vienin 
gumą ir susirūpinimą labda-

prirengti. Or 
draugijos ii 

jos dalyvauti; 
pasitikime. Ne

ne i 
ar į
• tir

Kun. M. J. Lyons, iš Palmer. N. Y., kariuomenės kape
lionas už ypatingus pasižymėjimus amerikiečių kovose su 
japonais New Guinea, gen. MacArthur apdovanotas aukš
tu ordinu. Žemiau dvi katalikės kariuomenės slaugės ap
dovanotos tuo pat ordinu už pasižymėjimus Tunisijos 
fronte. (NCWS-Drau,gas)

Darbininkės P. Jančaus- 
kaitė, O. Kazlauskaitė, J. 
Šaltėnas ir Žemaitienė ne tik 
rinko aukas prie bažnyčios 
durų, bet ir salėje gelbėjo 
prie įvairių darbų.

Šeimininkes O. Sekleckie- 
Budrevičienė, Paliliūnie- 
ir Dimšienė pagamino 

gardžių užkandžių.
Juška, Antanaitis, Budre- 

vičius ir Banys darbavosi 
prie durų ir baro.

Svetainėj aukojo: įstojo ? 
amžinus narius Marijona Ur
bienė $100.00, Juozapas Vai- 
čikauskas pabaigė mokėti 
amžiną narystę — $50.00.

PAJCRIO AUKA
Kas sekmadienį ir 

dienį vakarais Šv.

giau susirūpinimo turėtume Tą sumą Chicagos lietuvių 
parodyti.

Praėjusieji metai buvo 
mūsų sunkaus, bet pasek
mingo darbo metai. Atliko
me visą eilę šaunių darbų. 
Pagyvėjo ne vien tik centro 
valdybos veikla, bet ir kuo
pos daugiau ir plačiau vei-

draugovės kariuomenėje tar
nauja 11 narių.
PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Susirinkime buvo priimta 
patiekti spaudai pareiškimą 
dėl Ateitininkų draugovės 
nusistatymo ir draugovės 
meno mėgėjų veiklos.

Šis pareiškimas padarytas 
sąryšyje su draugovės šo
kėjų grupės šiais metais 
skaitlingais pasirodymais 
tarp ir nelietuviškų ir neka
talikiškų grupių. Šokėjai ma 

i no, kad šiuo momentu ypa
tingai yra svarbu garsinti 
lietuvių ir Lietuvos vardą 
tarp svetimtaučių ir tauti
niai sąmoninti lietuvius, kas 
pasiekiama populerizuojant 
_______ ► šokius, liaudies

balsui.

trečia-' ----
Jurgio tautinius

par. mokyklos patalpose A-j (įaįnas įr tautinius lietuvių 
teitininkų draugovės vaidy- kostiumus. Valdyba
bos mėgėjai daro praktikas. > 
Stropiai ruošiamasi prie Kra 
žiu Skerdynių minėjimo, ku
ris įvyks lapkričio 21 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėje.'Pro-

, gramoje bus kalbos, vaidi
nimas “Pajūrio Auka” ir 
dainos.

Trijų kolonijų 
mass-mifingas

Roselando, West Pullma- 
no ir Burnsidės draugijų 
bendras komitetas rengia di
delį masinį susirinkimą Lie
tuvos gelbėjimo reikalu.

Susirinkimas įvyks sekma 
dienį, lapkričio 28 d., Visų 
Šventųjų parapijos svetai
nėj, 10806 Wabash Avenue, 
Roselande, 3 vai. popiet. Su
sirinkime kalbėti yra pasi
žadėję: L. Šimutis, “Drau
go” redaktorius; P. Grigai
tis, ‘'Naujienų“ redaktorius; 
M. Vaidyla, “Sandaros“ re
daktorius; kun. J. Paškaus- 
kas ir kiti. Taipgi bus muzi- 
kalė programa.

Visus apylinkės lietuvius 
kviečiame dalyvauti susirin
kime. Padarykime jį didžiau 
siu, kokie yra buvę Rose
lande. Pasirodykime gerais 
Lietuvos patrijotais. Visi 
pasižadėjusieji kalbėtojai y- 
ra daug pasidarbavę Lietu
vos labui ir dabar daug dir
ba jos gelbėjimui. Bus svar- 

I bu išgirsti, kokis likimas 
laukia Lietuvos po karo.
Rengimo komisija: S. Dora 

bro, P. Karžikauskas, A. Nor 
butas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Kun. S. Gaučas $2.00, P. Pra Į Lapkr. 7 d. įvykęs Atei- 
tikaitė $5.00, Kulbienė $2.. tininkų draugovės susirin- 
Po $1.00 aukojo: dr. Stulga, kimas buvo svarbus savo 
Stanevičienė, Vaišnorienė, B. nutarimais. Susirinkimui pir 
Naujokienė, Knabarnakštis, 
Kašdailienė, Budris, Junevi
čienė. Kazlauskas, Rapolavi- 
čienė, Deržinski, Fisher, Man 
kus, Juška, Butkūnas, Moc
kus, Krėvė, Mačiulis, Lapins 
kas, Puišis, Antanaitienė, 
Risginas, Klevinskienė, Ma
žeika, Puidokienė, Kaziūnai- 
tė, Uksas, Jurgelėnas, šiu- 
ras, Vainauskas, Balčiūnai
tė, Petrauskienė, Tarutis, N.
N., N. N.

