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PRAŠ012 BILIJONU DOLERIU TAKSAISv ''
Naciai ir fašistai jaunuomenei 
tegali pasiūlyti tik mirti

Sąjungininkų tikslas: sukurti laisvų, 
teisinga ir garbingų gyvenimų

U. S2 kariai Egipte Siūloma sudaryti pajamoms 
dvigubi faksavimo mokesniai

Taksa vi mas reikalingas sulaikyti 
infliacijos pavojų, MorgenthauI

dentas pažymėjo, jog jie yra 
vieni geriausių, kuriais visa 
tauta didžiuojasi.

WASHINGTON, rūgs. 3d 
—šiandie Prezidentas Roo
seveltas viso pasaulio jauni
mui pareiškė, jog Vokieti
jos naciai, Italijos fašistai 
ir Japonijos militaristai te
gali pasiūlyti tik mirtį, kai 
tuo tarpu “sąjungininkių 
tautų] tikslas yra pačios jau
nuomenės tikslas.”

Savo kalboje, kuri nukreip 
ta į jaunus vyrus ir moteris 
ir kuri buvo leidžiama per 
tarptautinį radio, Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, jog 
sąjungininkių tautų tikslas 
yra “naujosios kartos viltys 
ir kartų k.urios po jos bus— 
viltys naujojo gyvenimo, ku
ris gali būti gyvenamas lai
svėje, teisingume ir garbin
gai.”

žino Pavergtieji.

“Šis faktas,’’ anot Prezi
dento, “kaskart darosi aiš
kesni jauniesiems Europos 
žmonėms, kur naciai bando 
sukurti jaunimo organizaci
jas nacizmo pagrindu, pag
rindu sudarytu Hitlerio ir 
jaunimui primesto priversti- 
nso protinio penėjimo—dije- 
ta neteisingų faktų, iškrai
pymų ir draudimų, paremtų 
Gestapo ginklais.”

Visam pasaulyj Amerikos 
kariuomenė klausėsi savo 
vyriausiojo vado, kurio kal
ba jiems daugiausia ir buvo 
taikoma ir kuriems jis už
tikrino, kad “mes čia namie 
geriausiai suprantame savo 
pareigas jums ... mes neap 
leisime jūsų.”

Kalbėjo Studentams.

Tiesioginiai Prez i d e n t o 
kalbos klausytojai buvo 
Tarptautinis Studentų Suva
žiavimas, kuriam Preziden
tas ir pareiškė, jog tik są
jungininkės valstybės turi 
fizinius išteklius, drąsą, pra- 
matymą ir norą sudaryti "to
kią pasaulinę santvarką, ku
ri verta šios kartos jaunimo 
pasiaukojimo. \

Amerikos kariams Prezi-

Prancūzai pašovę 
britu orlaivį

BERLYNAS, rūgs. 3 d — 
Berlyno radio paskelbė pra
nešimą iš Paryžiaus, jog 
prancūzų kovos orlaiviai pa
šovę britų orlaivį netoli Port 
Lvautey, Prancūzijos Moroc- 
co Atlanto pajūryje. '

Naciai prie
Stalingrado vartų

MASKVA, rūgs. 3d.—Vo- | 
kiečių atakos Stalingradan 
iš šiaurvakarių sulaikytos Į 

prie pat miesto, bet į piet- i 
vakarius rusų kariuomenė 
vėl pravedė kontratakas 
prieš masines tankų grupes, 
kurie buvo prasiveržę į ar
šiai ginamas pozicijas.

Komunikatas ir praneši
mai iš fronto skelbia, jog 
šioje svarbioje vietoje rusai 
buvę priversti pasitraukti, 
kai tuo pačiu laiku 400 my
lių į pietvakarius sovietų 
kariuomenė taip pat pasi
traukė Novorosiisko apylin
kėje.

Didvyriškas Gynimasis.

Į rytų frontą skubiai siun
čiamos Rumunijos ir Veng
rijos divizijos, kad padidin
tų nacių pajėgas.

Komunikatų praneš i m a i 
aiškiai sako apie gynėjų 
didvyriškumą. Pavyzd ž i u i, 
priešorlaivinių pabūklų ba
terija, atmušusi nacių nar
domųjų bombanešių ataką, 
atsuko savo pabūklus prieš 
nacių tankus ir juos sulaikė, 
kol atvyko parama.

Pietiniuose fronto mūšiuo
se esą sunaikinta keturios- 
dešimtys vokiečių tankų ir 
nukauta apie 1,200 vokiečių 
kareivių.

Bombardavo naciu 
gelžkelių įmones

LONDONAS, rūgs. 3 d.— 
Šiand:e britų aviacijos dali
niai bombardavo aukštąją 
Reino krašto dalį, kur Jų 
atakos sukoncentruota gele
žinkelių dirbtuvių centre 
Kariruse.

Pranešimai skelbia, jog 
mieste sukelta dideli gaisrai 
ir virš miesto pakilęs mil- 

į žiniškas dūmų debesys.

Tuo pačiu laiku britų bom 
banešiai ir kovos orlaiviai 
apmėtė bombomis nacių su 
sisiekimo linijas šiaurinėje

Į Prancūzijoje.

Amerikos kariuomenė išrikiuota pirmiesiems pietums Egipte ją išlaipinus iš trans 
portų. Ji padės britams kovoti prieš nacius, kurie išjunda naujon ofensyvon. Photo ra- ir r^tu® nu° Australijos.
dijuota iš Cairo.

Senatan įnešta 18-19 metų 
vyrų ėmimo įstatymas

Jaunuoliai turį būti paruošti

WASHINGTON, rūgs. 3d. 
—Pareikšdamas, jog Jungti
nės Valstybės kovoja su prie 
šu, kuris savo kariuomenei 
vaikus pradeda auklėti nuo 
pat mažens, sėn. Chan Gur-

Rusų atskaita:
11,700,000 naciu

LONDONAS, rūgs. 3 d. 
— Maskvos radio šiandie 
paskelbė, jog Rusijos fron 
te iki šiol yra nukauta ir 
sužeista 11,700,000 ašies 
kariuomenės.

Radio pareiškė, jog vien 
t'.k vokiečių, esą nukauta 
ar sužeista 10,000,0000 ka

irei vių, suomiai netekę
500,000 karių. Italija, Ven 
grija ir Rumunija nete
kusios po 400,000 karių
kiekviena.

Pakeitimai Ispanijos 
ministerių tarpe

BERLYNAS, rūgs. 3 d — 
Berlyno radio paskeįbė pra
nešimą iš Madrido, jog gen. 
Francisco Franco pakeitė 
užsienio reikalų ministerį 
Ramon Serrano Suner, gen. 
Francisco Gomez Jordaną, 
kuris iki šiol buvo valstybės 
patarėjų tarybos pirminin
kas.

Gen. Ase n šia paskirtas ka 
riuomenės ministerių vieton
gen. Jose Varela. Pats Frau- , štai priklauso iždo departa- 
co paėmė oplitinę Falange' mentui, bet iškilus karui
partijos vadovybę, kuri pir
ma buvo Suner rankose.

t i

ney iš South Dakota šiandie 
įnešė senatan karo tarnybos 
įstatymui pataisymą, pagal 
kurį kariuomenėn būtų sau
kiami jaunuoliai 18 ir 19 
metų amžiaus* i

Gurney įnešimui tuojau 
pasipriešino šen. Theodore 
Bilbo iš Mississippi, kuris 
pareiškė, jog karas nusitę- 
siąs per penkis metus ir to
dėl pirmiausia turėtų būti 
šaukiami vyrai senesnio am
žiaus.

Jis nesąs priešingas jau
nuolių ėmimui kariuomenėn 
apmokymui, bet jis balsuo
siąs prieš siuntimą jų į ka
rą.

Pakraščiu sargyba 
kovoje su japonais

WASHINGTON, rūgs. 3d. 
— Laivynai paskelbė, jog 
atakoje prieš japonus Solo
mon salose dalyvavo ir Ame
rikos pakraščių sargybos ka
rininkai ir kariai. Tai pir
mas įvykis istorijoje, kad 
šis Amerikos dalinys daly
vautų kovose taip toli nuo 
Amerikos.

Iki šiol tiktai marinai 
“laivyno daliniai” ir kariuo-

mėnesius sunaikinta dau-1 
giausia ašies submarinu. ša
lia nuskandintųjų submari- 

menės lakūnai tebuvo skel-! nų didelio skaičiaus taip pat
biami dalyvavę Solomon ko-(nemažas skaičius yra sun

kiai sužalotų nacių submari- 
nų, kurie jau nebetinka veik 
smams.

vose.

Pakraščių sargyba papra-

juos savo žinion perėrrtė lai
vynas. •

(“Draugas” Acme telephoto)

Taikos forma: 
naciu saužudybė

LONDONAS, rigs. 3 d. 
—Vidaus sekr. Herbert 
Morrison paskelbė “priim
tiną formą” Hitlerio tai
kos sąjungininkėms tau
toms.

“Sakoma, jog prieš šių 
metų pabaigą Vokietija 
patieks savo taikos ulti
matumą,” pareiškė Morri
son susirinkime, kuriame 
pareikštas protestas prieš 
nacių žiaurumus Lenkijo
je ir Čekoslovakijoje.

“Būkite tikri, kad są
jungininkės tautos nepri
ims jokių Hitlerio taikos 
pasiūlymų, nebent tai bū
tų pasižadėjimo fonnoje 
sn garantijomis, kad visa 
Vokietijos vadovybe pada
rys kolektyvią saužudy- 
bę.”

Nuskandinta daugiau
sia priešo submarinu

LONDONAS, rūgs. 3 d.—
Admiraliteto pirmasis lor
das A. V. Alexander pareiš
kė, jog šių metų liepos ir 
rugpiūčio mėnesiai buvę są-
jungininkams sėkmingiau s i Cekiango provincijos sosti 
kovoje prieš submarinus.

Pasak jo, per šiuos du

Saulė teka 6:19 vai., saulė 
leidžias 7:21 vai.

VVASHINGTON, rūgs. 3d. 
—Iždo sekretorius Morgen
thau šiandie kreipės į sena-

Atakavo japonų 
destrojerj, bazes

Gen. MacArthur štabas, 
rūgs. 3d.—štabo komunika
tas pareiškė, jog sąjunginin
kų bombanešiai tebebombar- 
duoja japonų bazes į šiaurę

Nakties atakose Jungtinių 
Valstybių bomhanešiai nu
metė penkias tonas bombų 
ant japonų bazės Buka, So- 
lomonų šiaurinėj dalyje.

Komunikatas taip pat pa
reiškia, jog pakraštyje ap
mėtytas bombomis japonų 
destrojeris, bet atakos rezul
tatai nežinomi. Taikliai bom 
bomis apmėtyta Buka aero
dromas ir pakraščio įrengi
mai.

Sąjungininkų kovos orlai
vių grupės atakavo japonų 
pozicijas Kokoda apylinkėje, 
kur priešas pravedė atakas 
sekmadienį.

Amerikiečiai pašovė 
orlaivį Islandijoje

REYKJAVIK, Islandija, 
rūgs. 3d.—Amerikos kariuo
menės lakūnai savo pirmo 
je kovoje su priešo orlaiviu 
pašovė vokiečių orlaivį šian 
die netoli Reykjaviko.

Bombanešis išsprogo prieš 
nusileisdamas ir visa jo įgu 
la žuvo. Kovoje Amerikos 
orlaivis buvo lengvai sužalo
tas.

Kinai apsupo Kinhwa
CHUNGKINGAS, rūgs. 3 

d.—Kinijos kariuomenė ap
supo Kinhwa, provizorinę

nę, ir atakuoja iš visų pu 
šių.

Kiek anksčiau Kinijos ka
ro vadovybė pranešė, jog 
japonai pasiuntę paramos 
Kinhwa gynėjams ir prie 
miesto vykstančios aršios 
kovos.

NEW YORKAS, rūgs. 3d. 
—Šiandie nacių radio paskei 
bė sąrašą Prancūzijos karo 
laivų, kurie ęsą Dakaro uo
ste.

te finansų komisiją, kad bū
tų sudarytas įstatymas, su
keliąs dar $6,500,000,000 as
meniniais taksais virš jau 
pravesto atstovų rūmų įs£a- 
tymo sukeliančio $6,271,000, 
000 su provizija,, kad po ka
ro asmenims bus atmokėta 
$4,500,000,000.

Sekretorius taip pat pa
siūlė senato komisijai suma
žinti netaksuojamas asmens 
pajamas pavieniams asme
nims iki $500, vedusiems iki 
$1,000 ir kiekvienam prie- 
diniam šeimos nariui po 
$250.
Infliacijos Išvengimui.

Pasak sekretoriaus, tak- 
savimas turėtų būti kelia
mas ne tik, kad susidarytų 
didesnės vyriausybės paja
mos, bet ir tam, kad būtų 
galima išvengti artėjančio 
infliacijos pavojaus.

Beto, norima sudalyti auk 
šesnius taip vadintuosius 
“surtax” mokesnius. Pavyz
džiui, kiekviena vedusiųjų 
šeima su vienu vaiku, jei ji 
išleistų į metus $5,000 ji tu
rėtų sumokėti virštaksio 
$250.

Egipte naciu
žygius sulaikė

KAIRO, rūgs. 3d.—Po są
jungininkų artilerijos ir avi
acijos milžiniškų atakų ašies 
pradėtoji ofensyvą, kuri, ti
kėtasi, turėjo išsivystyti į 
sprendžiamąsias kovas, šian 
die jau aprimo.

Britų žemyno kariuome
nės pajėgos iki šiol dar ne
susitiko su priešu, nors mo
torizuotieji daliniai kartkar
tėmis susitinka su naciais, 
kurie buvo prasiveržę apie 
aštuonias mylias pro minų 
laukus.

šios dienos komunikatas 
pareiškė, jog vakar britų ir 
amerikiečių aviacija pravedė 
smarkiausias atakas prieš 
Rommelio pozicijas.

Britų aštuntosios armijos 
vadas Įeit. gen. B. L. Mont- 
gomery pareiškė, jog iki šiol 
kovos dar tebesančios dar 
tik pačioje savo pradžioje.

