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NUSKANDINO 2 JAPONU KRUZERIUS
BOMBOS KRITO ANT VATIKANO

Vatikano radio patvirtino nacių žinia
LONDONAS, lapkr. 7 —1 

Vatikano radio patvirtino 
žinią, kad keturios bombos 
užvakar naktį krito ant Va
tikano. Vokiečių kontroliuo
jamas Romos radio buvo 
anksčiau pranešęs apie tai. 
Vatikano radio perdavė 
Osservatore Romano laik
raščio žinią, kad smarkiai 
nukentėjo mozaikos dirbtu
vė ir gubernatoriaus palo- 
cius. Pranešimas taipgi sa
kė, kad labai apgailestauja
ma ' sulaužymas Vatikano 
neutraliteto, kurį visi pri
pažįsta ir kuris saugo vi
so pasaulio tikėjimą laisvę.

Viena bomba krito netoli 
vandens rezervuaro, kita 
kampe tarp gubernatūros 
bažnyčios ir Vatikano raš
tinių, trečia mozaikos dirb
tuvėje ir ketvirta ant pa
kalnės vedančios į Piazza 
Santa Maria, netoli Kardi- 
nolo prezidento rezidenci
jos.

Nežiūrint jų storumo, mo- miesto ar katedros.

zaikos dirbtuvės lubos įg
riuvo. Visi pastatai prie 
Piazza Santa Maria buvo 
apgadinti, kaip ir Vatikano 
bazilikos Langai.

Romos radio pranešimas 
sakė Šventasis Tęvos vakar 
apžiūrėjęs bombų padary
tus nuostolius. Pranešimas 
sakė Osservatore Romano 
rašęs, kad nežinomas lėktu
vas 8:30 valandą vakare 
skridęs virš Vatikano ir nu
metęs keturias bombas.

London Daily Express 
korespondentas sakė vokie
čių raportai, kuriuose są
jungininkai kaltinami už šią 
ataką, gali turėti sau tikslą 
duoti Hitleriui priežastį pa- ; 
siskelbti Popiežiaus ‘ • pro- (' 
tektorium.”

Britų radio sakė Italijos 
žmonės pakartotinai buvę 
įspėti, kad vokiečiai turi 
britiškų bombų, kurias pa
sinaudos savo tikslams, nu
mesdami jas ant Romos

I

Britai vėl atakavo 
Duesseldorf ir 
Hamburg miestus

-
LONDONAS, lapkr. 7 — 

Sunday Graphic atspausdi
no žinią iš Basle, Šveicari
jos, kuria sakoma britų lėk
tuvai vakar naktį atakavę 
Hanoverio, Duesseldorfo ir 
Hamburgo miestus Vokieti
joje.

Spėjama, kad vakar die
nos milžiniškoj atakoj ant 
nacių aliejaus centro Gel- 
senkirchene ir geležinkelių 
centro Muenstery dalyvavo 
bent 1,100 lėktuvų.

Mūsų lėktuvai buvo smar
kiai apšaudomi vokiečių 
priešlėktuvinių patrankų ir 
rado didelę opoziciją iš 
priešo lėktuvų. Bent 38 na
cių lėktuvai buvo nušauti. 
Amerikiečiai prarado 17 
lėktuvų.

Naciai atsilygino už są
jungininkų atakas skrisda
mi virš Londono nakties 
metu. Londone buvo duotas 
orinės atakos signalas, bet 
nebuvo matyta jokių lėktų 
vų.

I

Karalius nenori Croce, 
Sforza vyriausybėje
NEAPOLIS, lapkr. 7 — 

Italijos karalius Viktoras 
atsisakė užgirti priėmimą 
grafo Carlo Sforza ir Bene- 
detto Croce Badoglio kabi
netan, ir Badoglio nutarė 
neorganizuoti koalicinės vy
riausybės iki sąjungininkai 
neužims Romos. Sakoma 
karalius nutaręs neabdikuo- 
ti.

\z

RUSŲ KARIUOMENES VAROSI VAKARUOSNA

I

Ispanija pasiaiškina 
apie telegramą
MADRIDAS, lapkr. 7 — 

Ispanijos užsienių reikalų 
ministras, grafas Francisco 
Gomez de Jardam, užgynė 
teigimą, būk jo telegrama 
Jose P. Laurel, prezidentui 
japonų sudarytos Philippi- 
nų vyriausybės, reiškusi Is
panijos pripažinimą tos 
valstybės. Anot jo, ta tele
grama atsakyta į Laurel te
legramą Premjerui Franco, 
kuria išreikšta filipiniečių 
meilė Ispanijai.

žemėlapis atvaizduoja rusų ofensyvos kelią į vakarus 
ir pietus. Rusai jau užėmė Kievą, ir atakuoja Kherzoną, 
pistuose skers Dniepro. Sakoma pasitraukią rusai pasie
kia Bulgarijos Juodosios jūros krantą. (Acme-Draugas). 

RUSAI UŽĖMĖ 60 KAIMU UŽ KIEVO
Artinasi prie Latvijos ir Lenkijos sienų
LONDONAS, lapkr. 7 — 

Rusų kariuomenė vakar už
ėmė Kievą, įsiveržė Kry- 
man iš rytų pusės, ir įstei
gė pozicijas Kercho pusiau- 
saly į šiaurę ir pietus nuo 
Kercho miesto.

Į vakanis ir pietus nuo 
Kievo rusai užėmė suvirš 60; 
kaimų, ir dabar randasi a-! 
pie 130 mylių nuo Lenkijos. į 
Naciai dabar neturi 
naturalės barjeras 
Kievo ir Lenkijos, 
dabar veikiausiai

, pasiekti Dniestro 
Rumunijos, kad 
naciams kelią iš 
užlankos.

Vokiečiai pripažino, kad 
rusai įsteigė pozicijas Kry
me skers Kercho pratakos.

Šiaurėje, rusai atmušė 
kontratakas, kuriomis na
ciai bando apsaugoti Kri- 
voi Rogą. Prie Kerzono, sa
koma vokiečiai pasitraukia 
nuo rusų apšaudymo iš upės 
kitos pusės.

žinia iš Stokholmo sakė 
vokiečiai ir rumunai inžinie
riai skubiai stato naujas 
tvirtoves pagal Bugo upę. 
Šiaurryčiuose, rusai prasi
mušė per didelę nacių opo
ziciją užimti geležinkelio 
stotį netoli Latvijos sienos.

I

i

jokios 
tarpe 
Rusai 

bandys
upę prie 
uždaryti 
Dniepro

7 —
darbi- 
dirbtu- 
darbų. 

dėl

Fordo dirbtuvę
DETROIT, lapkr. 

Vakar vakarą 5,950 
ninku Fordo Rouge 
vėje grįžo prie savo
Jie buvo sustreikavę 
muštynių tarpe užvaizdos 
ir darbininko. Unijos vadai 
sakė streikas buvęs ‘‘neau
torizuotas.”

I

CIUS PADĖTI JAPONU GARNIZONAMS RABAULE
Japonai sako nuskandinę lėktuvnešius

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
lapkr. 7 — Štabo praneši
mu, sąjungininkų lėktuvų 
atakos metu penktadieny iš
sprogdintas ir nuskandin
tas didelis japonų krūzeris. 
Ketvirtadienio naktį, 22 my
lias nuo Kavieng, Liberator 
bomberiai nuskandino vieną 
lengvą priešo krūzerį ir 
bombomis apmėtė destroje- 
rj-

Gen. MacArthur ir Adm. 
Halsey vadovaujami lakū
nai sujungė savo jėgas ata
kuoti Rabaul, kur uoste ap
daužė 5 didelius priešo krū- 
zerius, du lengvesniuos krū- 
zerius ir du destrojerius. 
Orinėse kovose armijos ir 
laivyno lakūnai nušovė 26 
japonų lėktuvus, ir gal su
naikino 24 kitus. Lakūnai 
sako Rabaul uostas palik
tas liepsnose ir dūmuose.

Atakuoja aerodromus
Dauntless bomberiai pra

dėjo ataką puldami japonų 
laivus. Jiems priešintis pa
kilo 70 japonų. Dvidešimts ir 144 lėktuvus.

Japonai vėl siūlo 
Kinijai susitaikymą
WASHINGTON, lapkr. 7 

— Japonai tik ką pasirašė 
naują sutartį su Wang Chi- 
ng-wei (jų pačių sudarytą) 
vyriausybę Nankinge, ža
dėdami patraukti japonų 
kariuomenes iš Kinijos, 
kuomet karas bus baigtas ir 
bendra taika bus atstatyta 
tarpe tų dviejų kraštų. Ta 
sutartis matomai yra japo
nų netiesioginis bandymas 
sudaryti taiką su Chiang 
Kai-shek.

Japonai gręsia kiną 
Yangtze upės uostui 
CHUNGKING, lapkr. 7— 

Stiprūs japonų daliniai va
rosi gilyn Kinijos 
laukuosna, bendram 
varyme 90 mylių 
nuo Yangtze upės iki Tun- 
gting ežero.
mandos pranešimas sakė 
japonai gręsia Sungtze 
uostui prie Yangtze upės, ir 
pasivarė pirmyn daugumoj 
kitų sektorių Yangtzs-Tun- 
gting fronte.

I

ryžių I 
pasi- 1 

frontu

Aukštos ko- 
pranešimas 
gręsia

keturi jų nušauti. Kuomet 
po' to mūsų Lightning ir 
Liberator lėktuvai bombavo 
sandėlius ir reikmenų kro
vinius prieplaukose, tik 20 
japonų lėktuvų tepakilo ko
voti. Du jų buvo nušauti. 
Sąjungininkai prarado 9 
lėktuvus.

Sąjungininkų lėktuvai 
taipgi tęsia atakas ant ja
ponų Buin ir Buka aerod
romų Bougainville saloje ir 
apgadina juos greičiau negu 
japonai spėja juos pataisy
ti.

NEW YORKAS, lapkr. 7 
— Tokyo radio pranešimas 
sakė dabar vyksta didelės 
orinės ir laivų kovos už Bo- 
ugainville salą, Solomonuo- 
se. Japonų pranešėjas nepa
davė kovų smulkmenas, bet 
tvirtina jog iki penktadie
nio nakties amerikiečiai 
praradę du lėktuvnešius 
Laivus, du didelius krūze- 
rius, du destrojerius, 30 ka
reivių išlipdinimo laivelius,Stalinas sako "tikras 

antras frontas" artėja
MASKVA, lapkr. 7 —

Kalbėdamas į specialų Mas
kvos sovietų susirinkimą 
išvakarėse 26 metų revoliu
cijos sukakties, Premjeras 
Josef Stalin sakė “tikras 
antras frontas” artėja, pa
gyrė Amerikos ir Anglijos 
karinę pagalbą, prižadėjo 
išlaisvinimą vokiečių oku
puotų kraštų ir teisę jiems 
pasirinkti savo valdymosi 
formą 
karo 
greitą 
reiškė 
prie “

Stalinas sakė 
jos, Belgijos, Jugoslavijos. 
Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Graikijos ir kitos vokiečių 
prispaustos Europos val
stybių tautos turi ir vėl tap
ti laisvos ir nepriklauso
mos. Mūsų pirmas tikslas, 
yra, kad Europos žmonės 
turi turėti laisvę pasirink
ti savo valdžių tvarkas. Tu
rima taipgi užtikrinti jog 
ateityje nebus progos Vo
kietijos agresijoms.

