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AMERIKOS KARIAI
B-29 Lėktuvai Vėl Puolė Nagoya 

Fabrikus ir Hankow Sritį, Kinijoje

TRATAKUOJA NACIUS
YVASHINGTON, gmod. 18. 

—Dj Superfrotress lėktuvų 
daliniai, kiekvienas jų apie 
100 skaičiaus didumo, va
kar tuo pat metu atakavo 
Nagoya, didžiausįi Japoni
jos lėktuvų gamybos cen
trą, ir Hankow, vieną did
žiausių priešo bazių Kini
joje.

Amerikiečiai numetė šim
tus tonų bombų ant Nago
ya antrą kartą per šešias 
dienas.

Nepranešta apie taiki
nius Hankow srity, bet ma
noma jie buvo įrengimai

pakrantėje, kur japonai tu
ri reikmenų sandėlius savo 
kariuomenei Kinijoje.

Tokyo radijo sakė keli 
B-29 daliniai skrido virš 
Kyushu, pietinės Japonijos 
salos, bet neminėjo jų des- 
tinacijos.

SAIPAN, sala, gruod. 18. 
—Nuotraukos parodo, kad 
Hatsudoki fabrikas Nagoya 
mieste buvo sužalotas daug 
daugiau negu anksčiau ma
nyta, tačiau komanda pa
brėžė, kad tas fabrikas dar 
galįs veikti.

Galės, vyriausias “Catholic Oigest” rdeaktorius, veda klausimų ir atsaky- 
i mų programą per radijo stotį KSTP kas sekma dienio r

Kun. Louis A. „
rytą.' Čia kunigas matomas su šešiais da

lyviais, kurių kiekvienas yra iš kitos mokyklos ar parapijos. Klausimai ir atsakymai daug vaiz
džiau perstato katekizmą. ______ Į _________  (N. C. W. C. — Draugas)

1-oji Armija Atsisuko Prieš Nacius; 
Abiejų Pusių Lėktuvai Dalyvauja

U, S. Kariai Tvirtai Laikosi Mindoroje
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinucse, gruod. 
18.—Amerikos kariai tvirtai 
įsisteigė Mindoro saloje ir 
inžinieriai skubiai paruošia 
aerodromus mūsų lėktu
vams.

Vėliausiu raportu, ameri
kiečiai pasivarė 12 mylių 
nuo kranto, kuriame išlipo 
penktadienio ryte. Užtikta 
tik maža opozicija. U.S. ka
riai valdo strateginius kal
nus ir įsteigė plačias lini
jas šešias mylias už San

Jose miestelio.
Leyte saloje, pietryčiuo

se, amerikiečiai apėjo japo
nų Yamashita liniją pieti
niam Ormoc koridoriaus ga
le ir susijungė su amerikie
čių jėgomis šiaurėje.

Amerikos lėktuvnešių lėk
tuvai smarkiai atakuoja Ma 
nila apylinkę, tuo padėdami 
pėstininkams Mindoro sa
loje. Ketvirtadieny, penk
tadieny ir šeštadieny ame
rikiečiai sunaikino bent 435 
japonų lėktuvus.

Laiko Naujų Linija Italijos Fronte

JAV Laivai Plaukia 
Šulu Jūroje—Tokyo

NEW YORKAS, gruod. 
18.—Japonų pranešimas sa 
kė “didelis” Amerikos lai
vyno dalinys įplaukė į Šulu 
jūrą Philippinuose, ir spėjo, 
kad galima laukti kito iš- 
laipdinimo, gal Uuzon salo
je.

Anot Tokyo, JAV jėgos 
Philippinuose ‘ ‘matomai pla 
nuoja įsiveržti į kitas apy
linkes” iš bazių Mindoro 
saloje.

Laukia FDR Kalbos 
Užsieniu Reikalais

YVASHINGTON, gruod. 18.
—Čia manoma; kad Prez. 
Rooseveltas greitu laiku 
kalbės į pasaulf per radijo,

Naujos Naciu Bombos 
Krenta ant Fronto

SU 9 ta JAV ARMIJA, 
Vokietijoje, gruod. 18. — 
Vokiečiai pradėjo bombar
duoti vakarinį frontą na"-

paaiškinti Amerikos nusi- ju ‘.‘V ’’ ginklu, ir bombar
duoja užpakalines sritis dic 
ną ir naktį.

Nepranešta, kas tas nau
jas ginklas būtų.

Vyriausias štabas Pary
žiuje sakė lakūnai sakėsi

statymą užsienių reikalais.
Administracijos viršinin

kai sako mūsų santykiai su
Anglija yra geri, nežiūrint 
Min. Pirm. Churchill inti- 
macijos, kad Rooseveltas

PARYŽIUS, gruod. 18 —

Gen. Hodges 1-oji JAV ar
mija pradėjo kautis su ata
kuojančiais nacių pėstinin
kų ir šarvuočių daliniais 
Belgijoje ir Liuksemburge 
Šios aršios kautynės gali 
būti vienos šio karo lemian- 
čiųjų.

Berlyno pranešimas sakė 
vokiečiai plačiu frontu per
ėjo per šiaurinį Liuksem
burgą ir artinasi prie Liuk- 
semburgo-Belgijos sienos. 
Sąjungininkų valdomas ra
dijo Eindhovene, Olandijo
je, sustojo transliavęs be 
jokio paaiškinimo.

Raportas sakė padėtis 
fronte esanti kolkas neaiš
ki. Dėl tos priežasties vy
riausias štabas nutarė ne
skelbti jokių žinių apie prie
šo įsiveržimą ir amerikie
čių žygius nacių atmušimui.

Vienuolika šimtų lėktuvų 
skrido iš Anglijos į 1-mos 
armijos frontą atakuoti tris 
geležinkelių centrus, per 
kuriuos naciai siunčia reik
menis į frontą.

Vokiečių lėktuvai vis dar

padeda savo jėgoms ant že
mės

Vieno korespondento pra
nešimu, naciai, puldami a- 
merikiečių linijas su apie 
90 tankų, padarė bent dvy
liką pralaužimų. Jis pareiš
kė, tačiau, kad amerikiečiai 
daugely vietų atsilaiko prieš 
nacių atakas.

Nacių komanda taipgi 
saugiai pranešinėja, ir sakė 
ji taipgi sulaiko naujųjų 
veiksmų smulkmenas.

Trečios armijos fronte 
raportai sakė vakar paste
bėta iki šiol didžiausias 
priešo traukinių judėjimas, 
iš ko daroma išvadų, kad. 
greitu laiku prasidės kitos 
vokiečių atakos.

Britų pranešimai iš šiau
rinio fronto sakė Labai daug 
nacių lėktuvų skraidė virš 
Aacheno srities.

Alsace lauke nacių kon
tratakos perėjo per tris kai 
mus Colmar ir Selestat sri
tyse.

Gen. Eisenhower štabas 
sakė sąjungininkai imasi 
žygių prieš nacių ofensyvą 
ir nėra ko išgastauti.

Naciai Užmušė U. S. Belaisvius

ROMA, gruod. 18.—Aš- į 
tuntos armijos kariai laiko 
liniją pagal Senio upę, kuri 
eina penkias mylias pietuos 
na nuo Bolonijos-Rimini 
vieškelio.

Pietinę linijos galą laiko 
lenkai kariai, kurie vakar 
užėmė Limisano ir Gasette.

šiaurėje kanadiečiai pa
sivarė pirmyn netoli Bag-

nacavallo, o kiti aštuntos 
armijos daliniai baigė išva
ryti nacius iš Faenza. Pra
nešimas sakė izoliuotos prie 
šo kišenės dar laikosi to 
miesto šiauriniam krašte.

Nuo ofensyvos pradžios i 
vakarus nuo Montibe upės 
dvi savaites atgal, kanadie
čiai suėmė daugiau negu 
11,000 nacių belaisvių.

Amerika Sutinka Lenkijos Skaldymui, 
Jeigu Tas Lenkams Bus Priimtina

Japonai Gali Grįžti į
Vakarines Valstybes

SAN FRANCISCO, gruod. 
18.—Armija atšaukė savo 
draudimą japonams gyven
ti valstybėse vakariniam 
Amerikos krante, ir lojalūs 
japonai leidžiami grįžti į 
savo namus iš internavimo 
stovyklų, kur jie išbuvo 
pust rečius metus.

Kai kurie valdininkai pa
reiškė, kad tas japonų grį
žimas prives prie riaušių, 
bet armija sakė ji nesitiki 
didesnių incidentų.

užgyrė Anglijos žygius Len matę “sidabrinius kamuo- 
kijos sienos, Graikijos ir liūs” virš Vokietijos pra- 
Italijos reikaluose. eitą savaitę. Nežinia ką tie

Manoma taipgi, kad ki- kamuoliai daro, bet spėja- 
tam didžiųjų valstybių su- ma, kad tai bus apsigyni- 
ėjime gali dalyvauti ir De mas prieš lėktuvus arba 
Gaulle, kaipo didelės vals- kas nors tokio, kuris trukdo
tybės atstovas.

Manoma Churchill 
Sakys Radijo Kalba

LONDONAS, gruod. 18.— 
Yra galimybės, kad Minis-

sąjungininkų radijo 
siekimui.

susi-

Britai Spaudžia ELAS 
Jėgas Graikijoje

ATĖNAI, gruod. 18. — 
tras Pirm. Churchill ryt IBritai kariai Padėjo dide
dieną pasakys trečią kalbą 
parlamente gynimui savo 
nusistatymo, tikslu numal-

lę -ofensyvą prieš ELAS jė
gas Atėnuose, ir greit užė
mė ELAS tvirtovę ant vieš-

YVASHINGTON, gruod. 18. 
— Formaliam pareiškime 
Valstybės Sekr. Stettiruus 
pareiškė, kad Amerikos vy
riausybė nestato kliūčių 
susitarimui dėl Lenkijos sie
nos pakeitimo, “jeigu tokia 
sutartis būtų priimtina vi
soms suinteresuotoms vals
tybėms.”

