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U.S. MARINAI IŠLIPO GILBERT SALOSE
Laukiamas pranešimas apie Roosevelt-Churchill-Stalin 

suėjimą; spėjama apie jų svarstomus reikalus 
Sakoma jie paruoš paliaubų sąlygas ir 

nustatys Europos invazijos datą
LONDONAS, lapkr. 21— 

Reuters (britų) žinių agen
tūros pranešimas iš Wa- 
shington, D. C., sakė Ame
rikos sostinėj laukiama 
greito pranešimo apie Pre
zidento Roosevelt ir Prem
jerų Churchill ir Stalin su
ėjimą. Nėra jokio sąjungi
ninkų patvirtinimo tokio 
susirinkimo, bet ašies sluo
ksniai jau kelios dienos kaip 
intimuoja, kad toks susirin
kimas įvyks šiomis dieno
mis, ir mini Cairo kaipo su
sirinkimo vietą.

Londone daromi spėlioji
mai sako vienas tokio suė
jimo rezultatų būtų psicho
loginė ofensyvą taikoma į 
Vokietijos pasidavimą kuo
met sąjungininkų kariuo
menės pavasary pradės puo
limą.

Sakoma, kad 
kų pareiškimas 
lėtos Vokietijos 
gali būti 
rumpinti. 
Churchill 
reiškimą 
ji pasidavė.

Jau pasirodė nauji gan
dai apie vokiečių bandymus

■ ■

Juos saugojo mūsų karo laivai
Lėktuvai tuo metu puolė Marshall salas

PEARL HARBOR, T. H., lapkr. 21 — Admirolo Ni- 
mitz štabo komunikatas šiandien pranešė, kad Amerikos 
marinai ir kareiviai išlipo japonų laikomose Makin ir Ta- 
rawa salose, Gilbert salų grupėje. Makin saloje užtikta 
tik mažas japonų pasipriešinimas. Tarawa saloje japonų 
opozicija didelė. Mūšiai tebesitęsia.

Išlipdinamus marinus ir kareivius saugojo Amerikos 
’ karo Laivai ir lėktuvai, nuo mažiausių iki didžiausių, kas 
nurodo, kad ši invazija daroma stipria jėga. Amerikiečiai 
tuoj įsteigė pozicijas Makin ir Terawa krantuose.

Mūsų Liberator bomberiai tuo metu atakavo japonų 
laikomas Marshall salas, kad nukreipti japonų atydą nuo 
išlipdinimo.

Per ištisą savaitę pirm išlipdinimo mūsų bomberiai 
nuolat atakavo japonų pozicijas tose salose. Šia invazi
ja matomai pradedama nauja didelė ofensyvą prieš ja- 

‘ ponus visam Pacifike.

BRITIETRS LAIDOJAMOS ARLINGTON KAPINĖSE

Sąjungininkų lėktuvai 
keturias dienas iš 

? eilės puolė Vokietiją 
LONDONAS, lapkr. 21— 

Britų bomberiai vakar nak 
tį puolė Leverkusen, indus
trinį Cologne priemiestį. 
Tai buvo trečia britų ata
ka per tris naktis ant Vo
kietijos chemikalų ir nuo
dingų dujų dirbtuvių. Die
nos metu vakar aliantų 
lengvieji lėktuvai puolė na-' 
cių taikinius šiaurinėj Pran
cūzijoj ir netoli kranto. Tai 
buvo šešta didelė ataka ant 
vokiečių pozicijų bėgyje ke
turių dienų.

Nacių lėktuvai vakar nak
tį numetė bombas vienam 
Londono sektory. Jų ataka 
buvo trumpa, ir nors nepra
nešta 
noma 
buvo 
tuose

ištirti ką “besąlyginis pa
sidavimas” jiems atneštų. 
Vienas gandas sakė vokie
čių naminio fronto moralė 
palaikoma dėl nežinojimo 
koks likimas laukia jų kraš
to.

Kitas gandas sakė vokie
čių militariniai vadai pa
prašė Turkijos užsienių rei
kalų ministro Numan Me- 
nemencioglu išgauti iš bri
tų užsienių reikalų sekreto
riaus Anthony Eden žinias 
apie taikos sąlygų galimy
bes, jeigu vokiečiai sutiktų 
paskelbti paliaubas. Anot 
gando, Edenas atsakęs, kad 
vienintelė sąlyga yra ‘•be
sąlyginis pasidavimas. ’ ’

Trijų didžiųjų sąjunginin
kų vadai taipgi gali nusta
tyti dieną didžiąjam puoli
mui Hitlerio “Europos tvir
tovės” iš vakarų, kuris ne
va pažadėtas ateinančiam
pavasanui, drauge su ku- Įebanano reikalas vis 
nuo gali taipgi būti praves
ta Balkanų invazija.

Kalbama taipgi jog jie ga
li išsikalbėti dėl programos 
bendram Europos politiniam 
ir ekonominiam atstatymui, 
po sąjungininkų priežiūra.

sąjunginin- 
apie nuga- 
traktavimą 

karą sut- 
ir
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būdas
Rooseveltas 
padarė tokį pa- 

Italijai pirm negu

LONDONAS, lapkr. 21 — 
Vakar Londone plito min
tis, kad Pierre Lavai vy
riausybė gali subyrėti dėl 
maršalo Petain nusistatymo 
grąžinti nugalėtai Prancū
zijai demokratinę vyriausy
bę. Per savaitę visai nemi
nėjęs Petain, Vichy radio 
bandė sudaryti vaizdą būk 
Petain tebeveikia kaipo 
Prancūzijos valstybės galva.

Tebereikalauja Teismo
ALDŽYRAS, lapkr. 21 — 

Prancūzai rodo mažo inte
reso maršalo Petain bėdo
mis. Jie laikosi nusistaty
mo, kad maršalas Petain ir 
kiti kolaboracionistai turės 
būti teisiami, kaip tik jie 
bus suimti.

Dvi britų kariuomenės moterų skyriaus lakūnės milita- 
riškai laidojamos Arlington kapinėse, šalę Washington, D. 

• C. Jos žuvo automobilio nelaimėje Washingtone. (Acme- 
i Draugas te ephoto) 

į AUSTRALIEČIAI ARTI SATTELBERGO 
Lėktuvai puola japonus Naujoj Gvinėjoj

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
lapkr. 21 — Tankų lydimi, 
australiečiai kareiviai nuo
lat varosi pirmyn prieš ja
ponus įsikasusius kalnuose 

Huon 
prezidentą, pusiausaly, Naujoj Gvinėjoj.

Ankstyvesnis pranešimas 
MONTEVIDEO, Urugva- sakė australiečiai randasi 

jus, lapkr. 21 — Patikimi tik mylią nuo tos bazės. Ne- 
raportai iš Buenos 
sako Argentinos vyriausy
bė penkioms dienoms sus
pendavo pro-demokratišk 
vokiečių laikraštį Argenti- 
nisches Tageblatt už kriti
kavimą Vengrijos regento 
Nicholas Horthy, kas neva iš
šaukęs diplomatinį protestą.

apie nuostolius, ma- 
kai kurie asmenys gal 
užgriauti išbombuo- 
namuose.

ŠTA-
21 —
mūšy

Septyni U. S. lėktuvai Pašovė Antaną Cukurą 
kovojo su submarinu

WASHINGTON, lapkr.
21 — Dešimts valandų ko
voję, U. S. laivyno lėktu
vai nuskandino nacių sub- 
mariną Karite jos 
Mūšyje submarinas 
vieną lėktuvą ir 
gadino.

Leit. Anthony 
ki pirmiausiai

du

R.

jūroje, 
nušovė 
jų ap-

Matus- 
pastebėjo 

submariną ir numetė ant jo 
bombas, kurios jį sužalojo. 
Pirmas jo radio praneši
mas sakė nieko jam nė lėk
tuvui nepadaryta. Už kelių 
minučių jis pranešė, kad jis 
užgautas ir prasidėjęs gais
ras. Po to nieko daugiau 
negirdėta iš jo, ir jis skai
tomas dingusiu.

Tuoj į tą vietą pasiųstas
kitas lėktuvas, kuris sura- pranešimas 
do apgadintą submariną ir viai taipgi atrėmė dvi nacių 
leidosi jį atakuoti, numes- 
damas
submarino. 
submarinas pataikė į lėktu
vą, bet lakūnai visvien nu- žitomiro atsiėmimo proga, 
metė bombas prie submari- maršalas Fritz von Manns- 

tein pradėjo atakuoti rusus 
nuo to 

ataką ir

CHICAGO, lapkr. 21 — 
Antanas Cukuras, lietuvis 
savininkas užeigos 732 W. 
Cermak rd., nors be gink
lo, išbėgo iš užeigos padė
ti užpultam Adolph Mitre- 
witz, iš kurio plėšikai bū
tų atėmę $25. Vienas plėši
kas šovė į Cukurą ir peršo
vė pilvą. Kitas smogė Mit- 
revičiui per galvą.

dar neišrištas
ALDŽYRAS, lapkr. 21 — 

Prancūzų tautinis komite
tas paklausys britų reika
lavimo atstatyti Jean Hel- 
leu iš generalinio delegato 
pareigų, bet atsisako iš nau
jo pasodinti Riad Sohl kai- Į aplink Sattelbergą^ 
po Lebanono

Rusai Atmušė Tris Nacių Atakas
Atlaikė tankų puolimą prie Žitomiro

LONDONAS, lapkr. 21— 
Rusų kariuomenė vakar at
mušė milžinišką vokiečių 
tankų ir pėstininkų ataką į 
rytus nuo Žitomiro. Rusų 

sakė jų karei-

kontratakas kitose vietose 
bombas tuoj šalia ir pasivarė pirmyn Pripet 

Antroj atakoj upės ir Gomelio apylinkėse. 
Norėdamas pasinaudoti

-

no.
Atsiliepdami į antro lėk- 15 mylių į rytus 

tuvo radio pranešimus, kiti miesto. Rusai šią 
lėktuvai ten nuskrido ir atmušė, 
pakartotjnai puolė subma- 
riną, kuris nakties metu rusų dalinys įvykdė nakti- 
nuskendo. Ryte rasta 40 nę ataką ir pavarė vokie- 
submarino įgulos narių plu- čius iš strateginio kalno į 
duruojančių vandeny. pietvakarius nuo Dnepropet-

Žygiuodami į Nikopolį,

i

Britai pasivarė penkias Britai mano, kad gal 
: mylias; užėmė miestą bus prašalintas Lavai 
| Italijos kalnuose

ALDŽYRAS, lapkr. 21 — 
Britų aštuntoji armija už
ėmė Rionero ir Arei mies
tus Italijoje.

