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...“and that government of 
the people, by the people, for
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the people, shall not perish 
rfrom the earth.”
,i —Abraham Lincoin
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Atmušė 9 naciu kontratakas Italijos fronte
Japonai bando suspausti U. S. marinus 

Bougainville saloje
Išlipo netoli amerikiečių pozicijų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
10.—Amerikos marinai, nau 
dodami tankus, patrankas ir 
lėktuvus, smarkiai kovoja 
prieš kelis šimtus japonų 
kareivių,1 kurie nakties me
tu išlipo į šiaurę nuo Em- 
press Augusta įlankos, tuo 
priversdami ameriki e č i u s 
kovoti abiejose pusėse jų 
pozicijos ten.

Vėliausiu pranešimu, ja
ponai jau pradėjo bandymą 
suspausti amerikiečius. Iš 
šiauręs japonai apšaudo 
amerikiečius mortarais, o 
kitas japonų dalinys bandė 
pasivaryti į marinų pozici
ją iš pietų pusės. Avenger 
ir Dauntless bomberiai nu
metė 16 tonų sprogstančių- 
jų bombų jų tarpe.

Pilnai apsiginklavę, 
rinis japonų dalinys nakties o amerikiečių nuostoliai bu- 
metu šeštadieny ir sekma
dieny laiveliais atplaukė 
prie įlankos. Juos palydėjo 
japonų krūzeris ir dtr- des- 
trojeriai, kuriuos, anot ank
styvesnio pranešimo, aus-

traliečių lėktuvai sekmadie
ny bombavę 50 mylių nuo 
Buka.

Užmušė 125 japonus
Pirmasis japonų dalinys 

išlipo prie Cape Torokina. 
Juos užtiko marinų patrolė, 
kuri susirėmime užmušė 30 
japonų.

Už pusantros valandos, 
patrolės torpediniai laivai 
atakavo japonų kareiviais 
perpildytą laivelį; bet jis 
įplaukė į Atsinima įlanką, 
7 mylias į šiaurę nuo Cape 
Torokina, kur marinai buvo 
pirmiausiai įsteigę savo po
ziciją.

Tuoj po pietų buvo užtik
tas japonų dalinys ant džiun 
glių kelio vedančio į Toro
kina. Marinai privertė jį pa
sitraukti. Sekmadieny buvo

šiau- užmušta suvirš 125 japonai,

KOVA SU MIŠKO GAISRU KALIFORNIJOJ

Ji

Šiuo metu Kalifornijos valstybėj siaučia didelis miškų gaisras. Netoli Malibų Lake 
ugnis nušlavė 10,000 akrų paviršio. Sunaiki nta daug gyvenamųjų namų, ūkių, vasarna-

Amerikiečių artilerijos ugnis privertė 
vokiečius pasitraukti

Lėktuvai padeda Balkanų partizanams
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, lapkr. 10.—Per pra 
eitas 24 valandas vokiečia' 
kareiviai pradėjo devynias 
smarkias kontratakas prieš 
amerikiečius, kurie spaudžia 
jų “žieminę liniją” Venafro 
apylinkėje, bet amerikiečių 
artilerijos ir pėstininkų šau
tuvų ugnis privertė juos pa
sitraukti ir atrėmė kiekvie
ną puolimą. Vokiečiai toje 
apylinkėje veltui bandė pa
stumti amerikiečius į akme
nuotus viršutinės Vortumo 
upės slėnius.

Vokiečiai taipgi bandė 
kontratakuoti Calabritto da 
lį penktosios armijos fron
to, kurį valdo britai karei
viai, bet ir ten buvo atmesti.

Tos desperatiškos atakos 
brangiai vokiečiams kainavo 
užmuštais, sužeistais ir su- tizanams Balkanų valstybė- 
imtais kareiviais. Amerikie- se.
čių artilerija Venafro apy- Britų Spitfire lėktuvai 
linkėję dieną ir naktį apšau- padegė mažą laivą prie Sa- 
do vokiečių linijas.

Įsakyta liniją laikyti
Suimti priešo štabo do-’ į/ patrankų pozicijas prie“ 

kumentai patvirtina belais- Durazzo, ir apšaudė penkis 
vių suteiktas žinias, kad vo- priešo tankus, kurie buvo 
kiečiai pasirinkę naująjį įkasti žemėn kaip tvirtovės, 
frontą kaipo “žieminę lini- prie Kavaje, Albanijoj. Bri- 
ją," ir kad aukštoji koman- tų Kittyhawk lėktuvai nu- 
da įsakiusi tą liniją visomis 
išgalėmis laikyti “bent aš- 
tuonias savaites.”

Sąjungininkų lėktuvai nuo

i

o------ ---------- ---- ’ ~ v u AAA j iiaiu urnų, v uo,-

mių ir t.t. Gaisrui suvaldyti, be civilių organizacijos, vyriausybė pasiuntė daugiau tūks-, 
tančio kariuomenės. (Acme-Draugas Telephoto)

I
Rusai varosi pirmyn

vo 60 vyrų.
Po pietų Dauntless bom- 

beriai apšaudė japonų karei
vinius laivus prie Laruma 
upės žiočių, kur pirmasis jų 
dalinys išlipo.

Filipiniečiai laukia 
amerikiečių grįžimo
CHICAGO, lapkr. 10. — 

Maj. Gen. Basilio Jose, fili
piniečių kariuomenės štabo 
viršininkas šiandien sakė 
filipiniečiai laukia dienos, 
kuomet amerikiečiai sugrįš 
į Philipinus. Vienas karinin
kų, kuris paspruko iš Ba- 
taan su Prez. Quezon vy
riausybe, generolas kalbės 
Keturių Laisvių perstatyme 
Carson Pirie Scott Co. 
krautuvėje ketvirtadieny po 
pietų.
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Ickes neatleidžia
Lovett iš darbo
WASHINGTON, lapkr. 10. 

—Vidaus reikalų sekreto
rius Ickes nepaklausė Kon
greso įsakymo atleisti Rob
ert Morse Lovett iš jo val
diškos vietos, ir sakė Lovett 
bus ekzekutyvis asistentas 
Virgin salų gubernatoriui ir 
po lapkričio 
mas teismo 
tuo reikalu.

Lovett, 73
Chicagos universiteto pro
fesorius, buvo Kongreso ko
miteto rastas kaltu prieš
valstybine veikla ir priklau
symu priešvalstybinėm, t.y.. 
komunistinėm organi z a c i- 
jom.

I
15 d., laukda- 

nuosprendžio

metų amžiaus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Užsienių reikalų sekreto
rius Cordeli Hull grįžo Va- 
šingtonan. Jis asmeniškai 
Prezidentui Rooseveltui ra
portuos apie Maskvos kon
ferenciją.

IŠ WASHINGTONO. — 
Sakoma lemianti jūrų kova 
įvyksianti netolimoj ateity, 
Solomonų apylinkėj.

IŠ MASKVOS — Praneša-
t

ma apie naujus laimėjimus 
į vakarus nuo Kievo. Už
imta suvirš 60 kaimų irmie-

Prašys taikos Senate
WASHINGTON, lapkr. 10. 

—šešiolika senatorių iš pie
tinių valstybių šiandien su
tiko kovoti prieš Senato de
batus už bylių prieš ‘‘poli 
tax,” ir visus kitus ginčyti
nus vidujinius reikalus ka
ro metu. Senatorius Con- 
nally, tos grupės vadas, sa-

... „ . . ... ke kiti senatoriai pnsidesią
stelių. Rusai vis spaudžia .. 1 pne jų sąjūdžio.nacius Kryme. f _ ___________ ___________________

IŠ ALDŽYRO — Gen Ei- 
senhower sudarė Jungtinių 
Tautų komisiją rūpintis Ita
lija ir jos prisidėjimu prie 
karo prieš Vokietiją.

Italijoje jau prasidėjo 
žieminis oras. Apeninų kal
nuose jau kelios dienos kaip 
krinta sniegas.

nežiūrint sniego
LONDONAS, lapkr. 10.— 

Vokiečiai pripažino naujus 
pasitraukimus iš šiaurės ir 
vakarų nuo Kievo, prieš ru
sų kariuomenes skubiai žy
giuojančias per pirmuosius 
didelius sniegus vakarinėj 
Ukrainoj į Lenkijos ir Ru
munijos sienas.

Pranešimas sakė pirmoji 
ukrainiečių kariuomenė vie- 

; na diena pasivarė 27 mylias 
' iš Kievo, ir užėmė 80 kaimų 
ir miestelių. Rusų daliniai 
dabar randasi 58 mylias nuo 
svarbaus Korosteno geležin
kelių centro, tuo sudaryda
mi dar didesnį pavojų vo
kiečiams Ukrainoj.

Anot vokiečių komunika
to, į šiaurvakarę nuo Smo
lensko rusų tankai ir pėsti
ninkai smarkiai puola vokie 
čių linijas prieš Latvijos 
sieną. Pranešimas taipgi mi
nėjo smarkias rusų atakas 
Neveli-o apylinkėje, šiaurėje.

Vokiečiai sakė kovos Kry
me esančios nedidelės. Jie 
pripažino rusų pasivarymą 
Perekopu iš šiaurės, ir iš 
aplink Kercho iš rytų. Ber
lyno radio sakė naciai at
stūmę rusų dalinį Kerčo pra
takoje. Nebuvo jokio patvir
tinimo žiniai būk rusai 
užėmė Kerčą.

New Yorke girdėtas 
kiečių radio pranešimas 
kė rusai padarę naują išli
pimą neišvardintoj vietoj 
Kryme, ir kad smarkios ko
vos vykstančios prie Pere- 
kopo.

jau

NACIAI PATYS BOMBAVĘ VATIKANĄ
WASHINGTON, lapkr. 10. 

—Užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjas Steninius 
šiandien skelbė Gen. Eisen- 
hower užgynimą, kad sąjun
gininkų lėktuvai būtų skri
dę virš Vatikano tose vieto-

se, kur praeitą savaitę buvo 
numestos bombos. Karo de
partamentas yra 
sužinoti kurios 
lėktuvas padaręs 
Veikiausiai buvo 
kiečių lėktuvas.

lat atakuoja nacių pozicijas 
už naujojo fronto.

Apart daugiau kariuome
nės, tankų ir artilerijos, vo
kiečiai taipgi kalnuose iš
kirto pozicijas kulkosvai
džiams.

Priešo opozicija maždaug 
tokia pat kieta visam fron
te, bet aštuntoji armija su- 
konsolidavo savo pozicijas 
kalnuose prie Sangro upės, 
rytiniam fronte, o toliau 
nuo kranto užėmė Castigli- 
one, Carobilli ir Forli, iš vi
so pasistūmėdami pirmyn 
apie 4 mylias.

Apenino kalnuose besnin- 
gant, žemi debesys sustabdė 
lėktuvų veiklą virš aštuntos 
armijos fronto Italijoje, bet 
sąjungininkų lėktuvai skri
do per Adrijatiką padėti par

Nuskandinta trys U. S. destrojeriai 
Vienas Atlantike, du pietų Pacifike 

WASHINGTON, lapkr. 10.
—Laivynas šiandien prane
šė, kad trys Amerikos des-

i trojeriai buvo nuskandinti, 
I du pietų Pacifike, o trečias 
Atlantike.

Torpedo sprogimas nus
kandinęs destrojerį Henley 
Pacifike praeitą mėnesį. De- 
strojeris Chevalier nusken
do prie Velia La Velia po to 
kaip buvo sužalotas kovoje 
su priešo laivais, ir susimu
šė su kitu destrojeriu, lūž- 
damas pusiau.

Destrojeris Borie nusken
do Atlantike dėl apgadinimo 
iš priežasties sumušimo 
priešo submarino. Jis vieną 
submariną nuskandino bom 
bomis, tuomet sumušė ir nu
skandino antrą vokiečių sub 
mariną. Destrojeris, kuris 
buvo pastatytas 1920 me
tais, negalėjo išnešti to su
sirėmimo. Nors dar galėjo 
plaukti, bet buvo taip suža
lotas, kad buvo įsakyta jo 
įgulai laivą apleisti ir mūsų 

■ lėktuvai bombomis jį pri
baigė ir nuskandino.

i

prašytas 
valstybės 
tą ataką, 
pačių vo-

Princesei atsakyta dėl 
taikos siūlijimo
ISTANBUL, Turkija, lap

kričio 10.—Rumunijos prin
cesė Elizabeth Bibesco, ge
rai žinoma Anglijoj ir Pran- 

'cūzijoj, nesenai atvyko į 
Ankarą, manydama, kad jos 
pažintys duotų jai įėjimą j 
anglų diplomatinius rate
lius. Jos tiklas buvęs “neo
ficialus” pasikalbėjimas dėl 
taikos tarpe Rumunijos ir 
sąjungininkų. Nenusakoma 
ką Rumunija siūliusi, bet 
britų atsakymas, perduo
tas princesei, buvęs “besą- 
liginis pasidavimas.”

Apgriovė didžiausią 
italų plieno dirbtuvę
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, lapkr. 10.—Ameri
kos didieji lėktuvai vakar 
bombavo nacių karo dirbtu
ves šiaurinėj Italijoj, ata
kuodami Ansaldo plieno dirb 
tuvę Genoje, ir sugriaudami 
paskutinę nacių balberingų 
dirbtuvę Italijoj, Turino 
mieste.

Ansaldo plieno dirbtuvė i 
Genoje buvo Italijos did-į 
žiausia. Bombavimo rezulta
tai nebuvo matyti, bet ata
ka skaitoma labai vykusia.

Priešlėktuvinės patrankos 
šaudė į mūsų lėktuvus virš 
Genoa, o virš Turino lakū
nai turėjo atmušti 15 priešo 
lėktuvų, bet visi mūsų*' lėk
tuvai saugiai grįžo.