BERLYNAS, rūgs 3 d.— 
Berlyno radio paskelbė, jog 
vokiečiai nutarę nuimti pan
čius nuo britų kalinių, suim
tų Dieppe atakoje, kai britų 
ra<To griežtai užginčijo, jog 
jie buvo surakinę rankas vo
kiečiams kariams.

i
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Lietuvių Prekybos Buto programa 
sekantiems metams

Praeitą ketvirtadiepį J. 
Pakel, pirmininkas Lietuvių 
Prekybos Buto (Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois) per radio stotį 
WHFC, 1450 Kil., padarė 
žemiau dedamą pranešimą.

“Gerbiamieji, radio klau
sytojai:

“Vardu Lithuanian Čliam- 
ber of Commerce of III. or
ganizacijos jūs girdėjote da
romus pranešimus praeitais 
metais. Iš visuomenės atsi
liepimų, mes patyrėme, kad

JOHN PAKEL

Dalyvaus žymūs svečiai
“Mūsų plano metuose yra 

keturi mėnesiai, kuriuose 
yra po 5 ketvirtadienius. Šį 
metą penktas ketvirtadie
nis bus spalio 29 ir Gruodžio 
31.

“Tais vakarais prabils į 
jumis pakviestas žymus sve 
čias ir žinovas. Jo kalbos 
lėšas padengs lygiomis dali
mis, taip sakant 50 50, abi 

] minėtos organizacijos.
“Tai toks mūsų užsimoji

mas ateinantiems dvylikai 
mėnesių.

Lietuvos prekybos 
buto nusistatymas

“Lithuanian Chamber of 
| Commerce of Illinois, ku
rios vardu man, kaip jos 
šių metų pirmininkui, prisi
eina kalbėti į jus šį, vakarą 
nesiūlo ką nors pirkt, arba 
parduoti. Šios organizacijos 
tikslas yra palaikyti gerą 
vardą lietuvių ir čia gyve
nantiems lietuvių kilmės pi- 

' liečiams gelbėti, jų veiklą 
ir gerus pasiryžimus remti.

KARO FRONTAS EGIPTE

("Draugas” Acme telephoio/ 

Kovų laukas Egipte, kur sąjungininkų pajėgos stengia
si blokuoti nacių vadui gen. Rommel, kad jis neprasi
skverbtų į Nilo slėnius.

LHALRBOIR©
lį, Povilą Jurgutį, 3832 Elm 
St. Sykiu su O. Jurgutienc 
buvo nuvykusios į Tėvų Na- 

įrijonų seminariją, Hinsdale, 
III. Motiejus

Wl)LK STUDIO
1945 W«sl 35* Street

tokie pranešimai yra labai Lietuvių Prekybos Butas 
pageidaujami. Todėl šį me- nėra politinė, nei religinė 
tą mūsų organizacija, Li- organizacija. Ji remia visus 
thuanian Chamber of Com- gerus darbus, kuriuos Lietu 
merce of Illinois, vėl pasi - vos kilmės žmonės atlieka, 
ryžo oro bangomis dalintis Lietuvių Prekybos Butas 
su visuomene žiniomis ir keleriopai yra pasisakęs už 
naudingais patarimais. nepriklausomą demokratinę 

Lietuvos Respubliką, todėl
Dalyvaus Taupymo 
Bendrovių Kalbėtojai

jos narių tarpe nėra vietos 
demokratijos priešams iš 

• “Šį metą mes subūrėme dešines ar iš kaires, 
daugiau jėgų ir manome “Mes raginam visus lie- 
tęsti šį darbą per ištisus tuviu3 biznierius, profesio- 
metus. Kad žinios ir patari- nalus ir amatninkus prisidė- 
hiai vienos ir tos pačios or- Prie ®i°s °rganizac*j°s >r 
ganizacijos nenubostų, mū- remti Jos darbus. Metinė mo 
aų organizacija susitarė su $1000.
lietuviškomis Taupymo Ben Lietuvių prekybos buto 
drovėmis teikti žinias ir nau Valdybos sąstatas
dingus patarimus pasikei
čiant ketvergais šiuo pat 
laiku.

T

Pirmą ir trečią kiekvieno 
mėnesio ketvirtadienį jūs iš 
girsite paskaitas ir prane
šimus vardu Lietuvių Pre
kybos Buto, o antrą, ir ket
virtą ketvirtadienį — lietu
viškų Taupymo Bendrovių 
atstovo. Būtent ateinantį 
ketvirtadienį šiuo pat laiku 
ir iš šios stoties, išgirsite 
lietuviškų Taupymo ir Sko
linimo Bendrovių, atstovo 
pirmą pranešimą, kuriame 
jis išdėstys pranešimų pla
ną. v ą 1 i

“Šiandien aš pranešiu są
statą valdybos Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois.

‘ ‘Pirmininku Direktorių 
Tarybos yra visiems gerai 
žinomas teisėjas John T. 
Zūris. 4459 So. Franciseo 
Avenue.

“Ja kalbą jus girdėsite už 
dviejų savaičių nuo šian
dien.

“Pirmas vice-pirm. yra 
Antanas Valonis, Metropo
litan State Banko iždinin
kas, 2201 West Cermak Rd.

“Antras vice pirm. yra 
Joseph P. Varkala, valsti

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

St:

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMfidŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

laibai (fiTOM moterų kailiniai, kailiukai* papno'lato arba
■ , < k>ih kulnį imr.klukla imicnilntomln kainomis.

ATEIKITE III PATYS PAMATYKITE MANDIESI

PEOPIFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Si. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.

jos registruotas auditorius, 
3241 So. Halsted Street.

“Trečias vice-pirm yra 
Joseph M. Mozeris. Keistu
to Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės sekretorius, 3236 
South Halsted Street.

Iždininkas yra M'chael 
Narvid. Jis turi duonos ir 
pyrdgų kepyklą, 2424 West 
69th Str.

“Tai gi, remkite savo biz
nierius ir profesionalus sa-) x 
vo kasdieniniais reikalais; 
taupykite ir imkite pasko
las iš lietuviškų Taupymo 
Bendrovių, kuriose pinigų 
gausite lengvomis sąlygo- 
mis.

“Ateinantį Ketvirtadienį 
vardu Taupymo Bendrovių 
kalbės valstijos registruotas 
auditorius Joseph P. Var
kala.

“Šiandien kalba Johnas 
Pakel.

“Tariu jums visiems la
banakt”.

Detroit. Michigan
Atostogauja

Ona Aksomaitienė grąžino 
“Draugo” Labor Day pikni
ko ir U. S. War Bonds tikie
tų knygutę, šiuo metu ji a 
tostogauja Walled Lake, Mi 
chigan. Žada vasaroti iki ru 
dens. t

Sekmadieniais ten suva
žiuoja daug lietuvių biznie
rių ir profesijonalų. Buvo 
atvykę: Miskevičiai, Bukš- 
nys, Miškinis, M. Vitkaus
kienė, Ant. Vitkauskas, Su 

!Sellers, pagarsėjęs golfinin- 
i šie Witko, Lotūzai, Mr. Gibs 
kas ir k. Koresnondentė

Rinkliava anglims 
pirkti

Kasmet rugsėjo mėnuo 
skiriamas ri n k 1 i a v a i an
glims pirkti. Visi nuoširdž ai 
prašomi eukoti tam reika
lui.

{ katalikišką mokyklą
Antradienį prasideda mok

slo metai mūsų parapijinė
je mokykloje. Katalikų tėvų 
pareiga yra išauklėti savo 
vaikus katalikiškai. Todėl 
siųskite vaikus į mūsų mo
kyklą ir į aukštesnes kata
likiškas mokyklas. Mūsų mo 
kykloje mokytojauja seserys 
Šv. Kazimiero.

Al)\A\iLD PHOrOGRAI'HY 

l.OH ĖST POSSIRI E l’KK ES

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

ADVOKATAS

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-raos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALtunet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7B71

Norbertas Karvelis, 3806 
Euclid Ave. šįmet baigęs pa
rapijinę mokyklą, važiuoja berto Karvelio 
sekti aukštesnio mokslo į 
Šv. Bedo akademiją, Peru,
III., kur mokytojauja tėvai 
Benediktinai.

Povilas Vaišnoras, 3909 
Parrish Ave., šįmet baigęs 
parapijinę mokyklą, sieks 
aukštesnio mokslo Catholic 
Central High Schooi, Ham- 
monde, kur mokytojauja, mū
sų vyskupijos kunigai ir se
selės.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
ĮSegza rainuoti Jiw moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vts» aklų itemplm*. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: C AK AIj 0528, CliJlcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir BeMad. 8:80 a. m.
* Iki 7:0S p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonati:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Ofiao tel. VIRginia 0086 
Reaidencijos UL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 0—8:30 P. lt 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Rea. 6968 So. Talman Ave.
Rea TsL GROvekiU 0617 
Office teL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtai, ir Nedaliomis susitarus 
2423 West Marųuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
Nedčliomis pagal an tartį.

Office tsL YARda 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

Tsl YARda 6921.
Rea: KENvoed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: ano 1-3; nno 6:30-8:60
t 7M JVttt 3Stb Street

Tel. OANal 8112

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel REPnbUc 7808

TeL OANal 0267
lai.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaidencija: 0600 So. Arteslan Ava.
VALANDOS: n v. ryta iki 3 popiet

6 iki 9 vai. vakaro

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak.

Atletas vadas

Br. C. Bacevičius Šv. Be
do kolegijos — akademijon 
grįžo po dviejų savaičių pra
leistų U. S. Navy Pre-Flight 
Trainir.g Schooi, Iowa City.
Šiais metais į akademiją bus 
įvestas fizinio lavinimo kur
sas, kurį kiekvienas studen
tas privalės lankytį.

Bacevičius išsireiškė, kad
ši nauja programa kaip tik valandos nuo įo iki 4, nuo 6 iki 8 
sutiks su valdžios prašymu Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
“stipresnio Amerikos jauni- t

mo”. Sako, “mes esame kare 
ir turime atlikti dalį priruo- 
šime studentų kūniškai, ly
giai ir dvasiniai”.

Kursas bus kiekvieną die
ną. Rudenio ir pavasario me
tu lauke, o žiemą — viduje, 
gimnastikos salėje.

Bacevičius yra dėdė Nor-

Viešnia
Uršulė Budvitienė iš Ga

ry Lankėsi pas savo pusbrot-

PHOM. t UAH.IIt. 2H11

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvfi 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 341 h St.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
ataakomingai u| 
prieinamą kain^

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4581
DtL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 30X8

LIETUVIAI DAKTARAI

01 P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso taL OANal 2348 

Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 
8eredoJ pagal sutartį.

i 7004 So. Falrfleld Aveaoe 
Rea. teL: HEMloek 1160

Tat YARds 2248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 6840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak,. 7 iki 0 
Nedeliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taiptri pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEIey 0434.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 IU 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 
’ Jeigu Neatsiliepia — 

šauk KEDsie 2868 
VALANDOS:

Telefonas: YARDS7299 Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt.. šožtad. 8:30 iki 9:30 vak.

3325 South Halsted St. Sekmad. .Pagal Sutarimą

Td. YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Resideneija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALAND08 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Ave.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

Ofise TeL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nno 19-12 ▼. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis noo 19 iki 12 vai. dien*

DR. A. JENKINS
(Lšetnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OF1HD VAIJtNDOS- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj

Ofiao telefoną* PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 
REMK1TĘ “DKALG^-
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Penktadienis, rūgs. 4, 1942

Nužudytas CLASSIFIED

Kviečiame visus dalyvauti a. a. kun. J. 
Navicko pirmų metų mirties
paminėjime Marianapolyje

\

Jau metai baigiasi, kai su Siuo pasauliu atsiskyrė šventos 
atminties Kunigas Jonas Navickas, Marianapolio Ko’egijos įstei
gėjas. Jo kūnas ilsisi Marianapolio Kalvarijų, jo paties pastan
gomis įkurtųjų, paunksnėje.

Rugsėjo 7 dieną, per “Labor Day”, a. a. kun. Jono Navicko 
laidotuvių metinėse, rengiamos iškilmingos pamaldos ir kitos 
apeigos Marianapolyje.

Metinių paminėjimo tvarka bus šitokia;

1. — 11 VAL. RYTE — iškilmingos gedulo ŠV. MIŠIOS už 
a. a. kun. Jono sielą, Kolegijos koplyčioje.

2. — PO ŠV. MIŠIŲ — PROCESIJA prie a. a. kun. J. Navic
ko kapo. Naujai padirbdinto akmens ANTKAPIO PAŠVENTI
NIMAS. Atgiedojimas “Libera” su abso’iucija.

3. -3 VAL. PO PIETŲ — bendras Marianapolio KRYŽIAUS 
KELIŲ ĖJIMAS.

4. — PO KALVARIJŲ PAMALDŲ — naujų šventovių. ŠV. 
JUOZAPO IR SV. ONOS ALTORIŲ PAŠVENTINIMAS, Maria
napolio parke.

5. — UŽBAIGA — palaiminimas švč. Sakramentu Kolegi
jos koplyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame mūsų gerus prietelius, geradarius, ypa
tingai a. a. kun. Jono Navicko gerbėjus, skaitlingai dalyvauti šio
se pirmose jo mirties metinėse.

•
KUN. ADOMAS MARKŪNAS, M. I. C., 
Marianapolio Vienuolyno Vyresnysis.

“Jonavoje savo bute ras
tas nužudytas butų skyriaus 
inspektorius atsargos pul
kininkas leitenantas Dažys 
Alytas. Policija ieško ligšiol 
nežinomų piktadarių”.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoloh >488-9489

A. -I-
HELP WANTED — VYRAI

• AUTOMATIC B. * S. 8CREW MA- 
UHINK OPERATORIAI re'kallngl 
su nemažiau 4 metų patyrimo. Ge
ra užmokestis. Defense da binlnkal 
dirbant pilną laiką, neatsišaukite. 
EVER8HARP, INC., 1800 W. Kos- 
eoe Street

Istorija kartojasi
1916 metais Vokietijoje 

prasidėjo tai vienoj tai ki
toj vietoj bruzdėjimai ir ne- 1 
ramumai dėl nepaprastai 
griežtų ekonominių suvar
žymų. Niekas tada Vokieti
joje nebenorėjo tikėti, kad 
karas bus laimėtas.

