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U.S. lakūnai užblokadavo Brenerio perėj ą
U. S. kareiviai padeda marinams 

pliekti japonus Bougainville saloj 
Lėktuvas nuskandino didelį japonų laivą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
11.—Amerikos kareivių da
linys šiomis dienomis išlipo 
marinų įsteigtoj pozicijoj 
vakariniam . Bougainville sa
los krante. Kareiviai pateko 
pačiam vidury mūšio tarpe 
marinų ir japonų, į šiaurę 
nuo Empress Augusta įlan
kos. Raportas sako marinai 
ten antradieny 150 japonų 
kareivių užmušę, o kitus pa
varę.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė, kad japonai 
buvo atmušti kuomet jie 
bandė pulti marinų linijos 
kairiąjį galą, džiunglėse prie 
Laruma upės.

Užtiko japonų lėktuvais
Štabo narys sakė 300 ja

ponų išlipę į šiaurvakarius 
nuo sąjungininkų pozicijos 
ir pradėję spaudimą ant La
ruma upės šiaurinio kranto. 
Antradienio kovose užmušta 
apie pusė to japonų dalinio. 
Sąjungininkai turėjo nedi
delius nuostolius.

Amerikos patrolių lėktu
vai, padėdami pėstininkams 
Empress Augusta įlankoje,
'pirmadieny užtiko 60 japo- 14 priešo lėktuvų.

/
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nų lėktuvų skrendančių pul
ti sąjungininkų laivus toje 
įlankoje, ir 16 jų nušovė. 
Amerikiečiai kovoje prara
do 8 lėktuvus, bet išsklaidė 
priešo bomberius.

Mitchell bomberiai, drau
ge su naikintuvais, pirma
dieny apšaudė japonų pozi
cijas aplink Laruma upę, 
paruošdami kelią pėstininkų 
atakai antradieny.

Nuskandino Laivą.
Liberator patrolinis bom

beris pirmadienio naktį ata
kavo priešo 10,000 tonų lai
vą 8 mylias į pietvakarius 
nuo Cape Matanalem, vaka
riniam New Hanover salos 
gale. Kelios bombos pataikė 
tiesiog į laivą ir jį nuskan
dino. Japonų destrojeris ir 
gal lengvas krūzeris saugo
jo tą laivą,< bet bomberis 
atakavo nežiūrint didelio 
šaudymo iš priešlėktuvinių 
patrankų.

Japonai nukentėjo irAle- 
xishafene, Naujos Gvinėjos 
pakrašty, kur sunaikinta 35 
jų lėktuvai.

Orinėse kovose tą dieną 
nušauta 3 mūsų lėktuvai, ir

Diplomatas perspėja 
apie japonų pavoju
LONDONAS, lapkr. 11.— 

Sir Robert Craigie, paskuti
nis britų ambasadorius Ja
ponijai, vakar įspėjo Royal 
Empire Society narius jog 
Japonijos nugalėjimas ne
bus lengvas dalykas, ir n 
rodė pavojų atidėjimo dide
lės ofensyvos prieš tolimų 
rytų priešą.

RAF antru kart puolė 

aerodromu Burmoje
NEW DELHI, Indija, 

lapkr. 11.—Britų vidutinieji 
bomberiai antrą naktį iš ei
lės puolė Heho aerodromą 
Burmoje, numesdami bom
bas ant hangarų, barakų ir 
pakilimo aikščių. Kilo dideli 
gaisrai. Mažesnieji lėktuvai 
sužalojo aštuonis traukinius 
o bomberiai pataikė į laikini 
tiltą prie Kalemyo.

Dėl drafto nukenčia 
laivu statyba
PHILADELPHIA, lapkr. 

11.—Laivyno ketvirto dis- 
trikto pranešimas sakė vis 
didėjantis trūkumas darbi
ninkų sulaikė užbaigimą di
džiulio Wisconsin karo lai
vo, kuris buvo pradėtas 
statyti 1941 m. sausio 25. 
Pranešimas sakė laivynas 
turėjęs darbininkus vartoti 
skubesniems darbams, o dėl 
kariuomenėn ėmimo jie pra
radę tūkstančius darbinin
kų.

De Gaulle sako karas 
užima pirmą vietą

ALDŽYRAS, lapkr. 11.— 
Gen. Charles de Gaulle, 
Prancūzų Tautinio Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas, 
pareiškė jog Prancūzijos 
žmonės nenori jokių milita
rinių vyriausybių išlaisvin
toms prancūzų teritorijoms. 
De Gaulle vakar pareiškė 
spaudos atstovams, kad 
Prancūzijos svarbiausias da
bartinis tikslas esąs karia
vimas, o po to komitetas 
parūpinsiąs reikalinguosius 
valdymo aparatus kuomet 
Prancūzija bus laisva.

Anot De Gaulle, du daly
kai reikalingi tam tikslui: 
‘ ‘pripažinimas komiteto au
toriteto ant visų prancūzų,” 
ir kolaboracija tarpe komi
teto “kaipo vienintelio cen- 
tralinio Prancūzijos autori
teto” ir militarinių vadų.

Prancūzų laikinasis pa.-1 
tariamasis seimas tuo tarpų 
formuliuoja planus iškrapš- 
tymui visų Vichy pasekėjų 
šiaurės Afrikoje, ir 
Radio 
oficialų įspėjimą okupuotai 
Prancūzijai, kad tautinis 
komitetas esąs vienintelė 
teisėta Prancūzijos vyriau
sybė.

Gen. Henri Giraud, kuris 
rezignavo iš tautinio komi
teto ko-prezidentūros, pasi
lieka prancūzų karinių jėgų 
vyriausiu vadu.

įsakė
France transliuoti

Pasiuntiniai pakelti 

į ambasadorius
0TTAWA, Kanada, lapkr. 

11.—Kanados 
Washingtone 
pasiuntinybė 
dien pakeltos
ir ministrai pakelti į amba
sadorius.

pasiuntinybė 
ir Amerikos 
Ottawa šian- 
į ambasadas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Vėliau

siu pranešimu, rusų kariuo
menės yra tik 28 mylios nuo 
žitomiro. Visuose žygiuos? 
užimta suvirš 100 kaimų.

IŠ LONDONO — Ameri
kos didieji bomberiai ataka
vo Muensterio miestą Vo
kietijoje. Keturi bomberiai 
jegrjžo. Dešimts vokiečių 
lėktuvų nušauta.

IŠ ALDŽYRO — Vėliausi 
raportai sako sąjungininkai 
gali by kuriuo momentu už
imti Mignano miestą Itali
joje.

IŠ PACIFIKO — Sakoma 
dabar gal vyksta naujos di
delės kovos Empress Augus
ta įlankoj Bougainville sa
loje. Nors daug japonų ten 
nudėta, manoma, kad jie vis 
siunčia daugiau kareivių

Apdaužė geležinkelius prie Bolzano 
Pavarė priešą nuo dviejų Italijos kalnų 

ALDŽYRAS, lapkr. 11.—!
Manoma, kad Amerikos di
džiųjų lėktuvų atakos ant 
Bolzano geležinkelių centro 
visiškai užblokadavo vokie
čių geležinkelių susisiekimą 
per Brennerio perėją tarpe 
Austrijos bei Vokietijos ir 
šiaurinės Italijos. Ši ataka 
buvo sujungta su britų lėk
tuvų naktiniu puolimu ge
ležinkelių Modane, pietryti
nėj Prancūzijoj, svarbaus 
priešo susisiekimų punkto 
iš šiaurinės Italijos vakari- 
nėn Europon.

Amerikiečių bombos ap
gadino bėgius, pastatus, ir 
vagonus. Linija vedanti į 
Innsbrucką, Austrijoje, bu
vo perkirsta. Apgadinta 
daug tiltų toje apylinkėje.

Liberator bomberiai tuo 
metu grįžo į Villar Perosa, 
kur antrą dieną iš eilės nu
metė bombas ant svarbios 
balberingų dirbtuvės.

Britų Wellington lėktuvai 
nakties metu numetė bom
bas ant geležinkelio tilto 
prie Recco, į rytus nuo Ge
noa.

Amerikos Mitchell bombe 
riai padegė aliejaus tankus 
Durazzo uoste, Albanijoj. 
Tai buvo trečia jų ataka ant 
to nacių laikomo miesto.
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Nežiūrint didelių vokiečių pastangų Italijoj, Amerikos 
kariuomenė jau pasiekė vokiečių “žiemos” liniją j pietus 
nuo Romos. Tuo pačiu metu britų Aštuntoji Armija užė
mė Castiglioie — vieškelių centrą vakaruose. Sąjunginin
kai dabar randasi tik 80 mylių nuo Ramos. (Acme-Drau
gas teleph oto )

Lebanone paskelbtas 
karo stovis

CAIRO, lapkr. 11.—Pran 
cūzų valdomam artimų ry
tų Lebanone šiandien pas
kelbtas karo stovis. Aplin
kybės ryšium su šiuo pas
kelbimu dar nesužinotos, 
bet sakoma, kad senegalai 
kareiviai 4 vai. ryte įsibrio- 
vę į prezidento namus ir jį 
išsivežę į nenurodytą vietą, 
kur jį padėję po areštu. Sa
koma taipgi, kad suareštuo
ti premjeras ir du kabineto

. . nariai.
Lebanono parliamentas ne

senai priėmė įstatymą pa
keitimui konstitucijos prieš 
prancūzų tautinio komitete 
norą. Prancūzai oficialai 
Aldžyre atsisakė pripažinti 
žą veiksmą.—
Išsprogdino radio 

dirbtuvę Danijoje
NEW YORKAS, lapkr. 11. 

—Švedijos radio pranešimas 
sakė antradienio naktį 
sprogstančios ir padegan
čios bombos, įmestos per 
langus didelės radio dirbtu
vės Copenhageno mieste, 
Danijoj, sunaikino dirbtuvę 
ir 700 radio aparatus.

Pirkite Karo Bonus

NACIAI PRISIPAŽĮSTA. KAD VISAM 
FRONTE BĖGA NUO RUSŲ

Rusai visur pradėjo didėles ofensyvas
LONDONAS, lapkr. 11.— 

Berlyno radio šiandien pri
pažino, kad “daug didesnės 
rusų jėgos varosi pirmyn”! 
per sniegą vakarinėj Ukrai
noj, į Lenkijos ir Rumuni
jos pusę. Vokiečių praneši
mai nupiešė visą Rusijos 
frontą, nuo apsupto Krymo 
iki užšalusių Nevelio 
užsidegusi naujom 
ofensyvom.

laukų, 
rusų

smar- 
Gome- 

anot 
su

Pranešimas minėjo 
kią tankų kovą prie 
lio, Baltrusijoj, kur, 
Berlyno, rusai atakavę
daugeliu pėstininkų divizi
jų, tankų ir lėktuvų, bandy
dami prasimušti per siaurą 
sektorių prie Sozo upės. Vo
kiečiai sakėsi jie sunaikinę 
217 tankų.

Artinasi prie žitomiro
Rusų žygiavimas privedė 

juos iki 40 mylių žitomiro 
geležinkelių centro. Nacių 
komunikatas pripažino, kad 
rusai pralaužę jų liniją į 
šiaurryčius nuo Kerčo uosto. 
Kryme, ir minėjo atakas 
aplink Perekopą.

Berlynas taipgi pranešė 
apie smarkias rusų atakas 
į šiaurę nuo Krivoi Rog ge
ležies miesto, į šiaurvaka
rius nuo Chernigovo virš 
Kievo, ir į šiaurvakarius 
nuo Smolensko. Vokiečių 
teigimu, jie atrėmė visus 
rusų puolimus. Jie taipgi 

Į sakėsi sėkmingai kontrata-

kuoja į pietvakarius nuo 
Kievo.

Sovietų komunikatas sa
ko bėgdami naciai palieka 
didelius kiekius maisto ir 
karinių medžiagų. Biuletenis 
sakė rusai išsiskleidė 70 
mylių pusračiu nuo Kievo, 
užėmė suvirš 60 kaimų, ir 
okupavo Komarovka, 40 my
lių nuo Žitomiro, ir 48 my
lias nuo Korosten.

Dean Acheson išrinktas 
šalpos organo vadu 
ATLANTIC CITY, N. J 

lapkr. 11.—Dean 
užsienių reikalų 
riaus padėjėjas, 
vienbalsiai išrinktas Jungti
nių Tautų Šalpos Adminis
tracijos tarptautinės tary
bos nuolatiniu pirmininku. 
Buvęs New Yorko guberna
torius Herbert H. Lehman 
bus paskirtas tos organiza
cijos generaliniu direktorių.

ALDŽYRAS, lapkr. 11.— 
Penktosios armijos gerai 
išlavinti amerikiečiai kalnų 
kovotojai prasikopė į vir- 

i šūnes ir pavarė priešą iš 
dviejų kalnų. Vienas jų, Ro- 
tondo, į šiaurvakarius nuo 
Mignano, randasi pagal ke
lią vedantį Romon per stip
riai sutvirtintą liniją, kurią 
naciams įsakyta laikyti iki 
naujų metų. Amerikiečiai 
pasistūmėjo pirmyn nežiū
rint vokiečių kontratakų iki 
pat Rotondo viršūnės, iš ku
rios matosi laukai vedą į 
Cassino, 73 mylias nuo Ro
mos.

Amerikiečiai taipgi puolė 
ir pavarė vokiečius iš piet
rytinės pakalnės kitam kal
ne, mylią į pietvakarius nuo 
Mignano.

Naciai Naikina Uostus.
Aviacijos štabo praneši

mas sakė vokiečiai jau iš
sprogdina ir išgadina laivus 
ir prieplaukas abiejuose Ita
lijos kraštuose, Leghorną 
vakaruose, 160 mylių į šiau
rę nuo Romos, ir Pescara, 
rytinėj pusėj, 25 mylias į 
šiaurę nuo britų linijos.

Britų aštuntoji armija, 
verždamosi per sniegų pus
nis Apeninų kalnuose, pasi
varė 5 mylias ir užėmė Rio- 
nero, 10 mylių nuo Isemia, 
prie svarbaus vieškelio. Vo
kiečiai jau buvo išdeginę ir 
sunaikinę Rionero.

Britai rado tik mažą vo
kiečių opoziciją ir dasivarė 
iki pietinio kranto Sangro

i

•> ■

Acheson, 
sekreto- 
šiandien

-
Pranašauja dideles 

atakas ant Anglijos
MADRIDAS, lapkr. 11.— 

Vokiečių militarinio štabo 
narys pareiškė Ispanijos
laikraščiams, kad šių dienų UP«S' kuri..teka į Adri> 
nacių orinės atakos ant Lon įįka’ jr užėmė didesnę da- 
dono “yra tiesioginiai su
rištos su pasiruošimu dide
liam vokiečių veiksmui prieš 
Angliją.”