Visiems aukotojams, dar
buotojams, lošėjams, atsilan 
kiusiems į labdarių 5 kuo- Barauskas. Nutarta po kiek 
pos vakarą ir gausią para- vieno parengimo, iš kurio 
mą, širdingiausiai ačiū. gaunama atlyginimo už pro- 

Valdyba gramą, atitinkamai atlygin- 
------------------------------------- ti mokytojams.

mininkavo Vincas Samoška 
ir sekretoriavo Onutė Pet
rošiūtė. Vienbalsiai buvo 
priimta į draugovę du nau
ji nariai: Pranas Bumbliaus- 
kas ir Sofija Samaitė. Taip 
pat buvo priimtas meno mė
gėjų grupės statutas. Atei
tininkų draugovės meno mė
gėjus sudaro trys grupės: 
šokėjų, dainų ir vaidybas. 
Kiekvienai grupei išrinkti 
mokytojai: dainų — Ona 
Piežienė, šokių — L. Zaikie- 
nė ir vaidybos — kun. K.

visuomenė greit galėtų su
dėti. Tik reikia truputį dau
giau gerų .norų, pasiaukoji
mo ir daugiau padirbėti.-Ti
kimės, kad šių metų labda
rių seimas daug prisidės, 
kad sukelti tokią pinigų su
mą, kokia reikalinga, ir ne- , 
trukus prieglaudą įrengti. J 
Todėl pasirūpinkime, kad 
šis seimas būtų gausingas 

i ir kad jis vainikuotų mūsų 
visų metų darbus.

A. Valančius, pirm.

rybės darbais, kurie J. E. Turėjome kelis centro
parengimus (vakarus Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj, ku 
rie puikiai pavyko. Padarė
me senelių prieglaudai gra
žaus pelno ir aukų surinko
me. Visi centro piknikai taip 
jau praėjo dideliu pasiseki
mu ir juose buvo padaryta 
daug naudos.

Praeitais metais ir kitų 
darbų atlikta. Pataisyta lab
darių ūkio kai kurie trobe
siai, įvesta pagerinimų, įtai
syta. laikinojoj prieglaudoj 
jauki koplytėlė.

šiuo metu Labdarių Są- 
| jungos ižde yra keliolika 
I tūkstančių dolerių. Kad į- 
taisyti jau pastatytos prie
glaudos namo vidų reikia 
apie 60 tūkstančių dolerių.

arkiv. Stritch yra arčiausiai 
prie širdies. Jo Ekscelenci
ja yra labai susirūpinęs mū
sų statoma senelių prieglau
da. Mes patys gi dar dau-

.i

t

gaunama atlyginimo už pro-—

Centro susirinkimas
Labdarių Sąjungos centro 

susirinkimas bus trečiadie
nį, lapkričio 24 d., Šv. Kry
žiaus par. salėj, 7:30 vai. 
vakare. Prašome susirinkti 
ne vien tik labdarių kuopų, 
bet ir kitų organizacijų bei 
draugijų atstovus ir veikė
jus, kad tinkamai prisireng
ti pasitikti J. E. arkivysku
pą Samuel A. Stritch, kuris 
atvyks į seimo (lapkričio 28 
d.) iškilmingas pamaldas.

A. Valančius, pirm.
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\eišmesklte savo senų Išd8v8tų rakto* 
•ių, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVAR.ANTL’OJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį patrinkimą vt 
šokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZUSAMS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE MIS

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, ‘tS

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Artinantis Kalėdoms atei
tininkai neužmiršo nė savo 
narių, tarnaujančių Dėdei 
Šamui. Nutarta kiekvienam 
nariui, tarnaujančiam ka
riuomenėje pasiųsti po dole
rio vertės dovanėlę. Tam į- 
vykdyti išrinkta komisija iš 
A. Navikaitės, A. Petroko, 
V. Samoškos ir B. Vančy- 
tės. Dabar ateitininkų

bronchial 
COUGHS!

D«« To Coldt or Bronchial Irritation
Stop today at any gond drug store and ask for a 

bottle of Buckle, s CANADIOL Muture (triple 
acting). Take : couple of srpa at bedtim*. Feel 
its instant powerful effective action sp-ead thru 
throat, head and bronchial tubes lt starte at 
once to loosen up thick, choking phlegm. soothe 
raw membranos and make breathing easier.

