
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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STALINGRADAS SĖKMINGAI GINAMAS
Kataliku vadai kovoja prieš 
žydų persekiojimus Prancūzijoje

Dėl to premjeras Lavalis įsakęs 
areštuoti kai kuriuos kunigus

Naciai bando praplėsti*savo 
atakų kylį to miesto vakarų šone

Tas jiems nesiseka; raudonarmiečiai 
,* daužo ten nacių fronto sparnus

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Kovojančių prieš nacius 
prancūzų spaudos tarnyba 
praneša, kad daugybė kata
likų vadų neokupuotoj Pran
cūzijoj priglaudžia žydų vai
kus ir neklauso autoritetų 
įsakymo tuos vaikus pavesti 
vyriausybės atitinkami e m s 
organams. Tad tarpe Vichy 
vyriausybės ir katalikų va
dų, kurių daugumas yra ku
nigai, reiškiasi rimti nesuti
kimai.

Japonai turi būl 
išmušti iš Aleutians

WASHINGTON, rūgs. 9. 
—Senatorius Man C. Wall- 
green (dem. iš Wash.), ka
rinių reikalų pakomiteto na
rys, pareiškia, kad prieš su- 
kelsiant žieminiam Pacifike 
ofensyvą japonai pirmiau tu 
ri būt ištrenkti iš Aleutian 
salų.

šis pakomitetas aplankė 
Alaską ir ten' ištyrė karinį 
ir ekonominį stovį. Šen. Wall 
green sako:

Japonai okupuoja tris di
desnes Aleutian salas ir tuo 
būdu Amerikai uždaro kelią 
susinešti su Sibiru ir Rusi
ja. Taip pat jie uždaro kelią 
ofensyvai prieš pačią Japo
niją. Tas nepakenčiama. Ne
reikia leisti japonams tose 
salose įsistiprinti ir reikia 
juos iš ten išblokšti.

Kiekviena proga 
atakuos Prancūzių

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— Neokupuotos Prancūzijos 
vyriausybė iškėlė protestą 
prieš bohibardavimus Pran
cūzijos amerikoniškais bom
bonešiais. Nurodyta, kad 
tais bombardavimais užmu
šama daug civilinių prancū
zų.

U. S. vyriausybė per savo 
ambasadą Vichy pranešė 
prancūzų vyriausybei, kad 
amerikiečiai lakūnai kiek
viena proga bombarduos 
Prancūziją, kur naciai turi 
įsitaisę pramonės fabrikus 
ir kitus karinius centrus.

Sovietai gauna 10 
milijonu dol. kreditą

OTTAWA, Kanada, rūgs.
9.—Kanados vyriausybė pri- Sakoma, tai patirta iš ,pe- 
pažino sovietų Rusijai 10 imtų nelaisvėn vokiečių ka- 
milijonų dolerių kreditą. So- rininkų. Taip pat iš tų ka- 
vietai gajus kviečių ir miltų, rininkų sužinota, kad gen. 
Londone pasirašyta sutartis. Į Rommelis negali toliau sėk

Premjeras Lavalis, sako
ma, liepęs kai kuriuos kuni
gus areštuoti, kai kardino
las Gerlier, Lyons arkivys
kupas, atsisakęs katalikams 
nurodyti, kad jie priglaus
tuosius žydų yaikus išduotų 
vyriausybės organams.

Okupuotoj Prancū z i j o j, 
praneša ta pati spaudos tar
nyba, kunigai bažnyčiose iš 
pamokslinių skaitė vyskupų 
laiškus tikintiesiems, kad 
jie visomis priemonėmis gel
bėtų persekiojamus žydus.

Lavalis, sakoma, pašalinęs 
iš užimamos vietos Lyonso 
karinį .gubernatorių gen. De 
St. Vincent, nes jis atsisakė 
padėti vokiečių autoritetams 
masiniai areštuoti žydus.

1177,189 britai yra 
karo nelaisvėje

LONDONAS, rūgs. 9. -r- 
Karo ministras Sir James 
Grigg atstovų rūmuose pnir 
nešė, kad karo nelaisvėje iki
rugpiūčio 25 d. buvo 77,189 ' prie S6swa upės, Sverdplos- 
britai. Jų tarpe 70,526 karei- ka oblast, mirė šie: 
viai, 3,528 jūrininkai ir 3,- ' Jakštas Adolfas, 37 m. 
135 Lakūnai. Tas apima visus amžiaus, teismo prokurato- 
karo frontus, išėmus Vaka
rinio Pacifiko frontą.

Daug serbų
partizanų nukentėję

v
LONDONAS, rūgs. 9. — 

Berlyno radijo praneša, kad 
vokiečių kariuomenė Jugo
slavijoje 4,735 serbų parti
zanus nukovusi ir 12,200 pa
ėmusi nelaisvėn nuo birželio 
10 d. iki rugpiūčio 29 d.

CAIRO.—Britų bombone
šiai atakavo ašies karo reik
menų pristatymo liniją išil
gai Solum Matruh kelio. Su
naikinta daug sunkvežimių 
ir tankų.

Patirta, kad gen. Rommelis sergą; 
matyt, jis bus pakeistas kitu vadu

ANKARA, Turkija, rūgs. 
9. — Čia gauta žinių, kad 
ašies ai-mijos vadas Egipte 
gen. Rommelis sergąs. Sako
ma, kažkokia liga pradėjo 
jį kankinti. Matyt, jis bus 
pakeistas kitu kokiu nors 
nacių vadu.

SEPTYNI ŽUVO BOMBONEŠIO KATASTROFOJE

Aciuel"DnuW

Army B-25 bombonešis liepsnose, kada jis krito Newtark, O., centre.-Bombonešis at
simušė į namą ir bažnyčią. Šioje bombonešio katastrofoj žuvo šeši įgulos nariai ir vie
na moteris gatve einanti buvo užmušta. Du iŠ įgulos vyrai bandė iš bombonešio iššok
ti su parašiutais, bet jie neatsidarė.

Daug Lietuvos tremtinių miršta; 
čia paduodamas mirusiųjų sąrašas

Patikrintomis ži n i o m i s, 
yra mirę bolševikų ištrėmi
me visa eilė Lietuvos žmo
nių—lietuvių ir Lietuvos pi
liečių žydų. Uralo ; oboze 
V.K.W.D., Gari apylinkėse

rius, buvo ištremtas su žmo
na ir 3 metų sūnum. Mirė 
1941 m.

Widukler Benjaminas, Kau 
no aptiekininkas, mirė 1941 
m.

Zaunskls Mikalojus, Kau
no policiantas, mirė rugsėjo 
16 d. 1941 m.

Belašauskas Pranas, val
dininkas iš Kauno, apie 40 
m. amžiaus, mirė 1941 m. 
rugsėjo 24 d.

Daukša Leopoldas, 27 m.,

CLEVELAND,O. — Karo! 
depart. pasekretorius R. P. 
Petterson čia pareiškė, kad 
tankų gamyba Amerikoje 
pasiekė įspūdingo skaičiaus.

mingai Vadovauti ašies ar
mijai Egipte, kad paskutinė
mis dienomis Egipto fronte 
ašies armijai kliuvo didelis 
smūgis ir milžiniški nuosto
liai.

Be to, patirta, kad ašies 
armijos kareiviai baisiai nu
sikamavę Egipto fronte. 
Tarp tų kareivių esama daug 
16 metų amžiaus jaunuolių, 
kurių žymioji dalis nesenai 
ten pasiųsta.

K

laikraštininkas, lit e r a t a s, 
mirė 1941 m. spalių mėn. 7d.

Striupas Romas, jaunas 
vyras, mirė 1941 m. spalių 
25 d., priverstas dirbti sun
kius darbus šalty be tinka
mų drabužių susirgo plaučių 
uždegimu ir nuo to mirė.

Mishikevičais Andrius, 
Kauno policiantas, mirė 1941 
m. spalių 10 d. nuo proto 
sumišimo.

Puskunigis Jonas, 31 m., 
išvežtas sykiu su tėvu, mirė 
1941 m. spalių mėn. 10d. Jis 
buvo valdininkas.

Micgavičius Juoząs, Babtų 
vargonininkas, mirė 1941 m. 
lapkričio 15 d.

Mataitis Mykolas, vyriau
siojo teismo teisėjas Kaune, 
mirė 1941 m. gruodžio 3 d.

Tamošiūnas, Kauno moky
tojas, mirė 1941 m. gruodžio 
12 d.

Makėnas, apie 40 m., Kau
no mokytojas, mirė 1941 m. 
gruodžio 24 d.

Dzikas Leonas, apie 35m., 
Kauno mokytojas, mirė 1942 
m. sausio 15 d. . •

Smetona Adomas, prezi
dento Smetonos giminaitis, 
mirė 1942 m. sausio mėn.

Gokas, Kauno mokytojas, 
mirė 1942 m. sausio mėn.

Liautinskis, valdininkas iš 
Kauno, mirė 1942 m. sausio ( 
mėn.

Podleckis Vytautas, far
macijos'studentas iš Kauno, 
mirė 1941 m. spalių 15 d.

Skinderls Antanas, Šiau
lių prekybininkas, mirė 1941 
m. spalių 23 d.

Lucklewicz Andrius, bu
vęs rusų armijos karininkas, 
mirė 1941 m. lapkričio 21 d.

Rytoj įdėsime kitų miru
siųjų ištrėmime vardus.

GAISRAS SUGADINO 
U. S. TRANSPORTĄ

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad praeitą ketvir
tadienį kur tai Atlanto van
denyne gaisras sugadino lai
vyno transportą Wakefield, 
buvusį Manhattan keleivinį 
garlaivį, 24,000 tonų. Suga
dintas transportas parvilk
tas į Atlanto pakrančių uo
stą.

Departamento pranešimu, 
laive buvę apie 1,600 žmonių 
ir visi išvaduota. Gaisro 
priežastis nežinoma.

Laivynas paduoda 
vyrų nuostolius

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė naują 437 žuvusių 
ir dingusių tarnybos vyrų 
kovose su priešu sąrašą. Tas

. , apima rugp. 15 iki 30 d. lai- 
GEN. McARTHURO STO-1 kbtarpį. Iš 437 vyrų 103 už- 

VYKLA, Australija.—Japo- muat< 17 sužeista ir 317 
nų veržimasis per Owen I din&e- Tas aPima jūrininkus, 
Stanley kalnus, Naujojoj, marynus ir pakrančių sargy- 
Gvinejoj, sulaikytas. Jdpo- ’ ka
itai turi didelius nuostolius.

Nori nacionalizuoti 
karo pramones

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Trades Union Congress. 
kurs sakosi reprezentuojąs 
6 milijonus darbininkų, 
Blackpoal konferencijoje pa
sisakė, kad vyriausybė na
cionalizuotų visas karo pra-
mones ir kad darbininkams
būtų leista Savo atstovus tu- Šeši vyrai žuvo
rėti pramonių ------ *------
tuose.

manažemen-

Parako darbininkai 
sustreikavo

ALTON, III., rūgs. 9. — 
We8tern Cartridge Co. bedū- 
minio parako fabrike darbi
ninkai sustreikavo, kai kom
panija atsisakė atgal į dar
bą priimti unijos prezidentą 
Bunzy, kurs pašalintas būk 
tai už jo “maištingą” akty
vumą.

MASKVA, rūgs. 9. — Su
stiprintos vokiečių divizijos, 
kurios iš vakarinio šono ky
liu įsilaužė į sovietų armi
jos pozicijas, hando tą kylį 
abiem šonais praplėsti tiks
lu padaryti kontaktą su sa
vo šiaurvakarinėmis ir piet
vakarinėmis pozicijomis. So
vietų armija atkakliai kovo
ja prieš tas vokiečių pastan
gas ir iš savo pozicijų nepa
sitraukia.

Sovietų karo vadovybė pa
reiškia, kad dėl to Stalingra
do gynimas darosi “kompli
kuotas” ir nežinia kaip, teks 
ten apsidirbti su vokiečiais.

Pranešta, kad vokiečių to 
kylio tankai ir pėstininkai 
uždengiami nardančiais lėk
tuvais ir irisams sunkiai pri
einami. Tad sovietų armija 
daugiausia užimta atakomis 
prieš vokiečių fronto spar
nus.
Vakar vakarą Stalingrado 

vakariniam tiesioginiam šo

Septyni žuvo
su bombonešiu

NEWARK, O., rūgs. 9.— 
Dvimotorinis bombonešis sū 
nulūžusiu sparnu nukrito ir 
susprogo čia rezidencinėj 
miesto daly. Sugriauta trys 
namai. 7 asmenys žuvo ir 
dvi moterys sužeistos. Kal
bama, kad gal viena moteris 
užgriauta.

susidaužus lėktuvams
ROSWELL, N. M., rūgs. 

9.—Praktikos metu susidau
žė du dvimotoriniai armijos 
moksliniai lėktuvai. Žuvo 6 
lakūnai.

LONDONAS. — Ministras 
pirmininkas Churchill pareiš 
kė, kad jis parlamente kal
bėsiąs Indijos klausimu.

CAIRO.—Nuo birželio 23 
d. britų ir amerikiečių lakū
nai į nacių užimtą Tobruką 
išmėtę 3,000 tonus bombų.

VoL XXVI

ne rusai buvo atsimetę į 
naujas, arčiau miesto ribų, 
pozicijas, šiandien jie ten 
atkakliai ginasi ir stipriai 
laikosi’ prieš smarkų, vokie
čių divizijų spaudimą . •

-
Maskvos vakariniam šone 

sovietų armija ištrenkė vų-j 
kiečius iš kai kurių jų pozi
cijų. Apie 400 vokiečių nu
kauta, paimta nelaisvių ir 
nemažai karo grobio.

Sovietų vadovybė gavo 
žinių, kad raudonoji armija 
stipriai laikosi ir Novorosii- 
sko miesto apylinkėse—Juo
dosios jūros pakrantėmis 
(Anądien Berlynas buvo pra 
nešęs, kad Novoroeiiskas 
paimtas. Maskvoje tas pra
nešimas paneigtas).

Kaukazo fronte, anot so
vietų, nacių veržimasis Groz 
ny miesto link sulaikytas. 
Ten Mozdoko distrikte so
vietų armija sukėlusi kon
tratakas prieš nacius.

SENATO KOMITETAS 
UŽ "VICTORY TAKSUS"

WASHINGTON, rūgs. ,9, 
—Senato finansinis komite
tas 13 balsų prieš 6 pripa
žino “Victory taksus” vi
siems, kurie per savaitę turi 
•daugiau kaip 12 dol. arba 
per metus 624 dol. pajamų. 
Už tų pajamų perviršį turi 
būti mokami 5 nuoš. taksai. 
Po karo šių sumokėtų taksų 
dalys mokėtojams bus grą
žintos. šiuos taksųsfiB žmo
nių išrenka darbdaviai išmo-
kant atlyginimus rr algas 

I “Victory taksai’^ liečia vi
sus, kaip nevedusius,, , taip 

įvedusius. Tik po karo vedu
sieji gauna didesnį .įi^ebatą. 

j “Victory taksai” neturi nie
ko bendro su taksais už pa
jamas ir kitais. Komitetas 

' šiuos taksus pripažino vie
ptoje siūlomų generalinių pir 
kimo taksų ir taksų už išlai
das.

Spėjama, kad “Victory
, taksais” būsią surinkta iki 
pusketvirto bilijono dolerių 
per metus.

Amerikiečiai lakūnai 
atakavo Burnų

NEW DELHI, Indija, 
rūgs. 9.—Pranešta, kad ame 
rikiečiai lakūnai vidutinio 
didumo bombonešiais pasku 
tinėmis dienomis atakavo 
japonus Burmoje. Sukelti du 
gaisrai Bhamo, o Katha su
gadintas geležinkelis.
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liek tiek 
apsiskaičiuota

jungininkų pusę. Bet karas 
buvo baigtas tik 1918 me
tais.

atmintį(amžinkime a. a. kun. kio
Nr t ■ ■ ■ * ■ ’

Rašykimės nariais į jo variu įsteigtąjį fondą >
Fondo Nariais skaitomi jnešusieji į Fondą bent $100.00 iš kurio nuošimčių a. a. 

kun. Jono Navicko amžinai bus nuolatos išlaikomas vienas studentas Marianapolio 
Kolegijoje jr vienas klierikas Marian Hills Seminarijoje.

. Iki šiol a. ą. Kun. Jono Navicko FondoAiariais įsirašė šie asmens:
1. Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I. — $100.00 (Kolegisto).
2. Kun. Ignas Albavičius, Cicero, III. - $109.00 (Seminaristo).
3. Kun. Pranas Juškaitis, Cambridge,Mass. — $100.00 (Kolegisto).
4. Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius, So. Boston Mass? «-»-• $103.00 (Kolegistoj.
5. Kun. Konstantinas Strimaitis, Albaay; New York, —
6. Kūjį. Konstantinas Strimaitis, Albany, New York, —
7. Leščinskienė Antanina, Chicago, III.— i
8. Domkai Vincas ir Teodor., Chicago, III. —- ,
9. pp. Šulcai, Chicago, III. —
10 Perekšlytė Ona, No. Abington, Mass. —
11. Latvinienė Veronika, Athol, Mass.—
12. Saukaičiai Pijus ir Ona, Bristol, Conn. —r •

13. Mazurkevičienė Ona, Providence, R. I. —
-*-14. Radavičius Pranas ir Valerija, Chicago, III. —

* ‘15. I^adavičius Ewkld, Chicago, III. — 
i» rl6. Stankevičienė Marija, Waterbury Conn. —

'17." Moneikai Antanas ir Katarina, • Rockdale, III.
>18t iMjoneikai Antanas ir Katarina, Rockdale, III 

. . -i9.?£akčnis Pavilaą, Meirose Park. III. — >
20. Mickevičienė Antanina, Waterbury, Conn. —

» J J 'v I . t i . .
21f Statkaitė Jadvyga, Brockton, Mass. —>
22. 'Ališauskienė Rožė, Waterbury, Conn. — ,

1' . 23. Naujokai Juozas ir Barborą, Chicago, Iii. —
1 24. Bražinskas Antanas, Somorsville, Conn. —

; ' 25. Daškevičienė Marija, Brockton, Mass. —
' 1 ( ’ 26. Andriulienė Salomea, Athol, Mass. —

27. Kaminskaitė K., Simsbury/ Conn.' — '''
« «:28.- Šv. Rožančiaus Dr-ja,-New Britam, Conn. —•
.• <29. K. D., So. Boston, Mass. — i

30. Biekšai Jonas ir Dcmicele, Elizabeth, N. Jk -
31. Biekšai Jonas ir Dpmicslė, Elįzabeth,’ N. J. - 

,, . 32. TT. Marijonų Bendradarbių 35 ‘ Skyrius,’ Chicago, III. $100.00 (Seminariste) ;
, 33. Magdalena ir Vincentas (iųiręs) ėepauskai, Chioago, IIL $100.90.(Seminar 

34. Mončiūnai Jona-s. ir. Rozalija, HarUčycJ, Conn. — $100.00 (Koleąisto
< 35. Galevičius Juozas, Worcester, Mas3. '— 1 ‘ J* $l66.00 7Ėolegislo

• t 36.-Sudaitė V., Chicago «/». m n »I i m h ii i; į $100.00 (Seminaristo
__ _ .... _ _ < $ioo.00 j(Semin

h

t

$100.03 .(Seminaristof. 
$105.00 (Kolegisto).

$100.03 (Seminaristo). 
$100.03 (Seminaristo) į 
$109.00 (Seminaristo).

$100.00 (Kolegisto). 
$100.00 (Seminaristo)! 
$103.03 (Seminaristo!.

$100.03 (Kolegisto). 
$103.00 (Seminaristo). 
$100X0 (Seminaristo).

$103.00 (Kolegisto). 
$100.00 (Seminaristo).

$100.03 (Kolegisto). 
$100.03 (Seminaristo).

$100.00 (Kolegisto). 
$100.00 (Seminaristo).

$100.00 (Kolegisto). 
$100.03 (Sem uarįsto).

$105.00 (Kolegisto;). 
$100.00 (Seminaristoi).

$100 00 (Kolegisto). 
$103.00 (Seminaristo).

$100.00 (Kolegisto). 
$103.00 (Seminaristo 
$103.03 (Sertiinaristo 

$100.00 (Kolegisto

DRAUGAS

WILLKIE EGIPTE

l "Dnujoi" Acme telep^oto) 

Radiophoto iš Cairo vaizduoja Wendell Willkie (kairė
je), kurs nuvyko Egiptan su prezidento Roosevelto ąpe- 
ciale misija, U. S. ambasadorius Comstock Kirk pasitinka
WiLlkie ten airporte. , . . •

sąjungimn 
kai tikėjos sėkmingai baigti 
karą, nes karo pajėgumo 
svoris visiškai perėjo į są-

1917 metais

DR. VAITUSH, OPT. 
Lirruvis

Mano 2t metų praktikavimai
Joni garantavimas 

Optometrically Akių Speeiallatas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. SeTedomls nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos ke akinių. Kalnas pigina kaip

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINUA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
riom! akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

( — REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cięero, UI 

Tel.: Cicero 7881

i , 37. Bagdonienė V., N. Ar 
-39. Dausevičius Martinas,

' Primename visiems, kad Fįo 
a. kaipo požymį gaus♦. I <

s v
OfTI' ‘

ington, N. J.į —
Brootylyn, fi'į-. —į 

rndo Nariai:!

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

PrttaiUna akinius 
a t s a i o mlngai ui 
prieinamą kainą

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

<712 South Ashland Ar.Phma TABP* UOS
' ' 1 i ’ ‘ 1 • 1 J - (ii

DR. G. SERNER

I i

Alento^n, Pa., paduoda ži
nią apie lietuvį sportipinką
Tamošių' Kavaliauską (Tom j pamirštų esąs lietuvis. K. D.

Į seselių Kazimieriečių 
pikniką : . i •

; Phila ir apylinkės lietu
viai nuoširdžiai prašomi ne- 1 
pamiršti seselių Kazimierie
čių rengiamo pikniko rug
sėjo 13 d. Juozapo Marijos

visiems gerai žinoma. Sodiš, 
žajliuųjanti pieva — maloni 
vi ėia dienos poilsiui, 
j ^Seselės Kazimierįętėe ye- 

da mergaičių aukštesnę md- 
kyklą — akademiją, kuri lie
tuviams teikia pasididžiavi- 

igusios šią 
mūąų

Koval), pąsižyraėjusį tjase- 
bolo sportė. Jo rekordą laik
raštis apibudina sekamai: 
“The former record ot 23 
home. runa was sėt by Eddie 
Murphy lašt seasęn. Kovai, 
whose home is in Philadel- 
B*!’?', 14.4R M re-
garded by major leągue 

' j^cop|ą as onp of£the fiflesl;
• prospeėts inz the entire-t Iįi- 

' «| ter-State, Leągue. He ia.hat-

bristoj,

310 fbr the Seašon, and 
|s one of the league’s lead- 
frm in, afnlpn bnspn ”

mas Kavaliauskas-Koval, pa
tekęs į sporto viršūnes, ne-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

1 Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
1 1 Ištaiso.

Ofisas tr Aklrtių DlrbtnvS 
8401 SO. HALSTED ST.. 

luunpaa S4th SL

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad, pagal sutartį

»•.

i > i
DDL BADIO PATAISYMO 

PAKAUKITE: 
YARDS 3088 i

lietuviai daktarai
DI. P, ATKOČIŪNAS

, DAATI8TA8
1446 So. 49th Court, Clęero

’ J i t J 1
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir '• Penktadieniais
Valandas; 10-12 rytą, 2-8, 7-9 P.ĮC. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seitadieniais a 

Valandos: 3 — 8 pcąrist.

ToL YABda 3146

, DR. V. A. ŠIMKUS
! GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IB AKINIUS PB8TA1HO

; 744 Wes6 35th Street 
Valandos: 11-12; i2-4 lr 6:30-8:30ažų a. a.'l/un. J. Navicko atvaizdą

b. Narių Vardai, amžinam atminimui, bus atžymėti į ant metalinės lentos , -
Seminarijos Koplyčioje arba; prie a. a. kun. J. Navicko ;kapo Marianapolyje; j e f* . ar U?a .?

c, kasmet, rugsėjo 8 d.j a. a. kun. J. Navicko palaidojimo metinėje dienoje, bus t Į’ , 1J°S ^inciJa®» H •

laikomos sv. Misios uz gyvija ir mirusius Fondo Nanuto. • lLabai būt ažu kad Ta
Kas norėtų įsirašyti į Fondo Narius, lai siunčia savo auką arba į Marlanapolįs a ų ’•

CnUege, Thompson, Conn., arba į Marian Seminary, HinŠdale, III.
Čekius arba “kloney Otfder” rašykite Vardu: “Con^regation of Marian Fathers**. j
\7lO1Ow>n "ij’/Mn/lrt "\Ta «■* «-« 4- o A *

Kun. K. Rėklaitis

f
na į I Pirmadieniais tik 2-4 

Šventadieniais 11-12.

ADVOKATAS

Visiems, Fondo Nariams takiame nuo širdų ačiū!
a. a. kum. J. Navicko Fondo iždininkai: ‘ 

■k,.„ u Rziziųitis, M. I. <Į.į' 
Kun. J. Vaškevičius, M. I G.

1 »'• t
Perka, lietuvį sportininką »>.

■r——

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Sudaužytos didvyriu

j al

Laikraštis “Inųuirer” .iš:

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akiu visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Uegzamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jfc

OPTOMtinUSTAl 
1801 So. Ashland Avenue

Kampan 18-toa
relefanaa: OANAL 05JS, Cbicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen »:<0 *. m. Iki S:SO ». m. 

Tredlad. Ir aeitad. »:I0 a. m. 
tkl 7:04 p m,

ToL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisai: lr RAddencija:
2155 West Cennak Road

Ofiso VALANDOS 
Nuo 7 IU 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS
, 2017 So. Weetern Avė. 

ToL OANal 7171 ,
Nuo -8 vaL ryto IU S vaL kasdien

DR. F. C.WINSKUNA5
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso UL OANoi 8346 »

Ofiso vai: 2—4 ir 7—• 
Seredoj pagal sutarty. *

i 7004 So. FairfleU Avobm 
Boa. taL: HEMIock 8100

WHITHEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas: 

ri 3133 S. HALSTED ST. 
(tiatuviųKudiUrfUoji) 

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

Telefonas CALumet 8877 
134 N. LA SALLfc ST. ' 

Room 2014 TeL STAte 7872

TU. YABds 8841

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. 
Seredoj pagal aatarti.

Telefoaas: HEMIock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

6757 Sol Westeni Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vai; Vak. 7 Iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

Ofiso TeL ......... .. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne t
LIGONIUS PRIIMA: * \

Kasdite nuo 2:00 iki 8:00 taL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

piai prižiūrimas, vis tik ke
liolika statulų piktadarių- 

• kerštininkų sužalotos, ąp-; 
daužytos. Statulai l’am O’-|/ -j Ij . * t n ,

•r Philadel pb i a,, Pa. Ame-. Shanter’s visai numušta gąl-< 
rikos paainymėjusiu žmonių 

įtuloą papninklai labai gra-c
,va„ p .rankos jr. kojos labhi 
sudaužytos. Statulos staty
tos 1877-1897 metais. Praei

othą • miestą, parkus, 
aikštes., Nemažai jų randa
si ir| Phpądelphia .didžiau
siam RJ-gražiausiam Fair- Jų pastatymas daug kaina- 
mount Parke. vo. Šių laikų vandalai jas

Nors parkas policijos.stro-1 daužo.
C. ’ •

viams jos prisimena praeitį.

3=

Gražiausiai Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai tr Suknelės

Mūsų Specialybė

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
4 GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS..' 
ATMOKEJIMAIS

FEDERAL
iMbal gero* rū-U's moterų kailiniai, kailiukai-. pa|«i«t tak* arba 

elotU kotai įiarsiiluiilu nužrin littomia kilmaiiia. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYSTE AlAMlIKMt

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. ' Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Savings and Loan 
Association

OE emrAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonae:

«Canal,8887
U«B. J. KAZANAV4CA9

Sekretorius

AMERIKOS Į4KTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS ĮgAtilkT

Ofiso toL VIBclaia MM 
Boridoadjeg toL: BEVorlz «

DR. T. DUNDULIS
eYDYTOJAfl nt OHUtUKOAfl

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. II 

Trečiadieniais pagal, autartį.

<844

Bes. 1968 86. Tolkuui Avk * 
Bos. ToL OROrshill 0617.
Offioe toL HEMIock 4848

DR. j J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Į* OHIBUBGAS

Vai.: B—4 ir T—8 vak. 
Ketvirtad. ir. Nsdšliomit SQ«itaru» 
2423 Wešt Marąuette Rd.

TU. OAHal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS XB CJHIRUROAS 
2201 West Cermak Rd.

^Vataadoe: 1-3 popiet ir 7-8 v. vgk. 
Sekmai!., Trečiad. ir Seitad. va- 

. karais ofisas uždarytas.
Į *- BHZIDENCUA:

3241 Wešt 66th, Place ‘ 
ToL BŠPabUo 7M8 -

DR. STRIKOLIS
PHY8ICIAH AND 8UBGBOB

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: -* 

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
NedėKomis pagal Mtartį. 

Offleo tol YARda 4?«7 
Namų tol. PROspoet 1980 w ,

TtL OAHM
Boa. tok: PBOspoct 6M9

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS R OHIBURGAS 

‘ 1821 So. Halsted Street 
Beattendja: 6609 So. ArtoMsa Avo.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 Hcl 9 vai. vakare
. ___ .i . „j

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS 

1913 So. Halsted 86.
Ofiso VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais ***1*^ sutartį.

ToL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDO8:

8 iki 4 popiet 7 Cki 9 vakaro, 
ir pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR
4729 Bo/Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel. MIDuay 2880 Chicago, IlL

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB 0HVBUBGA8

4631 So. Ashland Avenue 
Ofisą Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: KeMvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną,

ToL YABda 6981.
Res.: BLENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IB OHIBUBOAl 

Ofiso vaLi auo 1-3; nao 6J0-8G0
730 West ,33tb Stred

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtumo taikyti papuošaJus.

MORE.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Darbai parodo meilės jė- Pirm., Antn., Ketvir. 6 Iki 9 vak.

Peakt, Seitad. 8:30 iki 9:30 vak.
gą (Goethe). Sekmad, Pagal Sutarimą

DR. A. JENKINS
(LUtuvia)

OYDYTOJAS IB CHIRURGA8 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

RKMK1TR “DBAUG£’’



Ketvirtad., ruga. 10, 1942 O
Dr. A. Gerutis

LIETUVA IR RUSIJA
(Tęsinys)

Lietuvių rašto uždraudimas 
— gėdingiausią rusų 
priemonė

Gėdingiausią rusų politi
kos priemonė 120 metų val
dymo laikotarpyje buvo fak 
tinas lietuviško rašto už
draudimas, ir tatai 40 me
tų. Niekuomet neužmirški
me, kad tai sudaro trečdalį 
bendro rusų valdymo laiko. 
Kiek neapsakomos žalos lie 
tuvių tautai per tą laikotar 
pi padaryta, lengva supras
ti. Shakespeare Macbeth’o 
lūpomis sako, kad okeanas 
nenuplaus Macbeth’o rankų 
už jo atliktą žmogžudystę. 
Kiekos okeanų vandenų'rei
kėtų, kad rusų carų gene
ralgubernatorius Muravjo
vas ir jo įpėdinis Kaufmann 
nuplautų, nuo savo rankų tą 
gėdos dėmę, kurią paliko 
lietuviško rašto uždraudi
mas! Atsiminkime, kad lie
tuviams raštas buvo uždrau

jimą. Didžiosios prancūzų 
revoliucijos iškeltų laisvės 
ir žmogaus asmenybės idė
jų įtakoje, humaniško ro
mantizmo paskatinti (prisi
minkime, kad net tokie dva 
sios milžinai, kaip Goethe 
ir Kantas žavėjosi lietuvių 
tautos kultūra!), lietuviai 
šviesuoliai irgi ėmė kurti 
tautinę lietuvių literatūrą 
ir kelti tauos sąmonę. Pami 
nešime šia proga tik kun. 
Strazdelį, vysk. Baranaus
ką ir kun. Vienažindį. Iš vi
so šio judėjimo, kuris ėjo 
žingsnis žingsnin su Vaka
rų Europos kultūros idėjo
mis, lietuvių tautoje būtų 
vešliai išaugęs platus judė
jimas, kuris būtų mūsų tau 
tą sulyginęs su pirmaujan
čiomis kultūringomis tauto
mis.

Visą tą kultūrinį sąjūdį 
pakirto rusiškasis imperia- 
listas ir obskurantas gene
ralgubernatorius Muravjo
vas, rusų carų rūmų paskir-

Tas pats poetas yra sušu
kęs:
“Kad tu, gude, nesulauk

tum,
Nebus kaip tu nori!
Bus kaip Dievas duos —

ne tavo
Priesaikai nedori”.

Pagaliau, vysk. Baranaus 
kas yra parašęs šiuos pra
našingus žodžius:

“Nupuls kalnai, o slėneliai 
Išsikels aukštybėn,
Visos galybės eis dulkėn, 
Silpnumas galybėn.

Drebėk ir tu, sūnau šiaurės. 
Krūvon susitraukęs,

Lietuvoje nepajėgė įsikurti 
nei brukami anų laikų “kol- 
chozninkai” — rusų kolo
nistai. Lietuvos žemė pasi
liko mažai teužšiukšlinta, ji 
liko lietuviška.

(Bus daugiau)

Kun. J. Navicko 
metinės

Thompson, Conn. — Rug
sėjo 2 d., kun. Jono Navicko 
mirties metinėse, Marianapo
lio kolegijoj buvo atlaikytos 
gedulingos . mišios, kurias 
giedojo TT. Marijonų pro- 
vinciolas kun. dr. K. Rėk-

Pats krisdamas pražūvi- jaįtis, ir atlikta procesija 
prie velionies kapo, kur bu
vo sugiedota “Libera”.

Kun. J. Navicko laidojimo 
metinėse rugsėjo 7 d. Maria- 
napoly įvyko iškilmingos pa
maldos ir naujų paminklų 
pašventinimas.

4 WAAC grupės 
vyks Anglijon

stas 19-tojo šimtmečio an- |ta8 Uetųvon iietuvių tautai 
troje pusėje ir kad uždrau- žiauriausiai tramdyti. Šiai
dimas dar galiojo šio šimt
mečio pradžioje, t. y. tuo 
metu, kai visur kitur švieti
mas jau buvo apėmęs pla
čiausius gyventojų sluoks
nius. Lietuvių tauta kuri vi 
sada gyveno bendrą gyveni 
mą su Vakarų kultūros tau 
tomis, dar XIX amžiaus pra 
džioje ėmė persiimti Euro
poje iškilusia tautinio atgi
mimo mintimi ir jau trum
pu laiku prasidėjo taip pat 
lietuvių tautos tautinis at
gimimas. Mes jau minėjo
me rusų uždarytojo Vilniaus 
universitetą įtaką, sakėme 
apie istorijos magistrą Dau 
kantą ir vysk. Valančių, ku
rie buvo didieji lietuvių tau 
tinio atgimimo pranašai. 
Mes kalbėjome apie XIX 
šimtmečio pradžioje puikiai 
suklestėjusį tautinį — lie
tuvišką žemaičių bajorų li
teratūrinį ir mokslinį judė-

rusiškajai administracijai 
rūpėjo ne kultūros kėlimas, 
o jos slopinimas. Ji net už
gniaužė paplitusį blaivybės 
judėjimą ir, kaip sakėme, 
pristeigė Lietuvoje alkoho
lio platinimo įstaigas. Ji 
įkūrė vieną kitą rusinimo 
mokyklą, kuriose lietuvių 
vaikai buvo verčiami žegno
tis prieš carų ikonas.

Bet lietuvių tauta stojo į 
kovą prieš rusų obskuran
tiškąją administraciją ir 
šią kovą laimėjo. Savo stu
dijose iš lietuvių tautinio < 
atgimimo laikotarpio nesu 
užtikęs nieko taip ryškiai ir 
taip suglaustai pasakyto, 
kas atvaizduotų laikų lietu
vių kovą prieš rusiškumą, 
kaip vysk. Baranausko, ku
ris sako:

“Annei rašto, anei drusko 
mums turėt neduoda,

• man,
Mūsų neįtraukęs”.

Kaip aiškiaregiškai pasi
tvirtino šie žodžiai, kai Lie
tuva tikrai prisikėlė o pati 
Rusija, “krito pra^ūviman”, 
“mūsų neįtraukusi’7 kai jo
je įsigalėjo nauji Muravjo
vai!

Mes tiktai prabėgomis čia 
prisiminsime, kad greta su 
lietuvių tautos rusinimo pa
stangomis ėjo atkaklus ma- 
skviškosios pravoslavijos 
piršimas. Ir šią religinę ko
vą

WASHINGTON, rūgs. 9. 
—Keturios Women’s Auxili- 
ary Army Corps (WAAC) 

lietuvių tauta laimėjo, kompanijos šiemet vyks An-

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnanja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

glijon. Jų reikalauja. U. S, 
karo jėgų Europos fronte 
vadas Įeit. gen. Dwight D. 
Eisenhower. Apie tai prane
ša WAAC direktorė Mrs. 
Oveta Culp Hobby.

Išviršinių švarumas yra 
vidujinio tyrumo laidas.

ALEKSANDRA
MONTRYMIENE

(po tėvais Menzcriutė)

Gyveno: 2956 S. Union Avė.
Mirė rūgs. 8 d., 1942 m., 6:60 

vai. vak., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 

Telftlu apskr., Johapolio par., 
Bardžlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
. Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris — Oną lr žentą 
Harry Lawler, Aleksandrą tr 
žentą Andrew Kalabus; sūnų 
Antaną lr marčią Margaret; 4 
anūkus; pusbroli Mykolą tr

, brolienę Menzerlus: pusseserę 
Domicėlę lr Svogerj Martiną 
Sutolus; švogerką Aleksandrą

’ Ir švogerj Baurlnskus; Svogerj 
Juozapą Montryną lr daug kitų 
giminių, draugų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės J- 
vyks šeštad,, rūgs. 12 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta Į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdž'ai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žįstaniucs idalyvauti laidotu-

Nuliūde: Dukterys, Žentai,
Sūnus, Marti, Pusbrolis. Pus
seserė. švogeriai, švogerkos lr 
Giminės.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YARda 4908. .

A.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

187 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoloh 94SS-9489

HELP WANTED — VYRAI

STOCK MEN
Vietos vyrams norintiems dirbti 

stock rumę lr taipogi—
VYRAI KEIKAI.INGI 

Vyrai dėl abelnų apvąlymo darbų, 
kaip tai—išluotl, tšmažgoti, "handy 
man" ir t.t. Atsišaukite J Employ
ment ofisą tarpe 9:30 vai. ryto Iki 
pietų.

UIEBOLDTS
1041 So. Ashland 63r<l & Green St.

REIKALINGI GRINDERS — ašt
riai aptašyti kastingus.

Atsišaukite j
GRUNWAI,D PLATINO CO. 

2569 W. 21st St.

ARMATURE WINDER lr TROUB- 
LE SKOOTER. Dirbti elektros mo
tor pataisymo dirbtuvėje. Puiki už
mokestis.

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

REIKALINGI VYRAI pagelbėti 
prie saldainių gaminimo ir mote
rys ar merginos prie saldainių vy
niojimo.

AMBROSIA CANDY CO.
1719 Federal St.

DIE CASTERS
reikalingos. Pastovūs darbai. Atsi
šaukite į

PARAGON DIE CASTING CO. 
5851 W. Dičkius Avė.

BAKERS - COOKS - 2ND COOKS 
VEITERIAI - INDŲ PLO VIKAI— 
reikalingi valdžios projekte.

OLYMPIC CO.M.MIS8AHY, CO. 
302 S. Canal

ASSBMBLERS — patyrę prie me- 
kaniškų assembling darbų. Turi būtl 
Amerikos piliečiai. Atsišaukite i — 

6540 SO. LAVERGNE AVENUE

STORE ir SCRAP DOCK PAPRASTI 
DARBININKAI reikalingi. 62 centai 
ir 50 centų j valandą. Mes prlmame 
Iki 62 metų amžiaus. Atsikreipkite 
j Storekeeper’s ofisą: IM'RIJNGTOtN 
RAILROAD, Annara, III arba atsi
šaukite j Room 902, 547 W. Jackson 
Blvd., Chicago, Illinois.

CRATERS reikalingi prie rakandų. 
Atsišaukite J —

ZANGERLF. A PETERSON CO. 
2164 ClylNHim Avenue

DIRBANTIS FORMANAS reikalin
gas, patyręs prie “machine aandar** 
dirbant novelty rakandus. Kreipkitės: 

ZANGF.RLE .< PETERSON CO. 
2164 Clyhonm Avenue

REIKALINGI VYRAI už Pagelbi- 
ninkus lr dirbti prie trokų. Atsišau
kite tuojaus, gera užmokestis, pasto
vūs darbai.

AJAX WASTE PAPER CO. 
2624 W. Taylor Street

DARBININKAI DIRBTUVĖJE rei
kalingi. 58 centus j valanda iš pra
džios ir 68 centus j valandą po 30 
dienų. Tiktai vyrai tarp 20 Ir 50 ru
senamo teatsišaukia.
THOMAS MOVLDIJIG F’LOOR CO. 

4528 West Slst Street

HELP WANTED — MOTERYS

PAKERKOS reikalingos — Paty
rimas nereikalinga. Gera užmokes
tis. 5 dienos J savaitę. Valandos 
nuo 7 ryto iki 3:30 popiet.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis

MERGINOS REIKALINGOS ’ 
Išmokti kaip operuoti power ma* 
šinas siuvant korsetus. Mokame 
puikia algą laike mokinimo. Atsi* 
šaukite {

POWELI. C0RSET CO.
913 W. Van Buren St.

EMBROIDERY (mezginių) OPE
RATORES reikalingos. Patyrusios, 
gera užmokestis, pasto'ifs darbai.

ADVERTISING SHIRT 
& EMBROIDFRY CO.

1529 Miluraukee HUMboldt 1242

MOTERYS reikalingos išskirstyt sku
durus Waukeean, III. Patyrimas ne
reikalinga. Malonios darbo sąlygos. 
Mokėjimas kalbėti ar rašyti anglų 
kalboje nereikalinga. Mūsų formanas 
yra lietuvis, šeštadieniais lr Sekma
dieniais nereikia dirbti.
CONSUMERS WASTE * PAPFR CO. 
633 Market St. Wa.uke<ran. III.

OPERATORES — patyrusios prie 
Isickstitch mašinų. $27.00 J savaite 
pradedant. Pašaukite telefonu tarp 8 
Ir 10 vai. rvto.

DEARBORN 1663

PATYRUSIOS DEŠRŲ RIŠĖJOS rei
kalingos. Pastovūs darbai.
SCOTT PETERSON & CO.. 4456 Ar- 
mitage Avenue.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ftl firma virš 60 m. tos 
pačios šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
X -

Memorials Erected Anywhere

YVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the

MODERNI Hvldhrt PARODA: 
4685 W. YVashington Blvd. 

TeL ESTebrook S646

nbev of

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
TeL REPubllc 4298 

VALANDOS: Kasdien 0-9 V. vak.; fteitad. ir Sekm. 9-fi vaL

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMJHTEANOM DIMUI b Rakti

4806-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayetta 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvlrtad. vak. 
ii stoties WGES (1390), au Povilu daltimieru.

ELZBIETA MIKNEVICIENE
(po tėvais Vitaltė)

Mirė Rūgs. 7, 1942. 6:00 vai. 
ryto. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio aps.. Ančeškių par, 
Kuš'eiklškės kaimo.

Amerikoje Išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, 4 dukteris Ber
nice ir žentą Walter Davis, 
(Franees ir žientą Ollle Gra- 
czyk, Lillian ir žentą Antho- 
ny Matchus. jų šeimas ir Nel
lie, 6 anukus. seserį Rozali
ją Starienę lr švogerj Vin- 
oentą, 2 brolius Juozape Ir 
Petrą Vitus Ir jų šlemas (New 
York) ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko nesecj Uršulę Šau
lienę. jos šeimą Ir daug kitų 
giminų.

Kūnas pašarvotas namuose 
1117—32nd Avė., Melrose 
Park. III.

Laidotuvės Įvyks penktad.. 
Rūgs. 11, iš namų 9 30 vai. 
ryto bus atlydėta j M t. Car
inei parap. bažnyč'ą, Melrose 
Parke, k u roję .(vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Mt. Carmel kapines.

Nuoširdžiai kviečiame' vi«us 
gimines, draugus-ges lr pažjs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyrius, Dukterys, 
Žentai. Arnikai Sesuo, ftvo- 
ger's lr Giminės.

La'd. Direkt Edward Prl- 
gnano, Tel. Melrose Park 635.

4. + A.
ANTANAS VIRBICKAS

Mirė Rūgs. 8. 1942, 7:45 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiius. 

Gyveno 2140 W. 23 Place. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Kauno apskr.. Vaškų parap., 
šalaikonlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Elzbietą (po tėvais 
Domėnaitė), 2 sūnus Vincen
tą ir marčią Marijoną ir 4 
anukus; Vladislovas, dukterį 
Bronislavą Falk ir žentą Ado
mas, 2 anukus, švogerj Po
vilą Domenas ir švogerką 
Barborą, sesers dukterys E'e- 
ną Kapinskis ir Ruth Sovie
tas. Lietuvoj paliko 2 seseria.

Priklausė pr e dr-stės Auš
ros Vartų Vyrų Ir Moterų.

Kūnas pašarvotas I.acha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23 
PI. Laidotuvės Jvyks šešta- 
dienj. Rūgs. 11, iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
J Aušros Vartų par. bažny
čią. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už vo ionlo stelą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Moteris, Sūnai, Duk
tė, Žentas, Seserys, š ogerH, 
švogerką, Sescp-i Dukterys, A- 
nukal Ir kiti G’mlnės.

Laidot. Direktorius Lacha- 
wcz Ir Sūnai, Tel. Canal 2516.

i'

RADIO MERGINOS — wiring ir sol- 
dering merginos gu 'chassis line" pa
tyrimu reikalingos. Aukščiausia už
mokestis mokama, pastovūs darbai. 
HALLICRAFTERS CO., 2611 S. Indi
ana Avenue.

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE O- 
PERATORfiS reikalingos prie slacks. 
sejonų. bluzų, ir jacketu. Merginos 
turi būtl patyrusios Išdirbti visą dra
buži. Mes mokame geriausią užmo
kėki "plece work”. Taipogi reikalin
gos operatorės prie specialių mašinų. 

MARLO JONIORS 
115 So. Market Street.

MERGINOS reikalingos prie dirb
tuvėje darbų. Pat'rimaa n°re'ka- 
lingš. Naktim ar dienom darbas.

M. J. HOLIX>WAY A CO.
368 IV. Ontario St.

SODA FOUNTAIN PAGELBININ
KES ir VEITERKOS reikalingos.

, Darbas tiktai dienomis, sekmadie
niais ir šventadieniais nereikia dlr-

. btl.
1 VON HERMANN PHARMACY 

38 N. Clark 149 AV. J&rk.«n

PARDAVIMUI KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. H'alter Nutow. 2200 W. 87th SL, 
Chicago, III., tel. LAFayetta 6098.

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas tartam pasalta, kurią 
surašė Dievo ranka.

KOPLYČIOS DYKAI I A M B U L AN C E
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAW1CZ IR ŠONAI 
2814 Wwt 2Srd Plece 

TeL CANai 2516 

42-44 Ea«t 1081 h Street

TeL PULhnan 1270

P. J. RIDIKAS 
8864 South Halated Ttreet 

Skyriui: 710 Weet 18th Street
Viai telefonai: TARda 1410

I. J. ZOLP
1648 Weat 48th Street
Tet YARda 0781-0782

J. LIULEVIČIUS
4848 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3672

ANTANAS M. PHILTJPS
8807 Lituanica Arnue

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

. 8819 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAI
18821 South Mlchigan Avenue

Tai. PULIman 9M1
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Publiahcd Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association 
' Subncriptiona: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cento.

Advertising in “Draugas” brings best results.
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ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. ValSt. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
iinele), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikoa ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
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i * Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
; Under the Ašt of March 3, 1879.
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Ar puls japonai Sibirą?
Japonija pasiuntusi šiomis dienomis kažin kokius 

reikalavi/nds Sovietų Rusijai, kuri tų reikalavimų nega
linti išpildyti.

i >

anaiptol, nėra menka. Jungtinėms Valstybėms reikia 
ne tik savo kasdien gausėjančią kariuomenę visu kuo 
aprūpinti, paruošti karui, bet daug ką tenka pristatyti 
visų jungtinių tautų karo frontams. Prasidėjus puoli
mams — ofensyvai, reikalavimai visokios karo medžia
gos šuoliais didės. „

Tą visą turint galvoj, labai genų kad vyriausybė ir 
karo vadovybė Sš anksto dalykus numato, pasitvarko 
ir pradeda viską taip.reguliuoti, kad nieko nepritrūk
tų karo frontams.

Visuomenė tą pajus, bet nesiskųs. Vergijos ir kru
vinos priespaudos nešėjai diktatoriai iššaukė šį karą 
ir Amerikai belaisve pagrąsė, dėl to reikia kariauti ir 
laimėti. Jauni vyrai frontuose savo kraują lieja. Pasi
likusiųjų namie švenčiausia pareiga yra žiūrėti, kad, 
gink Dieve, mūsų kariuomenei nieko nepritrūktų. Dėl 
to, jau ir atėjo laikas, kaip sakoma, susispausti, susi
varžyti, išsižadėti tų dalykų, be kurių savo kasdieni
niame gyvenime galime apsieiti. Bet dar ir to neturėtų 
būti gana: reikia didžiausio taupumo namuose, kad dau
giau U. S. karo bonų išpirkti, daugiau Amerikos Raudo
nąjį Kryžių ir U. S. O. paremti, kad be ypatingų sun
kumų padidintus valstybei itiekesčins laiku apsimokėti.

Jungtinių Valstybių gyventojai, naudodamies čia esa
ma demokratine santvarka, turime laisvę, teises ir pri
vilegijas. Bet tai uždeda atsakomiogas pareigas. Ir kuo
met kraštui kyla pavojai ir reikia griebtis ginklo prie
šams atremti, tokia būklė pareikalauja pasiaukojimo 
ir tai aukščiausio laipsnio.

Išrodo, kad, tai bus japonų daroma priekabė. Kadan
gi Hitleriui vis dar nevyksta užimti Kaukazas ir pa
imti Stalinogrądas, o čia. artinasi didysis jo priešas — 
žiema, greičiausia jis ir spiria japonus pradėti žygius 
į Sibirą, kad tuo pagreitinti nacių žygius.

Nors japonus jau seniai vilioja Sibiras, tačiau šiuo 
tarpu savo valia jie vargu norėtų pradėti dar vieną 
karo frontą, nes dabar jau jie esamų frontų nebegali 
apžioti/ Iš kai kurių pozicijų jie yra verčiami trauktis.

f ; ) J i į . i » ' • t •

Jei japonai užpuls Sibirą, suprantama, rusų padėtį 
apsunkins ir Hitleriui šiek tiek pasitarnaus. Tačiau 
save japonai labiau apsisunkins ir savo miestus išsta- 
tys į pavojų būti bombarduotiems iš oro. Jau tada Si
birą gins ne vien rusai, bet visos jungtinės tautos. Ka
ro lėktuvai iš Sibiro bazių sukurs Japonijai tokią ug
nį, kurioje ji gerokai apsvils.

’ -i F 'Ji
Mūsų pareigos karo meta

Geras derlius
Jungtinių Amerikos Valstybių agrikultūros departa

mentas, darydamas pranešimą, džiaugiasi, kad šiemet 
derlius yra tiesiog milžipiškas, rekordinis.

Pati Apvaizda, rodos, parėdė, kad taip būtų. Karo 
metu pačiai Amerikai yra reikalinga daug daugiam 
maisto produktų. Reikia jų ir .rezerve daug turėti. Be 
to, Amerikai reikia daug maisto produktų pristatyti 
savo santarvininkams, kurių laukai buvo sunaikinti, 
arba kurie dėl karo nepajėgė pakankamai pasigaminti.

Europoje ir kituose kontinentuose milijonai žmonių 
badauja. Kur yra galimumų, Jungtinės Valstybės da
bar mėgins badaujantiems maisto pristatyti. Maisto 
rezervai Amerikoje turės būti gausūs, nes po karo jo 
reikalavimai viso pasaulio kraštuose bus nepaprastai 
dideli.

’Į'ad, dėl gero Amerikos derliaus, viso pasaulio žmo
nės bus dėkingi Dievui ir darbštiems ir sumaniems šio 
krašto ūkininkams.Ligšiol Amerikos žmonių dauguma dar nedaug teju

to, kad esama kare. Beveik jokių suvaržymų iš karo 
priežasties nebuvo įvesta. Tik gražiuoju buvo prašoma 
kai ko išsižadėti, taupyti, kiek galint aukoti vienokiems 
ar kitokiems karo reikalams, pirkti karo bonus.

Visuomenė tiek tik juto, kad kariaujama, kiek tai 
lietė šeimas, iš kurių išėjo į kariuomenę jauni vyrai. 
Bet kad kariuomenė, yra puikia,!, užlaikoma ir kad dar 
visai nedidelis skaičius vyrų teturėjo progos matyti 
karo frontą, ir tai dar neprivedė plačiosios visuomenės 
pajusti, kad Jungtinės Valstybės yra kare ir kad ant 
jų pečių yra uždėta milžiniška atsakomybė karą ir tai- 

. ką laimėti.
\ ' . 1 "• *

Bet tolimesnė karo eiga šią būklę pakeis. Jau dabar 
rodosi ženklai, kad netrukus riša visuomenė bus įtrauk
ta į karo Sūkurį'ta prasme, kad visiems teks kai ko iš
sižadėti, visiems teks aukotis ir visu kuo dėtis prie ka
ro laimėjimo; žodžiu, pradėsime justi, kad vis tik ka
riaujame.

Jau paąkeltita, kad jungtinių tautų vadovybė, sukcor- 
dinavusi visas karo jėgas, yra prisirengusi pradėti ofen- 
syvą visuos* frontuose. Bus pradėtas ir naujas fron
tas prieš Vokietiją Europos vakaruose. Ofensyva, su
prantama, pareikalaus didesnės akcijos, stipresnio jė
gų įtempimo karo frontuose. Tai gyvai latsilieps ir į 
namų frontą, į visuomenę. Reiks dar .greitesniu tempu 
pavaryti karo reikmenų produkciją, reiks daugiau pirk
ti U. S. karo bonų, reiks mokėti žymiai didesnius val
stybei mokesčius, reiks išsižadėti bent liuksusinių, gy-,, 
venimui mažiau reikalingų dalykų. '

Vyriausybė ir karo vadovybė, Prezidento Roosevelto 
lūpomis, irąirašo ir reikalauja, kaip vakar rašėme, su
reguliuoti ir žemės ūkio produktų ir visų .prekių kai
nas; stabilizuoti darbininkų algas; prie aukštų income 
taksų dar pridėti 5 procentą vadinamų laimėjimo — 
victory taksų; paimti vyriausybės tam tikrų skyrių 
kontrolėn visus sunkvežimius, autobusus ir “cabs”. Tai 
vis tik didelis “priedas” prie seniau įvestas automobi
lių ir padangų kontrolės bei gazolino apribAvimo (ra- 
tioning) rytinėse valstybėse.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra. labai turtingos 
visokios rūšies Žaliava, reikalinga karo industrijai. Nė
ra pavojų, kad ir maisto pritrūktų. Negalėtų būti trū
kumu ir kitokių gyvenimui reikmenų. Tačiau nereikia 
(užmiršti, kad esame kare su didelėmis jėgomis, kad rei
kia sudaužyti pragariškąją ašies karo mašiną, kuri,

"spaudos apžvalga

f

Tremtinių vargai
“Amerika” rašo:

“Sibiran išgabentų lietuvių gyvenimo ir darbo są
lygos nepaprastai sunkios. Dąug kur darbo priežiūra 
labai žiauri, .griežta. Darbo paskirstymas labai ne
vykęs. Profesoriai, mokytojai ir net gydytojai pri
statyti prie medžių kirtimo. Žinome vieną koncentra
cijos stovyklą, kur net trys lietuviai gydytojai kerta 
medžius. Kokia tai skriauda ir rusų tautai! Tie gy
dytojai galėtų užpildyti rusų gydytojų trūkumą. Lie
tuviai profesoriai ir mokytojai galėtų užimti frontan 
pašauktų jaunų rusų mokytojų vietas.

“žodžiu, išgabenti Sibiran ir į kitas gilumas lie
tuviai šviesuoliai galėtų daug kuo pagelbėti rusams. 
Pagaliau, jie ir nusiskundžia, kad turi dirbti fizinį 
darbą. Juk jie visi darbo žmonių vaikai. Bet liūdniau
sia tai, kad jiems neduodama, drabužių, kad jie alks
ta ir sala. Tik viename lageryje, kur atgabenti iš Lie
tuvos 220 lietuvių ir 60 žydų, šiemet mirė 32 asmens. 
Daug kur lietuviai turi gyventi ir dirbti pusnuogiai. 
Daugelį aplankė džiovos bacilos.

Prie Stalinogrado eina tie
siog milžiniško didumo mū
šiai. Vokiečiai visomis savo 
jėgomis veržiasi į tą miestą, 
kuris strateginiu, susisieki
mo ir kitais atžvilgiais turi 
nepaprastai didelės reikšmės 
Rusijai. Jo paėmimu naciai 
nori nukirsti rusų valstybės 
pačią gyvybingiausią gyslą.

Rusai tą žino. Dėl to Sta- 
linogradą iš paskutiniųjų gi
na. Net civiliniai žmonės i- 
ma ginklą į rankas ir stoja 
į apsigynimo pozicijas. Ko
voje daug žmonių krinta. Bet 
už tat miestas laikosi. Krin
ta ir nacių daug. Volgos.u- 
pe daug ir rusų ir vokiečių 
kraujo nutekės.

•

Mūšiai prie Stalinogrado 
primena mūšius prie Verdū- 
no, Prancūzijoj, pirmojo ka
ro metu. Vokiečiai tada nie
ko nesigailėjo, kad sulaužyti 
prancūzų pozicijas prie Ver- 
dūno. Bet prancūzai tiek did
vyriškai gynėsi, kad vokie
čių žygis nepavyko.

Daug kas dabar spėja, kad 
Stalinogradas šiame kare ga 
ii būti tuo, kuo buvo Ver-

i dūnas 1918 m.

• i f » • - •• , •
Vokietijos katalikų vys

kupai nepasiduoda nacių už
mačioms. Katalikų teises jie 
gynė, gina ir gins. Savo ga
nytojiškuose laiškuose atvi
rai ir drąsiai pasako naciams 
ir pačiam Hitleriui tiesos 
žodį, pasmerkdami pagoniš
kąjį nacizmą.

Neseniai Berlyno arkivys
kupas Preysing labai griež
tai kritikavo nacių prieš
krikščionišką veiklą. Už tat 
Vokietijos katalikų vysku
pai jį išrinko Fulda konfe
rencijos galva. Vadinas, visų 
vyskupų yra vienodas nusi
statymas — kovoti piktąjį 
nacizmą.

Iš vėliausiojo Prezidento 
pranešimo paaiški, kad ne
trukus bus atidarytas karo

ii

Po svietą pasidairius
Nesenai So. Boston’o lie

tuviškų cicilmaikių gazieta 
ištlumočijo, kokie yra lau
kinių žmonių dievai ir tiky
ba. Pasiskaitęs tai Maikio 
tėvas susėjo Džimį Kamašą 
ir sako:

— Džim, aš jau nebenoriu 
būti cicilistų...

—fKas pasidarė?
— Ar skaitei mūsų - ga- 

zietoj apie laukinių žmonių 
dievūs ir tikybą?
. — Yes, skaičiau. Tai kas?

frontas prieš Vokietiją Eu
ropoje.

Jei taip, tai ir Hitlerio 
laimėtasis Kaukazo aliejus 
nebeneštų naudos: nebebus 
kas tepti, nes Vokietijos ka
ro pramonė ir visa jos pra
gariškoji karo mašina bus 
sudaužyta į dulkes.

(“Draugas”, 1917 m. rug
sėjo 10 d.)

Lietuvos reika|ai..„ Lietu
vių Tautos Taryba įteikė 
prašymą prezidentui Wilso- 
nui, kad šis išreikštų savo 
nuomonę apie busimąjį po
karinį Lietuvos stovį. Kaip 
žinoma, kuo ne visa Lietuva 
šiais laikais yra vokiečių už
imta.