SĄJUNGININKŲ 
BAS Aldžyre, lapkr. 
Pirmam didesniam
Italijos fronte, per pastarą
sias dienas, britų aštuntoji 
armija pasistūmėjo pirmyn 
5 mylias ir užėmė Perano, 
tuo sudarydami pavojų 
svarbiam nacių linijos sek
toriui už Sangro upės. To 
miesto užėmimu, britai pri
ėjo iki mylios nuo vienin
telio tilto per Sangro upę 
nuo Adrijatikos kranto iki 
10 mylių nuo kranto.

Iš savo naujos pozicijos 
aštuntoji armija gali skers 
upės matyti trumpą dalį 
labai svarbaus kelio, kuris 
naciams reikalingas prista
tymui reikmenų savo garni
zonams kalnuose prie San
gro.

Sąjungininkų štabas taip
gi pranešė, kad aštuntos 
armijos patrolės persikėlu- 
sios per Sangro upę netoli 
jos žiočių, padarė didelius 
nuostolius vokiečiams. Biu
letenis sakė patrolių susirė
mimai toliau į pietus ir 
vakarus prie Rionero bran
giai vokiečiams kainavo.

Vakariniam fronte penk
toji armija, nežiūrint dide
lės priešo artilerijos ug
nies, ir labai blogų oro ir 
žemės sąlygų, taipgi pasi
varė pirmyn į šiaurę nuo 
Venafro.

Visi sąjungininkų laimė
jimai buvo padaryti 
didelę opoziciją.

Didelis lietus, dumblas ir 
išsiliejusios upės trukdo 
visoms operacijoms. Praei
tos savaitės audra panaiki
no sąjungininkų viltis dėl 
įėjimo į Romą netolimoj a- 
teity, kadangi vokiečiai ga
vo progos sustiprinti savo 
gynimosi linijas.

Blogas oras taipgi sulai-, buvo nušauti.

Buka, kur Liberator lėktu
vai numetė 72 tonas bombų 
ir apgadino pakilimo aikš
tes. Per praeitas kelias die
nas Amerikos karo laivai 
apšaudė tas bazes su 101 
tonų šovinių, o bomberiai 
numetė suvirš 200 tonus 
bombų.

Bombavo Aerodromus
Pietiniam Bougainville 

salos krante, Liberator bom
beriai numetė dar 43 tonus 
bombų ant Kara aerodromo. 

Į pietus nuo Bougainville, 
i prie Treasury salos, du ja
ponų lėktuvai puolė laivą 
plaukiantį uostan. bet jų 
bombos nepataikė, o 
lėktūvinės patrankos 
jų nušovė.

Shortlands salose 
ratoriai bombavo ; 
lėktuvų bazę Poporang sa
loje, ir Ballale aerodromą.

i
Slavai kaujasi su 
naciais dviejose salose

LONDONAS, lapkr. 21 — 
Jugoslavai partizanai muša
si su vokiečiais už Krk ir 
Crew salas, prie įėjimo į 
Fiume, per kurį Hitleris 
siunčia kariuomenę savo 
šiaurrytiniam linijos ga
lui. Laivais privežti naciai 
įgijo pozicijas abiejose sa- 

j lose ir tuomet prasidėjo ko
vos.

Aire3 pasakoma kiek po to pasi
varyta.

Apart tankų, australie- 
čiams taipgi padeda lėktu
vai, kurie bombuoja ir ap
šaudo japonų pozicijas. Vi
dutinieji bomberiai skrido 
pakraščiu už Sattelbergo, 
koncentruodami bombas ir 
kulkosvaidžių ugnį ant prie
šo reikmenų krovinius.

Solomonuose sąjunginin
kai be perstojimo puola 
priešo lėktuvų bazes prie

prieš- 
vieną

Libe- 
japonų

j

v •

rovsko. Rusai dabar ran
dasi apie 22 mylias nuo Ni- 
kopolio.

Prie Cherkasi rusai pra
laužė vokiečių linijas ir pa
didino savo naujai užimtas 
pozicijas.

Berlyno suvėluotas ra
portas apie Žitomiro okupa
vimą nieko nesakė apie tai, { 
ką dabar mano ten daryti. 
Kur Maskva sakė Žitomiras 
buvęs evakuotas, vokiečiai1 
sakė kiekvienas namas bu
vo paverstas tvirtove ir rei
kėję aštriai kovoti, kad tą 
miestą atsiimti.

Netiesioginis raportas sa- j 
ko rumunų divizijos nacių 
garnizono Kryme jau pra
dėjusios apleisti tą pusiau- 
salį. j

VĖLIAUSIOS ŽINIOS lššoko « blimpo,kad 
išgelbėti jūreivį

CHARLESTON, S. C., 
lapkr. 21. — Laivyno blimpo 
vairuotojas, Leit. L. J. 
Mack, 25, pastebėjo, kad jo 
blimpui bekylant virvė bu
vo apsisukus apie vieno jū
reivio koją ir jį vilko žeme. 
Mack pasuko blimpą virš 
Cooper upės, paleido jūrei
vį į vandenį, ir pats šokęs 
iš blimpo į vandenį išgelbė
jo jūreivį Harold Mnas, 
metų.

IŠ RIO DE JANEIRO — 
Didelis U. S. laivyno tran
sporto lėtuvas penktadieny 
atsimušė į kalną apie 30 j 
mylių j rytus nuo Rio de 
Janeiro. Visi 18 keleivių, 17 
jų amerikiečiai, žuvo.

IŠ LONDONO — Naciai 
Lenkijoje padarė kelis ges
tapo, sargybos, policijos ir 
civilės tarnybos vadų pakei
timus.

Į Iš LONDONO — Sir Os- 
vrard Mosley ir jo žmona 
paleisti iš kalėjimo. Darbi
ninkų protestai prieš pa- 
liuosavimą vis didėja.

ORAS
šaltoka. Ckanota.

19

kė lėktuvų veiklą, nors ke
liais atvejais pragiedrėjo ir 
lėktuvai gavo progą ata
kuoti susisiekimus. Ameri
kos Invader lėktuvai bom
bavo tiltą prie Cassino, į 
šiaurę nuo Mignano fronto, 

i Warhawk ir Kittyhawk 
lėktuvai apšaudė vokiečių 
kareivius Barrea, j šiaury-

prieš čius nuo Isernia.
i Prie Split uosto Ameri
kos Warhawk lėktuvai su
naikino 4 vokiečių vežimus, 
o Spitfire lėktuvai apgadi
no traukinį ir vagonus. Ket
virtadienio naktį R.A.F. lėk
tuvai bombavo Lanciano, 20 
mylių į pietus nuo 
Trys sąjungininkų 
dingo ir du priešo

Pescara. 
lėktuvai 
lėktuvai
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2 Pirmadienis, lapkr. 22, 1943

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI 
Spring Valley, III 
žinutės

Lapkričio 24 d. 5 vai. pra
sidės Šv. Onos parapijos sve 
tainėj metinė parapijos va
karienė, kurios pelnas eis at
mokė j imui parapijos skolos. 
Reiškia, Šv. Onos parapija 
daugiau skolos neturės, ži
noma, už tai garbė ir dide
lis kreditas priklausys kleb. 
kun. V. Kviečinskui.

Į šią vakarienę kviečia vi
sus iš Spring Valley ir apy
linkės miestukų lietuvius, 
dalyvauti klebonas kun. Vin
cas Kviečinskas ir parapijos 
komitetas.

•r

i

PIRKITE KARO BONUS!

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ISTORINE CHICAGO KATALIKU BAŽNYČIA

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

9

Stoka

ančių

1751 W. 47th Street

prie

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

D AB ARTINK
DIV1DENTŲ
RATA.............

Lietuvos nepriklausomybės 
reikale, pardavinėjo Laisvės 
Paskolos bonus ir t.t. Dabar 
to viso nėra. Gal, veikėjai 
jau apseno. Šiuo laiku Lie
tuvos nepriklausomybė yra 
dideliam pavojuj.

Gruodžio mėnesį bus LRK 
SA 146 kuopos valdybos rin
kimai 1944 metams ir išduo
ta metinis raportas apie tur 
to stovį.

Šiuo laiku darbai maino 
si ir viršutiniuose fiabrikuo 
se eina pilnu tempu, 
darbininkų.

Veikimas tarpe lietuvių 
mažas, palyginus su veikimu 
prieš pirmą pasaulinį karą, 
kada rinko milijoną parašų dų.

Laukinių žąsų ir 
šiuo laiku galybės.

Rengiamės prie šv. Kalė-
A. P.

IŠ CICEROS PADANGES
Politika, oi, ta politika!

Cicero. — Kaip paprastai, 
prieš miesto valdžios rinki
mus visi sujunda, sukrunta. 
Lietuviai irgi nuo to neat
silieka. Eina lenktynės tar
pe respublikonų ir demokra- 
tų-

Demokratai buvo labai 
aukštai galvas pakėlę ir su 
nieku nesiskaitė. Dabar at-i 
rodo, kad jų žvaigždė gęsta. 
Respublikonams yra proga 
atsigriebti.

Lietuviai yra nusistatę

Nuoširdi padėka
Cicero. — Moterų Sąjun

gos 2 kp. bunco party lapkr. 
3 d. pavyko. Komisiją suda
rė: pirm. Jakaitienė, Dau
nienė, šniaukštienė, Matui ir 
Šatkienė. Ji dėjo pastangų, 
kad viskas kuo geriausiai 
pavyktų. Jų sutartinas vei
kimas ir atnešė geras sėk
mės.