Stettinius pareiškimas sa 
kė jeigu tokios sutarties 
pasėkoje Lenkijos vyriausy
bė ir žmonės nutars per
kelti gyventojus — kaip 
Churchill minėjo savo kal
boje Lenkijos reikalu—tai 
J.A. Valstybių vyriausybė, 
drauge su kitais kraštais, 
padės kiek tik galės tokiuo
se perkėlimuose.

Pareiškimas nepaaiškino 
kaip tokia sutartis būtų ga
lima padaryti su dabartine

Lenkijos vyriausybe Lon
done, kuri griežtai atmetė 
rusų pasiūlymą, čia įskai
toma. kad numatoma tokia 
Lenkijos vyriausybė, kuriai 
būtų priimtina rusų siū1©- 
ma siena.

Stettinius pakartojo pa
reiškimą, kad Amerika sto
ja už “stiprią, laisvą ir ne
priklausomą Lenkijos vals
tybę. su teise žmonėms tvar 
kyti savo vidujinį gyveni
mą kaip jie nori.”

Jis taipgi pakartojo Ame 
rikos nusistatymą palikti 
sienų išsprendimo reikalus 
iki po karo, ir negarantuoti 
jokių valstybinių sienų.

KARO BIULETENIAI
— Amerikos submarinai 

nuskandino 33 japonų lai
vus kurių 4 buvo karo lai
vai.

—Amerikos lakūnai su
daužę 95 nacių tankus va
kariniam fronte.

—Septintoji JAV armija 
jsiveržė tris mylias j prie
šakines Siegfried linijos po
zicijas.

—Visi B-29 lėktuvai sau
giai grįžo iŠ atakų Japoni
joj ir Kinijoj.

šinti besitęsiančią kritiką 1 kelio einančio per Phaleron 
Anglijos programo Graiki- * Kalamaki aerodromą
joje, Italijoje, Lenkijoje ir 
kituose išlaisvintuose kraš
tuose.

Buvo manyta Churchill 
kalbės per radio vakar, bet 
jis paskutiniu momentu 
nutarė to nedaryti, kadan
gi daj- negalėjo pranešti, 
kad krizė jau baigta Grai
kijoje.

ORAS

Apsiniaukus. Truputį šil
čiau.

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: ftv. Ne- 

mezijus; senovės: Gerdvilis 
ir Rymantė.

Gruodžio 20 d.: ftv. Do
mininkas; senovės: Grožvy- 

Jlis ir Mite.

I'M SAYART / 
FINI5HED 
MY

I §HOPPING,

Britų šarvuočiai jau va
žinėja keliu iš Atėnų į Pi- 
raeus.

Stiprūs ELAS daliniai 
tuo pat metu atakavo britų 
štabą ir Averoff kalėjimą 
kuriame randasi skaičius 
politinių belaisvių.

Gali Perimi Ward & Co
YVASHINGTON, gruod. 18. 

—War Labor Board pirmi
ninkas W. H. Davis įspėjo 
Montgomery Ward & Co. 
kad tęsimas valdžios ne
klausymo “gali užtęsti k a 
rą.” Priminta, kad kiti darb 
daviai panašiuose atsitiki 
muose pasidavė WLB nuta 
rimams.

Manoma jeigu firma ne
paklausys ir dabar, valdžia 
perims streikuojamas krau
tuves.

AMERIKIEČIŲ STOTIS 
Belgijoje, gruod. 18. — Iš 
pykčio verkdami, saujelė 
amerikiečių karių pasakojo 
kaip nacių tankų jėga kul
kosvydžiais sušaudė apie 
150 amerikiečių, kurie buvo 
nuginkluoti ir suvaryti į 
vieną lauką nacių ofensy
vos pradžioje.

Tas amerikiečių būrys 
buvo artilerijos obzervaci- 
jog batalijono dalinys, kurį 
nacių šarvuočiai sugavo 
prie vieno kryžkelio. Ame
rikiečiai neturėjo didelių 
ginklų ir turėjo pasiduoti.

Naciai juos nuginklavo, 
iškratė ir pasiėmė laikro
dėlius ir kitus dalykėlius, 
tuomet suvarė amerikiečius 
į lauką. Vienas nacių pradė
jo šaudyti į amerikiečius. 
Tuomet šarvuočiai paleido 
kulkosvydžius į juos. Po to, 
naciai kariai su revolve
riais nudėjo visus tuos, ku
rie dar buvo gyvi.

Apie 20 amerikiečių kri
to žemėn kuomet prasidėjo 
šaudymas ir nudavė esą 
negyvi. Kuomet naciai nu va 
žiavo kitur, jie atsikėlė ir 
bėgo atgal į amerikiečių 
linijas.

Atsinaujino Grumtynės už Budapeštą
LONDONAS, gruod. 18.— 

Rusams įsiveržus į nacių 
linijas penkias mylias nuo 
Budapešto, kautynės už 
Vengrijos sostinę prasidė
jo iš naujo.

Nacių pranešimai kiek 
anksčiau sakė nacių gyni
masis privertė rusus “at
šaukti” Budapešto pučia
mą.

Maskva sakė pralaužimas 
buvo padarytas centre sep
tynių mylių linijos einan
čios iš Alag į Bolnoka kal
ną.

Rusai užėmė Fot, pusšeš- 
tos mylios į šiaurryčius nuo 
Budapešto, ir Mogyorod, 
apie mylią toliau į pietry
čius. Nakties metu naciai 
traukėsi atgal į Peštą.

Kiti rusų daliniai veržiasi 
arčiau Vengrijos-Slovakijos 
sienos. Jų keleriopas žygia
vimas sugavo tūkstančius 
vokiečių Bukka kalnuose ir 
gręsia Kassa geležinkelių 
centrui Slovakijoje.

1,300 Britu Lėktuvu
Puolė Naciu Miestus
LONDONAS, gruod. 18.— 

šimtai Amerikos bomberių 
skrido Vokietijon, kad tęs
ti britų lėktuvų pradėtas 
atakas ant nacių miestų.

Vakar naktį 1.300 Angli
jos lėktuvų. Amerikos nai
kintuvų lydimi, numetė apie 
7,000* tonų bombų ant Miun
cheno, Ulmo ir Luisburgo 
miestų.
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Sportas lietuviu tarpe prieš 30 metų 
ir dabar

KATALIKŲ RADIO 
VALANDOJE ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHIIA., PA. drabužius į Port Richmondo Gruodžio 5 d. rašančiam 

sekšyną. Ar jis vežė vien įjuos žodžius teko reikale

Rašo J. Jakubauskas
Pabaigoj 1914 metų aš 

pradėjau domėtis sportu, 
tat noriu prisiminti, koks 
sporto veikimas buvo tada 
ir dabar lietuvių tarpe.

Per tuos metus lietuviai 
atletai padarė didelę pažan
gą sporto veikime ir daug 
nuveikė.

Populiarizavime sporto lie 
tuvių tarpe daugiausia pri
sidėjo buvęs pasaulio kumš
tynių čempionas Jack Shar- 
key. Jam laimėjus čempijo- 
natą, viso pasaulio spauda 
daug rašė ir sakė, kad jis 
yra lietuvis. Viso pasaulio 
lietuviai pradėjo domėtis 
sportu, kaip vienas svetim
tautis, New Yorko sporto 
laikraščio redaktoriuš, kad 
rašė: “Lietuviai dabar už
miršo viską savo kasdieni
niame gyvenime ir tik kal
ba apie Sharkio, Left Hook 
.— Right Hook — Uppercat 
ir kitus dalykus.” Tas pas
veikt lietuvius atletus, ku
rie pradėjo daugiau veikti 
savo pasiskirtoj šakoj. Šar
kio galinga kumštis priver
tė lietuvius atletus vadin
tis lietuviais svetimtaučių 
tarpe, iš kurių didžiuma 
pranešė lietuvių spaudai, 
kad ir jie yra lietuviai, ko 
iki tam laikui nedarė; kiti 
net gedi jos vadintis save 
lietuviu kitataučių tarpe.

Prieš 30 metų lietuviai 
tiek mažai domavos sportu,
kad ir žodis sportas, atletas 
nebuvo žinomi, vartojami. 
Tik keli metai vėliau lietu
vių spaudoj kaip kada pa
matei tuos žodžius, • nes a- 
pie tą laiką vienas, kitas 
ristikas ar drūtuolis pradė
jo rodytis lietuvių .tarpe. 
Profesijonalų buvo du ar 
trys, bet mėgėjų buvo dau
giau, kaip tai Brooklyne, 
Bostone, Worcester, New 
Jersey, Philadelphijoj, Scra- 
ntone ir Chicagoj.

Iš prigimties lietuviai tu
rėjo palinkimą rodyti savo 
stiprumą vienu ar kitu bū
du, kaip tai parmesti viens 
kitą, nuspausti ranką arba 
kilnoti svorį. Tuo laiku kas
dieninėj kalboj, jeigu pri
mindavo apie atletiką, tai 
žmonės sakydavo:

“Ką, tu nori būt drūtuo
lis?” Mat, tas tik jiems ir 
buvo žinoma, arba įdomu. 
Futbolas, beisbolas arba 
basketbolas buvo visai kaip 
ir nežinomas, taip pat ir ki
tos sporto šakos.

Tik paskutiniu laiku su
žinojau, jog vienas ar du 
Amerikoj gimę lietuviai žai
dė kai kuriame sporte, bet 
nebuvo žinomi lietuviais. Iš 
tų sportininkų dabar yra ge 
rl Lietuvos patriotai, bet 
tuo laiku jie buvo visai ne
žinomi; nebuvo jiems noro 
vadintis save lietuviu.