Stalinas neminėjo Lietu
vos, Latvijos ar Estijos, 
kurias Rusija buvo užpuo
lusi ir okupavusi, ir vėliau 
prarado vokiečių kariuome- priešakiniai daliniai persi- 
nėms. Daug kas reiškia abe-i 
jonę apie Stalino pareiški
mus, kadangi kalba apie 

j “laisvę“ ir “teisę” visoms
Europos tautoms, išskiriant 
tas, kurias pati Rusija ag
resijos būdu okupavo, o ag
resija lieka agresija, nežiū
rint ar ji būtų iš Vokietijos lijoje turi aštuonias divizi- 
ar iš Rusijos pusės. jas.

rr

Amerikos bomberiai
i

I

Prisipažino pasiėmęs 
$30,000 banko pinigu

CICERO, III., Lapkr. 7 — 
Edvvard F. Muzik, 43 metų 
amžiaus, prisipažino per 10 i 
metų pavogęs nuo $30,000 Suomija prašys aliantų 
iki $35,000 iš Cicero Statė Į 
banko, 2446 Cicero Avė., 
kur jis dirbo kaipo klerkas. 
Muzik buvo trečiadieny 
areštuotas. Kišenėse jis 
rėjo $1,200 pinigais. Jis 
kėši pavogtais pinigais 
sistatęs naują namą Dow- 
ners Grove miestelyje, ir 
linksminęsis naktiniuose

l klubuose.

su- 
tu- 
sa- 
pa-

baigti jų karą
STOCKHOLMAS, lapkr. 

7 — Suomija pasiruošusi 
susitaikyti su Rusija, jeigu 
jai bus leista pačiai kalbėti 
derybose, bet ji niekuomet 
“besąlyginiai” nepasiduos. 
Sakoma ji gali tą reikalą 
perstatyti Maskvoj sudary
tai 3 valstybių komisijai.

Vien tik subsidijos 
sulaikys kainą kilimą 
WASHINGTON, lapkr. 7 

— Kainų administratorius 
Chester Bowles pareiškė jog 
Kongreso atmetimas subsi
dijų vestų prie kainų pakė
limo ir panaikinimo vyriau
sybės algų kontrolės. Pa
sak jo, yra tik dvi išeitys: 
vidutiniškas subsidijų mo
kėjimas palaikymui dabar
tinių kainų, arba vis didė
jančios pragyvenimo išlai- 

. dos. Bowles sakė subsidijos
Britai pasivarė 5 mylias, užėmė Vasto ypatingai liečia 1414 milio- 
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS Aldžyre. lapkr. 7 —
Britų 8-toji armija pasiva
rė 5 mylias Adrijatikos pa
kraščiu ir užėmė Vasto, o 
toliau nuo kranto okupavo 
Sessano. Penktoji armija 
tuo metu įėjo į kalnus už 
Venafro, kur 
naują liniją 
kalną. Iš viso 
užėmė suvirš

Į pietvakarius nuo užimto 
Venafro, amerikiečiai yra 
tik mylią nuo Mignano, ant 
Via Casilina — 
vieškelio vedančio 
Arčiau vakarinio

padeda partizanams
LONDONAS, lapkr. 7 — 

Gen. Broz jugoslavų partb 
zanų armija šiomis dieno
mis pradėjo smarkiau ko
voti nacius Peljesac pusiau- 
saly. Amerikos ir Anglijos 
lakūnai padeda jiems, pul
dami įvairias nacių pozici- 

I jas.

Suvirs 250 tonų bombų 
japonams Burmoje 
NEW DELHI, Indija, Lap

kričio 7 — Amerikos bom
beriai penktadieny numetė 
suvirš 250 tonų bombų ant 
Akyab, didžiausios japonų 
bazės vakariniam Burma 
krante.Į ~______________bei nubaudimą ašies 

kriminalų, numatė 
karo pabaigą, ir pa- 
jog Vokietija esanti 

katostrofos kronto. ’ ’ 
Prancūzi-

I

Penktoji armija arti Romos kelio
Sąjungininkų lėktuvai ni» darbininkų, kurių algos

• • - - iki šiol nepakeltos ir vei
kiausiai nebus pakeltos ka
ro metu.

nuolat atakuoja susisiekimo 
linijas, motorinius trans
portus, gazolino ir reikme
nų krovinius ir tiltus 
fronto linijos.

už

naciai sudarė 
apie Aurunci 
sąjungininkai 

15 miestelių.

svarbiojo 
Romon, 
kranto,

kėlė per Garigliano upę.
Įrodymas, kad vokiečiai 

supranta pavojų yra pasi
rodymas naujos jų divizijos 
amerikiečių sektory. Ameri
kiečiai, tačiau, atstumia ir 
šiuos naujuosius rezervus. 
Kiek žinoma, vokiečiai Ita-

Angliakasiai grįš į 
kasyklas šiandien
WASHINGTON, lapkr. 7 

— United Mine Workers u- 
nijos viršininko pranešimu, 
pirmadieny tikimasi 
darbo 
naujos 
ja jau 
siems
grįžti į darbą.

WLB, po dviejų dienų

Sako Turkija paves 
sąjungininkams bazes

LONDONAS, lapkr. 7 — 
Bari j-adio, sąjungininkų o 
kupuotoj Italijoj, sakė Tur
kija sutikusi sąjunginin
kams pavesti kelias svar
bias bazes. Pranešimas taip
gi sakė Vokietija atšauku- 
SI S3.VO A— ——- - — 
Turkijos ir Portugalijos.

Iš Londono dar negauta 460,000 minkšto anglies 
patvirtinimas tai žiniai, nors 
daug kas spėja, kad Turki
ja pavesianti 
karns bazes Viduržemio ar gįa dienai algos. 
Juodojoj jūroj, maždaug j 
taip kaip Portugalija pave
dė Anglijai bazes Azaruose.

karo 
tarybos užgyrimas 
algų sutarties. Uni- 
anksčiau įsakė vi- 
540,000 angliakasių

ambasadorius iš svarstymo, 11 balsų prieš 1 
: nutarė užgirti sąlyginę Ic- 
kes-Lewis algų sutartį, ku-

darbininkų gaus $1.50 dau
giau dienai, o kieto anglies 

sąjunginin- darbininkai 70 centų dau-

ORAS
Šalčiau, bus sniego.
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Iš kvakerių padangės

Philadelphia, Pa. — Spa
lių 31 d. “Lietuvių muzika- 
linėje svetainėje“ įvyko vi
suomeninė sueiga, paruošta 
Lietuvių Respublikonų Ben
drijos (Lithuanian Americ- 
an Republican LeagUe). Ja
me dalyvavo pats miesto ma 
joras B. Samuelius, kuris, 
prieš pradėsiant programą, 
su kiekvienu pasisveikino. 
Kaip paaiškėjo iš kalbos Jo
no Griniaus, jis yra kilęs 
iš Lietuvos.

Sueigos vedėju buvo Kle
mensas Stepanavičius. Da
lyvavo ir jurgiečių jaunuo
lių benas ir tikrai nepapras
tai gražiai sugrojo keletą 
muzikalių kūrinių.

Pirmu kalbėtoju buvo pat
sai majoras, o po jo kalbėjo 
ir visa eilė kitų angliškai ir 
lietuviškai.

Tarpe kitų kalbėjo ir ma
žas Tadukas Kuligauskiu- 
kas; Lėpa; Kavaliauskas; I- 
vanauskas; Petras Salinsky 
ir Jonas Grinius, kurio kal
ba (nors ir visi neblogiau
siai kalbėjo) už visas buvo 
gražiausia, logiškiausia ir 
suprantamiausia.

Po prakalbų, žemutinėje 
svetainėje grojo šokių mu
zika (ne benas lietuviukų). 
Buvo iki valios visiems a- 
laus ir užkandžio. Viskas 
absoliučiai buvo dykai.

Neseniai mažam smuiki
ninkui, Tadui Kuiigauskiu- 
kui, kaip jį čia visi vadina, 
už tai, kad jo pagalba iš
parduota labai daug karo 
paskolos bonų, Amerikos 
Veteranų Legionas suteikė 
garbės kapitono laipsnį. Da
bar, kaip tenka girdėti tą 
patvirtino net ir Karo De
partamentas Washington, 
D. C.

Per minėtą bankietą Belle- 
vue Stradford viešbuty, su
ruošta pagarbai prezidento 
žmonos, Eleonoros Roosevel- 
tienės, proga jos gimtadie
nio ir atsilankymo Philadel- 
phijon, kaip ir kiti, mažas 
Tadukas padovanojo jai la
bai puikų, menišką drožinį, 
padirbtą jo tėvo, Karolio 
Kuligovskio su išpjaustytu 
tokiu sakiniu: ‘‘Happy Birth 
day to Our Beloved First 
Lady of the Land. Oct. llth, 
1943, Little Teddy.” Jai toji 
dovana, sakoma, labai pati- i 
kus. Už ją tą berniuką mo
tiniškai karštai, meilingai 
išbučiavo.

Naujienų Pranešėjas

Kiekviena pradžia yra 
sunki. Todėl 'nereikia nusi
minti, jei išsyk nesiseka.

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

LIETUVIUKAS PREZIDENTIENES IŠBUČIUOTAS

jis prezidentisnės nuoširdžiai pabučiuotas. Skaityk kores
pondenciją Iš Kvakarių padangės.

sakomingo darbo po karo, pajamas iš laivyno tarny- 
Waves dabar užima instruk- 
torių^ vietas ryšininkams 
ruošti, radijo operatorių a- 
viacijos mašinisčių ir kito
kias aukštai techniškas po
zicijas.

Moterys, įstojusios į Wa- 
ves personalą, gauna 200 do
lerių grynais ir 50 dol. me
tams uniformos pakeitimui 
Karininkės gauna 250 doL 
grynais. Pradedamoji pagrin 
dinė jūreivio alga yra 50 
dol. ir pilnas išlaikymas. 
Kom. McAfee pareiškė, kad 
tarnyboje kilimo galimybės 
yra neribotos. Taip pat, pa
gal dabartinį mokesčių įsta
tymą, iš Waves nereikalau
jama mokėti mokesčių už

(Nukelta į 4 pusi.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Didžiausia Lietuviu į 

Jewelry Krautuvė ! 
I 
c 

Parduodame Laikrodžius, Laik- Į 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- j 
tūlius Žiedus, Rašomas Plunks- j 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA-. 
MlAUSlASl 
KAINAS.
Turime didelį 
p a s i r inkimą 
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.
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Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

bos. - Į
; Į laivyno kvalifikacijųi 
standarto reikalavimus įei
na: Amerikos pilietybės įro
dymas, 20 iki 36 metų am
žiaus, mažiausia du metai 
high school arba business

I

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRTSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

; OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m 
•-iki 7:00 p. m.

i<

NAMŲ FRONTAS
KAD PATENKINTI DIDĖ-bus reikalinga
JANCIUS LAIVYNO 
REIKALAVIMUS

mobilizuoti 
dar 70,000 Waves, kas reiš 
kia 1,200 kas savaitę.