Don’t wait—get Buckley’s Canadiol today. You 
relief instantty. Only 45o—all druggists. •

2X!<±! Kalakutu
REGULAR DEMOCRATIC ORGANIZATION 

OF CICERO 
PADĖKONĖS DIENOS

(THANKSGIVING)

KARNIVALE IR BAZARE

Sekmad. popiet ir vakare, Lapkr. (Nov.) 21 d., 1943
CICERO STADIUM
52nd Avė. ir 19th St. - Cicero

r-—z
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PASIRUOŠĖ DIDELIEMS ŽYGIAMS

Minėkime istorinį

I

1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš Lietuviu 
Demokratu veiklos

Lietuvių Demokratų Lyga, 
Cook County, prieš pora sa
vaičių laikė susirinkimą, kur i 
buvo paliesta ir aptarta s v ar 
beani reikalai lygos, Lietu 
vos bei Cook County lietu
vių labui.

Iš pranešimų pasirodė, 
kad lyga nesnaudžia. Dabar
tiniu laiku geram stovy ir 
turi politikoj susipažinusių 
lietuyių, kurie bendrai 
lyga veikia.

Komisija pranešė, kad 
gruodžio 4 d., 7:30 v. vak. 
Marąuette svetainėje įvyks 
lygos “Victory Night” (pa
rengimas) ir įteikta wardųi 
valdyboms tikiętai platini
mui. Tikietai po 25 centus. 
Parengime bus užkandžio, 
gėrimo, karo bonų laimėji
mai.

Programa bus įdomi ir 
patri j otiška: demonstraci j a 
Raudonojo Kryžiaus darbų, t 
muzikalė programa, judamie } 
ji paveikslai, muzika ir ki-. 
tokių įvairumų. Marąuette 
Hali randasi adr. 6908 So. 
Western Avė.

Rengėjai ir lygos štabas 
pasirengę priimti atsilanku- 
sius su malonumu. S. G.

VALANDOJE

PER.SONAX.IZED MEMORlAJLS AT NO ADDITIONA1. COST! 
PARTICVUAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODŪCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 ra.)

■■■rarairaBraMraHMaranBaraaMB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų darbuotės

Bridgeport — Tėvų Ma
rijonų 10 skyriaus susirin
kime lapkričio 12 d., svars
tyta daug naudingų dalykij.

Šis skyrius susideda iš' 
darbščiausių narių. Jame 
vadovauja nepaprastos ener
gijos pirm. A. Vaišvilienė.

Skyrius rengia vakarus 
Marijonų vienuolyno naudai, 
vietos parapijos naudai ir 
visuomet išeina su geromis 
sėkmėmis.

Sekantis susirinkimas bus 
metinis. Užtat visi nariai tė- 
mykite dieną ir susirįpkite, 
nes bus kas nors nepapras
to.

Nutarta gruodžio 12 d. ei- salos nacius. (Acme-Draugas telephoto) 
“in

21 d. su bažnytinėmis iškil- corpore”. Turime rūpintis ir 
mamis šv. Jurgio bažnyčioj, dvasiniu turtu, nes gyvena- 
Bridgeporte. 11 vai. ryto bus me laikus, kuriuose daug rū- 
iškilminga suma. Pamokslą 
sakys svečias iš New Yor- 
ko, kun. Jonas Balkūnas, 
Kunigų Vienybės sekreto
rius. Pamaldose dalyvaus 
Lietuvos ministras Vašing
tone, Povilas Žadeikis, ir 
pulkininkas Kazys Grinius, 
Lietuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis ir kiti.

6 vaL vakare, Šv. Jurgio tuvos sukaktuves.
_____ _ _ ■ ■

■ — ■ ■ —

NULIŪDIMO

(P. Čižausko, LRKSA Chi 
.cag-o apskr. pirmininko ra
dio kalba) -

Šįmet sueina 50 metų nuo 
Kražių skerdynių, kurios su
krėtė ne tik visą Lietuvą, 
bet ir užsieniuose nuskam
bėjo.

Kražių skerdynių įvykis 
parodo dar vieną vaizdą iš 
daugelio, kaip lietuvis mo
ka aukotis ir ginti savo tė
vynę ir visą, kas jo širdžiai 
brangu. Nevienas ir šioje ša
lyje yra, kuris tą įvykį ma
tė. Ne vieno giminės ir drau
gai yra žuvę nuo kazokų na- 
gaikų.