Kad pašalintų ne tik 
fronte susidarusią krizę, 
bet ir visuomenės pesimiz-

Sąjungininkų silpnumas
Hindenburgą, kuris šiek tiek 
gavo autoritetu apramino į 
visuomenę.

•Šiandien irgi Vokietijoje 
reiškiasi jau nepasitenkini
mai žmonėse, nes perilgai 
užsitęsė karas, o juk Hitle
ris buvo žadėjęs 1941 me
tais baigti karą.

Didžiajame kare
Didžiausias sąjungininkų 

silpnumas Didžiajame kare 
pasireiškė dėl šių dviejų prie 
žasčių: 1) nevisiško pasiti-; 
kėjimo karo vadais ir 2) są
jungininkų veiksmų nesude- 
rinimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

(Jateigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

fli firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRE1PK1TES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanian 

MODERNI Išvidinė PARODA
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJ A: 
6919 South Tro y St. 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieštad. if Sekm. 9-8 vaL

MARIJONA ORINTIEN®
(ORIENT)

(po tėvais Tvelonaltė)
Gyveno 2018 S. Peoria St. 

Mirė Rūgs. 2, 1942. 4:13 vai. 
po p'et. sulaukus pusės amž.

GlmS Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno miesto.

Amerikoje Išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 sūnus Antaną ir marč ą A- 
deline Ir Simoną: 2 dukteris 
Mary Badus Ir Nellle Nnus, 
žentą Harold, 3 anukus Ro- 
nald Orent, Kenneth Ir Ro
bert Naus, švogerį August 
Orent ir jo šeimą, švogerką 
Anna Olesh ir Jos še'nią ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas jaš'rvotns P J. 
Ridiko kopi.. 710 W. 18thSt.

laidotuvės įvyks šeštadlen). 
Rūgs. 5, iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus ativdėta J Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
rama'dų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvė
se

Nuliūdę Runai, Marti, Duk
terys, ž -litas. Antikai, švoge- 
rls, švorerka ir Giminės.

I^idotuvu Dir. P. J. Ridi
kas, Tel. Yards 1419.

VYRAI — gabūs prie medžio iš
dirbimo mašinų Ir prie cabinet dar
bų. Gera proga, pastovūs darbai. 
Taipgi reikalingi viduramžio vyrai, 
kuriuos lšmoklnsim medžio Išdlrbl- 

xno amato.
ILLINOIS MOILDING CO.

2411 W. 23rd St.

PUNCH PRESS SET-UP MAN. TOOL 
MAKER. TINSMITH. ASSEMBLERS 
reikalinga.

RF.YNOLD’S 
2850 W. Congress

REIKALINGI — VAIKINAI IR 
MERGINOS suvirš 18 metų amž. 
prie lengvų dirbtuvėje darbų. At

sišaukite po 8:30 vai. rytais.
HIRKHMAUR COATS, INC.

325 W. JackAon Blvd. 
Harr'son 3570

VAIKINAI — 17 Iki 20 metų am
žiaus reikalingi orderius išpildyti ir 
tt. dirbant wholesale stock rūmuo
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
ni darbai tiems, kurie parodys ga
bumą. Atsišaukite į

333 E. ONTARIO ST.

MOLDERIAI — prie "sąueezer” 
mašinos. Patyrę prie breso. Atsi
šaukite į

ACE FOUNDRY CO,
1850 N. Kostner Avė.

LABORERS
VYRAI 40—50 METŲ

Aukščiausia užmokestis dirbtuvė
je, kuri dabar dirba 100% Ka
rės medžiaga. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo MANS- 
FIELD 7161 ar asmeniškai atsi
šaukite i
JEFFERSON ELECTRIC CO.

BELLWOOD. ILL.

+ A
JUOZAPAS GRENČIUS
Gyveno 4 451 So. Washtenw 

A.VP.
Mirė Rūgs. 31 d., 1942 m., 

4:08 vai. po piet, sulaukęs 
pusės amžiaus

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Varnių parap., Drabuksčlų 
kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 m. 
Pa'lko dideliame nuliūdme

seserį Marijoną Grenčaltę. 5 
brolio vaikus Dominiką. Jo
ną (U. S. Navy), Petrą, Juo
zapą ir Albertą; brolio duk
terį Marijoną Nabaž'S, Jų 
šeimas ir daug kitų draugų 
tr pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 seseris 
ir 2 brolius

Kūnas paš'rvotas namuose 
4451 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadlen). 
Rūgs 5 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Pras'dėjimo švenč. Panelės 
parapijos bažnyčią, kurtoje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sie'ą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kvleč’ame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Seserys, Broliai
Brolio Vaikai ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorus J. P. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

191

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

MERGINOS IR MOTERYS 
Oafeterta Counter merginos, 17 iki 
35 metų amžiaus. Geros valandos, 
valgis, uniformos duodamos. Sek
madieniais nereika dirbti.

— talygi —
Naktimis valymui moterys reika
lingos. Valandos nuo 9:30 vak iki 
5:30 ryto. Valgis ir uniformos duo
damos.

HARDING’S 
21 S. \VhIuv-Ii

OPERATORES — patyrusios prie 
single needle mašinos. Gera užmo-r 
kestid Taipgi merginu reikalingi 
išsimokinti. Gera mokestis laike 
mokinimo.

PROTECTION PRODUCTS CO. 
815 No. Aberdeen

MERGINOS
Prie abelnų dirbtuvėje darbų. 

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravensw(«)d Avė.

MERGINOS reikalingos nuo 17 iki 
35 metų amžiaus — lankstyti ir kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būti 
švarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet, 
5 dienos į savaite. Kreipkitės į — 
833 N. ORLEANS ST.. 4th Floor

PARDAVIMUI

Hydraulic Pressmen
IR PAGET.BININKAI

Carpenters, Paint Sprayers,
IJt FINTSHERS

Air Brush Artiats 
Stain Table Workers 
Wipers ir Stipplers

821 w. SGth st
MULTI-PRODUCTB, INC.

VAIKINAI reikalingi dirbti dirb
tuvėje Patyrimas nereikalnga. At-
«aj&n 11 Vf lt A i •

RUNZEI, CORD * WIRE CO.
• 4727 W.. Montrose Avė.

AUTO MEKANIKAI 
Patyrimas prie trokų pageidauja
mas, bet nereikalinga. Aukščiau
sia užmokestis tr "t'me and one 
balf” už overtime. Mes matysime 
aplikantus tarpe 9 ryto iki 4:30 
po piet kasdieną, Išskiriant šešta- 
denlals.

THE WILLETT CO.
700 S. Desplalnes

19
LABORERS
- 50 M. AMŽIAUS

AUKŠČIAUSIA UŽMOKESTIS: UŽ
TENKAMAI OVERTIME NON- 
FERROU8 METAL DIRBTUVĖJE. 
DEFENSE DARBAI. U. S. PILIE
ČIAI TIKTAI PRIIMAMI.

AMERICAN
SMELTING & REFINING CO. 

2230 Indiana poli« Blvd. 
IVHITING, IND.

ARMATURE WINDER ir TROUB- 
LE SHOOTER. Dirbti elektros mo- 
tor pataisymo dirbtuvėje. Pulki už
mokestis.

M. GOLDSCHMIDT & CO.
1022 W. Jackson Blvd.

VYRAI REIKALINGI
Vy.rat dėl abelnų apvalymo darbų, 
kaip tai — Išluoti, ttmozgoti, 
“handy man” ir tt. Atsišaukite J 
Employment ofisą tarpe 9:30 vai. 
ryto iki p:etų.

VVIEBOLDT’S
108 S. Ashland 63rtl & Green St.

REIKIA VYRŲ
VIDURAMŽIAUS VYRAI 

i GERA MOKESTIS, JEIGU BUSITE
TINKAMI.

100% WAR PRODUCTION
• 2748 WEST 36TH PLACE

VYRAI REIKALINGI
Suvirš 18 metų amžiaus, Angliškai 
kalbanti dėl Išnešiojimo telefono 
knygų. Atsišaukite prie MR. IANG, 
419 Ė. 25TH ST. tarpe 7 vul. ryto 
ir 4 vai. po piet. nuo Pirmudlenio 
Iki Penktadienio priskaitant. Sek
madieniais Jr šeštadieni.iln užda
ryta. <

VAIKINAI relkallrgl nuo 17 iki 
21 metų senumo. Alga $22 00 į sa- 
vaitę. Atsišaukite į

3949 SCHUBERT aVe. ar 
329 W. 1801 STREET 

Matykite Mr. Wllkln

I*

MACHINISTAI - PATYRŲ
PASTOVUS DARBAI 

UŽIMTI TVARKYMĄ MAŽO TOOL 
ROOM PUIKI PROGA GERIEMS 
MEKANTKAMS. KARO DARBAI. 
ATSIŠAUKITE
BEAUMONT ELEC. SUPPLY CO. 
1319 S. Michigan Avė. — CAL. 7565

WOODWORKER% FINISHERS Ir 
PAINTERS reikalingi. Patyrę prie 
trokų pataisymo.

VOLTZ AROS.
215 E. 29th St.

HELP WANTEI> — MOTERYS

SORTERS ir PINKERS reika'lniros 
prie moterims dresių. Patyrusios
arba mes išmoklrs'me.

N AT. RIBBACK CO.
337 S. Franklin St.

REIKIA 50 MOTERŲ, 30 iki 45
metu senumo, lup‘i tomeltes. At
sineškite peilį ir žiurs'ą stoti ga
tavos prie darbo. Gera užmokes
tis.

ALI ISON-B’-'DFORD CO.
2309 S. Keeler Avė.

MERGINOS reikalingos prie leng
vų assembly ir solder darbų. Atsi
šaukite i

RINZEL COBD & WIRE CO. 
4727 W. Montrose Avė.

PAKERKOS reikalingos — Paty- 
rlma-s nereikalinga. Gera užmokes
tis. 5 dienos Į savaitę. Valandos 
nuo 7 ryto iki 3:30 popiet.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis

NULIŪDIMO

PARSIDUODA — BUČERNE IR 
GROSERNfi. Biznis gerai išdirbtas 
per 10 metų. Parsiduoda už pigią 
kainą ar mainys ant mažo namo 
ar kito ko. Atsišaukite sekančiu 
adresu:

2018 VVEST 71ST STREET

RENDUOJASI — 3 kambaria1, ap
šildomi. Tinkami dėl dviejų Žmo- 
nii> Atsišaukite sekenfiu adresu: 
U-41 SO. 48TH COURT, CICERO, 
ILL. (ant 1-nio aukšto).

LONDONAS, rūgs. 1 d — 
Aviacijos ministerija paskel
bė, j°S virš Anglijos sąsiau
rio pašauta, trys nacių orlai
viai.

WASHINGTON, rūgs. ld. 
—Tikimasi, jog vyriausybė 
nustatys kiekvienam asme
niui po du ir pusę svaro mė
sos į savaitę.

LONDONAS, rūgs. 1 d.— 
Pranešama, jog Sibiro pa
sienyje japonai koncentruo
ja didesnės kariuomenės ir 
aviacijos pajėgas.

£ VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR ŠONAI 

2814 Weat 28rd Ptoee 

TeL CANaI 2515 

42-44 Eaat lOSth Street

TeL PULlman 1270

J. LIULEVICIU8
4848 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrium 710 Weet 18th Street 

Viai telefonai: TARda 1419

I. J. ZOLP
1646 We«t Mth Street

TeL TARda 0781-0782

ANTANAS M. PHIIJIPS
8807 Lituanica Avenne 

Tel. TARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

8319 Lituanica Avenne
Tel. TARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9681
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Neria virvę ant save kaklo
Kaip tik rezignavo iš Japonijos užsienių ^reikalų mi

nistro vietos Shigeneri Togo ir jo pagelbininkas Haru- 
hrko Nishi, tuojau pradėta kalbėti apie tai, kad Japo
nija puls Sibirą. Šį pavojų pirmutinis iškėlė Amerikos 
karo jėgų vyriausias vadas Kinijoj ir Indijoj gen. Jo
seph Stilwell.

Togo buvo vienintėlis civilinis žmogus Japonijos mi
litaristų ministrų kabinete. Jis padarė sutartis su So
vietų Rusija ir stengėsi palaikyti kaimyniškai draugin
gus santykius kiek galima ilgiau. Per jį Japonijos im
peratorius dar tik pernai metais Sovietų Rusijos dik
tatorių Staliną apdovanojo pasakiško brangumo užuo
laida (screen), kuri buvo taip meniška ir tokio liuksu
sinio brangumo, kokia pritinka turėti tik dideliems ka
raliams.

Toji Japonijos imperatoriaus dovana Stalinui, be a- 
bejonės, turėjo nemažai įtakos draugingiems santy
kiams tarp dviejų valstybių palaikyti. Pirmoje vietoje 
Stalinas ne tik, kad nesiskubino skelbti karą Japonijai, 
kuri taip smurtiškai puolė Amerikos teritoriją, bet dar 
gi žvejybos sutartį panaujino. Daug kas £ada piktinos. 
Ir kaip ne — kai Vokietijos naciai užpuolė Sovietų Ru
siją, ir Amerika ir Anglija visomis keturiomis šoko ją 
gelbėti. Bet kai Amerikos ir Anglijos teritorijos japo
nų buvo užpultos, Stalinas Japonijai nė protesto no
tai nemalonėjo pasiųsti. Tai, suprantama, daugeliui da
vė progos įtarti, kad Staliną vis tik paveikė iš Tokio 
atvežtas imperialistiškas blizgutis.