Kundrotas, gal. nebuvo 
pirmas lietuvis drūtuolis A- 
merikoj, bet jis buvo pir
mas, kuria vadinosi save 
lietuviu svetimtaučių tarpe. 
Tad ir lietuviai jį geriau
siai žinojo tuo laiku.

Bendrai, Amerikos sporto 
veikimas padidėjo; lietuvių 
tarpe dabar yra daug dides

nis veikimas. Nėra lietuvių 
kolonijos, kad ir mažiausios, 
kurioj nebūtų keli atletai. J 
Amerikos sporte dabar yra 
daug žymių lietuvių atletų.

Kada Jack Sharkey lai
mėjo kumštynių čempijona- 
tą ir pasivadino lietuviu, 
tas paskatino ir kitus smar
kiau veikti ir vadintis lietu
viais. Amerikos didelis spor 
to veikimas paveikė lietu
vius ir jie sujudo tvisrti 
sporto organizacijas; atsi
rado daug visokių sportinin
kų Lietuvoj. Vėliau Lietu
vos valdžia pastatė Sporto 
Rūmus Kaune, kur buvo 
centras Lietuvos sportinin • 
kų. Dabar Lietuva karo iš
blaškyta, mažai turi laiko 

i tam veikimui ir sunku pasa
kyti, kas tenai dedas dabar
tiniu laiku.

Nuo 1914 metų viskas pa
žengė pirmyn, bet sporto 
veikimas ir įdomumas pra
lenkė viską ir šimtą . kartų 
daugiau padidėjo ne tik Lie
tuvoj, bet ir visose šalyse, 
nes žmonės suprato, jog kū
no mankštinimas yra reika
lingas žmogaus sveikatai.

Paskatinime ir platinime

ŽODELIS APIE RINK
LIAVĄ DRABUŽIŲ

Lapkričio 15 — 30, čia 
įvyko rinkliava drabužių 
Lietuvos lietuviams karo 
delei pavargusiems. Kiek, iš 
tikrųjų, surinkta ir ar bu
vo rinkikai-rinkikės, kurie 
būtų lankęsi tam tikslui po 
stubas, arba tik tą teko su
rinkti, ką patys žmonės su
nešė į nurodytas vietas, to 
tikrai neteko sužinoti, nes 
vieni tame dalyke klausomi,

Mary Van Kirk, kontral
to Metropolitan Opera As- 
soeiation, bus viešnia dai
nininkė katalikų radio va
landoje Kūčiose, gruodžio 24 
d., 6 vai. vak., EWT (rytų 
karo laiku). Šią radio va
landą perduos National 
Broadcasting Co. (NCWC- 
Draugas)

pasauliui ir paskatino lietu
vius sportininkus prie vei
kimo ir vadinimosi lietu
viais.

vienaip kalbėjo, o kiti, vi
siškai kitaip. Tik tą tikrai 
teko sužinoti, kad visi dra
bužiai surinkti, užsibaigus 
vėjui, suvežti, sunešti į Šv. 
Jurgio parap. kambarius. 
Gruodžio 4 d. Krištopas Že
maitis automobiliu nuvežė

Tbl. YAKds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CH1ROPR AKTORIUS 

10 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

tik tuos drabužius, ką jo 
žmona Emilė Katiliūtė Že
maitienė surinko, ar ir ki
tų rinkikų, tikrai negaliu 
pasakyti.
t

drabužių rinkliavos pasikal
bėti ir su uoliu vietiniu vei
kėju Kaziu Žadeikių. Į klau 
simą, ar jūs esate “šiur”,

(Nukelta į 6 pusi.)

katinimag sporto veikime, 
tai Jack Sharkey. Mes, ku
rie jį arčiau pažįstam, ži
nom seniai, koks jis puikus 
lietuvis. Lietuviai neturėtų 
užmiršti jo, bet gerbti, nes 
jis išgarsino Lietuvą visam

sporto Amerikoj lietuvių 
tarpe teko man pačiam daug 
veikti, taip kaip ir Antanui 
Kandrotui, bet daugiausia 
turėjo rezultatų ir kuriam 
šimteriopai teko atlikti pas-

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyti

Kai jumi prikimba veiksminis už* 
kietėjimai ir Jū» jaučitėa nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal* 
voi ikaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nurė
dyta.

Jeigu jfls negalite nusipirkti savo apylin
kė), siųekit prašyme dėl minų "ausipažini- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

n v V AI 60c vert®’D I KAI Bandymai Bonkutea
DR. PBTBR’S OLBJO LINIMBMT —
antiseptikas — kuris suteikia greit* paleng
vinime nuo retimatiikų ir netirslgiikų 
skausmų, muakulinio nugarakauamo, auatin- 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PBTBR'8 MAGOLO — alkalina. — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkities 
nevirškinimu ir rėmuo.

r
I lymo”

Siųskit ii “Spėriai Pasra- 
Kuponą — Dabar

O įdėta. >1.00 At.iii.1iit man aptni. 
kėta 11 aneijti Ootnozo Ir dykai — 
60< vrrtša — bandymui bonkutea 
Olejo ir Magolo.

□ C. 0. D. (Išlaido, pridėtos)

Vardu...... ....... ........... . - ,
Adresai...

Pešto Ofisas...... ....... .......................
M. PETĮ R FANRNEY b SONS C0.

Degt. ffl-MKD " 
IMI W«ahlng4n Blrd., Chieogo II, III. t 
IM Steralay St, Wlnntpaą. Man., Can. |rSSgf ■■

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

rl lKIV SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

JOS. F. BUDRIK.
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237
---------—

Užlaikome didelę krau- j 
tuvę Rakandų, Jewelry, i 
Rekordų ir Radio Setų mū- j 
sų baltame name. Visi de-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė savininkės
J

Būkit Malonūs 
SAVO KIMS!

Tik viena pora ak i) isam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lSeg- 
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimų.

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

OPTOMETRI9TAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
TcSt-fonas: CAN Ali 0523, Ghicago 

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

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

Didžiausia Lietuviu į 
Jevvelry Krautuvė I

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius įg TUlman. 
Uždus žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį
* gerą pasi
rinkimą Muzlkallžkų Instrumen-

kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius.

Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, Ir Muzikalius In

strumentas. Pasinaudokite!

Į JOHN A. KASS
fEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

12X6 AJBGHEB AVENUE 
LAFAYETTE MII

| partmentai po vienu stogu. I 
j Čia rasite didelį ir įvai- j

20 naštų praktikavimas
Jašą garantavimaa 

Optemetriealty Akių SpeetaHstaa 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį.i rų pasirinkimą viršnuro- I Dasgely atsitikimų akys atttaisn- 
Į dytų dalykų — už priei- j 

namas kainas.
bs akinių. Kainos pigias kaip

REIKALE PASINAUDOKI!

<712 South Ashland A v.YAUM U7S

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
Ros. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. j 2423 West Marąuette Road 

Nedėliomia pagal sutartį

BUDRIK O RADIO VALANDOS: j
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 r. M.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėj imo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų paštą padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 

springsais, 

arba jūsų 

senas setas 

ar matrosas 

perdirbtas ir 

padarytas

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Į Tel. YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
J Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

| DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YAKds 5921 
ftes.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Wert 35th Street

OFISO VALANDOS:
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TeL CANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, u 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieni*

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. 1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.pš

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YAKds 3146

DR. V. A. SIMKUS

Telefonas SEELEY 8760

Trečiadienio Ir ėsštsdlenlo vakarais 
Ofisas JT* uidarrtaa.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

flt AKINTOS RITAIKD ,
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE C0MPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

r.

PASKOLOS YRA DAROMOS AMT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai RemontavImuL Refinansavimui—

ANT LENGVU MANĖS INI U HMOHAJIMUI
Panaudokite Prsgą Dabartinėms temoms 

Noofllmėio Retoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOM 11

TAUPYKITE mflzų įstaigoje. JflMj Indeliai 
rApnatingal globojami Ir ligi >5,000.00 ap- 
draustl per Federal Kavlnųp and losn In- 
gųrMM-e Corporation. J ūmų pinigai bus greitai 
ISmokaml Jnmn ant pareikalavimo.

RENIAUNIA IR ŽYMIAUSIA LIETVYIŲ 
PlNANRlNfi IŠTAIGA.

—- 41 Metai Sekmlnco Patarnavimo! —

KEIS1UT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PEIER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 . Ir nuo 7—0 kasdien, 
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue 
LTGONIU8 PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 Iki 8:00 vaL 
Treflad. tr Sekm. tik suaitarlus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadlcniala 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, ‘Trečiadieniais 

ir Aeštsdieniais
Valandos; 3 p. p. iki 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 1 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. Tel. REPuMIe 0054

Jelsu neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 4 Iki 9 vai. vakara.
Trečiadienio vakaraia Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit
blas. (Jablonskis)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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■HELP W A N T E D' ADVERTISING

II “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP AVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANflolph 0488-B489

III

HELP WANTKD — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsi4anldt darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

HELP IVANTF.D — VYRAI

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ 

SHOP CLERKS 
Ir Kitokių Dirbtuvės Darbininkų.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4131 W. DIVISION ST.
* HjŪį'W AXTED"^~MOTERY<r“

HE1J* WANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE WORK 
SOME TYPING

Experience not necessary 
Between Ages of 18 to 40 Yrs. 