Budriko Modemiška Krautuve

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

L>R. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 28 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically 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 atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speeialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*.

Washington. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės dabar 
turi galingiausią pasaulyje 
laivyną, susidedantį iš 14,- 
072 laivų ir 18,000 lėktuvų, i 
Šie laivai ir lėktuvai yra 
vartojami netiktai mūšiams, 
bet ir apmokymui, gynimui 
bei aprūpinimui mūsų pajė
gų namie, Naujoje Gvinėjo
je, Australijoje, Islandijoje, 
Afrikoje, Kinijoje, Italijoje, 
ir Aleutuose.

Leit. Komandr. Mildred 
H. McAfee, Waves direkto- 
rė, ragindama moteris sto
ti į Waves, pareiškė, kad iš 
visų laivyno 732 darbo rū
šių, 246 darbo rūšis dabar 
gali atlikti Waves.

Daugelis tų darbų, pareiš
kė, Kom. McAfee, suteiks 
Waves patyrimo, kuris bus 
labai naudingas gavimui at-

KREIVOS AKYS

tos. F. Bodrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami į 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCF7j 1000 1c Sekmadienio va
kare 0:30 ialandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

*• -

ATITAISOMOS

Baugety atsitikimų akys 'atttais*- 
■ms be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone TAROS 1331

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyr’” iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
olindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 4

AUKŠ
ČIAU

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite • v >
lauk, paduokite Roese- 
velt Furnfture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų-

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Toms operacijoms reika
lingi vyrai; gi tuos vyrus, 
skubiai reikalingus jūroje, 
paliuosuoti nuo pakraščii; 
darbų, yra reikalingos Wa- 
ves. Kaip laivyno pareigu 
nai praneša, laivyno krantv 
įrengimų pareikalavimus pa 
tenkinti iki 1944 metų gale

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.

Ji. KANTER, gar.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

Phone YARDS *054

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1450 kilos. 1
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago# I1L
Telefonas — GROvehiU 2242iI _ _

Takiom Laikrodžius, Laikro- 
! dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- 
I SnaS IT Mūri kalins Tngfmmpn- 
į tus.

JOHN A. KASS
IJEWELR Y — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pitone: LAFAYETTE 8617

« o n-.-r : tt : -r- : t~ : ~r r

i 
o !

EXTRAl
Permainytas 

vardas ir 
adresas

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.

EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

i oi

B?r»AL EAOMIHf/

TAPKITE FINAN8INTAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo PatenMno 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUlm 4118 Ina. M. Morerta. Sec’y. 80. HALSTED ST

•f
Safctj

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RGIC1Ų!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

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 CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždaryto* 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPnbHc 7868

Tel. 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.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
llezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 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
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2380

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.

Ofiso Tel..............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik su3itarius.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 8094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
, Yaiandna; 3—S po&fcrt.

Tikėjimas yra. brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimin 
laimėti. Bet žmogus praranda, 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-
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Pirmadienis, lapar. 8, 1943

HELI’ WANTEDDRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS BUS BOYS

Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

“DRAUGAS” HEI.P VVANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel> RANdoiph 9488-9489

DIENHTSTIS DRAUGAS, UHICAŪU, ILT1NOIS
—

H EI .P WANTED — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
XVar Manpovvcr Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas . darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statenient of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
povver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP AVANTED — VYRAI

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE 

2924 W. 51st St.
9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai
Steel & Wire Co,
POPIERŲ BIELUOTOJŲ

Bieluoti. išmatų popierą vokų gami
nimo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
50 vai. į savaitę. $41.25 į savaitę. 
Atsišaukite

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Avė.

DIE MAKERS
STEEL - RULE DIE MAKER
PASTOVIAM DARBUI MUSŲ 

SVARBIOJE PRAMONĖJE

VVESTERN FELT VVORKS
4115 Ogden Avė.

VYRŲ REIKIA
Prie all-around darbų. Pastovių, 
GREAT NORTHERN CHAIR CO.

2500 W. Ogden

GARAGE VYRO — pasirinkimas 
valandų, gera mokestis. Taipgi gera 
proga po pergalės.
AMERICAN AVTOMOTIVE MAINT. 
CO. 215 W. 65th St.

VYRŲ
Su ar Be Patyrimo 

Prie

Drill Press
ir

Abelnų Darbų 
Machine Šapo j e 

Taipgi

Turret Lathe Oprs.
100% KARO DIRBTUVĖJE 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
SPECIALUS PAKĖLIMAI 
REGULIARIS PAKĖLIMAS 

ALGOS PLENE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

STIGER PRECISION 
PRODUCTS, INC. 

4616 W. 20th STREET 
CICERO

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
Dirbti wholesale grocemės įstaigoj. 
Svarbi pramonė. Gimimo liudijimų 
ar pilietybės popierų nereikia. Paty
rimo nereikia. Union įstaiga. Rata 
77 %c į vai. su užtenkamai virSlai- 
kio mokant $1.16 į vai. Apmokamos 
atostogos ir kiti patogumai.
Crawford 3200 Mr. Kerulis

ROYAL BLUE STORES, INC. 
2542 OGDEN AVĖ.

MEDŽIO IŠDIRBĖJŲ
Stock. rip ir trim sawyers, jointer ir 
boring machine darbininkų. Su ar 
be patyrimo. Uždirbsit iki $41.60 
laike mokinimo: pastovūs darbai da
bar ir po karo: Atsišaukit asmeniš
kai prie —
ST.. ar 
3830.

A.

Mr. Cogmac. 1362 XV. 
pašaukit Mr. Catlinjc

BRVynUEIN & CO.

371 h 
VTC

Viskas apart Dievo kei
čiasi kasdieną. C. Kingsley

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybe.

VYRŲ
*

MUMS REIKIA TUOJAUS 
PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

HYDRAULIC PRESS Operatorių 
CALENDAR OPERATORIŲ 

MILL VYRŲ 
MACHINISTŲ 

MAINTENANCE VYRŲ 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

STENOGRAPHERS — TYPISTS 
COMPTOMETER OPERATORS

Large industrial establishment locat- 
ed on the south west side has open- 
ings for stenographers and typists 
with some experience. Also begin- 
ners and girls for clerical work 
filing. Permanent positions.

SEE MISS LYNCH 
ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. PERSHING RD.

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA
Prie Aluminum Castings Darbų. 
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI

and

FREIGHT
HANDLERS

Atsišaukite dėl pasitarimo: darbo 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. — 
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

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

2742 W. 36th PLACE
MOTERŲ

Mums Reikia Tuojaus 
Prie Svarbių Karo Darbų 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
Inspektorkų ir taipgi 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbu 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

WESTERN FELT VVORKS
4115 OGDEN AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR 
MOTERŲ

Dirbti stockrume china ir 
ware dirbtuvės. Atsišaukite į

CROYDON CHINA SHOP
Lincoln & Touhy Avė.

100% KARO DARBAI
TOOL & DIE MAKERS 

LATHE HANDS 
BELT SANDERS 
55 VAL. SAVAITĖJE' 

LAIKAS IR PUSĖ 
VIRŠ 40 VAL.

ARGUS MFG. CO.
1134 N. KILBOURN

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 Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ -------------THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Jsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

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

5757 WEST 65th STREET

DARBININKŲ 
75c — 85c į valandą. 

VITALITY MILLS, INC. 
87th St. ir S. Stewart Avė.

18
VYRŲ REIKIA

iki 50. 100% Defense darbai. 
M. LIZEN MFG. CO.

6934 South Chicago Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA *
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ
Ilgoms ar trumpoms valandoms. 
Valgis ir uniformos duodama.

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TE A ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
REIKALINGA VIRftJA 

GERAS MOKESTIS.
šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

Ar galima kelionė 
i mėnuli?
• c-

Garsusis prancūzų rašyto 
jas Julius Vernas, kurio ro
manai žavėjo ne vieną jau
nimo kartą, savo įdomius ro
manus rašė stiliaus ir fan
tazijos meną sujungdamas 
su mokslu. Julius Vernas 
rašė apie eilę reiškinių, ku
rie dabar jau pasenę, atrodo 
kasdieniniai. Automobilis da 
bar daug tobulesnė ir pa- 
pratesnė susisiekimo prie
monė už jo aprašytus “Ga
ro namus”, lėktuvai ir or
laiviai dabar nė vieno ne
stebina, o povandeniniai lai- širdimi, 
vai jau iš karo pabūklų virs
ta praktiškomis priemonė
mis < 
dugną daryti, kas J. Verno žinotojo kojomis, nusirami 
romane buvo fantazija. Ke- no- 
lionė aplink pasaulį per 80 
dienų nepaprastai jaudino 
jo laikų žmones, o šiandien 
jau 10 dienų žemės rutuliui 
lėktuvu apskristi atrodo per 
ilgas laikas. Tačiau lieka dar 
Jul. Verno romanuose daly
kų, kurie lieka neįvykdyti. 
Viename savo romanų Jul. 
Vernas puikiai aprašinėja, 
kaip buvo nupirktas šiaurės 
ašigalis ir norint jį pada
ryti prieinamesnį, sumany
ta pakreipti žemės rutulį, 
kad ašigalis atsisuktų la
biau į pietus. Tas sumany
mas fantazija ir lieka. Bet 
apie kitą fantaziją — kelio
nę į mėnulį, mokslininkai 
galvoja jau rimtai. Tiesa, 
Jul. Verno projektas apie 
milžinišką armotą, kuri iš
šautų į mėnulį šovinį su ke
liais žmonėmis jo viduje, at
metamas. Karo metu buvo 
išrasta anuota, kuri iš 120 
kilometrų apšaudė Paryžių. 
Bet anuotai į mėnulį reik
tų 1000 metrų ilgumo vamz
džio, kurį reiktų įkalti į uo
lą. Paleisti šovinį be žmo
nių — reiktų betiksliai ap
šaudyti tarpplanetinę erdvę 
O žmonės negalėtų išlaikyti 
šovinio lėkimo greičio, jie 
žūtų ir nesužinotumėm net 
kaip jie žuvo, šovinys be 
vairo — jame galima lėkti 
pirmyn, o sugrįžti atgal į 
žemę negalima.

Visi projektai apie eks
presą į mėnulį dabar moks- jų veržimąsi į viršutinį vamz las dujoms išlėkti. Rakieta 
lininkų daromi pagrindan džio dugną, nebeišlyginamas galėtų būti vairuojama 
paėmus rakietą. Jau žino- priešingo spaudimo į apačią, 
mi rakietiniai automobiliai stumia rakietą aukštyn. Tai- 
su kuriais daryta bandymų gi rakieta lekia varoma iš- 
milžiniškam greičiui. Daug imtinai savo vidujinės jėgos 
dirbama stratosferinei rakie- -ir jokios išorinės paspirties 

,tai ištobulinti. Neseniai vie- nereikalinga. F
nas prancūzas nesėkmingai nintėlis mums žinomas šovi- 
bandė rakietos būdu per
siųsti paštą iš Prancūzijos 
į Angliją per Lamanšo są
siaurį, bet rakieta nedaskri- 
do.