Bet tai praeities dalykai. Japonai, matyti, tik laiki
nai norėjo Maskvą nubovyti. Kai jų imperialistiniams 
ir m’Titariniams siekimams į Sovietų Rusiją ateis lai
kas, jie nieko nežiūrės. Pirmuosius žingsnius jau pa
darė. Taikingesnį ministrą Togo pašalino ir užsienių 
reikalų ministru paskyrė militaristą, kuris, kaip ir visi 
kiti militaristai, eis prie savo tikslo, nesiskaitydamas 
su priemonėmis ir nepaisydamas, kokios jo žygių bus 
pasekmės.

Vadinamoji Pacifiko vandenyno karo taryba nuodug
niai svarsto rusų-japonų karo galimumus. Jei japonai 
yra pasiruošę Sibirą pulti, tai, reikia manyti, bus pa
siruošusios ir Jungtinės Tautos užpuolikus atremti ir 
juos tinkamai nubausti.

Jei Japonija pasijudintų Sibiro link, labai žymiai ka
ro eigos nepakeis. Japonai savo karo jėgų bus privers
ti atitraukti iš salų. šioj fronto daly turės išsižadėti 
ofensyvos ant visuomet. Sibire susidarys galimumų į- 
steigti didelį santarvininkų karo aviacijos centrą, iš 
kurio galės būti daužomi Japonijos miestai ir jų pra
monės centrai. Tas centras būtų arčiausias nuo Japo
nijos salų. Ligšiol jis Sibire nebuvo galima sudaryti, 
nes Sovietų Rusija nematė reikalo laužyti sudarytas 
taikos sutartis su Japonija.

Jei tie spėliojimai išsipildytų, t. y., jei japonų mili
taristai pradėtų veržtis į Sibirą, jie savo salas į pavo
jų išstatytų ir nuo jų žygio ne tiek nukentės rusai ar, 
apskritai, santarvininkai, kiek nukentės jie pacys. Sa
vo imperialistiškais ir militariškais siekimais Japoni
ja užsiners virvę ant savo kaklo ir pati pasismaugs.

Teisingumo reikalavimas
Anglijos katalikų vyskupai pasiūlė savo vyriausybei 

planą, kaip įvesti teisingumą katalikiškųjų mokyklų 
atžvilgiu. Vyskupai pabrėžia, kad katalikai, besirūpin
dami Anglijos biednuomene, valstybei sutaupo dideles 
stirnas. Katalikai moka valstybei mokesčius už save ir 
kitus. Valstybė turėtų tai įvertinti ir pripažinti. Kata
likiškųjų mokyklų atžvilgiu turėtų būti atstatytas tei
singumas.

Ar Anglijos vyriausybė atsižvelgs į teisingą katali
kų reikalavimą, netrukus sužinosime.

Tikrasis laisvės branginimas
Visi imperialistai, militaristai, diktatoriai ir visi ki

ti to3 rūšies valdovai yra pagonizmo padaras. Jie vi
somis savo jėgomis smaugia demokratiją, jie naikina 
krikščioniškąją kultūrą, jie iš pačių šaknų nori išrauti 
Kristaus mokslą. Vietoje to, jie perša pagonizmą.

Praėjusį sekmadienį, kaip daugelis kitų, taip ir šiuos 
žodžius rašantis, klausėsi Joseph C. Grew, buvusipjo 
Jungtinių Valstybių ambasadoriaus Japonijai kalbos. 
Vis us, be abejojimo, klausytojus jaudino jo žodžiai, ku
riais jis atpasakojo, kaip jis ir jo bendrakeleiviai, grįž
dami švedų laivu Gripsholm iš Japonijos, pasitiko A- 
merikos Laisvės Stovylą (Statue of Liberty) prie New 
Yorko uosto. Visi pasažieriai džiaugsmo ašaromis aky
se giedojo Amerikos himną. Visi keleiviai iš Tolimųjų 
Rytų, anot ambasadoriaus Grew, savo mintyse turėjo 
šimtus baisių jų gyvenime įvykių, jie galėjo pasakyti 
šimtus atsitikimų, kiek dvasios agonijų, kiek fiziškų 
kankinimų jie pergyveno nuo japonų pagonų militaris
tų ir imperialistų. Bet jie tylėjo, nes pati Apvaizda 
jiems liepė susilaikyti tuo momentu, paliekant visus 
pergyvenimus atpasakoti kitomis progomis.

Po didelių kančių ir visų baisių pergyvenimų, pama
tę Jungtinių Valstybių krantus, grįžusieji amerikie
čiai iš pagonų valdomų kraštų, puikiai suprato, ką iš
tikrųjų reiškia laisvė ir nepriklausomybė, ką reiškia 
Amerikos demokratinė santvarka ir jos protekcija.

Yra nemaža žmonių, kurie naudojasi Amerikos de
mokratinės santvarkos garantuojamomis laisvėmis ir 
gerovėmis, tačiau jos neįvertina. Yra net tokių, Kurie 
tą santvarką norėtų sugriauti ir jos vieton pastatyti 
komunizmą, nacizmą ar kitą kokį kruviną izmą. Tik
riesiems laisvės brangintajam® ir uoliesiems demokra
tijos gynėjams yra skaudu, kad beveik kasdien per 
mokyklas, spaudą, kiną ir kitokias priemones yra mė
ginama skiepyti žiauriojo ir kruvinojo pagonizmo dės
niai. Kurie taip daro, kurie stengiasi pažeisti šio kraš
to laisvę, reiktų pagyventi pagonų diktatorių ir mili
taristų valdomuose kraštuose, tada gal pradėtų ver
tinti savo krašte turimas brangenybes.

Kad išlaikyti turimą laisvę ir nepriklausomybę, mū
sų gyvenimas turi gaivintis Dieviškuoju Šaltiniu, ku
ris mūsų gyvenimą palaiko.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA
Teisybės ieškant

“Lietuvių Žinios” davė vedamąjį apie imperialistišką 
propagandą, nustatytą prieš mažesnes Europos tautas. 
Straipsnyje yra pabrėžiama:

“Kur nueis žmonija, jeigu joje įsivyraus tokia pa
žiūra, kad tik galingesniųjų valstybių žmonės gali 
naudotis visomis laisvėmis, -o silpnesniųjų valstybių 
bei tautų žmonės turės' vilkti svetimą jungą.

“Kodėl pavyzdžiui sena, virš tūkstantio metų sa
vo tautinį charakterį išlaikiusi lietuvių tauta, po šio 
karo, turi tekti slavų tautų valdžion, kurie nuo dau
gelių šimtų metų žinomi Europoje, kaipo svetimos 
kultūros ir religijos slopintojai bei žiaurūs despotai, 
jų valdžioje esančių žmonių atžvilgiu.

“Nejaugi vakarų kultūros ir civilizacijos lietuvių 
tauta turi tik dėlto pakliūti azijatiškos kultūros tau
tų valdžion, kad ji yra maža ir nepajėgia atsispirti 
prieš brutalią didesniojo kaimyno fizinę jėgą. Kur 
logika tų visų rusiškojo imperializmo apmokamų ir 
neapmokamų propagandistų, kurie bepataikaudami 
sovietiniam imperializmui, silpnina savo šalies žmo
nių moralę.

“Norėtumėm visiems tiems, išdidiems ponams, ku
rie taip lengvai* išriša mažųjų tautų likimo, po šio 
karo, klausimą, pasiūlyti vienus kitus metus pagy
venti, pav. kad ir Rusijos darbininko gyven’mu ir pa
ragauti rusiškosios kultūros, tada gal praeitų jiems 
noras užsiimti pasaulio valstybių parceliacija, mecha
niškai priskiriant mažasias tautas bei valstybes, pir
mam pasitaikiusiam stambesniam kaimynui.”

Smurto ir neteisėtumo šalininkai
Kadangi komunistų partija yra smurto ir neteisėtu

mo šalininkė, dėl to Karo Informacijų Biuro viršininkas 
Elmer Davis pasakė, kad joks komunistas arba jo 
“bendrakeleivis negali turėti vietos valdžios tarnyboj.” 
“Naujienos”, be kitko, padaro tokią pastabą:

“Šitie p. Daviso žodžiai ko puikiausiai tinka Miza- 
rai ir jo vienminčiams: Bimbai, Andriuliui, Šoloms- 
kiui, Prūseikai ir kitiems. Jie yra svetimos valstybės 
“patriotai”, o ne Amerikos. Ir jie yra demokratijos 
priešai. Todėl eiti į vienybę su jais joks ištikimas 
Amerikos pilietis negali.”

Hitleris, kaip patys naciai 
praneša, turi puikų ir grei
tą lėktuvą išimtinai savo as
meniškam naudojimui.

Toks lėktuvas Hitleriui 
netrukus gali būti reikalin
gas, kad pasekti Hesso pė
domis. Hesso, tačiau, padė
tis buvo tuo geresnė, kad 
jis turėjo ir lėktuvą ir vietą 
kur skristi.

Hitleris turi lėktuvą, bet 
neturi kur nutūpti. Ši ir yra 
Hitlerio didžiausia nelaimė.e

“Mes negalime būti krikš
čionys”, rašo vienas vokie
čių kareivis naujoj knygoj, 
pavadintoj “Dievas ir Vokie
tijos žmonės: vokiečių ka
reivio tikėjimas”. Jisai toje 
knygoje pabrėžia: “Mes esa
me naciai ir dėl to negali
me būti krikščionimis”.

Taip rašyti autoriui, aiš
ku, buvo Hitlerio įsakyta. 
O gal tą knygą parašė pats 
Goebbeisas ar kuris kitas 
Hitlerio aukštas adjutantas.

Kad naciai veda kovą ne 
vien tik prieš žydus, demo
kratiją, bet ir prieš krikš
čionybę, tai yra visiems aiš
ku. Vokietijoj krikščionybę 
jis jau seniai būtų išnaiki
nęs, jei katalikai, ypač ba- 
variečiai, nebūt buvę sąmo
ningi, organizuoti, drąsūs ir 
kovingi.

Krikščionybės vieton Hit
leris nori pastatyti baisų, 
kruviną naciškąjį pagoniz
mą.

Šis karas eina, ne vien dėl 
teritorijų, bet ir dėl labai 
svarbių idėjų. Demokratijos 
dės savo paskutines jėgas, 
kad tik sutriuškinti naujo
sios gadynės siaubą — dik
tatūras, kurios žmones pa
vergia, kankina, žudo. Ka
ras eina dėl keturių laisvių, 
kurios žmonių gyvenime y- 
ra svarbiausiu, pagrindiniu 
dalyku.

Po svietą pasidairius
Jie neturi radio, bet vis

ką žino.
Jie neturi duonos, bet vai 

go pyragą.
Jie neturi armijos, bet 

jie laimės karą.
Kas jie? jįj
Atsakymas: lenkai.
Taip “Poland Fights” ra

šo apie nazių sugriautos 
Varšuvos lenkus, kurie te
bėra dar_okupantų neišva
ryti priverstiniems dar
bams, arba vietoj nesušau- 
dyti. Tos trys eilutės pui
kiai pavaizduoja lenkų mo
ralę, kokioj ji yra aukštu
moj.

“Poland Fight” — nepe
riodinis anglų kalba pam- 
fletėlis, spausdinamas New 
Yorke pastangomis Polish 
Labor Group, American 
Friends of Polish Democra- 
cy, International Coordina- 
tion Council ir Polish Infor
mation Center.

Ot, kad taip Amerike bū
tų išleidžiama “Lithuania 
Fights”, ar kas panašaus, 
kur būtų perduodama sve
timtaučiams lietuvių mora
lė nazių vergijoj.

Kur mūsų atstovybės, Ta
rybos, Lietuvos Draugai, 
Biurai ir k.?

Ranka ranką mazgoja.....
Toks yra žmonių priežodis. 
Šiuo tarpu mes juo pasinau
dosime pasakydami štai ką 
— dienraštis “Draugas” per 
ištisus metus tarnauja mū
sų draugijoms, informuoja 
skaitytojus, padeda. Rugsė
jo 7 d. yra “Draugo” pikni
kas ir dėl to tikisi, kad visi 
dienraščio bičiuliai euvažiuos 
ir savo atsilankymu pagel
bės “Draugui”.

Nėra geresnio draugo, 
kaip geru knyga. (Anon).

Vienoj gazietoj rašoma, 
kad visam sviete yra dau
giau, kaip 2,000 šikšnospar
nių rūšių, kurie “gyvena” ir 
“veikia” tiktai tamsoje, nak 
tį. Dieną jų nematysi.

Kažin, ar į tą skaičių 
įeina ir lietuviškų šikšnos
parnių rūšys: tautos išdavi 
kai, visokie išverskūriai, 
raudonskuriai ir kiti. Je kaip 
ir kiti šikšnosparniai, nau
dojasi žmonių tamsuma ir, 
ačiū tai tamstai, juos kuo- 
puikiausiai išnaudoja.

Spicpirvirvio Dumkos
Viedomoscių gerai penimi 

žiemkenčiai aną dieną sau 
plaukus rovė šaukdami: 
“Daugirda pro-nacis!” Mat, 
jis paragino Amerikos lietu 
vius per Amerikos Raudoną 
jį Kryžių pasiųsti duonos 
kąsnį Sibire badaujantiems 
lietuviams! Vaje, koks nu
sižengimas !

Jonas Pumputis prikalbi
no Baltrų Gvazdiką daly
vauti “Draugo” piknike. Na, 
jei Baltrus bus, tai ateis ir 
Ona. O jei Ona bus, tai ateis 
ir Steponas. Na, jei Stepo
nas ateis tai bus ir Mary
tė ! Jei Marytė bus, ateis ir 
Jurgis. Jei Jurgis bus, ateis 
ir Barbora ■— reiškia, mes 
visi ten būsime!

Redaktoriškos klaidos
’ “Mūsų šalis Amerika ta
po užpulta per Hitlerį”. 
(“L.”).

Gaila, kad nepasakyta, 
kas per vienas tas nepriete
lius, kuris per Hitlerį (sto
vintį, sėdintį, ar gulintį) už 
puolė Aiųeriką.

PRIEŽODŽIAI
Atsarga gėdos nedaro. 
Atras ugnis taukus.