Toji liūdna sukaktis bus 
minima Chicagoj, lapkričio ti prie šv. Komunijos

I

Graikų parašutistai iš garsios brigados, kurios šūkiu 
yra “Veik, arba mirk”, pasiruošę britų lėktuvais skristi 
į Samos salą, Dodecanese, kad padėti britams išvyti iš

Kreipkitės į *

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODEKNlfiKOb KOPLYČIOM
JC8Ų PATOGUMUI

1410 Soutb SOth Avenue Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus n 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

pinamas! žemiška laime, o 
amžinoji mūsų tėvynė ma
žai kainuojama. Užtat ar- 
tinkimės visi prie šios lai
mės uosto.

vakare ras pasitenkinimo.
Po programos bus šokiai, 

vaišės. Komisija

Kęstufiečių vakaras
Kęstučio Pašalpos kiūbas, 

vadovybėj sumanios valdy
bos, ne tik suvaldo Maskvos 
parazitus, bet ir daug, daug 
atlieka patrijotinių darbų.

Dabar vadovybėj darbš
taus komisijos nario Kun- 
draškos, stropiai rengiama
si prie vakaro, kuris įvyks 
sausio 9 d., Lietuvių audi
torijoj.

Bus atvaidinta patriotinis 
veikalas. Dalyvaus kęstutie- 
čių choras, kuris yra gera? 
išsilavinęs. Užtat ne tik na
riai, bet ir pašalinė publika

į

ŽENKLAISkyriaus korespondentė

Paraginkite savo pažįsta

Rankose!

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPV 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ ■ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.'

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

M MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
k 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTehrook 3645 Tel. REPublic 4298
H VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

I

l
3319 LITUANICA AVĖ.

į i

PRAISED 
FROM 
COAST 
TO 

COASTI

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

COUGHS
Dm« To Cold i or Iroechiol irritetfoii

Hoi’l good for tha poopto of U. S. A. 
Ctnadi'a grMtMt cough medicina i» nar> being 
made and aold r.ght here, and d you have any 
doubt about what to take th« wmter for the corn. 
mon cough or bronchial irritation get a bottle a! 
Buctoe/a C ANADIOL Mnrture, You wor't be diooo- 
pointod— it* a different from anything efae you ever 
ueed—one iittle atpend you get inetant aetien. Only 
44c—ell SatiefacLon or mansy bsck.

No matter what vou’ve tried vritheut 
Buccess for unsightly surface pimplea, 
blenrishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor'e formuia—powerfully soothing 
Liauk: Žemo—which auicidy relieves 
itching soreneas and starte right in to 
heip nature promote FAST bealing. 
30 years continuous success! Lot 
Zerno’s 10 different marveimudy effee- 
ti-ze ingredients help YOUR skin. 
Ab» ointment forto. Severe caaes 
may need Katra Strenzth Žemo.

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th ST. ____________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

A

aDskncio, RamygalosGimė Lietuvoje. Kilo is Panevėžio

Kūnas bus pašarvotas namuose, 810 So. Victory St., Wau- 
kegan, UI., Tel. Majestic 5184.

Laidotuvių direktorius John Salata, Telef. Majestic 1220.

vių visuomenę atsilankyti tą 
vakarą į Bridgeportą ir ben
drai paminėti istorines Lie-

parapijos salėj bus atvai
dintas tam momentui pri
taikintas veikalas “Pajūrio mus, kad jie užsisakytų įdo- 
auka’’. Veikalą vaidins jau miausią laikraštį “Draugą” 
plačiai Chicagoj žinomi Atei 
tininkų draugovės artistai- 
mėgėjai. Be to, jie pašoks 
ir lietuviškų tautinių šokių. 
Moterų Sąjungos 21 kuopos 
choras, iš Town of Lake, 
praktikuojasi pada i n u o t i 
naujų liaudies dainų. Cho
rui vadovauja žinoma pianis- 
tė-muzikė Ona Skiriūtė-Met- 
ricks. Kalbės svečiai — mi
nistras P. Žadeikis, kun. J. 
Balkūnas, vėliausiai iš Lie
tuvos atvykusi A. Bulotienė, 
duos paskaitą ryšium su Kra 
žiu ir dabartinėmis skerdy
nėmis, kokios vyksta nacių 
okupuotoj Lietuvoj ir kurių 
dalį ir jai pačiai teko pergy
venti; taip pat dalyvaus pik. 
K. Grinius, Lietuvos Tauti
nės Tarybos pirmininkas iš 
New York o, dr. Daužvardis 
ir kiti.

Taigi, šiuo nuoširdžiai 
kviečiu visą Chicago lietu-

VINCENTAS ZuPKUS
Mirė Loretto ligoninėje Lapkričio 16 d. 1943 m., 3:45 vai

ryte, sulaukęs 76 metų amžiaus.

parapijos, Naujasodžiaus kaimo. Amerikoj išgyveno 58 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Vincentą marčią Ireną ir

jų šeimą; 4 dukteris Oną Sutkienę ir žentą Antaną, Viktoriją 
Andrulienę ir žentą Juozapą, Liudviką Mickienę ir žentą Vik
torą ir visų jų šeimas ir Seserį M. Vincentą (Šv. Kazimiero 
vienuolyno); 10 anūkų ir 2 pro anūkų, ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Lapkričio 19 d. 1943 m. Iš 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv, Balti-amiejaus para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Wauke-
gan, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai,
Pro anūkai ir Giminės.

