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NUSKANDINO 4 JAPONU KARO LAIVUS
Amerikiečiai okupavo | 

antrą Gilbert salą 
PEARL HARBOR. T. H., 

lapkr. 25.—Užmušę daugu
mą 4,000 japonų gynėjų, 
amerikiečiai marinai ir ka-

Betio
aero-

reiviai baigė užimti 
salą ir jo strateginį 
dromą Tarawa atoly, Gilber
tų salose.

Kiti amerikiečių daliniai 
baigia išieškoti japonų gar
nizonų likučius Makin ir A- 
pamama atoliuose. Iš Gil
bert salų amerikiečių lėktu
vai galės nuolat atakuoti 
salas, kurios sudaro japonų 
gynimosi ratą.

Amerikiečiai atmušė des
peratišką japonų kontrata
ką ant Betio, ir tuomet pasi
varė pirmyn ir iki nakties 
užėmė visą salą.

Raportas sako padėtis A- 
pamama atoly nurodo jo 
greitą užėmimą, ir nurodė, 
kad Liberator bomberiai tę
sia atakas ant Marshall sa
lų, šiaurėje.

Adm. Nimitz sakė perank- 
sti sužinoti apie abiejų pu
sių nuostolius, bet japonai 
labai nukentėję. Anot jo, se 
kantis žygis bus sukonsoli- 
duoti mūsų pozicijas Gilbert 
saloje, veikiausiai pasiruoši
mui Marshall salų invazijai.

CENTRINIO PACIFIKO OFENSYVOS VADAI

Darant inspekciją kareivių, kurie dabar dalyvauja Nimitz; Brig. Gen. H. N. Holmes, Jr. (užpakaly); Lt. Gen.

1

iiispuKciją Kareivių, Kurie uauar aaiyvauja --------
ofensyvoje, Admirolas Nimitz čia stoli vidury armijos, R- C. Richardson, Jr.; Maj. Gen. Ralph Smith; Maj. Gen.; 
laivyno ir marinų karininkų. Iš kairės į dešinę: Rear Adm. H. W. Smith; Rear Adm. C. H. McMorr.
R. K. Turner; Vice Adm. R. A. Sprague; Adm. C. W. (Acme-Draugas Telephoto). į

BRITAI UŽĖMĖ 8 ITALIJOS MIESTUS
I
Į

Dabar deriamasi dėl 
belaisviu apsikeitimo 
WASHINGTON, lapkr. 25. j 

—Užsienių reikalų sekreto
rius Cordell Hull pranešė 
atstovui John Z. Anderson,7 r 
kad Japonija nelaisvėje da
bar laiko apie 15,000 vaka
rinių valstybių piliečių. Hull 
rašė jog jeigu bus galima 
susitarti dėl kito apsikeiti
mo uosto, gal būsią galima 
greičiau apsikeisti belais
viais.

Valdžia neįvertino ju 
darbo, nors mokesčio 
už jį nereikalavo 1 

WASHINGTON, lapkr, 25.
—Penki Amerikos vyriausy
bės spaustuvės darbininkai 

I buvo suareštuoti už tai, kad 
j jie S3U dirbo racionavimo 
ženklus, daugiausiai čevery- 
kams ir gazolinui.

Nors jie tą darbą dirbo po 
reguliarių valandų, t.y. ant 
savo laiko, vyriausybė neį
vertino jų pastangas ir sua
reštavo juos.

Atstovu rūmai užgyrė 
i 2 bilionu taksy byliu

WASHINGTON, lapkr. 25. 
—Atstovų butas vakar už
gyrė, 200 balsų prieš 27, 
naują taksų bylių sukėlimui 
$2,142,000,000. Iždo sekreto
rius Morgenthau buvo pra
šęs 1014 bilionų naujais tak
sais. Bylius pasiųstas 
tui, kur manoma jis 
bus užgirtas.

Didesnė dalis taksų 
ma ant degtinių, geležinke
lių bilietų, telefono ir tele
gramų, kailių, ir kitų liuk
susinių dalykų.

Sena-
greit

deda.

I 
I

Dabar stovi prie vokiečių linijų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, lapkr. 25.—Varyda 
miesi per šešis miestelius ir 
kaimus, britų aštuntos ar
mijos kareiviai užėmė San 
Angelio dėl Pesco ir Alfa- 
dena miestus prie Sangro 
upės, Italijos fronto centre, 
tuo beveik apvalydami priė
jimus prie vokiečių didžio
sios linijos.

Cairo radio pranešimu, 
aštuntos armijos daliniai 
jau persikėlė per Sangro 
upę. Vokiečiai taipgi pripa-

žino britų persikėlimą. Bri
tai ir kanadiečiai kareiviai 
pasivarė 10 mylių į vakarus 
iš Castiglione užimti San 
Angelo rytiniam Sangro 
krante.

Padegė sunkvežimius
Pranešimas sakė penktos 

armijos fronte šiuo laiku į 
vyksta sunkiosios 
jos dvikovos.

Albanijoje britų 
lėktuvai padegė 
sunkvežimius ir gal sunai
kina devynis kitus.

šiuo laiku 
artileri-

Spitfire 
aštuonis I

ATAKAVO TOULON LAIVU BAZE l

Japonai užėmė Kinijos 
miestą, perkirto kelią

CHUNGKING, lapkr. 25. 
—Aukštosios komandos pra
nešimu, japonai perkirto 
svarbųjį vieškelį iš Hunan 
provincijos iki Szechwan, j 
užimdami Taoyuan, 16 my
lių į pietvakarius nuo Chan- 
gteh. Japonų bandymai už
imti Changteh buvo atmuš
ti.

Taipgi puolė Bulgarijos sostinę Sofiją
J

Bombavo Bulgarijos sosttinę'
LONDONAS, lapkr. 25.— 

Anglijos Mosąuito bombe
riai vakar naktį trečią dieną 
iš eilės puolė Berlyną. Po 
antros atakos raportai sakė 
Berlyne žuvo apie 25,000 
gyventojų, daug asmenų su- Į 
žeista, ir suvirš 1,000 gaiš- i 
rų degė ištisai ir išilgai Vo
kietijos sostinės, ši trečioji 
ataka buvo mažesnė už pir
mąsias, ir veikiausiai jos 
tikslas buvo neduoti vokie-, 
čiams atsipeikėti.

kavo Toulon, atsiskyrė nuo 
kitų ir dar kartą puolė An- 
theor, kranto geležinkelio 
perėją, netoli Cannes.

Toulone lėktuvai numetė 
bombas ant submarinų prie
plauką, uosto ir taisymo 
fabrikų. Sofijoje Liberator 
lėktuvai dar kartą puolė ge
ležinkelius.

Mano išvengt gelžkeliy 
darbininku streiką

Paleisti lebaniečiai
I

grįžo į savo vietas
BEIRUTAS, lapkr. 25.— 

Iš kalėjimo paliuosuoti le
baniečiai atstovai šiandien 
grįžo prie savo pareigų. 
Lebanone grįžtama prie nor
malaus gyvenimo prancū
zams besvarstant būdus iš
rišti ten susidariusią krizę.

Susimušus traukiniams 
3 žuvo, 50 sužeista
YOUNGSTOWN, Ohio, 

lapkr. 25.—Bent 3 asmenys 
žuvo ir apie 50 asmenų bu
vo sužeista, kuomet keleivi
nis traukinys vakar naktį 
prie Newton Falls susimušė 
su dviem prekybiniais trau
kiniais. Vienas žuvusiųjų 
buvo jūreivis, kurio lavonas 
taip sužalotas, kad nebuvo 
galima greitai atpažinti.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, lapkr. 25.—Vakar 
di?nos pranešimas sakė di
deli skaičiai Amer i k o s 
“skrendančių tvirtovių' ’ puo 
lė nacių laivų bazę Toulon, 
Prancūzijoje, o Liberator 
bomberiai atakavo Bulgari
jos sostinę, Sofija.

Tai buvo pirma ataka ant 
tos Viduržemio laivų bazės, 
kur prieš metus laiko pran
cūzai nuskandino savo lai
vus. Sofija buvo atakuota 
lapkričio 14.

Dalis bomberių, kurie ata

WASHINGTON, lapkr. 25. 
—Nežiūrint, kad didžiuma 
unijistų geležinkelių darbi
ninkų balsavo streikuoti, pa
tikimi šaltiniai sako streiko 
nebus. Anot unijų viršinin
kų, streikas neįvyks, kad 
duoti Kongresui progos ap- 
svartyti Senatoriaus Tru
man pasiūli'jimą užgirti 8 
centų algos pakėlimo sutar
tį-

ORAS
šilčiau. Gal bus lietaus.

SUŽALOJO DAR IR PENKTA LAIVA 
. Užtiko juos beplaukiant į Bougainville 
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike. lapkr.
25.—Pirmose kovose vande- • 
nyse netoli japonų Rabaul 
bazės Naujos Britanijos sa
loje, lengvieji Amerikos ka
ro laivai nuskandino 4 japo
nų destrojerius, ir penktą 
sužalojo. Laivų kova įvyko 
anksti Padėkos Dienos ryte.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė mūsų laivai užti
ko šešis japonų destrojerius 
tarpe Rabaul ir Bougain
ville, keturis jų nuskandina, 
vieną apgadino, o paskuti
nis apsigręžęs bėgo. Mūsų 
laivai visai nenukentėjo.

Adm. Halsey pranešimas 
sakė priešo laivų nugalėji
mas nedavė japonams iškel
ti savo kareivius iš dažnai; 
bombuoto Buka, į šiaurvaka 
rius nuo Bougainville.

Kova prasidėjo tuoj po; 
vidurnakčio, ir baigėsi kaip 
tik prieš aušrą. Japonų lai
vai plaukė į pietus ar piet
ryčius (į Bougainville pu
sę), kuomet mūsų laivai 
juos užtiko. Manoma tas 
užtikimas buvo netikėtas, ir 
įvyko mūsų laivams patro-

liuojant tarpe Naujos Bri
tanijos ir Bougainville.

Praplėtė pozicijas ii
Tai buvo antra jūrų kova 

prie šiaurės Solomonų. Pir
mam susirėmime, lapkr. 1, 
iš 15 priešo laivų, amerikie
čiai 5 nuskandino ir 4 suža
lojo.

Marinai ir kareiviai prie 
Empress Augusta įlankos 
praplėtė savo pozicijas kuo
ne mylią.

Mitchell vidutinieji bom
beriai numetė dar 44 tonus 
bombų ant priešo lėktuvų 
bazės prie Buka. Bougain
ville pietiniam krante esan
čiuose aerodromuose numes 
ta dar 52 tonai bombų.

Pirmadieny, 30 japonų 
lėktuvų atakavo Empress 
Augusta įlanką. Penki jų 
buvo nušauti.

Prie Halmahera Libera- 
tor bomberiai nuskandino 
8,000 tonų transporto laivą. 
Gasmata, Naujos Britanijos 
pietiniam krante, buvo puo
lama ketvirtą dieną iš eilės, 
kuomet bomberiai numetė 
bombas ant reikmenų krovi
nių.

Rusu pasiuntinys pas Rumunija panaikino 
Japonijos ministerj i maisto racionavimą 
LONDONAS, lapkr. 25.—

Vichy radio pranešimu, Ja
ponijos užsienių reikalų mi
nistras Mamoru Shigemitsu 
priėmė Constantin Smeta- 
nin, Rusijos ambasadorių 
Japonijai vienai valandai. I

Pradėjo atmušti nacius Žitomiro fronte
LONDONAS, lapkr. 25.— trijų rusų pasitraukimų, vo- 

Atsigavusi rusų kariuomenė 
Ukrainoj šiandien pralaužė 
vokiečių kontrofensyvą Kie- 
vo sektory, užmušė 1,500 
nacių ir sunaikino 32 vokie
čių tankus kovoje, kurioje 
rusai pagerino savo pozici
jas pozicijose, kuriose na
ciai iki šiol jiems gręsė.

I

LONDONAS, lapkr. 25.— 
Britų karo ekonomijos mi
nisterija pranešė, kad Rumu 
nija jau panaikino savo mai
sto racionavimo sistemą. 
Tas veiksmas įskaitomas 
kaipo dar vienas įrodymas 
rumunų noro pasitraukti 
Vokietijos.

Tas naujas patvarkymas 
dabar duos rumunams pro
gos dasipirkti kiek tik no
rės visokių maistų, kurie iki 
šiol buvo kraunami į šalį 
dėl Vokietijos. Rumunijoje 
taipgi įsakyta suregistruoti 
visus automobilius, kuriuos 
vyriausybė gali konfiskuoti 
Besarabijos evakuavimui.

Rusams pranešant apie šį 
laimėjimą, vokiečių radio 
sakė naciai užėmė miestą 45 
mylias į vakarus nuo Kiev 
ir kitą 13 mylių į šiaurę nuo 
Žitomiro.

Rusai, tačiau, sakė jų li
nijos atlaikė nacius abie- 
uose t. ^se sektoriuose.

Rusų pranešimas taipgi

I VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Berlyno 

radio stotys šiąnakt ir vėl 
sustojo transliavusios, kas 
nurodo dar kitą ataką ant 
Vokietijos.

IŠ ITALIJOS — Suimti 
vokiečiai belaisviai sako 
jiems buvo įsakyta laikytis 
Italijos fronte iki paskuti
niųjų.