Komisijai atėjo į talką 
pardavime bilietų O. Samso- 
naitė. Ji parodė daug nuo
širdumo parduodama 40 bi- 

savo tautos žmogų valdžion I lietų. 2 kp. vardu tariame 
įstatyti ir jau pora kartų 
buvo paskelbtas J. F. Kim 
barko vardas, kaipo tinka
miausias kandidatas iš lie
tuvių. Prieš Kimbarką nieko 
neturiu; kaip yra sakoma, 
“senas vilkas politikoj”. Aš 
tik abejoju, ar Kimbarkas 
ims kokį menką valdžios 
darbą. Jisai yra vertas aukš
tos vietos. Kaip ten nebūtų, 
jeigu jau yra kalba apie lie
tuvius, tai mes turime dau
giau, negu vieną Kimbardką. 
štai, trys advokatai: Kizas, 
Norich ir Kaye (Kakanaus 
kas. O kur A. Petkus, L. 
Žuke (Žukauskas)? O kui 
inžinierius J. Mockus? Iš su
minėtų vyrų visi čia augę 
ir mokslus ėję, tad nėra abe
jonės, jog tinkami valdžios 
darbams. O jeigu pakraty- 
sime ateivius, taipgi rasime 1 gą.

jai ačiū.
Narėms; S. Bočiūnienei ir 

B. Palubinskienei, kurios au
kojo br angias dovanas, taip
gi kitoms už gausų suneši- 
mą “door prize” ir parody
tą prielankumą esame be
galo dėkingos. Koresp.

tinkamų, tik reikia vieny
bės ir noro. Lietuvių turė
sime savo miestelio valdžioj 
tik nedelskime pradėto dar 
bo. Varykime pirmyn su o- 
balsiu: “Visi už vieną, o vie
las už visus!”

Nekandidatas

r
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Baletas Ekįht 
Street teatre

Harry Zelzer, žinomas kon 
cerių rengėjas praneša, kad 
lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 dienomis, Eight Street te
atre prie Congress ir 8tn 
St., bus baletas vadovybėj 
žinomos baleto pasauly ba- 
letistės B. Nijinskos. Visą Re». 6958 So. Talman Are.

Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

baleto programą išpildys ba- 
! letistias iš Ballet Repertory
Co., kurios organizatore yra 
Miss Carla Bradley ir ku
rios šokėjos yra pastovios 
amerikonės.

Tikietų jau galima gauti 
H. Zelzerio ofise, 20 N. Wa- 
cker Drive. Kainos nuo $1.10 
iki $2.20,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

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

ir

i

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite 
samlnuotl jas 
metodą, kurią 
gali sutelkti.

SC METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas i CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:80 p. m.

Trečiad. lr Šeštad. »:S0 a. m. 
iki 7:00 p. m.

jas leisdami išeg- 
modernišklausia 

regžjimo mokslas

P. KEZON 
ir Iždininkas

Tai sv. Marijos bažnyčia, Chicago vidurmiestyje,
9 ir Wabash gatvių, dabar pavesta Tėvų Paulistų Kon
gregacijai administruoti. Toje bažnyčioje sekmadieniais 
galima pasiklausyti garsaus visoje Amerikoje Paulistų LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
choro giedojimo. (Coutesy of Chicago Herald-American)

DR. G. SERNER

I
I

Mane 2* Betą pnktikaviauui 
Juzą garantavimas 

OptoSBetrirsfty Aktą SpedaKstaa
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą, 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 

Be mokslo, kaip be akių: kla|das- Specialė «tyda s*.
r kreipiama į mokyklos vaikus,

be laikraščio, kaip be ausų 
Skaityk ir platink vienintė 
lį katalikų dienraštį “Drau-

M

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Budriko Moderniška Krautuvė

B5 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

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

EXTRA1 EXTRA1

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Baageiy atitikimą aky« 'afltateą- 
■mb be akiaią. Kainee pigias katą 

pirma.
4712 South Ashland Av.

PteM YARDS Ui:
Jaunuoliai, kurte neDriimami 

karo aviacijos skyrt’i Tš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

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

Radio Programai leidftamt 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9:30 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

j
y
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Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVTŲ 
DRAUGĄ

Uetuviikas 
Žydukas

N. KAVTFR, gar.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «O54

---- 7
------------

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABABHN1MB ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO KATOMS.

f Yor 

b Be
r S u r* 
'•f

UBEQAL EARHINGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETU VIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingą Patarnavimo! —

! KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Į TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mourto. 8«’y. S2M 80. HALSTED ST

I

I

Šį

r\igiii j |
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 1 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. 3

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - nuo lj 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
* H

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. į

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

£

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS •
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avęnue 
arti 47th Street

Vai .: nuo 9 vaL 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 vaL: 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 35 th Street

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽLS
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

IeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

, mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAKds 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 prarandą 
tikėjimą dil to, kad jo aateMk
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HELP wanti:d

HELP VVANTED — MOTERYS

DRAUGO
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTM l'.NT 

127 No. Dearborn Street 
«e& RANdoJph 91SS-91S9

ARC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00 
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
NAVY MOKYKLOJE 

MOKESTIS—UNIFORMOS 
PASIRINKIMAS ŠIFTŲ 

Turi būti pilietės.
MISS PRESTON

820 N. Michigan Avė. Bldg.
(Kampas Pearson & Tower Ct.)

Pirmutinė tukimo priežas-

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Conunission nu

statymai reikalauja kad <laugu- 
nias darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavinio Kaštą (statement of 
availabiiity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
potver Conunission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 } mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATĘR BEACH HOTEL 
5349 Sheridan P.d.

Nutukimas ir tukinantieji valgiai
Ambraziejūtė-Steponaitienė sios nutukimo priežastys y- 
Nutukėlius galima skirs- ra trys.

tyti į 3 grupes. Pirmoje gru
pėje bus tokie nutukėliai, tis yra ta, kada žmogus per 
kuriems kiti pavydi. Jie nu- daug valgo.
tukę gražiai, tvarkingai.

Antroje grupėje, bus to- da žmogus ir neperda^g val-
kie nutukėliai, iš kurių kiti go, bet mažai dirba, mažai 
juokiasi. Jie perdaug rie
būs, išėję iš formos, negra
žūs.

Prie trečios grupės pri- 
tokie /nutukėliai,

kiti gailisi. Jų nutu- 
išėjęs iš ribų, jie pa- 
į taukų kupetas, vi- 
liguisti žmonės.

Antroji priežastis ta, ka-

HELP AVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
DARBININKŲ

NEREIKIA JOKIO PATYRIMO

PASTOVUS DARBAI

GERA PRADINE
MOKESTIS

REGULIARIAI PAKĖLIMAI

Užtikrinta Ateitis Po Karo

GEROS DARBO
SĄLYGOS

Atsišaukit į

ARNOLD SCHWINN CO.
1718 N. Kildare

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAV AITĖJE

LAIKAS IR PUSfi VIRŠ 40 VAL.

Atsišaukite j

STEEL SALES CORP.
3348 So. Pulaski Rd.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MAŠINISTŲ
Engine Lathe Operatorių. 60 vai. 
Dienomis darbas. Nuo pirmad. iki 
šeštad. pietų.

CHARLES GROTNES 
MACHINE VVORKS, INC. 

2111 VV. Lake St.

SVAREHOUSE VYRŲ
Pastovūs darbai. 5 dienos į savai
tę. $165.00 mokestis mėnesiniai 
Netoli south sidės.

ANDOVER 3424
Miss Ailen

Džani toriu

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

REIKALINGA VIRĖJA
MOKESTIS 
gyventi. Sužinosite 
YARDS 0130.

GERAS
šiltas kambarys 

i sąlygas telefonu 
—

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O ’ L E A R Y 
STEEL W O R K S

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

5757 VVEST 65(11 STREET

REIKIA 
MOTERŲ 

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

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PDRIE SCOTT & CO.
EQUIPMENT STEEL PRODUCTS 

2900 XV. VERMONT ST.
BLUE ISLAND. II.L. PUL 2206

Reikajaula patyrusių ir nepatyru
sių Handlers, Punch Press Opera
torių, Shear vyrų-ir pagelbininkų 
Die Setters ir Paint Sprayers, 
Maintenance ir Toolroom vyrų.

TARNAIČIŲ
Apartmentų Hotelyje 
Neapriboto Amžiaus

50c į vai., geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į

CHATFIELD APT. HOTEL
3333 W. VVashington

skiriami 
kurių 
kimas 
našūs 
siškai

Nutukti daugiau linkusios 
moterys, negu vyrai. To prie 
žastis dažnai esti ta, kad 
daugelis moterų mažiau ju
da ir dirba lengvesnį fizinį 
darbą, negu vyrai. Be to, 
ir pats moters organizmas 
daugiau linkęs tukti.

Defense Dirbtuvės Cafeterijoj 
Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreipkitės prie Mr. Pope 
(caf eteri joje).

PULLMAN STANDARD CAR CO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYport 3200—Ext. 226

REIKIA VYRŲ
Lioduoti ir iškrauti karus ir tro- 
kus ir prie abelnų warehouse dar
bų. 6 dienos j savaitę, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

BIRD & SON, INC. 
1472 W. 76th St.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia 

Neapriboto Amžiaus
65c j vai. pradžioje, pastovūs dar
bai, gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. VVashington. Blvd.

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

Malonios darbo sąlygos. Kreipki
tės prie Mrs. Schaffer (House
keeper) .

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

Kadangi iš moterų reika
laujama, kad jos visada bū
tų grakščios ir lanksčios, į 
tai moterims ypačiai tenka 
rūpintis perdaug nenutukti.

Norint nenutukti, reikia 
žinoti tukimo priežastis. Jų 
yra keletas. Bet svarbiau-

VYRAMS
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

Visuose 
dalinio

Kiek

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

VALGIS PRISTATOMAS

MOTERYS
Pagelbėk i t Karo Veiksmui.

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

Patyrimo nereikia.

ABBOTT HALL
710 Lake Shore Drive

Pasižymėjęs kataliku.

VYRAI IR MOTERYS

i 
I

AL-

GERAS
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS

GERA LIGONINĖS IR 
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybes prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

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

VAIKINŲ — VYRU 
MERGINŲ — MOTERĮ' 

Lfi — _£Q_
Maistas dėl ARMY. NAVY ir 
LIES labai svarbu. Jūs galite prisi
dėti pagelbstant vyrus karo lauke 
dirbant

ARMOl'R AND COMPANY
Gaminant, Pakuojant ir Lioduojant i 
dėl išsiuntimo mėsa mūsų KOVO- i 
JANTIEMS VYRAMS.
Patyrimo nereikia prie mūsų abelnų 
gamybos darbų. Mes pamokinsimi 
kiek reikia. Darbų taipgi randas prie 
mechanical ir maintenance amatų. 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
5c j vai. naktimis premija.