PIRKITE KARO BONUS! !
(

Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.) 

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA I

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

U.S. lėktuvai puolė 
laivus prie Hong Kong

CHUNGKING, lapkr. 17. 
—Gen. Joseph Stillwell šta
bo pranešimas sakė ameri
kiečiai lakūnai pirmadienio 
naktį bombavo japonų laivus 
ir Kowloon uosto apylinkę, 
prie Hong Kong. Tokyo ra
dio vakar pranešė, kad Hong 
Kong buvęs bombuotas, bet 
teigė jog nuostoliai buvę 
maži.

Biuletenis taipgi sakė Mit 
chell bomberiai atakavo lai
vus prie Fort Bayard, Kwan 
gchowan pusiausaly, Kinijos, 
pietiniam krante virš Hai- 
nan salos.

X

Keroki t karo pastangas per 
rinkimą ir perdavimą viso
kiausio metalo atatinkamom 
įstaigom.

A 

STANISLOVAS JOCIUS•
Gyveno: 9812 S. Leavitt St. 
Mirė, lapkr. 16 d,, 1343 m., 

11:15 vai. ryte, sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ Tau
ragės apskr., š lalės par.. Bal
ai,; kaimo. Amerikoj išgyveno 

-.50 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

>nioięrj Uršulę (po tėvais Er- 
caftė); sūnų Walter ir marčią. 
Margaret ir jų šeimų; 4 duk
teris Marijoną ir žentą Sta
nislovą Piktužius, Philomeną 
tr žentą Kazimierą Grigus, 
Mortą ir žentą Juozapą Poi- 
shius, ir Bronislavą ir žentą 
foną Parker; 8 anūkus; sese
rį Antoinette Johnson ir jos 
šeimą; ir Kaug kJtų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, «812 So. 
Wrstern Avė. LaidrtuvSs įvyks 
šeštad.. lapkr. 20 d. Iš ko- 

i plyčios 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas J šv. Kryžiaus parap. 

■bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už. velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.»

Nuoširdžiai kviečiam- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Dukterys. Marti. Žentai, Anū
kai, Sesuo ir Giminūs.

Italei. dlrekt. Ant B. Pet
kus. telefonas Grovehill 0142.

PASKUTINIS

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

DOCTORbAfcE«ūdQUU»
GREAT SUCCE3S FOR

SKIN TROUBLES
(extem«l!y caused)

PAGERBIMAS LACHAWICZ IR SUNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YAKDS 4908

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną tr Nakt*

4MM7 8OUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
<882-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 9727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vak Pirmai! ir Ketvirtad. vak. 

it stoties WGES (1390), ra Povilu Aaltimieru.

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., lapkr. 17, 1943

a Lietuviai Kariai Kovoje uz u. i. 
ąf laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

ROSELANDO LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENĖJE

• Visų šventų lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, Fen- 
ger high school ir College of 
Advanced Traffic. Priklausė 
prie Junior Traffic Club ir 
L. Vyčių.

Pfe. Joseph Aliosius, prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo 
kariuomenę, di* bo Office 
Chicago Bridge ir Iron Com
pany.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Jonas 
ir Marcelė Alijošiai, gyvena 
10918 S. Vernon avė.

Joseph A. Aliosius yra ne
vedęs. Dabar jis randasi 
Fort Custer, Mich.

i

Pfc. Joseph A.iosius

Pfc. Joseph A. Aliosius 
gimė 1923 metais, liepos 1 
dieną. Ccllinsville, DI. Baigė

Herojus chicagietis

Nepaprastas pasišventimas jūroje
Kur pažvelgsime, rasime 

daug nepaprastų ir heroiš’Tų 
pavyzdžių Vienas iš jų kal
ba apie chicagiečio heroiz
mą pietų Pacifike. Tuo hero
jų yra kapitonas John P. 
Long, kuris yra teisėjo John 
P. McGoorty anūkas.

Kapitono Long motina, 
Mrs. M. E. Long, 2468 E. 
72nd str., gavo nuo savo sū
naus d augo leitenanto O. 
D. Keep laišką, kur’ame jis 
aprašo jos sūnaus heroizmą. 
Lt. Keep yra Marine Corps 
narys.