Henriette Brey
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Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

Sunkus kelias
(Tęsinys)

— Nekalbėk, mamyte, ma
no vieta pas jus. Aš priva
lau jumis rūpintis, turiu pa
vaduoti brangųjį tėvelį. Tai 
mano tolimesnio gyvenimo 
uždavinys.

—Telaimina tave Dievas, 
dukrele, — švelniai pasakė 
motina.

Tačiau vėlai naktį, nuė
jus į savo kambarį;, Regina 
dar kartą kovojo su savo 
jauna, karšta, laimės ir mei-1 
lės trokštančia, besiilginčia 

verkė, laužė ran- 
i kas, blaškėsi, gilaus skaus
mo kankinama, kol, paga- 

pkakursi j am« į jūrių ^au> sukniubus po Nukry-

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.

Ne viskas, kas siūloma 
tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in- 

SKELBKITES “DRAUGE”

vo mokykloj, viena! papuo
šalų krautuvei piešiniais 
puošdavo vėduokles, korte
les, lėkštes, dėžutes, gėlių 
vazas, ir įvairiais kitokiais 
būdais stengdavos padidin
ti savo namų ūkio pajamas.

Dr. Ešeris nebesistengė 
daugiau su ja susitikti. Iš 
pradžių, kai jis, sutikęs ją

dienas prirakinta patale, už
daryta tarp 'keturių kamba
rio sienų, per visus metus! 
Ji visuomet buvo tyli ir 
kantri, bet jos veide, kurs 
jau trys metai, kai užmiršo
šypsotis, sušvisdavo laimės Sa^vėj, šaltai, formaliai ją 
žiburėlis tik tada, kai ma- pasveikinęs, praeidavo, 
tydavo prie savęs visus vai
kus.

Regina atsiduso, ir jos 
širdį suspaudė skausmas

Ak, tie trys metai! Kiek 
daug jie nusinešė su savim! 
Kiek širdies kovų, kurių nie
kas nenujautė, kiek abejo
nių, tamsių dienų, kai ji ma
nė neištversianti po sunkia 
našta laisvu noru pasiim
tos pareigos, slėgusios jos 
sielą kaip akmuo. Eilė die
nų, kai jos širdis šaukte 
šaukėsi laimės...

I

į
— Miela Regina, kur din

go Agnietė ir Klemensas? 
Man rodo, kad jie jau se
niai turėtų būti namie ? — 
tikrai jau penktą kartą klau 
sė serganti motina. Besiple
čianti liga nusilpnino jos 
atmintį, ir ji greit pamirš
davo gautąK atsakymą.

Regina pakėlė galvą nuo 
savo darbo.

— Dar truputį kantrybės, 
mamyte, — tarė raminamai, 
— žinai, kad Agnietė dabar 
prieš egzaminus ilgiau mo
kosi, o mūsų darbštusis Kle
mensas trečiadieniais visuo
met duoda pašto viršininko 
sūnums matematikos pamo
kas. Tačiau jau greit jie abu 
ateis, — pridūrė, pažvelgus 
į laikrodį.

Ligonė linktelėjo galvą ir 
vėl atsilošė sofoj. Pro nedi
delio, bet gražiai ir jaukiai 
apstatyto kambario langą 
galima matyti ramaus prie
miesčio dalį, kur jie buvo 
išsinuomavę kuklų butą.

Valandėlę susimąsč i u s i 
žiūrėjo motina pro langą, 
bet nuvargusi užmerkė akis 
ir užsnūdo.

Tyliai priėjus Regina, at
sargiai uždėjo ant motinos 
pečių skarą ir, atsisėdus ša- ant siuvinio, kad rašydavo 
lia, susirūpinus žiūrėjo į ją. vieno advokato kontorai nuo-

Vargšė motina! Kiek daug rašus, kad, kai motina snaus 
ji kentėjo ir vargo! Ištisas davo, o brolis ir sesuo bu-

Daug lengviau jaunystės 
įkarštyj pasiaukoti, kaip 
paskui visą gyvenimą to pa
siaukojimo pasėkas be mur
mėjimo pakęsti ir aukos 
kartumą vis iš naujo kas
dien pažinti, — kai prigim
tis reikalauja savo dalies, 
kai gyvenimo niūri proza ir 
pilkos kasdieninių rūpesčių 
akys pašaipiai žiūri į vei
dą... ir kelias toks sunkus, 

'sunkus tampa.

Metams slenkant Regina 
išmoko suvaldyti savo ne
ramią jauną širdį ir gyven
ti tik saviesiems. Ištikimai 
pildė duotą sau pasižadėji
mą. Tvarkė namų ūkio rei
kalus, viskuo rūpinosi, dir- 

;bo, su meile ir pasiaukoji
mu slaugė motiną ir globo
jo brolį ir seserį. Jos pas
tangomis Agnietė galėjo lan 
kyti mokytojų seminariją, o 
Klemensas tęsti savo stu
dijas. Kaip ji iš mažos pen
sijos, kuri buvo vienintelis 
šeimos pajamų šaltinis, su- 

I gebėjo tai padaryti, žinoma, 
visiems buvo mįslė. Niekas 
nežinojo, kad ji dažnai per 
naktį sėdėdavo susilenkus

kryptim vabzdys laisvas. Du- medžiagų atsarga ir kana-
_ V • « • • 1 _ , 1 _ • • V, w .

nys, galįs absoliutėje tuštu
moje judėti nuosavia jėga. 
O už žemės atmosferos ri
bų, aukščiau 500-700 kilo
metrų, nėra nė mažiausio o- 
ro arba kokių nors kitų du
jų pėdsako.

Dar 1913 m. rusų moksli
ninkas Ciolkovskis sumanė 
rakietos projektą, kurs.teo- 
retiškais apskaičiavimais ga 
lėtų nugalėti žemės trauki
mo jėgą skrisdamas 11 kilo-

su
jos šir- 
bėgant,

Ešeris

virpėdavo neramiai 
dis. Tačiau, laikui 
ir tai ji nugalėjo.

Vėliau Hugonas
persikėlė į kitą miestą, ir 
neseniai Regina sužinojo, 
kad jis susižiedavo su vie- . 
no gydytojo dukterimi. Su- ’ 
si jaudinus, bet drauge Ir 
palengvėjusia širdimi per
skaitė ji tą pranešimą laik
raštyj. Dėkui Dievui, jis dėl 
jos kaltės neliko vienišas „ 
visą gyvenimą. Tik dabar, 
kai jos praeities šešėlis ne- 
betemdė jos gyvenimo, ga- . 
Įėjo visai atsiduoti savo pa
reigai. Telaimina Dievas jį ' 
ir jo sužadėtinę, tebūnie jie 
laimingi! Ji ieškos savo lai
mės, pasiaukodama dėl ki
tų...

Suskambėjęs apačioj var- — 
pelis pažadino motiną, ir 
ant laiptų pasigirdo skubūs 
žingsniai.

— Girdi, mamyte, jau ir 
tarė Regina,vaikai čia, 

švelniai glostydama motinos 
ranką.

“Vaikais” jie vis dar bu- 1 
vo vadinami iš įpratimo, 
nors Klemensas buvo aukš
tas septyniolikos metų jau
nuolis, o Agnietė — jau pa
nelė ir busimoji mokytoja.

Durys atsidarė ir suskam
bo jauni balsai.

— Mama, Regina, mes jau 
čia. Kaip jauties, mamyte? 
— meiliai pasveikino abu 
motiną ir seserį.

Ir prasidėjo klausinėji
mas. pasakojimas, pasikal
bėjimas apie studijas ir pa
mokas, planus, dienos nau
jienas.

— Tik pamanykit, — 
džiaugdamasis pasakojo Kle 
mensas, — mūsų klasės vf-

■tora,,
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200 kareivių per 
dieną žūsta į

Washington, D. C. — At
stovas Snyder (Dem. Pa.) 
pareiškė pereitą penktadie
nį. jog bendrai imant kas
dien žūva daugiau kaip 200 
Amerikos kareivių.

ir 
valdoma, lėkimo greitis pa
didinamas ir sumažinamas. 
Pasiekę mėnulį, turėdami de
gamosios medžiagos atsar
gą, tokie tarpplanetiniai tu- 

Rakieta vie- ristai galėtų sugrįžti atgal 
į žemę. Amerikonų prof. Go- 
tardas išskaičiavo, kad kiek
vienam rakietos svarui reik
tų 800 svarų parako. O kur 
patalpinti tiek parako, kiek 
reiktų sunkiai rakietai va
ryti? Vokiečių prof. Oberis 
šį klausimą išsprendė siūly
damas vartoti koncentruo
tas dujas. Prof. Oberis net 
projektuoja didelę rakietą 
su žmonėmis aplink mėnulį 
apskrieti.

Tačiau tie projektai, ku
rie žodžiuose taip lengvai 
skamba, labai dar toli iki 
įvykdymo, nes juo toliau gal
vojama, juo daugiau kliūčių 
susiranda.

Rakieta, — primuštas ir 
iš vieno galo uždegtas para
ko vamzdys. Kol parakas at
virajame vamzdžio gale de
ga, rakieta lekia priešingo 
galo linkme. Rakietos lėki
mo priežastis, suglaustai kai 
bant, yra tokia: dujos, atsi
randančios parakui degant, metrų per sekundę greitu- 
turi spausti visas rakietos mu. Rakieta į mėnulį turėtų 
vidaus sieneles — aukštyn, turėti storą šarvų sieną, 
žemyn, į šalis — vienodu Priešakinėj daly projektuo- 
stiprumu. Bet dėlto, kad ra- jama patalpa keleiviams ir 
kietos apačia sienelės netu- maistui, o vidurinėj ir užpa- 

į ri, tai nuo spaudimo šia, kalinėj daly — degamųjų

Merino veislės avys
Merino veislės avys paei

na iš Ispanijos, jos yra dau
giau išsiplatinusios. Tos rū
šies avys labiausia auga ir 
bujoja tose šalyse, kur ma
žiau būna lietaus.
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Liūdni ir skaudūs spėliojimai
Kolumnistas Drew Pearson praėjusį penktadienį Chi

cago Herald Americane paskelbė liūdnų išvadų Balti
jos valstybių ir net Lenkijos ateities atžvilgiu. Anot 
jo, diplomatinis korpusas Vašingtone nuodugniai išna
grinėjęs Maskvos konferencijos deklaraciją ir priėjęs 
kai kuriais klausimais prie tam tikros konkliuzijos. Tarp 
tų esą, kad, girdi, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybei pastatytas žodis “finis.” Nors konferen
cijos tekstuose .jos nesančios minimos, tačiau jas Ru
sija pasigrobs. Lenkijos nepriklausomybės klausimas 
taip pat lyg ant plauko kybąs. Jei ji norėsianti visame 
kame kooperuoti su Rusija, kaipo slavų valstybė, 
tai gerai,- jei ne — ir ji būsianti praryta.