Mokesties rata GERA! Viršlaikis 
prie daugumos darbų. Laikąs ir pusė 
virš 8 vai. dienoj ar 40 vai. savaitėj. 
Dirbtuvė centralinėj vietoj ir patogu 
nuo “L” ir gatvėkarių.
HEALTH ir ACCIDENT BENEFIT 

| pienas. GRI’PfiS GYVASTIES AP- 
! DRAUDOS plonas ir ATOSTOGŲ 
pienas visiems darbininkams.

Atsišaukite i
ARMOUR AND COMPANY 

Employment Ofisą 
43rd & PACKERS AVĖ.

(Atdara 7 ryto iki 5:30 pp.) 
blokai j rytus nuo Ashland Elev- 

tiesiai į ofisą—“Packers Avė.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

$43.50
Už 52 valandas į savaitę.

SARGAMS ir FIREMANAMS
Nereikia anglių kasti. 

Nuo 4 pp. iki 12 vidurnaktį.

TRANSO ENVELOPE CO.
.3542 N. KimbalI

HEI.P WANTED — MOTERYS

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai

Gera mokestis
šešios dienos į savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
REIKIA DARBININKO

2 
ated
Station.”

Jei dabar dirbate prie svarbių 
karo darbų, neatsišaukite.

SEARS
Turi Jums Darbo!

Honolulu.— Kunigas Ken- 
neth George Stack, kapelio
nas tarnaujantis su air bom- 
bardment grupe, kuris turi 
majoro laipsnį, nesenai bu
vo pagirtas už drąsumą ir 
narsumą. Pagyrimą suteikė 
Lt. Gen. Millard F. Harmon, 
Commanding General of the 
U. S. army forces centrinėje 
Pacifiko apylinkėje.

juda. tinginiauja. Dėl šių 
dviejų priežasčių: persotaus 
valgio ir stokos fizinio dar
bo, žmonės daugiausia ir 
tunka.

Trečioji nutukimo priežas 
tis, tai liguistas nutukimas. 
Šis nutukimas pareina nuo 
sąlygų, susidarančių žmo
gaus kūne, šį nutukimą ne
įstengia pašalinti nei mais
to sumažinimas, nei fizinis 
darbas. Dažnai čia esti , kal
tas paveldėjimas, t. y. pri
gimtas palinkimas nutukti 
arba susirgimas kai kurių 
kūno vietelių, kurios turi į- 
takos tukimui. Šios rūšies 
nutukėliai rečiau pasitaiko.

Kiekvienam žmogui per 
parą reikalingas tam tik
ras maisto kiekis, kad jis 
galėtų gyventi, judėti ir dirb 
ti. Stambesniam žmogui mais 
to reikia daugiau, smulkes
niam — mažiau, žmogui dir
bančiam sunkų fizinį darbą 
maisto reikia kur kas dau
giau, negu dykaduoniui.

Moksliškai galima apskai 
čiuųti kiek ir kokiam žmo
gui, ir prie kokio darbo rei
kia suvalgyti, kad jis 
tuktų.

Jeigu žmogus daugiau 
valgo negu jam reikia

Visi ir visaip taupo taukus, kurie reikalingi karo rei
kalams.

ne-

su-
pa-

PIRKITE KARO BONUS!

Priėmė diplomatą
Vatikanas. — Popiežius 

Pijus XII priėmė audienci
joje Euriąue Swayne, Peru- 
vijos ambasados charge 
d’affaires, kuris yra 
švento sosto.i —

prie

laikyti gyvybę ir papildyti. 
savas jėgas prie darbo, tai 
tas maisto perteklius susi- 
krauja žmogaus kūne pavi
dale riebalų. Žmogus ima 
tukti.

Ne kiekvienas valgis vie
nodai tukina; nuo vienų 
maisto produktų žmogus 
tunka labiau, nuo kitų ma
žiau.

Mes žinome, kad maistas 
turi 3 svarbiausias maistin
gąsias dalis: baltymus, an
gliavandenius ir riebalus. 
Šios maistingiausios dalys 
esti visuose maisto produk
tuose. tik nevienodame kie
kyje. Iš jų maištingiausi y- 
ra riebalai. Riebalai veik 
du kartu maistingesni už 
baltymus ir angliavandenius.

Iš visų šitų maistingųjų 
dalių kūne gali susikrauti

I

MERGINŲ IR MOTERŲ
PILNAM AR D A T,INTUI LAIKUI 

KAIPO TYPISTS IR 
MOTERŲ PARDAVĖJŲ 

TAIPGI
j VAIKINŲ IR VYRŲ

PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 
Prie Malonių Pardavimo Darbų

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

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

Artimiausioj Sears Roebuck 
Krautuvėje.

SEARS, ROEBUCK & CO
7 KRAUTUVĖS CHICAGOJ

____

ant farmos. Nereikia melžti kar
vių; alga $30.00 ar daugiau su 
užlaikymu; tinka vyras ar mote
ris. Kreipkitės bile dieną ir valan-l 
dą, o sekmadienį iki 8 vai. ryto.

STELLA KUBILIUS
650 VV. 3Įst St., 3-ėias aukštas

Palaikykite tuos biznle 
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

★ ★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL _ĄN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Remkit karo pastangas per 
rinkimą ir perdavimą viso-Į 

_________________________  kiaušio metalo atatinkamom 
PIRKITE KARO BONUS! I įstaigom. 1

Padangos
Lapkričio 30 diena yra pa

skutinė diena ketvirtame pe
riodiniame patikrinime au
tomobilių padangų, kurių 
savininkai turi “C” kortelę.

Visi tikri lietuviai ameri
kiečiai rūpinasi, jog Lietuva 
butų laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

Kareiviai pamaldose
Lansing, Mich. — Fort 

Custer stovykloje vyskupas 
Joseph H. Albers atlaikė va
kare šv. Mišias, kuriose da
lyvavo 1,700 kareivių.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

HELP KANTE!) — MOTERYS HELP WA\TI'.l) — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS
STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

riebalai, jeigu jų suvalgo
ma daugiau, negu kūnui rei
kia. Lengviausiai riebalai 
kūne susikrauna iš suvalgy
ti? riebalų, o taip pat ir iš 
angliavandenių; sunkiau iš 
baltymų. Taigi, norint per
daug nenutukti, reikia sau
gotis riebalų (riebios mė
sos, lašinių, riebios žuvies 
ir bendrai riebaus valgio), 
mažiau valgyti valgių, tu
rinčių daug angliavandenių 
(saldumynų, miltinių valgių, 
duonos, ryžių).

(Bus daugiau)

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

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ
dirbtuvėj. Di
delis 
kimas visokių 
spalvų apdaa * 
galų.

• a • A

parlorIR 
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
* ♦ 2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

[E

I

KLAUSYKITE
VALIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausia šeimininkių 

SOPHIE BARČUS ryttnęp=aMA 
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT r 

“TAČKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. |
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by the
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Šiandien Kražių skerdynių sukaktis
NEDORI RUSŲ PLANAI

Kai kurie iš mūsų esame palinkę manyti, kad laikas 
užgydo gyvenimo žaizdas. Tas tiesa, jeigu nepavojingos 
žaizdos, bet randas visuomet palieka. Visi pergyventi 
skaudūs neužtarnauti persekiojimai dažnai žmonių at
mintyje pasilieka taip ilgai, kaip žmogui ilgai Dievo 
skirta šiame vargų ir ašarų klonyje gyventi. Ypač 
mums, lietuviams, ir laikas nespėja visų patirtų vargų 
ir skriaudų žaizdas tinkamai užgydyti. Rusų valdžios 
nedoras sumanymas buvo, kad iš Lietuvos padaryti 
grynai rusišką koloniją. Todėl ir vedė mums kenksmin
gą rusinimo darbą ne vien tuomet esančiose mokyklose, 
bet podraug Lietuvos žemę kolonizavo atsiųstais iš pat 
Rusijos gilumos labai abejotinos doros žmonėmis. Mūsų 
žmones už menkiausį prasikaltimą ištremdavo į Sibirą. 
Rusinimo sumetimais kai kuriose vietose valdžia buvo 
sumaniusi net lietuvių katalikų bažnyčias užgrobti. Aiš
ku, kad toksai rusų valdžios neteisingas pasielgimas 
lietuviams neapsakomai daug ne vien materialės, bet 
ir dvasinės skriaudos padaryta. Lietuvių skundai ir vi
sokie prašymai dažniausiai būdavo be pageidaujamų pa
sekmių, kadangi rusų valdžia šiame reikale teisybės 
nenaudojo, tiktai vien galybė ir žiaurumas buvo var
gingų žmonių skriaudimui naudojama. Tokiu būdu Lie
tuvos gyventojai, kad ir savo šalyje, bet turėjo nešti 
svetimų žmonių uždėtą sunkiausi vergijos jungą.
NARSI LIETUVIŲ KOVA KRAŽIUOSE

Iš vėlesniųjų Lietuvoje įvykių, aplenkiant bolševikų 
ir nacių okupacijos terorą, Kražių skerdynės gal tai bu
vo vienas iš žiauriausių rasų valdžios pasielgimų. Visai 
ramius žmones užpuolė su nedoru sumanymu, kad iš 
jų bažnyčią atimti. Vietiniai žmonės, matydami, kad jų 
teisingas pasigailėjimo prašymas visiškai atmestas, tuo
met jau nusprendė pasipriešinimo jėga savo bažnyčią 
nuo užpuolikų ginti. Aiškus dalykas, beginkliams žmo
nėms kovoti su 300 žiaurių kazokų beveik neįmanoma 
ir nelygi kova, bet kitokios išeities neturėjo, kaip tiktai 
stoti į atvirą pasipriešinimą ir ginti iki paskutiniųjų 
savo brangų maldos namą, nežiūrint ir to ar bus lai
mėta arba ne.