Britų Mosųuito bomberiai 
šeštą naktį iš eilės vakar 
puolė taikinius vakarinėj 
Vokietijoj, o mažesnių lėk
tuvų daliniai atakavo taiki
nius Prancūzijoje ir Belgi
joje. Britai prarado vieną 
lėktuvą.

i

į seno salos, netoli Albanijos 
krantų, sušaudė radio stoti

metė bombas ant transpor
to laivo prie Split, Juposla- 
vijoj, ir padegė vagonus ne
toli prieplaukų.

ORAS
Šalta, ūkanota.

Popiežiaus laiminimas Slavai atėmė kit? 
Chicagos katalikams miestą iš vokiečiu 
CHICAGO, lapkr. 10. —

Šiandien sužinota, kad Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus 
XH atsiuntė savo apašta
lišką palaiminimą Chicagos 
katalikams, kurie sekmadie
ny minės savo arkidiocezi- 
jos šimto metų sukaktį. Po
piežiaus palaiminimas, siųs
tas per Vatikano radio spa
lių 27 d., buvo pasirašytas 
Kardinolo Maglione, Popie
žiaus sekretoriaus. Tas pa
laiminimas bus perduotas 
katalikams apeigose švento 
Vardo Katedroje sekmadie
ny, antradieny, ir šeštadie
ny, lapkričio 20.

Daugiau negu 75 arkivys
kupai, vyskupai ir kiti auk
šti dvasininkai, iš visų kraš
to dalių, dalyvaus iškilmin
gose Šv. Mišiose Katedroje Į 
sekmadieny.

LONDONAS, lapkr. 10.— 
Jugoslavų partizanų prane
šimas minėjo atakas ant 
nacių įvairiose vietose Ser
bijoje, kurių metu Stip mie
stas, 40 mylių į pietus nuo 
Skoplje buvo atimtas iš vo
kiečių. Centras šių veiksmų 
buvo apylinkėje, kurią Ame
rikos lėktuvai nesenai du 
kart atakavo.

Partizanų radio praneši
mas sakė jie ir Vėl užėmę 
Andriyevica miestą pietry
tinėj Montenegre, ir minėjo 
smarkias kovas prieš nacių 
tankus netoli nuo Kroatijos 
rubežiaus. Partizanai taipgi 
sakėsi išvarę vokiečius iš 
svarbaus kasyklų miesto 
Lyubiyasite, ir užmušę 200 
nacių nuversdami traukinį 
nuo bėgių šiaurvakarinėj 
Bosnijoj.

Nori, kad kariuomenė 
valdytu Tule stovyklą
TULE LAKE, Cal., lapkr.

10. — Išklausius kaltinimų, 
būk War Relocation autori
tetai nuslėpę tikrą padėtį,
kad išgelbėti savo kailį, Ca-t 
lifomia valstybės Senato Pasirašė pašalpos bylią 
komitetas, kuris investiguo- , 
ja japonų stovykloje įvyku
sias riaušes, šiandien pareiš
kė pageidavimą armijai per, 
imti nuolatinę stovyklos kon 
trolę.

Pirkite Karo Bonus

moterims karėms
WASHINGTON, lapkr. 10. 

—Prez. Rooseveltas šiandien 
pasirašė bylių, kuriuo mo
terims karinėje tarnyboje i užmušta ar 
suteikiama tos pačios pa- “teroristai.” 
šalpos privilegijos kaip ir, “teroristais” 
vyrams.

Gaudo "teroristus"
BARCELONA, Ispanija, 

lapkr. 10.—Vienas Toulouse 
laikraštis rašė, kad per pra
eitus du mėnesius Prancū
zijoje suareštuota, nušauta, 

sužeista 195 
Vichy spauda 
vadina visus

| tuos, kurie puola Vichy.
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PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side , nes pelnas 

skiriamas bažnyčios išmaz- 
gojimui, kuris įvyks apie 
Velykas.

■ kia dalyvauti,
’■ oViriomoc

I
Kuomet giltinė pradeda 

švaistytis po North Side, tai 
jai nepakanka vienos aukos: 
ima, be Jokio gailesčio, tris- 
keturias. Neatsižvelgia nei 
ant amžiaus, nei ant turto, 
nei ant nepabaigtų reikalų 
ir pareigų.

Lapkričio 2 d. pasimirė 
22 metų amžiaus Helen Do- 
wiat (šarpianskiūtė). Liko 
nuliūdęs jaunas vyras, tė
vai, broliai ir trijų mėnesių 
kūdikis. Mat, Dowiatai tik 
trys metai, kaip apsivedę. 
Liūdnos tai buvo laidotu
vės. Ne tik savieji raudojo, 
bet ir svetimiems ašaros vil
gė blakstienas. Gaila mažu
tėlio, kūnam priseis augti čioje, kad neužilgo bus ren-

Lapkričio 8 d. mūsų baž
nyčioj įvyko gedulingos šv. 
Mišios už a. a. Antaną Ze- 
lionį, kuris Žuvo Afrikoje 
kovodamas, kad mes laisvai 
galėtumėm gyventi. Tai jau 
antras lietuvis iš North Side 
žūsta. Karo pradžioje ir Af
rikoje žuvo Edvardas Mila- 
veckas. Teilsisi ramiai sve
timame krašte.

Bridgeville, Paa

Mūsų klebonas praeitą1 
sekmadienį paskelbė bažny-

LOŠĖ KAIP VISUOMET

Komedijantas Lou Costel- 
lo, kurio vienatinį sūnų iš
tiko nelaimė — paskendo. 
Nežiūrint to, nors nelaimė

11 DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Susirinkimas gerai 
pavyko i

Spalių 31 d., Lietuvių sa- Šimonis, A. Gest. Smulkiais 
lėj įvykusia Bendras Para- $3.00; viso $16.00. LRKSA 
pijų Centralio Komiteto su- 171 kp $7>00j žv. Antano 
sirinkimas sutraukė veikėjų dr.ja $10 00> s Atkočiūnas

— nuo surengtos pramogos 
Šv. Petro parap. $15.00, Mo
terų Sąjungos 64 kp. paža 
dėjo $5.00, Šv. Petro dr-ja 
pažadėjo mažiausia $15.00 
(per pirm. Linkaitį). Sumo
kėta $88.00. Tai didelis pri 
jautimas dr-jų bei kuopų 
tam tikslui.

iš visų parapijų. Kadangi 
susirinkimas laukė draugijų 
bei kuopų aukų padengimui 
lėšų delegatų lietuvių kon- 
ferencijon, todėl šiame su
sirinkime aukas pridavė: 
Saldžiausios Širdies dr-ja 
$25.00, Moterų Sąjungos 54 
kp. $5.00, Lietuvos Dukte
rų dr-ja $10.00, LRKSA 265 
kp. $5.00; nariai aukojo po

$1.00: A. Martinaitis, M. 
Pangonienė, O. Balevičienė, 
J. Urbonavičius, M. Guraus
kienė, A. Ambrasienė, M.

f

Saldžiausios širdies dr-jos PIRKITE KARO BONUS! 
atstovės prisirašė: P. Gos-1 
cevskienė, A. Markevich.

Dėl suregistruoti Detroite 
naujus profesionalus, kurie 
lietuviams dar mažai žino
mi, palikta mok. O. Krata-’ 
vičienei, kuri pasitars su

(Nukelta į 3 pusi.)

Būkit Malonūs

_________________________
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvthfll 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I

SAVO AKIMS!
Tik vien* pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regšjlmo mokslai 
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Įr šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

be motiniškos globos ir šir kamį rūbai nukentėjusiems ivyko PrieS keletą valandų, 
nuo karo Lietuvos gyvento- Įis Per radio atliko savo ro- 
jams. Ragino pasisaugoti 
kolektorių, kurie landžioja 
po namus, kaulydami aukų 
Stalino klapčiukams. Netoli 

i nuo Bridgevillės vienoje “pe- 
. čėje” gyvena bolševikišku 
raugu užraukta bobelka. Lai 
kas nuo laiko ji atlanko mū
sų kolonijos lietuvius, siū
lydama žmonėms burliokiš- 

į ką “ragaišį”. Tokių raudon 
snapių viešnių reikia apsi
saugoti.

II

dies. Lapkr. 6 d. a. a. Helen 
Dowįat tapo palaidota iš 
Dangun Įžengimo bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapuose. Kun. 
A. Karužiškis pagelbėjo mū
sų klebonui giedoti egzek
vijas, mat aštuntą vai. mū
sų bažnyčioj atnašavo šv. 
Mišias už a. a. kun. Vaišno
ro sielą. Daug žymių asme
nų palydėjo kapuosna a. a. 
Heien, nes josios tėvas Jo
nas šarpianskis, užeigos sa
vininkas, yra gerai žinomas 
Pittsburgho lietuviams. Reiš 
kiu užuojautos visiems.

lę taip, lyg nieko nebūtų at
sitikę.

«

J

trumpą laiką išplėšė daug 
dirvonų, užėlusių nedorybių 
piktžolėm. Kiekvienas, savo 
tautos dvasiniais reikalais 
susirūpinęs žmogus, supran
ta kokią svarbią misiją at
lieka Tėvai Pranciškonai lie- 

j tuvių išeivijoje.

I

rijotai” ruošiasi kepti “pe- 
čenkas” komunistų ciocei 
They “played bąli” with Mr 
Smetonas, kodėl dabar “ne- 
pasibovyti” su Soho “mišių 
ke”... čigoniškų manierų 
žmonės moka prisitaikyti 
prie visokių aplinkybių. Cis

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė i

(

Mintis apie mirtį turėtų 
mus truputį atitraukti nuo 
rūpesčių-rūpestėlių, kurių 
dėlei mažai laiko belieka pa
galvoti apie svarbesnius da
lykus, kurie papildo mūsų 
silpną buitį, be kurių žmo
gaus gyvenime visuomet jau) 
čias spraga ir tuštuma. Be 
tikėjimo tos tuštumos nie
kas neužpildys.

Ant greitųjų surengta 
card party lapkr. 7 d. su
traukė daug žmonių į para
pijos salę. Svečių privažia
vo iš įvairių vietų. Viskas 
gražiai pasisekė. Tai nuo
pelnas Zofijos ir Alenos Kas 
putyčių, Vlado ir Bertha Če- 
batorių, Antano Klasausko, 
Pletienės ir kitų. Jie įdėjo 
daug darbo ir širdies į šią 
pramogą.

Dvasios nykštukai mėgi
ną, užimponuoti kitus savo į 
pažintim su “dideliais po- ; 
nais../’

Eina gandai, kad Šv. Prau 
ciškaus seserys yra pakvies
tos vadovauti ligoninei. Mū
sų seselės tam darbui yra 
gerai pasiruošusios. Dieve 
joms padėk.

Karjeristas nevengia kom
promisų su savo sąžine.

Sesuo Josephine, kuri mū- į 
sų parapijoj sėkmingai var
gonininkavo keletą mėnesių, 
lapkr. 8 d. išėjo iš šv. Pran
ciškaus ligoninės ir išvyko 
į Mt. Clement, Mich. sanato 
riją pasilsėti ir atgauti jė
gas naujiems darbams.

Anglių kasyklų streikas 
užsibaigia. Mainieriai džiau
giasi, sugrįžę į darbą.

Pinigais pirktas draugiš
kumas yra veidmainingas 
pačioje savo užmazgoje.

Praeitą savaitę mūsų kle
boną atlankė kun. Misiuą 
kun. Karužiškis, kun. Piku
lis ir kun. Shakaley iš Weir- 
ton, W. V.

i niARGLITIJ’
į VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
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 — GROvehiH 2242

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- a 
MIAU SI AS • 
KAINAS.
Turime didel* 

p a s i r inkimąDR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS Muzikališkų Instrumntų, Muzi- | 

kališkų Knygų, Stygų, Rekor- j
dų ir kitų visokių muzikalių j 
daiktų.

23 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optmartrir ilty Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aidų karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu* d»- 
romas su elektra parodančia m*, 
žiaunas klaidas. Specialė atyda te- 
kreipiama į mokyklas vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Mnzikalins Instrumen
tus.

Į JOHN A. KASS
Į JEWELRY — VFATCHMAKER

— MUSIC

j 4216 ARCHER AVENUE 
| Puune: LAFAYETTE 8617

——n—n—n—,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

* » - * Baagety atsitikimą akys 
mm be akiaių. Kainoa pigiM kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

PhMM YAKDS 1333

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyri” § priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
nlindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Pittsburgho L. S. A. “pat

t f

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. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos 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 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

Tek CANal 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 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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!EXTRAl
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 8054

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line 

Furniture

6
231« MEST ROOSEVELT ROAD 9

AUKŠ
ČIAU

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą per’er setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai- Jk PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJA «tve 
dirbtuvėj. Di
dėtų
kinus visokių 
spalvų apdam 
galų.

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

Telefoną* SEELEY 8760

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi (5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoks 
mi ant pareikalavimo.
<KNIADSIA IR ŽYMIAUSIA LIET L V! V FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metei Mnttago Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMTT 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. RO. HALSTED ST

Lapkričio 14 d. 6 valandą 
vakare įvyksta šauni vaka
rienė ir regis su prakalbo
mis mūsų parapijos svetai
nėje. Darbščios moterys tuo 
šiasi prie tos vakarienės i 
visus užprašo dalyvauti. Re

ŠMOTŲ 
Kainos

Visko po biskį
Po sunkaus misijų darbo 

sugrįžo į Pittsburghą Tėvai 
Pranciškonai. Kiek pasilsė
ję, jie vėl apleidžia savo vie
nuolyną. Mūsų tėveliai

and SONS
Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

tment call —
IIAC 6051

ALESAUSKAS

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲI
«T A TYRAI - REMONTĄ VIMU! ARBA REFINAN8 AVIMU!