Sąjungininkų lėktuvai ii
vėl atakavo Turiną, industri kalbėjo apie laimėjimus Pri 
nį miestą šiaurinėj Italijoj, peto pelkėse, į šiaurę nuo 

IŠ KINIJOS — Kiniečiai Kievo. kur užėmė suvirš 60 
praneša, kad jie užmušė apie apgyventų vietų. Dniepro 
5,000 japonų prie Chantgeh užlenkime rusai sakėsi už- 
miesto. ėmę dar keturis miestus, ir

j Jš PEARL HARBOR — pasivarė pirmyn Rechitsa ir 
Amerikiečiai marinai ir ka- Gomelio apylinkėse.
reiviai baigė užimti Betio ir Anot pranešimo, žemuti- 
Tarawa salas, Gilbertų gru- niam Kievo fronte vyksta 
pėje. t didelės kovos, bet nežiūrint

kiečiai negalėję pralaužti jų 
linijas.

Pietuose rusai vis labiau 
spaudžia Krivoi Rog ir Ni- 
kopolį, metalų centrus. Vie
na vokiečių radio translia
cija sakė rusų kariuomenė 
prasilaužė Krivoi Rog apy-*
linkėję, bet buvo priversto įgfpjRaj $ak0Sj Va|dU 
pasitraukti. . x

Vokiečiai prisipažino pa-i visą Montenegro kraštą 
sitraukimą iš Kričevo apy
linkės, Baltrusijoje. Mask
vos pranešimas nieko nemi
nėjo apie šį sektorių.

Vokiečių kontroliuojamas 
Vichy radio sakė vokiečių 
sunkioji artilerija bombar
davusi Leningradą, kas gal 
nurodo vokiečių pasistūmė
jimą iš vakarų ir pietų 
šių.

užmušė 22 italus

pu-

BERNAS, lapkr. 25.—Pa- 
kimi šaltiniai praneša, kad 

ašistai teroristai, atkeršy
dami už užmušimą vietinio 
fašistų vado, trečiadieny 
nušovė 22 italus. i

LONDONAS, lapkr. 25.— 
Gen. Draja Mihailovich pra
nešimu, jo vadovaujami čet- 
nikai jau valdo visą Monte- 
negrą ir netolimą krantų 
apylinkę, kas nurodytų, kad 
jie turi suspaudę vokiečius 
prie nestiprių susisiekimo 
linijų prie svarbaus Kotor 
uosto.

Gen. Josip Broz vadovau
jami partizanai, kuriems pa
deda italų Venezzia divizi
jos daliniai, sakoma išmušę 
bulgarų batalioną kovoje 
vakarinėj Serbijoj. Partiza
nai taipgi užėmė geležies 
rūdos kasyklas prie Benj<a- 
luka, vakarinėj Bosnijoj.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Norėčiau, ką nors links- 
aaaus, įdomaus pranešt Pitts 
burgho žinių skaitytojams, 
tačiau šį sykį jokių na vynų 
aesumedžiojau. Pa g a 1 i a u 
northsaidiečius nėra lengva 
bile kuo suįdominti.

Katalikų seimelis, įvykęs 
lapkr. 21 d., South Side, pra
ėjo visai nepastebėtas. Bei
mant gatvės užeigoje tą pa
tį popietį buvo daug įdo
miau. Ten viskas taip sava, 
artima., miela. Ten gyveni
mas tik verda, kunkuliuoja. 
Čia bonus perkama tūkstan
čiais, nepamirštama nei bom 
bėrio. Už tą belmontiečius 
priseina pagirti.

v sustojęs kun. J. Pikutis, 
A. Jurgutis, E. Vasiliauskas, 
Justinas Vaškys, A. Karu- 
žiškis ir Zaikauskas. Šis, pa
starasis, nežinia iš kur at
sirado ir vėl greitai pradin
go.

Visai kita istorija yra ant 
Medley stryto. Ant bonų ir 
bomberių ten neaukojama, 
bet už tai išsijuosus agituo
jama už matušką raudoną
ją ir ambulensus jai perka
ma. Dažnai žmogus pagal
voji, kur tų lietuvių nėra ir 
kokiais jie nevirsta. Moky
tais be mokyklų jie tampa. 
Gaila lietuviško kraujo. Ste
bėtina, kad pas tuos keisto
kus sutvėrimus, viena kita 
katalikė nutraukia. Reikėjų 
nuo jų bėgti, kaip užkrečia
mos ligos.

už-
Tė-

Šiomis dienomis mūsų kle
boną atlankė kunigai drau
gai ir pažįstami: kun. Jo
seph Herdegan, benediktinas 
iš E. Vandergrift su kun. 
Julium Zanevičia. Šis pasta
rasis, yra vikaru belgų pa
rapijoj Moline, III., Psorijos 
vyskupijoje, bet jo gimtinė
yra E. Vanodergrift, Pa. Bu- -kų, bet malonu ir kitiems

Dangun Žengimo parap’.j: 
tuo tarpu gana gerai gy 
vu o j a, tačiau jos negalimi 
pavadinti pažangia parapi 
ja. Skolos tiesa, netari, • bet 
neturi nei mokyklos, nei at 
sakančios svetainės, kur ga
lėtų klestėti parapijos viso 
keriopa veikla. Parapijos pa 
rengimuose jaunimas visai 
nesimaišo su senimu ir pati 
nieko nesugeba surengti baž
nyčios labui.

Yra pas mus jaunimo, ku 
ris mano, kad bažnyčią 
laiko ir finansuoja Šv.
vas. Mūsų parapijos ateitis 
nėra daug žadanti. Ji nuolat 
eis menkyn, kol pagaliau 
taps tarptautiška. Jaunos 
lietuviškos šeimos turėtų rū
pintis, galvoti ir darbuotis, 
kad įsisteigus * savąją mo
kyklą vietoje vaikus siųsti 
pas svetimtaučius ir patiems 
ten eiti. Tai nusikaltimas 
prieš savo kilmę ir 
menę.

I ------------
Bridgeville, Pa.

Šiuo laiku pas savo tėve
lius svečiuojasi mūsų para
pijos kariškiai: Pranas ir 
Walter čebatoriai ir Marce- 
lius Mickūnas. Walter Čeba- 
torius su M. Mickūnų par
važiavo net iš tolimos Ka
lifornijos. Džiugu gimdyto
jams, susilaukus savų vai-

visuo-

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

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

I

GAISRO SUNAIKINTAS WISCONSINO MIESTELIO
CENTRAS

Nežiūrint suvažiavusių ugniagesių iš aplinkinių mies-! 
telių, nepavyko sukontroliuoti kilusio gaisro Oconomowoc, 
Wis., miestelio centre. Daugelis gyventojų turėjo išsikelti 
iš namų. Nuostolių padaryta $250,000.00. (Acme-Draugas 
telephoto)

pasišnekučiuoti su seniai be
matytais, kariška uniforma 
pasirėdžiusiais, jaunuoliais. 
Sekmadieniais prie bažny- i 
čios žmonės spaudžia ranką 
parvykusiems kareiviams ir žmonių ; 
linki jiems visokeriopos Die- linkme. Tautos mirtis 
vo ^palaimos. Tas vyresniųjų 
rodomas prielankumas ir 
nuoširdumas daug reiškia 
jaunam žmogui, einančiam 
kariškas pareigas toli nuo 
savo namiškių.

Lapkričio 21 d. kun. A. 
Jurgutis dalyvavo kataliku 
seimelyje, Pittsburghe.

tvarkyti Dangun žengimo 
parapiją. Naujas klebonas 
išpuošė bažnyčią, sutaisė kle 
boniją, perdirbo salę, įvedė 
centralinį apšildymą, sukėlė 
žmonių ūpą. Visas remontas 
atsiėjo 20 tūkstančių dol., 
bet skolos neužtraukta nė 
vieno cento. Dviejų šimtų 
šeimų parapijoje sukelti to
kį kapitalą reikia didelio su
gebėjimo ir pasiaukojimo.

Sako, kad didžiausį pasi
tenkinimą žmogui duoda tie 
darbai, kurie buvo nudirbt’ 
didelėm pastangom.

i.

Pavyduolio apetitais gina
si pavyduoliai.

Visko po biskį
Gyvename šiurpulingų. į- 

vykių išvakarėse. Raudona
sis slibinas slenka mūsų 

apgyvento krašto 
————~ _____ *^3 H.61S" 

vengiama, užplūdus azia- 
tams Lietuvos žemelę antru 

4 atveju. Nors yra sakoma, 
kad ateitį lemia ne tik fizi
nė jėga, bet ir 
veiksmai: protas, 
siryžimas ir t.t., 
laikais kumštis 
tautų likimą, šiandieną žmo- 

i nija pergyvena smegenų at 
rofiją. Praeityje imponavęs 
teisingumas ir teisėtumas 
dabarties žmogui pasidarė 
svetimas, banalus. Budėki
me. Mūsų tautos mirties a- 
gonija prasideda.

Federacijos apskrities su
šauktas katalikų seimelis 
lapkričio 21 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje pasisakė 
už aukų siuntimą į Lietuvai 
Gelbėti Fondą, jau seniau 
įsteigtą prie Katalikų Fede
racijos. Cis

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvchill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nuduotas šventumas yra 
biauri sielos karikatūra.

Budriko Moderniška Krautuve

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

psichiniai 
valia, pa- 
bet šiais 
sprendžia

Jos. F. Bodrik, loc.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calnmet 7237—4591

Prieš aštuonis metus Pitts 
burgho vyskupas pavedė 
kunigui M i s i u i

DIRBTUVES Tl£StĄi EXTRAI EXTRAI

Neišmeskite savo senų lšdėvėtų 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
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm
vien tik geriausius materiolua. Turime didelį pasirinkimą vi- 
■okių spalvų ir audinių aptraukhnul 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

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

kare 9:30 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

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

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

Bekmadieąyja pagal sutartį.

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik Tlen* pora akių visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regšjimo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas i CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:X0 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 8:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

JPAPGUTiZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M. (

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, 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 Avenue 
arti 47 th Street

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso 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 35th Street

TeL CANaI 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
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.Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuvis kas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MON ARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS *054

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

HE MAKES A SWELLCADET NURSE BŪT SHE1L HAVE TO 
GET OVER SAYING. ’WHAT'S YOURS^MĮSTER ž’"s-- <

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

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Td......... 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.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų Ištaigoje. 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.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, Sec’y. 8296 SO. HALSTED ST

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORG1CIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

Cm
B<
Su r* 
•f

— REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI g
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! |) 

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS Žj
NUOŠIMČIO RATOMS. ('J

LIBPAL EARNINGS

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTDway 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 8210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
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HELP VVANTED — MOTERYS

HELP WANTED

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS 

šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HFT.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpovrer Commission nu 

statymai reikalauja kad daugu 
mas darbininku turi įsigyti Pa 
liuosavimo Raštą (sta lement of 
availabiiity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
powcr Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrtokit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P VVANTED — VYRAI

REIKI
WAREHOUSE VYRU

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL

Atsišaukite į

STEEL SALES CORP
3348 So. Pulaski Rd.

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5249 Shpridan Pd

iki

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

CHARLES GROTNES 
MACHINE VVORKS. INC. 

2111 VV. Lake St.

Džanitorių
Defense Dirbtuvės Cafeterijoj 

Puikios darbo sąlygos. Puiki mo
kestis. Kreiukitės prie Mr. Pope 
(cafeterijoje).

PULLMAN STANDARD CARCO.
130th ir Calumet Harbor

Ar pašaukit BAYnort 3200—Ext. 226

REIKIA
VYRŲ

VVF.T/DFRIT' 
BOILER

IR vvr.i'T niNIN'KŲ 
MAŠINISTE IR 

PAGELBINTNKTT 
MAŠINŲ SPECIALISTŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai.

HENRY PRATT CO.
2222 S. Halsted St.

REIKIA VYRO
nri- 
Pn-

Už džanitorru. ivairių darbu ir 
žiūrėti ma?ą šildymo įrengimą, 
tyrimo nereikia. 40 vai. ę savaitę, 
laikas ir pusč už viršlaiki.

INLAND SUPPLY CO.
4630 VV. Augusta

HARDWARE VYRŲ
ORDERIU PILDYTOJI' 

STOCK KLERKU 
IR PAKERIU

Patyrimo nereikia. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

PL’LVER MACHINISTS 
SUPPLY CO.

JEFFERSON27 N.

REIKIA
DOCK VYRŲ

Pilnam ar daliniam laikui. Jūs 
galite dirbti dvejas ar daugiau 
valandas tarp 2 ir 10 vai. ryto

PAŠAUKITE BOULEVARD 2506

VYRŲ — PATYRUSIŲ
PRIE INTERIOR l'PHOLSTERING

Taipgi
NEPATYRUSIU VYRŲ 

prie abelnu darbų

NATIONAL CASKET CO. 
1911 VV. Roosevelt Rd.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ” į

ARC WELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00 
Ir Bonai Sulis Tsidtrbirno ____ z . \ 

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

°AGET.BTNINKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
' $52.50 IKI $60.00
Laipsniškas Isidirhimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
lOęfc Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS

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

5757 VVEST 65th STREET

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI
Patyrimo Nereikia

Neapriboto Amžiaus 
pradžioje, pastovūs dar- 
transportacija gatvėka- 
atoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. Washmgton Blvd.

VYRAMS
Abelnu Dirbtuvės

Darbų

Visnose 
dalinio

Kiek

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

VALGIS PRISTATOMASGERAS
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS 

GERA LIGONINĖS IR 
APDRAUDOS PLENAS 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

LAUNDREI VYRŲ
Prie ligoninių ir commissary skal- n RAUDOS pienas ir 
bimų. Gera pradine mokestis. Tur. 
būt gana stiprūs atlikti pusėtinai 
sunkius darbus.

Kreipkitės Rnom 310

ILLINOIS CENTRAL
135 E. llth Place

4 
RR

BUČERIO
Patyrusio prie comed beef džio
vinimo ; gera mokestis; pastovus 
darbas; 5 dienos į savaitę. I

HAYMARKET 4000

DOCK VYRAMS
Darbai
Dock vyrams, 
žiemos. Dirbkite

Pastovūs
4 patyrusiems

Prisirengkite dėl 
apdengtoje platformoje kur yra 
geriausios darbo sąlygos Chicagoj. 
Atsišaukite popiečiais asmeniškai.