Kapitonas Long plaukė 
per šėlstančią ir : 
jūrą išge’bėti vieną iš trijų toiaą jack'ijohn) Lond ati- 
armijos vyrų, kurie bandė 
plaukti į krantą, kai laive
lis apsivertė tris mylias to
lumo nuo kranto.
MANĖ, JOG KAPITONAS
DINGĘS

“Mes laukėm, bet nebuvo 
garso iš Jack”, — sako lei
tenantas laiško dalyje, — “ir 
mūsų šv.esos lemputės noga- greitai ir jį (kapitoną) pa- 
lėjo jo pamatyti. Laikas bė- šie’ ėm. Jis galėjo užsįkabin- 
go ir mes pradėjom nustoti ti už laivelio, bet mes užde- 
vilties. Paskui guminis lai- jom ant jo r’ešų virvę, kad 
ve is buvo atmestas man, kai jis nenuslystų į apačią, kai 
mes išgird.m paga bos šauk- miš ųngis palies. Paskui pa- 
smą už antros uolos. i ėmėm korpora’ą ir po to ii-

Lt. Keep’ui ir jo draugui 
pasisekė laiveliu perplaukti 
per smark’as bangas.

“Buvo tamsu, kaip juodas 
rašalas, tik matės šviesos 
nuo kranto ir dūžtančios 
baltos bangos. Laivelis bu
vo skylėtas ir sunku buvo 
jis valdyti, bet mes smarkiai 
iriamės ir staiga pamatėm 
galvą vandenyje, kokią-šim- 
tą jardų priešakyje. Mes ma
nėm, jog tai buvo Jack, bet 
tai ne jis buvo.”

ATIDAVĖ KORPORALUI - 
LIFE JACKET

Tai buvo jaunas korpora- 
audringą jag, pasakė, kad kapi-

davė jam life jacket ir sau
giai jį prie jo pririšo. Jis ga
lėjo laikytis vandens pavir
šiuje. Jack buvo kur tai už
pakalyje, kentėjo nuo mėš
lungio (raumenų traukimo). 
Tai buvo kapitono Long bal
sas, kurį jie girdėjo.

“Mes iriamės pašėlusiai

ŠEIMININKES! IR TĄ PATĮ PADARYKITE Sveikiname sąžiningumą

Jaunuolis 11 metu amžiaus rado bran 
genybes, jis gavo 1,000 dolerių radybų

New York. — Bobby Own- 
ley, 11 metų amžiaus, dėjo į 
banką sutaupąs, iš penkių 
dolerių savaitinės algos. To- 

į j o jaunuolio sąskaita banke 
smarkiai pakilo, kai jis gavo 
pereitą antradienį tūkstantį 
dolerių.

Vienuolikos metų jaunuo
lis prieš keletą dienų prie 
banko rado maišiuką, kuria
me buvo trys deimantiniai ! 
žiedai, deimantinė špilkutė 
ir deimantiniai karoliai.

Jis rastas brangenybes, 
turinčias $115,000 vertės,

C?

tėvas surado brangenybių 
savininkę Mrs. Pauline 
Weiss, kuri eina septynias
dešimtus metus. Bobby ati
davė tąjį brangenybių mai
šiuką savininkei Mrs. Weiss, 
kuri atsigręžusi apdovanojo 
jaunuolį su naujomis devy
niomis šimtinėmis ir dviem 
naujom penkiasdešimtinėm. 
Taigi jaunuolis gavo radybų 
tūkstantį dolerių.

X Leščiauskų vaistinėje, 
3337 S. Morgan St., Bridge
porte, šiomis dienomis kilęs 
gaisras padarė nemažai nuos 
tolių. Vaistinės vedėja yra 
Leščiauskų duktė Jadvyga.

X Kražių skerdynių va 
karo bilietus paėmusieji par 
davinėti komisijos prašomi 
grąžinti prieš sekmadienį (o 
sekmadienio vakare būtinai)

Malonu pabrėžti, jog yra tiems, iš kurių kas yra paė- 
sąžin ngų jaunuolių, kuriems. m?s pardavinėti iš anksto, 
sąžiningumą įkvepia jų tė
vai.

i VJames H. Doolittle, žmona lakūno, kuris bombardavo padavė savo tėvui. Jaunuolio
ašį nuo pat Tokio iki Viduržemio jūros, savo virtuvėje 
pasikabino oficialųjį “Food Fights For Freedom” plaka
tą, kuris šį mėnesį bus krautuvininkų išdalintas pirkė
jams, kaipo skatinamoji priemonė informuoti kiekvieną 
amerikietį apie maisto svarbą karui. Tas plakatas pri
mins kaip vartoti maistą sėkmingai. Plakato šūkis: “Ga
mink, konservuok, dalinkis ir būk sąžiningas su maistu, 
kad paskubintum mūsų vyrų grįžimą” daug reiškia po- 
niai Doolittle, nes karas išsklaidė ir jos šeimą. Ji pati ga
mina. jų valgius, kada jie visi susirenka į krūvą ir giriasi, 
kad niekad nėra turėjusi virėjos.