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

i te
P’. H!

I

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDwav 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. dienų.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

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.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl (a Ąxd nakn«nn-
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HELP WAXTEDDRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HF.T/P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn St-eet 
TeL RANdolph 9188-9489

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade KambarĮ. 

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP WAXTED — VYRAI

FREIGHT

DARBININKŲ
Lioduoti ir iškrauti trokus. Senai 

įsteigta industrinė kompanija. 
Pastovūs darbai.

TEL. MR. OUINLAN 
HAYMARKET 8200 

11 > .... —
DARBININKŲ 

75c — 85c į valandą 
VTTALITY MILLS, INC. 

87th St. ir S. Štewart Avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS
XVar Manpower Commission nu 

-tatymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
linosavimo Raštą (.statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo IVar Man- 
power 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 VVANTED — MOTERYS

HELP \VAXTF.D — 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. j savaitę. $41.25 Į savaitę. 
Atsišaukite

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball Avė.

VYRU
< 

Su ar Be Patyrimo
Prie

Drill Press
ir

Abelnu 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

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ,
DRAFTO PALIUOSUOTI

Ar su mažais sveikatos 
trūkumais.

Pilno ar dalinio laiko darbai. 
Mokestis 70c į valandą pirmą 
savaitę. 81c į valandą vėliau. 
Laikas ir pusė po 8 valandų 
į diena arba laikas ir pusė už 
40 vai. j savaitę. Galit dirbti 
iki 60 vai. į sav. 2 savaičių 
apmokamos atostogos po 

vienų metų tarnybos.
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI KATE 

DRAFTO AMŽIAUS

Šaukit BOUIevard 0170

VYR i

HANDLERS
LABAI SVARBUS DARBAI
Mokame aukščiausi."), mokesti visame 
mieste. Mokame taipgi laiką, ir pusę 
po S 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 VTELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

S60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig: Įsidirbimo

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVES DARBŲ 
Ilgoms ar 
Valgis ir

Sekmad.

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSTšAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Lengviems Dirbtuvės Darbams
PATYRIMO NEREIKIA

COMET MODEL AIRPLANE
129 W. 29th St.

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Pilno ar dalinio laiko prie lengvi; 
dirbtuvės darbų—pakavimo. Gers 
transportacija.

AUSTIN GLASS CO.
517 W. Monroe St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 j mėnesi. 

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

i

PAGET.BTNINKŲ PRTE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 KĘST 65th STREET

VYRŲ
Daug Dirbtuvės 
Darbų Atdara

NEKURIE DALINIO
LAIKO DARBAI

Gera Pradinė Mokestis Mokant 
Laiką ir Pusę už Viršlaikį.

Puikūs Canteen Patogumai

Labai Geras Apdraudos ir 
Ligoninės Pienas.

APMOKAMOS ATOSTOGOS

I

MES IŠMOKINSIM JUMIS!
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS MOKINANT

ASSEMBLERS—INSPECTORS 
HAND SOLDERERS—POLISHERS 
SCREW MACHINE OPERATORS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
TOOL AND DIE MAKERS 

TIMEKEEPERS—FEMALE GUARDS 
TOOL DESIGNERS

COOK
E C
L O
E M
C P
T A
R N
I Y
c

2701 SOUTHPORT

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos į savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
Gera proga pastovių darbų 

po karo.
Atsineškit prirodymus pilietybės

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

VYRAI m MOTERYS
—————i----------------------------------------—.

Santa Fe Railway

I

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. — Cicero 

| z

PRIE ABELNU MACHINE
SHOP DARBŲ DIDELĖJE

GERAI ĮSTEIGTOJE 
DEFENSE DIRBTUVĖJE

PASTOVUS DARBAI

Gera proga atsakomingiem vyram

Kreipkitės prie Carl Price

CAMERA
CORP. OF AMERICA

844 W. Adams St.

DIE MAKERS
Taipgi berniukų išmokti amatą 

su pokarine ateičia.
BLACKHAVVK MACHINE CO.

455 N. Artesian

SKELBKITĖS “DRAUGE

VYRŲ
Freight Handlers

71c J VALANDĄ
Laikas ir pusė virš 8 ir 40 vai 

Atsišaukite į

Universal Carloading 
& Disf. Co.

120 E. South Water St.

REIKALAUJA

Investiguos Lewiso 
paskolą kasyklai 
SPRINGFIELD, UI., lap

kričio 10.—U.S. prokuroras 
Howard L. Doyle vyksta 
Vašingtonan pasitarimui su 
prokuroru generolu Biddle. 
Sakoma pasitarime bus dis- 
kusuota John L. Lewiso 
$350,000 paskola Mine B 
Coal kompanijai,
fielde, nors Doyle nepasakė 
savo kelionės tikslo.

Spring-

iki karo pabaigos
IŠ ALDŽYRO — Italijos 

la Vichy vyriausybės atsto
vus.

Dingo kovoje žymus 

vyras
London. — Pereitą antra

dienį gauta žinia, jog Com. 
Percy Todd, 48 metų, Royal 
Navy dingo kovoje.

1936 metais Com. Todd

PIRMIEJI PRIEŠO TRIUŠKINTOJAI KIEVO GATVĖSE

t

Pirmieji Sov. Rusijos tankai, kuriais sutriuškinta vokiečių priešinimasis, šliaužia Kie
vo gatvėmis. Rusams atsiėmus Kievą, sykiu išlaisvinta ir visa turtinga vakarų Ukrai
nos dalis. (Acme-Draugas Telephoto)

IŠ DETROITO LIETUVIŲ VEIKIMO
(Atkelta iš 2 dusI.)

Studentų-Profesionalų kuo
pele ir prašys padėti tą dar-pele ir prasys padėti tą dar- 

buvo prezidento Roosevelto bą įvykdyti. Kurie sužinos 
apdovanotas Distinguished kokį naują profesionalą, pra- —- ------------c------------JT- 

Service medaliu už išgelbėji- šomi paimti jų adresus. Su-
• i. 1 * ’w TT C5 -

atsilankiusieji laimi paukš
čių, taip bus ir šįmet. Para
pijos komitetas, sako, turė
siąs gerų “turkių” ir kitų 
paukščių. Volungėlis

Wear
Your

mą 139 įgulos narių iš U. S. 
ginkluoto laivo Fulton. kurį 
ištiko gaisras, kai jis važia
vo iš Hongkong į Foochow, 
Kiniją, kovo 14 d., 1934 me
tų.

Todd buvo komandoje H. 
M. S. Wishart, ant britų des- 
troyerio, kinų vandenyse, 
kai 139 amerikiečiai buvo iš
gelbėti.

VeatherVincas Banionis pa garse
lį ęs futbolininkas, dabar tar
nauja U. S. Navy. Vietos 
anglų spauda buvo paskel
bus, kad Vincas susituok
siąs su chicagiete nelietu- 
vaite. Tėvai buvo besirengę 
vykti į vesttuvesl, bet dėl 
svarbios priežasties vestu
vės neįvyko. Vincas Banio
nis, siako, nusprendęs nesi
vesti iki nepasibaigs karas. 
Tikimasi, kad jis susiras sau 
gyvenimo draugę mėlynakę 
lietuvaitę.

rinkus būrelį profesionalų |. 
būtų galima juos pasistaty
ti priešakyje lietuvių veiki
mo. Be abejonės, būtų gali
ma atlikti daugiau žymesnių 
darbų.

Atvyko į šį susirinkimą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Gelbėjimo dr-jos valdybos 
nariai: dr. J. Jonikaitis, F. 
Motuzą ir J. Ambrose. Pa
sikalbėta, kaip sėkmingiau 
bendrai pasidarbuoti Lietu
vos ir šios šalies reikalams. 
Valdyboms palikta projektą 
sudaryti. Bendrai parap. cen-

Nedrįso viens kilo 
užkalbinti

Mrs. Ben Schreffler, iš To- 
mahawk, Wis., Union stoty- trolio komiteto ir Lietuvos 
je pamatė kareivį, kuris jai Nepriklausomybės Gelbėji- 
priminė jos sūnų, bet ji su
silaikė mojavusi ranka, nes į 
paskutinis pranešimas sa
kė, jog sūnus buvo Afrikoje. 
Grįžusi namo, ji rado atvir
laiškį nuo sūnaus, kuris ra
šė, jog atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir tame 
atvirlaiškyje klausia: “Ar 
mama buvote nesenai Chica 
goję. Aš mačiau stotyje ką 
tai panašią į jus.”

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo 

TROKERIU IR KROVĖJŲ 
AMŽIAUS 16 IKI 50

It’s a Svmbol 
of a Generous 

Contribution to

Agnės Stonkienė, Moterų 
Sąjungos 64 kp. veikli narė 
ir Elzbieta Rožė, SLRKA 
265 kp. narė ilgai biznį tu
rėjusi Lietuvių svetainės na
me, abi buvo sunkiai susir
gusios. Dabar eina geryn. 
Linkime greit pasveikti ir

mo draugijai.
Pirmiausiai bus sudaryta 

bendras komitetas, kurs par 
davinės U. S. War Bonds. 
Centralis komitetas išrinko 
tam darbui pradėti: M. Ka- o t______  _
sevičienę, P. Medonienę, A. vėl padėti lietuviams dar- 
Markevich, S. Atkočiūną: buotis. 
kitus bus galima pakviesti 

rast.

I

THE COMMUNITY &
WAR FUND

iš šalies. Nut.

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

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikj 
. po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVĖ.

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!
— 4418 SO. FATR- 

FIELD AVĖ., 2 fletų po 5 kamba
rius mūrinis namas, apšildomas kar
sto vandens. Platesnių informacijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

ru.ATTNKTTE "DRATTGA’

ŽiniŲ-žinelės
Elzbieta Signevičiūtė iš, 

Chicago su savo drauge Sta
se Mesgevičiūte svečiavos ’ 
Detroite pas M. Varneckie- 
nę ir P. Becker. Abi džiau
gėsi turėjusios linksmą lai
ką. P. Becker ir M. Varnec-1 
kienė yra biznieriai ir drau-1 
giški žmonės.

Olesė Paplinskienė, parda ~
ir tUri ku™ tarnauja Coast Guard, 

labai dailių kalėdinių‘ Drau. pasllsėjęs Iaimi u grįžo ir 
go” atviručių. Patartina pa- -, „ . . , .. . , . * vėl paskendo biznio parei-sipirkti.r gose. —

Petras Grybas pora savai
čių praleidęs New Yorke,
Waterbury, aplankęs sūnų, ją bendradarbį.

Volungėlis pradėjo žinu
tes rinkti. Sveikiname nau- 

Koresp.

•r *

★

*

★
*

*

★ ★ ★ ★ ♦

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

ADVERTISE -

A *

I

Tumų namuose spalių 30 
d. įvyko draugiškas baliu
kas, kuriame da1yvavo gi
minės ir artimieji draugai. 
Baliuko tikslas — jų sūne
lio Edvarduko gimimo die
nos paminėjimas.

In \mericaS Greafp«»1 
’ tthuanian Oailv Np»vsnafw-

- ESTABIJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUAN1AM-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★*

Šv. Antano parap. paukš
čių bazarėlis, kaip kas met, 
bus prieš Padėkos Dieną. Tę
sis tris vakarus. Tas tau 
paskelbta. Tikimasi, bazarė
lis bus sėkmingas, šiais me
tais tai bus pirma parapijos 
pramogėlė, nes neturėta nei i 
pikniko, nei kitų parengimų. 
Viskas nutraukta dėl įvai
rių suvaržymų.

Be to, paskutinį bazarėlio t 
vakarą bus išleista dovana, I 
kurios tikietai buvo plati-1 

: narni piknikui. Kaip kasmet ‘

I know rrs 
SIUY, BŪT I 

HAVEM'T DOME IT 
FOR SO LONG-!!
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Pirmojo Pasaulio Karo paliaubos
25 METŲ SUKAKTIS

Šiandien sueina lygiai 25 metai kai baigėsi pirmasis 
pasaulio karas.

1918 m. lapkričio 11 d. Vokietija priėmė ir pasirašė 
sąjungininkų paliaubų (armistice) sąlygas ir tuo būdu 
abi kariaujančios pusės padėjo ginklus į šalį.

Pirmoji iš centralinių valstybių (V-okietijos sąjungi
ninkė) pasidavė Bulgarija. Tai buvo 1918 m. rugsėjo 
30 d. Antroji buvo Turkija; ji pasidavė 1918 m. spalių 
14 d. Austro-Vengrija pasirašė paliaubas su sąjungi
ninkais 1918 m. lapkričio 4 d.

Kaip Vokietijai, taip ir jos talkininkėms paliaubų są
lygos buvo nustatytos labai griežtos. Tačiau jos buvo 
priimtos, nes jos jokiu būdu nebepajėgė atsilaikyti są
jungininkams. Teutonų karo frontas būt buvęs dar 
greičiau sudaužytas, jei Rusija 1917 m. nebūtų pada
riusi atskiros taikos su Vokietija. Tą atskirą taiką pa
darė bolševikai, su vokiečių pagalba įsigalėję Rusijoj.