Šiemet, lapkričio 10 dieną (lapkr. 22 d. pagal n. kai.) 
sukanka lygiai 50 metų nuo to Laiko, kuomet nevien 
kražiečiai, bet ir aplinkių parapijų žmonės nuo užpuo
likų gindami Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos bažny
čią liejo savo kraują. Visiems yra žinoma, kad žmonės 
tą nelygią kovą pralaimėjo. Kai kurie labai skaudžiai 
nukentėjo. Bet tuo teisingu savo pasipriešinimu visam 
civilizuotam pasauliui parodė, kad ir Lietuvos žmonės 
apkainuoja laisvę ir moka, reikalui esant, nebijodami 
net ir mirties, ginti tikėjimo ir tautos reikalus.
KRAŽIŲ BAŽNYČIOS

Daugumai lietuvių gerai yra žinoma, kad Kražių mies
telyje nuo labai senų laikų buvo dvi katalikiškos baž
nyčios. Viena šv. Mykolo parapijom, medinė, statyta 
1416 metais Vytauto Didžiojo, antroji Nek. Prasidėji
mo Šv. Marijos, mūrinė, statyta 1642 metais C. Vala
vičiaus, kuri per daug metų priklausė šv. Benedikto se
serims. Bet jau kuomet Kauno gubernatorius Klingen- 
berg su pagalba žandarų ir kazokų neteisingai užpuolė 
minėtą bažnyčią draskyti, tuomet 10 dar likusių seselių 
prievarta buvo išvežtos į Kauną2 iš kur nebeturėjįo pro-

gos grįžti atgal, nes netrukus viena po kitos persikėlė 
į amžinos ramybės gyvenimą, kame jau skriaudų ir per
sekiojimų daugiau nėra. O bažnyčią, šventvagių išnie
kintą, valdžia visiškai uždarė. Tas įvyko 1893 metais 
lapkričio 22 d. Taip per 17 metų ir išbuvo uždaryta. 
Gali būti visiems gerai suprantamas dalykas, kad per 
tokį ilgą laiką be tam tikros priežiūros buvo laikoma, 
todėl neteko pirmutinio gražumo. Ir pačiu užpuolimo 
laiku kazokai daužė ir draskė, kiek jiems patiko, todėl 
nėra abejonės, kad daug blėdies padare.

Laikas ir aplinkybės labai skaudžiai bažnyčią palietė. 
Daug langų vienokiu ar kitokiu būdu buvo išdaužytų, 
stogas irgi daug nukentėjo, todėl karveliai beveik vieni 
ten ir gyveno. Jie vieni per 17 metų tiktai ir turėjo 
laisvę tą bažnyčią lankyti. Liūdna darėsi, kad buvusis 
maldos namas, iš kurio dar taip neseniai žmonių širdin
gos maldos skrido prie Dievo' Sosto, persekiotojų netei
singas ir žiaurus darbas padarė paukščių prieglauda.
ERŠKĖČIUOTI TAUTOS KELIAI

Netrukus po Kražių baisaus įvykio, caras Aleksandras 
III mirė. Nikalojus II, užėmęs sostą, po ilgų derybų 
ir visokių formališkumų, galiaus 1910 metais kražie- 
eiams grąžino jų bažnyčią. Užbaigus remontuoti, buvę.* 
Benediktinių seselių kapelionas kun. A. Mažeika iškil
mingai įnešė Švč. Sakramentą, iš kurios prieš 17 metų, 
norėdamas nuo išniekinimo apsaugoti, pats liūdėdamas 
į Šv. Mykolo bažnyčią buvo išnešęs. Tais pačiais me
tais vyskupas G. Cirtautas su didelėm iškilmėm minėtą , 
bažnyčią konsekravo. Po 17 metų liūdnos tylos išnaujo 
pasigirdo Dievo garbei visų lietuvių brangintinų gies
mių aidai — “šventas Dieve“ ir “Pulkim ant kelių”.

Mūsų tautos praeitis, net ir dabartis, labai gausinga 
nemaloniais gyvenimo įvykiais. Mūsų tauta per šimtus 
metų turėjo daug skaudžių nepasisekimų ir dabar eina 
erškėčiuotu vargų ir persekiojimų keliu. Visiems žino
ma, kad ne vien išlaukiniai priešai mus persekioja, bet 
ir mūsų tautoje atsiranda tokių, kurie su didžiausiais 
mūsų tautos priešais daro visokias piktas derybas, pa
našiai, kaip ir Judošius su Jėzaus persekiotojais kad 
darė. K. A. Rupšys

★

44 tautu komitetas - be Lietuvos
Trisdešimt trys United Nations ir 11 Associated Na- 

tions yra atstovaujamos Relief ir Rehabilitation kon
ferencijoje. Kaip ir Food Conference — Lietuvos atsto
vo ten nėra. Kodėl? Nepakviestas, nes nenorima supyk
dyti teritorijų alkanos Sovietų Sąjungos. Jai reikia šil
tų uostų? Netiesa, — Lietuva jų neturi.

Ar galima kas padaryti, kad į vėlesnes konferencijas 
Lietuva būtų pakviesta.' Atsakymas aiškus — tas pri
klauso nuo mūsų senato ir kongreso. Jei mes amerikie
čiai lietuviško kilimo reikalausime iš savo išrinktų at
stovų Lietuvos ne pakvietimo klausimą iškelti — jie tai 
padarys. Parodykime, jog mes nemiegame, nežiopsome, 
jog neveltui perkame bonus ir vaikus į karą atiduoda
me.

Jau išleisti pašto ženklai pagerbti Albanijai, Austri
jai, mažyčiam Luxemburgui, o kur Lietuvai kaip “over- 
run country” pagerbti ženklai? Nejaugi, ja valstybė bu
vo du kart užpulta — jos nei atsiminti nereikia?

Lebanono valstybėlė reikalauja sau nepriklausomy
bės, — ir ją gaus, nes jos žmonės, nesnaudžia. Netin
gėkime, tad, ir mes lietuviško kilimo amerikiečiai pa
rašyti iš visų Amerikos kampų savo steitų kongresmo- 
nams ir senatoriams. Jei patys negalime — teparašo už 
mus dukterys ir sūnūs, mokantys angliškai. Tris me
tus beveik snaudus atbuskim nors šiandien. K. L.

★

Šališkumas Amerikos žemėlapiuose
Amerikietis mėgsta žemėlapius — pradedant nuo road 

map’s, laikraščių karo raportažinių ir baigiant “globė 
charts". Jų drugštoriuose visur yra, pilna knygynuose, 
pilna sekmadieniniuose prieduose ir net kasdieniniuose 
laikraščiuose. Amerikietis jais pasitiki, iš jų mokosi, 
pagal juos galvoja ir diskutuoja.

Kai kokia žemėlapių kompanija neteisingai parodo 
kokios valstybės sienas ar gyventojų skaičių — tos val
stybės pasiuntinybės ir konsulatai protestuoja, pataiso, 
duoda tikrus davinius.

Jau treti metai kai dvi didžiausios žemėlapių leidyk
los, neatsižvelgdamos jog Lietuva prievarta buvo už
imta Sovietų Rusijos — Lietuvą prisikria prie Sovietų, 
visai neatsižvelgdamos ką Amerikos Statė Dep-tas gal
voja. Kas keisčiausia — tai kad Lenkija rodoma “čie- 
lybėje” su Vilniumi jos sienose. Vadinasi, Lenkijos ki
limo amerikiečiai ar jų pasiuntinybė užprotestavo — 
ir leidyklos pataisė. Amerikos lietuviai gi tyli, — tur
būt nesusivokia, galvoja žemėlapių “taisytojai” ir te- 
benuodyja klaidingomis informacijomis leidėjus pasiti
kinčius amerikiečius.

Mes šioje vietoje atkreipėme lietuviškų įstaigų dėme
sį dėl to jau prieš daugelį mėnesių. Buvo įdėta žinių apie 
dr.- Daužvardžio susirašinėjimą neseniai su Shell Co., 
bet tai ir viskas. į didžiąsias žemėlapiu kompanijas N,

SKERDYKLOS NESPĖJ A KIAULIŲ SKERSTI

Nuotrauka padaryta iš St. Louiso tvartų, kur tūkstančiai kiaulių sulaikyta prista
tymui skerdykloms, nes jos nespėja jų sker sti. Dėl didelio kiaulių iš ūkio pristatymo, 
Kainų Administracija sumažino pointus ant kiaulienos. (Acme-Draugas telephoto)

SPAUDOS APŽVALGA
Didelis panašumas

“Amerika“ rašo:
“Maskvos konferencija pasisakė už Austrijos at- 

steigimą, pažymėdama, kad Austrija buvo pirmoji na
cių auka.

Austrija krito 1938 m. kovo mėnesį tokiu keliu:
Hitleris reikalavo, kad atvyktų austrų kancleris 

Schuschnigg. Kancleris atvyko. Tada Hitleris parei
kalavo sudaryti Austrijoj nacišką vyriausybę. Kanc
leris grįžo. Austrijoj susidarė nacių valdžia. Vokie
čių armija įžygiavo. Įvyko “plebiscitas“. Austrai 90 
nuoš. “nubalsavo” prisijungti prie Vokietijos...

Palyginkim Lietuvos padėtį:
1940 m. birželio m. Stalinas pareikalavo, kad Lie

tuvos premjeras Merkys atvyktų Maskvon. Merkys 
nuvyko. Tada Maskvoje pareikalauta sudaryti Lietu
voje naują vyriausybę, kuri būtų “priimtina” Sovie
tams. Merkys grįžo. Kaunan atlėkė Dekanozovas. Lie
tuvon įsiveržė rusų armija. Atsirado Paleckio “val
džia”. Įvyko “balsavimas“, po kurio Maskva paskel
bė, kad Lietuvos žmonės 90 nuoš. “pasisakė” už pri
sijungimą prie Sovietų Sąjungos.