Nuskandintas Amerikos 
transporto laivas
WASHINGTON, lapkr. 11. 

—Laivynas pranešė, kad 
vienas Amerikos vidutinio 
dydžio transporto laivas bu
vo priešo submarino torpe
dos nuskandintas Indijos 
okeane, pabaigoje rugsėjo 
mėnesio. Vienas išgelbėti; 
įgulos narių pasiekė Miami, 
Florida.

lį to kranto, pagal kurį vo
kiečiai buvo įsteigę rytinį 
galą savo “žieminės linijos.” 

Tame žygyje britai taipgi 
užėmė Casalanguido, 15 my
lių nuo Adrijatikos kranto, 
ir Roccosicura.

i KITAS TULE LAKE JAPONŲ SUKILIMAS•
TULE LAKE, Cal., lapkr. 

11.—Vakar įvyko naujas 
japonų sukilimas Tule Lake 
stovykloje, kur, anot liudi
ninkų, nelojalūs japonai dirb 
davo sau bombas ir peilius. 
Šimtai japonų vakar metę 
darbą ir skundėsi, kad jiems 
neduoda pasirinkti sau dar
bų viršininkus.

Paskutini 370 Amerikai 
ištikimi japonai vakar iš-

vežti iš Tule Lake stovyk 
los. Jie bus apgyvenrinti 
stovyklose kitose valstybė 
se. Tule Lake dabar lieki 
vien tik tie japonai, kurie 
lojalūs Japonijai.

Traukinys buvo sulaiky
tas vieną valandą ieškoji 
mui japonės, kurie buvo 
traukiny pasislėpus, kad 
būti kartu su savo sužiedo- 
tiniu.

FDR, Anglija pranešė 
apie savitarpinę 
'lend-lease' pagalbu 
VVASHINGTON, lapkr. 11.

: —Atskirais raportais Prez. 
Roosevelt ir Anglijos vyriau 
sybė šiandien pabrėžė mate- 
rialę pagalbą, kuri Anglija 
suteikė šiam kraštui “atbu
la lend-lease.” Anot Prezi
dento, iki praeito liepos mė
nesio ta britų pagalbos ver
tė siekusi $1,174,900,000.

Anglijoj, Sir John Ander- 
son, britų iždo sekretorius, 
suteikė parliamentui rapor
tą apie tą savitarpinę pagal- 
bą, pareikšdamas, kad ta 
pagalba senai stojusi eiti 
tik į vieną pugę.

ORAS
( Ūkanota, šilčiau.
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V DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

15 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
LIETUVOS GELBĖJIMO 
KOMITETAS VEIKIA

Šiuo metu komitetas už
siėmęs statistikos žiniomis, 
būtent kuo mūsų kolonijos 
lietuviai yra pasidarbavę ii 
pasirodę šios šalies karo lai
mėjimui. Komiteto pirminin
kas kleb. kun. J. S. Martis 
yra išsiuntinėjęs tam tikras 
blahkas visiems lietuviams. 
Išpildžius jas reikia sugrą
žinti. Iš tų blankų sužino
sim, kiek ir kuo mūs kolo
nijos lietuviai yra prisidėję 
šiame visų tautų išlaisvini
mo kare.

bonus. Joms tą dieną pavy
ko parduoti ženklelių 
$1,200.00.

Ženklelius parda v i n ė j o 
Mary Radis, Grigalienė, Vai 
čiulienė ir Mališauskienė.
GARNYS, GARNYS, 
TAS ILGAKOJIS-.

Šiomis dienomis garnys 
aplankė Baltikauskus, 1385 
W. 15 Avė., ir paliko gražią 
dukrelę. Tėvai džiaugiasi 
gražia pirma dovana.

Baltikauskai yra ilgame
čiai Šv. Kazimiero parapijos 
choro nariai. Jauna motina 
su dukrele jau grįžo iš Mer- 
cy ligoninės namo.

Mališauskai, gyveną prie 
Harrison ir 10 St., susilau
kė antros dukrelės. Mališaus 
kis yra parapijos choro žy-

Nenuleiskime rankų! Rem 
kime kiekvieną gerą darbą 
ir neslėpkime mūsų pasiau
kojimo, kiek pirkai karo bo- 
nų? Kuriais metais? Ir tam
pan. Gal sūnus, vyras, dūk- mus narys, turįs gerą balsą 
tė tarnauja kariuomenėj ? 
Kiek aukojai kraujo, kiek 
kartų. Pasirašius ir pada
vus savo adresą blanką rei
kia pasiųsti į kleboniją. Būk 
lietuvis, patriotas.

Viename atkovotame Italijos mieste britų kareivis kel
nes pasiraitojęs padeda dviems italėms traškinti1 vynuo
ges vynui. Tikrai maloni pramoga poilsio metu. (Acme- 
Draugas telephoto)

IR KARE NETRŪKSTA ĮVAIRUMO • tinei olimpiadai rengti įsteig 
tas tautinis komitetas, ka
rio pirmininkas yra Kūno 
Kultūros Rūmų direktorius 
Vyt. Augustauskas ir nariai 
— Kūno Kultūros Rūmų 
Sporto Sąjungų pirmininkai 
ir švietimo ministerio skir
ti penkeriems metams na
riai, Tautinę olimpiadą glo
boti maloniai sutiko valsty
bes prezidentas Antanas 
Smetona.

“Tiek Tautinės. Olimpia
dos komitetas, tiek ir visa' 
Lietuvos visuomenė yra įsi
tikinę, kad jos kilni idėja 
ras kuo gyviausio atgarsio 
mūsų užsienio tautiečiuose. 
Jų laukia ne tik dideli spor-

to džiaugsmai, ne tik pers
pektyvos pasirungti su Lie
tuvos sporto jaunimu, bet 
ir pamatyti gražiąją Lietu
vą, jos kūrybą ir didelius 
20 metų laimėjimus visose 
srityse. 1938 metai yra pir
mas stambesnis atgimusios

(Nukelta į 3 pusi.)

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehfll 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

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

I

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami iš g- 
zamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurių regSj.mo mokslas 
gali suteikti.

86 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiad, Ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

AUKOJO KRAUJO
Praeitą savaitę Raud. Kry 

žiui aukojo kraujo M. Paže- 
rienė, 1532 McKinly St.; Gri- 
gabenė {jau antrą kartą), 
F. Klivickienė, E. Yurienė ir 
Fidorčikienė,

Savo laiku yra dainavęs Šal- 
timiero radijo programose.

Sveikatos mamytėms ir 
dukrelėms!

PASIDARBAVO SESERŲ 
NAUDAI

I Šiomis dienomis parapijos 
moterys suruošė seserims 
Kazimierietėms pantry par- 
ty. Seselės labai dėkingos 
rengėjoms ir aukotojoms.

j
Kurie norite aukoti krau

jo ir nežinote kur kreiptis, 
susižinokite su Mary Radis.

Į
SUŽIEDOTUVĖS IR
IŠLEISTUVĖS

kuris

PARDAVINĖJO KARO 
ŽENKLELIUS

žiedavo su EL Zarinskaite. brolių prisidėjimo prie o- 
Ta proga Valėnai ir jauno- limpiadcs, jaunimui aktyviai 
sios tėvai iškėlė puotą, ku- joje dalyvaujant, o senimui 
rieje dalyvavo giminės iri 
draugai vietos, iš Chicago ir 
Detroit. Kareivio tėvai gy
vena Lietuvoje.

Po puotos už dviejų die
nų Blaževičius grįžo į fron-

Korespondentastą-
r*

Danis Blaževičius,
1940 metais savanoriu įsto- Pj|’Į])oji TdUtlnČ 
jo į armiją, šiomis dienomis 
gavęs urliopą buvo parvy
kęs pas savo dėdę ir dėdie
nę Valėnus seržanto laips
nyje. Jis tarnauja bombar- 
dierių sunkiajam skvadrone

ir dabar
Lapkr. 3 d. Gordino krau

tuvėj lietuvės moterys par
davinėjo karo ženklelius ir japonų fronte. Grįžęs susi- 1938 metais.

tada

Įžanginis straipsnis pir 
mosios Lietuvos Olimpiadom

■ — —w _ 1

pasigrožėt lietuviško jauni
mo laimėjimais. Tautinės o- 
limpiados statutas kaip tik 
numato ne tik garbingu 
rungtyniavimu ugdyti lietu 
vių jaunimo jėgas, stiprin 
ti jo vahą visomis jėgomis 
tarnauti tėvynei, Lietuvai, 
bet ir telkti pasaulio lietu 
vius savo tėvų žemės mei
lei sutvirtint. Tautine olim
piada, kaip matyti, iš šia 
me leidinyje dedamų info: 
macijų, olimpiniu žaidimu 
nugalėtojai gaus Tautinės 
Olimpiados nugalėtojo gra
žų pažymimąjį ženklą. Tau-

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

AlESAUSKAS
and SONS

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MEECHANDISE MART 
For appointtnent call —- 

REPUBLIC 6051

2310 WEST ROOSEVELT ROAD a

Mitins Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan

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

Telefonas SEELEY 87«0

Į f V-'
A 1

j®? " 1 i 1 -

“Lietuvos 20 metų nepri 
klausomybės sukaktį Lietu 
vos sporto pasaulis ^ažymėt 
dideliu įvykiu. Sukakčiai pa
minėti šią vasarą rengiama 
pirmoji Lietuvos Tautinė O- 
limpiada, kuri ateityje įvyks 
jau periodiškai. Tai bus ne 
tik didelė sporto šventė, bet 
ir žymus mūsų kultūros gy
venimo faktas. Lietuvos spor 
tas olimpiada parodys savo 
nemažus pasisekimus visose 
srityse, kurie ypač paskuti 
niuoju laiku gražiai iškėlė 
Lietuvos vardą net užsieny • 
je. Tautinė vyriausybė įstei 
dama Kūno Kultūros Rūmus 
ypatingai daug prisidėjo 
prie kūno kultūros reikalų 
tvarkymo ir pažangos, kur 
dabar galės būt periodiška 
ir išsamiai pademonstruoja
ma. Olimpiada kartu bus 
glaudus kultūrinis ryšys 
.arp Lietuvos ir užsienio 
'ietuvių, nes Lietuva su di
deliu susidomėjimu laukia 
ir savo svetur gyvenančių

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY i

FBARGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC - 14M kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais uuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 
aas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA-_ 
MIAIDS1AS • 
KATNAS.

Turime didei, 
p a s i r inkimą 
Muzikaliskų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taksom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

i:
JOHN A. KASS

JEWELRY — VVATCHMAKEK 
' — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Fhune: LAFAYETTE 8617

DR. VAITU8H, OPT
LIETUVIS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 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.

EXTRA1 EXTRA!

C12 South Ashland Av.

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrHr $ priežas
ties spalvų neregėjime — (cdlor 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apnanu agydyti.

RENKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

M. KA5TER,

MONARCH UQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 0054

«

TAPKTTE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1 .— ■ ■ ■ t • .- ■ ' — 
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,090.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
■urance Oorporatioc. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
tni ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB CYMIAU8IA LUITU V1Ų FTN AMSINT ĮSTAIG* 

— 43 ■etai Sėkminga Patarnavkno 

KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TKL. CAMTMKT UU Jo. M. Maiori. Soc> ttM «O MA1OTED ST

y

♦:

1 —

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
^yahndnoi 3—8 popioL

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 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. VIRginia 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

TeL 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 West 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 vaL vakare.

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.

Ofiso Tel......... VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-

Split by PDF Splitter
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HF.I.P WA\TED

HEI.P WANTF.D — VYRAI

DARBININKŲ
Lioduoti ir iškrauti trokus. Senai 

įsteigta industrinė kompanija. 
Pastovūs darbai.

TEL. MR. QUINLAN 
1IAYMARKET 8200

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

12" No. Dearborn St-eet 
Tef. RANdolph 9488-9489

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT

DIENRAŠTIS DRAUGAS, vrftCAGO, IEHNOTS

HELP WANTED — MOTERYS

Rado mirusį tėv?
Robert Berg, seaman se

cond class, kai grįžo iš savo 
i bazės į namus, New Castle. 
Ind., jis rado savo tėvą El- 
mer J. Berg, 58 metų am
žiaus, mirusį kuris gyveno 
vienas. Sūnus buvo gavęs 
atostogų dešimčiai dienų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
IVar ManpoTCtT Conunission nu

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

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausią, mokestį visame 
mieste. Mokame taipgi laiką ir pusę 
PO

REIKIA
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ 
Ilgoms ar 
Valgis ir

Sekmad.

HELP \VANTED — VY’RAI

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 Ave.

Defense Darbai
Milling Machine ir Drill Press 
Operatorių. Jokio “set-up” nerei
kalaujama. Darbai tiktai naktim. 
10% bonai, laikas ir pusė už virš- 
laik;

Taipgi reikia Handy Man. 
r’atvrimo nereikia.

NYGREN-DAHLY MFG. CO.
218 N. Jefferson St.

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

i

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTVVELL CANDY CO.

3501 Potomac
ARC VVELDERIŲ

šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORfJE HEATERS
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

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’LĘARY 
STEEL W O R K S

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

5757 WEST 65tli STREET

trumpoms valandoms, 
uniformos duodama.

ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

8th FLOOR
i
TEA ROOM

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 į mėnesį. 

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

Japonu kareiviai mano, 
jog Havajai jg rankose

Lt. Cmdr. William McGo- 
vern kalbėjo pereitą antra
dienį Sherman viešbutyje, 
Chicagoje. Jis yra buvęs 
Northwestern universiteto 
profesorius. Jam teko nese
nai būti pietvakarių Paci
fike.

Lt. Cmdr. William McGo- 
vern pareiškė, jog bendrai 
japonų kareiviai mažai pa
informuoti apie karo pažan
gą. Vienas japonų kareivis, 
su kuriuo jis kalbėjo, pasa
kė jam, jog Havajai japonų 
prieš tris mėnesius paimta. 
Japonų kareivis netikėjo, 
kai Lt. Cmdr. McGovern pa
sakė japonų kareiviui, jog 
jis tik ką atvyko iš Havajų 
ir kad Havajai yra ameri
kiečių rankose.

KAS SAKĖ, KAD KARIUOMENĖ BEŠIRDĖ

Specialiu “furlough”, išgautu per Amer. Raud. Kryžių, Pvt. Franklin E. Higgins 
skuba namo į Rensselaer, N. Y., pas savo sunkiai sergantį 17 metų Mongrel veislės 
šunį, su kuriuo buvo nuo pat vaikystės susigyvenęs ir, jį pašaukus į kariuomenę, šuo, 
netekęs draugo, pradėjo nykti. (Acme-Draugas telephoto)

C

SVEIKATA...

MES IŠMOKINSIM JUMIS!

i

DIŠIŲ PLOVEJO IR VIRTUVĖJE 
PORTERIO. Vyro operuoti dišių 
plovimo mašiną ir atlikti porterio 
darbus institucijos virtuvėje. 6 die
nos į sava’te eeros skonimo s-a’v- 
gos. Atlyginimas susideda iš algos, 
privatinio kambario, valgio ir laun- 
drčs,

VVASHINGTON & JANE 
SMITH HOME

2340 W. I13th PI. Beverly 8305

t
1

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS MOKINANT

ASSEMBI.ERS—INSPECTORS 
HAND SOLDERERS—POLISHERS 
SCREW MACHINE OPERATORS 

PVNCH PRESS OPERATORS 
TOOL AND DIE MAKERS 

TIMEKEEPERS-FEMALE GUARDS 
TOOL DESIGNERS

COOK
C 
o 
M 
P 
A 
N 
Y

REIKIA

VYRŲ
Daug Dirbtuvės 
Darbų Atdara

E 
L 
E
C 
T 
R
I
C

2701 SOUTHPORT

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

Medžio Finishers, Sprayers, Rub- 
bers ir all-around finishers. 

Atsišaukite

FENSKE BROS.
1666 N. Throop St.

NEKURIE DALINIO
LAIKO DARBAI

Gera mokestis

SHIPPING ROOM
PAGELBININKŲ

TARP 16 IR 18 M. AMŽ.

Gera Pradinė Mokestis Mokant
Laiką ir Pusę už Viršlaiki.

Puikūs Canteen Patogumai

Labai Geras Apdraudos ir 
Ligoninės Pienas.

APMOKAMOS ATOSTOGOS

šešios dienos j savaitę, laikas 
ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
VYRAI IR MOTERYS

Popiežiaus laiškas
Notre Dame, Ind. — Po

piežius Pijus XII atsiuntė 
laišką Notre Dame universi
tetui, švenčiančiam šimtą 
metų savo gyvenimo sukak
tį. Popiežius giria šį univer
sitetą, kuris skelbia tikrą 
tiesą ir kovoja su klaidomis.

Pirkite karo bonus ir au- t'.
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

Į

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PARDAVIMUI

¥v

$
i
i

BRANGUS TURTAS
RašoDR. RAČKUS
4204 Archer Avenue, Chicago

LIGONIO PRIEŽIŪRA (6) pa ar susiteršia, tai reikia
Ligoniui lova, gera lova, tučtuojau nuimti ir užtiesti 

— tai būtiniausias dalykas. 
Netikusi lova sergantį gali 
dar labiau susirgdinti.

Juk ligoniui prisieina gu
lėti lovoje per dienas ir nak
tis. Todėl ligonio guolis pri
valo būti minkštas, šiltas, 
švarutis ir patogus.

Lovos spiruoklės (springs) 
privalo būti neperliaunios, 
kad gulintis ligonis neįdubtų, 
kad ligonio nugarkaulį nesu- 
riestų. Jei spiruoklės trata, 
girgžda, poška, — tai ne
gerai, nes sudaro įspūdį, jog 
lova gali sugriūti, taršo li
gonio ramumą, ligonį nervi
na. Net sveikam žmogui ant 
tokių spiiuoklių gulėti ne
labai jauku, o ligoniui tai 
dar aršiau.

švarią. Pirm tiesiant užtie
salą reikia pašildyti, kad li
goniui nebūtų šiurpu.

Pagalvės minkštumas ar 
didumas ne taip jau labai 
svarbu, bet tai privalo būti 
kuo švariausia. Pagalvės už
valkalą reikia būtinai kas-1 
dien pakeisti. Ir pačią pa-■ 
galvę reikia kas antrą die
ną išnešti oran ir gerai iš
vėdinti. Sušvinkusi pagalvė 
po ligonio galva, tai ligo
niui antra liga

Pirmoji Tautinė 
olimpiada

(Atkelta iš 2 pusi.)
Lietuvos valstybės istorijos 
lapas, kuris užverčiamas 
garbingai, su dideliu tauti
niu pasididžiavimu. Lietuva 
bus laiminga, jei prie jos 
jubiliejinių džiaugsmų kuo 
gausingiausia prisidės ir už
sienio tautiečiai, tuo pat iš
keldami mūsų tautos vieny
bę ir stiprybę.’’

Iš šio straipsnio galite su
prasti, kodėl Dariaus-Girėno 
postas pasiryžęs palaikyti tą 
Lietuvos tradiciją ir sujung
ti šįmet Lietuvių Sporto 
Šventę gruodžio 12 d., Da
riaus Girėno salėj.

J. Jakubauskas

Daktaro atsakymai j 
klausimus

DRAFTO PALU OSUOTI
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 dieną arba laikas ir pusė už 
40 vai. i savaitę. Galit dirbti 
iki 60 vai. i sav. 2 savaičių 
apmokamos atostogos po 

vienų metų tarnyboj
ATSINEŠKITE GIMIMO 
LIUDIJIMUS JEI KATE 

DRAFTO AMŽIAUS

Gera proga pastovių darbų 
po karo.

Atsinežkit prirodymus pilietybės

Santa Fe Railway 
REIKALAUJA

TIKRAS BARGENAS!

Šaukit BOUIevard 0170

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo 

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ
AMŽIAUS 16 IKI 50

PARSIDUODA — 4413 SO. FAIR- 
FIEI.D AVE., 2 fietų po 5 kamba
riu,* mūrini* namas, apšildomas kar
što vandens. Platesnių informacijų 
pašaukite:

HEMLOCK 7747

*★★★★★★★★ 
★

I

Čiužinys (matrasas) 
valo būti minkštas ir pato
gus. Išgulėtas, duobėtas, 
grumulėtas čiužinys ligoniui 
netinka. Nepatogus čiužinys 
suvargina ligonio visą kūną.

pn

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

VYRŲ
PRIE ABELNŲ MACHINE
SHOP DARBŲ DIDELĖJE 

GERAI ĮSTEIGTOJE
DEFENSE DIRBTUVĖJE

PASTOVUS DARBAI
Gera proga atsakomingiem vyrarr

Kreipkitės prie Carl Price

C A M E R A 
CORP. OF AMERICA

844 W. Adams St.

DIE MAKERS
Taipgi berniukų išmokti amatą 

su pokarine ateičia.
BLACKHAVVK MACHINE

455 N. Artesian
co.

Viską daryk su meile ir 
pasišventimu.

VYRŲ 
Freight Handlers 

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

Atsišaukite į

Universal Carloading
& Disf. Co.

120 E. South Water St.

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

KREIPKITĖS PRIE
WAREHOUSE FORMANO

38th STREET IR 
CENTRAL PARK AVE.

V E I T E R Ė
8 vai. j dieną, 6 dienos Į savaitę. 
Gera mokestis ir privatinis kamba
rys, valgis ir laundrė.

WASHINGTON & JANE 
SMITH HOME

2340 W. 113th PI. Beverly 830'

j VIRTUVĖJE PAGELBININKR
I Moteris pagelbėti prie gaminimo 
vaisių ir daržovių, išplauti Indus ir 
puodus ir atlikti kitus abelnus dar- 

į bus. Gera mokestis ir privatinis 
j kambarys, valgis Ir laundrė. 8 
| į dieną. 6 dienos į savaitę.

VVASHINGTON & JANE 
SMITH HOME

2340 W. 113th PI. Beverly 8305

vai.

SKELBKITĖS “DRAUGE

★

★

★

★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Kad čiužinys nuo ligonio 
srutų nesušvinktų, tai ant 
jo reikia užtiesti didelį ce
ratos (oil eloth) gabalą. Ce
rata privalo būti multininės 
rūšies, nes tokia yra minkš
tesnė ir šiltesnė. Ceratinio 
audeklo blizgančioji pusė 
kai sudrėksta pasidaro vėsi, 
o tai ligonį gali šiurpinti. 
Todėl patartina blizgančią- 
ją ceratos pusę tiesti į apa
čią, o multininę pusę į vir
šų; tai ligonį nešiurpins, 
jam bus šilčiau, ir čiužinys 
visvien bus apsaugotas nuo 
sudrėkinimo. Gerai yra tu
rėti du ar tris ceratinio au
deklo gabalus: kai vienas 
susiteršia, tai tuoj galima 
pakeisti švaria, o suterštąją 
išvalyti ir išdžiovinti.

Lovos užtiesalas (paklo
dė) privalo būti švarutis. 
Užtiesalus reikia dažnai pa
keisti. Jei užtiesalas sušlam-

Užklodai (kaidroš, blan- 
ketai) privalo būti šilti, bet 
nesunkus ir neslegianti. Ir 
užklodalo spalva privalo bū
ti švelniai maloni, o ne ko
kia tai rėžiančiai erzinanti. 
Ypač aiškiai raudona ir juo
da spalva blogai veikia į 
kiekvieną ligonį. Neužmirš
kite, tai labai svarbu. Plunks 
ninėmis duknomis klostyti 
ligonį nepatartina, nes duk
nos greit prišvinkata ir yra 
nesanitariška, jei bent kas
dien jos būtų gerai išvedi 
narnos. Užklodalo tikslas y- 
ra kad ligoniui būtų pato
giai šilta ir kad apsaugoti 
jį nuo skersvėjo, o ne tam 
kad ligonis šustų ir būtų 
slegiamas.

Lova, ant kurios ligonis tabako, tai tvirtas pasiryži- 
guli, neprivalo būti perpla- 
ti, nes pakeičiant užtiesalus 
ar švarinant ligonį bus pa
rankiau. Lovos kojos priva
lo būti ant ratukų, kad, rei
kalui esant, galima būtų 
lengvai lovą patraukti nesu- 
krečiant ligonį. Visa lova 
privalo būti stipri ir nesiū
buojanti, nebraškanti. Dėl 
ligonio kuris turi ilgai sirg
ti, apsimoka nupirkti spe- 
cialę lovą tokią kaip kad 
yra vartojamos ligoninėse.

Kai reikia sirgti, tai var
gas; tad reikia žiūrėti, kad 
netikusi lova dar labiau ne
suvargintų ligonį.

Atsakymas S. E. — Ir stip 
ri kava, ir stipri arbata ly
giai kenkia sveikatai. Arba
ta turi savyje tiek pat ka- 
feino, kaip ir kava, o per- 
didis kafeino kiekis gadina 
širdį bei inkstus. Be to, ar
batoje randasi daug tanni- 
no, kuris kartais pakenkia 
skilviui. Bet silpną arbatą 
gerti yra sveika.

Atsakymas A. P. — Esan
čias ant kojų varikosines 
gyslas galima be SKausmo 
panaikinti su injekcijomis. 
Pjauti tų gyslų nėra reika
lo. Injekcijos yra patogu ir 
todėl, kad žmogui nereikia 
lovoje gulėti.

Atsakymas J. D. — Ge
riausias vaistas atprasti nuo

mas mesti rūkymą. Daug 
pasiryžę1 ių perstojo rūkyti 
laike slogų, nes tuomet dū
mai yra neskanūs...

Atsakymas V. G. — Tie
sa, kartais pasitaiko tokių 
kurių 
moti 
Tokie

viduriai negali tole- 
pasukų (buttermilk) 
verčiau tenegeria.

Buenos Aires. — čia mi
rė Pranas Juodeika, išgyve
nęs Argentinoje 39 metus. 
Velionis paėjo iš Jonavos 
kaimo, Pandėlio v., Rokiškio 
ap. Paliko žmoną Leonorą, 
dukteris, sūnus, sukūrusius 
šeimos židinius.
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Sąmoningųjų lietuvių rūpesčiai
Smagu yra rašyti apie organizacijas ir jų veikėjus, 

kurie gyvai domisi aktualiais šių dienų gyvenimo klau
simais, renkasi į susirinkimus, apie juos kalba ir ryž
tasi vieningai veikti.

Gerą įspūdį darė praėjusį trečiadienį buvęs A. L. R. 
K. Federacijos Chicagos apskrities susirinkimas, ku
riame gyvai ir dideliu užsidegimu svarstyta visi tie 
aktualieji reikalai, kurie artimai rišasi su Amerikos 
karo pastangų stiprinimu, su mūsų tėvų krašto — Lie
tuvos išlaisvinimu, su didžiąja lietuvių šelpimo proble
ma ir su vietos lietuvių organizuotu ir vieningu veiki
mu. Ypač daug svarstyta apie šelpimo reikalus. Tam 
pagrindo davė Federacijos apskrities sudaryta preli- 
minarė moterų komisija planuoti rūbų rinkimą Lietu
vos žmonėms. Ji darė savo pranešimą, papasakojo apie 
tai, kaip norvegai ir kiti šioj srity dirba. Susirinkimas, 
priėmęs raportą, paprašė, kad ta komisija, papildyta 
kitų grupių veikėjomis, pasiliktų ir toliau darbuotus.

Federacijos apskritys, susitaręs su Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj ir su Moterų Sąjungos apskri- 
čiais, rengia Kražių Skerdynių minėjimą lapkričio 21 
d. Malonu buvo klausytis apie komisijos pastangas pa
daryti tą minėjimą pasekmingu ir naudingu lietuvių 
tautiniai sąmonei sustiprinti ir mūsų veikimui išju
dinti.

Federacijos apskrities susirinkimai yra naudingi ir 
mūsų tautai, ir visuomenei, ir patiems dalyviams, nes 
parodo, kad jie yra gyvi, veiklūs ir sąmoningi lietuviai 
katalikai. Atsižvelgiant į didžiuosius šiandieninius mū
sų tautos reikalus, tokių lietuvių reikia kuo daugiausiai.
★

Anglijos katalikų spaudos balsas
Anglijos katalikų laikraščiai “The Catholic Herald” 

ir “Universe” vyriškai gina Baltijos valstybių nepri
klausomybės reikalus.

Iš Londono pranešama, kad tuoj po Maskvos konfe
rencijos londoniškis “Times“, pats svarbiausias An
glijos dienraštis, įdėjo vedamąjį straipsnį, kuriame pri
taria Stalino norams pasiglemžti Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Suomijos ir Lenkijos dalis. Virš minėti angių ka
talikų laikraščiai įtikinančiai įrodė, kad Stalino reika
lavimai neturi jokio pagrindo, kad jie yra imperialis- 
tiški ir todėl turi būti pasmerkti.