Bet, nepaisant Rusijos pasitraukimo iš karo, Vokie
tija ir jos talkininkės buvo nugalėtos ir priverstos pri
imti sąjungininkų (Amerikos, Prancūzijos, Anglijos, Ita
lijos) padiktuotas griežtas sąlygas.
KARO PRADŽIA

Pirmasis pasaulio karas prasidėjo 1914 m., kai liepos 
28 d. Austrija paskelbė karą Serbijai. Tais pačiais me
tais rugpiūčio 1 d. Vokietija paskelbė karą Rusijai. 
Rugpiūčio 3 d. Vokietija išėjo karan prieš Prancūziją. 
Kitą dieną, būtent rugpiūčio 4-tą, Didžioji Britanija 
paskelbė karą Vokietijai. Tą patį mėnesį karą paskel
bė šios valstybės: Vokietija — Belgijai, Austrija — Ru
sijai, Montenegro — Austrijai, Serbija — Vokietijai, 
Prancūzija — Austrijai, Didžioji Britanija — Austri
jai, Japonija — Vokietijai, Austrija — Japonijai, Aus
trija — Belgijai, Rusija — Turkijai, Didžioji Britanija
— Turkijai, Prancūzija — Turkijai.

1915 metais į karą įstojo Italija ir Bulgarija. 1916 m.
— Portugalija ir Rumunija. 1917 m. — Jungtinės Ame
rikos Valstybės (balandžio 6 d.), Cuba, Graikija, Sia
mas, Liberija, Kinija, Brazilija, Panama. 1918 m. —
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Hondūras.•
VYRŲ JĖGOS

Prieš prasidėsiant karui, kariaujančios (septynios di
džiosios) valstybės pastoviose armijose turėjo 4,500,000 
kareivių. Su rezervu turėjo apie 18,000,000. 1915 metų 
pradžioj santarvininkai jau turėjo 11,000,000 Jcarių, o 
centralinės valstybės (vokiečiai ir jų talkininkai) — 
8,000,000.

Karo pabaigoje kariaujančios tautos jau turėjo prie 
ginklų 65,000, 000 vyrų, iš kurių 7,553,600 užmušta, 
16,937,000 sužeista, 6,729,000 buvo dingusių arba be- 
laisvėn paimtų. Apskaičiuojama, kad aktyviai karo 
veiksmuose dalyvavo trisdešimts milijonų vyrų.
Užmušta, sužeista, i belaisvę paimta

Rusija turėjo 12,000,000 karių. Iš jų 1,700,000 užmuš
tų, 4,950,000 sužeistų, 2,500,000 į belaisvę paimtų ir din
gusių.

Prancūzija — viso 8,410,000 karių, iš kurių 1,363.000 
užmušti, 4,266,000 sužeisti, 537,000 belaisvių ir dingu
sių.

Didžioji Britanija — 8,904,467 kariai: 908,371 už

muštas, 2,090,212 sužeistų, 191,652 belaisviai ir dingę.
Italija — 5,615,000 karių: 650,000 užmuštų, 947,000 

sužeista, 600,000 belaisvių ir dingusių.
Jungtinės Amerikos Valstybės kariuomenėj turėjo 

4,355,000. Iš jų žuvo 126,000, sužeista 234,300, belais
vių ir dingusių 4,500.

Vokietija prie ginklų turėjo 11,000,000. Iš jų 1,733,700 
žuvo, 4,216,058 sužeista, 1,152,800 į belaisvę pateko ir 
dingo.

Austro-Vengrija — 7,800,000, iš kurių: 1,200,000 už
muštų, 3,620,000 sužeistų, 2,200,000 dingusių ir į be
laisvę patekusių.

Turkija — 2,850,000 vyrų: 325,000 užmuštų, 400,000 
sužeistų, 250,000 į beltisvę pimtų ir dingusių.

Bulgarija — 1,200,000 vyrų-. 87,000 užmuštų, 152,390 
sužeistų, 27,029 dingo ir į belaisvę pateko.

KARO KAINA
Pirmasis pasaulio karas Europos valstybėms kaina

vo $337,980,579,657 ($186,333,637,097 tiesioginių karo 
išlaidų ir $151,646,942,560 netiesioginių). Jungtinėms 
Valstybėms (inimant ir paskolą sąjungininkams — 
$9,850,000,000) karas kainavo $44,173,948,225. Į čia 
suminėtas skaitlines, žinoma, neįeina nuosavybės, pra
monės, prekybos ir daug kitų nuostolių.

Iš tos čia trumpai paduotos statistikos galime nu
manyti, kiek kainavo pirmasis pasaulio karas. Toji kai
na ir žmonių gyvybėmis ir turto praradimu yra milži
niška. Bet ta kaina turėjo būti nupirkta brangiausi 
viso pasaulio žmonėms turtai: pastovi taika, demokra
tija ir laisvė bei nepriklausomybė visoms pavergtoms 
tautoms. ,

PREZ. VVILSONO PASTANGOS
Ir, reikia pasakyti, mėginimų tai įgyvendinti vis tik 

buvo. Tuo metu buvęs Jungtinių Valstybių prezidentas 
W. Wilsonas buvo iškėlęs gražiausius šūkius, kuriuos 
stengėsi pravesti Taikos konferencijoj. Tam tikslui su
manė ir suorganizavo Tautų Sąjungą. Jis net savo svei
katą prarado, galima sakyti, ir gyvybę paaukojo, kad 
užtikrinti pasauliui taiką. Tačiau jo kilniam darbui pa
stojo kelią Amerikos izoliacionistai, atmesdami Tautų 
Sąjungos idėją ir, be to, Europoj tuoj po Versalio su
tarčių pasirašymo prasidėjusios tarptautinės intrygos, 
privedusios valstybes prie antrojo pasaulio karo, ku
ris, kaip matome, dar daugiau aukų reikalauja, dar 
daugiau turto praryja.

Po pirmojo pasaulio karo demokratijos idėjos buvo 
pradėjusi visur prigyti. Visa eilė tautų (jų tarpe ir 
Lietuva) atsistatė laisvomis ir nepriklausomomis val
stybėmis. Ir, rodos, tiek nedaug tereikėjo, kad pasto
viai tautos taikoje tarp savęs gyventų. Rodos, taip
paprastas buvo dalykas: palaikyti Tautų Sąjungą, duo
ti jai ne tik moralinę, bet ir fizinę jėgą — ir ji būtų 
įgyvendinusi ir palaikiusi tas idėjas, kurias iškėlė pre
zidentas Wilsonas ir kurioms pritarė įr kiti sąjunginin
kai.
KAS BUS PO ŠIO KARO?

Reikia manyti, kad didžiosios demokratijos, pasimo
kinusios iš pirmojo pasaulio karo ir pokarinio pasaulio 
tvarkymo klaidų, pasieks to, ko tada nepasiekė: pasto
vią, teisingą taiką, laisvę ir nepriklausomybę visoms
tautoms, nežiūrint ar jos didelės ar mažos. Dviejų pa
saulinių karų milžiniško didumo kainos turėtų, paga
liau, duoti pasauliui priemonių ir įrankių, kuriais bū
tų galima padaryti galą imperializmui ir militarizmui,
žmonių nekalto kraujo liejimui, turto naikinimui.

Tos kainos turi užtikrinti žmonijai keturias laisves 
ir taip pat teises ir sąlygas kiekvienai taiką mylinčiai 
tautai gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.
★
“Davei arklį — duok ir balną’’ — sako priežodis. Da

vei Dėdės Šamo armijai sūnų — duok jam ir ginklą, 
pirkdamas U. S. karo bonus ir remdamas visas kitas 
Dėdės Šamo karo pastangas.
★
Kražių Skerdynių 50 metų sukaktuvių minėjimas Chi

cagoje bus sekmadienį, lapkričio 21 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Nepamirškim.

SPAUDOS APŽVALGA
U-—
Baltijos valstybės turi draugų

“Sandara” rašo:
“Amerikos visuomenės ir spaudos sentimentas bu

vo ir yra prielankus Baltijos kraštams. Pačiam Sena
te neseniai buvo iškilęs reikalavimas, kad rezoliuci
jos formoj garantuot tiems kraštams nepriklausomy
bę. Stipriausiu to žygio čempionu pasirodė senatorius 
Reynolds. Bet tur būt tam tikrais politiniais sume
timais jo pataisa tapo ištraukta. Tačiau jau pats to 
dalyko iškėlimas Senato rūmuose daug pasitarnavo 
mažyjįį tautij apgynimui.”

LABDARIŲ ČEMPIONAS

Harry F. McLean, Toron
to, Canada, kontraktorius, 
kuris tūkstančius dolerių iš- 
aukojo Kanados civiliams, 
reikalingiems pagalbos, ir 
kareiviams ligoninėse. Tai 
tas pats geradaris, kurs 
prieš kiek laiko atėjęs į vie
ną karo ligoninę, kareiviams 
padalino pc $100 ir išėjo ne
pasisakęs, kas jis per vie
nas. (Acme-Draugas Tele- 
photo)

Gali atvykt ir 
lietuvių

Eina gandai, kad iš Urug
vajaus galės išvykti į USA 
apie 10,000 darbininkų, šios 
šalies piliečių, o, gal, ir a- 
teivių amatninkų. Jeigu bus 
galima vykti, daugelis lietu
vių rengiasi pasinaudoti pro 
ga.

Po dviejų metų studijų 
Profesinėje Moterų Mokyk 
loję Argentinoje gimusi lie
tuvaitė Konstancija Rama
nauskaitė baigė siuvinėjimo 
ąkyrių ir gavo mokytojos 
diplomą.

Po sviete pasidairius
Balšavikų draugas A. M. 

B. aną dien aprašydamas 
Cleveland, Ohio, lietuvių 
“progresyvių” vakarą, pa
sisakė negalįs išfigeriuoti, 
delko daugelis ‘ ‘progresy
vių” vadinasi save ne tikro
mis, ale prasimanytomis pa
vardėmis.

Lietuviški Stalino draugu- 
čiai giriasi išėję balšaviz- 
mo ABC škulę ir tokio pa
prasto dalyko negali išfige
riuoti. Mano delnas ir be jų 
škulės gali pasakyti.

Žinote, tavorščiai, kad do
ras žmogus niekuomet sa
vęs nesivadins pramanytąja 
pavarde. Kitaip yra su blo
gais žmonėmis. Juo didesnis 
sukčius, plėšikas, raketaris, 
gengsteris, tuo daugiau tu
ri prasimanytų pavardžių. 
Apie tai mes randame an
gliškose gazietose. Tokia 
jau pas juos mada.

Lietuviški balšavikai yra 
mūsų tautos, mūsų tėvynės 
— Lietuvos No. 1 gengste- 
riai, plėšikai. Jie terorizuo
ja tautą, plėšia jos didžiau- 
sį ir brangiausi turtą — lais
vę ir už pinigus parduoda 
burliokams. Štai, delko bal
šavikai, kaip ir visi Ameri
kos gengsteriai, veikia pri
sidengę netikromis pavardė
mis. Kad jie yra tautos lais

vės plėšikai, visi žinome. 
Štai, čikagiškėj balšavikų 
gazietoj vienas tokių tipų 
— Andriulis taip džiaugia
si:

"‘Temsta viltys lietuvių 
politikierių, kurie nori Lie
tuvą valdyti ir laukė, kad 
Washingtonas jiems atiduo
tų Lietuvą.”

Kitoje vietoje vėl:
“Skaudžiai nusivylė tie 

lietuviai, kurie buvo padus 
pasikaustę valdyti Lietuvą, 
kurie tikėjosi, kad preziden
tas Rooseveltas ir valsty
bės sekretorius Hull atskirs 
Lietuvą nuo SSSR ir paves 
jiems valdyti.”

Jeigu tokie tipai nėra tau
tos gengsteriai, duokite, ta
vorščiai, jiems kitokį var
dą.

Bet, kas liečia Lietuvą, se
nas priežodis sako, kad la
biausiai džiaugiasi tas, kas 
džiaugias paskiausiai. Per- 
anksti balšavikai džiaugia
si, kad Lietuva jau atiduo
ta barzdylų-burliokų val
džiai.

— Koks skirtumas yra 
tarp jauno ir seno, patyru
sio daktaro?

— "Skirtumas toks: jau
nas daktaras paraudonuoja 
kai pinigus gauna, o paty
ręs paraudonuoja tuomet, 
kai už profesionalį patarna
vimą pinigų negauna.

VIENUOLĖS GRĮŽTA IŠ JAPONŲ BELAISVĖS

Amerikietės vienuolės Mormugao uoste, Portugalų Indijoj, išlipa iš japonų laivo 
“Teia Maru”, kad persėdus į švedų laivų “Gripsholm”, kuris Amerikon atplauks a- 
pie gruodžio 2 d. Kilus karui jos, kaip ir daugelis kitų amerikiečių Japonijoj, buvo in
ternuotos. Amer. Jungtinės Valstybės juos iškeitė ant lygaus japonų belaisvių skai
čiaus. Repatriacijoj tarpininkauja švedų komisija.

Mormugao, Portugalų Indijoj, uostas, kur Amerikos repatriantai, išsodinti iš japo
nu laivo, perėjo j švedij laivą ir plaukia J Ameriką. (NCWC| *
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Maskvos konferencija iškelia nacių
nerimą

H’ashington. — Nacių pro 
pagandoje atsispindi nacių 
vadų nerimas dėl didėjan
čio kooperavimo žymių tarp 
Jungtinių Tautų, kaip tai 
matyti iš valstybės sekreto
riaus Cordell Hull ir užsie
nių reikalų sekretoriaus Ant
hony Eden atvykimo į Mask
vą trijų valstybių konferen
cijai su užsienių komisaru 
V. M. Molotovu.

po- 
Va- 
Ka- 
pra

UNIVERSITETO ĮOO-SIOS LAIDOS IŠKILMĖSE

publikai naciai piešdavo žy
giuojančios rusų armijos pa
vojų, kai tuo tarpu okupuo
tų kraštų žmonėms sakyda
vo, kad tarp rusų ir “anglo- 
amerikiečių”, kiek tai liečia 
“europejišką civilizaciją”, 
nėra jokio skirtumo. Nacių 
linija, kad tiek “anglo-ame- 
rikiečiai”, tiek rusai yra nu
sistatę sutriuškinti Vokieti
ją. yra naudinga namų fron
te, pašalinimui vokiečių ma
sėse galimą atitolimą nuo 
vadovybės.