Kai kurie diplomatai Vašingtone, kaip ir pats ko- 
lumnistas Pearson, tokias išvadas daro dėl to, kad žino 
apie rusų pretenzijas į tas valstybes. Pearson nupa
sakoja net ir tokį dalyką:

“Baltijos valstybės, kaip mano sovietai, buvo iš
kirstos iš senosios Rusijos imperijos per paskutinįjį 
karą, kuomet ji buvo nusikamavusi ir bejėgė, ir bu
vo tiksliai atstatytos Britanijos imperialistais, kad at
kirsti Leningradą nuo jūrų.”

DABAR JAU ANGLAI ‘ KALTI”
Tai matote, surasta nauji “motyvai”, kodėl 1918 m. 

buvo atstatytos Baltijos valstybės. Vieni mažųjų tau
tų laisvės priešai skelbia, kad Lietuvos, Latvijos ir Es-

Sov. Rusija ir Suomija
Pastaruoju laiku daug kalbama apie Suomijos taiką 

su Sovietų Rusija. Sąjūdis už taiką Suomijoj kasdien 
didėjąs. Jos vyriausybė tiesioginiai kreipusis į Maskvą, 
prašydama nustatyti savo sąlygas taikai. Taiką gero
kai trukdo ta aplinkybė, kad Sovietai stato suomiams 
nepriimtinas sąlygas. Pirmoje vietoje jie nori pasisa
vinti žymią teritorijos dalį. Be to, jie reikalauja, kad 
Suomijoj susidarytų Maskvai priimtina vyriausybė, kas 
yra tiesioginio kišimąsis į valstybės vidujinius reika
lus. Tie Maskvos reikalavimai nėra suderinami su At
lanto Čarterio dėsniais.-

Jei Maskva pasiūlys priimtinas sąlygas, taika tarp 
Suomijos ir Sovietų Rusijos netrukus galės įvykti.
★

Naciai suiminėja lietuvių veikėjus
Vokiečiai areštavo ir į koncentracijos stovyklas už

darė šimtus lietuvių inteligentų. Kanados lietuvių laik
raštis “Neprikl. Lietuva” prieš kiek laiko pranešė, kad 
naciai suareštavo ir kun. Stasį Ylą, buvusį Kauno Ku
nigų Seminarijos profesorių ir vėliau, kai jis buvo pri
verstas iš Lietuvos išbėgti, gyveno Berlyne ir rūpinosi 
tenykščių lietuvių dvasiniais reikalais. Naciai, matyt, 
nepakentė kun. Ylos lietuviškumo ir susirūpinimo Lie
tuvos Laisve ir nepriklausomybe. Jo brolis Jonas Yla, 
mūsų Federacijos spaudos biuro pranešimu, dabar re
daguoja kanadiečių “Neprikl. Lietuvą”, nes pirmoji 
redaktorė M. Aukštaitė dėl nesveikatos nuo tų pareigų 
pasitraukė.
★

Tautų teisės į laisvę
Šiomis dienomis žurnalas “Life” atpasakojo arkiv. 

S. A. Stritch mintis taikos klausimu. Arkivyskupas pa
reiškė, kad

kiekviena istoriška tauta turi būti pripažinta, kaipo 
juridinis asmuo su paveldėta suvereniteto ir nepri
klausomybės teisėmis.

Tos teisės turi būti garantuotos kiekvienai tautai, 
ar ji bus maža ar didelė. Stiprieji neturi išnaudoti ma
žųjų tautų. Teisingumas, bet ne kerštas turi vadovauti 
tautų santykiuose.

Arkivyskupas stipriai pabrėžia ir tą tiesą, kad 
vienos tautos reikalavimai nepateisina kitų tautų žu
dymu ir apiplėšimu.

Taikos atstatytojai turi nuodugniai Studijuoti vi
sų tautų reikalavimus, atsargiai juos apkainuoti ir im
tis rimtų žygių jiems patenkinti.

Arkiv. S. A. Stritch yra Popiežiaus Taikos Planui Stu
dijuoti Vyskupų Komiteto pirmininkas. Šis komitetas 
šią savaitę Laiko susirinkimą Vašingtone. Reikia ma
nyti, kad susirinkime taikos klausimai smulkmeniškai 
bus apsvarstyti.

AMERIKIEČIŲ IŠMUSTRUOTA IR APGINKLUOTA

Amerikos karininkų išlavinta ir Amerikos ginklais apginkluota ši kinų kariuomenė 
eina primityviu keliu užimti pozicijas Burma fronte. (Acme-Draugas Telephoto)

Namų frontas
(Atkelta nuo 2 pusi.)

school, neištekėjusi už lai
vyne tarnaujančio vyro, ne
turinti vaikų jaunesnių kaip 
18 metų, geram sveikatos 
stovyj ir 20-20 ištaisytom 
akim.

Moterys, norinčios įstoti į 
Waves, yra raginamos kreip 
tis į artimiausią Laivyno 
Naujokų Ėmimo Stotį, arba 
rašyti: WAVES, Washing- 
ton (25), D. C.

' SPAUDOS APŽVALGA ]
k

OPA VIRŠININKAS 
NUNEIGIA

OPA generalinis menedže
ris Chester Bowles, atrem
damas nepagrįstus gandus 
esą batų racionavimo ženk
lelio galiojimo periodas bū
siąs sulaikytas perspėjus tik 
24 valandas prieš tai, pa
reiškė, kad kuomet bus rei
kalas sulaikyti batų ženkle
lio No. 18 galiojimą, visuo
menei bus duotas įspėjimas 
30 dienų iš anksto.

•ijos laisvė buvusi vokiečių padaras, o dabar jau pra
dedama būbnyti, kad anglų imperializmas padarė Ru
sijai “kiaulystę” ir sukūrė Baltijos valstybes.

Bet nei vienų nei kitų “motyvai” nėra verti nė su
lūžusio motyvo.

Kas liečia Lietuvą, 1918 m. ji pasiskelbė nepriklau
soma valstybe, nes dėl jos per kelis šimtmečius kovo
jo, nes ji Rusijai niekuomet nepriklausė, nes savo lai
ku ji buvo daug galingesnė valstybė, negu pati Rusija, 
nes gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu troško 
milžiniška Lietuvos žmonių dauguma.
LAUKSIME PALTIES HULL PAREIŠKIMO

Kolumnistas p. Pearson toliau sako, kad anglai jau 
1942 m. sutikę pavesti Rusijai Baltijos valstybes ir pu
sę Lenkijos. Bet šiam aktui tuomet priešinusis Jung
tinės Valstybės. Kai kurie diplomatai dabar tvirtiną, 
kad sekretorius Hull, nuvykęs į Maskvą, tą pasiprie
šinimą atšaukęs, būk tai pasiremdamas U. S. dekla
racija Rygoje 1922 m. kovo 6 d. (kuomet pirmą kartą 
tos valstybės buvusios pripažintos). Bet čia irgi skel
biama nesąmonė, nes 1922 m. liepos mėnesį Jungtinės 
Valstybės pripažino Baltijos valstybes nepriklausomo
mis, nestatant jokių sąlygų ir net pabrėžiant, kad tuo 
aktu neskaidoma Rusija, nes tos tautos niekuomet Ru
sijai nepriklausė.

Tiesa, ir pačioj lietuvių visuomenėj buvo nusivylimo, 
kai Maskvos konferencijos deklaracijoj nepastebėta Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių vardo. Bet nedaryta 
taip skaudžių išvadų, kaip darė ir daro kai kurie ko- 
lumnistai. Spėjame, kad daug aiškesnėje šviesoje bus 
pastatytas mažųjų tautų nepriklausomybės atsteigimo 
problema, kai grįš į Vašingtoną sek r. Hull ir pats nuo 
savęs padarys pareiškimą.
★
Pirkdami U. S. karo bonus remiame savo vyrų pas

tangas karo frontuose.

Ką kitos tautos skelbia apie Lietuvą ir lietuvius
(LKFSB) Lietuvoje siaučia didelė dėmėtosios šiltinės 

epidemija, — praneša iš Stokholmo gautas žinias “Svo- 
boda”. Net ir patys vokiečiai tuo susirūpinę ir į Lietu
vą paskyrę sepcialinius sanitarinius dalinius. Baltijos 
kraštų žmonės esą daug kenčia ir nuo maisto stokos.

— Jogailaičių ir unijos laikus “Gwiazda” laiko Len
kijos auksiniu amžiumi. Ji ir dabar svajoja apie uniją...

— Italų krikščioniškosios demokratijos vado L. Stur- 
zo straipsnį, kuriuo tas garsus vyras pasisako už ne
priklausomybę Baltijos valstybių, persispausdino ir uk
rainiečių “Sveboda”, taipgi ir “Cath. Mind.”

•— Lietuvoj, Estijoj ir Latvijoj pasiektą aukštą va
karų kultūrą pabrėžia “Przevodnik Katolicki”, straips
nyje, persispausdintame iš “Zieliony Sztander”.

— Pulk. Griniaus referatą apie Lietuvos politiką, 
skaitytą Pittsburgo konferencijoje, prisipažįsta skaitęs 
ir vienas lenkas, “Gviazda Poliarna” bendradarbis. Lie
tuvius jisai vadina užsispyrusiais.

— Jonesboro, N. C. žurnalas “Scim. and Song” tarp 
kitos poezijos įsidėjo ir eilėraštį apie Lietuvos prezi
dentą.

— JLTkrainiečių laikraštis “Svoboda” įsidėjo paveikslą 
Bačiūnų ir aprašymą apie 25 m. jų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, o kitas ukrainiečių laikraštis — “Amerika” 
įsidėjo paveikslą M. Žilevičiūtės, .drauge pasidžiaugda
mas, kad jos tėvas-kompozitorius — palaiko ryšius su 
ukrainiečiais. Įdomu, kad tas pats ukrainiečių laikraš
tis “Amerika” persispausdino LKFSB lietuviškajai spau 
dai patiektą, o Vidikausko ukrainiečiams išverstą, Pil
sudskio prisipažinimą, kad Želigovskis Vilnių užpuolęs 
su Pilsudskio žinia.

— Geriau būtų Rytinius Prūsus padalinti tarp Len
kijos ir Lietuvos, — rašo “Gviazda Ęoliarna”.

JEIGU RANDATE 
PAMESTĄ

Kainų Administravimo Į- 
staiga praneša, kad pagal 
susitarimą su paštu, racio
navimo knygelių radėjai ga
li jas tiesiog įmesti į pašto 
dėžutę, nelipindami jokių 
pašto ženklų ir nedėdami į 
vokus.

Paštas sugrąžins pamestą 
knygelę asmeniui, kurio var
das ir adresas bus įrašytas 
ant viršelio, gavėjui užmo
kėjus 5 centus pašto išlaidų. 
Jeigu adresatas nebūtų su
rastas, paštas įteiks knyge
lę artimiausiai Kainų ir Ra
cionavimo Įstaigai.

Sunkus kelias
(Atkelta iš 3 pusi.)

— Tik pamanykit, — 
džiaugdamasis pasakojo 
Klemensas, mųsū klasės ve
dėjas, kurs, pasirodo, yra 
buvęs mūsų tėvelio draugas, 
pasišaukė šiandien mane ir 
pasakė, kad jis iš senų mies
to archyvo dokumentų pa
tyręs, jog tėvelio mamytė 
buvo kilusi iš Bolcenų gi
minės, ir todėl mes turim 
teisių į taip vadinamą Bol- 
ceno fondą, ir aš galįs tre
jus metus gauti šeimos sti
pendiją.