Mergaitė radusi $1,600 
gavo rūbus kaip 
atlyginimą

South Bend, Ind. — Pen
kiolikos metų amžiaus South 
Bend mergaitė pereitą ant
radienį turėjo naujus rūbus 
už $115, ir Mrs. Bessie Ne
gus, iš Grand Raplds, Mich., 
gavo atgal $1,485, iš $1,600, 
tuos pinigus moteriškė buvo 
pametusi taxicabe prieš de
šimt dienų. Mrs. Negus prieš 
keletą dienų gavo laišką ir 
tame laiške buvo $1,300. 
S.untėjas laiške parašė, jog 
tris šimtus dolerių pasilieka 
sau kaipo atlyginimą už tei
singumą. Policija pareiškė, 
jog atlyginimas buvo nukirs
tas iki $115, kai mergaitės 
tėvams kilo įtarimas dėl 
naujai nusipirktų rūbų. Mer
gaitės tėvai sužinojo, jog ji 
rado pinigų. Mergaitė dar 
turėjo $185, kuriuos grąžino 
Mrs. Negus’ai. Bet mergaitė 
dar turi savo naujus rūbus.
I___________________

Lietuvis bombardavo 
Rumunijos aliejaus 
laukus

1,548 oficerių ir kareivių 
dalyvavo Ploesti aliejaus 
laukų, Rumunijoje, užpuoli
me iš oro. prieš trejetą mė
nesių, jų skaičiuje 58 vyrai 
buvo iš Chicagos ir jos apy
linkės, ir 44 vyrai dalyvavo 
iš kitų Dlinois vietų. Iš Chi
cagos apylinkės 18 vyrų 
dingusiųjų sąraše.

Ploesti aliejaus laukų 
puolime iš oro dalyvavo
tuvis staff sergeant Antho- 
ny J. Rauba, iš Chicago 
Heights. Pranešama, 
Rauba toje kovoje yra 
gęs.

X Pulk. K. Grinius, Lie
tuvių Tautinės Tarybos pir
mininkas, kun. J. Balkūnas, 
Kunigų Vienybės sekreto
rius, ir daugiau iš Rytinių 
valstybių svečių atvyksta į 
Chicago lapkričio 20-21 die
nomis dalyvauti svarbiame 
Amerikos lietuvių visuome
nės vadų pasitarimuose.

X Marąuette Park lietu
viai ateinantį sekmadienį va
karienę valgys ne namie, bet 
parapijos salėj, nes tai bus 
metinė parapijos vakarienė, 
barbecue s+ilium. Per vaka
rienę bus išpildyta graži 
programa, o po visam bus 
pasilinksminimas ii šokiai.

X Sąjungietės Marąuette 
’ Park šiomis dienomis labai 

yra užimtos ruošimu para
pijos metinės vakarienės, ku
ri bus sekmadienį, lapkričio 
21 d., parapijos salėj. Vaka
rienė bus nepaprasta, nes 
“barbecue style”.

X A. Daugirdas, genera- 
gys išpiovė pluklu užpakali- linis dienraščio “Draugo” a- 
nio lango užtvarą ir įėjo į 
krautuvę. Apie tai pranešė 
Mrs. Grace Fagot policijai, 
pereitą antradienį.

Pavogė moters papuo
šalą už $30,000

Pereito antradienio vaka
re vagis apvogė Mrs. Lois 
Mandel Ambassador East 
viešbutyje. Vagis paėmė tos 
moters brangakmenių už 
$30,000 iš kambarių, kur ji 
buvo sustojusi. Jos vyras 
yra Detroit Lions profes- 
sional football team savinin- 
kas ir biznierius.

Mrs. Mandel pasakė Hud- 
son avė. policijai, jog ji pa
liko penktojo aukšto aparta
mentą neužrakintą 6 vai. va
kare, kai ji nuėjo su savo 
sūnų Stephen. 5 metų am
žiaus, valgyti į Buttery, Am
bassador West. Kai ji sugrį
žo po valandos, jos brang
akmeniai buvo dingę, bet 
penkių tūkstančių dolerių 
vėtės žebenkščių paltas, ku
ris buvo padėtas ant lovos, 
nebuvo paliestas.

Brangenybių dėžutėje ‘bu
vo deimanto ir emeraldo 
brace’etai $9,570 vertės, įosr , -

din $6,600 vertės penkių karatų 
, žiedas, deimanto-emerald, 
žiedas už $3,850 vertės, au
sų papuošalai, braceletai ir 
krūtinės papuošalai mažes
nės vertės.