Verta pažymėti, kad gan
dai dėl atskiros rusų-vokie
čių taikos, matomai pačių 
nacių skleidžiami ir vėliau 
jų pakartotinai paneigti (tik 
tai tam, kad palaikyti juos 
gyvus), buvo > pasėti, kada 
prasidėjo parengimai Mask
vos konferencijai, yokiečių 
‘‘paneigimai'’, tarp ko kito, 
visuomet būdavo daromi už
sienio vartojimui ir niekuo
met vidaus vartojimui.

Ryšium su pasėtais rusų- 
vokiečių taikos gandais ir 
senąja “bolševikų pavojaus” 

i linija propagandos minist
ras Joseph Goebbelsas pas
kutinėse kalbose parodė pa
linkimą tartis su “anglo-a- 
merikiečiais” prieš Rusiją. 
Spalių 3 d. jis pasakė:

<4

i

Naciai yra labai jautrūs 
augančiam kariniam ir 
litiniam sutarimui tarp 
karų galybių ir Rusijos, 
ro Informacijos Įstaigos
nešimai rodo, kad nacių pro
pagandos temos dėl Mask
vos konferencijos eina žino
ma linkme.

Naciai kartoja, kad dėl 
silpnumo anglai-amerikie- 
čiai negali atsispirti Stalino 
planams; jie pardavė, ar 
ruošiasi parduoti, Europą. 
Mėginimai “ pseudo atbolše- 
vikinti bolševizmą ’ ’ esanti 
apgavystė, kuriai joks gal-; 
vojantis žmogus nepatikę- [ 
siąs. Naciai tvirtina, kad 
Vokietijos sunaikinimo po
litikoje tarp Rusijos ir an- 
glo-amerikiečių nesą rimtų 
skirtumų.

Wilhelmstrassės NPD a-
• gentūra bevieliuose prane

šimuose nacių atstovų “va- 
dovavimuisi” užsieniuose ci
tavo dr. Schmidtą, užsienių 
reikalų ministerijos kalbėto
ją, kaipo nusistačiusį pana
šią liniją savo spaudos kon
ferencijose. Paprastai pro
pagandos temos būdavo tos 
pačios tiek vidaus tiek už
sienių vartojimui. Tačiau 
ankstyvesnė nacių praktika 
“bolševikų pavojaus’’ tema, 
rodo, kad tam tikroms te
moms yra vartojami skirtin- ateiti. Mes esame pakanka- 
gi akcentavimai įvairioms mai stiprūs išsilaikyti ry- 
klausytojų grupėms. Praei- tuose.
tyje transliacijose užsienių Washingtono stebėtojai

I

buvo didžiausias užbaigtų 
pranešime Vyriausiam natūralizacijos bylų skaičius

Notre Dame universiteto pastaroji baigusiųjų laida buvo iš eilės 100-ji. Ta proga 
suruošta iškilmės, kur.ose baigusiems kalbėjo: Michigan vals. gubernatorius, vysk. 
W. P. O Connor iš Superior, Wisc ; Leo T. Crowley. užsienių administratorius; ir adm. 
Chester W. Nimitz, komenlantas karo laivyno Pacifike. Šventės proga nu=ifotofravę 
(iš kairės į dešinę): kun. Hugh O’Donnell. universiteto prezidentas; gub. Kelly; vysk. 
J. F. Noll iš Fort Wayne, Ind.; vysk. O’Connor; ir L. T. Crowley. (NCWC)

I

praneša, kad iš nacių pusės 
galima tikėtis tolimesnių 
bandymų sutrukdyti Mask
vos konferenciją. Nebūtų 
•ūiostabu, kad, jeigu sekant 
jų senesniąją praktiką (kaip 
tai Reichstago sudeginimas, 
Katyno ir Vinnitsa kapiny
nai), būtų pradėtas didelis 
propagandos vajus sutruk- 
ja. Prie to, kaip stebėto ja i 
dyti kooperavimą su Rusi- 
parodo, palinkimas daryti 
atskirą taiką su Vakarų val
stybėmis (tiek nacių propa
gandoje, tiek jų diplomati
joje) gali būti numatytas 
kaip bergždžias bandymas į- 
tikinti sąjungininkų viešąją 
opiniją, kad nusileidimai ir

Aš neabejoju, kad kar- kooperacija su Rusija tik
ta, kuri Europos šalyse gy- rumoje nėra reikalingi, nes 
vens po mūsų, skaitys di
džiausią šio šimtmečio gė
dą, kad dabartinis pasaulis 
paliko beveik vienai Vokie
tijai su pagalba kelių ma
žų sąjunginių tautų, kovoti 
prieš pavojų visam konti
nentui. Aš tą sakau ne to
dėl, kad tikėčiausi bet ko
kio supratimo ar pagalbos 
iš šalių, iš kurių jie turėtų)

Angly romanas apie lietuvius išeivius

karas gali greitai užsibaig
ti, jeigu tik anglo-amerikie- 
čiai pasinaudos vokiečių no
ru pasiekti taiką derybų ke
liu. OWI

SAVE MONEY. Buy a paeit or more af a time. NOW, before our big 
new crop goes fo waste. Store a bushel or two in a 
cellar, doset. bacit porch, garage . . . any dari, cool 
place where the temperature doesn't ri$e above 60 
degrees or fall below 40 degrees.

(LKFSB) Londono knygų 
rinkoje pasirodė Patricijos 
Young parašytasai romanas 
“Far Flung Seed” (išleido 
Ward, Lock and Co., War- 
wick House Salisbuty Sg., 
London. E. C.). Jauna au
torė stengiasi pavaizduoti 
lietuvių išeivių gyvenimą ir 
priežastis, kurios yertė lie
tuvius, rusų okupacijos me
tu prieš 1914 m., emigruoti gi veikalas įdomus ir, ma- 
svetur. Autorė, matyt, tu- noma, kad lietuvių tarpe sū
rėjo progos susipažinti su silauks susiinteresavimo. 
viena kita lietuvių šeima. 
Su didele simpatija aprašo 
lietuvių vargus caristinės 
priespaudos laikais. Stilius gerai ir tobulai. (Fr. Weber)

I

lengvas, pasakojimas įdo
mus, gal tik autorės užsimo
jimai didesni, negu siauri 
romano rėmai leidžia ir dėl 
to veikalui būtų galima pa
daryti priekaištų dėl kons
trukcijos. Taipgi vaizduoja
mųjų asmenų vardai nevisi 
atitinka lietuvių dvasiai. 
Knygoje vartojami ir kai 
kurie lietuviški posakiai. Vis

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka

Viską daryk su meile ir 
pasišventimu.

Neutralumas tarp tiesos 
ir melo, pikto ir gero. Dievo 
ir velnio, Bažnyčios ir sek
tos yra ne kas kita, kaip 
paskelbimas Dievui karo 
Kas neutralus — yra prie
šas. R. Maeder.

<r\

ŪSE MORE POTATOES N0W!į
Fili out your menus with our plentiful crop 
o f this fine, nutritious food.

SAVE RATION STAMPS. Plentiful, unrationed pofatoes malė up for 
many scarce, rationed fc^ds. A little imaginafion and 
lot* of pofatoes wl1l enable your family to eat heartier 
meals, on less money, and fewer rafion tfamps thdn rf 
you buy scarce foods.

A_GREAT^NERGY_FOOD. Pofatoes contain Vitrfmin C, Vitamin Bi. 
iron, and other importanf minorais. Keep up your fam- 
ily’s energy on the Home Front ai our armed forces do 
on the Fighting Fronts . . . with more pofatoes!

uver. So i» potato crust on me*t pia. Serve potato 
| soop or tjfad for lunch. Rennember potato prfncalei or 

stuffed pofafoat for dinner . . . not fo mantion the Big 
Three . . . tpudi boiled, baled, or fried.

POTATO P'< AND O'.
When perinę, Iteep perinę thin. Para just before cooling.
Don’t soal. You only soak out minerdl and vitamins.
Uee coolting liquid. Don'f drain down tini, lt confeint food valuos. 
Buy mealy kind for baking and mashing.
Buy wary kihd for solads and creaming.

.GET AT LtAST A MCK OR ROTATOtS TOpATI

Imigracijos ir Natūralizacijos skyriai 
praneša apie savo veikimą

Washington. — Komisio- tiems čia ir užsieniuose. Tai 
nierius Earl G. Harrison sa 
vo
Valstybės Gynėjui Francis nuo pat 1907 metų. Tuo pa- 
Biddle pareiškė, kad, nežiū- čiu mums pasisekė visiškai 
rint, jog per pastaruosius užbaigti iš anksčiau užkliu- 
12 mėn., iki 1943 m. birže
lio 30 d., imigracija buvo 
mažiausia nuo pat civilinio 
karo, ir kad kiti rutinos dar
bai buvo stipriai sumažin
ti, Imigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnyba patyrė vie
ną iš aktingiausių jos isto
rijos metų.

E. G. Harrison painfor
mavo, kad įpilietinimas bu
vo vienas iš normalių dar
bų, kuris per visą periodą 
rodė žymų padidėjimą. “Su
prasdama karo meto nepa
prastas pilietybės pirmeny
bes prieš užsienyje gimu
sius, tarnyba padvigubinto
mis pastangomis skubino na 
turaiizacijos procesą, ypač 
karo pajėgų narių nepilie- 
čių atžvilgiu,” tęsė Harri
son.

vusį natūralizacijos darbą, 
kuris vilkosi iš metų į me- 

i tus.”
Pranešimas rodo, kad iš 

37,474 naturalizuotų karinių 
pajėgų narių, 1,425 buvo na- 
turalizuoti užsieniuose. Pir
mą kartą šio krašto istori
joje pilietybė buvo suteik
ta už valstybės sienų esan
tiems asmenims; šioji pro
cedūra buvo galima dėl 1942 
m. Antrojo Karo Jėgų Įsta
tymo.

Pilietybės reikalai
‘ ‘Dėl svetimšalių uolumo I 

naturalizuotis ir tarnybos 
pastangų natūralizaciją pa
skubinti, buvo suteikti 281.- 
459 natūralizacijos liudiji
mai civiliams ir 37,474 ka
rinių jėgų nariams, esan-

Svetimšalių priežiūra
Tarp kitų svarbesnių tar

nybos karo laiko funkcijų y- 
ra svetimšalių priešų prie
žiūra. 1943 m. kovo mėn. 
tarnyba šias funkcijas paė
mė iš kariuomenės ir dabar 
išlaiko 16 stovyklų su 9,220 
internuotaisiais. Iš jų 6,871 
buvo suimti įvairiose Jung
tinių Am. Valstybių vietose 
ar jų nuosavybėse, gi 2,349 
buvo čia prisiųsti saugoji
mui iš įvairių Lotynų Ame
rikos kraštų. 1942 m. lap
kričio mėn. Crystal City, Te-

(Nukelta į 6 pusi.}

s

LENGVATOS
KALBĖJIMO 
RELIGIJOS 
LAISVE NUO

★

LAISVE NUO

Z

LAISVE
LAISVE
SKURDO
BAIMES

Šios KETURIOS LAISVĖS yra brangiausi Amerikos turtai. 
Jos bus išlaikytos suvienytomis jėgomis mūsų Vyriausiojo Ko- 
mandieriaus ir jo štabo, vyrų ginkluotose mūsų jėgose ir na
minio fronto žmonių, kurie suteikia mūsų kovotojams pabūklus 
pirkdami Karo Bonus.

Chicagos žmonės yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j garsių
jų originalių Normano RockvvelFio pieštų paveikslų parodų, ku
riuose atvaizduotos šios KETURIOS LAISVĖS, Carson Pine 
Scott & Company. Šie puikūs paveikslai bus išstatyti parodai 
nuo Lapkričio 11 ki 22 d., globoje Jungtinių Valstijų Iždo De- 
partmento, Saturday Evenirg Post ir Carson Pirie Scott 8C 
Company.

PIRKITE DAUGIAU KARO BONU
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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J
LABDARYBE

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, m.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

■ —----- --------------- ........................ — =-r-
stovus ir svečius gražiai pa
sitikti. Mūsų darbams daug 
palankumo rodo gerb. kle
bonas kun. A. Briška, ku
ris rūpinasi seimo pamaldo 
mis ir aukšto Svečio-Arki 
vyskupo priėmimu.

Atstovams ir svečiams 
bendri pietūs parapijos sa
lėje bus tuojau po pamaldų.
Labdarių Sąjungos 8 kp. šei-'g 
mininkės visus 
gardžiais pietumis.

LIBERATORIO NUMUŠTAS Inteligentiško žmogaus in- 
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

SKELBKITES “DRAUGE’

DYKAI!
Patenkinantis Vaistų 

Palengvinimas nuo Skausmų 

RHEUMATIZMO
Jei kenčiate skausmus sąnariuose, jei 

sąnariai jauslūs, jei kenčiate didelius 
siausmus kada oras mainosi, tai dėl ko 
nebandot** ROSSE TARS? Naudojamas 
tūkstančių žmonių per virš 20 metų, kad 
įgijus vaisių p tlengvininią nuo skausmų 
Rheuniarizmo, Arthritis ii- Neuritis
DYKAI šio laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
prašom pabandyti MUSŲ KAŠTU, 
sime jums, pilno-dydžio pakutį — 
dokit 24 tabletus DYKAI. Jei 
daugiau negu patenkinti su pasekmėmis 
ir pakučio žemą kaina, sugrąžinkite 
vartotą dalį ir būsit mums nieko nesko
lingi. NESIUSKIT PINIGŲ. tik 
vardą ir adresą į

ROSSE PRODUCTS CO., 
Dept X-6

2708 Farweil Avė. Cliieajjo 45, III 
i:

Karinio fotografo pavykusi nuotrauka parodo krentantį į Pacifiko bangas japonų 
karo lėktuvą, kurį nušovė Amerikos bomberis Liberator. (Acme-Draugas Telephoto)

Ne viskas, kas 
tautiniam žmonių 
nimui yra pagrįsta

siūloma 
įsąmoni- 
gera in-

į

I

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

•EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINIS 
DIVLDENTŲ 
RATA.............