Post War FutuFe
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for — Mr. STOLTZ

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

PERŽEMAS KRAUJO

Balo D R. R ACKUS 
<204 Archer Avenue, Chlcago

VARAI IR MOTERYS------------SPAUDIMAS

PRIE PT.TENO

DARBININKŲ
MAŠINISTU 

ARC WEJDERTU 
PAGFT.R. — THRF.ADERS 

PT1NCH IR DRIT.L 
PRESS OPERATORIŲ 
SET-TTP PATYRUSIŲ

PACETDAU.TAMA 
UPSETTER OPER ATORIŲ

FORGE HEATERS 

Aukščiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

7 Imi Meto i — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto iki 8 vak.

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
moderniškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis aT 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100#’ 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.

REIKIA

VYRU
Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakūotojų

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriamfl

. • uniformų.

★ ★ GAUKITE ★ ★

Karo Darbą
su

Taikos Laiku Ateity 
★ ★

ATSIŠAUKITE Į

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU”

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Visi šneka apie peraukš- 
tą kraujo spaudimą (high 
blood pressure), bet retas 
kuris yra girdėjęs apie per
žemą kraujo spaudimą. Rei 
kia suprasti kas įvyksta 
žmogaus kūne, kai jo krau
jo spaudimas nukrinta že
miau 110 Hg. Palyginimui 
galime imti vandens perže- 
mą spaudimą vandentekiuo- 
se; vanduo tuomet negali 
toli šmirkšti. Kai! kraujo 
spaudimas pasidaro perže- 
mas, tuomet kūno ląstelės 
negauna pakankamai mais
to, visas žmogus eina silp
nyn.

Priežastys. Staigus ar 
chroniškas kraujo neteki
mas (anemia) sumažina 
kraujo spaudimą. Tūlos li
gos, pavyzdžiui tuberkulio
zė (džiova), kraujojantieji 
hemorrhoięiai etc. yra prie
žastimi peržemo kraujo spau 
dimo. Bet ryškiausia paste
bima kraujo spaudimo kri
timą pas tuos, kurie gauna 
Addisono ligą, kai adrena- 
linės liaukos tampa ligos 
apimtos. Taipgi kraujo spau 
dimas smarkiai nukrinta po

VYRAI IR MOTERYS

PASTOVUS PO KARO DARBAI 
GERA MOKESTIS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

KARO DARBAI
VYRŲ:
Assemblers 
Pakūotojų 
Stock Keepers 
Stock Klerkų 
Shippers

r

Enginierių 
Draftsmen

Mūsų Išlavinimo Programas duoda jums progos jsidirbti 
pirmyn ir prisirengimui po-karinei apsaugai su

BELMONT RADIOCORP.
5921 W. Dickens BER. 0963

MOTERŲ:
Wirers 
Solderers 
Assemblers 
Vynioto jų 
Mokinių 
Ofise Padėjėjų

HELP WANTED — VYRAI

ALBERT PICK CO., INC.
2159 W. Pershing Rd

Protect Him

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
REAL ESTATE FOR SALE Although no baby ta boro wlth 

tnberculoats, Cbrlatmaa Seals will 
help protect thla little tellow from 
tbe dlaeaae, for the Seals flnance an 
eztended program of tuberculosls 
preventlon and control among all 
people ln thla conntry.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

PARSIDUODA — 2 aukfič. mūrinis 
namas, 3—4 kambarių apartmental, 
karšto vandens šiluma, mūrinis ga- 
radžlus. Randasi adresu: 7205 SO. 
MAPLEWOOD AVĖ. Kreipkitės prie 
J. M. MOZERIS, 323(1 S. HALSTED 
ST., Tel. CAL. 4118.

Modemiška Karo Dirbtuvė, Gertos Darbo Sąlygos. 1VAH 
LABOR BGARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

DKRUl MACHINE SPECIALTIES. INC. 
2100 S. 52nd Avė Cicero 50, III.

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

to, kai žmogus gauna smar
kų sukrėtimą (shock), ypač 
po to kai elektra pritrenkia., 
arba kai smarkiai suaižei- 
džiama, arba kai labai išsi
gąstama.

Simptomai. Pas tuos, ku
rie turi peržemą kraujo 
spaudimą, galima dažnai pa 
stebėti “nieko nepaisymo” 
nuotaiką. Jie patampa iš
blyškę (dėl anemijos), ne
akylus bei neveiklūs (nes 
smegenų centrai negauna 
gana kraujo).' Kitus prade
da dusulys smaugti. Kiti 
labai nusilpsta, palieka “be 
sveikatos” — be jėgų. Ki
tiems atmintis sumenkėja. 
Adisono ligą turintieji ne 
tik, kad pasidaro silpni, bet 
ir jų oda pasidaro bronzi
nės spalvos lyg indijonų.

Gydymas. Gydant perže
mą kraujo spaudimą, aišku 
reikia siekti ligos pašaknį, 
tiesiog pašalinti pačią ligą, 
kuri mažina kraujo spaudi
mą. Ir taip, kas turi džio
vą, tenka gydyti džiovą su 
visomis tos ligos komplika
cijomis. Kas turi Addisono 
ligą, prisieina leisti po oda 
adrenalio kortekso ekstra
ktą (Eschatiną) kasdien nu 
statytomis daktaro dozo- 
mis, akyliausioje daktaro 
priežiūroje. Kai kada pri- 
sieina padaryti kraujo trans 
fuziją, ypač tiems kurie bu
vo smarkiai sukrėsti ar su
žeisti.

Vargšo padėka
Su Šv. Kalėdų ir Naujų 

Metų proga sveikinu visus 
geradėjus, aukotojus ir šir
dingai dėkoju už laiškelius 
ir pagalbos aukeles vežimu
ko įsitaisymui.

Lietuvių Raudonos Rožės 
klubas aukojo $5.00; Liet. 
Visų Šventų draugija — 
$4.00; M. Dambrauskas — 
$1.00; Iš Lemont, Ilk, ūki
ninkai Dambrauskai $1.60; 
iš Waukegan, Ilk, “Draugo” 
skaitytoja Z. Zekienė $1.00.

Nuoširdžiai prašau visų 
lietuvių gailestingumo pa
galbos sekančiu adresu: J. 
Lapinskas, 1314 So. 49 Ct., 
Cicero 5G, Ilk

IISED FOT mflGIC

USED FBI

.CONKfHfO /NTO (IVCERINE

GOfS INTO

MEDItRl JEllIES, 
IUBRICRMI

BOMBA PATAIKŲ Į MANILOS KATEDRĄ

Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. katedra, Maniloje, 
Philippines salose, į kurią pataikė paleista iš lėktuvo 
bomba bambarduojant japonų įsistiprinimus. Žalos ta
čiau, sakoma, nedaug padaryta. 1937 m. ši katedra buvo 
centras Eucharistinio Kongreso. (NCWC-Draugas)

Tinkamas poilsis, saulės 
spinduliai, geras maistas y- 
ra svarbu gydantis nuo per
žemo kraujo spaudimo. O 
kartais klimato permaina 
bei apystovų pakeitimas, net 
užsiėmimo pamaina žmogui 
pagelbsti; ir jei kartais dak
taras ką nors ligoniui reko
menduotų, tai apsimoka jo 
patarimų ar perspėjimų pa
klausyti.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

»
Atsakymas M. F. — Tai 

tikra tiesa, kad šokoladas 
kietina vidurius. Ir jei tu
rite vargo su savo vaiko 
vidurių kietumu, privalote 
neduoti jam valgyti nei šo
koladinių saldainių, nei šo
koladinių “keiksų”, nei 
“chocolate ice cream’’ nei 
kitko su šokoladu. Netiesa,

kad šokoladas kraują silp
nintų.

Klausimas. Kaip greit ga
lima pasveikti nuo “Olse- 
rio” jei taisyklingai užsi
laikoma f Ar jis nevirsta į 
vėžio ligą? Kraujo spaudi
mas yra normalus. Labai1 •*. 
nervuotumas kamuoja, ir t. 
t. S. D.

Atsakymas S. D. Daug 
savaičių tenka gydytis ir, 
tinkamai gydanties pavyks
ta uleerį pagydyti. Jauni ir 
stiprūs greičiau pasveiksta, 
taipgi jei liga nėra perdaug 
įsigalėjusi ir įsisendinusi. 
Taip, jei uleeris yra apleis
tas, tai galutinai pavirsta į 
vėžį, arba žaizda prakiūra 
ir nuo peritonito ligonis 
skausmuose miršta. Tinka
mai gydantis, didžiuma li
gonių nuo uleerio gali pa- 
svleikti.

STASYS LITVVINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
----- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enameiio — Geležinių Namams Reik- 

» menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Fnrnltnre

AL. C. ALLEH 
(Asauskas)
Far tory Repreeentattve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDI8E MART 
For appointment call —
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16.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
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- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
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A.

Churchill, Stalinas ir taika
LENKIJOS ŪKIMAS

Didžiosios Britanijos premiero Winston Churchill kal
ba, pasakyta praėjusį penktadienį parlamente, liūdnai 
nuaidėjo viso pasaulio kraštuose. Daugelis žymių poli
tikų ir laikraštininkų pasakė, kad toji kalba, tai buvo 
mirties dekretas Lenkijai.

Kad Churchillio-Stalino susitarimu Lenkija netenka 
pusės savo prieškarinių teritorijų, iš to jai ne tiek yra 
skriaudos, nes tų teritorijų didesnė dalis jai nepri
klausė. Tai buvo Lietuvos, Ukrainos, Baltgudijos že
mės. Todėl lenkai verčiami išsižadėti to, kas ištikrųjų 
jiems nepriklausė.

Tačiau priemonės, kokias pasirinko Churchillas ir 
Stalinas Lenkijos sienoms ir jos ateičiai rišti, yra žiau
rios, nesutinkančios nei su Atlanto Carterio principais 
nei su paprasčiausiu teisingumu ir teisėtumu.

Ne vienas Churchillas su Stalinu turi spręsti Lenki
jos ir kitų tautų likimą, bet visos jungtinės tautos, prie 
kurių ir Lenkija priklauso. Tasai sprendimas turi būti 
daromas ne tik bendru susitarimu, bet atsižvelgiant 
į sprendžiamųjų tautų interesus, jų norus, jų istoriją,
6tC‘ > si 4. X rf JLAl JMfcJK.JU
KUR YRA DIDYSIS PAVOJUS

Anglai su rusais į tai neatsižvelgia. Jie žiūri tik sa
vo reikalų. Jų imperialistiniai užsimojimai mindžioja 
po kojų ir tarptautines sutartis ir visokį padorumą.

Churchillas su Stalinu neatsiklausė prieškarinės ry
tinės Lenkijos dalies gyventojų, ar jie nori būti Ru
sijos pavergti? Jie neatsiklausė nė Rytų Prūsijos žmo
nių, ar jie norės savo žemę lenkams užleisti ir iš to 
krašto išvažiuoti? Tiems žmonėms dekretas išduoda
mas be tardymo, be teismo.

Bet čia dar ne viskas.
Jei daug kas mano, kad Churchillio kalba yra Len

kijai mirties dekretas, ne visai klysta.
Sovietų Rusija nepripažįsta Lenkijai kitokios val

džios, kaip tik tą, kurią ji pati yra sudariusi (Liubli
ne), kurią ji pati užlaiko ir finansuoja. Su tuo jau 
sutinka ir Churchillas. Vadinas, likusioji Lenkijos da
lis, nors prie jos ir bus prijungta Rytų Prūsijos kai 
kurios teritorijos, neturės savistovumo, suvereniteto. 
Ji bus Rusijos dalis. Ją valdys ne liubliniškė lenkų val
džia, bet pati Maskva. Ji bus bereikšmė Maskvos pas
tumdėlė, tokia pastumdėlė, kokia yra Paleckio “val
džia” Lietuvoje.
KONGRESO ATSTOVŲ NUOMONE

Ne be reikalo, dėl to, Jungtinių Valstybių senato 
ir kongreso nariai yra susirūpinę susidariusia tarptau
tine padėtimi. Kongresmanas O’Toole (iš New Yorko, 
demokratas) aiškiai pasakė, kad tai yra “mažųjų tau
tų pardavimas” ir “kolosališka klaida”, vedanti į tretį 
pasaulinį karą. Senatorius Reynolds, senato užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas, mano, kad Lenkijos skal
dymas prives Ameriką grįžti atgal į nacionalizmą ir 
i zoliacionizmą. Kongresmanas Barry (demokratas iš 
N. Y.) valstybės sekretoriui Edwardui Stettinius pa
siuntė tokią telegramą;

“Šiuomi aš raginu valstybės departamentą ĮMiin- 
formuoti Churchillą, kad Lenkija yra mūsų sąjun
gininkė. bet ne priešininkė ir kad amerikiečiai ne 
tam aukojo pusę milijono vyrų, kad padalinti Euro-
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pą tarp Didžiosios Britanijos ir Stalino. Primink 
jam, kad karas prasidėjo tuomet, kuomet Hitleris da
rė visa ta, ką jis propaguoja dabar.”

UŽ K^ LIEJAMAS AMERIKIEČIŲ KRAUJAS?
Kitas kongresmanas O’Tooie (demokratas iš New 

Yorko) parašė laišką ir Churchilliui ir Stalinui, pa
brėždamas, kad jų žygiai pažeidžia amerikiečių vil
tis, kad pergalė atneš teisingą taiką visoms tautoms 
ir didelėms ir mažoms. Anot jo, ligšiol mes manė t, 
kad mūsų vyrų liejamas kraujas ir aukojamas turtas 
nebus veltui. Jis rašo:

“Ar tautos turi būti baudžiamos dėl to, kad jos 
kovojo teisingą kovą? Ar ir vėl milijonai žmonių 
Europoje bus išrauti iš savo namų ir vežami iš vie
no kontinento krašto į kitą. To rezultatai negali 
būti kitokie, kaip tik sėjimas neapykantos sėklos 
ir vedimas prie titaniško karo.”

Laiške Stalinui kongresmanas O’Toole ragina mes
ti jėgos politiką, negrobti silpnesnes tautas, bet ginti 
jų teises.

Kongreso atstovė Miss Sumner (iš Illinois) pasakė, 
kad amerikiečių nuostoliai karo frontuose yra dide.?. 
Jai skaudu matyti, kad tos aukos neina tautų išlais
vinimui, bet kad komunizmas Europą dominuotų.’’ Bet 
skirtumas tarp Hitlerio ir Stalino nėra vertas nė vie
no amerikiečio kario gyvybės.”

JĖGOS POLITIKOS PAVOJINGUMAS
Senatorius Reynolds, atsakydamas Churchillio kriti

kams dėl jo užsimojimo kontroliuoti Graikiją ir Ita
liją, pastebi:

“Aš negaliu suprasti, kodėl mes turime kritikuoti
Churchillą dėl jo pastangų suimti tuos kraštus į sa
vo imperiją, kuomet nekritikuojamas kitas mūsų są
jungininkas Stalinas dėl pagrobimo Latvijos, Lietu
vos, Estijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Bulgarijos ir 
Rumunijos.

"Mes grįžtame atgal prie savo klausimo jėgos po 
litikoje, kas kontroliuos Europą. Mano atsakymus 
yraK kad aš esu linkęs manyti, kad šio karo pabai
goje Stalinas ją visą kontroliuos.

“Kuomet Amerikos sūnūs ir dukterys visuose pa
saulio mūšiuose miršta, mūsų sąjungininkai yra ne
santaikoje dėl tam tikrų teisių kai kuriuose kraš
tuose tuo laiku, kuomet visais laikais turi būti vie
ningumas vieninteliam tikslui — atnešti jungtinėms 
tautoms pergalę. Tai to nori vyrų uniformose tėvai 
ir motinos.”

LAUKIAME PREZIDENTO ROOSEVELTO ŽODŽIO
Mes čia pacitavome tik kelių senatorių ir kongres- 

manų nuomonę dėl nelemtosios Churchillio kalbos. Pa
sirodo, kad jų dauguma reiškia baimės dėl įsigalinčios 
jėgos politikos, dėl bloškimo į šalį Atlanto Carterio, 
dėl pastojimo kelio pastoviai ir teisingai taikai atsta
tyti. Tai vis tik dar duoda vilčių, kad netrukus susi
rinks didžiųjų valstybių vadai bartis ir karo ir tai
kos klausimais ir kad Prezidento Roosevelto žodis bus 
griežtas. Amerikos kongreso narių ir, pagaliau, pla
čiosios visuomenės opinija parems p. Roosevelto sto
vėjimą už tuos principus, kokie yra inkorporuoti į At
lanto Čarterį.

Nuslydimas nuo Atlanto Carterio, negynimias mažųjų 
tautų teisių, nesantaika sąjungininkų tarpe, labai ken
kia ir karo pastangoms. Tai užpila daugiau vandens 
ant nacių propagandos mašinos, silpnina propagandinę 
veiklą nacių pavergtuose kraštuose. Tie visi reiškiniai 
gali prailginti karą ir pareikalauti daugiau karių gy
vybių ir turto.

Atsižvelgiant į tą visa, reikia, kad tuoj būtų sušauk
tas jungtinių tautų vadų suvažiavimas, atstatytas vie
ningumas ir pašalinti visi pavojai, kokie susidaro dėl 
iškilusios nesantaikos. . 1.★
Rusų, anglų politikavimas kenkia karo eigai

Kad anglų ir rusų nelaimingas politikavimas kenkia 
karo eigai, apie tai negali būti abejonės.

Anglų ir rusų politikieriams rūpi įsistiprinti Balka
nuose, Baltijos valstybėse, Lenkijoj, Italijoj ir kitur. 
Anglams tenka kariuomenę panaudoti Graikijoj, kad 
sukilimą malšinti, kuomet rusai užimti Baltijoj, Len
kijoj ir Balkanuose, kad ten prieškomunistišką ele
mentą sunaikinti ir savo santvarką įvesti. Dėl to Eu
ropos rytų fronte rusai tiesioginiai prieš nacius nebe
kariauja. Užėmę Baltijos valstybes Ir apie pusę Len
kijos, sustojo ir neina pirmyn, nesiveržia į Vokietiją.

Toks rusų elgėsys žymiai palengvino naciams. Jie 
galėjo iš to fronto atitraukti savo jėgų ir jas į vaka
rų frontą nugabenti. Todėl vokiečiai vakar ir užvakar 
net ofensyvon prieš amerikiečius išėjo.

Nors žinome, kad toji nacių ofensyva bus sumalta, 
tačiau vis tik daugiau kainuos ir vyrų gyvybių ir amu
nicijos. To nebūt buvę, jei rusai nebūt sustoję kariauti 
prieš vokiečius rytij fronte.

R. Brazauską
prisiminus

Anapus Atlanto, kur tai 
Italijoj, karo lauke supiltas 
naujas kapas. Jame ilsisi 
karo auka. Jis ne pirmuti
nis ir ne paskutinis. Tai 
Raimundas Brazauskas.

Rugsėjo 5 d., prieš pen
kis metus, jo klebonas kun. 
Juozapas Valantiejus, savo 
automobiliu atvežė jį ir jo 
tėvelį į Thompson, kad jau
nuolis registruotus, kaipo 
pirmametis studentas Mari- 
anapolio Kolegijoj. Raimun
dui taip patiko kolegijos rū
mai, daržas ir nauji studen
tai, kad nenorėjo net grįžti 
į tėviškę, kad praleidus dar 
keletą laisvų dienų.

Jam neėmė ilgai pripras
ti prie mokyklos tvarkos. 
Senesni studentai tuojau 
kreipė dėmesio į jį, nes taip 
gražiai vartojo lietuvių kal
bą, kad net kai kurie laikė 
jį augusį Lietuvoj. Nepai
sant kur jis bųdavo: pamo
kų ruošiamam kambary, žiū 
rovų sporto aikštėj, vis mė
gdavo kalbėti lietuviškai.

Gabus studentas, pasižy
mėjimus gavo visose moks
lo srityse. Jisai taip pat tu
rėjo patraukimo liuosu lai
ku studijuoti graikų ir vo
kiečių kalbas. Marianapolio 
Kolegiją baigė birželio m. 
1943 m., su aukštais laips
niais ir pažymėjimais.

Kaip didžiuma klasės 
draugų, ir jis greitu laiku 
buvo pašauktas Dėdės Šamo 
tarnybon. Čia jis ir žuvo.

Raimundo tėvai ilgus lai
kus turėjo fotografijos biz
nį skersai nuo Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos, Water- 
bury, Conn. Jo tėvelis lais
vomis valandomis studijavo 
anglų kalbą ir parašė kny
gą anglų kalba: “Fragments 
of My Lašt Will and Testa- 
ment”.

Marianapolio alinimai, kv 
nigai, mokytojai, namiškiai 
ir visa studentija atmins 
Raimundą Brazauską visuo
met. Jis pirmutinis is įno

Vokietiją sumušus
Planas demobilizuoti mū

sų kareivius Europoje, ka
da Vokietija bus sumušta, 
jau padarytas. Tą galima 
spręsti nuo įvairių praneši
mų, kuriuos skaitome laik
raščiuose iš Karo Departa
mento. Negalima nustatyti 
skaičių vyrų, kurie bus kas 
mėnesį grąžinami namo, nes 
perdaug faktorių gali skai
čių liesti.

Pirmieji grąžinami namo 
vyrai bus tie, kurie buvo 
karo belaisviai per 60 die
nų arba ilgiau, arba kurių 
padėtis to reikalauja. Ser
gantieji ir sužeisti, kaip lig 
šiol daroma, bus grąžinami 
atgal kaip tik greit bus tą 
galima padaryti.

Kiti bus grąžinami pagal 
Armijos kredito sistemą. Ke 
turi faktoriai tą nuspręs; 
laikas, kaip ilgai vyras bu
vo armijoje nuo rugsėjo 16 
d. 1940 m.; kiek mėnesių jis 
ištarnavo užsienyje; kredi
tas dėl kovų, ir ar kareivis 
yra tėvas. Ištarnavimo lai
kas pirmoj vietoj, antro 
vietoj bus priskaitomi tė
vai. FLIS
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kyklos alumnų savo jaunys
tę paaukojo už šią šalį r 
pavergtųjų tautų laisvę. Jo 
likimo susilaukė 
ir dar du mokyklos alum-

nai. Jo, kaip ir kitų, auksi
nės žvaigždės spindės, nes 
savo gyvybes paaukojo su-f 
triuškinimui Uranijos.

Jonas A. Stoškus
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Kodėl mes turime 
pirkti 6-tos karo 
paskolos bonus?

Kad visi turime pirkti 6- 
tos Karo Paskolos bonus, 
negali būti dviejų nuomo
nių. Bet visgi atsiranda žmo 
nių, kurie, kad ir galėtų 
pirkti, bet vilkina laiką ir 
neperka. Pinigus, vietoje į* 
vestavus į saugius karo bo
nus, laiko namie, kur ne tik 
kad neneša jokio nuošim
čio, bet dar gali sudegti ar
ba kas pavogti. Pinigai in
vestuoti į karo bonus jau 
net biznišku atžvilgiu pil
nai apsimoka* Tačiau čia 
yra daug svarbesnis reika
las. Reikia pirkti bonus, kad 
iškovojus pavergtoms tau
toms laisvę ir nepriklauso
mybę. Čia yra reikalas grą
žinimo žmogaus teisių vi
soms pavergtoms tautoms. 
Kada bus nugalėti vokiečiai 
ir taikos konferencija svars
tys pavergtų tautų atstaty
mo klausimą, lietuviai tvir
tai tiki, kad ir Lietuva tu
rės atgauti laisvę ir nepri
klausomybę, nors dabar y- 
ra okupuota Sovietų Rusi
jos. Ji nepasiliks Stalinui, 
kaipo dovana. Lietuva prieš 
karą mokėjo savo krašto 
reikalus tvarkyti; mokės ir 
vėl tapus laisva.

Todėl visi pirkite po eks
tra boną lietuvių taupymo 
ir paskolos bendrovėse ir 
Metropolitan State Banke. 
Sąrašas tų įstaigų telpa že
miau:

Chicago Savings & Loan 
Association, 6816 S. West- 
ern Avė.

Crane Building & Loan 
Ass’n, 2555 West 47th St.

Continental Savings and 
Loan Ass’n, 4559 So. Pauli
na St.

Gediminas Savings and 
Loan Ass’n, 4425 So. Fair- 
field Avė.

Keistuto Savings & Loan 
Ass’n, 3236 S. Halsted St.

Midland Savings & Loan 
Ass’n, 4038 Archer Avė.

Mutual Federal Savings & 
Loan Ass’n, 2202 W. Cer- 
mak Rd.

Standard Federal Savings 
and Loan Ass’n, 4192 Ar
cher Avė.

Universal Savings & Loan 
Ass’n, 1739 S. Halsted St.

St. Anthony’s Savings & 
Loan Ass’n, 1500 S. 49th 
Ct., Cicero.

Metropolitan State Bank, 
2201 SiVest Cermak Rd.

Pirkdami lietuvių įstaigo
se, mes teiksime didesnę 
garbę Amerikos lietuviams 
ir tuo lengvinsime gavimą 
iš Amerikos valdžios pagal
bos savo broliams ir sese
rims nuvargintoje Lietuvo
je. V. M. Stulpinas

Philadelphia, Pa.
(Atkelta iš 2 pusi.) 

kad raudonieji maskoliai tų 
drabužių nesučiups, taip at
sakė: “Matote, lietuviai ir 
dabar, kurie pabėgę nuo 
priešų gyvena pavargę ar 
tai Švedijoje, ar Šveicarijo
je, ar kitose šalyse, prašant, 
tų drabužių gaus; o kas pa
siliks nuo anksčiau išdalin 
tų pavargusiems, tai gaus 
jų ir lietuviai gyvenantieji 
ir pačioje Lietuvoje. Kadan
gi yra viltis, kad nežiūrint 
priešų žabangų, po karo vis- 
vien Lietuva pataps laisva 
ir nepriklausoma valstybė.”

Ne pro šalį pažymėti dar 
ir tai, kad veikėjas Kazys 
Žadeika ir tam reikalui ne- 
begailėjo nei savo žodžio (la 
bai agitavo tam reikalui), 
nei savo automobiliaus; ti
kiu, kad ir dikčiai savų dra
bužių paaukojo, o gal, dar 
net ir skambučių, nes jis 
panašiems reikalams nėra 
šykštus

Bešališkas Stebėtojas

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi "Drauge."

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.
GEO. B0RCHER1AS

A. A
U«ED FflT

INTO SLVCERINE
PFC. ADOLPH G. 

FREIMAN 
(U. S. ARMY)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPER VISION

®Of$ INTO

ItIRTEI 
Tfl EflIE PflIR

“Aš prisiekiu Visagalio 
Dievo akivaizdoje, kad, ne
sigailėdamas savo jėgų ir 
gyvybės, ginsiu Lietuvos 
Valstybės garbę ir Nepri
klausomybę nuo visų jos 
priešų, sąžiningai vykdysiu 
valstybės įstatymus ir sa
vo viršininkų įsakymus, 
šventai laikysiu visas pati
kėtas man paslaptis, Lietu
vos priešams jokių žinių ne 
teiksiu ir visa, ką tik apie 
juos sužinosiu, tuojau pra
nešiu savo viršininkams. 
Taip man, Dieve, padėk.”

(Neprikl. Lietuvos kariū
nų — baigusių karo mokyk
lą — priesaika).

Juo daugiau žmogus žino 
ir supranta, tuo daugiau tu
ri pergyventi moralių ken
tėjimų, liūdnumo ir vargų.
E. Ožeškienė

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

10546 S. Artesian, CED. 1739

To fhe People
of this Community

War Bonds kili Japs. Dead 
Japs can’t kili any more Ameri
can!, Americans who may be 
from your own home. Do you 

want any bet
ter self-interest 
reason for buy- 
ing all the extra 
War Bonds you 
can po3sibly nnd 
money for 
above tne bare 
cost of living 
necessitiėJ?

Just as the 
War Bonds you 
bought in the 
ftrst five war

loana piled up terrifle superior- 
ity in flghting power over the 
Nazis and Fascists, so the Bonds 
you are acąuifing in the Sixth 
War Loan ao a similar job in 
the Pacific.

The Japs ha ve it eoming to 
them. Don’t wastc any pity on 
these fiends of Asla. They put 
the torch to everything witnin 
their reach; murdered millions 
of men and women, raped and 
looted people and cities on a 
staggering scalc. They have 
their cruel eyes fixcd on San 
Francisco, Seattlc, Chicago — in 
fact on YOU. Do you thlnk you 
would have fared any better 
than the people of Nanking, 
Slngapore or Hong Kong, if our 
American flghters — your rela- 
tlves and friendn — nad not 
stopped the te bloody progrets to- 
watd our West Coast?

We are fast eoming to the 
reekonlng day wfth the Japs. 
Your personai we<ifht is nerded. 
A sure way to count yourself ln 
is to buy at leist an extra glO# 
War Bond above your regular
purchases.

THE EDITOR.

VftLIAlISIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ 
MUZIKOS — DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

KLAUSYKITE-

SOPHIE BARČUS RYTINĘ
RADIO
PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KASRYI4: Nuo 8:45-9:15,X^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue
' TetofoOM — PORTSMOUTH M22 

8TOKER COAL, Aukltoi rflileg, $7 45 
3 syk plauto*, Chemikai prirengtos *
BLACK BAND LUMP.................... $11.25

I PETROLEUM COKB (Ooorae)..
‘ PETROLEUM COKE (PUe Bu) $Į0e*95

W. VIRO. LUMP — Sijo*...........$9.80

■nasMasnBBBSHSBanHssH^aasBessnaBSBaBBaB^

Žuvo Biak saloje, Birželio 4 d. 1944 m. sulaukęs 27 metų 
amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Prieš įstojimą į kariuomenę, gyveno po adresu 218 S. St. 
Louis Avenue.

Liūdnai atminčiai 6 mėnesių jo mirties sukaktuvių proga, 
jo draugai sudėtinai aukoja gedulingas trejas Sv. Mišias (su 
egzekvijomis), kurios bus atlaikytos visos kartu trečiadienį, 
Gruodžio 20 d. 1944 m., Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Ciceroje, 8:15 vai. ryto.

.Visi a.a. Pfc. Adolph G. Freiman’o giminės, draugai ir 
pažįstami esate kviečiami dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už jo sielą.

Nuoširdžiai užkviečia į pamaldas:
DRAUGAI IR DRAUGĖS.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

------------------------------OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKAU vv lCM, Prea. and Mgr.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAB PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautlful—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■ į I
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271. 

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. KEPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

M-

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias
Dalyse.

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABds 11 SOS

LACHAWICZ m SUNA1
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 s. Michigan avė.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Te|. PULlman 9981

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARda 4908

J. MULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18 Ui STREET

Teiephone YARda 1410
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Vakaras gerai pavyko

Artistai gražiai sulošė veikalą
MSI ARTISTAI GERAI ATLIKO SAVO ROLES.—PRIE 

VAKARO SURUOŠIMO DAUG DIRBO VISI ARTIS
TAI.

Praeitą sekmadienį šv. 
Antano lietuvių parapijos 
salėje, Ciceroje, 3 Labdarių 
kuopa suruošė vakarą, ku
riame buvo atvaizdinta vei
kalas “Taip tėvas norėjo”; 
veikalą vaidino Chicagos 
ateitininkų lošėjų grupė.

Veikale atvaizduota kovos 
Lietuvoje už laisvę ir nepri
klausomybę.

Veikalą gerai sulošė šie 
artistai: Petras Juzėnas, 
p-lė Bene Venčytė, p-lė 
Francis Baliauskaitė, Bill 
Lekšna; Antanas Petrokas; 
Petras Daužvardis Jr., p-lė 
Lijoną Jonikaitis; Vincas 
Samoška ir Robert Trijonis.

Po vaidinimo, Bene Ven
čytė pasakė įdomų monolo
gą: “Kelionė į Kauną”.

Vakaro surengimu rūpinos 
3 Labdarių kuopa, ypač p. 
Sriubienė ir Ant. Navikaitė, 
kuri vaidinimo
sufleris.

Vakaras gerai pasisekė. 
Publikos buvo nemažai. Va
karo pelnas skiriamas sene
lių prieglaudos įrengimui.

Labdariai artistus pavai
šino skania vakariene.

Išleistuvės
Praeitą šeštadienį p. Sa

mų namuose, 3751 So. Ca- 
lifornia avė., įvyko trijų 
ateitininkų kuopos narių iš
leistuvės, kurias suruošė 
ateitininkų kuopa. Vincas 
Samoška išvyksta į Dėdės 
Šamo kariuomenė; gydyto-
jas lt. Zaikis išvyksta iš 

metu buvo Chicagos prie kariškų parei
gų, o jo žmona Lucija iš-

Pertraukų metu kalbėjo vyksta į Bostoną. Visiems
kun. klebonas Ig. Albavi- trims įteikta dovanos kuo- 
čius, kun. Dr. K. Gečys ir pos vardu.

UŽ PASIŽYMĖJIMUS SAVO PAREIGOSE Keturiuose karo frontuose

t,55? amerikiečiu sužeista
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 241 VYRAS, IŠ JŲ 146 YRA IŠ CHICAGOS IR 
JOS APYLINKES.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 16 dieną paskelbė 4,502 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos, 
Centro Pacifiko, Vidurže- 

imio ir pietvakarių Pacifiko 
(apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų kareivių skai-
Brigados generolas Allen R. Kimball savo štabe, Euro- /M0 241 vyras yra iš Illi- 

poje, bronziniu žvaigždės Medaliu WAC’s Pirmąją Lei- n0’s valstijos, iš kurių 146 
tenantę Elizabeth P. Hoisington iš Spokane, Wash. apde- ^ra Chicagos ir jos apy- 
koravo. Apdovanotoji yra katalikė ir civiliam gyvenime ]^n^ės.

į Sužiestųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class John W. Au-

buvus žymi katalikų veikėja. (NCWC-Draugas)

Iš Prancūzijos gyvenimo

Karininkai dalyvauja Šv. Mišiose
BUVQ ATLAIKYTOS ANKSTI RYTĄ ŠV. MIŠIOS KA

RININKAMS. — ŠV. MIŠIOSE DALYVAVO IR GEN. 
DE GAULLE.

Chicagos lietuvis žuvo 
kovos lauke

Mr. ir Mrs. Charles ir Mo
nika Yushis, 2223 West 23rd 
pi., gruodžio 17 dieną gavo 
pranešimą iš karo departa
mento, kad jų sūnus pvt. 
Charles J. Yushis žuvo lap
kričio 22 dieną. Vokietijos 
karo laukuose.

Mr. ir Mrs. Yushis yra 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos ^nariai.

Už kareivio Charles J. Yu
shis sielą gedulo pamaldos 
bus atlaikytos gruodžio 20

ui v*! ĮIrvv-i’^uT 1 f) 1 fj.( f
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X Louise Normantaitė 

(Janušienė), mokytoja ir 
veikėja, praėjusį šeštadienį 
netikėtai mirė nuo širdies 
smūgio.

X Frank V. Laadanckas, 
1440 So. 48 Ct., Cicero, gau
tomis žiniomis, karo vyriau
sybės atžymėtas už pasižy
mėjimus Viduržemio karo 
fronte.

X “Draugo’* kalėdinis nu 
meris šįmet taip pat išeis 
padidintas su biznierių ir 
profesionalų sveikinimais 
savo kostumerių. Sveikini
mai priimami.

X R. Milašius, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. pa
rapijos komiteto narys, pa
aukojo $10 parapijos vaikų 
Kalėdų eglutei, kurią ruo
šia Šv. Vardo draugija Kū
čių vakarą, parapijos salėj. 
Kiti nariai sumetė $44.55.

X L. Vyčių Chicago aps
krities susirinkime ir pasi- 
vaišinime praeitą sekmadie
nį dalyvavo gražus būrys 
jaunimo ir organizacijos ve
teranų. Vyčiai Chicagoj stip 
rėja, tas žymu iš kas kart 
skaitlingesnių apskr. susi
rinkimų.

X Vladas Polekevičius, 
West Side ekspresininkas, 
neseniai su visu bizniu per
sikėlė į savo namą adresu 
2301 S. Leavitt St. Kam tik 
reikalinga geros anglies ga
lima pašaukti telefonu: See- 
ley 7895.

X Kun. J. Grinius, Liet. 
Vyčių Chicago apskr. dva
sios vadas, ir Marijona Dau- 
nytė, apskrities pirmininkė, 
už pasidarbavimą apskri
čiai, praeitam susirinkime 
apdovanoti Kalėdų proga.

X Kalėdinis “Vytis” jau 
pasiekė Chicago. Padidin
tas, kalėdine spalva atspaus 
dintas, su daugybe paveiks
lų jaunųjų lietuvių veikėjų. 
Labai įdomus jaunimui. Įsi
rašę į kuopas jaunimas laik-

—generolas eisenhower raštį gauna dykai.
X Romualdas Pocius, ser

žanto laipsnyje, šiomis die
nomis garbingai paliuosuo- 
tas iš kariuomenės. Apsi
stojo pas Aleliūnus, kur pra 
leis ir Kalėdų šventes.

X Sgt. Frank Žylius, Jr., 
iš Brighton Park, šiuo me
tu randasi Hines Memorial 
ligoninėj. Australijos fron
te jam sužeista ranka. Į ka
riuomenę jis išėjo liuosno- 
riai karui prasidėjus. Kitas 
Zylių sūnus Robertas tar
nauja oro korpuse. Žyliai 
yra seni Brighton Park gy
ventojai ir vietos draugijų 
veikėjai. •

gustine, jo motina Mrs. So- dieną, 8:30 vai., Aušros Var- 
phiia Augustine gyvena 5225 tų parapijos bažnyčioje.
So. Keating avė.; pvt. Simon _____________
Gotaut, jo motina Mrs. Mo- nv v- i I ■
nica K Gotaut gyvena 4414 UZIllUSe irdllKinyS
So, California avė., pvt. Cla- Mrs. Katherine Benning- 
rence P. Norkus, jo brolis field 26 metų> WAVE įr
?a"LN°rkU\ S>7ent271.9'sailoro žmona, tapo užmuš

ta traukinio, praeitą sekma
dienį, prie 75th str. ir Ex- 
change avė.

W. 69th str.; lst Lt. March 
P. Kovas, jo tėvas Louis Ko- 
vacsics gyvena New Car- 
lisle, Ind.; pvt. lst class Ju
liais R. Raska. jo tėvas Wil- 
liam Raska gyvena Michi- 
gan City, Ind.; Sgt. John F. 
Naujokaitis, jo žmona Mrs. 
Margaret Naujokaitis gyve
na Finley, Ind.

PARYŽIUS. — Karo ko
respondentai pranešė įdomų 
atsitikimą, kuris įvyko Ver- 
coux mieste Franche-Comte 
provincijoje. Tai buvo sek
madienis. Buvo atlaikytos 

įvyko ryte specialiai šv. mišios 
Chicagos ateitininkų kuo- Prancūzijos oifcieriams. Šv. 
pos susirinkimas, kuriame Mišiose dalyvavo taip pat ir 
išrinkta 1945 metams vai- generolas Charles de Gaulle, 
dyba. Į valdybą išrinkta: Prancūzijos laikinos val-

kun. K. Barauskas.

{▼airio* M įdomios
....ŽINIOS

Baisu ir šiurpu!

Du lavonai rasti 
taverne,..

Nauja valdyba
Praeitą šeštadienį

n*

Kaltina
LONDON. — Kiril Cebot, 

Ljubljana universiteto pro
fesorius, pranešė Londonan,

DETROIT. — Iš Detroit 
arkivyskupijos šiame kare 
jau žuvo 704 asmenys. Iš 
Detroit arkivyskupijos yra 
65,983 vyrai ir moterys Dė
dės Šamo kariuomenėje.

- - ,v. . T_ . . . _ .kad komunistai deda pa-kun. K. Barauskas - pirmi-j galva Kai lanke, pran-1
ninku; Andrius Daugirdas— cūzų kariuomenę Vosges,
vicepirmininku; Sofija Sa- generolas de Gaulle paprašė 
maitė — sekretorė; p. Sa- .klebono, kad jis atlaikytų 
mienė — iždininku; biznio ankstyvas šv. mišias oficie- 
vedėju R. Trijonis, ir jo pa- riams, kad jie laiku galėtų 

vykti į savo misijas.
Prancūzijos karininkai 

jaučia, kad dalyvauti šv. mi
šiose yra kataliko pareiga.

Vienas vyras, 83 metų Jei jau kariškiai, kurie 
Kai nužudytojo vyro žmo- amgįaus darbininkas, mirė 'užimti įvairiomis pareigo- 

na klausės telefonu, užmušė- nuo gįrcjįes atakos restora- mis, randa laiko dalyvauti
jas atsuko pistoletą sau į ine 26 So. Halsted str. šv. mišiose, juo labiau mes
smilkinį pasakęs: “kiaušy- * * *
kis”, ir paskui nusišovė.

Mirę vyrai yra Thomas
Wallvin, 53 metų. taverno Du negrai užpuolė vyrą ir 
savininkas ir Adam Kapp, iš jo atėmė septynis dole-

UŽMUŠĖ PADĖJĖJĄ, 
SAVE NUŠOVĖ KAI 
ŽMONA KLAUSĖS.

Anksti praeitą pirmadie- Sėjėju Ant. Petrokas 
nį Little Tom’s taverne, 1172
E. 55th, įvyko baisi tragedi- Mirė restorane 
ja. " ""

venijos katalikus. Profeso
rius Kiril Cebot kaltina ko
munistus, kaip ir gestapo 
(nacių slaptąją policiją) gy
ventojų naikinime.

Išgelbėjo $540

DAUGIAU KARO
DARBININKU

AR ILGA KOVA?
Apiplėšė

33 metų, jo bartenderis.
Sakoma, kad aWllvin nu

šovė savo bartenderį ir pas
kui pats nusišovė.

Policijos leitenantas Leo- 
nard McPhail pareiškė, kad 
Wallvin telefonavo Kapp’s 
žmonai Onai, 30 metų, ir pa
sakė:

“Aš tik ką nušoviau Ado
mą ir dabar aš nusišaunu. 
Klausyk!”

Mrs. Kapp girdėjo šūvį, ir 
pašaukė giminaitį, 
pranešė policijai.

rius. Jis pranešė policijai.

NELAIMES...
Žuvo moteris...

Po to, kai gaisras sukėlė
apie $2,500 nuostolių Wil-

i -i Hauck name, 4850 N.turime rasti laiko dalyvauti j
v .v. Ashland, gaisrininkai nuėjosv. mišiose. i , J_____________ plaukti basemente ir išgel-
. |,v. . |J F daėjo $540, kurie plūduriavoAnqliskai pamaldos 5v. pusiau vandens apsemti

Petro bažnyčioje basemente Pinigai priklau3ė
ROMA. — Dešimtyje ka

talikų bažnyčiose, įskaitant 
Gesu bažnyčią ir Šv. Alfonso 
bažnyčią, šv. mišios atnašau-

_____________ j a mos kalbančių angliškai
Mrs. Anna Jacobsen. 54 kunigu, kurie taip pat klau- 

metų. 5202 Wayne avė., bu- so išpažinčių. Sv. Petro ba- 
vo sutrenkta ir užmušta au- 2>iikoje, Vatikane, kiekvie- 
tomobilio, kuri vairavo Ste- n* sekmadienį sakomas pa- 
wart Levy, 18 metų. 563o| muksiąs angliškai,^ kai esti 
Winthrop avė., kai ji ėjo

kuris skersai Sheridan rd., prie 
Balmoral avė. Nelaimė įvy-

Mauck’s kareiviui sūnui, ku
ris dabar užjūryje, ir tai bu
vo dalis $600; pinigai buvo 
paslėpti už balkių. Gaisri
ninkai pylė vandenį ant sie
nų, kad pinigai nukristų į 
vandenį, esantį basemente, 
ir kad pašalintų liepsnas.

“Jūsų padidintas pasidarba

vimas sutrumpins karą ir su

taupys tūkstančius gyvybių.”

specialios šv. mišios.

Prie baro buvo Kapp lavo- ko praeitą sekmadienį.
nas, o Wallvin’s lavonas bu- ------------
vo telefono budelėje. Mirtinai sužeistas

Buvo atsivertęs

ĮGYKIT KARO DARBĄ! PALAIKYKIT!
VYRAI! MOTERYS! Paruoškit karo jėgas Eisenhower

Štai greitas reikalas. Būtinumas karo darbininkų nekurtose svar
biose pramonėse staigiai padidėjo. Mūsų ginkluotos jėgos pasi
varė pirmyn tokiu stebėtinu greitumu—ir kovojimas dabar taip 
labai žiaurus—kad mes iš tikrųjų, suvartojom amuniciją ir reik
menis, kurie buvo paskirti vartojimui ateinantį KOVO mėnesį. 
Šiandien jau vyksta racljonavimas nekuriuose frontuose.

Karo darbininkai šioje apielinkėje jau yra atlikę puikų pro
dukcijos darbą. Bet dabar, didesnė gamyba negu pirmiau yra 
reikalinga.

Pagelbėkit sutrumpinti karą—įsigykite karo darbą ir palai
kykite jį. Pašaukit savo arčiausį U. S. Employment Patarnavi
mo Ofisą.

šie yra SVARBUS darbai;
Pnpr. Darbininku — Alrcraft Assentblcr> — Wel(lcrlų Mašinistu 

Turrct Eatlio Operatorių — TLatlar Fųnipmcnt Assemblers — Mckanikii 
Pa 11 erti Makers — fore Makers — Tool Ir Die Makers 
Insipcktorio — Engine (gulte Operatorių. — DoMarneris — 

Englnterlų — Grlnders

Atalftauklt ) arčiaus) TT. S. Employment Patarnavimo Ofisi)

GAMYBOS BŪTINUMO INFORMACIJOS KOMITETAS
šis skelbimas apmokamas Oommonvvea.ilh Edison Oompnny

VAGYSTES
Sulaikė banditą

John Milco, 28 metų, 13351 
Baltimore avė., apsiginkla
vęs su prieškariniu žaisliniu 
ginklu, praeito sekmadienio 
vakare atėmė iš Miss Pat- 
ricia Pola šešiasdešimt vie
ną dolerį, jos tėvo gazolino 
stotyje, 13504 Baltimore 
avė. Policija pareiškė, kad 
jis prisipažino prie kaltės.

4,000 jaunuoliu
SANTIAGO, Kuba.—Apie 

4,000 Kubos jaunuolių daly
vavo katalikų akcijos jauni
mo kongrese. Tai buvo pir-

• s mas tautinis suvažiavimas, isŽmogus atpažintas 
banko knygelės kaipo Steve

EL PASO, Tex. — Albert Smith, apie 50 metų, buvo PdCClŠRc Ddtlckd
Ę. Fall, vidaus reikalų sek- mirtinai sužeistas praeito WASHINGTON D C _
retoriun esant prezidentui į sekmadienio vakare, kai iis šventas Tėvas atsiuntė Jung-
Warren G. Harding’ui, mirė buvo sutrenktas automobi- 
katalikų ligoninėje, EI Paso, lio, priešakyje 1711 W. Di- 
Tex., turėdamas 83 metus vision str Racine avė. poli- 
amžiaus. Jis tapo kataliku, cija vairuotoja Leo Kras- 
atsivertė į Katalikų Bažny-1 now, 30 metų, 1248 N. Hoyne ! 
čią, kai paliko kabinetą. j avė., sulaikė klausinėjimui.

tinių Amerikos Valstybių 
vyskupams laišką, kuriame 
išreiškia didelę padėką už 
pagalba labdarybės srityje.

Pavogė už $153
Iš Midland viešbučio, 172 

W. Adams vagys paėmė už

WOLK STIDIO
1941 West 3?* Street

Paragink savo pažįstamas, $153 cigarų. Ten cigarus
---------- j Lavonas buvo nugabentas į j kad jie 1945 metams užsisa- pardavinėjo Mrs. Gertrude

PIRKITE KARO BONUS! | kauntės lavonyną. I Uytij dienraštį “Drangą”. Willets.
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