“The Catholic Herald“ ir “Universe” visu griežtu
mu stovi už Lietuvos. Latvijos ir Estijos laisvę ir ne
priklausomybę. Smagu yra konstatuoti, kad tokio nu
sistatymo laikosi ir įtakingoji Amerikos katalikų spau
da.
★

Dideli kultūriniai nuostoliai Lietuvoje
(LKFSB) Nuo pirmųjų okupacijos dienų vokiečiai 

ėmėsi “valyti” Lietuvos'knygynus. Dr. V. Kudirkos var
do biblioteka Kaune neteko 10,000 veikalų, Kauno uni
versiteto biblioteka — 23,000 knygų, Centrinė Kauno 
biblioteka — 17,000 knygų, Mokslo Akademija Vilniuje 
— 40,000 knygų.

Vokiečių gen. komisarui Lietuvai dr. von Renteln 
švenčiant 55 m. amžiaus sukaktį jo draugai vokiečiai 
jį apdovanojo lietuviškais piešiniais, išvogtais iš Čiur
lionio galerijos. Nukentėjo ir muziejai Šiauliuose, Ro
kiškyje, Zarasuose, Kelmėje, Utenoje, Telšiuose, Ma- 
Veikiuose, Alytuje.

f
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Jubiliejinis numeris
Šios savaitės “The New World”, Chicagos arkidie

cezijos savaitraštis, išėjo keleriopai padidintas. Pui
kiais raštais ir gražiomis iliustracijomis vaizduojama 
diecezijos įsisteigimas 1843 metais, jos stebėtinai grei
tas augimas ir šaunūs šimtmečio darbai Dievo garbei 
ir žmonių gerovei. Vien tik spalvuotas ir nepaprastai 
gausiai iliustruotas priedas turi 96 puslapius. Regu- 
liarinė savaitraščio dalis taip jau yra ir padidinta ir 
iliustruota. Bus gražu ir naudinga, jei šios savaitės 
“The New World“ laida atsiras kiekvienoje katalikų 
šeimoje. Ją bus galima nusipirkti prie bažnyčių.

Iškilmingas šimto metų nuo Chicagos diecezijos įsi- 
steigimo minėjimas prasidės sekmadienį, lapkričio 14 
d. šv. Vaido katedroje, kurioj J. E. arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch atnašaus pontifikalines šv. Mišias, o 
visose diecezijos bažnyčiose ta proga bus specialinės 
pamaldos. ,
★

Prof. K. Pakšto pareiškimas
Carleton Kolegijos, Northfield, Minn., laikraštis “The 

Carietonian“ aprašo prof. K. Pakšto paskaitą apie Lie
tuvą. Savo paskaitoj jis atpasakojęs pažangą, kokią 
Lietuva padarė per savo nepriklausomo gyvenimo (1918 
— 1940 m.) laikotarpį. Prisiminęs Lietuvos žmonių 
vargus rusų ir vokiečių (bolševikų ir nacių) okupacijų 
metu, prof. Pakštas palietė mūsų tautos ateitį ir pa
brėžė, kad Lietuva po šio karo turi būti atsteigta lais
va ir nepriklausoma valstybe. Jis teisingai savo klau
sytojus painformavo, kad lietuviai ir rusai skiriasi sa-
vo kalba, kultūrą, religija, valdžia, ekonomija. “Tik 
vienas iš 1,200 lietuvių, yra komunistų partijos narys ir 
daigelis iš jų nusivylė, kai susitiko su bolševikais vei
das j veidą. Mes neturime noro būti obsorbuoti į Sovie
tų Sąjungą.“

Šia proga tenka konstatuoti, kad prof. K. Pakštas 
visur, kur tik jis gyvena ir dirba, darbuojasi Lietuvai 
ir gina jos šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Jis prisiuntė mums labai aktualų apie Lietuvą 
straipsnį, kurį netrukus pradėsime spausdinti.

★

Hull reputacija ir Maskva
Prieš pora dienų eks-sklokininkas Prūseika Chicagos 

bolševiku šlamšte labai “mandriai“ parašė apie sekre
torių Cordeil Huli. Ar jūs girdėjote tokią štuką:

“Kas Maskvoj pabūna, tas beveik visuomet įgyja 
geresnę reputaciją.

“Ar tai ne taip išėjo su mūsų Valstybės Sekre
torium Cordeil Hull?

■‘Kaip kas jau perša jo kandidatūrą į prezidento 
ofisą.’ , j <»iĖi

Ot, kad pasakė, tai pasakė — net dribtelėjo. Priei
nama prie to, kad be Maskvos Amerikos politikas ar 
šiaip veikėjas geros reputacijos negalės turėti ir Mask
voj nebuvęs į prezidentus negalės kandidatuoti

Bet kaip su paties Prūseikos reputacija? Juk jis anais 
metais ir kviečiamas atsisakė Maskvon važiuoti. Tai 
jam primena “N-nos“;

“Na, o Prūseika tą progą pataisyti savo reputaci
ją — praleido. Kai anąmet jisai buvo pakviestas į 
Maskvą, tai jisai nevažiavo. Ne tiktai nevažiavo, bet 
pabėgo iš partijos ir penkerius metus klaidžiojo 
‘sklckoje ’.

“Jeigu būtų nuvažiavęs, būtų gal patekęs į Justo 
Pa(d)leckio vietą.

“O dabar — kokia jo -reputacija'!“
Ištikro, gal tai dėl to Prūseikos ir kitų jo “tavorš- 

čių” Amerikoje reputacija ir yra prasta, kad jie ne
gyvena Sovietų Rusijos “rojuje”, bet “kapitalistinėje“ 
Amerikoje. Tad, vyrai, “pasiprovykite” ir keliaukite į 
Maskvą.
★

Dėl prel. Sheen straipsnio
“Darbininkas“, parašęs apie prelato Fulton Sheen, 

Katalikų Universiteto profesoriaus, straipsnį, tilpusi 
žurnale “Sign“, tarp kitko sako:

“Kodėl — sako Fulton Sheen — tie gerai informuo
ti žmonės ignoruoja faktą, kad Rusija viena iš pir
miausių pasirašė Keilogo Paktą ir pati pirmutinė jį 
sulaužė ginkluotu Kinijos puolimu, 1929 m., dėl Rytų 
Kinijos geležinkelio? Kam nutylima apie sulaužytas 
sutartis su Suomija, Latvija, Lietuva, Estija ir Len
kija?... Kam tas prieš Rusiją tupčiojimas iš baimės 
ją įžeisti?” t 1 efi.

“Tokia vergiška tupčiotojų taktika ne tik nedaro 
jiems garbės, bet yra ir labai pavojinga, nes mažu 
kąsniu besotiškos koserės neužkiši. Diktatorių apeti
tas didėja bevalgant. Hitleris, gavęs Čekoslovakiją, 
užsimanė visos Europos ir daugiau. Nėra abejonės, 
kad ir sovietų diktatorius pamėgdžios buvusio savo 
sėbro apetitą. Tikslas nebus atsiektas, gi tupčiotojai 
taip ir pasiliks negarbingoj lakieji rolėj.”

Amerikos vyskupai 
rūpinasi Lietuvos 
reikalais

(LKFSB) USA katalikų 
vyskupai savo posėdyje Va
šingtone yra numatę svars
tyti ir apie būdus pagelbėti 
Lietuvos žmonėms. Kunigų 
Vienybės pirmininkas kun. 
J. A. Karalius pasiuntė NC 
WC Vykd. Depart. pirminin
kui vyskupui E. Mooney laiš 
ką, kuriame nupasakoja Lie
tuvos žmonių vargus, išken
tėtus bolševikų ir nacių o- 
kupacijose, prašo skirti lė
šų Lietuvos žmonių šelpimui 
per Raudonąjį Kryžių ir pra 
šo pagelbėti suorganizuoti 
Amerikoje auklėjimą kunigų 
dėl Lietiivos. Kunigų Vieny
bės pirmininkas primena, 
kad Amerikos lietuvių kata
likų religinis gyvenimas ir 
parapijos buvo organizuotos 
iš Lietuvos atvykusių kuni
gų, tai dabar organizavimas 
naujų apaštalų dėl Lietuvos 
būtų gražus atsilyginimas 
tai šaliai. NCWC gen. sek
retorius msgr. M. J. Ready 
raštu padėkojo Lietuvių Ku
nigų Vienybės vadovybei už 
atsiųstas informacijas, pra
nešdamas, kad tie klausimai 
bus iškelti vyskupų konfe
rencijoje Vašingtone.

Ir Chicagos ark. S. Stritch 
kreipėsi į centrines lietuvių 
įstaigas, prašydamas infor
macijų apie Lietuvą.

Kaip paminėjo liet, 
mokytojų sukaktį 
Brazilijoje

(LKFSB) Rugp. 27 d. Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, 
buvo švenčiama penkerių 
metų sukaktis nuo atvyki
mo Šv. Pranciškaus seserų, 
kurios mokytojauja Brazili
jos lietuvių mokykloje. Tą 
dieną vaikai turėjo bendrą 
komuniją, o po pamaldų — 
vaikų programa. Rugp. 29 d. 
taipgi buvo šv. Mišios sese
rų intencija. Tas pamaldas 
užprašė Moterų draugija. 
Draugijos nariai Mišių me
tu ėjo prie komunijos. Tą 
patį popietį turėjo būti di
desnė programa mokykloje, 
bet dėl tragiškos arkivysku
po mirties atidėta vėlesniam 
laikui.

50 metų nuo mirties 
"Avė Maria” 
kompozitoriaus

(LKFSB) Šiemet suėjo 50 
metų nuo mirties Karolio 
F. Gounod, kurs yra sukū
ręs muziką operų “Faustas“, 
“Romeo ir Julia”. Gounod 
buvo ir didelis religinės mu
zikos kūrėjas. Jo keletas 
sukurtų mišių, o ypač jo su
kurtoji “Avė Maria“ labai 
plačiai žinoma. Jis buvo nuo 
širdus katalikas ir vienu 
metu net buvo pradėjęs mo
kytis teologijos, norėdamas 
būti kunigu, bet vėliau pa
juto, kad jo pašaukimas — 
kompozitoriaus.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”’ ..

National War Fund vajus
Nuo spalių 4 dienos eina 

National War Fund vajus, 
kuris tęsis iki gruodžio 7 
dienai, šiais metais, šis va
jus pravedamas bendram 
šalpos tikslui. Pirmiau Ame
rikoje vajai buvo praveda
mi įvairių šalpos organiza
cijų, bet dabar taip pava
dintas President's Control 
Relief Board suvedė visus 
buvusius šalpos fondus į 
vieną bendrą darbą ir todėl 
nuo dabar vajus praves tik 
National War Fund ir Rau
donasis Kryžius, kuris į Na
tional War Fund neįeina.

organizacijos: ŪSO 
Service Organiza- 

United Seamen's 
War Prisoners Aid,

National War fondan įei
na šios
(United 
tions), 
Service,
United Nations Relief; Bel- 
gian War Relief Society, 
British War Relief Society, 
French Relief Fund, Greek 
War Relief Association, Nor 
wegian Relief, Polish War 
Relief, United Czekoslovak 
Relief, United Yougoslavia 
Relief Fund, Russian Relief 
Fund; Refugee Relief Trus- 
tees, U. S. Committee for 
the Care of European Child- 
ren.

Gal netrukus į šią vienin
gą organizaciją bus priimti 
ir lietuviai, nors ir dabar 
jau tikimasi iš vajaus pa
sėkų bent kiek gauti Lietu
vos žmonių pašalpai.

Laike šio vajaus užsibrėž
ta sukelti aukomis $125,000,- 
000. Kadangi Amerikoje y- 
ra suvirš 130,000,000 gyven
tojų, tai nereiktų aukoti nė 
po dolerį tikslui atsiekti. 
Bet kadangi, gali būti, ne 
visi galės paaukoti ir po 
dolerį, tai prašome išsiga- 
linčiuosius paaukoti po kiek 
kas išsigal'ite daugiau

nuo dolerio ir aukščiau. Sa- j 
vo duotas aukas galima skir i 
ti tam tikslui, kuriam au- j 
koto jas nori, o ne bendrai ’ 
visiems čia suminėtiems fon
dams.

Jei kur yra susiorganiza
vę lietuvių komitetai — pa
remkite tų komitetų veiklą. 
Didžiojo New Yorko lietu- 

t
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It’s a Symbol 
of a Generous ’ 

Contribution to

THE COMMUNITY &

WAR FUND
viai tokį komitetą turi. Au
kojant per šį komitetą, rei
kia aukas pasiųsti jo iždi
ninkui sekančiu adresu; Mr. 
J. Ambraziejus, 168 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Už pri
siųstą auką gausite kvitą ir 
padėkos žodį.

DUiBTLVES

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

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI 
GV ARANŽUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. ’ 
DAR TURIME DIDELĮ 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

DABAR
%

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

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL1VORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų. skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY’ LITVVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
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Kaip sodalietė gali namie būti 
osionierė
(Kalba pasakyta sodaliečiy suvažiavime, Pniladelphia, Pa.,

spalių

Gerbiamieji kunigai, sese
rys, svečiai, mielos sodaiie- 
tės!

Važiavau 9 valandas iš 
Pittsburgh, kad šiandie per 
20 minučių pasakyčiau, kaip 
sodalietės gali tapti misij?- 
nierėmis. Taip, misijonierė- 
mis ne vienuolyne, ne Afri
koje, ne Indijoje, bet savo 
namuose, savo darbe, savo 
parapijoje, tarp giminių, sa
vo gatvėje. (Skersai gatvės 
nuo jūsų namų gali būti mo
teriškė, kuri negali išeiti į 
bažnyčią dėlto, kad nėra kas

17 d.)

ypač sielos reikaluose. Tas 
yra apaštalavimas. Sodalie
tės pažįsta mergaičių, ku 
rios eina j jūsų bažnyčią j 
bet nepriklauso prie Sodali- 
cijos? Labai daug tokių. E- 
si sodalietė, ragink kitas, ir 
tas bus apaštalavimas. Ei
ni pasiklausyti pamokslų, 
veskis ir kitą. Bažnyčioje 
atlaidai, pakviesk, kitus ap
lankyti Švenčiausiąjį.

Sodalicija turi būti kaip 
kokia mokyklėlė, kur mer
gaitės išmoksta daryti gra 
žius darbus, kad paskui iš

PIRMOS ŠIŲ METŲ ŽIEMOS AUKOS

Ši nuotrauka atsiųsta iš Minneapolis, Min n., kur iškritus pirmam sniegui ir gerokai 
pašalus greit ėjęs gatvėkaris iššoko iš bėgių. Vienas keleivių žuvo, o du sužeisti. (Acme 
Draugas photo)

i
I

I

MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
(Atkelta iš 6 pusi.) 

suomenėje. Šiuo mo m e n t u 
yra svarbiausia, kad visa 
propagandinės spaudos me
džiaga. būtų atsakanti ir siek
tų tikslą Lietuvą išlaisvin
ti. Tą omeny turėdami, A. 
L. Tarybos atstovai turi bū
ti nešališki, kad tinkamai
vertinus autoriaus sugebėji
mą, veikalo minties kokybe 
ir turinį, ne jo asmenines 
pažiūras. Parašytos šios rū
šies knygelės, straipsniai, 
statistinės ir kitokios žinios 
apie Lietuvą ir sukeltos lė
šos jų išleidimui turi būti 
įteiktos A. L. Tarybai kon
troliuoti, tvarkyti ir vyk- 
dinti bei atspausdinti. To
dėl A. L. Taryba gali koo
peruoti su atitinkamais au

bus nežymus. Jų nuveiktus 
darbus pasisavins kiti. Tar 
2 r neverta moterims savo 
c.idelius nuopelnus įamžin
ti?

kūdikį padabotų. Gera so
dalietė apsiims pabūti su tuo 
kūdikiu, kol motina sugrįš 
iš bažnyčios).

Jūsų programoj pažymė
ta “ pasauliečių ’’ apaštalavi
mas ir Sodalicija”, reiškia, 
ne tik kunigai ir seserys tu
ri misijonieriauti, bet ir vi
si žmonės. Ką reiškia apaš
talavimas? Taip daryti kaip 
apaštalai darė. Jie mokė ir 
vedė žmones prie Dievo. Ir 
sodalietė turi ne tik pati 
eiti į dangų, bet ir kitus ten 
vesti. Apaštalai drąsiai kal
bėjo apie Dievą. Jie nebijo
jo kitus pamokyti; jie nebi
jojo tų, kurie pyko ant jų 
dėlto, jog jie tiesą kalbėjo. 
Jie nebijojo mirti už Kris
tų, už tikėjimą, už kitus. 
Kiek sodaliečių nebijotų mir 
ti už tikėjimą? Pakelkite 
rankas! (Viena... dvi... trys... 
tik keturios). Mergaitės, ne
reikia nė mirti; tik kalbėli 
ką žinai apie savo tikėjimą; 
ragink, prašyk, pabark, pa
linksmink; džiaugkis kai kas 
pasitaiso; verk kai kas ne
klauso; moki melstis — mo
kyk kitus; turi Dievą savo 
bažnyčioje — rodyk Jį ki
tiems; ne vieną kartą, bet 
visuomet — ir būsi apašta
las.

Kristus. Marijos Sūnus, ė- 
jo per žmones darydamas 
gera. Ar Jis darė gerą tik 
geriems? Ne, ir blogiems, vi
siems. Gerai. Sodalietės, Ma
rijos dukterys, turi taip pat 
daryti. Marijos Sūnus mo
kė, gydė, barė, glostė, mel
dėsi, varkė ir mirė už ki
tus. Marijos dukterys irgi 
neturi būti geros tiktai sau, 
bet daryti gera ir kitiems,

ėjusios iš Sodalicijos toliau 
tai darytų. Ir dėlto tikra 
Sodalicija yra padalinta į 
komitetus: Eucharistic, Our 
Lady's, Apostolic. Catholic 
Truth, Sočiai Life, Publici- 
ty. Mergaitės turi pasidalin
ti į minėtas grupes ir kas 
mėnesį, per susirinkimą, iš
duoti raportą, ką nuveikė. 
Tada Sodalicija bus veikli, 
o susirinkimai pilnesnį ir gy 
vesni ir taip daugiau gero 
nuveiksite. (I refer you to 
the Semester Outline .and 
the Parish Activity Book 
from the Queen’s Work). Ge
rai, kad mergaitės užima 10 
suolų bažnyčioje kas mėne
sį, ir užsimoka duokles, bet 
to negana. Popiežiai, vysku
pai, kunigai ir visa Bažny
čia prašo, kad sodalietės a- 
paštalautų, kad jos mylėtų 
žmonių sielas ir padėtų ku
nigams jas išganyti.

Mergaitės, jūs kasdien kai 
bate ‘‘Tėve mūsų”. Kalbėki
te ir nepamirškite, kad ką 
kalbate tą galite ir daryti. 
Sakote: “Teesie Šventas Ta
vo Vardas". Dievui patinka 
kai daug žmonių susirenka 
Jo vardu. Ir rnes šiandie čia 
susirinkome Dievo vardu. A- 
pie Dievą kalbame, apie Die
vą klausomės, apie Dievą 
galvojame — Dievo vardas 
ir Dievo vardas. Lietuviai 
Pittsburghe. Chic-goje, De
troite, New Yorke skaito ir 
džiaugiasi, kad sodalietės 
Philadelphijoj suvažiavo pa
sikalbėti apie Dievo reika
lus. Ne 10, bet 200 mergai
čių suvažiavo Dievo vardu. 
Vienai mergaitei Pittsburge 
aš pasakiau, ką jūs šiandie 
čia veiksite. “Oh, let’s have

a Rally, tco.” Matote. Kaip 
tik didelis būrys ką daro, 
tai ir kiti nori prisidėti, ar
ba tą patį daryti. Turėkite 
metines Sodalicijos rekolek
cijas, tai ir kitos prisidės. 
Dirbkite grupėmis, daugiau 
nuveiksite. Kada. Dievas bū
na labiau pagarbintas, kada 
vienas žmogus Jį garbina ar 
kada daug žmonių susiren
ka Jį garbinti?

“Teateinie Tavo Karalys
tė.” Kurias mergaitės yra 
mačiusios paveikslą rodantį 
Kristų su avele ant pečių? 
Christ the Good Shepherd. 
Ta avelė buvo dingusi. Jis 
ėjo jos ieškoti, o suradęs 
neša į gerą vietą. Mes irgi 
turime paklydusių avelių 
ieškoti, o ne bėgti nuo jų, 
nepalikti. Gal tavo draugė, 
brolis, ar sesuo ne bažny
čioje. bet teisme vedasi. Gal 
dėdė neina į bažnyčią. Gal 

,giminių ar kaimynų vaikai 
jau paaugę, o dar nekrikš
tyti. Gal pažįsti kas iki vė
lybos nakties nepareina į 
namus, geria, neklauso, ži
nai ir matai daug negerų 
dalykų. Kalbėk, prašyk, 
melskis kad pasitaisytų. Tu 
žinai, kokia tavo širdis ra
mi ir linksma po išpažin
ties. Ta yra Dievo karalys
tė tavo širdyje. Pasirūpink, 
kad ir kiti jaustų Dievo ka
ralystę savo sieloje. Jeigu 
čia, širdyje, bus Dievo ka
ralystė, tada nueisim ir į 
dangaus karalystę. O kas 
duoda Dievo karalystę mūsų 
širdžiai? Bažnyčia. Kas ve
da mus į dangaus karalys
tę? Bažnyčia. Taip, ji turi 
raktus. Tai Sakramentai. 
Padėkite žmonėms rasti rak

tus į dangaus karalystę.
Matote, mergaitės, kalbė

damos “Tėve mūsų” galite 
prisiminti apie apaštalavimą 
— ko sau prašote, duokite 
ir prašykite kitiems.

“Teesie Tavo Valia’ ’. Die 
vo valia yra įrašyta mūsų 
sąžinėje. Kaip pildome Die
vo valią, mūsų sąžinė rami; 
kaip nepildome, nerami. Ge
ra sodalietė turi ramią, jaut
rią sąžinę. Bet, yra žmonių, 
kurių sąžinė jau beveik už
gesusi; jų sieloj jau darosi 
tamsu... Paduok tokiam žmo 
gui gerą knygą, tark gerą 
žodį, kad sąžinės liepsnelė 
vėl sužibėtų. Fan it. Make 
it glow. Kitų žmonių sąžinė 
yra nerami; vienų užtemus, 
kitų nerami. Tu gali pasa
kyti jiems, ką jie turi da
ryti. Ragink, kad jie eitų 
išpažinties. Daug žmonių ei
na pas psychiatrists, į kli
nikas, ieškoti savo sąžinei 
ramybės. Kristus mums pa
liko geriausią kliniką — iš
pažintį. Jei negelbėsi tokių 
žmonių, jie pradės daryti 
daugiau blogų darbų, kad 
numarinus sąžinės balsą.

“ Kasdienės mūsų duonos 
duok mums šiandie.” Gerai 
yra alkaniems žmonėms duo
ti duonos. Ir protestonai taip 
daro. Bet sodalietės žino, 
kad žmogus turi ne tik kū
ną, bet ir sielą; ji žino, kad 
ir sielai reikia maisto. Jūs, 
mergaitės, pasirūpinkite kad 
bent viena šv. Ostija į me
tus nueitų į kurio nors žmo
gaus alkaną sielą.

“Ir atleisk mums mūsų 
kaltes.” Aš klausiau vienos 
mergaitės, kodėl ji nepri
klauso prie Sodalicijos. Ji

pasakė, kad pyksta ant vie 
nos sodalietės. Tokias mer 
gaites reikia sutaikyti, o ne 
sakyti: “I don’t blame you. 
Blessed are the peacemak 
ers. Pažįstu vieną sodalietę 
kuri iš savo namų išvažia 
vo dėlto, kad tėvas ir moti
na susipyksta. Vieną kartą 
parvažiuoja bet nesikalba su 
tėvu, tik su motina. Kitą 
kartą parvažiuoja ir kalba 
si su tėvu, o ne su motina 
Vietoj to, ką ji privalo da 
ryti? Bučiuoti tėvui ir mo
tinai rankas ir prašyti kad 
susitaikytų. The Sodalist, an 
Angel of peace. O ką soda
lietė daro, kai namuose kyla 
nesusipratimas? Gal ji dau
giausia duris tranko. Re- 
member, your colors are 
blue and white, not red...

“Ir nevesk mus į pagun
dą.’’ žinaū, kad jūs esate 
mačiusios paveikslą, kuris 
parodo aukštą, statų kalną 
o ant pat kalno krašto ma
žas vaikelis sieiia gėlių — 
tik dar vienas žingsnis, ir 
jis nuslystų žemyn, bet an
gelas ištiesęs rankas saugo
ja jį. Daug žmonių nenu
slystų nuo gero į blogą, nuo 
viršaus į apačią, jei būtų 
buvęs angelas ir būtų sulai
kęs juos. Sodalietės, jūs bū 
kitę tas angelas... Pagundos 
ir nuodėmės dažnai atrodo 
kaip gėlės, žmonės jų siekia, 
ir apsigauna.

“Bet gelbėk mus nuo pik
to.” Kaip išgelbėt save ir 
kitus nuo pikto? Darykit 
daug, daug gero — kada tik 
galite, kur tik galite, kam 
tik galite, ir kaip tik gali
te. Ir kalbėdamos “Tėve mū
sų” prisiminkite, kad Baž
nyčia nori, jog sodalietės a-

toritetais tame darbe, koop
tuoti ar samdyti pagalbai
darbininkus.
Moterų prisidėjimas

Daugiausia vilties dabar 
belieka dėti į moteris, kad 
jos, vardan Lietuvos, grei
čiausiai ir geriausiai šį dar
bą atliks, sukeldamos lėšas 
įvardintų veikalų išleidimui. 
Šį žygį reikia atlikti pirma 
visų kitų. Ir konferencija 
Pittsburghe, ir A. L. Tary
ba paveda moterims didelę 
numatomų darbų dalį, ir pa
čios moterys jaučia pareigą 
gelbėti Lietuvai ir trenVi-

Nuo moterų organizacijų 
vadovybių gali pareiti, kokią 
sumą pirmiausiai skirti kny
gelių išleidimui. Kadangi 
moterys turi didelių organi
zacijų, tai patogiausiai kiek
vienai atskirai ar kelioms 
drauge susidėjus paimti po 
vieną veikaliuką savo vardu 
išleisti. Už tokį patriotinį ir 
aukštos inteligencijos darbą 
moterims teks didelė garbė 
ir kreditas; jos bus įrašytos 
į neužmirštamos istorijos 
lapus ir kartų kartoms ro
dys tėvynės meilės pavyz
dį!

Nusipelniusios Moterų Są
jungos, R. K. Vienetų, Ka
reivių Motinų Klubų, drau
gijų, organizacijų kooperaci
ja pajėgtų tuč tu a jau sukel
ti lėšas ir išleisti reikalingą 
literatūrą apie Lietuvą. Pra
šoma apsiimančių organiza
cijų vadovybes ir veikėjas 
atsilankyti į spaudos, drau
gijų atstovių-iniciatorių kvie 
čiamą pasitarimą arba pri
siųsti raštu savo sutikimą 
prisidėti vėliau nurodytu ad
resu.

Mok. Saliomė Juozeiėnaitė

niams. Per moterų organi- Pažink savo gerąsias pu- 
zacijas plauks į benęlrą fron- sės ir visus trūkumus. Ge
tą kapitalai ir aukoš\įvai- rasias puses tobulink, o blo- 
riomis medžiagomis; jos at-^gasias naikink.
likdavo ir atliks netolimoj -----------
ateity milžiniškus Lietuvos žmogaus būdą lengviau 
šelpimo darbus, bet kreditas yra pažinti iš jo klaidų, ne- 
joms už tai, kaip paprastai, gu iš dorybių.

-------------~GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NĘCTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barter Sol

PATS NUSKENDO, BET IR PRIEŠ O SUBMARINĄ NUSKANDINO
pašta tautų.

Motina M. Aloyza

Amerikos Jungtinių Valstybių destrojeris Borie, kuris, Laivyno Departamento pranešimu, paskandintas Atlan
te, kuomet visu smarkumu užplaukė ant vokiečių submari no. Amerikos lėktuvai, visą įgulą paėmė, sunkiai sužalotą 
dar plūduriuojantį laivą nuskandino, nes nebuvo vilties jį privilkti prie artimojo uosto pataisymui. (Acme-Drau
gas telephoto)

BARBĖK SOL SAYS:
' H ’LEftS WEAK IN THE CUNCHES <5 

i HE YELLS SO WHEN IT PiNCHES j

/777/J VOLTAIS KALKINS IN LONOON, WRtRE FiELING WAS ANTĮ-FRENCH, 
KAS ATTACKEP BY A MOS. SAGACOUSO/, HE CR EO "ENG. $HMEN.’ YOU HANT 
TO Kili ME BECAUSE I AM PRENCH! AM I NOT FUMSHEO ENO.SH BY NJT BE- 
NG ENGUISH? THE CONPXN?E? MOB OIEERED AN? THEN PRCNlDED 

ŠAPE PASSĄGĘ. _ _ j ____

1__ K- ~

M UHtfMED CW OF A D0KNED 
ggTiSH PLANE, ENCO-N”? NG APVEO 
TALIAMS, CONN NCEO THEM THEY WER= 
ON ENGLISH "ERRAIN ANO HAONCCHANCE 
THE GUiUBlE TOLIAMS SURRENPE2EP ANO 
FoLLOKEP the AIRMEN BACK To the 
ENSUSH UNES

IN A CtCMOEO LIFE8CATZIN PlTCH
: OARKNES6. KiTMOUT INSTRUMEnTS 
T ANO ANAESTHET.CS, 02. CONlY, 

/T? KHO RjRTUNATELV WAS CNE of 
V THE SuftVNORS OF THE SHlP- 

KRECK, SJCCESSFuu.'Y GELI NĖR
ĖS A CHILO TO MRS. MOHOR- 
CVlClCt
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duoti lėšas, tas darbas ap-

r

I

klausomybę po karo, sugrą
žinti jai visas senąsias jos 
žemes, pareini nuo daugelio 
aplinkybių. Viena iš svar
biųjų ir nuo pačių lietuvių

Šio ilgo karo metu visos

Three different įkirto from one pattern, and aQ of them vith tbo 
fine, tailored lines that you want in your ninter wardrobe. Sizes 
24, 26, 28, 30, 32. The button-dovm-dte-froat reninu with bnih» 
up wai«tline (on the figure at right) take* 3 yda. of 35* material 
or 1H vdi. of 54* for size 28. Simplieity Pattern 4753; 15/

Norinčios paslsifiti 41$ gražią suknelę, patentą gausite Mo adresu:
Simplieity Pattern Co., Ine., 200 Madison Ave^ N«w York, N. Y.
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Moterų Gyvenimas ir Veikla 
Šių dienų moterų spaudos ir 
darbuotės problemos

b). Sukelti lėšas naujiems propagandos P^kiausanti^sąiyga^ yra pa

leidimams apie Lietuvą
žiaurioj Hitlerio okupaci

jos vergijoj tebedūsauja pri
slėgti mūsų broliai. Kitas 
diktatorius, kaip smakas, ty
ko prie progos iš naujo tė
vynę praryti. Raudonoji 
spauda ir visuose kraštuo
se samdyti sovietų agentai 
stengias pateisinti savanau
diškais argumentais pirmą 
klastingą Pabaltijos valsty
bių užgrobimą ir naują kė
sinimąsi, kad apdumti pa
sauliui akis ir paslėpti sa
vo imperialistinį carų godu
mą. Abejingi laukėme sąjun-; 
gininkų užsienio sekretorių 
— ministeriu Maskvos kon
ferencijos garso... Konferen
cija laikyta tokiu metu, ka
da Amerikos-Anglijos di
džiausia karinė parama ru
sų-vokiečių frontuose žymiai 
padėjo sovietams, todėl jiems pavergt;s tautos turi tam 
dabar ypatingai sekasi. Gal.tikras įstaigas, kurios veda

gailėti ir stebėtis, kad len
kai, šiame kare tiek nuken
tėję nuo bendrų jų ir mūsų 
priešų, neišmoko pasitaisy
ti iš praeities klaidų ir 
skriaudų lietuviams. Savo 
vedama propaganda Londo
ne siekia Vilnių ir net visus 
Rytprūsius, sykiu su ten bu
vusių lietuvių kilmės seno
vės Prūsų žemėmis, prijung
ti prie Lenkijos. Iš spaudos 
teko patirti, kad ir čionai 
lenkų vadai reiškė preten
ziją į Vilniaus kraštą.

Apsiniaukus Lietuvos pa
dangė. Daug tamsių tirštų 
debesų tūno jos atmosferoj. 
Semkimės energijos, nenu
stokime vilties ir griebkimės 
veikliausių įrankių jiems iš
blaškyti !

Pabalti jos valstybės paliks 
atviru klausimu spręsti po 
karo Taikos Konferencijoj 
ar geresnėj padėty jųjų li
kimas atsidurs po sekančių 
karinių-politinių konferenci
jų ir karo netikėtinumų pa
lankesnės eigos demokrati
jų frontuose.

I 
Iš kitos pusės tenka ap-

propagandą periodinėj spau
doj ir atskirose brošiūrose 
už savo kraštų išlaisvinimą 
ir gerbūvį, tokiu būdu stro
piai ruošias būsimai poka
rinei taikos konferencijai, 
kad joje turėti savo pusėje 
daugiau palankių atstovų ir 
daugiau laimėti.

Atstatyti Lietuvai nepri-

Variety is not only the spiee of life; it’s the main eonrae of a bright 
fall and winter wardrobe. Above, a fonr-way House pattem in sizet 
12 to 20. In size 16, the long-sleeved version (in large sketeh at 
right) takes 2 yds. of 35" material and ¥4, yd. of_39" fabric for 
the contrasting bow tie. Simplieity Printed Pattern 4<50; price, 25«

4749

ro tęst your talent for eombinations, kere is a 
coat-type jaeketo and vesto offered by one pattern. 
view (third above), buttoned and bound in contrasting braid, is our 
favorite. S«es 12 to 20. Size 16 take* 2 yda. of 39" material, vith 
314 yda. of Mt” braid or ribbon. Simplieity Pattern *’<9| 15/

rariety of *«i«- 
The lonc-tleeved

liką. ši literatūra neatida
rys akių, nesuminkštins šir
dies, neapšvies proto gobšų 
egoizme ir kraujuje permir
kusių diktatorių ir jų paka
likų, kaip ir sufanatizuotų 
lenkomanų, bet ji teisingai, 
teigiamai, palankiai mūsų 
atžvilgiu paveiks demokra
tijų vyriausybes ir kitų vi
suomenės sluoksnių vadovy
bes, kad jų pagalba prie Tai
kos Konferencijos stalo bus 
pasmerkti, atmesti Sovietų, 
nacių grobuoniški, taikai pa 
vojingi, apetitai ir neteisė
tos lenkų pretenzijos į Vil
niaus kraštą ir kitan mūsų 
teritorijas ir Lietuva laimės 
nepriklausomybę ant visa
dos, atgaus visas savo nuo 
seno'svetimųjų atplėštas sri
tis!...

siruošimas Taikos Konferen 
ei jai. Pasiruošimo priemonės 
yra tam tikri veikalai apie 
Lietuvą anglų kalba parašy
ti, kaip antai: 1. Lietuvos 
istorija, 2. Lietuvos valsty
bės ribos (su žemėlapiais), 
3. Istorinė Lietuvos geogra
fija, 4. Lietuvos ,valstybės 
žemėlapio projektas (su Vil
niaus, Klaipėdos kraštais, 
senovės Prūsais ir k.), 5. 
Vilniaus krašto problemos 
ir lietuvių teisės, 6. Mažoji 
Lietuva, Prūsai ir jų pri
klausomybė Lietuvai, 7. Lie 
tuvių tautos kultūriniai lai
mėjimai bei pažanga visose 
srityse nepriklausomybės lai 
kotarpyje. (Įrodymui, kad 
Lietuva be svetimų “loskos” 
sugebėjo tvarkytis). Ši rim
ta, gerai sutvarkyta ir iš
leista mokslinė medžiaga pa
tarnaus mums patiems ge
riau pažinti savo kraštą ir 
praeitį, padės pasiruošti rei
kalui esant atstovauti ir ap
ginti valstybės ir tautos tei
ses; atskleis pasauliui šimt- Institutas, R. K. Federacijos 
mečiais didžiųjų kaimynų pa finansuojamas, paruošė iš
darytas skriaudas lietuviams išleido keletą naudingų kny- 
ir jų giminėms; visapusiai, gelių anglų kalba, daugiau 
tiksliai supažindins apie tik- kultūrinio pobūdžio. Federa- 
rąją Lietuvos padėtį J. A. cijai atsisakius tam tikslui 
Valstybių ir kitų tautų po
litikos, spaudos, visuomenės sistojo ir svarbesni šiuo mo- 
autoritetus ir skaitančią pub mentu veikalai liko neat

spausdinti. Dalis jų jau yra 
parašyta ir randasi buvu
sios L. Kultūrinio Instituto

I 
vadovybės žinioje. Dabar A. 
L. Taryba yra visnintėlė 
kompetentinga ir stipriau- 

, šia finansiniu atžvilgiu tęs
ti panašios spaudos paruo
šimą, išleidimą ir išplatini
mą politikos sluoksniuose be 
delsimo. Ji galėtų surasti au
torius atskiriems pageidau
jamiems veikalams parašy
ti ir apmokėti jų atspaus
dinimo išlaidas. Su šiuo da
lyku vėluotis negalima. Ga- i 
lime viską pralošti iš kalno 
nepasiruošę. Tuo tarpu kitų 
tautų įgalioti vadai nesnau- j 
džia. Reikia mokytis kad ir 
iš lenkų apsukrumo šiuo rei
kalu.

A. L. Konferencijai Pitts- 
burghe reikėjo patiekti ir 
priimti ištisą rezoliuciją šios 
rūšies literatūros reikalu, 
bet Rezoliucijų Komisijoj sė 

J dėjo keli “dideli rabinai“ ir 
nieko nedarė, nors delega
tai kalbamu klausimu atski
rais punktais visą medžiagą 
įteikė. Jei šis dalykas kon
ferencijoj būt buvęs praves
tas dabar nereiktų iš nauje 
visą istoriją kelti, laiką gai
šinti ir. gal būt, dėl suvėla
vimo daug ko nustoti Lietu
vos atžvilgiu; konfereicijos 
nutarimą visi tautiniai sluck 
sniai privalėtų jautriau rem 
ti ir nebūtų didelių sunku 
mų literatūros reikalams lė 
šas sukelti. Kokio nusistaty
mo žmonės brošiūras parašo 
ar atskirais klausimais 
straipsnius veikalams paruo 
šia, neturėtų būti ginčų ir 
pavydo A. L. Tarybos sąsta
te, atokiose grupėse ir vi-

(Nukelta į 5 pusi.)

Kas galėtų minėtus 
veikalus išleisti?

(

Propagandos brošiūrėlių 
apie Lietuvą anglų kalba iš- 

į leidimo reikalas ne kartą da
linai atskirų asmenų buvo 
iškeltas spaudoje, bet taip 
ir pasiliko be konkrečių pa
sėkų, kadangi klausimo rea- 

ilizavimą sulaikė lėšų trūku
mas. Pirmiau L. Kultūrinis

I

DEŠIMTS SŪNŲ KARIUOMENĖJ

John

vTillianiJoseph

Penktadienis, laokr. 12, 1943
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Estera McCabe, naš
lė, katalikė, gyvenanti 
Lilly, Pa., jau yra išly
dėjus j karą dešimts sū
nų, kurių atvaizdus čia 
matome. Jauniausias 16 
metų dar pas motiną,

Nauja knyga apie 
auklėjimu

Plačiai žinomas rašytojas 
ir daugelio knygų apie vaikų 
auklėjimą autorius Angelo 
Patri parašė ir išleido kny
gą vardu “Your Children in 
War Time” (Jūsų vaikai ka
ro metu).

Šioj knygoj tėvai ras tik
rai naudingų ir gerų pata
rimų apie savo vaikų, prie
žiūrą ir auklėjimo dalykus.

štai keletas ištraukų iš 
naujosios Angelo Patri kny
gos:

“Kiekvienam namui reikia- £ 
linga ramios valandėlės. 
Kiekvienas žmogus, jaunas 
ar senas, yra reikalingas ra
mios vietelės, kuricj galėtų 
pasilsėti kūnas ir kurioj jo 
siela galėtų rasti taiką ir ra
mumą; atskira vieta maldai 
ir meditacijai...”

“Jūsų kalbos būdas klau- 
j sytojus pralinksmins arba 
jie blogiau jausis. Aišku, 

.kad jūs norite, kad jie ge- ® 
riau jaustus, nes į juos kal
bėjote. Kalbėkite švelniai.“

“Su senesniais vaikais pa
sidalink vargais ir džiaugs
mais, tebūnie jie tavo drau
gai... Jie yra stiprūs dvasia, 
turi energijos, entuziazmo, i- 
dealizmo...

“Drąsa, tai nėra
daiktas, kurį galėtum imti 
po šaukštuką, kai jos rei
kia. Tai yra viena iš svar
bių, paslėptų sielos verty
bių, kurią reikia diena po 
dienos ugdyti, maitinant pa
tyrimu.

‘ ‘Tėvai turi dvidešimts 
metų mokyti ir auklėti sa
vo vaikus. Po to jie turi pa
sitikėti rezultatais ir tikė
tis geriausio...“

Šioj rašytojo ir pedagogo 
Patri knygoj yra daugybė 
panašių patarimų, kurie y- 
pač šiais laikais yra 
dingi ir reikalingi.

toks

MŪSŲ VIRTUVĖ Patarimai
Avienos sriuba

Supiaustyk svarą avienos 
(nevirintos) į mažus šmo
telius ir virink pusę valan
dos. Tada . supiaustyk dvi 
bulves, dvi morkas ir vieną 
ar du cibuliu. Pridėk prie 
mėsos, užpilk vandeniu iki 
apsems ir virink iki bus 
minkšta. Tada įmaišyk šauk 
štą tapiokos ir įdėk pipirų 
ir druskos pagal skonį. Kuo
met tapioka bus išvirus, į- 
pilk sriubą į tolierkas ir pa
dėk 
bos 
šią

I

Drūčiai pasūdintas van
duo yra labai geras dėl nu
plovimo lengvų žaizdų ir 
niksterėtų vietų. Reikia nu- I

j plauti sužeistas vietas, pas
kui aprišti jas švariais sku
durais pavilgintais į gerai 
pasūdintą vandenį.

i

nau-
M-na

ant stalo. Dėl šios sriu- 
galima vartoti pigiau- 

avieną.

Rūkštynių sriuba
Virink 1 puoduką sukapo

tų rūkštynių (angliškai va
dinasi Sorrel) sumaišytų su 
2 dideliais šaukštais svies- 

! to. Tada priberk 1 šaukštą 
miltų sumaišytų su 1 šaukš
tuku druskos ir pusę šaukš
tuko cukraus. Gerai sumai
šyk, tada pridėk du puodu
ku karšto vandenio ir šauks 
tuką uksuso. Maišyk iki pra 
dės būti tiršta, tada leisk po- 
valiai virti dešimts minutų. 
Pridėk keturis poudukus 
skystimo, kuriame virė a- 
viena arba veršiena ir pipi
rų bei druskos pagal skonį. 
Leisk užvirti. Tada įmaišyk 
1 gerai išplaktą kiaušinio 
trynį, atskiestą su vienu 
puoduku karšto saldaus pie
no arba Smetonos. Įpilk . 
torielkas ir susyk padėk ant 
stalo.
gera, 
kartą

(Ši sriuba nėra taip 
kuomet ilgai slovi, I 

išvirus).

NEPABUDINK
Po dangum, po žvaigždėm, prie ugnies... 
Nepabudink. Nekeik. Negrąsyki.
Tegu saulė jų sapną nušvies...
Jie užmigo, kalnų nepasiekę,

$ ♦ ♦

Kur jie eis, kur jie leisis pakilę?
Ko pailsę viršūnėn žiūrės? 
Tavo akys taip juodos ir gilios 
Amžinai, amžinai užkerės...

♦ ♦ ♦

Nepabudink. Praeik. Tegu miega. 
Tegu saulė jų sapną nušvies...
Tyliai krinta šlamėdamas sniegas, 
Tyliai ūbauja paukščiai nakties...

KOVOJA UŽ SAVO TĖVYNĘ

šios dvi indijonės — Minnie Spotted iš Heart Būtie, 
Mont., ir Ida Mae Shaw iš Harbor Springs, Mich., (abidvi 
katalikės) kovoja už savo tikrąją tėvynę — Ameriką.

Viskas apart Dievo kei
čiasi kasdieną. C. Kingsley

Split by PDF Splitter
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
iIš Vargdienių Seserų 

Gildės susirinkimo
Lapkričio 9 d., Aušros 

Vartų parapijos mokyklos 
salėj įvyko gana skaitlingas 
Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas, kuriame taip
gi dalyvavo dvasios vadas, 
kun. P. Malinauskas.

Šiame susirinkime įsirašė 
du nauji nariai, būtent: Ona 
Mažeikienė ir Benediktas 
Mažeika; taip pat atnaujino 
metinius mokesčius — Anas 
tazija Raštutienė, Kotrina 
Jonelienė ir Barbora Čepu
lienė.

Visų pirma Mrs. Kairis 
išdavė raportą iš parengi
mo įvykusio Mt. Gresnwood, 
III., Uršulės Stirienės 
muose. Pasirodė, kad 
moga puikiai pavyko, 
pirmą kartą rengta, ir
no pelno įteikė susirinkime 
$55.25; tai graži suma. La
bai ačiū Mrs. Kairis ir ren
gimo komisijai, ir visiems, 
kurie tik dalyvavo, aukojo 
ir parėmė.

Iš kolonijų paaiškėjo, kad 
kai kurios jau irgi rengiasi 
prie įvairių parengimų.

Town of 
Vargdienių 
niciatyva 
gruodžio 5 
kienės 
St., 3 
kvietė 
kyti.

Se- 
tu- 
d., 

pa-

ne
pra
neš 

gry-

Lake 
Seserų 
turės 
d., O.

West Side Vargdienių 
serų Gildos darbuotojai 
rėš parengimą sausio 7 
1944 m., Aušros Vartų 
rapijos salėj.

Kitos kolonijos irgi ren
giasi, tik dar nenumato tin 
karnos dienos.

Vienu žodžiu, šiame susi 
rinkime pasirodė labai daug 
gyvumo kolonijose. Pasiti
kime, kad antrasis Nekalto Į 
Prasidėjimo Šv. Panos Ma
rijos Seserų arba Vargdie
nių Seserų Gildos seimas 
bus sėkmingas, nes jau iš 
anksto prie jo rengiamasi. 
Taip ir reikia.

Taip pat buvo skaitytas 
laiškas-kvietimas į Labda
rių Sąjungos seimą, kuris 
įvyks lapkričio 28 dieną Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. parapijos salėj, Brigh
ton Parke. Laiškas priimtas 
ir paskirta aukų, išrinkti at
stovai — A. Pukelienė. M. 
Petkienė ir J. Kulikauskas.

Šiame susirinkime pinigų 
įplaukė iš viso $60.25, ku
rie įteikti dvasios vadui, 
kun. P. Malinauskui.

Kun. J. Balkūnas kalbės Kražių 
Skerdynių paminėjime

Lapkričio 20-21 dienomis bą. Vakaras įvyks 
Chicagoj įvyks svarbus A- dienį, lapkričio 21
merikos lietuvių vadų šuva- Jurgio parapijos salėj, Bri- 
žiavimas Lietuvos Neprikišu dgeporte.
somybės atstatymo ir kitais Be to, tam vakarui kalbė- 
reikalais. Suvažiaviman at- toju tikimasi gauti ir kon- 
vyksta ir Kunigų Vienybes gresmonas Gorski, kuris ma- 
sekretorius, ALRK Federa- noma kaip tik tuo laiku bus 
cijos Pild. Tarybos narys, parvykęs iš Washingtono. 
žymus katalikų veikėjas ir 
garsus kalbėtojas. Ta proga 
jis pakviestas Chicago trijų 
apskričių: Federacijos, Su- 
sivienymo ir Moterų Są-gos 
ruošiamam vakare Kražių 
skerdynių 50 metų sukaktu
vėms paminėti pasakyti kal-

Visi lietuviai ruoškitės 
dalyvauti tame įdomiame 
vakare. Bus atvaidinta ‘‘Pa
jūrio auka”. Liaudies dainų 
padainuos Moterų Sąjungos 
21 kp. choras. Pradžia 7:30 
vai. vakare, ąžanga 65c. (su 
taksais).

< f

Patenkinantis Vaistu 
Palengvinimas nuo Skausmų

DYKAI! DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2108

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, ir
Jūsy finansiškam stoviui prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DYKAI Šio Laikraščio 
Skaitytojams

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

ROSSE PRODUCTS CO., 
Dept X-6

2708 FarweU Avė. Chicago 45, Iii.

RHEUMATIZMO
Jei kenčiate skausmus sąnariuose, jei 

sąnariai jauslūs, jei Kenčiate didelius 
s»uuwuus katia oras mainosi, tai delko 
nebandote ROSSE TABS? Naudojamas 
tūkstančių žmonių per virš 20 metų, kad 
įgijus vaistų p. t lengvinimų, nuo skausmų 
Rheumatizmo, Arthritis ir Neuritis.

TABS. 
Pasiū- 
panau- 
nebūsit

ne

savo

sekina-
d., šv.

NULIUDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Lapkr. 17 d. Motinų Ka
reivių Klubas ruošia parapi
jos salėj bunco party. Pel
nas skiriamas įdėjimui spal
vuoto lango bažnyčioj.

Bus pagerbtos
Cicero. — Draugystė Die

vo Motinos Sopulingos ren
gia metinę vakarienę su gra 

, žia ir .domia programa lap
kričio 14 d., 5:30 vai. po
piet, parapijos salėje.

1

ŽENKLAI'

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Rankom!

r

MAUZOLEJAI

fei Firma Virš 50 Metu
Tos Pačios Šeimos

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PAKTICULAR PEOPLE PKEFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Per vakarienę bus pagerb
tos narės, kurios draugystėj 
išbuvo 20 ir 10 metų ir ne
ėmė jokios pašalpos. Tokių 
narių šįmet yra vienuolika. 
Narės kviečiamos skaitlin
gai atsilankyti ir atsivesti 
savo draugus. Komisija

Lapkr. 25 d., 3 vai. 
piet, Šv. Vardo draugija

' šia didelį bingo žaidimą lan
go fondui. Išduos §1,000.00 
dovanomis.

po
nio

Bridgeport. — Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 10 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį vakarą, lapkričio 
11 d., tuojau po pamaldų 
parapijos mokykloje. Visos 
narės ir nariai kviečiami at-

veikėjos 
Gildos i- 
pramogą 
Brazaus-

salėj, 4558 S. Paulina 
vai. popiet. Komisija 
susirinkusius atšilau- šliaukyti, nes yra svarsty

tinų dalykų. Valdyba

Dešimts Metų Mirties Sukaktuvės

A A

ONA PUŽAUSKIENĖ
Lapkričio 13 d. 1933 metais persiskyrė su šiuo 

pasauliu, sulaukusi pusės amžiaus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Boleslovą, 2 

dukteris: Oną ir žentą Lt. Juozą Pošką ir dukterį 
Eleną, brolius ir seseris.

Liūdnai sukakčiai paminėti bus atlaikytos Šv. 
Mišios už velionės sielą Dievo Apvaizdos Parapijos 
bažnyčioje, šeštadienį, Lapkričio 13 d., 8:15 ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už velionės sie
lą, o po pamaldų prašomi atvykti į namus adresu: 
645 West 18th Street.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, žentas, Broliai, sese
rys ir Giminės.

A 1K

GEORGE MONKUS
Gyveno: 10342 So. Talman 

Avė. Mirė Lapkričio 8d. 1943, 
12:40 vai. pp.. sulaukęs 29 
metą amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Grace (po tėvais Ma
tos); sūną Thomas: motiną
Sofiją (po tėvais Kungaitę); 
brolį Frank (l’.S. Army); se
serį Bernice Libcracki vyrą 
Arthur ir ją dukterį Dolores; 
uošvius Petrą ir Nelik- Matoz 
ir ją dukterį Dorothy ir daug 
kitą giminią, draugą ir pažįs
tamą.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. VVestern Avė.

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

Nuoširdžia' kviečičame vtsus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
mm'-as dalyvauti 
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris. Sūnus. 
Brolis. Se-flio.

ir Giminės.
Laidot. direktorius Antanas 

B. Petkus. Tel. Grovehill 0142.

Šiose laldo-

.Motina, 
loiviai

1

t

Misijos anglų kalboje Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje bus nuo 
lapkr. 19-tos iki 26-tos. Mi
sijas ves pagarsėjęs pamoks 
lininkas kun. Peter Crumb- 
iy.

Amerikoje turi būti 
karinė prievole—Knox

NEW YORKAS, lapkr. 11. 
—Laivyno sekretorius Knox, 
kalbėdamas į New Yorko 
Atletikos klubo narius, pa
reiškė, kad Amerika turinti 
ateity įsteigti karinę prie
volę visiems. Anot jo, mes 
turime paaukoti vieną metą 
savo gyvenimo savo krašto 
labui.

Knox taipgi pranešė, kad 
submarino pavojus Atlanti
ke nugalėtas, o mūsų laivy
nas Pacifike esąs toks ga
lingas, kad japonai nedrįsta 
su juo susikibti.

I

Su

ANTANAS VALINTELI.S
Gyveno: 717 W. 21st Place. 

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

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

Amerikoj išgyveno 33 metus 
Paliko dideliame nuliūdime: 

švogcrj Juozapą Maleckj: sesers 
sūnus Joną, Povilą ir jų šeim
as ir Alfred Makckius: sesers 
dukteris Pauliną Urbonienę, jos 
vyrą Antaną, Valeriją Ku.ia- 
vič)<-nę jos vyrą Pranciškų ir 
jų šeimas, ir daug kitų gimi
nių. draugi; i _

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje. 718 VVest 

laidotuvės jvyks i 
Lapkričio 
kopiyči-os 
atlydėtas 
parapijos 
įvyks gedulingos pamaldos __
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j .šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— ŠMigeris. Se-ers 
Nūnai. Seu-rs Dukterys ir 

Giminės.
Laidot. direktorius S. Skudas. 

Telefonas Monroe 3377.

Valeriją 
vyrą Prancišką

ir pažjstamą.
S. Skudo 

: 18th iSL 
Seštadiėnj. 

13 d. 1943 m. Iš 
9:0o vai. ryto bus 
j Dievo Apvaizdos 

bažnyčią. kurioje 
už

I

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

MONUMENT CO

SUVIRS 200 PAMINKLŲ® 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ $ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo. IS

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- Jį 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą,

KREIPKITĖS PRIE MUS fe 
TIESIOG IR SUTAUPY- fe 
KIT AGENTŲ KOMISĄ Jį

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

»

I

VENETIAN
J

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

Tel. ESTebrook 3645 ’ ~ ’ --------  ” "—
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.

Tel. REPublic 4298 
šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

1

*

PEOPLE
are common offenders

*

/

MIDDLE-AGED

MAŽEIKA

I RADIO PROGRAMAS —8:00 v&L Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu Aaltimieru.

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727

w ■

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensiva. 
of tener than that of a yottng person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės .and den- 
tures f reąuently eause this condition 
which you yoursclf may not detect 
būt which is ao offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—< 
Listerine Antiseptic omployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacai Co., 
St. Laužą, Mo.

Before Any D ate Uee 

LISTERINE ANTISEPTIC
Te Makt Your Breath Svgetec •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZiN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

L. BUKAUSKAS

2515
5765
1270

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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Baisi patėvio istorija

Patėvis prisipažino mirtinai mušęs 
keturių metų amžiaus mergaitę

MERGYTE BUVO SURIŠTA. JI IR JOS BROLIUKAS 
BUVO UŽRAKINTI MAŽAME KAMBARIUKE. KĄ 
SAKO MOTINA.

Patėvis John W. Shaffer,' nudraskė nuo kėdžių pagra- 
28 metų amžiaus, 400 N. Ci- žinimus. ir kėlė triukšmą, 
cero avė., geležinkelio dar- kad negalėjau miegoti.” 
bininkas. pereito trečiadie- Be mirusios mergytės, dar 
nio vakare prisipažino poli- jo žmona turi šiuos vaikus: 
cijai, jog dėl jo kaltės mirė Tony Weir, 3 metų, Dorothy 
keturių metų amžiaus po- Weir, 7 metų ir vienas kū- 
dukra. dikis yra iš Shaffer moti-

John W. Shaffer prisipaži- nystės, tas kūdikis yra 19 
no, j°g jis savo podukrą mėnesių ir vadinasi Ida. 
Lettie Weirs, 4 metų am
žiaus, mušė, buvo surišęs ir 
pamurdęs vonios (tub) van
denyje. paskui buvo užraki
nęs ją mažame kambariuke.