1

maikiečių, 3,100 bahamiečių 
ir mažas skaičius kanadie
čių buvo įvežti iki birželio 
mėn. pabaigos. 
Reorganizacija

E. G. Harrison toliau pa
reiškė, kad, nežiūrint smar
kiai padaugėjusių darbų me
tų bėgyje, tuo pat metu bu
vo galima įvykdyti 
bos reorganizaciją ir 

mos "nariai neturėjo yP»W-« »*»!•
pragyventi. Pačių internuo- nistraciniam. lygyje, 
tųjų darbo jėgomis stovyk
los talpa buvo padidinta iki 
2,150 asmenų.

vykti į labdarių metinį sei-| Imigracijos ir natų- 
mą.

Nebuvo šiame mitinge nei;
nei 7 kuopų atstovų. Ti- 

pavaišins kimasi, kad jie atvyks į ki-
i tą susirinkimą ir 
pranešimą. Dabar, be abe
jonės, ir jes rengiasi prie 
seimo.

8 kp., Brighton Park, bu
vo gausingiausiai atstovau 
jama. Lapkričio 7 d. ji su
rengusi bunco party. Kuo
pa rengiasi prie seimo visu 
smarkumu.

23 kp., Marąuette Park. 
besirengdama prie seimo ne
žada atsilikti nuo kitų kuo
pų. Be to. ji ruošia paren
gimą senelių prieglaudos sta 
tybai.

Kasparas Yodelis rapor
tavo, kad grybų piknikas 

į spalių 17 d. labdarių ūkyje 
davė pelno $106.20. Centro 
piknikas tame pačiame ūky. 
rugsėjo 5 d. 
$2,251.75.
išlaidos dar nesančios vi- balandžio mėn., 
sos atmokėtos. Agota Bai- nybai atleisti tuos darbinin 
sienė piknikui aukojusi 10 
kepalų duonos per širvins 
kus.

Seimo rengimo komisija 
gavo J. E. ark. S. A. Stritch krašte ilgiau negu jų laiki- 
sutikimą dalyvauti seimo pa
maldose. Ji pakvietė ir Da

Lbd.

1751 W. 47th Street

3K

Darbininkai žemes ūkiui

J
kad labdarių lionies žmonos vardu Padė- DABAR $29.50

P. KEZON 
ir Iždininkas

f
s

!

t
>■)

tarny-'!
darbe -

1 !l

nas leidimas numato. Pagal 
šiuos patvarkymus maždaug

* l Jt <tE"7 9 R Dviejų Šmotų PARLOR SETAS 
[ij O / . / D perdirbamas arba išmainomas

<v

IIIkus nuo paprastai reikalau
jamų imigracijos formalu
mų. Tačiau, jie gali būti de
portuoti, jeigu pasilieka

tars, 
1‘asiū- 
panau- 
nebūsit

ne
savo

*

3241 S. Halsted Street
Tel. CALumet 7237

I

Ln..AiAtVES

2«th St. 2nd Fl. L«W 2»O8 
30 Ji. IN*«rbom Rni. 84M. S<a. H610 
Vldurml«^to ,al. »_«. Antra<H«4 ir 

nuo • 1U t.

Na. tai d uodą. u« .kon»o. Natūrali* .pal
vom. Neblunka Vi-oJ *al, tluomoa dantų 
plaitoa. l*armat»rnor cryatal cl-ar plaitoa.

Plunkamo mokomo. aanltarAa, l'ateo- 
klntmaa t nrontuotaa. Matartolaa labai po. 
oa*o. | ramuoi. Vienos dieno, Cm. r m u 
polamavloMK AmkaMta, Ima. veltnL

I Darome p'H tas JapatistM Ir Į 
Į gantas tlfc ą lalanhiotų dentlstg Į

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TKKIOIAS NATVUAI.es OLM 
SPALVOS DANTŲ PIJCi'TOMS.. t ______

NAUJOM
KŲAIKS

Neišmeskite savo Benų tedėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar Iš priežasties karo mes visą sa-

1
HEJNA BROS.

DENTAL PLATE CO.
1724 8. Aahlancl 2n<) Fl. Mon. #251

Atdara IM H Iki I. taMrnl oua • <kl 4. 
_______KAlJtAMS LIKTI VIA KAI

Velvatone^z
$12.50

IKI $39-50 UŽ KIEKVIENĄ

JOS.F. BUDRIK, Ine.,

DEIMONTINIAI ŽIEDAI, po .................. $49.50 I
ŠLIUBINIAI DEIMONTINIAI ŽIEDAI,

P° ................................. ;............................. $19.50 Į
KAREIVIŠKI RANKINIAI LAIKRODĖLIAI

po ................................................................. $19.50 j
NAUJI REKORDAI, po .................................. 24c ’
LIETUVIŠKI REKORDAI, po ...................... 7QC į

iI
VISAS DARBAS

IR MATERIOLAS
PILNAI

GVARANTUOJAMAS
▼o dirbtuvę pertateėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelj pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Labdariu centro ir 
kuopų veikla

Spalių -27 d. įvykusiame 
Labdarių Sąjungos kuopų 
atstovų susirinkime paaiš
kėjo, ką veikia centro val
dyba, direktoriai, prieglau
dos namo statybos komisi
ja ir kuopos.

Labdarių 1 kp., šv. Kry-i 
žiaus parap., atstovai pasi
sakė rengią vakarą ir dar
buojasi, kad į seimą drau-i 
gijos daug delegatų išrink
tų.

Nors iš 2 kuopos šiame 
susirinkime atstovų nebuvo,

ralizacijos skyriai
(Atkelta iš 5 pusi.)

padarys 1 xas’ buvo įsteigta ‘“šeimos 
stovykla ’ *, kurioje apgyven
dintos kai kurių internuotų
jų šeimos. Toks patvarky
mas buvo reikalingas išven
gimui skurdo, kada šeimos 
galvą internavus, likę šei
mos nariai neturėjo iš_

Ii

Arkivyskupas 
labdariu seime

Mus, Labdarių Sąjungos I 
narius ir veikėjus, nudžiu
gino žinia, kad J. E. arki
vyskupas Samuel A. Stritch 
dalyvaus mūsų sąjungos me
tinio seimo pamaldose ir, 
jei aplinkybės leis, atvyks 
ir į seimo posėdžius. Jo Eks 
celencijos sutikimas atvykti 
į mūsų seimą yra aiškiau
sias jo palankumo mūsų dar
bams- ir rūpesčiams ženklas. 
Tuo pačiu yra išreiškimas 
mūsų sąjungai pripažinimo 
ir stipri parama didžiajam 
darbui — senelių prieg.au-!

. dos statymui.
Žinodami, kad su mumis 

bus garbingasis mūsų Ga
nytojas, be abejonės, pasi
rūpinsime, kad šių metų Lab- i 
darių Sąjungos seimas bū
tų .gausingas atstovais ir 
svečiais. Kiekviena Chicagos 
ir apylinkių lietuvių drau
gija, kuopa ar klubas turė
tų laikyti savo šventa parei
ga būtinai išrinkti į seimą 
atstovus ir paskirti auką.
Draugijų išrinktieji atsto- tačiau kitais keliais sužino- 
vai privalo dalyvauti ir sei- ta, kad kuopa nesnaudžia, 
mo atidarymo pamaldose ir kad rimtai rengiasi prie sei- 
pačiame seime. Jei Arkivys- mo.
kūpąs suranda laiko atvyk-į Trečioji kuopa, Cicero, 
ti, palaiminti ir paremti lie- gruodžio 12 d. turėsianti gra 
tuvių organizacijos darbą, žų parengimą prieglaudos 

naudai. Pranešta skaudi ži
nia, kad mirė ir iškilmingai 
palaidotas didis Labdarių 
Sąjungos šulas J. Motekai
tis, kuris labai daug yra dir- riaus-Girėno posto beną bū- 
bęs ir aukojęs labdarybės ti Jo Ekscelencijos pasitiki- 
reikalams. K. Sriubienė ve- me 0. Jasparas, rašt
«..w - — — e

kojo centrui už šv. Mišių 
auką.

4 kp., Dievo Apvaizdos 
jos salėj, Brighton Parke.' Par” nebuvo reprezentuoja- 
Pamaldos, kuriose dalyvaus ma’ ^>e^’ kaip girdisi, seime 
J. E. arkiv. S. Stritch ir pa- ^erai Pasirodys, 
mokslą pasakys, bus 9:30 [ 5 kp., Bridgeport, rapor-
val. rytą. Seimas prasidės tavo, kad rengiasi prie pra- 
2 vai. po pietų. mogos, kuri įvyko lapkri-!

Pažymėtina, kad vietinė čio 7 d. Kuopa kviečianti 
labdarių kuopa rengiasi at- visas parapijos draugijas

jei jis yra susirūpinęs mū
sų senelių prieglaudos sta
tymo reikalais, tai tuo la
biau mes patys savo labda
rybe ir prieglauda turime 
rūpintis.

Gerai įsitėmykime ir ne
užmirškime, 1 
seimas bus sekmadienį lap
kričio 28 d.. Nekalta Prasi
dėjimo švč. Panelės parapi-

Visos 
tarnybos funkcijos buvo per-1 
grupuotos keturiems štabo 
pareigūnams, tiesioginiai at- 
sakomingiems komisionie- 
riui, tuo išvengiant pasikar
tojimo ir autoriteto pasi
skirstymo. To pasėkoje dau-Į 
gelis veiksmų buvo pasku
binta ir taip pat buvo ati
dirbti užsilikę darbai, kurie 
vilkosi iš metų į metus. Tuo I 
pačiu laiku metinės apyskai
tos ir reguliacijos, paden
giančios įvairias' darbo fa
zes, buvo peržiūrėtos ir per
rašytos ir taip pat buvo pra
dėtas mėnesinis aktualių in
formacijų leidimas štabo ir 
suinteresuotų agentūrų var- Į 
tojimui. OWI •

-------------------- | 
Diena nepaprastai ilga t 

tiktai tam, kurs nemoka jos J 
37,000 meksikiečių, 8,800 ja- branginti ir naudotis. Goethe |

Kooperuojant Valstybės ir 
Žemės ūkio Departamen
tams, tarnyba parūpino lai
kiną įvežimą ūkiams ir ki
tiems darbams apie 50,000 
darbininkų iš Kanados, Mek 
sikos ir Britų Vakarų In- 

, įeigų turėjęs dijos. Viešasis Įstatymas 
Tačiau piknike Nr. 45, priimtas praėjusio 

nesančios vi- balandžio mėn., leidžia tar-

MODERN

COMPI.ETE 

advasced PHOTOGRAPH^ 

1.OW£S1 l’OSSIRLE PRK'ES 

PHONE I AFAYEJTE 2M3

VVOLK STUDIO 
1945 Wes! 35* Street

fa

NATURALE
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PliElTŲ

ŠTAI BARGENAL

I CHINA'S PEACE AIM
'UNLESS REAL WORLD COOPERATION 
?EPLACES BOTH ISOLATIONISM AND 
IMPERIALISM.THERE WILL BE NO 
LASTING SECURITY*

'HIANG KAI-3HEK

AUSTRALIA’S MOST MODERN 
HOSPITAL HAS BEEN TURNED OVER 
EKCLUSIVELY TO U.S. DOUGHBOYS 
AND SA1LORS W!THO(/T ONĖ CENT 

COST TO U.9. TAtPA'fERS ! (ITŠ PMT 
~ OF RECIPROCAL LENOtEASE)

IT W*« T« FAMOIH FOVRTH 
INDIAN OIVtSlON THAT CAPTUKED 
■ MAŽI OENERAL VON ARNIM 

IN TUNUI Al

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

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink perstatymo namų.

už Seną Parlor Setą.
DIDELIS PASIRINKIMAS IŠ 200 NAUJŲ 

PARLOR SETŲ
Tvirtai padarytų žymiausių Amerikos Išdirbysčių 

Finske — Krohler — Pulhnan ir kitų
DIDELES MIEROS STUDIO COUCHES 

vertos $49.00, — po ............................
BOX SPRINGSAI, verti $39.00, po ...
COIL LOVOS SPRINGSAI, po ............
DIDELES KROLL BABY BUGGIES, 

vertos $49.00, po ....................................

$29.50 
$22.00 
$ 8.95

APROBAVIMAS 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.

Sudriko Leidžiami Žymūs Radio Programai:
W-C-F-L 1000— K Sekmadienio vakare, 9:30 P. M. 
W-H-F-C 1450—K Ketvirtadienio vakare, 7:00 P. M.
Budriko krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 
vai. ryto iki 4:00 po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vakare.
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NATVUAI.es


Ketvirtad., lapkr. 11, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Community and War 
Fund reikalai

Kai netenki sveikatos ir 
turto, tai dažniausiai nebe
tenki nei draugų bei priete- 
lių ir lieki apleistas — at
skirtas. Tuomet tenka ieš
koti pagalbos visuomenėje 
bei labdaringose organizaci
jose. Daug didesnį atskyri
mą jaučia kareivis belaisvis 
pakliuvęs priešo naguose. 
Jis neša dvasinį ir medžia
ginį skurdą ir laukia iš kur 
ateis jam pagalba.

Tiems atskirtiems ir nu
siminusiems pagalbon atei
na Community and War Fon 
das. Jo ranka pasiekia ten, 
kur mes negalime pasiekti 
— Vokietijoj ir Japonijoj 
esančius belaisvius mūsų 
kareivius.

Community War Fondas 
šiuo metu tęsia aukų rin
kimo vajų ir prašo, kad 
kiekvienas dirbantis paau
kotų vienos dienos uždarbį. 
Duodamas auką minėtam 
fondui, dedi ją į tą įdėlį, iš 
kurio, gal, ir pats tik kitu 
keliu gausi arba tavo drau- 1 
gas, artimas gaus, nes tas 
fondas šelpia ligos, neturto 
ir šiaip jau nelaimės palies
tuosius.

Aukas galima siųsti pa
vieniai arba per organizaci
jas. Siunčiant aukas, reikia 
pažymėti, kad tai lietuvių 
grupės ar šeimos auka. Siųs
ti reikia Community and 
War Fund, 111 W. Washing- 
ton St., Chicago, III. E. S.

Iš Politikos Lauko
Cicero. Lietuviai

AMŽIUS NESULAIKO 
NUO DARBO

ne- ’ 
juokais pradėjo žaisti poli
tika. Besiartinant rinki
mams, kurie bus sekamų me
tų balandžio mėnesį, kaip 
teko girdėti, beveik visos 
draugijos turi jau išrinku
sios atstovus į politikos or
ganizaciją. O, kaip buvo mi
nėta spaudoj, iki sekamo or
ganizacijų susirinkimo rei
kia surasti tinkamas lietu
vis kandidatas. Sekamas po
litikos organizacijos susirin
kimas turės įvykti šio mė- į 
nėšio vidury. Jau tenka gir
dėti ir apie kandidatus. Taip 
ir reikia. Turi būti iš anks- 
to apsvarstyta, kas gali bū-i 

I ti tinkamesnis t ai vietai.
Kiek girdėt, dauguma lietu
vių yra nuomonės, kad tin
kamiausias būtų J. F. Kim- 
barkas, kuris šiame mieste
ly gimęs, augęs ir mokyk
las lankęs; bei ilgametis po
litikoj veikėjas. Aš ir sutin-l Gustave Kodman, 65 nie
ku su ta nuomone. tų, 878 Arsh st., Winnetka,

Demokratas nusiminęs dėl nesveikatos, 
-------------------- nutraukė savo gyvybės siu-

Šv. Vardo draugijos
SVdrbt dlOFId pranešė Winnetka policija.

Reikia ligoje daugiau kan- 
Marąuette Park. — Gimi- trybės.

mo Panelės Šv. bažnyčioj Į______ __________________
lapkr. 14 d. 8 valandą drau- Viskas apart Dievo kei- 
gijos eis bendrai prie šv. čiasi kasdieną. C. Kingsley 
Komunijos. Po visam salėj ------—
bus pusryčiai ir mėnesinis Žmogaus mintys, ne žo- 
susirinkimas. džiai’ yra j° nuosavybė.

Williąm F. Ley, šįmet mi
ni 70 metų sukaktį, kaip į- 
stojo nariu į Marijos Drau
giją. Nežiūrint senatvės, 86 
metų, jis Daytono universi
tete eina knygyninko parei
gas, o laisvomis valandomis 
dirba rožančius. (NCWC- 
Draugas photo)

:------------

I

A •-

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

Paragink savo pažįsta
mus, kad užsisakytų
‘ ‘Draugą”.

Ta

GEORGE MONKUS
Gyveno: 10342’ So. Talman 

Ave. Mirė Lapkričio 8d. 1943.
12:40 vai. pp., sulaukęs 29 
metų amžiaus.

Gimė Chicago, UI.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Grace (po tėvais Ma
to®): sūnų Thomas; motiną 
Sofiją (po tėvais Kungaitę); 
brolį Krank (U.S. Army); se
serį Bernice Liberacki vyrą 
Arthur ir jų dukterį Boiores; 
uošvius Petrą ir Nellie Matoz 
ir jų dukterį Dorothy ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Westorn Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Lapkričio 13d. 1943m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Gimimo Sv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžia' kviečlčame visus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
xnu:*-as dalyvaut* 
tnvėse. Nuliūdę:

Moteri", SūmM,
Srolis, Sesuo, 

<r Giminės.
Leidot. direktorius Antanas 

B. Petkus. Tel. Grovehill Ši42.

šiose laMo-

Motinu. 
Uoūviai

Judamieji paveikslai

Šv. Vardo draugija duos 
progos mokyklos vaikams 
matyti paveikslus 3:30 po
piet. Paveikslus rodys kun. 
Wagner iš Šv. Vardo drau
gijos centro. Paveikslai įdo
mūs, iš misijų veikimo. Kas I 
augusių negalės ateiti vaka-! 
re 7:30, tai gali ateiti 3:30 
poįfiet.

Vakare judamieji paveiks-1 
i lai bus rodomi parapijos sa
lėj 7:3C vai. Be to, bus “Ma- 
gic and Music Night”. Da
lyvaus “Prince Žambi Hin- 
du”, magician.

Šv. Vardo draugija
plačiai pasiskleidus po A- 
meriką. Ir lietuviams nau
dinga jon rašytis Vilkišius

• z:

yra

Siisiriiikiiiiai
Motinų klūbas turėjo aivoj Cicero. — ARD 9 skyriaus 
vakarą, kuris labai”gražia valdyba kviečia visus narius 
pavyko. Svečiai netilpo di-j susirikti į parapijos sve- 
džiojoj Dariaus-Girėno salėj, tain? lapkričio 14 d., 1 va- 
Gaila, kad daug jų turėjo popiet. Bus traukiami
grįžti namo. Matyt, klubui Paveikslai iš Priežasties or- 
liks ir gražaus pelno. ganizacijos sidabrinio jubi

liejaus. Fotografija tilps “š 
K. A. Aiduose”, kuris bus 
specialiai išleistas tai su
kakčiai paminėti, iaigi, ma 
lonėkite visos laiku susirink į 
ti. . Valdyba,

___  i
Kriaučių lokak) 269 A. C. 

W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 12 d., 
7:30 vai. vak., Amalgamated 
centro name, 333 S. Ashland 
Boulevard.
mas lokalo valdybos 1944 
metams į 
Board Staff. Taipgi ir biz
nio agentų. Visų narių pa
reiga dalyvauti šiame susi
rinkime.

Frank Prusis, sekr.

Tad dėkojau e vakaro ren
gimo komisijai ir darbinin
kėms, kurios nuoširdžiai dir
bo vakaro pasisekimui. A- 
čiū “Margučio” grupės dai
nininkėms, kasėjams, kurie 
pildė programą. Ačiū A. Va
nagaičiui už vakaro garsi
nimą ir visiems, kurie atsi
lankė ir kokiu nors būdu 
mūsų pastangas parėmė.

I

Kareivių Motinų klubo pi
nigai, visuomet bus sunau
doti geriems tikslams.

V aldyba

Nauji raštininkai
Raymond S. McKeough, 

regioninis kainų administra
cijos direktorius, pereitą 
antradienį pranešė, jog 150 

! naujų raštininkų paskirta į 
šį regijoną, ir dar 530 dau
giau laukiama paskiriant į 

į šį regijoną.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS TUSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo ir Darbo.

________________________
Daug kas kalba apie spau

dą, bet bijo realių žygių toje 
srityje. (Prof. Eretas).

A
ANTANAS VALINTELIS
Gyveno: 717 VV. 2Ist Placc. 

Mirė lapkričio 8 d. 1943 m., 
sulaukęs 64 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Vabalninku 
parapijos.

Amerikoj išgyveno 39 melus 
Paliko dideliame ... 

švogerį Juozapą Maieckį; 
sers sūnus .*—*. r—"
Alfred Maleckius; 
terfs Pauliną 
vyrą Antaną. ______
vlčienę jos vyrą Pranciškų 
jų šeimas. ' ‘
nių. draugu ir pažįstamų.

Kūnas į z’_ ■*_’__
koplyčioje, 718 West

Laidotuvės 
Lapkričio 
koplyčios 
atlydėtas 
parapijos 
įvyks gedulingos pš maldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

5 uliūdę >—■ (Kosteri*. Sesers 
Sūnai. Sos-rs Dukterys ir 

Giminės.
Laidot. direktorius S. Skudas, 

Telefonas Monroe 3377.

nuliūdime: 
,; se

zoną. Povilą tr 
sesers duk- 

Irbonienę jos 
Valeriją Ruda- 
. _ J ir

. ir daug kitų ginti* 

pašarvotas S. Skudo 
1 8th St. 

įvyks šeštadienį.
13 d. 1 943 m. Iš 
9:0<> vai. ryto bus 
j dievo Apvaizdos 

bažnyčią, kurioje

I

Bus nominavi- į

Chicago Joint

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

u

»
L

FRANCUS KRIVENKO 
(PO TĖVAIS RAUSKIN)

Mirė lapkr. 8 d., 1943 m., 10 
vai. vak.,. sulaukus 40 m amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Žagarės parap., 
Rėklaičių kaimo. AmeriKoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Albert: dukterį Lorettą 
Yušką; du brolius Stanisiovą. ir 
Adomą, U. S. Army Čadet. ir 
jų šeimas; motiną Julijoną 
Rauskin. dvi seseris E.eną 
Gaudušas ir Apoloniją Drisch 
ir jų šeimos narius: dėdę Po
vilą Rauskin; puss.serę Kazi
mierą Stankus; ir daug kitų 
giminių, draugų ir

Kūnas pašarvotas 
adr. 1850 N. Wood

Laidotuvės įvyks 
lapkr. 12 d. Iš koplyčios 8:30 
v. ryto bus atlydėta j S,-. My
kolo par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Bro
liai, Motina, Seserys, Giminės.

Laid. direkt. Lachawicz 
Sūnai, tel. CANaI 2515.

VENETIAN
MONUMENT CO.

M

Musų pastatytas
TfiVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 61CS

pažįstamų, 
koplyčioj, 

Street.
penktad..

*• +A
ANTANAS-aDANKUS
Mirė Lapkričio 9 d. 1943m., 

8:30 vai. vak., sulaukęs 80 
metų amžians.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Raseinių mies
telyje.

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus Praną. Antaną »o mo
terį Margaret ir jų Šeimą, Jo
ną jo moterį Nellie ir jų šei
mą; 2 dukteris Eleną Cortier 
jos vyrą Alfonsą ir jų šeimą. 
Joaną Pažerienę jos vyrą Ka
zimierą ir jų šeimą; brolį 
Martyną ir jo dukterį Anną; 
daug anūkų ir po-anukų ir 
daug kitų giminių, dfatlgų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
11121 So. Albany Ave.

laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Lapkričio 13 d. 1943 m. Iš na
mų 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas J šv. Kristydos parapijoj 
bažnyčią, kurioje įvyks ge<iu- 
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— sūnui. Dukterys 
Marčios Žentai. Brolis. Am,, 
kai. Poamikal ir Giminė*.

I^aidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Tel. Grovehill 014 2.

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI.

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Į
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MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankose!

Si Firma Virš 50 Meta
Tos Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CO8TI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
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S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Vaikai užkure laužą name

Gaisrininkai išgelbėjo du vaikus, ku 
rie buvo degančiame name

Baisus gyvenimo vaizdas

Paliko mirštančią moterį, kai ii buvo

Pereitą antradienį Ri- 
chard’o Kiser’s buvo trečias 
gimtadienis.

Jo motina Frances paliko 
jį ir jo broliuką Cahrles Jr.. 
5 metų amžiaus, užrakintus 
apartamente, 6701 Newgard, 
kai ji nuėjo šį bei tą nupirk
ti gimtadienio vaišėms.

Vaikai atrado degtukų ir 
sukūrė ugnį tame kambariu
ke, kur laikomi rūbai.

Vaikų sesutė Eilėn, 6 me
tų amžiaus, grįžo iš mokyk
los, kuri yra už bloko, pačiu 
laiku. Ji užuodė dūmų kva
pą ir šaukdama greitai nu
bėgo pas nuomininkę, Mrs. 
Francis B. Lynch.

Mrs. Lynch surado raktą 
ir įleido gaisrininkus į apar
tamentą. Dickie ir Charles 
nebuvo sužeisti, jie apsiren
gę apatiniais stovėjo nuo 
ugnies taip toli, kaip buvo 
galima.

Mrs. Kiser buvo kaiminys- iš Chicagos ir dvidešimt sep- 
tės krautuvėje kaip tūkstan- tyni iš Chicagos apylinkių.

Ketvirtad., Lapkr. 11, 1943

NEAPLEIDŽIA NET ŽUVUSIO DRAUGO
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Pereitą antradienį 
trys buvo klausinėjami 
šio įvykio.

Mirusi moteris ir jos
ras gyveno iš pašalpos. Vy
ras negali dirbti, nes yra 
raišas.

Piktadariai padegė 
antrą mokyklą 

Pereitą savaitę, lapkričio 
dieną, vandalai (naikinto- '

|

ke- 
bu-

I

čiai vaikų iš Kilmer pra
džios ir Sullivan aukštesnės 
mokyklos stebėjo įvykį. 
Nuostoliai buvo rūbų kam
bariuke.

Gimtadienio vaišės įvyko 
antradienio vakare, kai su
grįžo tėvas, Charles Kiser. 
iš darbo į namus.