KLAUSKIT HERB ROBSON

HENNEPIN 
TRANSPORTATION CO.

900 S. Washtenaw.

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. Weber;

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

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui.

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

EASTGATE HOTEL
162 E. Ontario

WARE BROTHERS
—REIKIA—

DRILL PRESS
OPERATORIŲ

—ir—

ASEMBLERS
Prie antros operacijos darbų. 
Patyrimas pageidaujamas bet ne 
svarbu. Laikas ir pusė už viršlaikį.

4458 W. Lake St.

Moterų
Dirbti Defense Dirbtuvėje 

Pastovūs Darbai 

Gera mokestis
šešios dienos j savaitę, laikas 

ir pusė virš 40 valandų.

2310 S. Paulina
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 j mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOTERŲ
IR MERGINŲ

PATYRUSIU PORK TRIMMERS. 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS. ATSIŠAUKIT J

4500 S. TRIPP AVĖ. 
LAFAYETTE 4342 I

REIKIA
TARNAIČIŲ

PILNAM AR D ALINI AM LAIKUI
ATRTŠ^UKFT'E t

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

VYRAI LR MOTERYS ’

VAIKINŲ — VYRU 
MERGINŲ — MOTERŲ 

16 — 60
Maistas dėl ARMY. NAVY ir AL- 
LIES labai svarbu. Jūs galite prisi
dėti pagelbstant vyrus karo lauke 
dirbant

A.RMOUR & COMPANY
Gaminant, Pakuojant ir Lioduojant 
dėl išsiuntimo mėsą mūsų KOVO
JANTIEMS VYRAMS.
Patyrimo nereikia prie mūsų abe’nų 
gamybos darbų. Mes pamokinsim 
kiek reikia. Darbų taipgi randas prie 
mechanical ir maintenance amatų.

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

Mokesties ratą, GERA! Viršlaikis 
prie daugumos darbų. Laikas ir pusė 
virš 8 vai. dienoj ar 40 vai. savaitėj. 
Dirbtuvė centralinėj vietoj ir patogu 
nuo “L” ir gatvėkarių.
HEALTH ir ACCinENT RF.NEFIT 
pienas. GRUPES GYVASTIES A”- . - . . atostogų
pienas visiems darbininkama

Atsišaukite i
ARMOUR & COMPANY 

Employment Ofisą 
43rd & PACKERS AVĖ.

(Atdara 7 ryto iki 5:30 pp.) 
blokai į rytus nuo Ashland Elev-2 ______________

ated tiesiai j ofisą—“Packers Avė. 
Station.”

Jei dabar dirbate prie svarbių 
karo darbų, neatsišaukite.

_____ _______

DIŠIŲ PLOVĖJŲ ir VIRĖJŲ—Sek
madieniais ir šventadieniais dirbti 
nereikia. Patyrusių. Gera mokestis.

Atsišaukite į 
PETER PAN GRILL 

2026 Blue Island Avė.

HELP WANTFD — MOTERYS

ČIA
KURĮ NORITE GAUTI!

RASITE TA DARBĄ

HELP VVANTED — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT W0RKING CONDITIONS
t

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

. APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHlCAGO. ILLINOIS

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM.
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus.

2742 W. 36th PLACE

RENDUOJASI

RENDUOJASI - 
mas kambarys. 
So. Springfield 
Crawford 3966.

- Furnished apšild-o- 
Atsišaukite j 1302 

Avė., ar pašaukite

OPA pakėlė kainas 

už kietąsias anglis
WASHINGTON, lapkr. 25. 

—Kainų administracija va
kar pakėlė kainas už kietus 
anglis apie 62 centus tonui 
Tas pakėlimas padarytas iš
lyginimui angliakasiams mo 
karnų aukštesnių algų. Tais 
sumetimais, vėliau bus pa
keltos kainos ir už minkš
tuosius anglis.

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1943 m.

Chicago, III. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo par. švenč. Panos Mari
jos Nekalto Prasidėjimo no- 
vena, misijos, lapkričio 29 
— gruodžio 8 d.
venalis Liauba, O.F.M.

tėvas Ju-

Pittsburgh, Pa. —• Šv. Vin 
cento par., misijos, lapkri
čio 28 d. — gruodžio 5 d. — 
tėvas Justinas Vaškys, O.F. 
M. ii

Šv.Providence, R. I. 
Kazimiero par., 40 vai. at
laidai, gruodžio 14 — 14 d 
— tėvas Justinas Vgškys 
O.F.M.

Šv. Jur 
moterų rekolekci-

i

Į
Į

Cleveland, Ohio 
gio par., 
jos, gruodžio 17 — 19 d. 
tėvas 
F.M.

Juvenalis Liauba, O

Franciscan Fathers
310 Orchard PI.
Pittsburgh, (10) Pa,

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN'

A HIGH LIGHTS OF G REATEST GAME OF YEAR

Art Guepe (39) Iowa Seahawk back gets away from Creighton Miller (37) and Herb 
Coleman (44) of Notre Dame on his waydown field for Seahawk’s first tcuchdown. 

Notre Dame came from behind twice to tie score in hard fcught battle and made extra 
point in lašt ąuarter to win game. 4-NEA Telephoto)

15 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO «« "smesenys"
Atgarsiai klūbo 
baliaus

Lietuvių Politikos ir 
šalpos klūbo pastarame 
nesiniame susirinkime 
duota sąskaita iš turėto 
bo baliaus spalių 23 d.

Pa- 
mė- 

iš- 
klū

Balius buvo su dovanomis 
Čia noriu paskelbti laimin 
guosius, kuriems teko pini 
ginės dovanos.

Karo bonas — F. Migis 
East Chicagos majorui; pi 
nigais G. Richards — $8.00 
Betty Pikėnas — $5.00; Jo< 
Juriš, Sr., — $5.00; C. Gra 
ham — $2.00; Miss Albine 
Zarinckas — $2.00; A. Kaz
lauskui — $2.00; A. Stepo
naičiui — —$1.00; J. Gra- 
bauckui — $1.00; A. Kuli
kauskui — $1.00; W. Musol 
— $1.00; C. Macy — $1.03; j 
C. Yokui - —$1.00; ir J. 
Harnet — $1.00.

Majoras Migas f ūbo pir 
mininkas A. Steponaitis ir 
ižd. Ant. Kazlauckas save 
dovanas dovanojo klubui, už 
ką jiems reiškiama padėka 
Dėkui ir visiems, kurie pa

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

Gyvenimo taure taptų 
karti iki aitrumo, jai j ją 
neįkristų keletas karčių aša 
rų. (Pitagoras).
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sidarbavo ir parėmė šį pa- 1 
rengimą. Padaryta gražaus 
pelno. Korespondentas

Lankės laivyno karys
Atostogų buvo parvykęs 

mūsų kolonijos jūrininkas 
Juozas Striuzda. Aplankė 
savo tėvelius, gyvenančius 
Garyje, savo sesutę R. Ben- 
neth, 1740 Roosevelt PI., vi
sus gimines ir draugus. Jis 
yra vedęs Anastaziją Solkai- 
tę ir jau turi trijų savaičių 
sūnų.

Juozas Struzdas Amerikos 
laivyne tarnauja kaipo virė
jas. Korespondentė

Lion Mfg. Co. Dirbtuvė Apdovanota
Su Army-Navy "E" Vėliava

Įspūdingose ceremonijose Sherman viešbutyje, anot “Drau
gui” pranešimo, darbininkai ir vadovai Lion Manufacturing 
kompanijos tapo apdovanoti karo vadovybės per Commander 
Eugene E. Paro iš U. S. Navy su labai visti pageidaujama 
Army-Navy “E” vėliava, dėl atsižymėjimo karo reikmenų ga
myboje, karo bonų pirkimo ir kitų patriotinių veiksmų.

* 4
Pirm Įteikimo Army-Navy “E” vėliavos Amerikos Legionie

riai Commonwealth Ėdison Posto, akivaizdoje virš 2,000 dar
bininkų, jų draugų ir Įstaigos viršininkų susirinkusių šiam 
įvykiui, impresyviškai pastatė garbės vietoje Amerikos vėliavą 
laike visos publikos dainavimo tautos hymno. Commander E. 
Paro įteikdamas Army-Navy “E” vėliavą pasakė turiningą 
Įteikimo kalbą. Commander Paro yra U. S. Laivyno herojus 
kuriam Balandžio 3 d. šių metų btivo Įteikta Sidabrinės žvaig
ždės medalis dėl “nepaprastai herojiško ir drąsaus pasielgimo 
kada buvo su submarinų daliniu kuris vežė reikmenis Į Corre- 
gidor laike užpuolimo ir evakuacijos Amerikos personalo iš to 
krašto.”

Po Įteikimo “E” vėliavos, Lieut. Colonel J. S. Harvey iš U.S. 
kariuomenės, įteikė “E” sagutes grupei vyrų ir moterų paskir
tų atstovauti visus darbininkus šios dirbtuvės, šioje grupėje 
radosi Leo Lendt kompanijos seniausia darbininkas ir Mrs. 
Marion Schrubbs, darbininkė, kurios net keturi sūnūs tarnauja 
ginklotose jėgose šios šalies, 
inspekcijos formanas, priėmė 
bin inkams.

Apart Commander Paro ir 
kanti svečiai—Rear AdmiraI 
John Quinn, W. B. Moore, Daniel S. Armstrong, VV. R. Ran- 
denbush; Lieutenants H. L. Klein, A. H. Heist, W. H. Black- 
ledge ir Ensign Elizabeth S. Shelby—visi iš U.S. Laivyno; ir 
Colonel F. C. Walfe, U.S. Army Air Forces.

Romeo Kuklinski naktinio šifto 
sagutes išdalinimai visiems dar-

Colonel Harvey dalyvavo ir se- 
Alex M. Charlton, Commanders

Pirkite pas tuos biznierius, kurie
skelbiasi "Drauge"

Rygoje
(LKFSB Rygoje nuo per

nai metų veikia iš vokiečių 
civilinės administracijos tar 
nautojų sudarytas 
tas, kuris atlieka 
tyrimus air darbų 
mus, atsižve^iant 
čių karo reikalus. To komi
teto darbas apima visą Ost- 
landą, prie kurio naciai pri
skaito ir Lietuvą. Praktiš
kai tą komitetą galima api
budinti kaip planuotoją, kaip 
geriau Baltijos kraštus iš
naudoti nacių tikslams. Tik, 
pakitėjusi karo laimė, gali 
suardyti visus jų planus.

komite- 
ūkinius 

planavi- 
į vokie-

z

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS Penktadienis, lapkr. 26, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South OakJey Avė. Chicago, Iltinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *....................................................................................$7.00
Pusei metų .................................................._................  4.00
Trims mėnesiams ......................................................   2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ............................................ 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................
Pusei metų ..............................................................
Trims mėnesiams ................................................................
Dviem mėnesiams .....................       .
Vienam mėnesiui ...............................................................

$6.00
3.50
1.75
1.Ž5 
.75

Užsieniuose:
Metams ............................ .
Pusei metų .................... ,
Trims mėnesiams ...........
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

$8.00 
4:50 
£50

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo- 
ma.,taį padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarinis pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Tl|. 
Under the Act of March 3, 1879.

Kolumbijos lietuviu memorandumas
(LKFSB) Kolumbijoje gyveną lietuviai to krašto 

vyriausybei įteikė memorandumą, parašytą ispanų kal
ba. Panašaus turinio memorandumus pasiuntė ir USA 
bei Britų vyriausybėms per tų kraštų atstovybes Ko
lumbijoje. Mums pavyko gauti to memorandumo turi
nį, kurs lietuvių kalboje maždaug šitaip skambėtų:

— Lietuvos piliečiai, "gyveną Kolumbijoje, laike šių 
tragiškų valandų, per kurias žengia lietuvių tauta, ma
tydami rusų spaudos prasimanymus, kuri nori įtikinti 
pasaulį dėl Baltijos valstybių autoinkorporacijos (pri
sijungimo) prie Rusijos, vienbalsiai nutarė š. m. rug
sėjo 16 d. pareikšti sekančias rezoliucijas: 1. Lietuva 
nėra viena Rusijos eksprovincija, kaip nori matyti ru
sų spauda ir taip pat nėra valstybė išdygusi tik po ka
ro arba Rusijos revoliucijos metu, bet yra valstybė, 
kuri turėjo savo pradžią XII, XIII, XIV ir XV am
žiais ir tik vėliau, po nesėkmingos sąjungos su T^nki- 
ja, buvo carų imperializmo pavergta 1795 m.; tačiau 
Lietuva nuolat mėgino to jungo nusikratyti. Tai rodo 
1831, 1863 ir 1905 m. revoliucijos. 2. Lietuvos nepri
klausomybė, iškilmingai paskelbta 1918 m. vas. 16 d. 
per tautos atstovus, buvo pripažinta de facto ir de jure 
beveik visų pasaulio tautų, taip pat ir Rusijos, kuri 
taikos sutartyje su Lietuva 1920 m. liepos 12 d. iškil
mingai pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir atsisa
kė nuo bet kokių pretenzijų į Lietuvos suverenumą. Vė
liau, 1926 m., pasirašė su Lietuva nepuolimo sutartį. 
Pagaliau šio karo pradžioje Rusija darė spaudimą į 
Baltijos kraštų vyriausybes, kviesdama sudaryti sutar
tį dėl vienų ir kitų apsaugos, priversdama, kad užleistų 
Rusijai bazes. Komisarų tarybos pirmininkas Moloto
vas vienoj kalboj, perduotoj visam pasauliui, pareiškė 
Rusijos patikrinimą, kad ji gerbs mažųjų tautų laisvę. 
3. Vienok Rusija, nežiūrint tų visų sutarčių ir garbin
gų pasižadėjimų, neva dėl kokios tai tariamos konspi
racijos prieš Rusiją,-po paskelbto 6 valandų ultimatu
mo, perėjo Lietuvos sieną 1940 m. birž. 15 d. Kad pa
slėptų savo smurtą prieš beveik beginklę tautą, darė 
kažką panašaus į rinkimus, kuriuose sąrašai buvo su
daryti svetimtaučių komunistų įtakoje, Per pačius rin
kimus buvo vartojama prievarta. Apgaulingu būdu iš
rinktieji delegatai buvo verčiami balsuoti už Lietuvos 
prijungimą prie Rusijos, prieš visos tautos, o daugelis 
ir prieš savo valią, kaip vėliau buvo pareikšta, pvz., 
Vinco Mickevičiaus. 4. Rusija, okupacijos ir teroro me
tu, padarė daugybę nepateisinamų ir nežmoniškų nusi
kaltimų prieš lietuvių tautą: panaikino privačią nuosa
vybę žemės ir kitų reikšmingesnių dalykų, ūkininkus 
stumdami į kolchozus, nusavino fabrikus, komercijos 
įmones, bažnyčių ir vienuolynų nuosavybes, uždarė vi
sas organizacijas ne tik privatinio, bet ir tautinio po
būdžio, taipgi — kultūrines ir religines. Šimtai žmo
nių buvo sušaudyta, dešimtimis tūkstančių buvo išvež
ta įi Sibirą, kurių tarpe tokie žymŪ3 socialiniu veikimu 
lietuviai, kaip A. Stulginskis (buvęs prezidentas), A. 
Voldemaras, Pr. Dovydaitis, A. Merkys, J. Urbšys (bu
vęs užs. reik, ministeris), keletą kunigų, daug gydyto
jų, advokatų ir kitų profesijų žmonių už vienintelį nu
sikaltimą, kad jie yra patriotai lietuviai. 5. Prasidėjus 
Vokietijos karai su Rusija, lietuviai sukilo prieš ru
sus (vien tik Kaune mirė daugiau kaip 3,000 ir daugiau 
kaip 7,000 buvo sužeista) ne kad padėjus nacių užvaldy
mui, bet kad atstatytų savo paneigtas ir taip barbariš

kai sutryptas teises. Suspėjo sudaryti valdžią ir pa
skelbti nepriklausomybę, bet buvo vokiečių išvaikyti 
ir areštuoti. 6. Nuo 1941 m. birž. 22 d. Lietuva neša 
antrą okupacijos jungą. Iš pradžių vokiečiai davė šio
kias tokias teises, bet vėliau, matydami, kad lietuvių 
tauta nesilenkia tuštiems pažadams, o reikalauja pil
nos teisės į laisvę, pradėjo vartoti savo įprastus būdus, 
kaip ir kituose okupuotuose kraštuose ir gal net žiau
resnius; nesant Lietuvai, ne dėl savo kaltės, Jungtinių 
Tautų tarpe, mano su Lietuva galį daryti taip, kaip 
jiems patinka, be jokios atsakomybės. 7. Lietuva turi 
savo tikybą, kalbą, kultūrą ir rasę skirtingą nuo Rusi
jos. Ji tris amžius (XIII, XTV, XV) kovojo prieš teu
tonų pretenzijas, veržimąsi į rytus. Pastaraisiais, savo 
20-ties nepriklausomo gyvenimo, metais Lietuva džen
telmeniškai atliko visus savo tarptautinius įsipareigo
jimus. 8. Nei viena, nei kita okupacija nebuvo oficia
liai pripažinta jokios demokratinės valstybės. Be to, 
yra ir tebeveikia Lietuvos atstovai visose valstybėse, 
kuriose prieš okupaciją veikė, išskyrus Rusiją ir Vokie
tiją. Lietuvos atstovai, užsieny gyveną lietuviai ir pa
čioj Lietuvoj nacių priespaudą kenčią žmonės deda vil
tį į sąjungininkų pareiškimus.

Turint minty aukščiau išreikštus dalykus, prašome 
Jūsų demokratinę vyriausybę: 1. Kad nepripažintų Lie
tuvos okupavimo nei iš Rusijos, nei iš Vokietijos pusės, 
2. kad susiinteresuotų klausimu priimti Lietuvą į Jung
tinių Tautų tarpą ir kad jai būtų taikomi visi anų pri
vilegijų punktai, 3 kad palaikytų Lietuvos pusę busimo
joje taikos konferencijoje ir naujoje Europos organiza
cijoje, 4 kad jai būtų taikoma Atlanto Charterio ir Va
šingtono pareiškimo dėsniai. Pareikšdami gilią padėką 
draugingos tautos valdžiai ir Tamstai, Ponas Ministeri, 
pasirašome. Delegacijos prezidentas: Stasys Sirutis, na
riai: kun. N. Saldukas, Mykolas M. Tamošiūnas, Grigo- 
rius Feldmanas. Bagota., 1943 m. rūgs. 16 d.”

Tą tekstą Kolumbijos lietuviai įteikė to krašto Užs. 
Reik. Ministerijai ir, per atitinkamas atstovybes, USA 
valstybės dep. sekretoriui ir Britų Užs. Reik, ministeriui.
★

Dėmesio Labdarių Sąjungos seimui
Sėkmingai atlikę vieną gražų darbą — Kražių sker

dynių sukakties Minėjimą, prieš savo akis mes, Chica- 
gos lietuviai katalikai, turime kitą darbą ir rūpestį, 
žiūrėkime, kad ir jį mes atliktume gerai ir sėkmingai.

Čia mes kalbame apie Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos seimą, kuris įvyksta busimąjį sekmadienį.

Labdarių seimas šiemet bus tuo svarbus, kad jis tu
rės nustatyti planus galutinai baigti įrengti lietuvių se
nelių prieglaudą. Kad tuo mūsų reikalu yra susirūpinęs 
ir J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch, galime supras
ti iš to, kad jis mielai yra sutikęs atvykti j Brighton 
Parką ir dalyvauti seimo pamaldose. Toks Jo Eksce
lencijos susirūpinimas ir didelis palankumas turės būti 
mums dideliu paskatinimu dar daugiau padirbėti ir au
kotis kilniam labdarybės darbui — baigti prieglaudą, 
kuri mūsų seneliams yra labai reikalinga.
Į seimą suvažiuokime ne tik tie, kurie esame iš drau

gijų išrinkti atstovais, bet ir kaipo paskiri asmens da
lyvaukime svečių teisėmis. Mūsų dalyvavimas duos dau
giau energijos kruopštiems labdariams ir toliau dirbti 
taip nenuilstamai ir rūpestingai, kaip ir ligšiol.

★

Kalėdos ir paštas
Chicagos ir daugelio kitų miestų pašto viršininkai 

nuolat ragina žmones siųsti saviškiams Kalėdų dovanas 
kiek galint anksčiau. Be to, mes esame raginami net 
švenčių sveikinimus (laiškus ir atvirutes) šiemet iš
siųsti daug anksčiau.

Į tuos paraginimus atkreipkime rimto dėmesio.
Neužmirškime, kad šiuo metu judėjimas pašte yra 

keleriopai padidėjęs. Tuo tarpu darbininkų skaičius paš
te sumažėjo, nes labai daug vyrų iš ten yra pašaukta j 
armiją ar laivyną. Todėl, mažesniam darbininkų skai
čiui tenka daug didesnius kiekius visokios rūšies pašto 
siuntinių per savo rankas perleisti.

Jei paklausysime pašto viršininkų patarimų ir para
ginimų, patarnausime svarbiai valdžios įstaigai ir tuo 
pačiu prisidėsime prie karo pastangų.
★

Operos sukaktis ___
Šiomis dienomis garsioji Metropolitan Opera, New 

Yorke, minėjo savo gyvavimo 60 metų sukaktį, ši ope
ra yra viena geriausių (šiuo karo metu ir pati geriau
sia) pasaulyje. Tame laikotarpy veik nėra buvę pasau
ly garsesnio artisto dainininko, kurs nebūtų dainavęs 
Metropolitan Operoj. Ji visada išsilaikė atitinkamoje 
aukštumoje ir buvo ne tik New Yorko, bet viso krašto 
pasididžiavimu. Mes didžiuojamės, kad šios garsios ope
ros artiste dainininke yra ir viena mūsų tautietė — 
Anna Kaskas-Katkauskaitė. Vargu rasi pasaulyje bent 
kiek žymesnį artistą dainininką, kuris netrokštų patek
ti šion operon. Reikia laukti, kad su laiku ir daugiau 
lietuvių pasieks tos garbės dainuoti Metropolitan Ope
roj.

‘KARIAUJA AN T SAVO ŽEMĖS

Amerikos kariuomenės 465-tas Glider Field Artillery Batalion netoli savo stovyklos 
N. Čarolina valstybėje atlieka manevrus ir ruošiasi tikriems mūšiams. Sklandytuvi- 
ninkai šiame kare lošia nemenką rolę. (Acme-Draugas telephoto)

NAMŲ FRONTAS
PIRK KARO BONUS 
KAREIVIAMS IR PRA
NEŠK JIEMS APIE 
TAI V-MAIL

Nors jau ir per vėlu siųs
ti Kalėdų siuntinius karei
viams, jūrininkams, pakraš
čių sargybiniams, WAC’s 
bei kitiems užjūriuose, bet 
dar yra pakankamai laiko 
pasiųsti jiems V-pašto tar
nyba V-pašto pranešimais a- 
pie karo bonų pirkimą Ka
lėdų dovanoms gali pasiek
ti ir pasieks bet kurią už
jūrių karo vietovę, iki gruo
džio 25 d., jeigu pranešimai 
bus išsiųsti prieš gruodžio 
1 d. Karo Departamentas 
sutvarkė pašto išsiuntimą 
taip, kad giminės ir drau
gai, kurie nepasiuntė Kalė
doms siuntinių, ar kurie no
ri siųsti papildomas dova
nas karo bonais, gali būti 
užtikrinti, kad tie praneši
mai bus jiems įteikti iki 
gruodžio 25 d.

Valstybės Iždas ragina 
pirkti karo bonus kaipo do
vanas netiktai kariams esan
tiems užjūriuose, bet ir li
kusiems Jungtinių Valsty
bių teritorijoje karo tarny
boje. Iždas sako, kad tokios 
Kalėdų dovanos, yra dova
nos ateičiai. Ir tos dovanos 
auga, kadangi bonų vertė 
didėja, kol mūsų vyrai ir mo
terys tarnauja savo kraštui

Toliau Iždas papildomai 
pareiškė, kad karo bonai ka;

po Kalėdų dovana padės su
laikyti infliacinį trūkstamų 
prekių pirkimą, ir taip pat 
bus finansinis ramstis karo 
tarnybos vyrams ir moterims 
sugrįžus į civilinį gyvenimą

KARO BONAI KALĖDŲ 
DOVANOMS

Karo bonai ir ženkleliai 
yra geriausia ir labiausiai 
apgalvota 1943 m. Kalėdų 
dovana. Karo bonai yra “do
vana su ateitimi” kiekvie
nam, kuris juos gauna — 
tai dovana, kuri padės įgy
vendinti kai kurias svajone? 
taikos meto Kalėdoms. Kiek 
vienas karo bonas. kurį mes 
perkame Kalėdų dovanoms, 
tuo pačiu yra dovana mūsų 
kovojantiems vyrams ir vi
sai tautai, o tai reiškia — 
ir duodančiajam. Taip į ka
ro bonus įdėti jūsų doleriai 
eina į kovą kare ir padeda 
palaikyti žem3.s kainas. Ir 
šioms Kalėdoms mes visi tu 
rime asmenišką atsakomybę 
mūsų Kalėdų dovanas pada
ryti kaip galima naudinges
nėmis. Karo bonų dovanoji 
mas yra geriausiai atlikti 
tą mums uždėtą atsakomy 
bę.

DIDELĖS GALIMYBĖS 
MOTERIMS

Jungtinės Valstybės da
bar turi sunkiausią ir di
džiausią darbą savo istori-

Didesni Kauno 
pastatai užminuojami

(LKFSB) Lenkų slaptoji 
radijo stotis SWIT praneša, 
kad bėgdami vokiečiai yra 
pasiruošę sunaikinti visus 
didžiuosius miestus, palik
dami iš jų tik griuvėsius. 
Tarp tokių miestų, kur vo
kiečiai atlieka paruošiamuo
sius darbus sugriovimui, jei 
tektų pasitraukti, slaptoji 
radijo stotis mini Lvovą, 
Kaimą.

joje — tai yra saugus per- >*■ 
kėlimas žmonių ir medžią- ¥ 
gų povandeniniais laivais už- ’ 
terštais jūros keliais į kiek
vieną sąjungininkų kovos 
lauką visame pasaulyje, ku
ris apima mūsų į Italiją be
siveržiančius armijas, bei 
smogimą į japonų jėgas Ra
miojo Vandenyno salose. Ir 
nebus jokio atoslūgio atei
nančiose dienose. Šią dieną 
ir kiekvieną dieną jūrininkai 
palieka sausumos tarnybas 
padėti įtraukti laivus į ak
tyvius karo veiksmus. Vos 
tik jie išvyksta, jų vietas 
užpildo WAVES, kurios įsto
jo dirbti greta mūsų vyrų 
priartinimui pergalės die
nos. Sprendžiami mėnesiai 
yra dar prieš akis ir dar 
bus tūkstančiai vietų laivy
ne, kurias moterys turi už
pildyti — tai karui reikalin
gi darbai, taip pat naudin
gi ir patyrimą suteikiantis 
pokarinėms karjeroms.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
A MENTAL RĘST ? 