HEALTH Y, WEALTH Y AND WISE!
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KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų 

Rašo K. Šilinis
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Šalis, kuri neseniai 
įstojo j karą •

Su “Draugo” skaitytojais 
esu pasidalinęs mintimis a- 
pie Prancūzijos gyvenimą, 
kurį teko sekti ir stebėti šio 
karo pradž oje. Daug dar į- 
domybių apie prancūzus ir į 
JU gyvenimą galima parašy
ti, bet tai vėliau, nes kai 
kas man dunkstelėjo į pašo
nę ir sako: “Dsbar aktua
liau rašyti apie Braziliją,

Europoje, mat karščiai ka
muoja. Bet čia darbo jego? 
daug greičiau išsenka, nqyu 
Europoj ar kituose sakes
niuose kraštuose.

I Brazilija žemės plotu yra 
didesnė už Jungtines Ame
rikos Valstybes, bet turi tik 
apie 40,000,000 gyventojų. 
Tai yra kraštas, kuriame 
randasi įvairių tautų žmo
nės.

Brazilijos k r a š ta s turi 
daug miškų ir kalnų ir šia-

kuri neseniai įstojo į karą me krašte randasi daug į- 
prieš vokiečius tr italui, ne- vairių žemės turtų. Tai yra
gu apie Prancūziją”.

Galiu parašyti ir apie Bra
ziliją, nes joje teko šių eilu
čių autoriui kurį laiką gy
venti 1941 metais, kadi Bra
zilija laikės neutralumo.

1941 metais balandžio mė
nesį 4 dieną atvykau į San
tos uostą ir mane sutiko to 
krašto ruduo. Nors ir ruduo 
jau buvo, bet karščiai dide
li ir europiečiai gana įky
rūs. šilčiausia Brazilijoje 
saus:o ir vasario mėnesiais. 
O šalčiausia nuo birželio 15 
dienos iki liepos pabaigos, 
tai skaitosi žiemos laikas. 
Tuo laiku kartais nakties 
metu reikia net kokias ke- 
turhas storas antklodes už
sidėti ant savo griešno kū
no, o dienos metu tokie karš
čiai, kaip šiemet Chicagoje 
liepos mėnesio pradžioje. O 
tau ir žiema. Pečių ar štimo 
brazilų namuose beveik nė
ra, tik turtingesniųjų na
muose yra pečiai ar štimas.

Pora kartų žiemos metu 
Brazilijoje pasirodo šiek tiek 
ledo, ankstyvo ryto metu. O 
tada juodukai kojomis try
pia ir rinkomis mosikuoja. 
Apie 12 valandą dienos me
tu vėl karščiai. Tai pietų 
krašto klimato sąlygos.

Nors Brazilijoje karščiai 
dideli, bet daugelis europie
čių lengvai apsipranta su to 
krašto klimato sąlygomis ir 
dirba sunkius darbus, nors 
jie nėra tokie našūs kaip

didelių perspektyvų kraštas, 
kuriame ne vienas galės pra
simušti į gražesnio gyveni
mo ateitį. Bet reikia darbo 
ir plačios iniciatyvos.

Brazilijos d'deli miestai, 
kaip Rio de Janeiro, Sao 
Paulo ar kiti miestai, nieku 
beveik nesiskiria nuo Euro
pos ar Amerikos didmies-

DRAUGAS

KIAUŠINIUS KEPA

(“Draugas” Acme teiepnoiu

Desert Training Center, Cal., temperatūra taip aukšta, kad ant tankų įkaitusių 
vų galima iškepti kiaušinius. Puskarininki3 Sam Cowan (dešinėje) Vai išbando, o 
uis Tom Kuka su lėkšte laukia tuo būdu keptų kiaušinių.

Kaip gyvena lietuviai kariaujančioj Australijoj
Tėvynės kruvina nelaimė 

išblaškė mūsų brolius po 
čių. Brazilijoje Sao Paulo'visus penkius pasaulio kon- 
mieste teko matyti ne vieną tinentus. Nemažas 1.etuvių 
didingą dangoraižį, kuris pri būrelis, daugiausia • turėju- 
mena New Yorko dangorai- aįų britų pilietybę, atsidūrė 
žius. Brazilijos miestų alė-, Australijoje. Dabar apie tą 
jos ir gatvės turi daug gra-1 miižinišką galą verda šiau
šių medžių, kurie kaitros bing08 kovos> gi ten
metu yra geras pavėsis. Bra-
zilijos miestų namų stilius j 3;enomis atsjo ijs Australi. 
patraukia akį, nes juose i-]jos ,ai4kas nu0 Jauno ku. 
dėta daug meniškumo. ;nig0 , Tamu|io. Laiškaa

Kitoks vaizdas Brazilijos kelyje išbuvo kone du mė- 
gilumoje, kur nėra tokių ge- nešiu. Suprantama, visko 
rų kelių, kaip centruose. Bra rašyti negali. Štai ką jis 
zilijos gilumoje daug primi- pasakoja apie Australijos 
tyviškumo. Vienas gyvento- lietuvius:
jas nuo kito tolokai gyvena.
Dėl tolumo kelio neįmano
ma artimas kontaktas pa
laikyti. Bet ir pas šiuos žmo

gyvena mūsiškiai ? Šiomis

Si? T-
eili-

JONAS 8ASINAS
Gyveno 1231 8. 5«th Avė.,

Cicero. III.
Mi ė R gg 2, IMf. 6 00 

vai. vak., Šliaukęs pu .ės am. 
Olmė i,l, tuvo.,c Kilo S TpI-

ftlų apskr., Aglrd lų laiap, 
Liuketcnų ki Ime.

Ame ko o i* y eno 32 m.
I’al ko dide lame nul Odlme 

2 b o ius Antanu ir Mykolų, 
f®*i J Sofų ir šv. gerj Juli
jonų ftnulh.a, re era i'ukt-rj 
CObstai.ee \ mėkli nę, Jos vylų Stanislovų Ir Jų dukt ■£) 
Constanee, ftvogerj Stanls ovų 
Olivinų ir įlaiig kitų giminių, 
draugų Ir pa*Js amų. I,l« tu
voje pal ko 2 ses< ris Onų A- 
pulskienę lr Petronėlę Luko- 
ftenę r Jų šeimas

V, llonls p. Ik ailsė prie 
Vario Jėžu-a drrutljos.

Kūną; paSar volas Antano 
Tt. l’etk us kori i lo «. 1410
So. BOth Avė., Cicero, III.

I alcotuvfs jvyks pirmadie
ni. Itugs. 7 d. iš iopy£<a 
8:00 vnl. r to Ims atlydėtas 
j ftv. Ar tano p: r I nžnyėtų. 
kurtojo jvyks ged ulingos pa
nti Idos ii > ei i tilo sielų. Po 
pamaldų Ims i ulydėtoa j Sv. 
Kazimiero I apinoa.

Nuoširdžiai kv ečlajne visus 
ylmln»a, dr-ugus-gea ir pa
žįstami s dalyvauti laidotuvė
se.

Nuliūdę Broliai, Semto, ftv - 
g riai, Seses (>nk A Ir Gimi
niu.

I.aldf.tuvlų Direktorius An- 
taeag II. 1 etkus, 'lel. Cicerą 
3IM, '

nes yra daug gražaus jaut
rumo ir nuoširdumo. Pate
kęs pas juos, jei jie įsitikins, 
kad esi geras žmogus, tai 
kalboms nebus galo. Per vi-

—Mūsų žinios čia Austrą 
lijoj palyginus su amerikie
čių lietuvių gyvenimu nėra 
tiek įdomios. Darosi grau
du, kad mes lietuviai Aus
tralijoj tik vegetuojame. 
Aš niekuomet neįsivaizda
vau, kad taip greit mus pa
veiks svetima atmosfera.są naktį Brazilijos gilumos

gyventojas kalbės, tu užmig-,2lnoma_ « kit03 Pus5s ka’ 
si, o jis vis dar šnekės, tik 
išgirdęs tavo knarkimą nu-
eis ir jis gulti.

Brazilai yra malonūs, sim
patingi ir visuomet pasiren
gę patarnauti, bet ir karšti.

Brazilai gražūs, ypoč mo-

ras ajJSunkino mūsų gyve
nimo sąlygas Australijoj.

Neapsakomai esu dėkin
gas “Draugui” ir kitiems 
laikraščiams, kuriuos, ne
žiūrint karo sunkenybių vis 
dar gaunu. Kiek daug žinių 
gauname apie Lietuvą. Bet

terų grakštumas ir ak'ų. juo- kokie baisūs t e sąrašai lie-
dumas ne vieno pasiekia šir 
dies gelmes. Daug čia ro
mantikos ir grožio. Bet taip

tuvių ištremtų į Sibirą. Ra
dau keletą ir savo gerai pa
žįstamų vardus? Ypatingą

pat labai metasi į akis ir įgp^j padarė mano gimna- 
socialinis nelygiunis. Gana zljos mokytojo j Gledrai- 
dldelis yra plyšys tarp tur- il0 jr j0 žmonoa 
tingųjų ir vargingųjų. Dau-'mM Pri,imenu ir dabar, 
gelio darbininkų padėtis y-
ra apverktinoj būklėje, nes 
gana mažai uždirba. Apie 
tai kitą kartą.

kaip jis man važiuojant į 
Australiją, spaudė ranką ir 
išsireiškė, kad darau pavo
jingą žygį. Geriau esą likti 
vargstančioj tėvynėj. Bet 
gaila, nebuvo jam lemta 
pasilikti suniokotoj Lietu
vos žemelėj, štai vakar su
tinku vieną ir mūsų lietu
vaičių M. Mažomytę, kuri 
ašarą nubraukė dėl savo 
mokslo draugo J. Ilgūno iš
trėmimo. Tikrai baisu. Su 
nekantrumu laukiame toli
mesnio sąrašo. Esu tikras, 
kad dar daugiau pažįsta- 
nųjų vardų mirgės tenai. 
Gedimino Stulpai Brisbane

Kelis žodžius — ką Bris- 
Jane lietuviai daro. Vieno 
/eiklaus, jau č a seniau gy- 
/enusio lietuvio pasingo
mis pastatytas ir ką tik už
baigtas puikus lietuviškas 
dekoratyvinis namas. Neto
limoj ateity jis bus lietuvių 
cdūbas. Namas pavadintas 
“Lietuva”. Didžiulės raidės 
virš stogo, tautinė ornamen 
tika, tautinės spalvos didžiu 
liai ornamentuoti Gedimino 
Stulpai kelia Brisbane aus
traliečių smalsumą. Tikrai 
tai puiki reklama Lietuvos 
vardui išgarsinti toj toli
moj Britų imperijos dalyje. 
Dėka šio pastato teko 
mums susipažinti su nema
ža amerikiečių kareivių.

Visi lietuviai be išimties 
dirba Brisbane Vieni dirba 
siuvyklose, kiti avalynės 
fabrikuose, amunicijos fab
rike, uostuose. Vienas net

dirba offiee work. Viena 
daugiau išsilavinusi lietu
vaitė gavo gerą usherette 
darbą pirmaeiliame moder
niame kino teatre. Kiek te
ko paskutiniu laiku girdėti 
iš jaunųjų usherette pakel
ta į senior. žodžiu, lietu
viams čia pragyvenimas ne- 
perblogiausias. Visi turime 
pakankamai pinigų būti
niems daiktams nusipirkti 
ir susitaupyti keletą šilin

gų-
Aš pats vis dar dirbu mo 

tykioj kaipo kapelionas. Pa 
skutiniuoju laiku susirgus 
ir išvykus gretimos mokyk
los kapelionui einu ir jo pa-

Extra! Extra!
Marųuette Manor
2-Jų aukS. mūr. 2x6 namas — 
Žemės sklypas yra 36x12 6 P 
vanduo; vra lr garadžius

TK““'.*"“:... $12,300
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb. 
žemės plotas 30 pėdų; ka-rft’as 
Garadžius 2 auto- 1 000 
moblliams Kaina . ip X * »OUU 
Modernus 6 kamb. ‘cottage’ su 
nukfttu cemento fundamentu;

$ 5,400
5-klų kamb. medinis ‘cottage’ 
su 7 5 pėdų fronta?u. Yra tr 
gare d žbis 2 auto- ( 4
mobiliame. Kaina. »P *l»vUU 
3 fletų mūr. namas (2x5 -
1x4 - 1x3), nuomos $140.(10
Steam heat, 2 automobiliams 
'-arndž’u", arti 70-tos Ir So 
Halsted Street. J 500
Brighton Park
2X4 kamb. mūrinis namas — 
bungalow stogas, sau’ės salone s yra fronte. f O Cfifl 
Kaina'.,.....................3> O»0UU
H. VVO-JCIECHOVVSKI 

J. MAY
W. BRZEZINSKI

f»2(W RO. ASHLAND AVENUE

Karo laimėjimas daug priklauso 
nuo motery,, sako Armstrong

Pulk. Paul G. Armstrong, 
karinės vyrų konskripcijos 
Illinoise direktorius, atsi
šaukia į visas šios valsty
bės moteris, kad savanoriai 
mobilizuotusi t kalu prisidė
ti savo dalimi laimėti karą.

“Vyrų jėgos situacija,” 
sako pulk. Armstrong, “iš
kelia būtenybę, kad kaskart 
vis daugiau moterų kasdien 
burtųsi prie daibo karo pra
monės fabrikuose, kad viBi 
ten dirbą tinksmi karo tar
nybai vyrai galėtų įstoti 
tarnybon, kuriai jie prik- 
klauso.”

Anot pulkininko, kiekvie
nas vyras, kiekviena mote
ris, net ir vaikai pagal savo 
išgalės turi dėtis laimėti ka
rą.

Jisai nurodo, kad Anglijoj 
ir Rusijoj karo pramonės 
fabrikuose dirba daugiausia 
moterys, o vyrai kariauja. 
Moterys fabrikuose gali dir
bti taip kaip vyrai įvairiau
sius darbus, tik reikia jas

reigas. Taigi darbo yra už- 
tenkamai. Ypatingas sunku 
mas, kad gretml mokykla 
nevisai arti ir nėra užten
kamai benzino automobiliu 
važinėti.

išmokinti. Pa.irta, kad kai 
kuriuos darbus motery® at
lieka geriau, negu vyrai.