★

Lenkai apie Vilnių ir Lietuva.
(LKFSB- Londone išeinąs “Dziennik Polski” Nr. 993 

išspausdino WAD straipsnį “Oro laisvė”. Jame yra 
toks būdingas lenkų samprotavimas: “Oro laisvė suda
rys tai, kad, pav., Lietuvos valdžia negalės uždrausti 
lenkų lėktuvams, pakylantiems iš Vilniaus, lėkti per 
Lietuvą į Švediją. Iš kitos gi pusės lietuvių lakūnija 
galės sudaryti susisiekimą Kaunas-Maskva. perlekiant 
per Vilniją.” Mintis ir paaiškinimas apie oro laisvę — 
nėra blogi, bet pasirinktas pavyzdys vis dėlto rodo, kad 
lenkai dar nesirengia atitaisyti Lietuvai padarytą skriau 
dą, o kai iš vokiečių ir rusų patys tai reikalauja teisin
gumo...
★

Žymaus mokslininko sukaktis .
Žinomas lietuvių tautos rašytojas ir mokslininkas 

prof. Mykolas Biržiška, buvęs Kauno ir Vilniaus uni
versitetų, rektorius, šiemet mini 40 metų mokslinės veik
los sukaktį.

Prof. M. Biržiška yra daug darbavęsis prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir per karą, kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma. Taip jau jis daug dirbo ir Vilniaus kraš
tui laisvinti. Tais reikalais jis buvo atvykęs ir pas mus, 
į Ameriką. Neabejojame, kad jis ir dabar, kiek gyve
nimo sąlygos leidžia, kovoja dėl savo krašto laisvės ir 
gerovės.

Prof. Pakštas 
y 

sėkmingai dirba 
universitete

(LKFSB) Carletono kole
gijoje (Northfield, Minneso- 
ta), kur dabar dėsto prof. 
K. Pakštas, susidarė daug 
darbo ryšium su skubiu ka
riškių apmokymu. Visoje 
kariškoje programoje ten da 
bar1 dalyvauja keliasdešimts 
profesorių: daugiausia kal
bininkų, bet taipgi geogra
fų, istorikų, ekonomistų, so
ciologių. Prof. Pakštas tu
rėjo paimti net 6 prideda
mąsias savaitines paskaitas. 
Kiek sąlygos leidžia, profe
sorius stengiasi rasti laiko 
rašymui: pradėjo rašyti su
glaustą Lietuvos geografiją, 
baigia tvarkyti anksčiau pa
rašytąją istorinę Lietuvos 
geografiją. Šalia to, progai 
pasitaikius, vietiniams klu
bams laiko paskaitas apie 
Lietuvą. Taipgi jau yra pa
ruošęs labai svarbią knygą 
apie Lietuvos ribas (veika
las apie 100 puslapių).

Pastaruoju laiku pradėjo 
nesmagiai jaustis su svei
kata. Gydytojas rado per- 
aukštą kraujo spaudimą, į- 
sakė mažiau dirbti, nustatė 
dietą? Profesorius jaučia šio 
kį tokį sveikatos pagerėji
mą.

Y. ir k. turbūt nieks su protestais ir nesikreipė, nes 
naujausieji žemėlapiai (kaip ką tik išėjęs 4 dol. 50c. ver
tės Collier, pavyzdžiui), tas pat klaidas kartoja Lietu
vos nenaudai.

Patys parašykime ir ką reikia paraginkime. K. L.
★

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge”

Iš kaž kur Afrikoj kariuo
menės kapelionas kun. B. T. 
Murphy, C.P., atsiuntė šią 
nuotrauką. Monstrancija pa
daryta iš dalių vieno numuš
to vokiečių karo lėktuvo lai
ke kovų Afrikoj. (NCWC- 
Draugas photo^
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
kojo parapijos naudai Din- 
nett Sėt, kuris laimės būdu 
bus išleistas Naujų Metų iš
vakarėse. Vakaras rengia-

No. Side žinutės
Lapkr. 28 d. ALRK Susi- 

vienymo 16 kuopos įvyks la
bai linksmas vakaras, užvar
dintas vajaus vakaras. Bus 
atvaidinta juokinga komedi
ja “Gaila ūsų”. Kuopos val
dyba nuoširdžiai kviečia vi-į 
sus northsaidiečius atsilan-, 
kyti, pamatyti gražų ir juo
kingą vaidinimą ir prisira- ■ 
syti prie Susivienymo. Gir
disi, kad į vakarą žada at
vykti ir visa Susivienymo 
Chicago apskrities valdyba-

Šv. Juozapo vyrų draugi
ja neseniai palaidojo savo 
vieną narį, kuris jokių gi
minių neturėjo. Mirė apskri
ties ligoninėje. Nesiradus 
kas jo kūnu rūpintųsi, drau
gija pasirūpino bažnytinė
mis apeigomis ir palaidojo 
Šv. Kazimiero kapinėse. Lai
dojo S. Lakavičius, kuris ir
gi su nuostoliais patarnavo. 
Štai, kaip naudinga priklau
syti draugijai.

D

Antanas ir Elzbieta Kudz- Jaunavedžiams linkiu daug 
mai, 1612 S. 50th Ct, drau- visokios laimės ir linksme 
giški, linksmaus būdo žino gyvenimo 
nes, iš profesijos rūbaiuviai 
išauklėjo sūnų Antaną ir jo 
jau “netenka”. Ta pioga ke-i 
lėtą žodžių apie jį.

Jis yra baigęs J. Sterling 
Morton high school ir Ju- 
nior College. Po to pasirin
ko mediko profesiją ir įsto
jo į University of Illinois 
Champaign, Dl. Baigęs aini 
versitetą grįžo Chicagon i: 
praktikavo Cook County L 
goninėj ir Research and e- 
ducational Hospital of the 
Statė of Illinois. Dabar jau 
6 mėnesiai, kaip yra globe 
Dėdės Šamo — medikaliame 
skyriuje.

Kaip kiti jaunuoliai, taip 
ir Antanas, žiūri į ateitį; 

! nors labai atsidavęs moks- 
I lui, vienok susirado ir gy- 
venimo draugę iš tarpo mo
kinių, kuri yra registruota 
slaugė ir tarnauja armijoj1 
leitenanto laipsnyje.

Tėvams visa tai matant 
džiugu, bet sykiu ir liūdna 
jog vieni nuo kitų toli at 

W. Lukštą ir F. Pauža ga-, skirti. Bet tas tik laikinai 
vę atostogas su malonumu j Karas sustos ir bus viskam 
vieši pas tėvus. Abu atrodo' tvarkoj. Nors dabar neno: 
gerai ir pasiryžę priešą nu- ’ malus laikai, viskas suvai 
galėti. Taipgi gavo ilgesnes žyta, bet tėvų meilė, pasiry- 
atostogas A. Rakašius ir j J 
Gražulis. Jie ilsisi po ilgo 
sunkaus mūšio.

Į 
su 

sar
gą-

Šiurpus oras, lietus 
sniegu, šaltas vėjas. Yra 
koma, kad tokiame ore 
ras žmogus ir šunies neva
ro laukan. Bet kaip yra su 

mas parapijos naudai. Da- pačiais žmonėmis? Kai kam 
bar tarpe parapijonų sklei- blogas, šiurpus oras vien tik 

malonumas. Paimkite mūsų 
medžiotojus. Atėjo laikas, 
tegul ir akmenimis lyja, jie Į 
važiuoja ir gana. Tai savo 
rūšies sportas.

Nesenai P. Paliulis, A. 
Urbonas, V. Papalis palike 
šiltus namus, biznius ir iš
sidangino į šiaurę Michigan 
vai. Visų pasiryžimas: ne
važiuoti namo kol ienušaus 

i po stirną ar mešką. Be abe
jonės, taip ir bus, nes visi 
patyrę medžiotojai. Ypatin
gai P. Paliulis. Kasmet par- į 
siveža stirną, o paskui kepa 
ir visus vaišina. Gi šiuose 
laikuose -tokios vaišės labai 
paranku — be pointų paval- j 

kurių kaina yra tik 25c. Kny gai vakarienę. Aš linkiu 
gėlėj yra įdomių klausimų. jiems giliuko. Lauksime stir 
ir atsakymų apie Amerikos 
valdžios santvarką ir valdy-: 
mosi būdą. Kas interesuoja- 
tės šia knygele, galite ją į- 
sigyti iš klube valdybos.

Lietuvytis

džiami tikietėliai po vieną 
dešimtuką. Visų prašoma į- 
sigyti.

I 
I 
I

Parapijos naudai paukščių ‘ 
bazaras įvyks prieš Padėkos 
dieną (pirmadienį, antradie
nį ir trečiadienę). Klebonas 
kviečia'visus atsilankyti ir 
išbandyti savo laimę. Komi
tetas atsilankusius pavaišins 
skaniu gėrimu. Paukščių ba- 
zarui parūpins mūsų biznie
rius J. Raudeliūnas.

Vietinis politikos klubas 
turi įsigijęs anglų kalboje 
pilietybės pamokų knygelių,

Dienos.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Mūsų žymus parapijos pra 
menininkas F. Smith paau-

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

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite st*- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kas link perstatymo namų.

&

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything In the line of 

Furniture

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
v 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
:  =—======

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representaitve.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MARI
For appointment call —

REPUBLIC 6051

A& valuabl* booklet that 

help* solve menu problemt 
"CHEESE RECIPES FOR*

VVARTIME MEALS**
• Here are 22 exce!lent recipes from the 
Kraft Kitchen ... recipes for mala disbes 
that will be a big help with ratton menus. 
The book i* illustrsted; recipes are printed 
in large, easy-to-read type. For your free 
copy j u* t send order form below.

Kraft Kome Economic* Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago. Illinois 
Please send me a free copy of

"Cheese Recipes for W artime Meals
NAME____________________ .

ADDRESS________________________

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS,
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

j

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

A

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

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršmiuetu 

antrašu.

Rekordas—

Rūkote iA
E

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

50th Court, 
__"> 

vai. vakare, 
amžiaus.
Kilo iš Ra- 

Ludevinių

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Musų pastatytas

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitu s 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-. 
MlAUSIASi 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 

j daiktų.

žimas viską nugali. Vestu-: 
vių puota lapkr. 21 d. būva 
šauniausia.

JOHN A. KASS
JFVVFT.RV _ VVATCHMAKEE 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENTJE
Ptione: LAFAYETTE 8617

KREIFKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. K

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

LIUDVIKAS 
ŽUKAUSKAS, SR.

Gyveno: 1419 S. 
Cicero, III. Mirė Lapkričio 19 
d. 1943 m„ 11:55 
sulaukęs senatvės

Gimė Lietuvoje, 
šeinių apskričio, 
parapijos.