FRQM ACTIVITIES THAT 
PRODUCE VVORRY OR 
EVCITEMENT BV THE 
substitotiom of ACTivrriES 
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Rūpintojėlio šalies kančia ir jos poetas
— PUTINUI 50 METŲ. — TREMTINIO POEZIJA APIE 
TĖVŲ ŽEMŲ. — POETO ŽODIS IŠGAMOMS. — 
SKAUSMUI SLAPČIA Į KRUTINĘ UŽĖJUS... — 
PUTINO VIDAUS KOVOS IR... MALDA.

Nepaslaptis, kad rašyto
jas Putinas nuo altorių nu
ėjo į šešėlius. Teisingai ga
bus jo kūrybos vertintojas 
dr. J. Grinius pastebėjo:

— Ką gi padarysi, kad šir 
dis kartais ir šviesius pro
tus lenkia savo pusėn ir klai 
dina...”

tėvy-
savo

auko-

Bet su galutiniu sprendi
mu mes dar turime nesisku
binti; Putinas dar tik šven
čia 50 m. gyvenimo sukak
tį ir mes dar turime laiko 
palaukti, kur jo gyvenimo 
kelias pasineš, turėdami ge
rų vilčių; juk ligšiolinėje jo 
kūryboje mes randame tiek 
daug talentingos poezijos, 
skirtos iškėlimui didžiųjų i- 
dealų — Dievo ir Tėvynės. 
Poeto sukakties proga dau
giau įsiskaitykime į tuos 
posmus.
Lietuva, įkvėpimo šaltinis

Tremtinio kančias pergy
venęs ir tėvynės ilgesį pa
žinęs poetas Mykolaitis-Pu
tinas tėvynėje randa šaltinį 
įkvėpimo savo kūrybai:

— O plaukė tos mintys 
skaisčia j a gija.

Lietuva! tai tu jas gim
dei manyje,

O aš jų kiekvieną žodelį 
vien tau

Į dainų vainiką įpint pa
pratau...

Poetas mato Lietuves var
gus, juos pergyvena:

Tu dūmų juoduės sūku
riuose skendai,

Kankinama skausmo ga
lingo.

O graudūs nelaimės dejo
nių aidai

Be atbalsio sklaidės ir din
go.

Rašytojas nori padėti, gel 
bėti, bet jisai jaučiasi esąs 
ne kardo, o plunksnos žmo
gus, kurs skuba nešti 
nes sūnums paguodą 
daina:

Tačiau tik skundus
j u tylius,

Ne drąsų karingąjį gan
dą skelbėjo.

Man įteikė Viešpats ne

Ramybę širdis pamylėjo.
Karo gaisrų sunaikintoji 
tėvų žemė

Užtat taip jautriai jisai 
tėvynės sopulius aprašo:

Tyrieji upeliai krauju nu
dažyti ;

Aplinkui juodi degėsiai 
vien matyti

Ant lauko duobėto ir pliko.
Karo nuteriotoje tėvynėje 

poetui vaidenasi mirties še
šėliai :

Tiršti šalti mirties ūkai 
Užklojo šalį mūs pilkai.
Linksmai neskamba ten 

daina,
Vien skundžias žemė kru

vina,
Vien kartais varnas su

kranksės
Šiurpius garsus kapų gies

mės.
Poeto akyse vaidenasi iš 

krauju laistytos tėvėnės že
mės išdygusios kančių gė
lės:

Tai tavo, lietuvi, nelaimė 
visa

Sužibo gailių ašarėlių ra
sa;

Tai pervertų kardo širdžių 
milijonai

GILBERT SALYNE AMERIKIEČIAI ĮSISTIPRINA

oawc5 a-inuuris, Kur AmertKos marinai įsupo, Kau įsmusus įsistiprinusius ja- 
kardą, _ kanklius; _  ponus ir sutrumpinus kelią į Tokyo, Japonijos sostinę. Gretimais esamoji Makin sala

jau apvalyta nuo priešo. (Acme-Draugas telephoto)

Palaistė krauju tavo šalį
raudonai.

Tremtinių dejonės
Didžiojo karo uraganui at

ūžiant daugelis Lietuvos 
žmonių išvažiavo į įvairius 
Rusijos imperijos miestus. 
Tarp tūkstančių tremtinių svetimoje šalyje, 
buvo ir Mykolaitis-Putinas, kų linksmybės.

Svetur sukeltus skausmus 
išliesme

Ir grįšim, grįšim silpni, 
išbalę,

Bučiuosim žemę, gaivin- 
sim galią.

Net ir didieji

Rytų Lietuvoje šaudo 
į pasirodančius 
nakčia gatvėje

(LKFSB) Kaip mūsų 
respondentas praneša iš Lon

ko-
džiaugsmai
kaip Vely- dono, Rytų Lietuvoje ir Balt 
nenumaldę gudijoje okupantai įvedė “po

dėl to jis, kentėjusios šir- jo ilgesio — ir tada jam tė- ^jos valandą”: uždrausta
dies jautrumu, pina tremti- vų žemė vaidenas: 
nio likimą su Lietuvos at-1 
gimimu:

Vargingos tėvynės vargin
gi vaikai!

Nekeikime savo skausmin
go likimo!

Mūs-skriaudos, mūs aša
ros, kančios, vargai

Ir slėgiantyB dvasią tam
sybių rūkai, —

Tai sėkla šviesaus Lietu
vos atgimimo.

Poetas supranta lietuvai
tės tremtinės ilgesį ir net 
nori jai nuoširdų patarimą 
duoti:

Sunku čionai užtraukt dai
nelę —

Čionai nėra žaliųjų rūtų.
Žiūrėk bent, graži sesele, 
Kad nors širdy rūta ne

žūtų.
Ištrėmimo sunkumuose jis 

primena galingą ramstį — 
lietuviškąją dainą, nes “su 
daina gi kęst nei kovot ne 
sunku ”. 
kad dar

gyventojams be specialaus 
Čia nieks neišgydys šir- leidimo pasirodyti gatvėje 

dies sužeistos. nuo g Val. vakaro iki 6 vai.
Iš ilgesio nuolat kratinė ryto. Jei ką policija tomie 

VB1^OS valandomis sučiumpa gatvė-
Ir mintys tik skris į tą je ^urį teisę be jokių tyn-

dies sužeistos.

vaitos

šalį,
Kur niūkso šalikėliais 

brolių kapai,
Kur dar jautriau skamba 

Velykų varpai,
Kur sesės dabina darželį 

(Bus daugiau)

mų vietoje nušauti, pride
dant kortelę, jog nušauta
sis sučiuptas bevaikštant 
draustą valandą.

ir-5----8----------

— Londoną jau pasiekė 
knygelės “Fifteen Liųuidal- 
ed Priests in Lithuania ’. 
Jos esančios mielai skaito 
mos.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

— tuomet 100 F laipsniųLIGONIO PRIEŽIŪRA (8)
Kiekviena slaugė, kiekvie- skaitosi normali temperatū- 

na ligonio prižiūrėtoja pri- ra. 
valo žinoti, kaip elgtis su 
termometru, kaip išmatuotų 
ligonio temperatūrą ir su
prasti kūno temperatūros į<- 
vairių laipsnių reikšmę.

Amerikoje kliniškieji ter
mometrai yra vartojami tik 
Fahrenheito tipo, sulaips
niuoti nuo 92 iki 108 laips
nių. Šie yra delikatnūs ins
trumentai; jie greitai su
trūksta ir lengvai sugenda, 
jei nemokėsi kaip juos var
toti. Termometrą reikia tau
pyti ir saugoti nuo sunaiki
nimo, ypač šiuo karo metu., ta žemiau 97 laipsnių,

Prieš vartosiant termo
metrą, galima j|i nuplauti 
šaltame vandenyje ir nukra
tyti gyvsidabrį žemyn, kad 
blizgančioji juostelė būtų že
miau 94 laipsnių. Po kiek
vieno vartojimo, termomet
rą reikia nuplauti šaltame 
vandenyje ir išsterilizuoti 

: antiseptiniame skiedinyje, I 
arba pamerkti spirite valan
dėlei. Niekad neplauk ter
mometro šiltame vandenyje, 
nes termometras susigadins.

- k 
Kuomet termometras re

gistruoja virš 100 laipsnių 
kūno šilimos, tai reiškia kad 
pas ligonį yra arba infek
cija arba nuodų. \Jei termo
metras užregistruoja mažiau 
kaip 97 laipsnius, tai reiš
kia kad pas ligonį randasi 
kraujoplūdis. Pavyz d ž i u i, 
sergant šiltine, ligonio tem
peratūra kasdien vis laips
niškai kyla aukštyn, iki pa
siekia 105 ar 106, ir, jei ant
roje ar trečioje savaitėje li
gonio karštis staiga nukrin- 

tai
reiškia kad nuo šiltinės li
gonio žarnose atsivėrė žaiz
da ir ligonio viduje kraujas 
plūsta. Tuomet ligoniui grę- 
sia mirties pavojus. Taipgi 
dažnai temperatūra nukrin
ta žemiau 97 laipsnių įvy
kus krizini laike pneumoni
jos, arba laike kraujo už
nuodysimo; be to, tas peri- 
jodiškai įvyksta sergant ke
penų uždegimu, arba dru
giui nukrėtus.

Dažnai pasitaiko, kad li
gonio temperatūra nėra pa-

Niekad nekišk ligoakii ter atoviai ^3^. rytmety 
| mometrą į bumą, jei jis la. temperatūra gali būti tokia, 
bai blaškosi ar blūdija, nes i ,.akare kltokla, 0 
tuomet ligonis gali term-o- ty kitokia Tas amulk.
metrą sukramtyti ir aštrius menas yra svarbu žinoti 

i stiklus nuryti. Tokių įvykių tarai, kad galėtų pasekmin- 
1 daug sykių pasitaiko. giau ligonį gydyti. Dakta-

ras juk negali nuo ryto iki 
vidunakčio prie vieno ligo
nio budėti; jis turi desėtkus 
ligonių gydyti. Taigi ligonio 
prižiūrėtojos pareiga yra 
vartoti termometrą bent 3 
sykius į dieną, užrašyti li
gonio temperatūrą ir atvy
kus daktarui parodyti ku
rioje valandoje kiek laips
nių karščio ligonis turėjo.

Yra geras dalykas turėti 
šeimynoje bent vieną ter
mometrą ir mokėti kaip jį 
vartoti.

— Daktarė Jadvyga ža 
kovičaitė Kaune darbuojasi 
savo profesijoje.

MUSŲ NAMŲ FRONTE

Nors

Idūeų namų fronte — ūkiuose, dirbtuvėse, uostuose di
džiuma darbininkų — merginos ir moterys. Darbus jos 
atlieka nei kiek neblogiau krip ir vyrai. Pavyzdžiui, šia
me atvaizde viršuje vienam uoste mergina operuoja kel
tuvą, kuriuo prekės ir įvairios karo reikmenys kraunami 
į laivą, žemiau pietų metu poilsio kambaryje toji pati 
darbininkė koncertuoja. (NCWC-Draugas)

Ir jis gaivina viltį, 
sugrįšim:
vargsiu, kentėsiu, 

bet grįšiu tenai,
Kur tėviškės liko pilki pe

lekai,
Kur meile tesidžiaugė ma

no širdis,
Kur saldžiai prabėgo jau

nystės daliB.
Tenai ant brangių, nors 

skaudžių man griuvėsių 
Iš naujo gyvenimui pama

tus dėsiu.
Arba eilėraštyje “Tėvų 

šalis’’ — jis dar nuoširdžiau 
savo ilgesį ir savo viltis ap
dainuoja:

Ir mes klajūnai, su ryto 
giesme

Pvt. Charles Kuhl su savo žmona Loretta iš Mishawaka, 
Ind., nusifotografavę prieš Kuhl pašauksiant į karinę tar
nybą. Savo laiške jis parašęs tėvams, kad gen. lt. George 
Patton, komendantas Septintosios Armijos, laike kampa
nijos Afrikoj jį mušęs per veidą. Vėliau betgi generolas 
viešai jo atsiprašęs, šis incidentas šiomis dienomis nu
skambėjo per Amerikos spaudą ir net buvo radęs atgarsį 
kongrese, žemiau dalis Kuhl laiško, kuriame jis praneša 
apie incidentą. (Acme-Draugas telephoto)

Į Niekad nekišk į burną ter-
I

mometrą tuojau po to, kai 
ligonis valgė šiltos zupės. ar 
gėrė šiltą gėrimą, nes tuo
met termometras tikros kū
no temperatūros neregis
truos, arba net nuo perdide- 
lio burnoje karščio patsai 
termometras gali sutrūkti.

Termometras dažniausia 
yra dedamas arba į burną 
po liežuviu, arba į grobgalį. 
Rečiau kada yra reikalas 
termometru temperatūrą re
gistruoti po pažastimi arba 
paslėpsnyje. Į grobgalį ter
mometras dedasi mažiems 
vaikams, silpniems ligo
niams ir tokiems kurie blū- 
dija, nes tai yra saugiau. Be 
to, grobgalyj temperatūra 
užsiregistruoja tiksliau nei 
kur kitur.

Normali kūno temperatū
ra yra tarpe 98 ir 99 F Laips
nių. Bet jei termometras y- 
ra dedamas į grobgalį, tai 
Kūno temperatūra registruo- 
sis vienu laipsniu aukščiau,

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas M. F. — Įky
rusis ausyse ūžesys — skam 
bėjimas yra simptomas va
dinamas “tinnitus aurium”, 
kurį kartais galima pagydy
ti, o kartais negalima. Prie
žasčių delko ausyse ūžia yra 
įvairiausių, taigi ir gydymo 
būdai yra nevienodi, ir gy
dymo pasekmės yra nevie
nodos.