— Tai gera žinia. Ačiū 
Gerajam Dievuliui! — su
šuko nudžiugus Regina, o 
motina ašarodama sudėjo 
rankas maldai.

— Tą pagalbą mums tė
velis išmeldė, — sušnabž
dėjo ji.

— Aš taip pat turiu gerų 
naujienų, — prabilo Agnie
tė, ir paraudo susijaudinus. 
— Panelė Vildekaitė jau tu
ri numačius man pasaulie
tės mokytojos vietą Diet- 
weilerio vienuolyno pensio
nate. Po keturių savaičių 
baigiu mokslus, o po to, 
praėjus aštuonioms dienoms, 
galiu vykti ten. Ką jūs pa
sakysit? Aš labai džiau
giuos, kad galėsiu pagaliau

mi kooperuoti, suteikiant 
karo darbininkams pastogę, 
pasidalinant susisiekimo prie 
monėmis ir karštai visa šir
dimi prisidedant prie bet ku
rių jų apylinkės ar fabrikų 
projektų, kurie padėtų pa
laikyti karo pramonės dar
bininkus jų vietose. OVVI

nors truputį uždirbti ir jums 
padėti.

— Bet, vaikeli, taip toli,
— aimanavo motina, — gal 
gautum vietą kur nors čia 
pat, arčiau?

— O, mamyte, aš atva
žiuosiu jūsų atlankyti, ne 
taip jau toli. Vienuolyno ty
la ir ramybė mane vilioja. 
Bet, jei jums nepatinka...

Regina susijaudinus žiū
rėjo į jaunąją seserį. Ji jau
tė, kad jausminga ir pamal
di Agnietė jau seniai sva
jojo ir ilgėjosi tylaus vie
nuolyno gyvenimo ir darbo, 
paaukojamo Dievui.

— Leisk, mamyte, tegu ji 
keliauja, — ramino ji, — 
jei jai patinka. Čia ji tega
lėtų gauti tik pagalbinės 
mokytojos vietą pradžios 
mokykloj kur nors priemies
ty j, o tam, man rodos, rei
kia daug tvirtesnių nervų, 
kaip kad mūsų mažoji Ag
nietė turi.

Dėkinga Agnietė paspau
dė seseriai ranką.

— Pasisaugok mažiuke,
— juokavo Klemensas, — 
kad ten nepadarytų iš ta
vęs vienuoliukės.

(Bus daugiau)

Dar 4 suimti
Pereitą penktadienį dar 

keturi jaunuoliai suimti, kai
po įtarti John L. Moran nu
žudyme. Jis yra buvęs gele
žinkelio darbininkas, išėjęs 
į pensiją.

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

PADEK DARBININKAMS
t,

Bauginančiai didelis skai
čius darbininkų visame kraš 
te karinės gamybos fabri
kuose ir reikalinguose civi
linio aptarnavimo srityse ap 
leidžia savo darbus, tuo gra
sindami svarbių karo reik
menų gamybai.

Karo darbo jėgų komisijos 
pareigūnai pareiškė, kad to
kia padėtis dažnai iššaukia
ma blogų gyvenimo ir susi
siekimo sąlygų, kurios kai 
kuriose vietose labai pablo
gėjo.

Vyriausybės pareigūnai 
kreipiasi į tų susigrūdusių 
vietovių piliečiuflj prašyda-

VIS AS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GV ARANŽUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 

____ . perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. 4 . ,
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
i

i

Parlor Setų Išdirbėjai
JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

. 4140 ARCHER AVĖ. TEL*: LAFAYETTE 3516 J
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Pirmadienis, lapkr. 8, 1943

CHiCAGOJE APYUNKESf
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš Federacijos 
26 skyriaus 
susirinkimo

Bridgeport. — Lapkričio 
3 d., Šv. Jurgio parap. svet. 
įvyko gana skaitlingas sky
riaus sus-mas. Pirmininka
vo A. Vaišvilienė.

Nutarimus pastarojo su
sirinkimo perskaitė rašt. pa
vaduotojas J. Šliogeris. Vien 
balsiai priimti.

Draugijų raportai: Niekas 
neatstovavo parapijos komi
teto ir parapijos choro.

Moterų Są-gos 49 kuopa, 
Šv. Petronėlės, Tretininkų, 
Gyvojo ir Amžino Rožan
čiaus draugijos gerai gy
vuoja ir veikia. Apašt. Mal
dos dr-ja išrinko atstovus į 
Labd. Są-gos seimą.

TT. Marijonų Bendradar
bių 10 skyrius, A. Vaišvilie
nės pranešimu, buvusio pa
rengimo pelną paskyrė pu
siau su parapija. TT. Mari
jonų 30 metų Amerikoje gy
vavimo ir veiklos paminėji
mui jubiliejinė vakarienė 
(bankietas) įvyks gruodžio 
19 d., Šv. Antano parap. sa
lėje, Cicero.

Labd. Są-gos 5 kuopa, U. 
Gudienės pranešimu, rengia 
vakarą parap. salėj prieg
laudos naudai, lapkr. 7 d., 
6:30 v. v. Kviečia visus pa
rapijomis paremti dalyvavi
mu. Taip pat pranešė, kad 
centro metinis seimas įvyks 
lapkr. 28 d., N. P. P. Šv. pa
rapijos svetainėje. Į seimą 
sus-mas išrinko atstovais: 
J. Šliogerį ir U. Žemaitienę. 
Paskirta aukų.

Amer. Raud. Kryžiaus vie 
ne tas, A. Vaišvilienės pra
nešimu, daug dirba A. R. 
Kryžiaus naudai. Rudeniui 
atėjus pradės kas antradie
nį Lietuvių Auditorijoje 
dirbti nuo 8 v. ryto iki 9 v. 
vakaro. Vienetas pasiruošęs 
dideliam Lietuvos šelpimui, 
žinoma, po karo, ir kada 
Chicago majoras paskelbs

viešą rinkliavą visokeriopai 
pašalpai nuo karo nukentė
jusioms visoms tautoms.

Pranešta, kad Federacijos 
nare, Barbora Jogelienė, 828 
W. 33rd PI., išvežta į Cook 
County ligoninę.

Atsilankęs dvasios vadas 
kun. J. Prunskis suteikė 
svarbių žinių. J. Šliogeris

_________________________________________________

Iš Moterų Sąjungos 
49 kuopos veikimo

Bridgeport. — Lapkr.

Per “Draugo” skiltis reiš
kiame nuoširdžią padėką vi 
siems-ems, kurie aukomis

už 
ir

i-

2 
d. įvyko Moterų Sąjungos 
49 kp. susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas, nes visos 
norėjo išgirsti. rtiportą iš 
pasisekusio parengimo, spa
lių 27 d.

Komisija: A. Juškienė, O. 
Aleliūnienė ir U. Galeckienė, 
dėkoja visiems už skaitlin
gą atsilankymą, narėms už 
tikietų išplatinimą, Z. Žič- 
kienei už tikietų padarymą, 
pinm-Mazeliauskienei ir vi
soms, kurios kuo nors pri
sidėjo prie pramogos pasi
sekimo.

Vėliau sekė nutarimai. Se
kantis susirinkimas bus prieš 
metinis. Nutarta turėti ar
batėlę su užkandžiu. Dauge
lis narių įsigijo tikietus trijų 
apskričių rengiamo vakaro, 
kuris įvyks 21 d. lapkr., šv. 
Jurgio par. svetainėj. Juš
kienė išdavė raportą iš Mo
terų Sąjungos apskrities su
sirinkimo, kuris įvyko West 
Side. Koresp.

Rinkliavoj P. Staražins- 
kaitė surinko $37.05; O. An- 
tikauskaitė — $29.20.

Dėkojame Lietuvių šeimi
ninkių Raudonojo Kryžiaus

prisidėjo prie sušelpimo se- vienetui per S. Barčus 
sėlių Pranciškiečių Brazili
joje. Aukojo sekantieji:

Pralotas M. Krušas $100 
Antanas ir Kotryna Ma-

neikiai — $200.00. Į
N. N., iš Bridgeport $100.
N. N. iš S. Chicago $100.
A. a. P. Gurskis (per A. 

Gilienę) — $100.00. 
_ dalena Čepauskienė — M jaunienė, O. Kasdie

nė, J. Budraitis, O. Bendaus- 
kas, O. Jackienė, A. Rim
kienė, V. Zebleckienė, A. Ka
lesinskaitė, A. Ačius, B. 
Kapucienė, M. Galdikas, O.

Kun. J. Paškauskas $6.00. Šliužienė, A. Burba, A. Be’s-
O. Balčiūnaitė — $7.00. j 
Po $5.00: kun. A. Baltu

tis, Aušros Vartų parapija, 
kun. A.
Švarlis, 
Phillips, 
Kripas, 
Juknis, Prateckaitė, M. Am- 
botienė, S. Rainienė.

P. J. Ridikas — $3.00.
Po $2.00: Lovicks Florist,' 

S. Pieža, G. Pūkelis, M. Ma
zeliauskienė, kun. A. Valan
čius, kun. S. Petrauskas, K 
Beinorauskas, 
J. Budraitienė, 
Giedraitienės 
Vaišvilienė, V.

gausų tikietų platinimą 
radio pranešimus.

Po $1.00 salėj aukojo: 
vanauskienė ($1.45), O. Pu-
pauskas, V. Geržulienė, A. 
Auksutienė, V. Kareivienė, 

Sudeikienė, O. Vaznienė, 
Knaber, A. Balčiūnienė- 
Kanapack, K. Nedvarai-

M. 
i B.
A.

$17.70.
Kun. Ig. Albavičius $10.00.
Prane. Radavičiai $10.00.
Bridgeporto moterų cho

ras — $9.00.

nė, W. Melkus, Katauskienė. 
J. P. Williams, Lachavicz. 
Puidokienė, N. Butkūnas, J. 
Kulikauskas, O. Mažeikienė 
Brazauskas, Aleliūnienė, A, 
Bugnienė, A. Želvis, J. Juk- 
nis, A. Juškienė, P. Savic
kienė, M. Paukštienė, U. Pet- 
raitienė, Zailienė, Juška, J. 
Maziliauskas, Okonienė, A. 
Lenckus, Kulbis, S. Suras, 
Klimas, Kreivė, O. Kisulas, 
Darzinski, Fisher, S. Rum- 
sik, O. Kazlauskaitė, J. Dim- 
ša, P. Paulauskas,'J. Rožie-

i 

nė, E. Klevinskienė, B. Mi
kalauskienė, Z. Bubliauskas.1 Į

Ačiū vakaro rengimo ko
misijai: A. Leščinskienei, J. 
Pukelienei, B. Cicienienei, M. 
Kondrotienei, V. Gečienei, E. 
Širvinskienei, A. Snarskie- 
nei. Apskrities valdyba

J

A
DOMINIKAI

yVear
Your
Veather

Martinkus, kun. 
S. Mažeika, A. 
J. Mozeris, A.