Moters vyras, Fred L. 
Mandel, kuris turi biznį 
Detroite, pareiškė, jog bran
genybės buvo apdraustos.

yra

uz- 
lie-

Susirašinėja
Miss Veronica Glowicki, 

17 metų amžiaus, 3928 But- 
ternut st., Indiana Harbor, 
parašanti bendrai 15 laiškų 
į dieną kareiviams, esan
tiems įvairiose Jungtinių A-

gai plaukėm į krantą ir jį merikos Valstybių vietose ir 
pasiekėm. daugeliui svetimose žemėse.

“Man linksma pasakyti, Ji pareiškė, jog laiškais pa- 
og Jack savo jėgas atgavo laikanti vyrų moralę ir taip 

ir neužilgo po to galėjo pat savo. Jinai susirašinėja 
ai. ščioti. Gal būt jis para

šys jums pilną to įvykio 
istoriją, bet aš abejoju.”

Šis kapitono pavyzdys te- 
paskatina ir mus daugiau 
mkotis dėl artimo.

I

Atendantas Bert

Nudavė kosfumerius 
ir apvogė

Du vagys, apsirengę ka
reivio ir sailoro uniformo
mis, paėmė $36 ir penkis ga
lonus gazolino iš Wilson- 
Sheridan Garage, 915 Wil- 
son avė., anksti pereitą tre
čiadienį.
Mayfield, 4733 Calumet avė., 
pranešė apie tai Town Hali 
policijai. Mayfield pasakė, 
jog vyrai įvažiavo į garažą 
ir nudavė kaipo kostume
rius, jis pripylė jiems gazo
lino į tanką. Tada vienas 
atstatė ginklą prie jo šono, ’ 
kitas tuštino pinigų registe- 
rį, — jis pasakė.

♦

Apvogė krautuvę
Vyriškų rūbų buvo pavog

ta už $1,000 iš krautuvės, 
9236 Cottage Grove avė. Va-

I
gentas, po sėkmingo vajaus 
Kenosha, Wis.; šiomis die
nomis darbuojasi tarpe Ra
tine, Wis., lietuvių. Visi dnr. 
“Draugą” dabar priima į sa
vo namus, kaipo įdomų sve
čią, kasdien papasakojantį. 
daug žinių iš viso apskrito 
pasaulio.

X Chicago tautinės gru
pės kelia fondą nupirkimui 

’ Amerikai kreiserio. Lietu
siai irgi dedasi prie to fon
do. Karo bonų komitetas jau 
sukėlė virš milijono dolerių

X Ona Piežienė pakvies
ta viešnia-soliste Suvalkie
čių mišraus choro ruošia
mam vakare, lapkr. 21 d.. 
Lietuvių Auditorijoj, kur 
programa prasidės 5 vai. 
popiet, 
svečias 
kis. Šį 
muzikė

Pavogė revolveri
Raleigh W. Kline, skalbyk

los savininkas, 5508 Dor- 
chester avė., pranešė polici
jai pereitą antradienį, jog 
vagys įsibrovė į jo skalbyk
lą ir pavogė $30 ir revolve
rį. Tai yra pirmoji vagystė 
jo keturiasdešimt metų biz- 

' nyje.Vėl dalino pinigus
Toronto, Ont. — Harry F. 

McLean, iš Merrickville, 
Ont., pereitą antradienį ap
lankė Toronto karišką ligo
ninę antrą kartą šį mėnesį 
ir išdalino ligoniams po šim
tą ir du šimtus dolerių Ma
noma, 
niams 
Prieš 
Harry
“Well, tai yra vilkas, vyrai, 
man paliko tik vienuoliką 
centų.

Apvogė gazolino stotį
William Medjes, gazolino 

stoties savininkas. 4258 Els- 
ton avė., pereitą antradienį 
pranešė, jog buvo pavogta 
iš gazolino stoties už $309 
vertės automobilio dalių ir 
nenustatytas skaičius gazo
lino racionavimo kuponų.

48 kareiviais.su

Pakviestas taip pat 
solistas K. Pažare- 
chorą veda žinoma 
O. Skiriūtė-Metriks

jog jis išdalino ligo- 
daugiau kaip $5,000. 

išeinant iš ligoninės 
F. McLean pasakė:

Botanikų jau yra užregist
ruota 793 skirtingos rožių 
rūšys.

užpakalyje savo namų, anks
ti pereitą antradienį. Nelai
mė įvyko dėl carbon monox- 
ide gazo iš jo automobilio.

Nicholas Wittmer, 39 me
tų, 5119 South Lavergne av., 
buvo rastas miręs garaže,
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Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų-

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

Telefonas SEELEY 8760

ClATT

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

vagys
Du stiprių rankų vagys 

perga ėjo Edwardą Rzepką, 
1627 Humboldt boulevard, 
užpakalyje 1938 North avė., 
pereitą antradienį, ir paėmė 

i iš jo $40 ir laikrodį.

HULLY
CHEK J
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