Be moterų fabrikuose yra 
reikalingos dar moterys ir 
vaikų priežiūrai, tų vaikų, 
kurių motinos dirba fabri
kuose.

Pulk. Armstrong pareiš
kia, kad tiktai visų gyven
tojų sujungtomis pastango
mis galima laimėti karą. Vi
si vyrai priklauso armijai, 
laivynui ir marynų korpu
sui, moterys gi — pramo
nei. Kaip ilgai moterys ne
įsisąmonins karo metu už
imti sau priklausančias vie
tas, taip i gai nebus galima 
kiek reikiant karo reikmenų 
pagaminti.

Šimtai fabrikų vedėjų jau 
turi įsteigę atitinkamas mo
kyklas pratinti moteris prie 
Visokių darbų, jas mokslin
ti, kad jo3 galėtų užimti vy
rų vietas fabrikuose. Bet 
dar daug fabrikantų tuo 
nesirūpina. Ir jie turėtų su
siprasti.

Kurios moterys interesuo
jasi karo gamyba fabrikuo
se ir norėtų gauti darbą, 
tesikreipia į artimiausią sau 
United State3 Emplcyment 
Service ofisą.

1 ~ ■---------i...^

O A R A D Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
y Namu Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk i mfisų Jardą tr apžiūrėk ata
ką ir aukštą rfišj LENTŲ—MILL- 
VVOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčlų, viji
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MDSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Sash, Combination — Door and Insulation
A PRO K AVIM A S IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais Išmokėjimais 
STANLEY LITWINAS, Genėtai Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

8089 South Halsted SL Tel. VlCtory 1272

f

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo j urna:

GENUINE POCAHONTAS, $p L C
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O»Ou 
GENUINE POCAHONTAS, $p QC
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas0*70 
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU 

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Britų Hondūras 
grįš Gvatemalai

' SAN JOSE, Costa R'cs, 
rūgs. 2 d. -v- Laikraštis La 
Tribūna paskelbė, Jog Angli
jo’ vyriausybė sutiko per
leisti Gvatemalai britų Hon
dūrą dar prieš karo pabaigą.

Pasak laikraščio, britai 
šio nutarimo priėję sąryšyje 
su “Gvatemalos kilniu nusi
statymu atsisakant teisių į
šią teritoriją.”

DIDELIS IftPARDAVk. AK MUS V 
MILŽINIŠKO HTAKO MUZIKA- 

LINIV INRTRUMF.NTV
parimaudokit proga dabar 

Sol DAR MElftP ARPUOTI
TUBO8. CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPMONES. FLU- 
TĘS iu “cases" — 135 00. $87.50. 
$4$.00 Ir $7$.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NlftKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKO8. TENOR BANJOS — 
$(,50. $1.50. $12.50 Iki $1600
STRIUNINIAI BA8AI — $(0 00. 
$115.00 Ir $150.00. BASO Už- 
DRNGALAS — $12.00 HMtOR-
LAI SMUIKOMS. STRlUNlNI- 
NIAMB BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — $1.50. $3.00. $5 00.
$1(90 Ir $15.00 Striūnos dėl vi
gų vlrftmlnėtų Instrumentų BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - Ii 8.50 
(23 50 885 00 850 00 PF.DAIJ*
Hl BOTS. CYMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brass Ir ’Tead” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atatatymas vlaų dailų Clarne 
tatan, Trlflboma, Saiaphones 
Smulkoma lr Gultarams.

OOLDKTFTN’S M C SIC RHOf> 
•14 Maxwnll «<.. ChlAMfo

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Seto — Parlor 
Sets Bedroom Seto — Rtiga 
— ItodloM — Refrtgei*atom —« 
U’aahera — Mangela -* aad 

fttovea.
National ly advertised Itema

ALEX ALiSAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Woatern Avenue, Chicago
Telefonai — REPUBLIC G051

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIfTAI ati dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 £ n n nn 

vertėg “elone out” kaina ................................................. i&AZ.UU
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, C 1 I Rfl
$29.50 vertės, parsiduoda dahar už ..........................q1*I.0U

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKUNtAl SPORT COATS,
Puikiai paaiųti. Tlkfa vertė nuo $15.00 ««q ne s K; Cl C 7 L 
iki $S54W. Parsiduoda dabar „uo. .' O &1O./O

PUR COATS, $75.00 vertės, fcOO nfl
Parsiduoda po tiktai  ....................................................OZO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų to QC tfO QC 
vilnoniai slfltai, $15 vert. nužrmlt. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftH NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės Vertos $3.95, parsidtio- "I QQ 
da oo tiktai  ........................................................................... 4>*«UO

$15.00 vertės KOTAI, rse
parsiduoda po tiktai . ....................... .. .........................

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

CObstai.ee


« DRAUGAS Penktadienis, rūgs. 4, 1942

Dr. A. Gerutis

LIETUVA IR RUSIJA
ir Austrijos, kuomet etno
grafinė Lie.uva pateko Ru- 

į sijai, Suvalkija nuo 1795 iki
... .. . _. 1815 metų išbuvo Prūsijospenalizmo sumetimais. Tie- | , . .

, .. .. , , l valdžioje, bet paskum irgisa, tenka pripažinti, J r

(Tęsinys)

Istorinė Lietuva buvo ru- į 
sų carų užgrobta gryno im-

kad
Lietuvos — Lenkijos kon
federacija vidujiniai jau se
nokai prieš valstybės žlugi
mą buvo smarkiai pakriku
si. Tuometinis valdantysis 
sluoksnis — diduomenė sken 
dėjo anarchijoje, kuri juo 
tolyn, tuo ėjo gilyn. Susida
rė karčios ironijos apibū- 
dihimas, kad “Respublika

buvo paimta rusų. Taip is
torinėje Lietuvoje gyvenu
sieji lietuviai atsidūrė Ru
sijoje. Prasidėjo 120 metų 
trukęs lietuvių tautos kry
žiaus kelias!

Lietuvos vardo
panaikinimas

Iš pradžių Lietuvos var-
laikosi netvarka“. Ši netvar das dar nebuvo įbrauktas.
kos dvasia skverbėsi Lietu- Kraštas buvo vadinamas

RUSAI SULAIKO NACIUS

("Dr&ufaa" Acme telepbnto)

Sovietų kareivių grupė su automatiniais šautuvais eina atakon prieš nacius vakari
niam karo fronte, kur vyksta pašėlusios kovos ir kur vietomis sulaikomos nacių ver
žimasis. Nuotrauka radijuota Nevv Yorkan iš Maskvos.

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Žinių-žinelės

Julė Juškevičienė, Antani
na Blaževičienė, Federacijos 
4 sk. darbuotojos, ilgametė? 
“Draugo” skaitytojos visų 
kilnių darbų rėmėjos negali 
būti be “Draugo”. Abi at
naujino prenumeratas ir dar 
-žadėjo drauges pakalbinti 
užsiprenumeruoti.

I Francei party garnio atsi
lankymo proga. Puotoj daly
vavo skaitlingas būrelis dar
buotojų. kurioms P. Ambra- 
sienė reiškia nuoširdų ačiū.

P. Ambrasienė yra Mote
rų Sąjungos £4 kp. veikli 
narė.

von iš lenkų, tuo tarpu kai Lietuvos gubernija, paskum 
net didžiausios anarchijos buv0 Pada^ntas i Vil
kikais Lietuvoje vis dar n*aus’ Kauno ir Gardino gu _________________________
reikšdavosi tam tikras san- bernijas, ° vėliau turėjo,“ . B B B ■ ■ ■ ■ ■ <■■■

iv“^X>se^ Gandhi nėra draugingas krikščionybei ir demokratijai
nų daugiausia skatino ir ^e^uva pavirto 
rėmė ne kas kitas, kaip ru- šiaurės vakarų 
sų carai, kuriems buvo pa- (Sievero-Zapadnij

Rusijos
kraštu”

Juozas tr Dolfina C res s 
(Krasauskai) šią savaitę a 
tostogas leidžia pas vaišin
gus dzūkus Pittsburghe, 
Homestead apylinkėj, ši šei
ma yra scenos meno mėgė
ja, daug pasidarbavus prie 
įvairių parengimų.

Veikėja Ona Kratavičienė, 
gavusi naujas knygas Out- 
ine History of Lithuanian 
uiterature, rugp. 23 d. SLR 
KA 171 kp. Moterų Są-gos 
>4 kp. piknike, Birutės dir
že, pardavė 45 egz. Tai di
delis veikėjos pasidarbavi
mas Lietuvių Kultūrinio In
stituto reikalams.

Federacijos 4 sk. susirin
kime perdavė A. Ambrasie- 
nei ir O. Šimonienei, kad 
paplatintų šv. Antano para
pijoj, o J. Juškevičienei — 
Šv. Petro parapijoj. Tikimos, 
kad ir šios veikėjos pasi
darbuos.

Remia spaudą. “Draugo” 
Labor Day U. S. Bonų kny
gutes pardavė šie asmenys: 
A. Ambrose 1, F. Stankus 1, 
J. Paplinskas 1, J. Juškevi
čienė 1, M. Šimonis 2. De- 
troitiečiai tikisi laimėti ke
lias dovanas. Kitaip ir būti 
negali.

Mohandas Karamchand i, Gandhi per pirmąjį pa- ! Kalno Pamokslą negalima 
Gandhi, žinomas Indijos in- saulinį karą pagarsėjo bū- j abejoti.

1931 metais Gandhi kon
ferencijoje Londone svars
tant Indijos dominijos 
klausimą pasipriešino, kad 
nepaliečiamiesiems ' indu- 
sams pripažinti atskirą 
Indijos elektorate reprezen
taciją. Jis sakė, kad tas su
žalotų šių žmonių induiz
mą, kurs esąs brangiausias 
nepaliečiamtjjų dvasinis 
turtas.

Kiek anksčiau Gandhi 
buvo pareiškęs, kad krikš
čionių misionieriai Indijoje 
neturėtų krikščioninti In
dijos gyventojų. Pora me
tų paskiau jis vienos pro
testantų seminarijos stu
dentams pareiškė, kad

kraj)-ldusų (hindus) vadas, kurs damas Afrikoje, kai jis už
ranku matyti, kad Lietuvos Užnemunė (Suvalkija) irgi per iigys metus britams In- simojo ginti neprivilegiruo- 
ir Lenkijos bajorai savo tar niekuo esmėje nesiskyrė dijoje sukelia daug įvairių tų Indijos žmonių teises, 
pe kovojo dėl valdžios, pri- inuo likusios Lietuvos. Jau nesmagumų, nėra draugin- 'Nuo tada indusai pradėjo
vilegijų ir t. t., gindami sa
vo “aukso laisves”. Pav., 
kuomet 18-jo šimtmečio pa
baigoje kilo sumanymas pa
naikinti seimuose “veto” 
teisę, pagal kurią kiekvie
nas plikbajoris galėjo sus
tabdyti bet kurį sprendimą 
ir sugriauti patį seimą, tai 
tokio nutarimo negalima bu 
vo įvykdyti, nes jam pasi
priešino tuometinis Rusijos 
ambasadorius M. Repninas.
Savaime paprastas reiškųj/okjett'Kotryna ,;epė 'nu; 
nys buvo, kad rusų diplo
matai stačiai papirkdavo

carienė Kotryna panaikino Į gaa krikščionybei ir demo- 
Lietuvoje iki tol veikusią kratijai. Jo visa viešoji vei- 
teisę, bet po jos mirties vėl kia nudažyta induizmo fi-

jį vadinti “mahatma”, kas 
reiškia “šventas vyras”. 
Prieš keletą metų jis šio

Petronėlė Ambrosienė bu
vo surengusi savo dukrelei

Labor Day kai kurie De- 
troit veikėjai rengiasi vykti 
į Chicago į “Draugo” pikni
ką. Kep.

1840 metų, kuomet buvo 
Įvesta rusiškoji teisė. Tuo 
tarpu Užnemunėje galioje 
Napoleono teisynas, kuris 
buvo liberališkesnis už ru
siškąjį.

Jau po pirmojo padalini
mo rusų carų soste sėdėjusi

bajorus, kurie tad, apsišar
vavę “veto” teise, elgdavo
si taip, kaip įsakydavo ru
sai, ir kliudydavo bet kurį 
protingesnį valdymąsi. Kiši- 
muisi į Lietuvos — Lenki
jos vidaus reikalus rusų ca 
rai naudodavosi ir tuo, jog 
jie dėjosi pravoslavijos gy
nėjais, o pravoslavų daug

niais siekimais induizmo 
naudai.

Tokias išvadas daro 
“Shield” laikraščio redak
toriai specialiu raštu NC 
WC.

kad jis tuo vardu nebūtų 
daugiau tituluojamas.

Kiek žinoma, jo pasnin
kai, asketinis gyvenimas y- 
ra nuoširdus. Taip pat apie 
jo nuoširdų atsinešimą į

grandinę buferinių, marijo- 
netinių valstybių, klausan
čių Paryžiaus ir Londono 
įsakymų, — štai ką reiškė 
didžioji tautų apsisprendi
mo idėja, kaip ją suprato 
imperialistai”. Šimtmetinė 
lietuvių ir kitų tautų kova 
už laisvę prieš svetimą oku-

tiją. Sovietų admirolas rašė 
žodis žodin: “Dėka išmin
tingosios tautų vado Stali
no politikos mes išėjome iš 
Suomijos įlankos siaurų rė
mų į pačią erdvę... Išėjimas 
į Kairios jūrą savo laiku bu 
vo pagrindinė idėja, įkvėpu-
si Petro 1-jo politiką”.

caldinti medalį su užrašu 
‘Ottorženaja vozvratich”
(Kas atplėšta — sugrąžin
ta) t. y., grąžintos Rusijai 
‘atplėštos” žemės, o po ku- 
io laiko ir Lietuva buvo .
pradėta vadinti “iakonne paci» Kremli0 oflclozui te’ 

, .. , , .... buvo Paryžiaus ir Londonousskij kraj , kas reiškia ......