“Draugo” spaustuvininkas 
į kariuomenę.... Al. Preči- 
nauskas, “Draugo” spaustu
vės gabus prižiūrėtojas, yra 
priimtas į U. S. kariuomenę 
ir netrukus jis išvyks ^sto
vyklą.

— Tai kas?, klausi. Lau
kiniai žmonės tikrojo Dievo 
nepažįsta! Ar netaip?

— Ju rait. Nepažįsta. Jie 
turi kitokius dievus — die
vaičius.

— O mes, cicilistai, ar 
pažįstam tikrąjį Dievą?

__ ? t
— Matai, ir užspringai. 

Nežinai ką atsakyti. Kadan
gi mes nepažįstam tikrojo 
Dievo, kaip Jį pažįsta krik
ščionys, tai ir mes esam ly
gūs aniems laukiniams 
žmonėms. Juoba, kad ir mes 
turim visokių dievų-dievu- 
kų. Nerasi mūsų tarpe drau 
go, kuris kam nors neviery- 
tų. Vieni savo dievu laiko 
dolerį, kiti — savo pilvą, 
kiti — Marksą, Trockį, Le
niną, Staliną lr k. Juos gar
bina, jiems vieniems tar
nauja. Ar ne tiesa?

— Yes, tavo tiesa, — 
prisipažino Maikio tėvas.

— Na, matai. Vadinas, 
būdamas cicilistų aš, tu ir 
visi mes sykiu esam ir lau
kiniai žmonės, nes nepažįs
tam tikrojo Dievo, o garbi
nam visokius daiktus. Kad 
tu nesulauktum! Sarmata 
lietuviui būti laukiniu žmo
gum! Nuo šios dienos aš 
spiaunu ant cicilizmo, de
duos prie kultūringų žmo
nių, kurie pažįsta tikrąjį 
Dievą. » .

Spicpirvirvio Dumkos
Įdomu kad Illinois Natio

nal Day komitete nebuvo 
nei vieno Viedomoscių “pa
trioto”. Gal skiepuose išsis
lapstę raudonon vėliavon 
verkė ?

AR ŽINAI, KAD
Dėl ko žuvys dažniausiai 

įplaukia” prieš vandenį? 
Jos plaukia dėl to, kad len
gviau pagautų maisto, kurį 
vanduo Peša.

Pralenks
“Garsas” pastebi:

“Amerikos karo ekspertai sako, kad augiai gamina 
naują karo ginklą, kuris bus didelis surprizas na
ciams ir kitiems priešams. Kas per ginklas, tuo tar
pu laikoma paslaptyje. Deja, anglai clfiaugiasi, kad 
jie pagamino naujas priešlėktuvines kanuoles, kurios 
daug sėkmingiau veikia prieš lėktuvus. Išrodo, kad 
alijarttai netrukus pralenks ašies jėgas ne tik ginklų 
kiekybe, bet ir kokybe.”

Jau išėjo iš apaudos “Kunigų Vienybės Biuletenio” 
rugsėjo mėn. numeris. Biuletenį vėl redaguoja kun. Jo
nas Balkūnas. Numeris įdomus ir turiningas. Yra ir 
priedas — pamokslai. Priedas spausdinamas knygos 
formate. Išrodo, kad su laiku tasai priedas bus išleis
tas atskirom knygon.

SENOS PATRANKOS VĖL Jf ROS KOVOMS

("Draugas” Acme teiepnote*

Smithsonian Institution, Washirgton, D. C., muziejuje yra senų patrankų, šio muzie
jaus sekretorius dr. C. G. Abbot (stovi priešakyje) kai kurias senas patrankas atidavė 
Amerikos armijai, kad jos būtų perdirbtos į naujas patrankas, kurios priešui suduotų
ne vieną smūgį.

A f- - - -i
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KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų 

Rašo K. Šilinis
J

Karo audru sukūry
Kaip gyvena Brazilijoje 
darbininkas

Palyginant Brazilija?- ir 
Lietuvos ekonominį gyveni
mą, ryškiai galima pastebė
ti, kad Lietuva kur kas £ -ikš- 
čiau stovi .už Braziliją. Ne 
tik Lietuva pralenkia Bra
ziliją ekonominiame, bet ir 
kultūriniame gyvenime. * Čia 
yra nemažas procentas be
raščių. Neteko girdėti, kad 
Brazilijoje būtų privalomas 
pradž:os mokslas, kaip kad 
Lietuvoje ar kur kitur.

Brazilijoje darbininkas ir 
negali svajoti apie tokius 
uždarbius, kokius turi Ame-, 
rikos darbininkas.

Brazilijoje darbininkas ga
li pragyventi (bent taip bu
vo 1941 metų pradžioje) už 
150, o kartais ir už 120 mila- 
reisų. Oficialiai už dolerį a- 
įfoio metu buvo mokama 16 
milareieų. Brazilijos darbi
ninkas, kuris uždirba per 
mėnesį 150 milareisų — vos, 
vos gali pragyventi. Žmoniš
kiau gyvena tie darbininkai, 
kurie į mėnesį įvaro iki 200 
ar daugiau milareisų.

Jei' iš. šeimos tik vienas 
narys dirba, o šeima yra gau 
si, tai tokio darbininko gy
venimas yra Labai sunkus ir 
vargingas.

Valdžios yra nustatyta,

žmonėms apmokėjo. Todėl 
daugiausia Lietuvos darbi
ninkų pateko į Brazilijos gi
lumą, į farmas, kur lietuviai 
pergyveno skaudžias dienas, 
nes patyrė daug išnaudoji
mų. N:ekaip negalėjo far
mų savininkams atidirbti už 
kelionę, o net skolos vis di
dėjo. Lietuviai iš farmų no
rėjo pasprukti, o negalėjo. 
Jei kuris lietuvis bėgdavo iš 
farmų, tai farmų sargai nu
šaudavo bebėgantį. Buvo ir 
žmoniškesnių farmų rargų, 
kurie padėdavo norintiems 
pabėgti. Iš farmų bėgdavo 
tie, kurie buvo pilnai įsiti
kinę, kad jie jau seniai yra 
atidirbę už kelionę. Lietu- 
viai darbininkai iš farmų 
bėgdavo į didesnius miestus. 
Daugiausia dahar lietuvių 
gyvena Sao Paulo mieste, 
kur lietuvių priskaitoma a- 
pie 12,000, gali būti ir dau
giau.

Lietuvis darbininkas pe
rėjo Golgotos kelius ir da
bar turi žmonišką gyveni
mą. Vieni dirba fabrikuose, 
o kiti net turi nuosavas far
mas.

Sao Paulo mieste lietuviai 
daugiausia dirba ąla.us bra
voruose, rūbų siuvyklose ar 
mezgimo įstaigose. Yra ne
mažas skaičius lietuvių, ku- 

irie turi biznius: krautuves 
ir saliūnus.

Brazilijoje pavojingiau ge-

ŠALTAS KRAŠTAS. BET PASIRUOŠTA KARŠČIAMS

l"Drau(*a" Aciw

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcMet Avė., Chioago

AR SAUL&S SPINDULIAI 
:GYDO DŽIOVĄ?

į Sistematingas gydymas su 
ultravioletinis s spinduliais 

I vadinasi “helioterapija”. Ul
travioletinius spindulius gau 
name iš saulės ir iš kvarci
nės lempos.

Helioterapija užima labai

čių) prasiveržė kraujas po 
to kuomet ligonis pas'kaiti
no saulėje.

Saulės spinduliai yra ga
lingas vaistas, bet kartais 
gali būti mirtinai pavojin
gas vaistas. Taigi patartina 
atsiklausti savo daktaro, ar 
galima naudotis saulės spin
dulių voniomis, ar negalima.svarbią vietą medicinos 

moksle. Ultravioletiniai spin Daktaro atsakymai
duliai užmuša mikrobus. Ul
travioletiniai spinduliai di
dina žmogaus organizmo at
sparumą įvairioms lgom3, 
taipgi mažina sąnarių gėlą, 
gydo kaulus,, stiprina rau-

Amerikos kariai Alaskoj pasiruošę. Jie stumia priešlėktuvinę patranką stačiu Alas- naenis ir t.t. Tačiau reikia 
kos kalno keliu ginti Amerikos teritoriją nuo japonų besikėsinančių užpuolimų. žinoti kada, kaip ir kiek tų
---------------------------~ , ..i i .m ---------------- --------------- .________________ spindulių panaudoti gydy

mui.
Daug ligų galima pagy

dyti su saulės spinduliais, 
bet ne visas. Yra ir tokių

Rūmai, Į kuriuos mūsų jaunuosius 
kviečia bočių dvasia

Danijos Raudonojo 
Kryžiaus auka Lietavai

į klausimus ,

Atsakymas B J. — Ūže
sį — skambėjimą ausyse 
(tinnitus aurium) dažnai pa
vyksta pagydyti pašalinant 
ligos priežastį ir injektuo- 
jant tūlus vaistus. Tų vais
tų injekcijos nėra skaudžios 
ir nepavojingos, tad apsimo
ka gydytis.

kad įmonių ar fabrikų savi- degtinė, negu čia, nes ten 
ninkai darbininkui už darbo ; degtinė greičiau nuvaro į be-
valandą turi mokėti nema- protnamius, negu Ameriko-
žiau kaip 1 mil, ir 200 rei-ije patirUs Bako kad
sų. Pagal tokį nuostatą dar-, degtinė nėra imogauB drau. 
bininkas per mėnesį gali už- gag bet priešingai Bet 
dirbti 200-240 milareisų. Pa- fcaa ima ir degU.
sitaiko išnaudojimų ir pa- nę už draugą, nu, ir ką Ju
sireiškia socialinis neteisiu- ljam padaryai. Pa{iumpa ^g- 
gumas. Todėl komunistai ge- žmogelį ir >u nebenori 
rokai sau meškerioja “žu
veles”
džia griežtai ima įvig dėi to turetų žmogus bū
tus už pakarpos ir sodina į y blaįvUB jr Mnturus nes 
šaltąją. Beje. kai man teko jjB ž 3
3941 metais lankytis Brazi
lijoje, tai tada Brazilija jo-! Pa« brazilus nelabai ma- 
kių diplomatinių santykių doje alūs ar degtine, nes pie- 
neturėjo su Rusijos komu- tų kraštų žmonės daug ne- 
nistų valdžia pakelia. Brazilai save ir ki

tus vaišina kava, o lietuviai 
Yra ir tokių darbininkų. _ ahuni, o

kurie už darbo valandą gau- k,rtai, jr degtine. jej kaf> 
na 3 milareiass, jie per mė- neatsisako Jei jo

paleisti arba vargšas nebe-
nors Brazilijos vai-. . r\J j nori nuo- jos atsitraukti. G

nesį sukrapšto iki 500 ir 
dauginu milareisų. Geriau
siai uždirba specialistai ir 
įvairūs technikai.

Kaip lietuvis darbininkas 
verčiasi

Lietuvis darbininkas turi 
geras rankas ir neprastą gal
vą, todėl jis prasimuša į ge
resnes vietas ir turi gana 
žmonišką gyvenimą, žinoma, 
tie, kurie nori žmoniškesnio 
gyvenimo.

Tenka pasakyti tiesos žo
dį, kad lietuvis kaip visur, 
taip ir Brazilijoje turėjo iš
kentėti didžias kančias kol 
susikūrė žmoniškesnį gyve
nimą. 1927 m. daugiausia iš 
Lietuvos artvyko į Braziliją 
ieškoti sau laimės. Lietuvos 
žmonės tada į Braziliją ve
žė Brazilijos valdžios agen
tai, jie ir kelionę Lietuvos

priima — pyksta.
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Mother, I found * dime
today,

Quick, my darlmg dangli- 
ter!

HuJcr'a out on a hickory 
limh,

Stamp Lira int» the 
water.

BUY WAR BONDS 
AND STAMPS

Atsakymas A. L. — Tams
ta guodiesi, kad kiekvieną 

Danijos Raudonasis Kry- ligų, kad saulės spinduliai rytmetį turi galvos skaudė
jimą apie antakius, kuris 
praeina apie vidudienį; ir 
kiauri, ar liga yra pagydo
ma. ir t.t. Šios rūšies galvos 
gėla dažniausia reiškia, kad 

Kas serga džiova ir ima turi sinusų ligą. Gelbėtis

žius paaukęjo Lietuvos, Lat- Labai pakenkia. Viena iš to- 
vijos ir Estijos Savitarpinės kių ligų yra plaučių džiova. 
Pagalbos organizacijoms po Sergant plaručų tuberku- 
vieną sanitarinį automobilį. į lioze kepinimasis saulėje y-

moksleivį. — Argi mūsų mažieji nėži- A-utomobiiius i Rygą atvežė ra griežtai draustinas 
Danijos Raudonojo Kryžiaus

- Kaip Simano Daukanto motina kru
vinomis kojomis keliavo pas sūnų —

nos apie knygnešių kančias ir savano-1 atstovas Mortensen. 

rių pralietų kraujų* - Mokyklos varpe
lis primena balsų varpų, kurie sergsti 
tėvų paliktų testamentų. - Nacių šešė
lis tėvynės mokyklose

Roosevefio stovykla

Mūsų tėvų žemės istorija kiant geresnį kąsnį, skyrė 
statymai lietuviškųjų mokyI «
kių. Kai pažiūri į tas mūsų 
lietuviškųjų mokyklų sie-

uUri nuostabiai gražių mei
lės ir heroizmo pavyzdžių. 
Tik paklausykite: >

—Garsusis lietuvis isto
rikas Simonas Daukantas

LEOPOLDVILLE, Belgi
jos Kongo, rūgs. 3d. — Čia 
atvykę Amerikos kariuome
nės daliniai skubiai ruošia 
stovyklą, kuri pavadinta 
Prezidento Roosevelto var
du. Manoma, jog netrukus 
čia atvyks ir daugiau Ame 
rikos kariuomenės.

Apie Amerikos kariuome
nės atvykimą jau anksčiau

nas, tai rodos, kad jose py
tos ne kalkėmis, ne cemen- 

jaunas būdamas mokėsi Že-' tu sujungtos, o lietuvių tė- pranešė ' Belgija vyriausy- 
rnaičių Kalvarijoje, vienuo- I vų, stokiardų ir kasyklų bge žinių agentūra.
lių domininkonų mokykloje, darbininkų — prakaitu ir ______  ___ ___________
Kaip tik tuo laiku Lietuvo- krauju. Bet jiems ta auka eiantioja naeių šešėliai, 
de ėmė siausti baisi chole- buvo maloni, jie patys var- taigi kiekvieno čia gyvenau 
ros epidemija, žmonės kri- guoliai ir bemoksliai, nore-Į lietuvio pareiga savo 
to kaip lapai. Tėvus pasiekė jo sukurti rūmus, kuriuose vaįkuose palaikyti laisvą lie 
žipia, kad visi Kalvarijos jų vaikai ir vaikų vaikai I t.Uvišką dvasią ir juos nu

laužtus! į šviesesnį gyveni 
mą.

kad visi
mokiniai serga ta baisia li
ga. Motina veržėsi sūnaus 
pažiūrėti, bet tėvas jos ne
išleido, mat jis nebuvo pa
tenkinąs sūnumi, kad tas 
nėjo į kunigus. Motina ilgai .kyklos varpelis iš parkų ga 
verkė ir vieną dieną niekam tvių ir namų pradės kviesti 
nieko nesakiusi suslr.šo ma mūsų mažuosius ir jaunuo- 
žą rišulėlį maisto ir sūnui 8*us Prae knygos. Ar gi ku-

Varpelio ir varpų balsai 
Ateina dienos kada mo-

dovanėlių, keletą rublių įsi- 
glaudė ir pėsčia išėjo į ilgą 
kelionę. Kalvariją pasiekė 
mirtinai pervargusi. Jos ko 
jos buvo pratrintos ir ko

ris nors lietuvių va’kas ga
lėtų nusukti nugarą į tas 
mokyklas iš kurių moja į 
juos tėvų ir senelių dvasia? 

Ar gi jie'būtų nukreipti

saulės spindulių vones, tai 
tik paaštrina fcavo ligą ir 
sufrumpina savo amžių.

Saulė, kad ir atsargiai ja 
naudojantis, išerzina plau
čiuose tuberkuliozinius židi
nius — sukelia kūno tempe
ratūrą, padidina skrepliavi- 
mą, paaštrina galvosopį.

Saulės spindulių įtakoje 
gali suaktyvėti ir seni ne- 
beaktyvūs tuberkulioziniai 
židiniai; kitaip tariant, gali 
užgijusios plaučiuose senos 
žaizdos vėl atsiverti.

Kiekvienam gydytojui, gy
dančiam džiovininkus, yra 
žinomi atsitikimai, kad iš 
džiovininko burnos (iš piau-

tabletėmis neap- 
nes gali tik širdį 

sugadinti. Reikia kreiptis 
pas daktarą ir tinkamai gy
dytis. Operacija ant sinusų 
kartais pagelbsti, o kariais 
ne.

Atsakymas V. G. — Kuo
met šienligės (hay fever) 
sezonas prasideda, tai injek
cijos nieko negelbsti. Gydy
tis desensitiz&cijos būdu rei
kia iš anksto pavasarį, tai 
užėjus “hay fever” seaonui 
šienlige nesirgsi. Minimi pa
tentuoti vaistai, kuriuos da
bar vartoji čiaudulio stab
dymui, gali pakenkti jūsų 
nervams. Tad, atsargiai.

“headache” 
simoka,

ramybės vieton tėvus ir se
nelius išlydėjo ir kurs da
bar mums primena jų tes
tamentą:kreipti į šias savąsias mo

kyklas Amerikoje, kur jie 
išmoks būti iš.ikimi Ame
rikai ir drauge brangins tą ir 8avo mazuosiu8 atveski

te į tuos lietuviškų mokyk
lų rūmus, kuriuos su tokiu 
pasišventimu jie statė, ku- 

mums primena tą galingą rie P^*ventinti jų prakaitu, 

varpo balsą, kurs amžinos K. J. Prunskis

iš kur jų tėvai atėjo.* 
Lietuviškos mok y k 1 o s 

varpelio balsas šiandien

—Mylėkite, ką jie mylėjo

Mokslo metu pradžia 
pradėta pamaldomis
Vakar katalikiškos mo

kyklos mokslą pradėjo baž
nyčioje pamaldomis.

Kai kuriose Chicagos lie
tuvių parapijinėse mokyklo 
se šiais metais vaikų dau
giau, negu pereitais metais 
buvo. „i

“THAT LITTLE GAME"------- ABOUT THOSE “AMAfEURS“

vinoe. Susiieškojo savo sū- i tas mokyklas, kuriose nie 
nų ir verkdama į jį kalbė- kados nepamatys lietuviš

kos knygos, neišgirs lietu
viško žodžio, neaigrožės lie
tuviška daina, nesižavės Vy 
tauto "Didžiojo žygiais, kur 
jie negirdės ^pie knygnešių 
kančias ir lietuvių savano
rių pralietą kraują?! Lais
voji Amerika, kurią visi lie
tuviai mylime ir kurią dau
gelis mūsų vientaučių yra 
pasiryžę savo krūtinėmis

jo:
—Šimtus verstų ėjau, 

kad tik tave sūneli pamaty
čiau, maniau, kad tu jau 
gal miręs.

Kaip didelė motinos mei
lė? Tėvai mylėdami savo 
Simoną Leido jį he į kokią 
artimesnę rusų mokyklą, 
bet parinko nors ir tolimą, 
bet privatinę, kur žinojo, 
kad bus pagarboje laikoma 
tas, ką tėvai myli ir į ką 
jie tiki.

Kūmai, kur ams jaunieji 
laušis | š vieše m J gyven’m ą

Ir mūsų mielriji lietuviai 
atvykę į Naująjį Pasaulį il
gai ir sunkiai dirbdami, ne
mažą dalį savo centų, kurie

• I
pridengti nuo priešo kulkų, 
ta laisvoji. Amerika .leidžia 
mums laisvai steigti savas 
mokyklas ir mes tą labai 
įvertiname. Būtų nusikalti
mas prieš bočių dvaiią ne
pasinaudoti ta laisve. Ame
rikos lietuviškos mokyk'os 
yra galbūt vienintelės lais
vos lietuviškos mokyklos vi 

buvo sutaupyti gal net kai*- -»ame pasaulyje, nas Lietu- 
tais nuo burnos atitrau- voje tarp mokyklos suolų
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Nerūpestingumas vaikų auklėjime - 
veda juos i nelaimingą gyvenimą

Kada įsisteigė pirmoji katalikiškoji 
mokykla. - Tėviškų pareigų nepai
symas nuveda vaikus į kalėjimus ir 
elektros kėdę.

Rašo kun. A. Briška

Mokykla — tėvų pagalba

Kad pagelbėti tėvams tą, 
gana sunkią vaikų auklėji
mo ir išmokslinimo naštą 
nešti, prie kiekvienos veik 
parąpijos yra įsteigtą mo
kykla.

Katalikiškoji mokykla y- 
ra tas šaltinis, iš kurio ver
žiasi srovė gryno mokslo ir 
doros į vaikų protą ir širdį. 
Išmintingi tėvai supranta, 
kad jie yra atsakomingi už 
savo vaikus, dėl to rūpinasi 
juos siųsti į tokią mokyklą, 
kuri dapildytų tą visą, ką 
jie, kaipo tėvai, 'neįstengia 
duoti. Tokia įstaiga yra ka
talikiškoji parapijos mokyk
la.

Parapijos mokyklai paves
ti vaikai nėra apvilti nei 
mokslo nei tikėjimo atžvil
giu. Motinėlė, atvedusi savo 
vaikelius į parapijos mokyk
lą, gali būti rami visais at
žvilgiais, nes jos vaikai yra 
pavesti globon mokytojų, ku
rios eina savo pareigas žiū
rėdamos Dievo garbės ir 
žmonijos labo. Pasišventu
sios lietuvės seselės, išmoks
lintos ir išauklėtos tam dar
bui, po priežiūra klebono mo
kina parapijonų vaikelius. 
Mokina ir auklėja vaikelius 
ne dėl to, kad šiokį tokį at
lyginimą gauti, bet kad sa
vo darbu ir pasišventimu 
daugiau Dievui įtikti ir a- 
teityje nuo Jo palaimą ap
turėti.

Lietuvių katalikų parapi
jinė mokykla duoda vaiku' 
viaa. tai, kas jam, kaipo lie-
tuviui katalikui, reikalinga yra netiesa. Mokytas žino
užaugus.

Parapijos mokykloje ne 
vien tik poterių mokinama, 
bet ir visas kitas mokslas 
nustatytas Board ofr Educa- 
t:on. Ir Rietuvių parapijos 
mokyklos turi tas teises. Bai 
gęs * parapijos mokyklą be 
jokiu kvotimų priimama? į 
'bet kokią aukštesnę mokyk<
M,'.

Pastatyti parapijos mo
kyklą į tokį laipsnį nėra 
lengvas dalykas, čia reika
linga daug darbo, pasišven
timo ir ištekliaus. Kada gau
ti mokykloms pripažinimą 
visų valdiškų teisių, reikia 
patenkinti reikalavimus 
Board of Education. Reikia, 
kad patsai mokyklos triofce- 
sys būtų pastatytas ir įreng
tas, kaip reikia; mokslas tu
ri būti dėstomas ir vedamas 
švietimo bordo pripažintų 
mokytojų.

Parapijinė mokykla yra į- 
eteigta ne v!en tam, kad pa
simokinęs keletą metų vai- 
kas. būtų privestas išpažin
ties, šiek tiek supažindintas 
su tikėjimo dalykais' ir po 
to ii jos ištrauktas. Ji yra 
.tam, kad baigęs ją, turėda
mas katalikišką mokslą, ga
lėtų tęsti aukštesnį mokslą

taipgi katalikiškose mokyk
lose. O jeigu tęstų mokslą 
ir nekatalikiškoje mokyklo
je, tai jau turėtų didesnį 
supratimą tikėjimo dalykuo
se, ant kurio galėtų remtis.

Klaidinga nuomonė
Kai kurie žmonės mano, 

jog tikėjimui pažinti užien-
ka, kad vaikas išmoktų po- Pavyzdžiui, jei 8Userg,, rt. 
terių ir šiaip taip, ant grei- pinasi ir ieško geriaU5io gy. 
tųjų, būtų pristumtas prie! dytojo atstatymui suįr,usios
šv. Sakramentų. Tokia nuo
monė yra labai klaidinga.

("Drauffaa" Acme telephoto.

Didelis karo laivas nuleistas į Ohio upę, Nors šio laivo detalės yra laikomos paslapty, 
bet Navy oficia’ai pareiškė, kad yra šiokio tokio panašumo į tuos laivus, kurie naudoja 

mi tankams iškelti Solomons mūšiuose.

Tikėjimo mokslas yra pla
tus ir gilus, kaip ir visi kiti 
mokslai. Tikėjimui pažinti 
reikia daug laiko praleisti. 
Žmogus tik truputį paraga-
vęs tikėjimo mokslo lengvai i klaidingą nuomonę tų žmo- 
duodasi suvedžioti. Juo žmo- Į nių, kurie patys nieko apie 
gus daugiau pažins tikėjimo tikėjimą nenusimano. Tokis
mokslą, tuo jis bus stipres
nis kovoje su savo sielos
priešais. Lygiai kaip gerai į turėjo tikybinio išauklėjimo 
apginkluotas ir išlavintas ka - ir pamato dvasiniame gyve- 
reivis geriau atrems priešą, nime, ant kurio būtų galėję 
negu naujokas. Su menku iš-1 tinkamai remtis. Jei su dide- 
silavinimu žmogus būna nu
galėtas ir lieka priešo auka.
Tokių žmonių, kurie tapo nu- (-klausimai ir ieškome nusi-
galėti ir metė savo tikėjimą, įmanančių žmonių tuo3e rei- 
turime ir lietuvių tarpe. O ' kaluose, tai tuo labiau tikė-
priežastis tame, kad jie ne
turėjo didesnio supratimo 
tikėjimo reikaluose, nebuvo 
kaip reikia išmokslinti.

Eiliniai, nemokyti kai ku
rie žmonės klaidingai galvo
ja ir apie mokytus žmones, 
kad jei žmogus profesiona
las, ba:gęs universitetą, tai 
viską žino: žino, kas dedasi 
danguje ir ant žemės. Tas

gus žino tik tiek, kiek. jis 
savo mokslo šakoje išmoko. 
Ir ne daugiau. Baigęs medi
cinos mokslą žmogus gali 
būti sėkmingu gydytoju; Kai 
gęs te šių mokslą gali būti 
gabiu advokatu, bet jei ne
sigilino ir nesimokino tikė
jimo, jis yra bemoksliu tikė
jimo reikaluose ir neišmanė
lis tikėjimo klausime.

Kasdieninio gyveniino rei
kaluose žmonės esti labai
atsargūs ir aaugojasi klaidų, aklas Hitlerio įrankis.

DAUGIAU TAKSŲ

< "Ur*u«M’' Aema taiepnotu
I . •

Randolph Paul (dešinėje), iždo departamento generali- 
n's patarėjas, pasakoja reporteriams, kaip iždo departa
mento sekretorius Morgenthau senato komiteto sesijoje 
pareikalavo pusseptinto bilijono daugiau taksų.

DRAUGAS

KARO LAIVAS OHIO UPĖJE NEI LIETUS NESUTRUKDĖ VARGDIENIŲ SESERŲ 
GUDOS SUSIRINKIMO

Teodora Damkienš įsirašė į amžinus narius, 
įmokėdama $100.00; įsirašė 16 naujų narių; 
Po $4.00 aukojo T. Damkienė ir P. Birbilaitė. 
Daug išparduotu dovanu knygučių grąžino.
Praeitą antradienio vaka-! atsiras ir paseks Teodoros

rą nei lietus nesutrukdė 
Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimo. Į Aušros Vartų 
parap. mokyklos salę šuva

Damkienės pavyzdį. Petro
nėlė Birbilaitė irgi aukojo 
4 dol. pikniko išlaidoms. Di
delis ačiū aukotojoms. Ma-

žiavo gražus būrelis narių' tyt, šios gerosios veikėjos, 
ir gyvai svarstė reikalus, pastebėję Antaninos Leščin-

Susirinkimą pradėjo dva- skienės padarytą pradžią, 
sios vadas kun. J. Dambraus- kuri rengiamam piknikui pa-

sveikatos. Ir kituose gyve
nimo klausimuose, kur:<03e 
patys nenusimano, ješko to
kių žmonių, kurie pajėgia 
klausimą tinkamai išrišti.. 
Tik dažnai tikėjimo daly
kuose priima už tikrenybę

pasidavimas suvedžiojimams 
parodo, kad tie žmonės ne-

liu atsargumu rišame pai
nūs kasdieninio gyvenimo

jimo klausimą p a 1 i k i m e į 
tiems žmonėms, kurie tam 
reikalui yra pasišventę ir < 
išmokslinti. Tikrą ir teisin
gą nuomonę tikėjimo daly
kuose gali pareikšti tik ku
nigas, nes jis tam reikalui 
yra pasišventęs ir išmoks
lintas.

(Bus daugiau)

Seniau ir dabar
1917 m. Vokietija jau bu

vo paėmusi iš savo krašto 
visa, ką tik galėjo duoti 
jos tauta. Vokiečių vadovy
bė visus vyrus nuo 17 iki 45 
metų amžiaus jau buvo paė
musi ir jau norėjo imti nuo 
15 iki 60 metų amžiaus, ta
čiau tam sumanymui smar
kiai pasipriešino vokiečių J vaikams transportacija taip
reichstagas. Visa bada, kad ' pat svarbus klausimas, 
šiuo laiku reichstagas yra ______________

IŠ POLITIKOS LAUKO
Iš Lietuviu demokratu 
veikimo

L’etuvių Demokratų 
Lygos nepaprastas 
susirinkimas

Pirm. Kumskis vardu L. 
D. Lygos, pareiškė jam pa
dėką* už uolų ir sąžiningą 
tarnavimą lygai (ištarnavo 
sekr. net septynis metus).