Amerikoj išgyveno 4 5 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

5 sūnus Liudviką, ir marčią 
Oną, Antaną ir marčią Ruth 
ir jų šeimas. Joną ir marčią 
Helen, Leo ir marčią Regina 
ir Pranciškų: 4 dukteris Helen 
ir žentą Edward Meine, Kon
stanciją ir žentą Elmer Mau- 
ney, Stefaniją ir žentą John 
Fikejs ir jų šeimas ir Bernice: 
14 anūkų: seserį Vincentą Vi- 
leikienę Ir jos šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiadieni. 
Lapkričio 24 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv, Kasimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnai, Dukterjs, 
Marčios. Žentai. Anūkai, Sesuo 
ir Giminės...

Laido t. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

DOb.uS'S mMšūhū UQUK 
> OMAT SUCCCM FOR _

SKIN TROUBLES
(aztornaily oaaaad)

PRAISED
FROM 
COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried vithout 
suecess for unairhtly surface pi m plės, 
bierrtlshes and similsr skin irritsUons, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—poweffully aoothing 
Liauid Žemo—which ųuiekly relievrs 
itehing soreness and starta right is to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous sueeoaa! Let 
Žemo* 10different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe raina 
may noed Eitra Strength Žemo. ,1

i

COUGHS
Du. To Colds or Bronchlol IitHvMm

gsod new» for the psoęls sf ths U. 8. A. 
Cinadi’t jriMtest cough m«eie>n* * now bsmg 
mede and aold nght here, and If you have any 
doubt about what to take this wiMer fer th* eom- 
mon couflh or bronchui irritation gst a bottfe d 
Buckle/a CANADIOt Muturs. You won*t b. d<aap- 
ixxnted - rfl ddferent from anything sis* you svsr 
used one httle «<p and you aet inetant aedon. Onty 
4čc—tll družnu. SaUfacUon or momy back.

• _ _ ___ .

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio iMaterioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Ą

ti
■■■■

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
j AMBULANCB Dieną Ir

MM OT SOUTH HERMTTAGE AVENIU

Tel. YARDS 1741-1742
6882-M SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 6727
RADIO PROGRAMAS — 11:00 v*L Pirmad ir Ketvirtai rak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimleru.

PER8ONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICCLAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KBEIPKITSS prie —

I
JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LI ULEVIČIŲ S
4348 SO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270
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faudinantis vaizdas iš karo fronto

AMERIKOS HEROJUS, SUŽEISTAS DŽIUNGLĖSE, PRIEŠ 
MIRTĮ TĖVAMS PARAŠE ATSISVEIKINIMO LAUKA

BUVO SUŽEISTAS, KAI TIKRINO ŽUVUSIŲJŲ TAPATYBES ŽENKLUS ŠIURPŪS 
PERGYVENIMAI. KILNUS VYRAS PASIRUOŠĘS SAVO SUTVERTOJI SUTIKTI

Kapitonas Herschel Hor
ton, 29 metų amžiaus, gulėjo 
mirštantis Naujosios Gvinė
jos džiunglėse ir parašė 
prieš mirtį paskutinį savo 
laišką tėvams, Mr. ir Mrs. atsisveikinimo laišką, kuria- užterštas lavonų, kurie buvo

Atsisveikinimo kas neatėjo arti prie manęs, 
bet aš išsikasiau per keturias 
dienas vandens duobę. Buvo 
didelis man džiaugsmas tu- 

Kapitonas Horton parašė vandens, nors jis buvo

laiškas

George Horton Jr., 906 Tai- me pažymėta New Guinea, ,nuo manęs už 12 ar 14 pėdų, 
man str., Aurora. Laiškas ir laiškas turi datą gruo- 
buvo parašytas ant mažų už- džio 11 d., 1942 m. Laiškas Gelbėtojai ZlGrado 
rašomosios knygelės lapų; huvo parašytas po dešimt 
laiškas buvo rastas prie žu- dienų gulėjimo džiunglėse, 
vusio (nušauto) kareivio la- kenčiant nuo žaizdų, kurios 
vono. 1 —

Tąjį laišką tėvai gavo tre
čiadienį (lapkričio 10 d.). Lt. 
Col. John R. Murphy, quar- 
termaster depot at Kansas 
City, Mo., kuriam asmeniški 
žuvusio oficerio dalykai bu
vo prisiųsti, pasiuntė laišką 
jo tėvams.

Herojaus tėvams Lt. Col.
Murphy rašo:

“Su giliu skausmu jums 
rašau, šiandien į mano ran
kas atėjo tragiškas laiškas, 
rašytas jūsų sūnaus prieš 
pat jo mirtį. Tai sukels jūsų 
širdyje gilų skausmą, bet 
tuo pačiu laiku duos ir dide
lį pasididžiavimą tėvui, 
jo sūnus taip didingai 
žvelgė mirčiai į akis.

"Gali sukrėsti

jo

kad
pa-

motiną"
“Aš siunčiu šį laišką 

jums, tėvui, nes jus galėsite 
nuspręsti ką Mrs. Horton ir 
jūsų duktė gali matyti ir 
skaityti. Prašau neleisti 
Mrs Horton jaustis, jog aš 
noriu ką nors šiame laiške 
paslėpti. Aš jaučiu, kad toks 
laiškas gali daugelį motinų 
sukrėsti, kai jis yra gauna
mas. Man yra sunku rašyti, 
bet manau suprasite ką jau
čiu. Aš manau, kad jūs su
prasite mane. Jums ir jūsų 
šeimai reiškiu savo pagar
bą.”

Kapitonas Horton, kuris 
buvo minimas generolo Mac- 
Arthur’o kaipo pasižymėjęs I 
vyras tarnyboje, vadovavo 
misijoje iš Sananda į So- 
puda. Jo dalinys iš 367 vyrų 
pateko į spąstus tarp dviejų 
japonų jėgų. Dvidešimt vie
ną dieną vienetas kovojo 
prieš stiprų priešą, 100 iš jų 
mirė, bet japonai buvo at
mušti ir amerikiečiai nuvy
ko į Sopuda. Vėliau buvo su
žinota, kad jie užmušė kovo
je 2.200 japonų.

Sopudoje kareiviai vėl su
tiko japonus. Po šios kovos 
kapitonas Horton nuėjo į 
džiugles patirti iš identifika
cijos ženklų apie kritusius 
amerikiečius kareivius.

j buvo mirtinos. Laiške rašo
ma:

“Karštai numylėti, mano 
brangus, malonus tėve, mo
tina ir sesute, Mr. ir Mrs. 
George A. Horton Jr., ir se
sute, Grenivere (apie 9 vai. 
prieš piet).

“A, nuvykau pasiimti ženk
lus nuo mūsų žuvusiųjų. Tai 
buvo rytas, gruodžio 1 d., 
1942 metų.

“Aš bandžiau apversti ka
pitono Keast, mano draugo, 
lavoną, kai aš buvau peršau
tas du ar tris kartus į deši
nę koją ir žemiau šono 
(hip). Lt. Ellis. Sgt. Young 
ir pvt. Merle Chrisian buvo 
su manimi. Aš sušukau, jog 
esu peršautas. Aš buvau 
priešakyje visų, išskyrus 
Merle. Jie nuskubėjo į slėp
tuvę. Aš pasilnkau pirmyn 
nuo japonų lūšnos, apie 12 
jardų į užpakalį, kur buvau 
pašautas.

Laukė tris dienas
vandens

^fROBBERY 
HAS TAKEN 
PLACE AT-THE, 

STORE OF 
GENIAU OLD 
MR. BAILEY 
AND THERE IS 
OUITE A BlT , 
OF EXCIT£MENT' 

THIS SCENE, ■
OF COURSE, 
WULD NOT BE 

COMPLETE 
VVITHOUT THE 
PRESE NCE'OF 
those fearless 
PRESERVERS OF 
LAW AND ORDER,
NAPPY ANO

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, lapkr. 22, 1943

Pasižvalgius po Chicaga

“Paskui dvi ar trys gelbė
jimo partijos iš mano kom
panijos praėjo, bet jie nega
lėjo rasti manęs. Dviem ar 
trim progom jie artėjo prie 
manęs, kai japonai ar lie
taus audra sudrukdė jų ar
tėjimą prie manęs. Japonai 
gulėjo 15 jardų nuo manęs, 
aš galėjau juos matyti kas
dien.

■

“Bandžiau pasidaryti laz
das ir šliaužti ar eiti, bet aš 
negalėjau to padaryti, šian
dien (manau, jog yra gruo
džio 11 d.), aš atsistojau, 
bet negaliu eiti tolyn. Japo
nas peršovė man petį ir kak
lą, nusilpęs atsisėdau ten ir 
aš manau, jog mano laikas 
atėio. bet ne. (Pastaba: čia 
kapitonas Horton pradėjo 
rašyti dabartiniame laike, 

į ir mirtis buvo arti). Aš sė
džiu ir guliu čia, baisioje 
vietoje, negalvoiu kodėl Die
vas mane apleidžia, bet tik 
kodėl Jis man leidžia tokius 
didelius sakusmus baisioje 
pabaigoje.

“Sgt. Young pasakė, jog 
jis atsiųs pagalbą taip grei
tai, kaip bus galima. Gali
mybė neatėjo, nes aš gulė
jau nepastebimoje vietoje, 
be maisto, be vandens ir me
dicinos priežiūros. Dvi die
nos buvo pusiau kledėji- 
mo, ir aš pašaukiau kapito- 

• no Shirley’s vardą. Pagaliau 
Lt. Gibbs ir vienas iš jo vy
rų prieštankinės kompanijos 
atėjo pas mane. Atėjo taip 
pat ir medikas su jais. Jų 
medikas davė man gerti 
vandens pirmą kartą į tris 
dienas, bet jis neturėjo mais
to atsinešęs. Medikas aprai
šiojo mane laikinai. Lt. 
Gibbs pažadėjo man pagal
bą, bet aš niekad daugiau jo 
nemačiau.