•“'sąrssS ■

x Sa'"1

‘grynai rusiškas kraštas”. 
Kai 1940 metais Maskva an 
rą kartą okupavo Lietuvą, 

bolševikai kalbėjo, kad ne-
Lietuvos - Lenkijos ribo- priklaU80ma Lietuva tebu.
se gyveno. Pagaliau, buvo |Vusi “anglų ir prancūzų ka-
vartojamas ir tiesioginis i pitali8tl).. aukurta, 0 Krem- 
smurtas. Seimus apsupdavo ,jo oficio2a8 ..Izviestija” 
rusų kariuomenė ir privers- 1940 m g d. pas.

kelbė šiuos atviro imperia
listinio cinizmo sakinius: 
“Klemanso mestas šūkis — 
aptverti bolševikiškąją Ru
siją spygliuota viela — ne- 

nesį, kada sovietų agentai turėj0> nežiūrint visų impe- 
nusprendė maldauti, kad perialiatų pa8tangų. jokios 
Lietuva būtų priimta į Kapitalistiniam pa-
°SSR 1 Sauliui pavojus didėjo.

Po pirmojo padalinimo “Spyg’iuotosios vielos”,, “sa 
1772 metais ir antrojo nitarinio kordono” “vaidme-

davo bajorus nuspręsti 
taip, kaip to norėjo carai. 
Kaip visa tai panašu į liūd
nos atminties “liaudies sei
mą” 1940 metų liepos mė-

padalinimo 1793 metais nį turėjo prisiimti naujai
pagaliau atėjo trečiasis ir Rusijos teritorijos . sąskai- 
paskutinis Lietuvos ir Len- ton kuriamos “nepriklauso- 
kijos padalinimas 1795 me- mos valstybės”. Sudaryti 
tais tarp rusijos, Prūsijos aplink Sovietų Sąjungą

NAPPY__________
^SAY OGLETHORP.'hOV/ ABOUT

LETTIN’ US HAVE A LOOK 
AT'CHGR NEVV CAMERA??

imperialistų” užmačios, 
nes modeminio bolševikinio 
imperializmo ideologui viena 
rūpėjo, būtent, kad nebūtų 
kuriamos nepriklausomos 
valstybės — “Rusijos terito 
rijos sąskaiton”... Pagaliau, 
kokia žiauri paša<pa skam
ba iš “Izviestijų” skilčių, 
kai jos pamini tautų apsis
prendimo idėją!

Ne mažiau reikšmingi yra 
tokio kompete'.ingo bolševi

lu, kaip tik socialinės 
tarnybos darbininkai ir jie 
turėtų dirbti tik hinduizmo 

Nereikia turėti per daug nuožiūroje.
lakios vaizduotės, kad po 
šių “Izviestijų”, ir sovieti
nio admirolo žodžių atsisto
tų prieš akis Kotrynos me
dalis “Ottorženaja vozvra
tich” ir “Iskonne russkij 
kraj”! Pasikeitė tiktai ter
minologija: Nepriklausomo
ji Lietuva buvo “atplėšta” 
nuo “Londono ir Paryžiaus 
imperialistų” o carų vadin
tąjį “grynai rusiškąjį kraš-

Tad pasirodo, Gandhi pa- 
! geidautų, kad visoje Indi
joje vyrautų tik vieni indu
sai ir kad induizmas ncbū-*
tų palaužiamas.

Indijos indusai, kurių y- 
ra apie 240 milijonų, pa
siskirstę į 2,200 kastų. Že- 
miausiųjų kastų indusai 
gyvi būdami negali pereiti 
į aukštesnes kastas. Tik 
mirus jie galį atgimti aukš-

~ NAMUOSE — SVEČIUOSE —Jsass»a^s»aRaa.

TTIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
(Ai

tą” ne kas kitas, kaip SSSR 
ko, kaip Sovietų Sąjungos valstybės prezidentas M. I. į tesnėse kastose. Jei tarp 
Baltijos laivyno vado vice-
admirolo Tribuc žodžiai, at
spausdinti tam pat Kremlio 
oficioze “Izviestija” (cituo
jama pagal “Darbo Lietu
vą” 1940 m. liepos m. 28 d.), 
kur jis džiaugiasi vienų da
lyku, būtent, kad Sovietų 
Rusija atgavo karinius Bal
tijos jūros uostus, užimda
ma Lietuvą, Latviją, ir Es-

Kalininas 1940 m. lapkričio šių milijonų indusų nėra 
6 d. šitaip apibūdino: “Jie [lygybės, tad nėra nė demo- 
(Pabaltijo kraštai) tik ką kratijos. O juk Gandhi in- 
prisijungė, bet atrodo, lyg dusams vadovauja. Ir jis
tai būtų senos tarybinės te
ritorijos” (Tarybų JLietu va” 
1940. XI. 10).

Ne veltui sakoma, kad is
torija kartojasi...

(Bus daugiau)

nori, kad kastų sistema 
tarp indusų nebūtų išgriau
ta. Jis tik pageidautų, kad 
nepaliečiamieji indusai, ku
rių yra apie 60 milijonų, 
susilauktų geresnės buities, 
kad skurdas išnyktų.

By Irv TirnMh’'

i,r

VienintSIto tr Smagiausiu 
Vakarinis Lietuviu Programų 

Amerikoje!
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SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
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2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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VAKARINES MOKYKLOS SUAUGUSIEMS
Šio rugsėjo 14 d. Chica

goj atidaromos vakarinės 
mokyklos suaugusiems vy
rams ir moterims,, kurie no
ri baigti kokį nors savo mo
kslo cenzą, arba šiaip moks- 
lintis, kad būti naudinges
nių savo šaliai ir pagerinti 
buitį. Ypač karo metu pilie
čiams reikalingas platesnis 
apsišventintas, kai reikia gin 
ti laisves ir demokratiją.

Tarp suaugusiųjų vyrų ir 
moterų yra daug tokių, ku
rie neturėjo progos išeiti nė 
pradinių mokyklų. Yra atei
vių angliškai nesukalbančių, 
arba nemokančių skaityti ir 
rašyti. Ir šiems bus kursai 
vakarinėse mokyklose.

Vakarinės mokyklos bus 
vykdomos astuoniose viešo
siose mokyklose:

NORTH SIDE
Lake View, 4015 North 

Ashland Blvd. y
Schurz, 3601 Mihvaukee 

Avė.
Wells, 938 N. Ashland 

Avė.

SOUTH SIDE
Englevvood, 6201 Stevvart 

Avė.
Fenger, 11220 Wallace St.
Phillips, 244 E. Pershing 

Road.

WEST SIDE

Austin, 231 N. Pine Avė.
Crane, 2245 W. Jackson 

Blvd.

Kursams registravimasis 
įvyks rugsėjo 10 ir 11 d. ir 
paskui pradėjus rugsėjo 14 
d. per keturis vakarus nuo 
6:45 iki 9:45 visose minėto
se mokyklose. Gali registruo 
tis bi kas nuo 16 m. am
žiaus. Kolegijos ir viduri
nės mokyklos kursantai tu
ri įmokėti po 5 dol..

Reikalingų informacijų 
galima gauti registruojan
tis. Taip pat dėl informaci
jų galima kreiptis laišku 
Evening ScLool Division of 
the Board of Education 
(220-118 No. LaSalle st.)

Taisys rinkimu 
įstatymus

Illinoiro gub. Green dar
buojasi pataisyti šioje vals
tybėje rinkimų ir balsavi
mų įstatymus. Jo paskirta 
komisija jau padarė atitin
kamą projektą, kurs bus 
įteiktas legislatūrai.

Žuvo važiuodami - 
namo urliopan
Eilinis kareivis Robert L. 

Eckholm, 25 m. amž., atra
šė savo motinai Mrs. Bary 
Eckholm, našlei, 633 Barry 
avė., kad jis parvažiuoja 
namo penkiolikos d’enų ur 
liopui. Motina rengėsi jį mie 
lai priimti, nes ištisus me
tus su juo nebuvo susiėjusi.

Tik staiga jai pranešta, 
kad jos sūnus, vykdamas 
namo automobiliu su dviem 
kitais kareiviais žuvo Los 
Angelese, Cal., mašinai ap
virtus. Be jo žuvo dar ir 
abu kiti kareiviai. Nelaimė 
motiną stačiai pritrenkė.

Armijos spektaklis 
pradėtas per lietu
Armijos spektaklis Soldier 

Field trečiadienio vakarą 
pradėtas ir vykdytas per 
lietų. Tūkstantinės minios 
buvo supludusios. Bet kai 
pradėjo lyti, daugumas, žmo 
nių nelaukė galo. Tačiau 
spektaklio programa buvo 
vykdoma ir žiūrovai turėjo 
kuo stebėtis. Pirmą kartą 
teko matyti, kaip kovojama 
karo frontuose, kaip viso
kie karo pabūklai vartoja-

mL i. M; iii
Kovų spektaklis kasdien 

vakarais bus turimas iki 
rugsėjo 12 d. imtinai. Ir kas 
dien kas nors naujo bus ro
doma.i

Be to, prie šio spektaklio 
yra prijungtas vadinamas 
Battle Depot, kur išstaty
ta įvairiausi karo pabūklai, 
kaip tai patrankos, tankai, 
lėktuvai ir kiti karo reikme 

[nys.

Į armijos spektaklį įžanga: 
55 centai; rezervuotos vie- 

jtos — $1.10 ir oficiali sekei 
ja — $5.50. Pradžia 8:30 va 
kare.

Į Battle Depot įžanga: su 
augusiems 25 c., o vaikams 
— 10 c. Atidaryta nuo 8:30 
ryto iki vėlai vakaro kas
dien.

"L" darbininkas 
vos išvaduotas

John Seeley, 40 m. am
žiaus, “L” (viišutinių gele
žinkelių) bėgių sukinėto
jas, darbo metu Wilmette 
terminale paslydo < ir par
griuvo ant trečiojo bėgio, 
kuęjuo eina elektros srovė.

Nelaimė staiga pastebėta 
ir elektros srovė uždaryta. 
Seeley pakeltas ir paimtas 
St. Francis ligoninėn, Evan- 
stone. Tenai nustatyta, kad 
nelaimingasis tik smarkiai

Taika turi būti 
supratautini

Šią savaitę Chicagoj ture 
ta eilė seminarų Amerikos 
žemynų tautinių grupių 
glaudesnio susiartinimo klau 
simais. Iš lotynų Amerikos 
buvo gausingos delegacijos, 
kurių pagarbai surengtos 
vaišės Drake viešbutyje.

Banketo laiku tarp kitų 
kalbėjo ir Buenos Aires, 
Argentinos, auxiliarus vys
kupas Miguel de Andrea. 
Ekscelencija pareiškė, kad 
po šio karo taika turi būti 

1 suprata utinė. Tas reiškia, 
i kad ‘visos tautos turi išeiti 
iš savo tautinių ribų ir 
tarptautiniai veikti. ,

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

IAvpitoJame 
po vis* 
Chk-ago.

REMKITE 
SENĄ. 

LIETI rVIŲ 
DRAUGĄ.

N. RANTF.R, mt.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULBVARD 0014
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VYTAUTO PARKE
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SUSITIKITE SU TUO SENAI MATYTU 
PRIETELIŲ PER PIKNIKĄ

Piknikas bus didelių lengvatų diena. - 
Galėsite grąžinti knygutes, mokėti 
prenumeratas.
“Draugo” piknike bus di

delis triukšmas, nes ten su
sitiks ne tik motinos ir vai
kai, tėvai ir sūnūs, bet per 
ilgus metus nesimatę pažįs
tamieji. Tiek daug žmonių 
suvažiuoja per tuos “Drau
go” piknikus, kad kaip tik 
yra gera proga visiems to
kiems seniai nesimačiusiems 
susitikti ir pasisvečiuoti ir 
linksmoje kompanijoje nors 
vieną kitą dalykėlį suvalgy
ti ar išgerti.

Geros svečių ir pažįstamų 
kompanijos palaikymui dnr. 
“Draugo” piknike kaip tik 
bus visoko. Bus visokiausių 
gėrimų, kuriuos pristatys 
Brolio Vlado rinktinis šta
bas; bus ir kitos linksmios 
vietelės, prie kurių rasite 
savo pažįstamuosius koloni
jos veikėjus iš visos Chica
gos; valgykloje bus A. Vaiš
vilienė su savo rinktiniu šta
bu, kurį sudaro TT. Marijo
nų Bendradarbių Draugijos 
kuopa iš Bridgeporto; bus 
Frankių Bistro ir Kuzmars- 
kio orkestras ant atviros 
estrados vien tik lietuviš
kiems šokiams; bus puikios 
“bowling allies”, prie kurių 
bus C. Boguslovas; jaunie
siems ir seniesiems bus “I- 
Wiaanh-Dance-Music orches
tra”, kurį lydi jaunas lietu
vis, Phil Palmer, iš West 
Pullman; bus graži progra
ma apie vakarą su žymiu 
Chicagos politikierių, Demo- 
cratic nominee for U. S. Se- 
nator, Raymond S. Mc
Keough, s,u mūsų mylimu lie
tuviu teisėju Jonu T. Zūriu 
ir kitais, kuriuos kviečia 
Lithuanian Democratic Lea
gue per Al. G. Kumskį, Com- 
mis8ioner of South Park. 
Prenumeratų stotis

Su “Draugo” Labor Day 
pikniku bus pradėtas labai 
svarbus “Draugo” žygis ir

SlKNlNfcS POPIEROS

Apdengta su vie
nu kotu. . . saunas 
1 vieną valandą. 
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna-

JIS YRA PLAUNAMAS
«»» 1 gal. 

» vandenin Ir 
padarykit 1H gal. 
BMlIavoa. Jama JI 
kainana. gataraa 
vavtajlaaal, tiktai 
M M nt galim.,.

*2OAi.um
rauta

Floor Saikiem....11.50 ni dieną
U nneeal Alyva................ st ni
Turpentlnan.................... .. nJ j.,

B E R L A N D' S
PAINT * WALLPAPER STORE 

Giau — Brushes 
Popiera Sukarpome Veltui. 