Iždininkas P. Jakaitis, pa
linkėjęs Juozui Kaminskui

Rugpiūčio 26 d. įvyko Lie-drąsiai kariauti už Ameriką, 
tuvių Demokratų Lygos su-| nes toji kova eina ir už mū

sų senąją tėvynę Lietuvą, 
vardu L. D. Lygos įteikė do
vanėlę. •

{ sekretoriaus J. Kamins
ko vietą perstatyti kandida-

sirinkimas lygos raštinėje.
Apsvarsčius bėgamus reika
lus, pirm. Kumskis davė bal
są senam lygos sekr. Juozui 
Kaminskui, kuris pranešė,
kad gavęs nuo Dėdės Šamo taį. Stulpinas, Bugenas ir 
kvietimą stoti į Amerikos Gurskis. Didžiuma balsų iš- 
gynėjų eiles, dėl tos prie
žasties, sako, nebegalėsiu 
toliau eiti lygos sekretoriaus 
pareigų ir šiame susirinki
me patiekiu rezignaciją.

rlnktas V. M. Stulpinas.

Toliau pirm. Kumskis pra
nešė, kad visi reikalai L. D. 
Lygos metiniam piknikui, 
kuris įvyks rugsėjo 20 d. 
Liberty Grove, eina tvarko- 

[ je. Tik priminė, kad, kaip 
j jau buvo pirmiau nutarta,
I visi klubai privalo prisiųsti 
■ darbininkus laiku, kad lai
ku būtų galima pradėti pik
nikas. Pikniko reikale dar 

lies šeimynlškams gyvenime kalbėjo Rėkus, Šimkus, šlau- 
gali pasireikšti didelė ne- ^er> Vilkišius, Jacka ir kiti

Prezidento žmona 
susirūpinusi namais

Anot Ass. Press, Mrs. 
Eleanor Roosevelt, preziden 
to žmona, numato, kad ša-

tvarka — suiręs gyvenimas, 
kai vis didesnis skaičius mo 
terų bus priverstos dėtis 
prie karo gamybos.

Jinai pareiškia, kad iš 
anksto \ reikėtų pagalvoti, 
kaip būtų galima padėti šei 
mininkėms, kurios bus pri
verstos dirbti. Sako, kad 
reikėtų šeimoms stei
gti bendrus restoranus, ben 
dras skalbyklas, dienos dar 
želius vaikams. Mokyklų

Laiškas redakcijai
Gerbiamieji:

No. 203 rugpiūčio 31 die
ną “Drauge” t:lpo žinutė a- 
pie Šimaičių kaimo įvykį. 
Nieko nesakysiu apie patį 
įvykį, ar tas, ištikrųjų taip 
buvo, ar ne. Noriu tiktai pa
žymėti tiek, kad Kražių pa
rapijoje ir artimoje apylin
kėje nėra kaimo Šimaičių. 
Tas man yra gerai žinomas 
dalykas. Stonaičių kaimas 
tai yra, bet tas vardas žinu
tėje nepaminėtas, todėl ir 
neaišku. A. Rupšys

Penki Cook apskrities 
teismai ateinantį trečiadienį 
atidaromi ir pradės povasa- 
rines sesijas. Yra 70875 by-. 
los. Keliais tūkstančiais by
lų mažiau negu pernai.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. J ūbu Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi ŽA,000.00 apdrausti per Pederal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

* — 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moteris. Sec’y. 8288 80. HALSTED ST.

Pirai. Kumskis pranešė, 
kad teisėjo John T. Zūris 
golf diena, rengta lygos rug
piūčio 19 d., pasisekė ir kad 
teisėjas Zūris reiškia padė
kos visiems dalyvavusiems 
toje dienoje. Jis negalėjo da
lyvauti lygos susirinkime, 
nes buvo išvykęs atostogų.

Po susirinkimo vaišintasi 
ir linkėta J. Kaminskui lai
mingos kloties Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Reikia dar pri 
minti, kad J. Kaminskas y- 
ra jaunąs vyras, iš jaunų 
dienų pradėjęs veikti su de
mokratų partija. Reiškia, jis 
buvo senas veikėjas ne am- 
’Uuje, bet darbuose.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekretorius

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARĘA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROflį DARARTINEMS ŽEMOMS9nAu/uczd. 

Protcction 
lor your

kas, pranešdamas, kad šia
me susirinkime bus kalbama 
vien tik apie artėjantį pa
rengimą, kuris įvyks rugsėjo 
20 d. parapijos “Rūtos” dar
že, West Sidėje. Išklausius 
dvasios vado pranešimo, ei-
ta prie pareigų pasiskirsty « . . ,„ . , i žus ir kilnus, nes visas pelmo. Rugsėjo 20 dieną paren- ... _ . .». , , .. _ nas skinamas dv»ejų virsmi-
gime sios kolonijos apsiėmė' , ..
, , , .. . i netos kongregacijos seserų
darbuotis prie sekančių dar-' ,, ... . .

r , kelionei is Argentinos, ku
rios ir po šiai dienai vargstabų:

Valgių pagaminimu rūpin
sis VVest Side kolonija.

Prie baro apsiėmė darbuo- ką kilnios širdies prietelius 
tis Marąuette Park kolonija, prisidėti. Dovanas ar aukas

Prie bingo žaidimo apsi- galite įteikti kun. J. Dam- 
ėmė Brighton Park kolonija, brauskui klebonijoje, jisai 
Prie bingo žaidimo reikalin- bus labai dėkingas, 
ga dovanos. Už tat drįstame J Kaip smagu ir linksma 
kreiptis į kolonijų Vargdie- pranešti, kad šiame susirin- 
nių Seserų ^Gildos narius kime įsirašė 16 naujų narių, 
prašydami, kad atvykdami į Tai aiškiai įrodo, kad Varg- 
parengimą ar anksčiau pri- dienių Seserų Gildą auga kas
duodami dvasios vadui, kun.
J. Dambrauskui į kleboniją, kime labai daug jau grąži- 
kas galite, malonėkite jų su- Į no dovanų knygučių išpar- 
teikti, už ką iš kalno nuošir- duotų. Kai kurios narės pa- 
džiai dėkojame. I siėmė dar daugiau, nes nori,

Prie saldainiui apsiėmė pa- kad visos tos knygutės bū- 
dirbėti Bridgeport kolonija, i tų išplatintos. Labai ačiū

Prie “rūtų” darželio dar- visoms toms narėms, kurios 
buosis Town of Lake koloni- taip gausiai ir smarkiai dar- 
ja. buojasi, bet dar randasi a-

Parengimas arba piknikas pie 20 knygučių pas dvasios
prasidės 3 valandą po pie
tų. Jei oras kartais nebus 
palankus, piknikas įvyks pa
rapijos didžiojoj salėj. Užtat, 
įsitėmykite, kad ar snigs, ar 
lis, bet piknikas įvyks.

Turiu garbės pranešti, kad 
šiame susirinkime įsirašė 
į amžinus narius Teodora 
Damkienė, sumokėdama su
sirinkime $50.00, o kitą $50 
jinai keletą dienų atgal nu
vežė į Hinsdale, III., ir įtei
kė Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. Marijos arba Vargdienių 
Seserims. Tokiu būdu Teo
dora Damkienė tapo amžina 
narė, sumokėjusi visą šim
tinę.Apart to T. Damkienė 
aukojo pikniko išlaidoms 4 
dol. Nuoširdžiai sveikiname 
ir dėkojame gerb. veikėjai, 
ir tikimės, kad ir daugiau

NUOŠIMČIO RATOMH.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

klojo $20.00 auką. Dėkoja
me visoms ir laukiame, gal 
dar kas atsiras kokiu būdu 
prisidėti prie padengimo iš
laidų.

Tikslas, kaip jau buvo se
niau pranešta, begąlo gra-

prisiglaudę svetimam vienuo 
lyne. Taigi, kviečiame į tal-

susirinkimą. Šiame susirin-

vadą, jei kas galėtų tame 
padirbėti, kreipkitės prie jo, 
jis bus dideliai dėkingas.

Joana Mačemienė, Varg
dienių Seserų Gildos pirmi
ninkė piknikui aukojo dide
lį maišą hulvių, reiškia, kad 
piknike bus ir populeraus lie
tuviško kugelio-. O, boy!

Taigi, baigdamas, ir jaus
damas pareigą, kad prie šio 
pikniko rengiamasi stropiai 
ir labai nuoširdžiai, gildos 
nariai smarkiai platina ti
kietus, renka dovanas ir ta 
pačia proga kviečia svečius, 
kad rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų Aušros Vartų parapi
jos “Rūtos” daržas būtų per
pildytas kaip vietiniais, taip 
ir svečiais. Užtat, nepraleis
kite progos, dalyvaukite vi
si. J. K.

k
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Šv. Vardo draugijos 

veikimo
•t • i

Cicero. — Rugsėjo 6 d. 
Švv Vardo draugijos buvo 
dvasinė puota, kurioj daly
vavo apie 150 narių. Eisenoj' 
į bažnyčią vadovavo dvasios 
vadas kun. Abromavičius.

Po Mišių šv, parapijos sa
lėj. buvo bendri pusryčiai ir 
susirinkimas, kuriame ap
svarstyta daug dalykų.

Komisija iš buvusios pra
mogos (bunco party) pra
nešė, kad pramoga davė gry
no pelno $1^0.

. Šiame susirinkime nupirk? 
ta U. S. W,ąr bopas už $100.. 1 .r* • • • ’ J \ f
Likusieji pipigai nutąrta pa
dėki į ,Šv<- Autapo “spulką”.

Dvaaipp, , vadas pranešė, 
kad šv. Mišios draugijos in
tencija yra užprašytos kas 
irtėnesf ,irJ ’kad per* jas na
riai “M - Corpore” eis prie 
šv. Kotriiinijos.

Dar viena draugija 
prie Federacijos

Bridgepdrt. — flugsėjo 4 

d.į ARD Ė skyrips nutarė 
prisidėti prie Katalikų Fe
deracijos 26? skyriaus. La
bai sveikintinas nutarimas. 
Būtų labai gerai, kstd ir ki
tos draugijos, kurios dar ne
priklauso prie Federacijos, 
pasektų šios draugijos pa
vyzdžiu. Draugijos priklau
sančios prie Federacijos, tu
ri daugiau sėkmių savo vei
kime.

Šiame susirinkime prie A 
RD 2 skyr. prisirašė 6 nau
ji nariai. Tas rodo;, kad dau
giau , žmonių vis ima supras
tu .akademijos svarbą mūsų 
gyvenimą. ,,

° kPARIS° *PAR1S V.

, NAZI-OCCUPIED FRANCE /
btta______---------------------------- —

• 7 • C’VrauČM" Acme teiepa^to)
Pifmsą kartą Amerikos 'sjkrkjdjančios tvirtovės veikė 

E nropojė; nacių okupuotose . yietose, kaip Rouen, Abbe? 
ville ir Meault. • Geriausi vokiečių lėktuvai buvo sumušti 
virš šiaurės jūros. • i • ■ ,

RADIO
DAINUOJA JADVYGA 
GRICA1TB, JONAS 
ROMANAS IR KITI

Pasiklausykite šį vakarą, 
nuo 7 iki 8 vai., Budriko ra
dio programos iš WRFC —
Cicero stoties, Minėti daini-»

ninkai yra prisirengę palink
smint klausytojus gražiomis 
liaudies dainomis^ Taipgi iš
girsite pranešimų apie rug
sėjo mėnesio išpardavimą,. į . * < f 2 1 * *
fcūKs prasidėjo Budriko krau 
tuvėje, 324} So. Halsted St.

‘ V.

Taipgi būtų malonu, kad kuo 
daugiausiai atsilankytų ir 
naujų narių. Valdyba

f r H -LL

’' Nutarta, kad nuo šio lai- 
ko nebūtų jokių skyrių, kaip 
kdd’iki šidl būdavo, pairi, 
jhtinifno skyrius. Dabkr tisti 
bendrai dalyvaus. - Senesnio 
ji ‘ nariai prižiūrės jaunes 
nitra narius, klubą ir kitus 
reikalus. 1• * t
f" 'Po susirinkimo visi1 nariai 
nuėjo į šermenis draugijos 
nario a. a. Jono Staaino ir, 
vadovaujant dvasios vadui, 
sukalbėjo dalį rožančiaus. <

'Visiems Vyrams patartina 
;priklauSyti prie Šv.; Vardo 
draugijos;1 - • :-J.r >j,-ž j •

Labai malonu, kad didžiu
ma vyrų ir jaunimo supran
ta vertę šios draugijos, ra
šosi prie jos ir tuomi 'deda 
ši' prie katalikiškos akcijos. 

: Beje, susirinkiman atsilan 
kė ir klebonas kun. I. Alba- 
.Vičius. 1 A. Valančius

- Dabar vyksta senų daik 
tų rinkimas. Senų daiktų 
atidavimas karo fabrikams 
prisidės prie Amerikos lai
mėjimų. Todėl atiduokime 
setius daiktus, kaip plieną, 
įvairius metalus karo fabri
kams. ' ! ‘ i '

! i; . >• '.t j ;t - • i • •

budri ko1 Leidžiami radio 
' - 1 t’kbcR AM AI: 1 ’

WCFL-i-1000'!K. nedėlios- vakare 
- H j.® valandą. ,
WHFę ^l“J50 K. kętvergais 7 vai

t f II \,va^arO,«
WAAF—960 K. kasdien. 5:15 vak.; i • > t ' ■

Visi kviečiami

Tikietai‘ dabar' dalinami 
Akademijos skyriui pinui-, dyksii pp visą Chicagą? Jei 

ninkaują, gabi :if, veikli, Oųa , jtag negaus tikietų iš anks- 
Kazląuskąjtė., j . , . , j.0> gaus atvažiavę į daržą.

Tikietų daug atspausdinta, 
nepritruks. - <

Tad neužmirškite dabar 
parezervuoti sekmadienį, ru
gsėjo 20 d., ir ątvažiuoti j 
šį smagų ir didelį Chicagos 
lietuvių suvažiavimą, atsi
sveikinti su V. Kubaičiu ir 
jo šeima Sunset parke. Šo
kiams užsakyta gera orkes 
tra. Bus pakankamai valgių, 
gėrimų ir visokių linksmy-’ 
bių- * j-- u > - > • • . i - X. X

i! •

Korespondentas
i >

1/ < - V*1 l ) M s. J ii*.Kviečiame į pramogą
Al

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus , Vienuolyno; Rėmėjų 
1 skyrįaus pramoga bus šeš
tadienį, rugsėjo. 12. d. 7:30 
vaL vakare, • skyriaus pirmi
ninkės,. (A< Aukąutienęs • na
muose, 3438 So.. Lowe Ave. 
Rus v įgardžių. užkandžių ir 
linksmai laik ą, prąleiaimę. 
Atsilankę, gražų <^arbą pa- 
remsit. Kviečiame (yįsųs Se
išelių prietelius ir rėmėjus 
atsilankyti. t $ n j p »• ••

J 1 J • Renginio komisiją
j »

sa

•t.-1

t , • n i

[ • Vr;l4* ’lj a «< atsisveikina
Et 
• f

13 Wardo Liętuvių Demo
kratų susirinkimas bus lai 
komas rugsėjo 10 d. 8 valan
dą ' vakare Gimimo Panelės 
Šv. parapijos svetainėj. Vi
si nariai kviečiami atsilan
kyti. Gerą proga bus prisi
rašyti naujiems nariams, 
kas norės. Metinis mokestis 
50c.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes randas daug naujų ir‘ 
svarbių problemų. Vyrai ir' 
moterys nepamirškite!