Jis nebijo mirtiesi

grįžo atgal ir 
vandens, bet vy- 

pagelbėjo jam, 
nušautas ir jis nusi-

“Medikas 
davė man 
ras kuris

J
buvo
gandęs atsitolino. Nuo tada 
gyvenimas pateko į tamsią 
naktį. Karštis, deginanti 
saulė. Baisios naktys. Nie-

Subadė
Policija pereitą penktadie

nį ieškojo keturių jaunų vy
rų, kurie vėlai ketvirtadienį 
subadė Sam Zirrettą, 18 me
tų amžiaus, 1229 Howe str., 
kai jis ėjo į namus iš teatro. 
Jis pasakė, jog ginčas kilo 
su užpuolikais teatro prie
angyje.

mas. Jury pasaukė 14 asme
nų ryšiumi su šia byla. Kaž
kaip dalykai vis painiojasi. 
Anglų kalba laikraščiai la
bai plačiai rašo apie šį įvy
kį, ir duoda tos mergaitės 
dienoraščio aprašymus.

♦ ♦ ❖

Rasta negyva
Moteris, atpažinta iš laiš

ko jos piniginėje kaipo Mrs. 
Lore Salisbury, 45 metų, 
1742 West 95th str., buvo 
rasta pereitą penktadienį 
vonioje negyva, New Park

WAC Pvt. Margarieta H. 
Maloney, 26 m. amžiaus, iš 
Rochester, N. Y., pirmoji 
moteris vyriausybės apdova
nota kareivių ordinu. Afri
koje ji išgelbėjo vieną ka
reivį iš degančio gazolino viešbutyje, 1547 East 67th 
klano. (Acme-Draugas tele- P1- Ji buyo užsiregistravusi 
photo) trečiadienį kaipo Mary
—-----------------------------------  Brown. Lt. Edwin Johnson,
"Kaip daug dalykų Woodlawn policijos, pareiš

kė, jog mirtis kilo iš natura- 
lės priežasties.

* * *

Nubaustas

neatlikta"
“Mano gyvenimas buvo 

geras, bet aš esu jaunas, ir 
turiu daug dalykų neatlikęs, 
ką turi padaryti 29 metų 
amžiaus vyras — mes gal
būt niekada nežinosime Die
vo kelių mano kančioje, kaip 
ši, bet Jis turi. Aš galiu pa
sakyti, jog niekada nesu už- kariuomenėn stojimo.

* * *

Vedamas tardymas

Edward J. Adamowicz, 26 
metų amžiaus, pereitą penk
tadienį buvo pasmerktas 
teime trims metams kalėji
man už išsisukinėjimą nuo

‘ ‘Tiesa, suprantu gyveni
mą ir io at«akinerumą, bet 
kodėl Jis (Dievas) siunčia 
baisų kaną su manim? Ko
dėl neleidžia gyventi ir pa- 
sakvti kitiems? Nebijau 
mirti, nors beveik tik nepra
radau per kebas dienas čia 
tikėjimo. Aš turiu pistoletą, 
bet negaliu save nužudvti. 
Aš dar turiu tikėjimą i Vieš
patį. Aš galvoju, jog Jis da
bar duoda didžiausią man 
išbandymą.

I “Aš žinau dabar kaip 
Kristus jautės ant krvžiaus 
— aš girdžiu keletą kitu įsi
vaizduotų išgelbėjimo parti
jų, bet įsivaizdavimas didė
ja. kai kūnas silpnėja. Aš 
neturėjau maisto jokios rū
šies nuo to ryto, kai buvau 
peršautas. Mano dešinysis 
šonas (hip) sulaužytas ir 
mano dešinioji koja, abu 
perseklti, jei ne tie sulaužy
mai, bučiau pirmomis dieno
mis pasitraukęs iš čia. ne
žiūrint žaizdų ar ne žaizdų.

įsakomas įsakyti ki- 
Aš galvo-

mušęs žmogaus, nors aš bu
vau
tiems užmušti.
ju kaip ilgai žmogus gali iš
tverti? Aš toliau melsiuos, 
kad bučiau stebuklingai iš
gelbėtas. Aš noriu rekomen
duoti Lt. Ellis dėl jo sėkmin
gumo ir heroizmo bandyme 
išgelbėti mane iš japonų iš
davystės.

“Dievas telaimina jus. 
Laikykitės tikėjimo — nesi
rūpinkite. Aš pamatysiu jus

Dingę kareiviai karo 
frontuose I 

_________________________!
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 145 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingo Azijos, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. Dingusiųjų skai
čiuje trys yra chicagiečiai.

X $35.000,000.00 sukelti 
kreiserio nupirkimui Chica
go tautinės grupės, tarp jų 
ir lietuviai, jau turi sudarę 
komitetus. Šį vakarą J. P. 
Varkalos ofise, 4148 Archer 
Avė., 8:30 vai. bus lietuvių 
grupės susirinkimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Pabudęs vaikas pama
tė, jog užrakintas

Charles Whaley, 9 metų 
amžiaus, pabudo anksti pe
reitą penktadienį movie te
atre, 3956 Elston avė., ir pa
tyrė. jog jis yra užrakintas 
viduje, kai movie teatras 
buvo uždarytas naktį. Jis 
penkias valandas praleido 
teatre. Vaikas žiūrėjo pro 
stiklo duris ir jis buvo pa
stebėtas Albany Park poli
cijos. kuri jam pasakė kaip 
išeiti pro gaisro duris ir tąjį 
vaiką policija pargabeno į jo 
namus, 4025 Elston avė.

X E. Samienė, Federaci
jos Chicago apskrities sek
retorės bute, praeitą šešta
dienį įvyko moterų komite
to reikale rinkimo drabužių 
nuo karo nukentėj.usiems 
Lietuvoje susirinkimas. Vi
si raginami nenešiojamus 
drabužius išvalyti ir palai
kyti tol, kol bus atsišaukta 
ir nurodyta vietos jiems su
nešti, kad po karo galima 
būtų pasiųsti į Lietuvą.

X Kun. Stephens, su lrm, 
B. Urba, šv. Kazimiero aka
demijos kapelionu, atlaikė 
iškilmingas pamaldas, ku
riose visos akademijos stu
dentės buvo paaukotos Sal
džiausiai Jėzaus širdžiai. A- 
kademijos auditorijoj taipgi 
buvo suruošta programa, ku
ria atvaizduota arkidiecezi- 
jos 100 metų sukaktis.

X Roosevelt Furniture Co. 
2310 W. Roosevelt Rd., ku
rios savininkai yra pavyz
dingi lietuviai J. Bertulis ir 
M. Jovarauskas, prieš karą 
yra žymiai parėmę Lietuvos 
kultūrines įstaigas. Pavyz
džiui, Kūno Kultūros Rū
mams ši krautuvė yna pa
siuntus nemažai papuošimų 
ir labai brangų radio.

X Bridgeport veikėja E- 
žerskienė savo namuose lap
kričio 20 d. buvo suruošus 
bingo žaidimą ne seserų 
Pranciškiečių, Braz i 1 i j o j, 
naudai, bet savo dukters, se
sers Rozanos, ^kazimierietės, 
kuri dabar darbuojasi Ar
gentinoj, sušelpimui.

X Šv. Vardo draugijos, 
Town of Lake, nariai ne tik 
savo nariams, bet ir kitiems 
pažįstamiems kaimynams, 
tarnaujantiems kariuomenėj, 
ypatingai užsienyje, dažnai 
parašo laiškus,
džiaugiasi ir savo laiškuose 
nuoširdžiai už tai dėkoja.

X Įsigykite šios dienos 
Chicago Herald-American, 
nes W. R. Hearstas yra pa
rašęs 5 kalmnų editorialą 
ginant Pabalti jos laisvės 
teises. Siųskite laiškus su 
užgyrimais.

X Dievo Apvaizdos para
pijos didžioii salė neužilgo 
bus pradėta remontuoti, kad 
geriau pritaikius ją saviems 
reikalams, tai yra vakarams 
vakarienėms, baliams ir t.t

Daugiau kaip prieš savai
tę mirė Miss Marjorie Tyler, 
Dr. Raymond W. McNealy 
sekretorė. Manoma, jog ji 
įvykdė savižudystę. Tuo rei
kalu vedamas vis dar tardy-

— Areštuoti du vyrai
Springfield, UI. — Arės- 

ga_ tuoti du vyrai, kurie vengė 
Vienas areštuotas 

Fairfielde ir kitas East St. 
Louis. Apie tai pranešė 1 
Hallford, Springifeld 
viršininkas.

Hallford pasakė, 
James Albert Peterson, 
metų, iš Salėm, buvo areš
tuotas Fairfielde, o Jesse 
Lee Locke, negras. 37 metų, 
iš Erol, Ark.

Apie tai buvo gauta žinia 
pereitą penktadienį.

Mirė nelaisvėje
Washington, D. C. — 

ro departamentas pereitą drafto. 
vėl kurią dieną. Aš esu pasi- penktadienį pranešė, jog ja- 
ruošęs savo Sutvertoją (Die- ponų nelaisvėje nuo ligų mi- 
vą) sutikti. Myliu,

“Herschel”.
rė 13 kareivių iš Illinois val
stijos.

Fred 
FBI

f

plBBTUVBS th:SIąj

Neišmeskit* savo senų IždSvStų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsžm _ ....
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pnslrlnkiTną vi- 
aoklų spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

lr jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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Laivynuo nuostoliai
Washington, D. C. — Na- 

vy departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 56-ių 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų sąrašą, kuria
me pažymėta, jog 20 jūri
ninkų mirė, 14 buvo sužeis
ta ir 22 dingę kovoje. Sąra
še pažymėta, jog iš Illinois 
valstijos du jūrininkai yra 
mirę, trys dingę ir trys bu
vo sužeisti.

Žalios stampos
Gruodžio 20 diena yra pa

skutinė diena naudoti A, B, 
C žalias Štampas.

119 metų
Lynchburgh, Va. — Neg

rė moteris, kuri pasisakė tu
rinti šimtą devynioliką me
tų amžiaus, čia užsiregistra
vo dėl degtinės racionavimo 
knygelės.

Kareiviai

X Ona Piežienė, populeri 
solistė ir scenos artistė-mė- 
gėja, pastarame Ateitininkų 
draugovės susirinkime pa
tvirtinta dainų mėgėjų gru
pės mokytoja ir pirmininke.

I
Paraginkite savo pažįsta

mus kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.
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