1917 SO. HALSTED STREET 
Plione: CĄNal 4#«fi 

Mes priatatom visur veltui

tas žygis gaus savo aktua
lią pradžią tuo laiku, kai 
bus atidaroma prenumeratų 
stotis ant vietos.

Andrius Daugirdas, kuris 
ves aktyviai prenumeratų 
žygį visuomenės tarpe kaip 
tik bus tada ant vietos ir 
galėsite susipažinti su juo 
apmokėti savo prenumera
tas, pradėti naujas prenju- 
meratas kaip dovaną ar į- 
teikti vardus savo prietelių, 
kurie manote norėtų skai
tyti “Draugą” per vieną sa
vaitę dykai susipažinimui.

Visiems, kurie atnaujins 
savo prenumeratą ar užsi
sakys laikraštį, gaus dova
nų vieną pasirinktą knygą. 
“Draugo” atsiminimui ir ge
resniam susipažinimui bus 
dalinamos dykai.
Didelis U. S. War Bonų 
surprizas

Pats didžiausias pikniko 
surprizas bus $1,000.00 U. 
S War Bonai, kurie bus su
teikiami 12 asmenų, kurie 
turi tų labai lengvai įsigi- 
jamų tikietėlių. Kiekvienas 
tikietėlis bus ekstra proga 
gauti nors vieną tų dova
nų. Pirmas surprizas bus 
vertas $500.00 U. S. War 
Bonas; antras ir trečias po 
$100.00; ketvirtas, penktas 
ir šeštas po $50.00; o pas
kutinieji šeši po $25.00.

Tie bonai bus “siurprize 
of a lifetime” ne vienam, bet 
dvylikai asmenų Vytauto pa
rke, per Labor Day, rugsė
jo 7 d. Pirkite tikietukus, 
kurie kainuoja tik po 10 cen
tų ir kiekvienas tikietukas 
bus ekstra proga prie di
džiųjų 8urprizų. XXX

Illinoise pakankama 
1 -A klasės vyrų

Konskripcijos direktorius 
praneša, kad Illinoise yra 
dar pakankamai 1-A klasės 
vyrų, todėl turintieji šaluti 
nūs priklausomuosius užlai
kyti ir vedusieji vyrai ne
bus šaukiami greičiau, kaip 
tik už dviejų — šešių mene 
šių. Gi Washingtone aiški
nama, kad vyrai turį žmo
nas ir vaikus dar per 18 mė 
nėšių nebus šaukiami karo 
tarnybon. O kongreso atsto 
vų rūmų karinių reikalų ko 
miteto pirmininkas Andrew 
J. May, dem. iš Ky., yra 
nuomonės, kad turį žmoną 
ir vaikus vyrai gal visiškai 
nebus šaukiami, nes senate 
iškeliamas bilius autorizuo
ti drafto boardus šaukti tar 
nybon 18 ir 19 m. amž. jau
nuolius. /

mažėja autu 
vartojimas

Žiniomis iš Springfieldo, 
žymiai mažėja automobilių 
vartojimas Illinoise. Tas pa 
tiriama taksų mažėjimu už 
parduodamą gazoliną.

LONDONAS SVEIKINA AMERIKIEČIUS

("Drautu” Acme telephoto) 

U. S. kariuomenės pirmasis oficialus paradas Londone.
Kareiviai žygiuoja garsi a ja Fleet gatve londoniečiam3 
krikštaujant'. (Cablephoto from London).

Amerika kariauja už pasaulio 
padorių žmonių teises

Boys Town (Nebraskoj) 
įkūrėjas ir tvarkytojas pre
latas Edward J. Flanagan 
kalbėdamas per radiją 
“Church of the Air” pareiš
kė, kad Amerika kariauja 
tikslu prezervuoti viso pa
saulio padorų žmonių teises 
ir pagerinti visų peprivile- 
gijuotų skurdžių buitį.

“Jei mes būsime efektin
gi vilties teikimu ir tuos ne 
laiminguosius skurdžius pa
drąsinsime, aiškiai nušviesi 
me šiandieninę amerikoniš
kos demokratijos dvasią, o 
karą laimėjus visam pasau
liui garantuosime patvarią 
taiką, pagrįstą krikščioniš
kais socialio teisingumo 
principais”, kalbėjo prelatas 
Flanagan.

“Galingiausiam Dievui pa 
dedant nepadėsime į šalį 
ginklų iki kiekvienas dikta
torius, pasalingas laisvųjų 
žmonių žudikas paklius į 
grandinius ir visų okupuotų 
kraštų gyventojai bus iš
laisvinti iš vergovės pančių.

Saulės sistemos 
modelis

Field muziejuje biologijos 
departamente parūpinta ir 
publikai rodoma visos sau
lės sistemos, su visomis pla 
netomis, modelis. Tas ne
paprastai įdomus įrengi
mas.

Vyskupas Sheil 
apie fašizmų

Great Lakęs Navai Trai- 
ning mokykla išleido 1,782 
graduantų klasę. Chicagos 
auxiliarus vyskupas B. J. 
Sheil kalbėjo. Ekscelencija 
pareiškė, kad niekas kitas 
kaip tik demokratija fašiz
mą suklupdys ir į kapus nu
varys.
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“Tačiau būti'1 laisvaisiais 
žmonėmis reiškia būti gerai 
siais žmonėmis. Turime per 
dėm persiimti principais, ku 
rie žmones daro gerais. Tu
rime tikėti, kad turime ben 
drąjį Tėvą, Kurs mus šutvė 
rė ir Kurio dieviškas Sūnus 
mus išpirko iš nuodėmės ir 
šėtono Uranijos”.
Prelatas įspėjo visus tuos, 

kam įspėjimas reikalingas, 
kad šio karo metu ypač rei- 
kia daug rūpintis jaunimo 
auklėjimu, jo saugojimu ir 
jam tinkamu vadovavimu. 
Sako, reikia budėti, nes jau
nimas jautrus, neramūs lai
kai jį smarkiai paveikia. O 
reikia jį išauklėti kaip Die
vą mylinčiu, taip ir patrijo- 
tingu.

Daugiau chemikalų 
dūmą Chicagai

Ralph H. Burke, civilinės 
apsaugos Chicagoj ir apy
linkėse koordinatoriaus pa
vaduotojas, praneša, kad 
Chicago miesto dalies nu- 
tamsymas dūmais pavykęs.

1 Bandymas atliktas praeitą 
antradienį prieš pusiaunak
tį.

Burke tačiau sako, kad 
dar toliau bus vykdomi tais 
chemikalų dūmais išbandy- 
mai. j f |

Nori įstoti tarnybon 
su sūnumis

Charles Corey, 42 m. 
amž. pirmojo pasaulinio ka 
ro veterano iš Woodstock, 
du sūnūs, 18 ir 16 m. amž., 
įstojo karo tarnybon. Da
bar ir pateki tėvas veržiasi 
tarnybon.

Kadangi dėl fizinio sto
vio jis nepriimamas, laišku 
kreipėsi į prez. Rooseveltą 
prašydamas priimti karo 
tarnybon.

X Kun. P. Katauskas, Šv. 
Kazimiero parapijos, Chica
go Heights, klebonas, ir kun. 
A. Zakarauskas, Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos vikaras, 
smagiai atostogauja E1 y, 
Minn. Sekmadienį jau bus 
namie ir žada parsivežti 
daug žuvies.

X Ant. Kareiva, seniau 
gyvenęs Town of Lake ir 
ten tūrėjęs biznį, taip pat 
daug veikęs Chicago lietu
vių tarpe, vėliau įsigijęs gra
žų ūkį Texas valstybėje, da
bar atostogauja Chicagoje 
pas brolį Wm. Kareivą, taip 
pat plačiai žinomą biznierių 
ir veikėją.

X Antanas ir Adelė Vyš
niauskai šiomis dienomis su
silaukė dukters. Jaunieji tė
vai yra žinomi Brighton Pk. 
veikėjai, ypatingai Vyčių 
kuopoje ir parapijos chore, 
kurių valdybose ėjo vieno
kias ar kitokias pareigas.

X Albertas Sriubas, No. 
Side oldtaimerių ir organu 
zacijų veikimo veteranų Sriu 
bų sūnus, neseniai baigęs De 
Paul universitetą, šiomis die 
nomis liuosnoriai įstojo į 
kariuomenę — coast guard.

X Juozas Joneika, LRKSA 
centro iždininkas, atnaujino 
“Draugo” prenumeratą ir nu 
pirko “Draugo” Labor Day 
pikniko dovanų tikietų krū
vą. Jis yra Miners Savings 
Bank, Pittston, Pa., parei
gūnas.

X Spaustuvininkai A. Kau 
lakis ir M. Lazutka savo 
spaustuvę, Capital Press, 
3251 S. Halsted St., pardavė 
svetimtaučiams. Sako, karo 
metas spaustuvininkus pa- 

) veikęs neigiamai, dėl to bu- 
’vę priversti parduoti.
I X T. Pocius, LRKSA 181 
kuopos sekretorius, su rei- 

Ikalais lankėsi “Draugo” re
dakcijoj.

X V. Tūbelienė, DKK na
rė, praneša, kad daug lie
tuvių, gyvenančių toli No. 
Side susiorganizavo ir ruo
šias dalyvauti “Draugo” La
bor Day piknike. Viena šei
ma nuvykus piknikan paža
dėjo dar nupirkti ir U. S. 
War Bonds už $200.00.

X 15 metų jubiliejinis Gi
mimo Panelės šv. parapijos 
piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 6 d., Vytauto parke. 
Kun. A. Baltutis tikisi, kad 
po šio pikniko šįmet para
pijos skolos bus atmokėta 
$20,000. Sako, tiai ačiū pa
rapijonams, kurių duosnu- 
mu iš visos parapijos sko
los, būtent $260,000, beliks 
tiktai $36,000.

X M. Orientienė, sena Die
vo Apvaizdos parapijos na
rė, šiomis dienomis nuvežta 
į Šv. Kryžiaus ligoninę. Gu
li 214 kambaryje. Ji jau nuo 
seniai serga. Draugės ir pa
žįstamos prašomos ligonę 
aplankyti.

X Kun. J. Mikaitis, OFM., 
šiomis dienomis buvo sve
čias kun. Ig. Albavičiaus, 
Šv. Antano parapijos klebo
no, Ciceroj. Neseniai kun. 
Mikaitis sudėjo amžinus į- 
žadus Pranciškonų vienuo
lyne.

X Kotrina Sriubienė, Lab. 
Sąjungos centro vice pirmi
ninkė, atsilankiusi “Draugo” 
redakoijon papasakojo, kaip 
ciceriečiai ruošiasi gausin
gai dalyvauti “Draugo” La
bor Day piknike ir Labdarių 
Sąjungos centro išvažiavime

X Kun. J. Vaškys, Tėvų 
Pranciškonų vyresnysis, lan
kėsi “Draugo” redakcijoj. 
Jis sakys pamokslus Gimi
mo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioj, Marąuette Park, 
per šilinės atlaidus, kurie 
prasidės rūgs. 7 d. ir baig
sis rūgs. 15 d.

X Kun. A. Baltutis, kun
B. Urba ir kun. J. Vaškys 
pranciškonas, prieš keletą 
dienų buvo nuvykę į Bur 
lington, Wis., apžiūrėti Tė
vų Pranciškonų įstaigą, ku
rioj, be kun. Mikaičio, dar 
randasi ir vienas lietuvis 
broliukas. Įstaiga daro di
dingo įspūdžio. Kun. A. Bal
tutis spėja, kad ji galėjo bū
ti ir lietuvio įkurta,* nes stei
gėjo vardas skamba lietu
viškai, būtent Manelis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
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NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame S^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. ‘
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KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED 8T.

X L. Vyčių kuopų veiki
mas Chicagoj yra visiškai 
nusilpęs. Vienatinė kuopa, 
kurios pulsas normaliai pla
ka, tai- 14-ji, Cicero. Geriau 
gyvuoja Marąuette Park ir 
Brighton Park. Kitos kuo
pos, likusios su keletu na
rių, jokio veikimo nerodo.

X Bronė Motuzienė, Atei
tininkų draugovės iždininkui 
Ant. Čalkiui išvykstant į ka
riuomenę, išrinkta jo vieton 
ir jau pradėjo eiti iždininkės 
pareigas.

X A. Kasmauskaitės su 
J. Klimu kaip jungtuvės pra
eitą šeštadienį, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. bažny
čioj, taip ir puota buvo šau
nios. Jaunosios tėveliai mi
rę ir ji turėjo motinišką glo
bą pas tetą Kolyčienę. Koly- 
čiai yra pasižymėję Brigh
ton Park darbuotojai.

X Dolores Sabonytė, duk
tė dain. Kasto ir smuikinin
kės Leokadijos Sabonių, a- 
tostogauja pas savo seserį 
Sylviją ir švogerį Geo. Mc- 
Elroy, Wyomingo valstybėj. 
Geo. McElroy tarnauja U. 
S. kariuomenėj ir jau pakel
tas į pirmojo leitenanto laips 
nį. Dolores žada grįžti na
mo į “Draugo” pikniką ir 
papasakoti savo draugėms 
įspūdžių.

X J. J. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Gary ir kituose 
Indiana valstybės miestuose, 
rašo, kad ne tik baigia tvar
kyti reikalus su keletą de- 
sėtkų knygučių $1,000.00 U. 
S. War Bonds, kurie bus iš
dalinti laimingiems per dnr. 
“Draugo” Labor Day pikni
ką, bet organizuoja automo
bilius nuvežimui gariečių į 
pikniką. Sako, kurie pirk3 
nuo Aukškalnio ištisą kny
gutę tikietų, į pikniką bus 
nuvežti ir parvežti nemoka
mai.
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Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičlansia, nes gelž- 
keliai daugiau ir daugiau užimti kaitės reikmenų, pristatymu.

Dėl gumos trūtmmo, valdžia patvarkė, kad 
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu 
1941 metais.

Mainoma trūksta darbininkų, nes jie eina 
i Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelž- 
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom 
kartu Ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kainas.

Dėl šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimų galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 2584 
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS