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį paskelbė 124 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio ir pįetvakarių Pacifi- 
ko apylinkių frontuose, žu
vusiųjų skaičiuje yra vienas

Atvyko pamatyti savo mylimosios
Pereitos savaitės gale per

sišovė Shirley Busse, 17 me
tų amžiaus. Harper aukštes
nės mokyklos mokinė, kad 
tėvai neleido jai tekėti už Busse, 
kareivio. Apie tai esame ra
šę pereitą šeštadienį. Persi
šovusi mergaitė mirė perei
to šeštadienio vakare.

Mirusios mergaitės myli
masis pvt. George Hillgoth, 
19 metų amžiaus, sekmadie
nio vakare atvyko į Chicagą 
iš Fort Reno, Okla., vien tik 
tam, kad pamatyti savo my
limąją.

Bet kai kareivis bandė pe
reitą pirmadienį pamatyti 
savo mylimąją karste, Miss 
Busse’s tėvas. Robert C. 

7155 So. Fairifeld
'avė., paneigė jam tą privile
giją, pasak kareivio moti
nos, Mrs. Henry E. Hillgoth, 
pareiškimo.

f

Persišovusios mergaitės 
laidotuvių pamaldos įvyko 
pereitą trečiadienį, 2 vai. 
pietų, Hope bažnyčioje.
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žuvęs kovose Amerikos kareivis jo kuopos draugų 
šamas šovinių išardytąja vieno Italijos miesto gatve. 
(Acme-Draugas telephoto)

Pažvelgė ir įsimylėjo

Teismas įsakė atsitolinti nuo jos

Budriko Moderniška Krautuve

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

Vaikas sunkiai susižei 
dė krisdamas ant 

lėkštės
ketu- 

W.
iš 

ant 
sa-

los. F. Budrik. Ine
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

VCFTi 1OOO k Sekmadienio va
kare 9:30 valandų.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

X Chicago moterį; veikėjų 
delegacija praeitą ketvirta
dienį buvo nuvykus apžiū
rėti Chicago norvegų patal
pų, kur jie krauna aukotus 
drabužius persiuntimui Nor- 
vegijon karui pasibaigus. 
Delegacijoj buvo J. Daužvar- 
dienė, S. Sakalienė, N. Gu- 
gienė, E. Samienė, K. Sriu- 
bienė ir k. Mes apie drabu
žių rinkimą dar tik kalba
me, o norvegai, sako, jau 
dabar galėtų laivą pasiųsti 
tūkstančiams sušelpti.

X “Draugo“ skaitytojai 
džiaugiasi gavę priminimą 
prenumeratai atnaujinti ir 
tai padaro labai greit. Da
bar žmonės taip užimti dar
bais, kad neturi laiko pa
galvoti apie laiką kada pre
numerata pasibaigia. Gavę 
priminimą tuojau atlieka 
kas reikia, nes žino, kad už
simokėjus prenumeratą gaus 
dykai ir ‘ ‘Draugo’ ’ sieninį 
kalendorių 1944 metams.

4
jai) sužalojo Davis pradžios 
mokyklą, 3014 W. 39th kur 
išdaužė 30 kambarių duris ir 
padegė mokyklą, nuostolių 
buvo sukelta $2,500.

Pereitą trečiaditnį vanda
lai užpuolė antrą mokyklą. 
Jie įsibrovė anksti pereitą 
trečiadienį į Parkman pra
džios mokyklą, 245 W. 51st, 
kur piktadariai sunaikino i 
įrankius ir padegė mokyk
lą.

Pereitą antradienį buvom 
rašę, jog buvo rasta Mrs. 
Mary Krystosiak. 51 metų, 
1648 Bosworth avė., sveti
mame automobilyje. Po 
lių valandų ji mirė, kai 
vo pargabenta į namus.

Pasirodo, jog toji moteris 
buvo sutrenkta pravažiuo
jančio automobilio, prie Da
men avė. ir Augusta blvd. 
Tąją moterį sutrenkė auto
mobilis, kurį vairavo Max 
Swiatek, 35 metų amžiau, 
2318 Rice str. Nelaimė įvy
ko sekmadienį.

Swiatek pasakė, jog jis 
sustabdė automobilį po to,

ne‘ kai nelaimė įvyko, jis ir jo 
draugai manė moterį nuga
benti į ligoninę, bet ją pali- 

---- ko lauke pastatytame auto
mobilyje, prie ligoninės. Au
tomobilio vairuotojas, kuris 
; lankės ligoninėje, parvežė 
' Mrs. Krystosiak į jos namus, 
kai jis rado ją automobilyje.

Swiatek išvardijo du savo 
kurie buvo 

su juo, kai įvyko nelaimė.

tą, kai aš vykstu į darbą ir 
seka mane į namus vakare.

Marvin G. Nelson, 32 me
tų amžiaus, inžinerius, gyve
nąs 8118 Lowell avė., Skokie, Pasakyk jam, kad jis atsito- kampanijonus, 
pamatė Miss Alice Hjers
tedt, 20 metų amžiaus, 1909
Berteau avė, ir jis pradėjo kaltinime 
paskui tą mergaitę sekioti 
kaip apkvaišęs. Jis tai pa
reiškė teisėjui Irvin B. Clor
fene, Town Hali teisme, pe
reitą antradienį.

“Ponas teisėjau, aš tik ją 
norėjau sutikti”, — pareiš
kė vyriškis. “Aš ją pama
čiau vieną dieną iš savo au
tomobilio ir nuo to laiko se
kiau ją apkvaitime” (daže).

Nelson tą mergaitę sekė 
šeštadienį (lapkričio 6 die
ną) prie Belle Plaine ir Lin- 
coln avė., kai Miss Hjerstedt 
paprašė, kad policininkas jį 
areštuotų.

“Jau yra dvi savaitės kaip 
tai vyksta”, — mergaitė pa
reiškė. “Jis laukia mane ry-

lintų nuo manęs.”
Teisėjas Clorfene paleido Jie yra: Bruno Swiatek, jo 

dėl netvarkingo brolis, 1836 Augusta blvd., 
elgesio, bet įsakė Nelsonui ir jo švogeris Tony zjvic, 
laikytis toliau nuo Miss ■ 2338 Kjce 
Hjerstedt.

_ ————————————

Skaudi tragedija

lės, kaltas šeškas
John Atkinson, 23 metų 

amžiaus, 839 East 63rd str., 
lėkščių mazgotojas, buvo 
areštuotas pereitą šeštadie- Į ^ur Haselton Jr., 865 Oak- 
nį dėl drafto, papasakojo i wood blvd., žiūrėjo į ofice- 
Jungtinių Valstybių komisi- 
jonieriui Edwin K. Wal- 
ker’iui pereitą antradienį 
kodėl jis neturi drafto kor
telės.

Frank Yuknis, Jr., 
rių metų amžiaus, 3949 
18th, nešdamas lėkštę 
maisto sandelio parkrito 
lėkštės ir perpiovė visas
vo didesnes kraujo gyslas 
dešinėje kaklo pusėje. Tam 
vaikui buvo padaryta opera
cija, kurios metu penkioliką 
susiuvimų buvo padaryta 
gerklės viduje ir dešimt su
siuvimų įvykdyta iš lauko 
pusės.

Po operacijos vaikas buvo 
gyvas ir geroje padėtyje. 
Vaikas randasi šv. Antano 
Paduviečio ligoninėje, ši ži
nia buvo gauta pereitą ant- Camp Grant. Jiems paskir- 
radienį. ta tik bandymo laikas, nes

----- —------- '■ 11D nirmion nSvn nn

Roy R. Tuttle, 47 metų, 
1532 Benton str., Rockford, 
ir James Ghibellini, 27 me
tų, 1907 15th str., Rockford, 
Bowman Dairy kompanijos 
vairuotojams (drivers) buvo 
paskirta metai išbandymo, 
pereitą antradienį, už pavo
gimą iš Camp Grant kenuo- 
to maisto ir mėsos. Tiedu 
vyrai išvežiodavo pieną į

Pirmadienį negras su re
volveriu p r i v e-r t ė Max 
Schwartz, rūbų krautuvės 
savininką, 306 East 51st st., 
atiduoti $319 iš registerio. 
Schwartz pranešė policijai 
apie šį įvykį.

Į

X Pvt. Louis Paul Novic
kis, sūnus žinomos Brigh
ton Park veikėjos, M. Na
vickienės, po trumpų atos
togų namie ir pas draugus, 
grįžo į savo stovyklą Mis- 
sissippi valstybėje. Prieš iš
vykdamas į kariuomenę jis 
buvo 
Inn, 
Avė.

inspektorium College 
prie 43 ir S. Ashland

wood blvd., 
rius Hyde Park policijos 
stotyje, pereitą antradienį, 
ir prašė per ašaras:

“Neveskite manęs į na
mus. Mano tėvas užmuš ma
ne”.

Vaikas buvo atgabentas į 
stotį po to, kai kaimynai, 
pranešė, jog jo tėvas, troko 
vairuotojas, jį mušė. To vai
ko kakta buvo sužeista ir 
keletas dantų išmušta. Poli
cija pareiškė, jog Haselton 
name jie matę Arthur’o se
serį Joyce, 4 metų, kuri tu
rėjo ant galvos plikumų, at-

Nauji susirgimai
Pereitą antradienį iki 9 v.

John Atkinson pareiškė: 
“Aš buvau Farge, N. D., 

gaudytojas ir atvykau į Chi
cagą gauti darbo, nes gau
dymas dabar yra menkas. 
Paskutiniu laiku gaudžiau 
žebenkštę, vebrą ir kitus 
žvėrelius. Aš radau šešką 
vienuose namo spąstuose. Aš 
griebiau šeškui už priešaki
nių kojų, bet viena išsprū
do ir aš pačiupau už pasku
tinių kojų, šeškas “apdirbo” 
mano rūbus. Mano drafto
kortelė pavirto dūmais kar- iš ryto buvo užregistruota 
tu su rūbais”. Vadinasi jis Chicagoje keturi nauji susir- 
sudegino rūbus su drafto girnai vaikų paralyžiumi ir 
kortele. trys įtartini susirgimai;

Atkins’o istorija su šešku Cook kauntėje iki to laiko 
jie pirmiau niekad nėra pa- paskirta ištirti ir jis buvo buvo iš viso 1,220 susirgimų 

SKELBKITES “DRAUGE” tekę į bėdą. Abu vedę. paleistas už $500 bond. užregistruota.

By Irv Tirma
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Penkių metų amžiaus Ar- rodė, jog palukai
rauti.

Vaikų motina 
nenorėjo kalbėti,
ma, jog ji bijo, kad ir ją ga
li taip pat sumušti. Vėliau ji 
pripažino kas įvyko praeity
je ir pridėjo: “Jis mušė mus 
dėlto, kad piktas, jo būdas 
yra piktas.”

Haselton Sr. buvo sulaiky
tas. Vaikas buvo nugaben
tas į mažamečių namus.

Barzdaskučiai gri
zo

K. BogGslovas, buvęsX
“Draugo“ intertaipistas, da
bar tarnaująs kariuomenėj, 
savo Laiške redakcijai prašo 
viešai padėkoti Roselando 
Šv. Vardo draugijai, kuri, 
jam viešint Chicagoj, įteikė 

' škaplieriaus medalikėlį pri
minimui laimingų vaikystės 
ir pirmųjų mokslo dienų. 
Šią dovanėlę, jis sako, labai 

. branginąs.
X Kastas Gaubis, Dievo 

Apvaizdos parapijos vargo
nininkas, Aušros Vartų pa
rapijos choro ruošiamo va- 
karo-koncerto programoje 
dalyvaus su mergaičių en- 
sambliu. Vakaras bus para
pijos salėj, lapkr. 14 d.

X Pvt. John R. Srubas, 
kuris lanko Baylor univer
sitete, Waco, Texas, inžinie- 
rijos kursą ir specializuoja-

I bettep 
go home/ 

r PONY FEEl
SOGOOD.'

ČIA KALBAMA APIE KA-Į 
LEJIMO BARZDASKUČIUS

Netoli 50 Stateville kalėji- sį kariuomenės lavybos prog 
mo barzdaskučių, kurie bu
vo užrakinti pereitą savaitę, 
jog jie prisidėjo prie kalinių 
siuvėjų neramumų, vėl grįžo 
į darbą, pranešė kalėjimo 
viršininkas Joseph Ragen 
pereitą antradienį.

Tarp 330 ir 340 siuvėjų, 
kurie prisidėjo prie triukš
mo demonstracijos kalėjimo 
valgykloje, dar tebėra užra
kinti savo celėse ir nebus 
paleisti dar kitom* dviems ar 
trims savaitėms, viršininkas 
pareiškė.

Kalėjimo viršininkas pa
neigė gandus, kad buvo ras
ta Edward Darlak, vieno iš 
Touhy gengsterių, kurie 
prieš metus buvo pabėgę iš 
kalėjimo, kambaryje ginklas 
ir keletas piuklų. Ragen pa
reiškė, jog prieš dvi savai-

pareigas eina vikaras

ramoj, po malonaus pasisve
čiavimo pas tėvelius P. ir A. 
Srubus, No. Side, vėl grįžo 
į mokyklą.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, su reikalais 
yra išvykęs į Rytus. Klebo
no
kun. M. Jodka, MIC.

X Šv. Kryžiaus parapijoj 
šią savaitę kunigai pradėjo 
metinį parapijonų aplanky
mą — kalėdojimą.

tęs buvo rasta celėje namie 
dirbti du piuklai.

“Vienas piuklas buvo pa
darytas iš plieno matuoklės, 
o kitas atrodo iš blekos”, 
Ragen pareiškė. “Nė vienas 
negalėjo piauti medžio, juo 
labiau celės užtvarų.”
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