TAI NEPAPRASTAI 
ŽIAURU

Mrs. Shaffer pareiškė:
“Mano vyras turėjo grįžti 

namo apie 8:30 vai. iš dar- 
, bo, bet jis negrįžo beveik iki 
; pietų. Jis buvo įgėręs. Jis 
pasakė vaikams, kad jie eitų 
į lauką žaisti, tai yra Tom- 
my ir Lettie. Dorothy buvo 
mokykloje.

PASTATE KITIEMS, O PATYS Į JĄ PATEKO

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTETNOIS

Atsargiau su nepraus
taburniais vyrais

Pereitą trečiadienį Sum- 
merdale policija ieškojo 
tamsios sudėties vyra, apie 
35 metų amžiaus, po to kai 
jis buvo pagrobęs 16 metų 
amžiaus mergaitę, aukštes
nės mokyklos mokinę. Tas 
nepraustaburnis vyras mer
gaitę įtraukė į savo automo
bilį gatvelėje, netoli tos mer
gaitės namų. 6300 bloke N. 
Claremont avė.

Toji mergaitė pareiškė 
policijai, jog ji ėjo į vaisti
nę. kai ji išgirdo ją šaukiant 
iš automobilio. Mergaitė ma
nė. jog tai kaimyno šauks
mas, ji nuėjo prie automo
bilio ir vyras ją pagrobė.

Reikia daugiau atsargumo

-1;— -i,r 19 -i%13

istori- 
matęs. 

mergy-
Marie

Mažos mergaitės tragedi
ją Julius Sherwin. valstybės 
advokato padėjėjas, apibudi
no kaipo labiausiai žiaurų 
įvykį žmogžudystės 
joje, kokį kad yra 
Lettie Weir, mirusi 
tė. yra duktė Mrs.
Shaffer iš pirmykštės mote
rystės.

“Ką tu manai dabar, kai 
mažoji mergytė yra mirusi”, 
— jis buvo paklaustas.

“Ne daug ką manau”, — 
Shaffer atsakė susijaudinęs 
netoli ašarų, — “aš manau, 
jog neturėjo tai įvykti, bet 
ji buvo mane įerzinusi. Ji

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

įeitas ir mandagus 
P ATARK AVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE 
DIVTDENTŲ 
RATA.............

ABU SURIŠO
“Jie greitai grįžo atgal ir 

pasakė, jog jie negali būti 
lauke, nes sninga. Patėvis 
pasakė jiems: “tu klausysi 
mane, šiandien esu piktas”. 
'Paskui jis paėmė skustuvui 
galąsti diržą ir juos apmu
šė.

“Jis pačiupo kojines ir rū
bus. Jis surišo Tommy’s ko
jas, paskui užpakalyje ran
kas. Jis tą pat padarė ir su 
Lettie ir dusino (gaged) 
abu. Vonioje buvo vandens, 
kur buvo plaunami rūbai, ir 
jis abu ten pamurkdė van
denyje, pirm negu juos užra
kino kambariuke.”

MOTINA IŠĖJO 
KRAUTUVĘ

I

j krautuvę 
vaikams ir

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Budriko Modemiška Krautuv®

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

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

Aversą mieste, Italijoj, vokiečiai buvo pa statę šią stovyklą patekusiems į nelaisvę su nepraustaburniais vyrais, 
britams ir amerikiečiams. Bet koks nusivylimas: patys vokiečiai tapo uždaryti toj sto
vykloj, kuomet Amerikos Penktoji Armija miestą paėmė. Atvaizde vokiečių belaisviai 
stovi eilėj prie virtuvės. (Acme-Draugas telephoto)■
" ..........................................— ' ' II--. .... ■ —

Žuvo du vaikai gaisre

Ugnis nušlavė namą, kai tėvai buvo 
išvykę; 2 lavonai ištraukti iš griuvėsių

kurie nepaiso sąžinės ir pro
to balso.

Motinos, įkvėpkite savo 
dukroms daugiau atsargumo 
gyvenime.

Liepsnos apsiautė medinį 
namą,, York rd., šiaurėje 
nuo Elmhurst, Du Page 
kauntėje. Tame name buvo 
dvi mažos mergytės, ir jos 
pereitą trečiadienį žuvo gais
ro liepsnose, nežiūrint, kad 
akimynai su' vandens kibi
rais gesino ugnį.

Žuvusios gaisre mergaitės 
vadinasi Rosemary Wire- 
man, 4 metų, ir jos sesutė 
Sylvia, 5 metų amžiaus. Jos
buvo Joseph Wireman dūk- jną bėgančią į liepsnas, 
ros, jis dirba Stewart-War- 
ner Corp., Chicagoje.

Ten nebuvo gaisrui gesin
ti šulinių, bet visu stropu
mu ugnis buvo paimta kon
trolėm

Tuo laiku grįžo Mrs. Wire-
man iš kelionės.

Matydama iš sužaloto na
mo kylančias liepsnas, moti
na skubėjo pirmyn ir šaukė:

“Oi jūs mano vaikeliai, 
mano vaikučiai — kur jie 
yra!”

Gaisrininkai sulaikė moti- 
ir

kaimynė Mrs. Anna Miterer 
nuvedė žuvusių kūdikių mo- ninko petį. Abu buvo sužeis- R. Gleed. iš Royal Air Force, 

ti lengvai. pasakė pereitą antradienį.

Policininkas išgelbėjo 
mergaitę

Policininkas Ellsworth 
Mitchell, 45 metų, 2609 N. 
Neva avė., bėgo į automobi
lio kelią pereitą trečiadienį, 
kad išgelbėjus mažą mergy
tę.

Toji išgelbėtoji mergytė 
vadinasi Jean Zarski. 8 me- 

Itų, 545 Dickens avė. Mergy
tė nubėgo nuo Lincoln ir 
Webster avės. šaligatvio. 
Policininkas sargybinis buvo 
paskirtas saugoti Lincoln 
pradžios mokyklos vaikus 
nuo gatvės pavojų.

Mitchell pamatė ateinantį rašiutu iš lėktuvų, dabar tu- 
automobilį. jis bėgo ir gel- ri 10,000 narių, daugelis iš 
bėjo mergytę nuo pavojaus, jų yra padarę keturis ar pen- 
automobilis palietė polici- kis šokimus, Wing Cmdr. I.

I

I

Didelis gaisras
Pereitą trečiadienį vakare 

kilo didelis gaisras Chicagos 
vidurmiestyje. Gaisras buvo 
pastebėtas 11:08 vai. po pie
tų Vesuvio Italian restora
ne, 51 E. Wacker dr., North 
Side. Ugnis restoraną paver
tė griuvėsiais. Tūkstančiai 
subėgo žmonių netoli gaisro.

Auga klubas
New York. — Caterpillar 

Club, susiorganizavęs iš tų 
asmenų, kurie yra šokę pa-

Motina išėjo 
nupirkti pieno 
bonką alaus vyrui.

Tačiau Shaffer išlaisvino 
Tommy ir atrišo raišius. 
Vėliau apie 20 minučių pa
tėvis nuėjo pažiūrėti Lettie 

: ir rado mažą mergytę be są
monės. Greitai atrišo nuo 
jos raiščius ir-stengės atgai
vinti dirbtinu būdu.

Beveik tuo laiku grįžo 
Mrs. Shaffer namo.

“Pašauk policiją ir gydy
toją”, — jis pasakė žmonai.

Bet Lettie buvo jau miru
si, kai atvyko pagalba. Mrs. 
Shaffer pasakė Austin poli
cijai, jog jos vyras dažnai 
mušė ne tik ją, bet ir vai
kus. Mrs. Shaffer pareiškė:

“Aš jo nekenčiu! Jis ne
kentė mano pirmos moterys- terys sudarę grandinę liejo 
tės vaikų. Jis man pasakė, vandenį ant liepsnų. Jie ne
kaip daug yra gyvulių”.

Baisi ir žiauri patėvio is- mary buvo degančio namo 
torija. viduje.

I ■ >

MOTINA IŠVYKO PASI
PIRKTI DAIKTŲ

tiną į savo namus.
Gaisras buvo nugalėtas. __________________ __

Dviejų apdegusių vaikų la- pasidairius p0 Chicagą 
vonai buvo rasti gnuvesiuo-
se.

Tėvas pasmerktas 
kalėjiman

Arthur Haselton Sr., 31

Tėvas buvo darbe, o moti
na Louise paliko vaikus na
mie ir ji išvyko į Elmhurst 
šį bei tą nusipirkti. Jai teko 
važiuoti dvi mailės.

Kaip gaisras kilo — neži
nia; manoma, jog vaikai žai
dė su uždraustais degtukais.

Motoristas pirmasis pa
matė liepsnas name ir su- metų. 865 Oakwood blvd., 
stojo Grand avė. ir York rd. buvo sumušęs savo penkių 
gazolino stotyje pašaukti metų amžiaus vaiką. Vaiko 
gaisrininkus iš Bensenville. veidas buvo nubraižytas ir 
Gaisrininkai atsiliepė.
KAIMYNAI KOVOJO SU 
LIEPSNOMIS

[ Kai gaisrininkai atvyko, 
‘ jie rado ūkininkus ir jų žmo

nas prie gaisro. Vyrai ir mo-

žinojo, jog Sylvia ir Rose-

Įjis neteko dviejų dantų.
Pereitą trečiadienį teisė

jas Victor A. Kula, Domestic 
Relation teisme, Arthur Ha- 
seltoną, 
nubaudė 
kalėjiman 
uždėjo, ir 
dėl vaiko

Jei tėvas daugiau turėtų 
susivaldyiho ir kantrumo, 
nereikėtų eiti kalėjiman.

troko vairuotoją, 
metams Bridevvell 
ir $200 pabaudos 
padengti išlaidas 
mušimo.

Kai kurie šios savaitės Įvykiai
SUČIUPO DEGTINĘ

Pereitą antradienį buvo Edwin K. W alker, kur pareiš 
sučiupta 125 galonai, 
proof alkoholio ir areštuo
tas Simon Schwartz, 31 me
tų, 1324 So. Christiana avė.

Schwartz buvo areštuotas 
federal alsohol unit tax 
agentų, iš E. C. Yellowley 
ofiso. Jis buvo areštuotas, 
kai sėdėjo automobilyje, prie 
36-tos gatvės ir Indiana avė. 
Automobilyje taksų agentai 
rado dvidešimt penkis, pen
kių-galonų, degtinės laikyto
jus (containers). kurie bu
vo aukštesnės rūšies.

Schwartz pasakė, jog jis 
nieko nežino apie degtinę, 
jis tik laukiąs žmogaus, ku
rio vardas Joe. Jis buvo nu-

gabentas pas komisijonierių
TZ 1________________-X

150 kęs esąs nekaltas, jo byla 
paskirta lapkričio 17 dieną. 
Jis buvo kaltinamas, jog jo 
žinioje buvo be taksų degti
nės ir degtinės laikytojai ne
turėjo federalinių ženklų. 
Paskirta $2.500 bond.

❖ *
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X “Draugo” sieniniai ka
lendoriai su naujais paveiks- £ 
lais jau spausdinami. Visi 
skaitytojai, atnaujinę savo 
prenumeratas ir naujai už
simokėję už ištisus metus, 
kalendorius gaus dykai. Dėl 
popieros stokos kalendorių 
skaičius spausdinamas apri
botas. Dėlto skaitytojai pra
šomi savo prenumeratos rei- £ 
kalus greit sutvarkyti, kad 
būti užtikrintu gauti sieninį 
kalendorių 1944 metams.

X S. Sakalienė ir E. Ša
ulienė, Federacijos Chicago 
apskrities įgaliotinės pasi
teirauti, kaip Amerikos nor
vegai renka drabužius nuo 
karo nukentėjusiems Norve
gijoj, praeitam susirinkime 
padarė įdomius pranešimus. 
Lietuviai raginami nenešio- 
jamus drabužius išvalyti ir 
laikyti švariai, kad, susida
rius komitetui, būtų galima 
juos sunešti į vieną vietą.

X Lietuvių Šeimininkių R. 
Kryžiaus vienetas, kiek ten
ka sužinoti, jau turi surin
kęs ir sutvarkęs nemažai 
drabužių nuo karo nukentė
jusiems lietuviams. Gražus 
pavyzdys ypatingai Kareivių 
Motinų klubams, kurie pas
taruoju laiku susitvėrė vi
sose kolonijose išėmus ka- O 
reivių šelpimą, kitokių tiesio
ginių pareigų jie kai}5 ir ne
turi. Čia jie galėtų gražiai 
pasidarbuoti.

X Bruno Gedminas, kuris 
prieš išvykdamas į kariuo
menę buvo artimai susirišęs 
su komp. Vanagaičio, leidžia 
mu “Margučiu”, rašo: “Pa
tekau į raitelių kariuomenės 
dalį. Labai mažai kas pa 
tenka į raitelius, o iš lietu
vių tai iki šiol negirdėjau, 
kad kas būtų patekęs". Jo 
stovykla yra Fort Riley, £ 
Kansas.

I

ĮSIBROVĖ VAGYS
Vagys įsibrovė į gazolino 

stotį, 3968 So. Ashland avė., 
paėmė 60 kartonų cigariečių 
ir motorinio aliejaus dėžę, 
abu lalykai yra $72 vertės. 
Stoties vedėjas pranešė po
licijai pereitą pirmadienį.

SKELBKITES “DRAUGE7’

By Irv Tirman
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Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1460 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

X Šv. Mišios už karan iš
ėjusius vyrus ir meldžiant 
karo greitos pabaigos, šv 
Jurgio bažnyčioje užprašy
tos gruodžio 13 d., 8 ir 9 
vai., gruodžio 14 d. 8 ir 9 
vai., o gruodžio 15 d. 9 vai- 
(per 40 vai. atlaidus), o ne 
lapkričio mėn., kaip per klai 
dą buvo anksčiau pranešta.

X Šv. Kryžiaus parapijoj £
prasidėjo seno aukso vajus 
Norima surinkti tiek to “lau 
žo”, kad galima būtų nu
lieti
bus istorinis sudėtinis pa
rapijos kielikas.

X Jonas Gubista. sūnus 
“Draugo” agento Brighton 
Park F. Gubistos, šiomis 
dienomis atleistas iš kariuo
menės sveikatai pataisyti. 
Kiti du sūnūs taip pat ka
riuomenėj ir žada parvažiuo
ti namo į svečius.

X Kun. J. J. Vincius, švęs 
damas savo sidabrinį kuni
gystės jubiliejų, lapkričio 14 
d., Šv. Jurgio bažnyčioje, 11 
vai. ryto laikys iškilmiigas 
šv. Mišias.

PIRKITE KARO BONUS!
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