Ieva Meteišienė,

t

PAGERBIMAS

4ULUAMS MIU-Miracle Whjp does work teondrrs 
with salads! A unique combination of oki-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite aalad dressing. *
******** ****.******

' -

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patanavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

the coaMUnrn &
WAR FUND

AA
STANISLOVAS KUKANTIS

Mirė Lapkr. 6, 1943, 1:40
vai. po pietų .sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Kražių par., 
užaugęs Viduklės parap.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Moniką (po tėvais Gri-^ 
galavičiute, Plaušinikė), duk
terį Oną. 3 sūnus P. F. C. 
Povilą U. S. Army, Juozapą 
ir Joną if marčią Marijoną, 
brolį Antaną ir brolienę Tek
lę ir šeimą, sesers dukterį 
Oną Rudemski, 5 švogerius 
Juozapą Lapenskį, Juozapą 
Grigalavičių, Kazimierą ir jo 
žmoną Grego, Joną ir žmoną 
Marijoną ir Stanislovą Grego 
(Hartshorn, Oklahoma. gimi
naitę Oną Valauskas, ir kitas 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose. 
907 W. 20th Pl„ tel. See. 4620.

Priklausė prie Keistučio 
Pašelpos Kliubo.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad.. 
Lapkr. 11 d. iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdos par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po' pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Suliūdę: Moteris. Duktė, 
Sienai. Brolis, BreMrae Mar
čios, švogeriai Ir Įeiti Gimines.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Yards 4908.

P. Balskus, 
A. Grybienė, 
draugės, 
Gečienė.

A
ARLAUSKAS

Gyveno 2619 East 92nd St. 
Mirė lapkr. 6 d., 1943. 5 vai. 
vakare, sulatfkęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Kelmės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 43 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Gertrūdą, po tėvais 
Ancikaite, 2 sūrius: William
ir marčią Martha, ir Frank ir 
marčią Myrtle. 4 dukteris: Jo- " 
sephine F-armer. Anna Connor- 
ton Ir žentą Charles. Sophie 
Johnson ir žentą Carl, Agnės 
Truby ir žentą John. 2 anū
kes ir 2 anukus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis buvo narys šv. Izi
doriaus. draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 8747 S. Commercial Ave., 
Tel. SAGinav 4109.

Laidotuvs įvyks trečiadienį, 
lapkričio 10 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

NT*tū<lę Moteris, ftonai. Duk
terys. Marčios. Žentai. Arnikai 
ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.----------- -

I SKELBKITES “DRAUGE”

MiRACLE WHiPj 
ks "di^erert” A c* ve rI Am ši.-'olways mokės a h<t.

ie sečret?

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

kienė, A. Uksas, B. Graičie-

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

PASKUTINIS

flflJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

MW-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), ra Povilu ftaltimiem.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIUDIMO VALANDOJE

1

J

Telefonas CICERO 2109

Telefonas Grovehill 0142

ANTHONY B. PETKUS
Kreipkitės į -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪ8Ų PATOGUMUI.

1410 South 50th Avenue, Cicero

6812 So, VVestern Ave,, Chicago

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandw.gn* d 
Jūsy finansiškam stoviui pripinama*

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENK 1 xA T

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Stroagest—Best In The Worid. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
K HE U RITES PRIE — 

JOHN W. PACHANKIS 
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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O DIEN RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITTTNOTS

Vaizdas iš kovų jūrose

Ką chicagiefis marinas pasakoja apie 
Helena kruzerio nuskandinimą

HELENA KRUZERIS BUVO SUŽALOTAS JAPONŲ 
PEARL HARBOR. SUTAISIUS ŠĮ LAIVĄ — IŠVYKO Į 
KOVĄ. HELENA LAIVAS PASIŽYMĖJĘ KOVOSE.

U. S. S. Helena, lengvasis susibūrė aplink kelis life 
kruzeris, įžengė į Pacifiko rafts (gelbėjimosi valteles), 
karą, kai pasigirdo pirmas Auštant atėjo viltis, jog 
šūvis. Tas laivas buvo suža- bus išgelbėti. Amerikos nai- 
lotas pirmos japonų oro tor- j 
pėdos, kai jie iš pasalų už
puolė Pearl Harbor. Po mė
nesio vėliau Helena laivas 
buvo paruoštas kovos sto
viui ir sugrįžo į Pacifiką ar
šiom kovom. x

Metus Helena kovojo pie
tų Pacifike. Japonai daug 
nuostolių patyrė nuo Helena 
kruzerio. Helena nemažai ja
ponų laivų nuskandino ir'su- 
žalojo. Jis dalyvavo .daugel 
kovose.

Įvyko Kula įlankoje kova. 
Helena, 7 liepos. 1943 m., 
buvo paskandinta japonų 
torpedų.

Chicagos marinas maj. 
Bernard T. Kelly, 25 metų 
amžiaus, 5919 So. Campbell 
avė., pasakoja apie Heleną 
kruzerio nuskandinimą jūro
je. Kelly yra Pearl Harbor 
veteranas, jis buvo ant He
lena laivo ir stebėjo iš laivo 
bokšto ir nurodė atidaryti 
šuvius, kai prasidėjo pirmo
ji kova, liepos 5 ir 6 d., Kula 
įlankoje.

Helena laivo patrankinin
kai pasiekė tikslo, Kelly 
džiaugės, kai pirmas japonų 
karo laivas, paskui kitas ir 
dar kitas buvo išmušti iš ka
ro lauko.
Explozija skandina 

laivą

kintuvas (destroyer) visu 
greičiu važiavo. Kada vyrai 
pažino naikintuvą. visur 
skambėjo džiaugsmo balsai. 
Naikintuvas paėmė šimtus 
vyrų ir greitai nuvažiavo, 
nes pasirodė japonų kruze
ris ir du jų naikintuvai. A- 
merikos naikintuvas šaudė į 

j japonų laivus, paleido durnų 
sieną ir nuvyko savu keliu, , 
— pareiškė maj. Kelly.

Toliau maj. Kelly pasako
ja:

“Vėliau mūsų viltys išsi
gelbėti sumažėjo. 26 japonų 
bombonešiai praskrido virš 
galvos, link Rendova. Mes 
prisiminėm, jog priešas gali 
mus pirmuosius atrasti, — 
taip ir įvyko.”

Trys lėktuvai skrido arti 
vandens paviršiaus, buvo 
girdima artėjant žemyn įlan
koje.

Japonai juokės

Įgula džiaugėsi Helena lai
vu. Šis laivas pirmykštėse 
kovose ir laike savo trumpo 
gyvenimo sunaikino, padėjo 
sunaikinti arba sužalojo 15 
japonų karo laivų.

Maj. Kelly pozicijoje nu
rodė ketvirtą taikinį, ir at
sisuko išrinkti penktą. Bet 
tam nebebuvo progos.

Sujudėjo, sekė explozija. 
kruzeris sukrėstas. Po to 
sekė kitos explozijos. Tada 
atėjo įsakymas: “apleisti 
laivą”.

Paskui prasidėjo jauno 
marino ir 103 kitų baisus 
karo pergyvenimas, tai bu
vo kova dėl išsigelbėjimo; 
vyrai plaukė 65 valandas 
jūra, kurioje pilna buvo ry- 
jikių žuvų; aštuonias dienas 
vyrai gyveno palapinėje, ja
ponų teritorijoje, su 129 dir
žais amunicijos, ir drąsiu iš
sigelbėjimu.

Plaukikai buvo

“Tai buvo zero lėktuvai”, 
— maj. Kelly pasakė. “Skri
do tik 20 pėdų aukštumoje 
nuo vandens paviršiaus, j 
“Tai jau bus galas”, — aš j 
pasakiau. Vienas zero lėk
tuvo pilotas pasilenkė šiek 
tiek iš savo lėktuvo ir į mus 
pažiūrėjo.

“Jis nusijuokė ir pamoja
vo ranka, kai jis antrą kar
tą skrido virš musų, jis pa
leido kelius suvius iš savo 
šautuvo, bet mūsų nepalie
tė. Kiti du lėktuvai pasekė 
jo pėdomis. Jie padarė dar 
du pralėkimus virš mūsų, 
paleido ugnį iš savo šautu
vų du kartu daugiau, ir din
go.”

Vėliau, dienos metu sąjun
gininkų lėktuvai numetė tris 
life rafts. Iš Helena laivo iš
sigelbėję pagavo tik du.

“Tos gelbėjimos valtelės 
buvo tokio platumo, kad bu
vo vietos penkiems”, — maj. 
Kelly pasakė. “Bet iš mūsų 
sulipo 25 asmenys į kiekvie
ną iš jų. Kiti prisikabino 
prie šonų.”

1 Antrą naktį maj. Kelly už
migo savo life beit. Kada 

‘maj. Kelly pabudo, jis jautė, 
kad jo kojas kas tai judino 
ir lietė.

Visų rankos dirbo

sužeisti
Maj. Kelly vadovavo He

lena kruzerio marinų dali
niui, kuriame buvo 41 vy
ras.

Marinai apleido laivą savo 
jėga. Jie praleido naktį plū
duriuodami Kula įlankoje.

Daugelis plaukėjų 
apakinti nuo Helena 
aliejaus. Kiti apturėjo 
laužymus, kai kurie
smarkiai sutrenkti nuo tor- 
pedavimo, o paskui marina*

C * t ’ *• ' į

buvo 
laivo 

su- 
buvo

AMERIKOS VAIKAI GRAŽINAMI NAMO
f

I

Amerikos vaikai, japonų internuoti nuo karo pradžios, 
dabar per neutrales šalis gražinami namo. Čia jie džiau
giasi bananais, kuriais Portugalų Indijos policininkas ap
dovanojo Mormugao saloje. (Acme-Draugas Telephoto)

New York. — Margaret 
Leighton Moore, 14 metų 
amžiaus, Park Avenue, už- 
pereitą sekmadienį, spalių 
31 d., susitiko su jūrininku 
(sailor)', ir grįžo anksti pe
reitą ketvirtadienį į namus. 
Ji grįžo išvargus ir pareiš
kė policijai, kad ji per ketu
rias dienas priešinos jo įsi- 
gėrusiems veiksmams.

Moore šeimos gydytojas, 
Dr. Richard Pierson, ‘ kuris 
išegzaminavo mergaitę, kai 
ji pailsėjo savo namuose, 
pareiškė, kad nėra ženklų, 
jog ji būtų buvusi nuskriau
sta Edward’o J. Moore, 20 
metų amžiaus, kuris yra 
AW0L, iš laivyno.

į Jie abu buvo nuvykę į 
Į Jefferson viešbutį. Colum- I

maj. Kelly pa

bus, Ohio.
Policija sako, jog Marga

ret pareiškė, jog jis norėjo 
ją nuvežti į savo namus, 
Blackjack, Mo.

Margaret pavogė iš jo 
$11, paėmė autobusą į New 
York, nusisamdę taxi stoty 
ir sugrįžo į namus 4 vai. iš 
ryto, pereitą ketvirtadienį.