*The Fuehrer colis this o strategic retreot •*
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

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

. .. . ■

l/» ■ vi » vi ■ t
Visi uzkvieciami į 
labdarių seimų

Labdarių Sąjungos 24 sei
mas bus lapkričio 28 dieną, 
Nekalto Prasidėjimo švenč. 
Panelės parapijoje, Brigh
ton Park, 2745 West 44 St., 
Chicago, III. Seimas prasi
dės 10 valandą ryto su iš
kilmingomis šv. Mišiomis. 
Dalyvaus J. E. arkivyskupas 
Samuel A. Stritch ir pasa
kys pamokslą. Tai bus isto
rinis seimas. Per dvidešimtį 
tris seimus Labdarių Sąjun
ga niekados nėra turėjusi 
aukštų Bažnyčios dignitarų. 
Seime mes turėsime tokį as
menį, kuris interesuojas vi
sų vargšais ir našlaičiais. 
Mūsų visuomenė turėtų da
lyvauti, kad parodytumem 
jog mes visi esame susirū
pinę savais vargšais. Visos 
kuopos Labdarių Sąjungos 
turi dalyvauti “in corpore”. 
Visus kviečiu. Pasii ūdykime, 
kad mes lietuviai vieningai 
dirbame dėl labdarių ir no
rime. kad senelių prieglau
da būtų baigta. Labai nuo
širdžiai visų prašau susi
rinkti 9:30 valandą, kad iš
kilmingai pasitikti Arkivys
kupą.

Po Mišių bus pietūs vi
siems delegatams ir sve
čiams. Visų prašom daly-, 
vauti pietuose. Po pietų 2 
valandą prasidės seimo se
sijos ir svarstymai, kaip 
greičiau baigti senelių prieg
laudą.

Anastazas Valančius
------------ — ■ .. , , , , . J

Talkon kilniam 
darbui!

Labdarių Sąjunga kuo š r 
dingiausiii dėkoja visiems 
geraširdžiams prisidėjusiems 
prie Labdarių Sąjungos dar
bų. Statome seneliams prie-

glaudą ir norime greičiau 
baigti tą nelengvą darbą. 
Paskola yra pažadėta, bet 
“skola ne rona — neužgis’’. 
Mes, lietuviai tiek jau esa- 
ne įsteigę gražiai gyvuojan
čių parapijų, mokyklų ir ki
tokių įstaigų ir kiek daro
me gero šio krašto valdžia
— milijonus skolinam. Ro
dos, kodėl negalimi būtų la
biau susijudinti ir šitam di
džiai kilniam garbingam dar 
bui. Ta įstaiga bus tikrai 
visiems lietuviams pasidi
džiavimas. Mūsų prieglaudo
je vargšai seneliai galės ra
miau baigti savo dienas ir 
turėdami laiko galės mels-

1 tis už jos steigėjus. Geras 
dalykas — turėsime tikrai 
vieną iš gražiausių vietų dėl 

. išvažiavimų ir piknikų. Ten 
į yra daug vietos — ga;’ės 
nors ir po dešimts draugijų 
vienu sykiu turėti piknikus, 
ir galės dar geresnį biznį I 
daryti svečiuodamies vieni 
pas kitus. O laikui bėgan1 
apie ežerą — miške galima 
bus pataisyti gražus parkas
— geras maudynes ir kito
kias žaismavietes. čia nie
ko nebijodami galėsim links
mintis vasaros laiku ir ta
da galėsim džiaugtis obal- 
siu — važiuojam savas pas 
savus. Mes, lietuviai, pasi
judinkime į labdarių organi
zacijos darbus. Stokim visi 
į talką su gerais norais ir 
tikrai nejusime, kad esame 
nusiskriaudę — būsime dar 
turtingesni, turėdami tokią 
puikią įstaigą, nes kas duo
da geriems darbams, tas ir 
turi. Labdarių organizacija 
šaukia visus talkon.

DIDELIS, PLIKUS, GRAŽUS KALĖDINIŲ KORTELIŲ, BARGENAS UŽ $1.00.

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” 
jau kelinti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoje 
Amerikoje. Kalėdinių kortelių dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais lietu
viškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00. 
Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

i

Labdarių Sąjungos vardu 
kviečiu visus lietuvius, drau 
gijas ir pavienius, gausiai 
dalyvauti rengiamam Lab
darių Sąjungos seime.

Kasparas Yodelis

Wh a t is the best defense 
tuhercutosis ?atjainstI

FJGHTING men say that ai 
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And this holds true in the bal 
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RISIMAS

CHICAGOJE
Roselando, West 
Pullman ir Burside 
draugijų masinis 
susirinkimas

IR APYLINKĖSE

Labdariu 3-čia 
kuopa Ciceroj

Artėjant labdarių seimui, 
rengiamės visu smarkumu. 
Nors centras kvietimo laiškų 
ir mandatų draugijoms labai 
mažai prisiuntė, bet rūpes
čiu klebono kun. I. Albavi- 
čiaus ir kuopos valdybos bei 
narių, stengiamės draugijas 
agituoti, kad kiekviena da
lyvautų seime ir prisidėtų su 
auka, o tuomi padidintumėm 
labdarybės iždą.

IS SPORTO SRITIES
Bus svečias iš armijos 
ir kiti žymūs dalyviai

. Lietuvių sporto šventės 
programa ir svečiai

Lietuvos gelbėjimo reikale 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 28 d., para
pijas svetainėj, 10806 Wa- 
bash Avė., 2:30 vai. popiet.

Tai bus svarbus ir visiems 
lietuviams įdomus susirinki
mas. Kalbės kun. Prunskis, 
L. šimutis, “Draugo” red., 
dr. Pijus Grigaitis, “Naujie
nų” red., Mikas Vaidyla, 

į “Sandaros” red., Sophie Bar 
cus ir Ona Biežienė.

Tarpe kalbų bus ir muzi- 
kalė programa, kurią išpil
dys Kazys Pažarskis, Ona 
Biežienė, Kastas Sabonis ir 
Nasturtų choras.

Lietuvos gelbėjimas yre 
j visų lietuvių bendras reika
las. Visi todėl ruoškimės ge’ 

• bėti Lietuvos žmonėms.

' tė — Frances Baliauskaitė, 
Juozo draugas Jonas — Vin 
cas Samoška, Vaidila — Ka
zimieras Baliauskas, pirm, 
vaidilutė Bronė Pažerskaitė 
— Kūnickienė, antroji vai
dilutė — Bronė Bartaškaitė, 
Lietuvos simbolis Leokadija 
Jonikaitė, nepažįstamasis — 
Vladas Eidietis ir figūra — 
A. Skirius. Režisavo kun. Ka 
zimieras Barauskas, sufle
ravo Antanina Navikaitė ir 
garso efektą tvarkė Pranas 
Bumbliauskas.

Padėkos žodis

Be seimo reikalų, trečioji 
kuopa rengiasi prie gražaus 
vakaro, kuris įvyks sekma
dienį, gruodžio 12 d., Šv. An
tano parapijos salėje. “Ro
žių ir Lelijų” klubas iš Die
vo Apvaizdos parapijos pa
sižadėjo išpildyti gražią ko
mediją. šis veikalas bus sta
tomas pirmą kartą Ciceroj 
Tad, iš kalno kviečiam mi- 

į Lėtą sekmadienio vakarą pra 
Į leisti su labdariais, o tuom 
paremsi te kilnų tikslą ir pa- 

(tys turėsit smagų laiką.
Mirties angelas

Vos kelios savaitės, kaip 
netekom didelio labdarių dar 
buotojo, amžinos atminties 
J. Motekaičio. To neužteko 
— lapkričio 14 d. mirė am
žiną atilsį Juozas Česas. Bu 
vo 3 kuopos valdybos nariu 
per daug metų ir visa širdi
mi dirbo labdarybei. Buvo 
amžinas narys.

Labdarių 3 kuopa reiškia 
J gilios užuoj autos žodį Ele
nai Motekaitienei ir Marijo
nai Česienei, netekusiom sa
vo vyrų. Už abu mirusius 
narius kuopa užprašė šft. Mi
šias ir suteikė paskutini, pa 
tarnavimą.

Viena iš valdybos

Leitenantas Don Blczis, 
gerai žinomas Chicago ris- 
tikas, kuris pagarsėjo visoj 
Amerikoj vardu Don Wint- 
ers ir pastaruosius du me
tus tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj, parvyko į Chi
cago aplankyt savo žmoną

i

Į susirinkimą kalbėti yra 
pasižadėję geri kalbėtojai. į 
dirbantieji bendrai Lietuvos 
gelbėjimo reikale. Bus svar
bu išgirsti jų kalbas.

Visus Roselando ir apy 
linkės lietuvius kviečiame 
dalyvauti.

Rengimo Komitetą:I 
ir sūnų, taip pat gimines ir 
pažįstamus ir ta proga ža-i .v y v, . . ,

dėjo dalyvaut Sporto Šven- į IŠ KldZIlj SKCrdyilIŲ 
tėj, gruodžio 12 d., Dariaus- 
Girėno salėj. Jam bus pro
ga pasimatyt su draugais 
sportininkais, 
nematė. Į Sporto Šventę yra 
pakviesti buvę Lietuvoj A- 
merikos atletai ir atsižymė
ję sporte lietuviai. Bus fut
bolininkų, basketbolininkų. 
plaukikų, bėgikų, šokikų — 
merginų ir vaikinų, taip pat 
ristikų, sunkiojo svorio kil 
notojų, akrobatų, golfininkų 
ir k.

sukakties minėjimo
“Pajūrio aukos” buvo Slf 

kurių seniai At-kų draugovės nariai: naš 
lė — Bene Vančytė, jos sū
nus Juozas — Antanas Pet 
rokas, Juozo mylimoji July-

Geradariams ir giminėms 
už atsilankymą ir dovanas 
dėl mano dukrelės seselės 
Rozanos, kuri darbuojasi mi
sijose Argentinoj, esu labai 
dėkinga. Esu tikra, kad ma- 

, no duktė, kaip ir kitos sese- 
į lės, tenai gyvenančios, bus 
■ labai dėkingos už dovaną 
Kalėdoms. Kaip yra žinoma 
visiems, vargingas ten jų 
gyvenimas.

Dėkoju Okonienei, kuri 
pramogai daug dovanėlių 
aukojo, ir A. Vaišvilienei už 
dovaną. Dėkoju už dovanas 
ir aukas tiems, kurie per 
Okonienę ir Vaišvilienę au
kojo. P. Jakubauskas auko
jo miltų, iš kurių Okonienė 
iškepė gardų pyragą. Pini
gais aukojo: Vaišvilienė $3; 
po $1: Vaicekauskienė, Ma
žeikienė, Naujokienė, Giržai- 
tienė, Gudienė, Jackienė, M. 
V., Urbienė, Praninskienė.

Visiems dėkui už gerą šir
dį., o man ir mano dukrelei 
didelis džiaugsmas ir para
ma. Emilė Ežerskienė

i

Mums Valdžia SAKO
€

■

JOHN MASON
Darius-Girėnas Post No 

271, American Legi-on, ko- 
manderis ir žinomas lietuvis 
ristikas. Sporto šventėje jis 
dalyvaus programoje.

Programą išpildys sporti
ninkai, Ateitininkų draugo
vės lietuviškų šokių grupė 
ir Dariaus Girėno Junior be 
nas.

į

tartienė ir A. Baradienė po 
$2.00. Po $1.00: M. Churas, 
Ona Barisienė, Ona Augoitė, 
Jonas Dambrauskas, K. Mi- 

:sūnas, Barbora Pankauskie-
nė, Petronėlė Atkočaitis, savo tarpe.
Pranciškus Kvederas, Navic
kaitė.

Prie progos noriu pažymėt 
kad Junior beno daugelis 
vaikinų yra besketbolo ra 
telio nariai, kurie pereitą 
metą laimėjo American Le- 
gion Fourth District čempi 
jonatą Chicagoj. Programa 
bus tokių sportininkų, kurią 
visuomenė dar nėra mačiu.

Aukos prieglaudai
Šie asmens teikėsi paau

koti lietuvių senelių prieg
laudos namui baigti: K. 
Lash, 8049 Carpenter St. — 
$100.00. Rapolas Milašius 
pažadėjo $100.00. Barbora 
Sucilla — $5.00. D. Žukas — . 
$3.00. A. Milašienė. P. Vi-

I

Palaikykite tuos biznie 
rius, kurie skelbiasi “Drau- 
kp”

Stengkis atlikt savo pa
reigas taip, kad iš to būtų 
naudos ne tik tau pačiam, 
bet ir visuomenei.

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Kad būtum 
tvarkyk laiką 
=iui ir miegui.

Viską daryk 
pasišventimu.

sveikas, su-, 
darbui, poil-I

I

Gerbiamoji visuomenė pre 
soma neužmiršt gruodžio 12 
dieną atsilankyti Dariaus- 
Girėno salėn.

J. Jakubauskas

Tikėjimas ir dora žmogui 
įduoda gyvenime stiprybę ir 

su meile ir, jėgą.
Paraginkite savo pažįsta- 

------  mus kad jie užsisakytų jdo- 
PIRKITE KARO BONUS! miausią laikraštį “Draugą”.

TftAO

Lom, a coug)> due to a cold—thanks to the sootb- 
ing actioa of Smith Brothen Cough Drop*. 
Smith B r o*. Cough Drop* contain a special 
blend of medicinai ingredient*. blended with 
prescription care. And they Kili COK Or.ly 5# a 
box- K), « niekti chtclu tbnt ticUt.