Margaret dingo po to, kai 
ji ir 12 metų Martha Curtis 
buvo sutikusios du sailorus, 
pereitą sekmadienį po pietų, 
Centrai Park.

L'.? r gar e t antradienį (lap
kričio 9 d.) turės 15 m?tų. 
Jos tėvas yra maj. Dav a 
Dodge Moore, gydytojas, ku
ris yra armijos medienos 
korpuse.

Plėšikas įlipo pro langą

Vyras ir žmona čiupo banditą
Pereito penktadienio ank

sti rytą banditas įsibrovė į 
Robert Cleveland, 31 metų 
amžiaus, namus. 539 N. Mon- 
ticello. Namų šeimininkas 
vijos banditą ir su juo ko
vojo.

Cleveland pagriebė bandi
to didelę šviečiamąją lempą 
ir vijos banditą tik apsiren
gęs trumpai, du ir pusę blo
ko pirm negu jį pasivijo. 
Kai Cleveland mušė banditą 
su šviečiamąją lempą, tai 
pastarasis smogė su šriubų 
suktuvu, padarydamas žaiz-

das kūne.
Kai Cleveland parkrito 

ant žemės po smūgio, kurį 
gavo į krūtinę, banditas pa
bėgo.

“Aš pažiūrėjau žemyn ir 
mano plaukai atsistojo ant 
galvos”, 
reiškė. “Tai buvo rijikė žu
vis, kuri buvo 4 pėdų ilgu
mo. Aš nutirpau. Tada pa
mačiau dar dvi rijikes žu
vis, kurios buvo 10 pėdų 
nuošaliau. Aš dar laikiaus. 
Rijikės žuvys nuplaukė savu 
keliu.”

Visų vyrų rankos dirbo. 
Kurie buvo ant life rafts, jie 
yrės rankomis, o tie, kurie 
buvo prisikabinę prie rafts. 
jie stūmė ir plaukė paskui.

Pirmadienis, lapkr. 8, 1943
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KALĖJIMO VIRŠININKAS ĮSAKĖ 500 KALINIŲ 
UŽRAKINI KAMBARIUOSE, KAI KĖLĖ RIAUŠES 
Penki šimtai StateviUe ka

linių buvo užrakinta jų kam
bariuose ir paneigtos visos 
privilegijos nuo pereito tre
čiadieniu, kaipo paseka ne
ramumų, kurie prasidėjo už- 
pereitą sekmadienį (spalių 
31 dieną), apie tai pranešė 
pereito penktadienio vakare 
kalėjimo viršininkas Joseph 
Ragen, ir T. P. Sullivan, vie
šo saugumo valstybės direk
torius.

Dauguma riaušininkų dir
bo kalėjimo siuvykloje, kur 
jie dirbo marškinius, pagal 
armijos ir navy sutartį. Sul- 

Jivan pareiškė, jog jis tiki, 
kad nuostolių ir kraujo bu
vo išvengta, kad viršininkas 

i griebės greito veiksmo ir už- 
idarė riaušininkus jų kamba- 
, riuose.

Ragen pareiškė, jog nera
mumas pradėjo rūgti ma
žiausia mėnesį sekmadienį 
(spalių 31 dieną). 350 siu
vyklos darbininkų ėmė kelti 
netvarką valgomajame kam
baryje, baubdami choru. Jie 
pasiuntė prašymą viršinin
kui, prašydami, kad būtų 
įsteigta nusiskundimui ko
mitetas, daugiau poilsio, pa
didinti užmokestį ir duoti 
privilegiją pasirinkti svečius 
ir išsirinkti judamus pa
veikslus (movies show).

Ragen atmetė reikalavi
mus* ir įsakė tvarkos ardy
tojus nubausti, atimant vi
sas privilegijas penkioms 
dienoms.

Pirmadienį (lapkr. 1 d.) 
kaliniai vėl sukėlė neramu
mą valgomajame , daužyda
mi savo lėkštes ant stalų. 

‘Dėl tvarkos suardymo virši
ninkas įsakė privilegijas su
spenduoti dar dešimčiai die
nų.

Vėliau kilo neramumai 
antradienį ir trečiadienį, vir
šininkas įsakė vyrus uždary
ti jų kambariuose dieną ir 
naktį. Apie 70 kalinių dir
bančių kalėjimo kirpykloje

|

ir 60 iš skalbyklos buvo 
įskaityti į šį parėdymą po 
to, kai jie prisijungė prie 

j siuvyklos darbininkų nera
mumų. Maistas vyrams bu
vo duodamas užrakintuose 
kambariuose.

Viršininkas Ragen pasa
kė, jog siuvykloje tik ką bu
vo išpildyta army ir navy 
marškinių siuvimo " sutartis, 
ir kita sutartis bus pradėta 
šią savaitę. Jis pareiškė, jog 
kaliniai pasirengę grįžti į 
darbą pirmadienį. Jų darbui 
mokama $5 mėnesiui.

Direktorius Sullivan pasa
kė, jog keletas yra faktorių, 
kurie iškėlė neramumus 
tarp kalinių. Vienas iš jų — 
stoka sargų. Antras — ne
pasitenkinimas, kad jie už
daryti kalėjime, kai tauta 
kovoja.

Nesenai armija išegzami- 
'navo Stateville kalėjime 800 
vyrų, kariuomenės amžiaus, 
ir jie tikėjos, kad bus pa
leisti armijos tarnybon, Sul
livan pareiškė. Kai armija 
priėmė tik 140, atmestieji 
vyrai nusiminė.

1

Dingę kareiviai karo' 
frontuose

X K. Antanaitienė, žino
ma So. Chicago lietuvių ko
lonijos veikėja, šiomis die
nomis rimtai susirgo. Anta
naičiai gyvena adresu 545 
E. 88 St. Antanaitienė yra 
narė Šv. Teresės Sodalicijos.

X Antanas Bambalas, bri- 
ghtonparkietis, baigęs Ma
riana polio kolegiją buvęs pa 
imtas į karą, šiomis dieno
mis grįžo namo: dėl sveika
tos paliuosuotas iš kariuo
menės.

X Saliamonas Mockus, 
604 East 90 Place, praeitą 
savaitę iš Niekei Plate R. R. 
dirbtuvės išėjo į pensiją. S. 
Mockus yra pavyzdingas ka
talikas ir nuolatinis “Drau
go” skaitytojas. Linkime 
jam kuo geriausios sveika
tos, kad galėtų ilgai naudo
tis tomis “atostogomis.”

X Kun. J. A. Gervickas, 
Šv. Juozapo senatorijos ir - 
ligoninės Albuquerque, New 
Mexico, kapelionas, šiomis 
dienomis persikelia toms pa
čioms pareigoms į šv. Juo
zapo ligoninę, Dearborn, Mi
chigan. New Mexico oras 
per aukštas ir kenkiąs jo 
sveikatai.

i

Washington, D. C. — Ka- 
ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė 159 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra dingę Europos, Vidur
žemio, Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių fron
tuose. Dingusiųjų skaičiuje 
keturi vyrai yra iš Chicagos 
ir 17 iš jos apylinkių.

X Julia Norkus, 2948 So. 
Archer Avė., šiomis dieno
mis aplankė lietuvius sene
lius Oak Foreste. Aplankė 
ne tuščiomis: nuvežė drabu
žių, duonos keptos su laši
nukais ir k. Neužilgo žada 
ir vėl aplankyti ten esan
čius senelius. Gražus labda
rybės darbas.

X Tėvų ir motinų, kurių 
sūnūs yra kare, vardu Šv. 
Ju/gio bažnyčiai yra nupirk
tas arnotas ir užprašytos 
ketverios šv. Mišios, kurios 
bus laikomos: lapkr. 13 d. 
8 ir 9 vai., lapkr. 14 d. 8 vai. 
ir lapkr. 15 d. 9 vai. Mišios 
bus laikomos prašant Die
vo greitos karo pabaigos, A- 
merikos laimėjimo ir kad 
visi sūnūs grįžtų namo svei
ki.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

ĮEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS
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ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DAB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA..............

* * $

Mrs. Cleveland, 30 metų, 
pastebėjo plėšiką įeinant į 
namus po to, kai ji nuėjo su
žinoti apie triukšmą, kilusį 
žemutiniame aukšte, kur 
miegojo jų duktė Patricia 
Louis e. 7 metų. Kai Mrs. 
Cleveland sugrįžo, pamatė 
svetimąjį lipant per langą į 
kambarį, kur ji ir jos vyras 
miegodavo.

Pirmiausia plėšikas parei
kalavo pinigų, bet Mrs. Cle
veland pasakė, kad jie pini
gų neturi.

♦ ♦ ❖

■

Sekančią dieną pasiekė že
mę.

“Kai tik mes išlipom ant 
smėlio, tuojau užmigom”, 
Kelly pareiškė. “Salą laikė 
japonai, mes tai žinojom, 
bet po 65 valandų Kula įlan
koje, mes norėjom miego.”

Comdr. John L. Chew, An- 
napolis, Md., vyresnysis lai
vyno oficeris. paprašė, jog 
vietos gyventojai parodytų 
kelią. Vyrai vietos kaime 
įvedė karišką tvarką. Kele
tas japonų buvo pastebėta, 
bet jie neatėjo taip arti, kad 
galėtų pastebėti amerikie
čius.

Vyrai pasiekė tą vietą, 
kur turėjo juos paimti išgel
bėjimo laivai. Atėjo išgelbė
jimo valanda. Vyrai buvo iš
gelbėti. Jų veiduose buvo 
džiaugsmas.

Žuvę kareiviai karo 
frontuose

Washington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 113 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių frontuose. Žu
vusiųjų skaičiuje vienas vy
ras yra iš Chicagos ir devy
ni iš jos apylinkių.

i
Paskui plėšikas kitokių 

dalykų “išsimislijo”. Mrs. 
Cleveland nuėjo į tokią vie
tą, kur pamatė, jog plėšikas 
neturi ginklo. Ji čiupo už jo 
šviečiamos lempos ir Cleve
land prisijungė prie rungty
nių,

I

Kai prasidėjo kova, plėši
kas pabėgo, palikdamas tam
siai mėlyną kepurę ir lengvą 
moccasin batą.

Cleveland pereitą penkta
dienį buvo gydomas nuo 
žaizdų, o policija ieškojo 
sunkiai nubraižytą ir sužeis
tą banditą.

J
DABAR

USA kariuomenės 
gavo paaukšti- 

pakeltas į kapito-
P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

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

Atvykite į musę jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl ęaražę, porčtę, višką, skiepę ir fletę. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

X Marijonas kun. A. M. 
Švedas, 
kapelionas, 
nimą
nūs. Jaučiasi gerai, bet ka
rinės vyresnybės nuolat pra
šo, kad jį leistų į fronto li
nijas. Savo prieteliams jis 
su persiėmimu rašo, kad ė- 
jęs savu noru į tą postą ne 
kad vestų, palyginamai, pa
togi! gyvenimą kariuomenės 
stovyklose šiame kontinente, 
bet kad padėtų sužeistiems 
ir mirštantiems. Iš jo pri
vačių laiškų matyti didelis 
pasišventimas kareivių gero- 

I vei.

APROBAVIMAS IR rRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE^IANAI 

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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