SMITH BROS. COUGH CROPi
IIACK Ot MfNTHOl—5* C

ri
MARK I

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairį 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. Di-. 
delis pasirin-' 
kimas visokių 
spalvų apdam 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani

s49i
nt 

AUKŠ
ČIAU

U ją

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

Telefonas SEELEY 8760

RuOSEVELT
FURNITURE COMBANY

F 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

7

t
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Penktadienis, lapkr. 26, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS

RAŠO WILLIAMS JAN
KAUSKAS “DRAUGO”
REDAKCIJAI

Atvykau į Havajų salą, 
kur labai šilta ir karšta. Bet 
prie vandens, kur aš dabar 
esu, nėra taip šilta ir karš
ta. Pavakaryje, kai 
keičiasi, nėra karšti. ___
re, apie 6:30 arba 7 vai 
pradeda mėnulis jau 
nuoti aplink vandenį. Yra 
nepaprastai gražu, kai 
žvaigždės spinduliuoja.

Čia gyvenimas man patinka. 
Tik laukuose yra daug va
balų.

Havajų salos žmonės gra
žūs, kai kurie moka labai ge
rai angliškai kalbėti, o kiti 
ne taip gerai.

vėjas 
Vaka-

7
raudo-

Kitą kartą daugiau para
šysiu.

Jūsų WiUiam Jankauskas

Ragina atitinkamai 
įvertinti vedybas

I

Vestuvių varpai
Calumet City. — Lapkri

čio 27 d., 10 vai. ryto lab.i 
garsiai vestuvių varpai su
skambės Šv. Viktoro bažny
čioje. Birūta Ona Preidukė 
ir Anicetas F. Sliekus bus 
surišti moterystės ryšiu.

I
Dievo Apvaizdos 
parapijos žinios

Bendradai 
susirinki-

19 d., mo- 
Į susirin-

Degtinė ir muzika

WASHINGTON, lapkr. 25. 
—National Council of Ca
tholic Women piloomoji ta
ryba vakar sakė šių dienų 
didžiausias reikalas yra at
gaivinti vedybų ir šeimos 
gerbimą. Metiniam seime, 
Taryba priėmė rezoliuciją, 
kurioje pabrėžiama Ameri
kos šeimyninio gyvenimo 
tolimesnį prastėjimą.

Tas, kurs neturi- savo 
monės, bet pasiduoda 
žmonių nuomonei, yra 
gas. Klopstock.

nuo- 
kitij 
ver-

PETRAS VANGELIS
Gyveno; 4 523 So. Francisco 

Ave. Mirė Lapkričio 23d. 1943, 
6:20 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. Kaltinėnų 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
3 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį A ntaniną (po tėvais 
Milaite); tetų Kotrmų Ruzienę 
jos šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, lapkričio 27 
d. 1943 m. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo šv. Panelės 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:

Moteris. Teta ir Gimines.
Laidot. direktorius John F. 

Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Dili Cox, prezidentas Phi- 
ladelphia basebolo (Phillies) 
tymo komisionieriaus teisė
jo K. M. Landis prašalintas 
iš vietos. Cox prisipažino 
Phillies tymas basebolo se
zono metu ėjęs laižybų iš 
pinigų, kurie tymai laimės 
žaidimus. Šitokie betai base- 
bolininkams uždrausta.

(Acme-Draugas telephoto)

Birutės Preidukės tėvai, 
Juozas ir Domicėlė, gyvena 
gražiam savam bungai!ow, 
661 Ingram Ave., Calumet 
City, UI., o Aniceto F. Slic- 
kaus tėvai, Juozas ir Emi
lija, taip pat gyvena savam 
gražiam name, 5016 Baring 
Ave., East Chicago, Ind. Ir, 
turiu pasakyti, kad abeji tė
vai yra geri katalikai, nepa
miršta katalikybės dėlto ir 
vaikus išaugino katalikiškoj 
dvasioj.

Vestuvių puota prasidės 
6 vai. vakare, tautiškoj sve
tainėj, 4912 Wegge Ave., E. 
Chicago, Ind. Kaip girdėjau, 
bus iškilmingos vestuvės.

Pražydo nuvytosios 
gėles

I Chicago Lietuvių Ratelis 
rengiasi prie metinio vaka
ro Lapkričio 27 d. 7 v. v.

Daug sykių rateliečiai y- 
ra pasirodę su vaidinimu ir 
dainomis ir nei sykio publi
ka nebuvo užvilta. Kas tik 
atsilanko į rateliečių vaka
rus, visuomet esti patenkin
ti-

Šį sykį ratelieučiai vaidins 
veikalą iš Lietuvos gyveni 
mo — “Pražydo nuvytusios 
gėlės”. Antroj programos 
daly scenoj pasirodys vienos 
ratelio mergužėlės, nes ber
nužėliai dabar gina savo ša
lies la'isvę. Todėl vienos 
gužėlės turės šokti ir 
nuoti.

Šis pakvietimas, gal,
bus paskutinis. Tad lauksim 
visų atsilankant į Šv. Jur
gio parapijos salę, prie 32nd Į

I PI. ir Lituanica. Ave.
C. L. Ratelis

Lai kelias jiems būna, iš
klotas laimingomis lelijomis.

t

mer 
dai-

jau

PIRKITE KARO BONUS! Į

A
MARY CURWOOD

(po tėvais Kvvainis)

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.
Daug kas kalba apie spau

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

t

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virsminėtu 

antrašu.

•1 ■ 1 ■ 1 ■ -----  — ---- 1 —... r ■ ■ •

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- $ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. $

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ
RANDASI PAS MUS JŪSŲ I 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo k- Darbo, j

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Oftaaa lr Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVE.

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6103

J

Gyveno 539 East 149th St., 
Harvey, III. Mirė Lapkričio 
24 d., 1943. 3:15 vai. po pietų 
sulaukus 30 metų amžiaus.

Gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. James; tėvą, Alexander; 
3 sūn-us—Philip. Robert. ir 
Jerry; seserį Stella Shumack 
ir jos vyrą. Dantei ir jų šei
mą: brolį Alexander Kwaireis 
ir jo moterį Cecelia ir jų šei
mą,; dėdę Juozapą Kwainis; 
pusbrolį Stanley Kwainis ir jo 
moterį Stella ir jų. šeima, ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikis Koplyčioje. 4330 South 
California Ave.

Laidotuvės jvyks pirmadienį. 
Lapkričio 29 d., 1943. Iš kop- 
lyčičos .8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią.. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Tėvas, 
Sesuo. Brolis Būdė, Pusbrolis 
ir Gimines.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

PADEKONE

tA
STANISLOVAS KUKANTIS

Kuris nitrč lapkričio e d. 
1943 m., tr tapo, palaidotas

. Kazimiero kspta... po fš- 
kllnrfne-y pamaldų IMcto Ap- 
veinlos parapijos, bažnyčioje 
lapkričio 11 dienų.

šinomi reiškiame nuoširdžia 
pacV'ką kunigams A. Valan
čiui, P. Cinikai, A. Kandžiui, 
Černauskni ir Angūniii nž at
laikytas gedulingas pamaldas, 
kim. Kandžiui, už. pamokslų 
bažnyčioje ir dal.vvHrimų fca- 
ptaėse. Dčkojcme Varg. Gum
bai už giedojimų l*ažnyčiqjc ir 
atsilankymu j šermenis.

Toliau dėkojame Kun. Pro- 
vin<4jolui K. Kčldalčiui, kun. 
Ig. AJbavičiui, kun. P. Cinikui, 
kun.. A. Kandžiu!, Ir lnm. M. 
Jodkai už atsilankomų j šer
menis.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams ir gėlių avikotojams. .

Dėkojame Amerikos Motini) 
Kareivių Kliūbui |r I.ietnvių 
Keistučio Pašelpiaiana KUūbni 
už gralniešitis.

Dar dėkojame visiems gimi
nėms. kaimynams tr dnrmnrms 
už lankymų pašarvoto vettrmio 
namuose, ir inrofkšųus rmin> 
užuojautos žodžius, dalyvavi
mų bažnyčioje ir tylėjusiems 
J kapines..

Pagalios reiškiame, padėkų 
laidotuvių direktorei Antanui 
M. Pbillip- už tvarkingų lai
dotuvių surengimų.

O tau mūsų brangumai ivtt 
tr tėveli, I.at <^U)rst*MgUHis 
Dievas Suteikia .Amžinų Atflsį.

Ntdiūdę:—
.MOTERIS, DtKTft, StNAl.

T

Tėvų Marijonų 
bių 26 skyriaus 
mas įvyko lapkr. 
kyklos kambary,
kimą atsilankė gražus skai
čius narių. Turėjom daug 
svarbių reikalų aptarti. Kle
bonui kun. Martinkui prita
riant, skyrius nubarė rengti 
arbatėlę Monikos Bukontie
nės namuose, gruodžio 5 d., 
4 vai. popiet.

Visus kviečiam atsilanky
ti. Paremsite gražų darbą.

Skyrius taip pat darbuo
jas, kad kuo skaitlingiau
siai iš mūsų kolonijos da
lyvautų TT. Marijonų 30 m 
darbuotės jubiliejuj, kuris 
bus gruodžio 19 d., šv. An
tano parapijos salėj, Cicero.

Taipgi išrinko atstovus į 
Labdarių Są-gos seimą, ku
ris įvyks Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv. parapijos 
salėj, lapkr. 28 d., ir paskir
ta dovanėlė.

Pranešta, kad šiuo laiku 
serga dvi narės: Ona Vid- 
montienė ir Liudvika Abro- 
maitienė.

Kas tik gal, prašomas 
jas aplankyti.

Skyrius reiškia užuojau 
tos Bukančių šeimynai. Mes 
visi liūdim netekę gero Die

I

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAKTICILAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

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

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

Deunis Molyneaux. 7942 
Ingleside ave.. pranešė pe
reitą sekmadienį policijai, 
jog vagys įsilaužė į jo taver
ną, 7608 Cottage Grove ave., 
ir pavogė degtinės už $400 
vertės ir radiją už $25 ver
tės.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
vo Apvaizdos par a pi jono. 
L?i Dievas suteikia jam am
žiną atilsį. Koresp.

Didžiausia Lietuvių
I

Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MIAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELEY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pnone: LAFAYETTE 8617

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 NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr
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
%

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

IS
W -

*> ggBHKfe-
-

į B:

U

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

r JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
■ AMBULANCE Dieną lr Naktj

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Western Ave., Chicago

Telefonas GROvehill 0142

Si Firma Virš 50 Mėtį
Tos Pačios Šeimos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 M EST 46th ST. Pilone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
MM-TI SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
082-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

ii stotie* WGES (1300), su Povilu šaltimieru.

3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WTST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

i
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Įdomūs gyvenimo įvykiai

Vagis pabūgo dainos; su vilyčia nušovė 
žasi; kas lai nukniaukė riebu briedi

VAGĮ IŠGAZDINO DAINA bos. Kai jis nuėjo, kas tai 
pavogė briedį. Medžiotojas 
apie tai pranešė medžioklės 
wardenuL

Los Angeles, Cal. — J. A. 
Halcomb, gazolino stoties 
vedėjas, įsitikino, jog daina 
“Pistol Packin’ Mama” yra 
gera. Kai banditas į Hal
comb atstatė ginklą, jis už
dainavo: “...padėk pistoletą” 
(lay that pistol down’”) Va
gis pabūgo dainos ir pabė
go.

* * *

DIENA Iš DIENOS MARIJOS GARBEI

JAUNI MEDŽIOTOJAI
Bucklin, Mo. — Jauniems 

medžiotojams nereikia kul
kų. kad nušovus laukinę žą
sį. Williard Finey ir Gerald 
Apel, 12 metų amžiaus jau
nuoliai, nušovė žąsį su lanko 
vilyčia.

PAVOGĖ BRIEDĮ
Albuąuerąue. N. M.— Dr. 

C. A. Cox nušovė riebų brie
dį, užrišo raštelį pažymėda
mas, jog jis jam priklauso, 
tada jis nuėjo ieškoti pagal-

Nuvažiavo klaidingu 
v keliu

Fort Wa-yne, Ind. — Auto
buso vairuotojas tikrino ke
leivių bilietus, kai keleiviai 
lipo į autobusą, einantį
skersai kraštą. Viena mote
ris lipo į autobusą be‘bilieto. 
“Kur tamsta važiuoji?” ■ 
paklausė vairuotojas. “Pa
matyti savo seserį”, — atsa
kė moteris, “ir kas jums rū
pi kur aš važiuoju”. Kai au
tobusas ėmė važiuoti, mote
ris pamatė, jog ne į tą auto- ] 
busą ji įlipo, pamatė, jog 
važiuoja ne ten kur reikia.—

Nesektini pavyzdžiai

Vagystės Chicagoje
Degtinę pavogė

Vagys apkraustė Glad- 
I stone taverną, 9235 Com- 
mercial avė. Vagys paėmė iš 
pin bąli mašinos ir registe- 
rio $24 cash ir pavogė už 
$158 degtinės. Joseph Crys- 
tal, vedėjas, pranešė apie šį 
įvykį policijai pereitą antra
dienį.

.lefono kolektorių ir jį apvo
gė spalių 7 dieną prie 1212 
West 13th str., iš jo pagro
bė $66.

Patrick Sheehan. 77 metų amžiaus, iš Bronx, N. Y., kas
dieną atvažiuoja į Sąjungos Karo Kapelionams Padėti rū- 

— mus New Yorke dirbti rožančių mūs kareiviams. Dėka 
tokių pasišventėlių, iki šiol karo kapelionai yra išdalinę 
kareiviams dykai 392,000 rožančių. (NCWC-Draugas ph.)

I ‘

Skaudi nelaime

Vienas mokinys žuvo, du sužeisti

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............

Dvi moterys apgavo 
sena moterį

Dvi moterys gatvėje pasa
kė Mrs. Louise Cunningham. 
83 metų amžiaus našlei, gy
venančiai 5646 Emerald a v., 
jog jos radusios piniginę, ku
rioje yra $3.100 ir norinčios 
trečią dalį jai duoti, jei ką 
nors užstatys, duos garanti
ją. Toji senutė dviem mote
rim davė $200 ir brangeny
bių už $325. Moterys neat
vyko į sutartą vietą. Taigi 
sene1 ė ne tik nieko negavo, 
bet dar prarado.

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Dideli nuostoliai
Grand Rapids, Mich. — 

Anksti pereitą trečiadienį 
Berkey ir Gay Furniture Co. 
trijuose pastatuose kilo gais
ras. Gaisro metu žuvo vie
nas gaisrininkas. Praneša
ma. jog ugnis sunaikino už 
8500,000 įrankių ir medžia
gos.

j
ta’s aukštesnėje mokykloje, 
6312 So. Oakley avė., įvyko 
nelaimė. Kai susigrudusiai 
ėjo iš koplyčios kokia 140 
pirmamečių mokinių, vienas 
mokinys buvo mirtinai su
žeistas. o kiti du sunkiai su
žeisti.

Capt. Barth Moran. Chica
go Lawn policijos stoties, 
pareiškė, jog susigrūdimas 
įvyko, kai pirmamečiai ėjo 

Į iš koplyčios. Capt. Moran 
pareiškė, jog kunigas Gil- 
man pasakė klasei, jog visi 
gali eiti namo, kurie atliko 
ryto metu išpažintį. Mat bu
vo trijų dienų rekolekcijos. 
Mokiniai išėjo tvarkingai.

Koplyčia yra pirmame 
'aukšte, bet yra septyni laip
tai, kurie veda į prieangį. 
Būrys vaikų pasiekė laip
tus, kas tai paslydo ir pavir
to. į

Trys sužeisti vaikai buvo 
priešakyje ir jie pavirto že
mutiniuose laiptuose. Moki
niai, kurie buvo užpakalyje,

* *

Pavogė kalakutus
Vagys pereitą antradienį 

pavogė iš troko 143 paruoš
tus kalakutus; trokas buvo 
pastatytas prie Randolph ir 
Green str. Troko vairuoto
jas Glen Jaeger, 8 W. Wal- 
ton str., tarnaujantis Cla- 
remont Motor Express kom
panijoje, 309 Sangamon str., 
pasakė, jog vagys taip pat 
paėmė paruoštą teliuką. Pa
vogti daiktai turi $1.500 
verčios.

Norėjo pinigų 

Gudragalviavo, 
bet pakliuvo

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, metinė vakarienė bus 
sekmadienį, lapkr. 28 d. Me
nu bus jauni paršeliai su į- 
vairiais “prismokais”. Prog
rama taip pat bus graži: da
lyvaus,parapijos choras, so
listai, mokyklos kai kurie 
skyriai ir k. Vakarienėj bus 
daug ir svečių iš Chicago.

X C. Barauskas, turįs ne
mažą ūkį Ludington, Mi
chigan, nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas, kuomet tiktai 
atvyksta į Chicago, tai savo 
giminę ir draugus apteikia 
įvairiomis ūkiškomis gėry
bėmis. Taip buvo ir prieš 
pora dienų. Dovanų teko net 
šių žinučių rinkėjui.

X Motiejus Jonavičius, 
3239 S. Lituanica Avė., rim
tas lietuvis ir kilnių visuo
menės darbų rėmėjas, džiau
giasi susilaukęs pirmo sū
naus. Žmona ir naujas A- 
merikos lietuvis Lewis Me- 
morial ligoninėj jaučiasi ge
rai.

X Kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo Panelės šv. para
pijos klebonas, Brooklyn, N. 
Y. praeitą sekmadienį šv. 
Jurgio parapijos salėj buvo 
nuoširdžiai svei k i n a m a s 
townoflakiečių, su kuriais 
prieš pora desėtkų metų 
darbavos ir buvo visų my
limas.

* * «

Apvogė vyrą
James Richman, raštinin

kas, buvo sulaikytas pereitą 
antradienį Halvvood viešbu
tyje, 740 Englewood avė., ir 
iš jo atėmė $8.

* * *

Du nuteisti
Lee Grant Polk, 19 metų 

amžiaus, negras, buvo nu
teistas nuo trijų iki septy
nių metų kalėjiman, ir Sam 
Flenory. irgi 19 metų am
žiaus. negras buvo nuteistas 
nuo trijų iki penkių metų' 
kalėjiman, pereitą antradie
nį kriminaliame teisme už I 
stiprių rankų vagystę. Tiedu pareigūnų pereitą antradie- 
vyrukai sučiupo Henry Kar- nį, jo namuose, Hardin. Jau- 
sten. 3758 Magnolia avė., te- nuolis yra kaltinamas, jog 
--------------------------------------  grąsino pagrobti savo sesers 

trijų metų vaiką, jei nebus 
duodama $250. Jaunuolis bu
vo nuvežtas į Springfield 
prie valdžios komisijonie- 
riaus tardymui.

FBI valdininkas
Hallford pareiškė, jog jau
nuolis pasirašė po pareiški
mu, jog jis pats sau parašė 
laišką ir atsiuntė ketvirta
dienį (lapkričio 18 d.) iš 
Hardin pašto. Tame laiške 
buvo grąsinama jam pačiam 
ir sesers vaikui, jei nebus 
duota -250. Jaunuolis pasa
kė, jog jis tikėjos, kad vai
ko tėvas Leo Simon farme- 
ris, duos jam pinigus, kad 
būtų nuramintas “gengste- 
ris”, ir jis tada būtų už tuos 
pinigus nusipirkęs automo
bilį.

Simon ir jo žmona, Oette’s 
sesuo, buvo smarkiai išgąs
dinti laiško ir tuojau prane
šė valdžios pareigūnams. 
Kai FBI valdininkai atvyko, 
Oettle nusigando, ir po klau
sinėjimo prisipažino prie 
davystės.

Pereitą antradienį St. Ri- • nematė kas įvyko ir stūmės 
pirmyn. Tada suvirto būrys 
vaikų ant pavirtusių vaikų. 
Iš tos priežasties mokinys 
Jhon Patrick Madigan. 14 
metų amžiaus, 7520 Perry 
avė., mirė. Jis mirė netrukus 
po to. kai buvo nuvežtas į 
šv. Kryžiaus ligoninę. James
Lesko, 6008 So. Washtenaw r\ ’ v L L I "J 
avė., ir Rudolph Cizmar, r TI6S0 0011103 11616100 
2341 Canal str., Blue Island, marinui kairfi laičira 
abu 14 metų amžiaus, buvo 
sužeisti. Kunigas Gilman vi- rašyti motinai 
sus tris mokinius tuojau nu
vežė savo automobiliu į ligo- • S. oro jėgos Bougain- 
ninę. ;----- • —-------------- --  -

Springfield. III. — Wilfred 
Merle Oettle. 20 metų am
žiaus, buvo areštuotas FBI

Fred

i

ville. — Vienas marinas ra
šė savo motinai laišką, bet 
laiško nespėjo baigti. Laiš
kas pradėtas rašyti taip: 

.! “Mylimoji motina, aš jau
čiuosi gerai. Mes gauname 
reguliarų maistą” —

Šis laiškas buvo rastas ne
baigtas ir nepasirašytas po 
marino lavonu. Marinas bu
vo iš Vidurvakario, miestas 
nepažymėtas.

Bomba sprogo Puruata sa
loje, prie karalienės Augus- 
tos įlankos, kai japonai už
puolė iš oro, ir marinas bu
vo staiga užmuštas. Jis ne
spėjo baigti rašyti laiško sa
vo mielai motutei.

Apie tai buvo gauta žinia 
lapkričio 23 dieną.

X Edvardas Nausėda, jau 
niausiąs sūnus a. a. Izido- 

I riaus ir Antaninos Nausėdų, 
j buvo parvykęs namo trum
pų atostogų. Jis kariuome
nėj tarnauja inžinierių kor
puse. Viešėdamas papasako
jo įdomių dalykų, pavyzdžiui, 
kad Amerikos kariuomenės 
inžinieriai taip išsimiklinę, 
kad per šešias minutes pa
stato “pontoon” (laivelių) 
tiltą per 150 pėdų pločio u- 
pę. Gi tam tiltui nuimti ima 
tiktai penkias minutes.

Žuvo mergaitė 

Ir vėl skaudi gais
ro tragedija

Dviejų metų amžiaus mer
gytė žuvo jos tėvai ir bro
liukas buvo sunkiai sužeisti 
pereito trečiadienio rytą, kai 
ugnis sunaikino Edvvard 
Monreal, 35 metų amžiaus, 
keturių kambarių namą, 
esantį 10310 Parkside, Oak 
Lavvn.

Pereitą 
žinių, jog 
Anna. 29
mirties. Sūnus Robert. 8 me
tų amžiaus, taip pat buvo 
sunkioje padėtyje. Monreal 
buvo sunkiai sužeistas, bet 
ne taip pavojingai, kaip 
žmona ir sūnus.

Tai yra antra tokia skau- kės teisme prieš Mr. ir Mrs. a-i_ 4.:___ .-i-
Vie-

By Irv Tirman

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Hiverything in the line of 

Furniture

I 
trečiadienį buvo! 

Monreal’io žmona 
metų, buvo netoli

NAPPY
NOW GIT THIS , PUNKS?

y this joint mušt be full with I 
COPS BY NOW, SO WE GOTTA 
MAkE a BREAk/SEE ? YOU, 
SLIMY, SLIP OUT AN' TfLL MONK 
NOT TO BRiNG TM' TRUCK AROUN? 

I LL GO AN' SEE IF TmEM BRATS 
| ISOKAY* WE MAY NE E D THFm 

GETAWAY'

WELL,I’LL BE—- 
ANO RiGHT UNDER 
OUR NOSES/BENSON, 
GET THE MEN TOGETHER

WERE GOING DOWN/

Nori $40,000

UESAUSKAS I

BEGORRAH MOIKE.' 
AN’ I'M THINKIN' 

YE'O BEST BE TAKIN’ 
YER GUN ALONG/ 
THEY TELL ME

thege boys PLAY 
VE RY ROUGH--YOU 

KILARNEY CRACKPOT/

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Mrs. Lee Markovitz. 4459 
Greenwood avė., iškėlė pe
reitą antradienį bylą apylin-

CER A

Nelaimė ežere
Neenah. Wis.— Donald H. 

Roberts. 49 metų amžiaus, 
mirė nuo sušalimo pereitą 
antradienį, kai jo laivelis ap
sivertė Winnebago ežere, ne
toli Neenah. kur jis medžio
jo-

iš-

Apvogė krautuvę
Joseph Canio, 2644 West 

Jackson, pranešė, jog vagys 
iš jo krautuvės pavogė du

Nelaimė kelionėj
Sacramento. Calif. - 

na moteris ir du vyrai buvo
užmušti ir 14 kitų keleivių 
buvo sužeista pereitą trečia
dienį po vidurnakčio, kai su
sidūrė autobusas ir automo
bilis. netoli Roseville, šiaur

ys ryčiuose nuo Sacramento.

^HE POLICE DISCOVER THE TRAP-DOOR.'

di tragedija. Anksti pereitą Louis Rosengard. kurie gy- kumpius ir 28 svarus svies- 
antradienį gaisre žuvo John vena tu0 pačiu adresu. Mrs. Įto; nuostolių padaryta už
Hoogewoning. 48 metų am- Lee Markovitz nori gauti $239. Warren’ave. policija
iraus, šeši vaikai, kai ugnis $40,000 už tai. kad Rosen- trečiadienį ieškojo
sunaikino jo namą. 203rd ir gard’ų šuo jai įkando ir ap-1 vagių
Volbrecht rd., Bloom apylin- draskė abi kojas ant laiptų
kėje. j lapkričio 1 dieną. i

3T LOOK NOW.' YOU KIDS 
JES' BE NICE AN' QUlET AN 
EVERYTHING'LL BE OKAY.'

SURE NOW, 
AN' IT'S A5HAMED 
O'MESELF OI 
OUGHT T'BE.' 
PLAYIN"FOLLER 
TH' LEADER' 
AT ME AGE.'

Nušovė briedį
Albuųuerųue, N. M.—Mrs. 

Nora Caverley nesijaudino, 
kai ji nušovė didelį briedį, ji 
yra veteranė. Tai buvo sep
tynioliktas briedis nušautas 
jos
amžiaus gyvenime. Apie 
buvo sužinota lapkričio 
dieną.

X Mykolą ir Julę Paukš
čius šiomis dienomis aplan
kė garnys: paliko sveiką du
krelę. Džiaugiasi tėvai, ne
mažiau džiaugiasi ir Mali
nauskienė sulaukus anūkė
lės.

septyniasdešimt metų
tai
21

Kovos laivas
Kovos laivui, kuris 

35.000 tonus svorio, 
75 tonų gumos.

Teresė Snarskaitė, 610
88 St., duktė So. Chi- 
veikėjų (A. Snarskie-

X 
East 
cago 
nė yra “Draugo” nuolatinė
korespondentė) šiuo metu 
sunkiai serga.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj prasidėjo metinis pa- 
rapijonų lankymas — kalė
dojimas. Parapijonai džiau
giasi kunigo ir vargoninin
ko apsilankymu ir nuošir
džiai visi priima.

X Aleksandras Diakas, 
726 West 18 St., šiomis die
nomis pašauktas ir išvyko 
į kariuomenę. Yra vedęs ir 
turi du vaikus. Jis ir jo žmo
na paeina iš Lietuvos Ra
mygalos parapijos.

X Ona Ūsienė, 2224 West 
23rd Place, motina J. Ūso, 

turi Aušros Vartų parapijos cho-
reikia ro pirmininko ir veikėjo, jau 

kelinta savaitė, kaip serga.
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