Raštą J. A. Vilkišius

Bridgeport. — Rugsėjo 10 
d. įvyks 11 Wardo Lietuvių 
Demokratų organizacijos su
sirinkimas Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 S. Hals
ted St. Visi nariai malonė
kite patys dalyvauti ir nau
jų narių atsivesti, nes dabar 
eina organizacijos narystės 
vajus. Korespondentas

WOLK SILUIO
1945 W«st 35* Street

Z**'tf'e+ASmy
j
MODERN'

toMH.tTE
ADVANCED PSGTOGR U’IH 

l.t)WLST POSSIHLE PRI * ES 

.’IIOSE lAtAUllE Jšu

RUDENS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS:
Rakandų, Parlor Setų, Pečių, 
lovų, Matrasų,. . Radio, Re- 

kordų ir Jewelry.

Atidaryta ir 'nedėliomis iki 
5 vaJ. vakaro.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Uždarymo piknikas rugsėjo 
20 d? Dus duodamas $25 
Kabo Bonds! • * • '»

Sekmadienį, rugsėjo 20 d. 
įvyksta paskutinis Kubaičiu 
piknikas *— atsisveikinimas 
-su Sunset parku. •

■ Vincas Kubaitis. kuris per 
pastaruosius -septynis metus 
išdirbo šį gražų daržą p vie
ną iš lietuvių mėgiamiausių 
išvažiavimo vietų, pasitrau
kia iš biznio ir- spalio 1 d. 
perteikėlia gyventi su šeima 
į Willow Springs..» * .«

1 -V» Kubaitls . giliai dėkin 
gas savo skaitlingieris drau 
garus ir pažįstamiems už -jų 
nuoširdų rėmimą »ir nuola
tinį gausų atsilankymą 'į 
Sunset park ir todėl kviečia 
juos .visus, ir visą Chicago 
lietuviją, atsilankyti į šį, jo 
pahkutinį uždarymo pikniką. 
DuaduinaM $25.00 Karo- 
Bonas

Norėdamas kokiu nors bū
du ptiriaėti prie karo pas
tangų rėmimo, ir atsidėkoti 
Sunset parko rėmėjams įr 
mėgėjams už jų parodytą 
ačoėirdumą,-V. Kubaiftąš^ 
me sdvo paskutiniame plkni^ 
ke 'duoda $25 vėriės Karo 

-P •
Tikietai dalinami dykai — 

todėl vienas ar viena iš at- 
eiląnkusių Į Sunset parką tą 
dieną gaus $25 Karo Boną 
visiškai dykai.

Šalia Karo Bono, taipgi 
bus duodamos dovanos 
didelis, skanus, lietuviškas 
sūris, bonka geros degtinės 
ir keisas skanaus Schlitz a 
lauš.
< y l. z i. '

West Side žinios “
< < ■ I . I I y( f i •. ij

(. Vakar pn ū s ų mokykloje 
prasidėjo mokslo metai. Bu
yo ,ątiąik.yt,os išlęiimingps. šv 
Mišios, kurias ląikę pats kle
bonas kųn-. J. Dambrauskas, 
kųri^p asistavo kun. P. Ci
nikus. įr kųn. A. Sandys. Die
nos metu kleboną^ ėjo per
mokyklą ragindamas visus į Tik gyvybė pažįsta g;y- 
pr.ie grasaus mokslo metų j vybę. Lavonai nežino, kas 
(darbo, , yra gyvybė. (J. Kelnotis).

Šį vakarą ir per ištisą sa
vaitės pabaigą Aušros Var
tų parap. bažnyčioje bus 
“Šventoji- Valanda” i už pa
saulinę taiką ir mūsų jau
nuolius, kurie yra karo'sto
vyklose.
- “Šventos Valandos”4 tvar? 
ka sekantį: prasidės , 7:30 
iškilmingu įstatymu švenč. 
Sakramento. Pamokslus sa
kys 1 dieną kun. Petras Ma
linauskas ; 2 dieną — kun. 
Kazimieras Barauskai ir 3 
dieną — kūn. Antanas San- 
dys.

Kadangi iš mūsų parapi
jos jau labai daug jaunuo
lių yra išvykę į karo dob
tus. Būtų gera, kad visa pa
rapija keltų savo širdis prie 
Dievo, prašydami, kad Die
vas juos globotų.

i 4 - * s. > ;l

z Kun. ' kleborfas man pra
nešė, kad daug jau motinė
lių paaukojo "žvakėms, ku
rios degs. per] sias. i Švbptos 

'Valandos dienas.
(Fernis Amelas

f

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Nuo October pirmos anglių kainos - tikrai bus pa
keltos. i •- > . - >ri (1

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.■ . ■ • ■

Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.. 
Petrolium Car.bon kurąs yra paimtas 

dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija 
Anglių Co. dar jų turi. s 

Ši firma turėdama 30 dietų anglių 
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti 
kiekvieną. i •

Pasirinkimui kuro geros rūšies kręipkitės pas —

THE VILIJA COAj. CO.
3700 So. Spaulding Avenue ‘ < L

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

NEŽIŪRINT KUR RCNA,NAMUOSE — SVEČIUOSE — | 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

i APYUNKRS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAU8O8I:

r IT1ARGUTLT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI. i R. 2. a Kau « 1 I

Vieaintėlte ir Smagiausia* 
Vakarini* Lietuvių Programas

Amerikoje! '
- VIENUOLIKTI MĖTAU

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. | 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFCH450kilJ
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehlII 2242

‘Iv -
Bridgeport. — Labai svar

bus Tėvų Marijonų Bendra
darbių skyriaus,susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugsėjo 
11 d. 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami susirinkti.

DIDELIS I61*AKDAVvuAtš MIJSV 
MU&1MAKU 8TAK.O MIZIKA- 

LIMV INSTRUMENTV. 
PASINAUDOKIT PRCKJA DABAR 

KOL DAR NEUPARDUOTI ’
1 TŪBOS, CLAHINETAJ, TROM- 
, BONAI. 8AXAPHONES. ELU-' 
'TES šu •‘dtaei-’ — fSE.OO, $87.60,1 
.$45,00 lr $75.00. Viai garantuoti 
' lengvam 'grojimui.

KONCERTUI GUITARAJ, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIgOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.60'. $12.50 iki $36.00.
STRIUNINLAI BASAI — $80.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 

, BENGALAS -r- $12.00. SMICE- 
LAI SMUIK0M8, STRIUNINI- 

į NIAMS BASAIS, , VIOLAS h- 
CELLO — $1.50. $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00, Striūnos dėl vi
sų virSminėtų instrumentų'. BASS 

-DRUMp. SNARĘ DRUMS , $>8,50. 
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS, 
hi Boys, cymbols, drum 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOlUTą PIECE , visiems 
brass ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
• PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas vigų dalių Clarne- 
tams, 1 Trl B borais, Sazaphones, 
Smuikoms lr Guitarams.

GOI.DSTKTN’S MD8IC SHOP 
• 14 Maiw«ll SA. CN««. , A

I 1 • ?

I 1.

LIQUOR
ĮSTAIGA

WHOLESALE

išvežtajame 
po . Chicago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGA:
i .kanteE;

r i

MUTUAL LIQUOR~Cq. 
, 4707 So. llalsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

sienini* rovn»«"

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NRCTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

111

LEO NORKUS* Jr.
D1STRIBUTOB

.. . • -m.; • <or ' rif ;■

Arabrosia & Nectar
' ;BEERS

Urme <wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite, greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIC TAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <£00 nfi

vertės “ciose out” kaina ............ .. ......................... .. .
.’ i - t : - i Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, ČIA R(I
.$29.^0 ,vertės, parsiduoda dabar už ‘.........................JpIH.uU

>IQTERV, IJR MERGINŲ AUDRlft.INIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųtt. Tikra vertė nuo$15,00 <>Q ne :l_i 41 C 74 
Iki $35.00. farsidadda dAbąg,,a»o^. a 1K1 ‘J>AD,/

.......$29.00FUK COATS. $75.00 Vertes.
Parsiduoda po tiktai

» 1 - .11

VAIKŲ t DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC :r CO OC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- 0*1 QQ 
da no tiktai ................................................................................. d>A.uO

$15.00' vertės KOTAI, ' <tQ 7C
j )t parsiduoda po tiktai .....ų..,............................................................$PO./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE 
. FURNITURE 

BROKER
Dlniug Room Setą — Parlor 
Sęts — pedroom Sets — Ru^ga 
— Radios — Ref rlgerators —■ 
Wasbers — M angelu — and 

StoVea.
NttMrfally advertised items.

Apdencta su vle-nk'Motu. . Urtnų

•minco oda. L-nųn < 
ya vartot. .Plauna. . 
mas. «

r,į?4.t

-JIS YitA PLAUNĄM^.r
RgiaoMtklt' l(.l. -J ’ . ‘ •
kųi vandeiit* Ir 
p*<fcWitt ,1H sbI.

jr: «*•-»-•»«
V.rt.jlmal, tiktai J$$.M a>. ■nllan..
. 1 » Į ; ■ > * i > • <* <

Floor s»nerr.v .Įt.(t« ui 
fZmrcd Alr<*. . .r.’.'. . Jt$ ui 
TuriMittiumu.^.'j....n ,a „i.

iKMaJ a f * į

A ajfRVUN . KUR/TOa f

$O9€
•i. Farm.

BERI AND'S
PAINT ♦ WALLPAFER store

ČTaes — Ūrushca 
Popiera Sukarpome Veltui. 

1917 SO. HALSTED STREET 
Phone: CANai 4800

Mes prigtatom visur veltui

ALEX ALESAUSKAS and SONS
, FACTORY REPRESENTATIVB

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBIIC 6051

---- ------------------ ------—> - ' 1 ■ f

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar nei&parduo- 
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

pocahontas;
Mine rurf — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

’8.65
*8.95
*10.50
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rrDraugo" piknikas praėjo 
už Amerikos pergalę

šūkiu:

■ 
____________— 

-

Lietuviai perka 
karo bonus

Karas vyksta visu smar
kumu. Amerika kovoja ne 
tik. už savo krašto vėliavą 
ir laisvę, bet ir pavergtųjų 

' išlaisvinimą.

Lietuviai supranta šio lai
ko svarbą, todėl visomis iš
galėmis remia Amerikos pa- 

' ^stangas, kad Amerika lai
mėtų karą.’ Todėl lietuviai 
ir jų įstaigos smarkiai per
ka karo bonus.

Labor Day laikraštis 
“Draugas” per savo pikni
ką nupirko už $1,000 karo 
bonų ir burtu keliu pasky
rė dvylikai asmenų. Tai bu
vo laimingieji.

Ne tik . “Draugas” nupir
ko už $1,009 karo bonų, bet 
taip pat ‘Teaugo” piknike, 
Labor Dbj6 Vytauto parke, 
pirko karą*, bonus ir pikni
ko dalyviai.

Kas pirko karo bonus 
į“Draugo” piknike .

“Draugo” piknike karo 
bonus pirko šie asmenys: 
1. Mike Stulginskas, 827 
Grand avė., Waukegan; ' 2. 
Walter Klevinsky, 7358 So. 
Union avė., Chicago, III.; 
3. George Sinkeviče, 6837 
So. Talman avė., Chicago, 
III.; 4. Anton Olbikas 1604 
So. 49th avė., Cicero; 5. 
John Salvaitis, 1101 South

den avė., Chicago, III.; 7. 
John Milius, 1863 W. Og
den avė., Chicago, III., 8. 
Mrs. Julia Orbach, 7249 S. 
California avė., Chicago, 
III.; 9. Joseph Manstis, 1622 
47th Ct., Cicero, III.; 10. 
Jonas Endziulis, 6446 South 
Maplewood avė., Chicago, 
III.; 11. B. Baltuška, 4612 
Dante avė., Chicago, III.; 
12. Frank Szymanski, 7120 
So. Talman avė., Chicago, 
III.; 13. Mrs. S. Žukauskas, 
7120 So. Talman avė., Chi
cago, III.; 14. Albin Baltuš
ka, 7622 Dante avė., Chica
go, III.; 15. Martin Varkalis 
6315 So. Wolcott avė., Chi
cago, III.

Žmones per “Draugo” pi
kniką ar tik gražiai laiką 
praleido, bet taip pat ir 
karo bonų pirkimu prisidė
jo prie Amerikos pastangų 
laimėti šį karą. Taigi “Drau 
go” piknikas buvo ne tik 
paremti lietuvišką katali
kišką spaudą, bet taip pat 
ir prisidėti prie Amerikos 
l^Lro laimėjimo.

Ačiū, ačiū t. ,,

“Draugo”, administracija 
labai didelį, ačiū taria vi
siems, kurie dalyvavo 
“Draugo” piknike, kurie pir 
ko karo bohus per pikniką 
ir prisidėjo prie Amerikos 
pastangų laimėti karą. Taip

NUŽUDYTOS MIŠKE

oraumut*' Acum 'ieiepnou»»
Niel Jon. Pietrangeli, 28 (kairėje) ir Dorothy Baun, 32. 

Abi iš Kenosha, Wis. Tos dvi mergaitės rastos nužudytos 
miške, netoli Tooman, Wis.

Dvi jaunos mergaitės 
nužudytas nuošaliame kely

Mergaitės rado eiskrimo išvežioto-
jas. Viena dar buvo gyva ir ji mirė
bevežiant pas gydytoją.

Miss Neil Pietrangeli, 25 Į tėvų. Po švenčių jos grįžo į 
m. ir Miss Dorothy Baun, Į Sparta. Nuošaliame kely jos
32 m., per Labor Day buvo 
parvažiavusios , iš Sparta 
(jos čia dirbo socialinį dar
bą) į Kenosha aplankyti

Albany avė, Chicago, III.;( pat “Draugo” adminfetrato- 
6. F«lix Milius, 1863 W. Og- rius kun. P. Oinikas. M.I.C..

nuoširdžiai dėkoja visoms 
ir visiems, kurie prisidėjo 
prie “Draugo” pikniko pa
siruošimo ir pravedimo.

XXX.

• n f t
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Atsargumas sulaiko nudėvėjimą 

: elektrinių Įrankių

Štai keletas pagelbstančių patarimų

1. Visuomet užlaikykit apačią savo elektrinio 
proso švariai. Kada prosas atžala, *nušluostykit 
su drėgnu skuduru. Jei reikalas, vartokite mui
luoto' vandens ar švelnią valymo pudrą. Nie
kuomet nevartokit peilio ar ką tai aštraus nus- 
kutimui krakmolo ar ką kitą. Niekuomet neį- 
merkit prosą į vandenį.

3. Neleiskit prosui kristi. Prižiūrėkit, kad pro- 
spinur stalas stiprai stovėtų, statykit prosą ant 
tam tikslui kojinės. Jei jūsų prosas automatiš
kai -tvarkomas, prižiūrėkit, kad būtų nustaty
tas tinkamas karštis materiolui, kurį rengiatės 
prosyti. Neprosykit ant viršaus guzikų ar. kitų 
dalykų. Jei prosas perdaug kaista negu turėtų 
būt paduokite tuojau pataisymui.

»i> i

i

s l

t;

3. Užlaikykit savo elektrinį valgių gaminime 
maišytoją (mixer) švariai. Nuplaukite motoro 
apdangalą su muilu ir vandeniu bet neleiskit 
vandens įeiti prie motoro. Nuimkite plaktukus 
ir kitus prietaisus pabaigus vartoti ir nu
plaukit su šiltu vandeniu. Pildykit išdirbėjo 
patarimus kaip Aliejuoti motorą ir pritaisymus.

4. Pabaigus vartoti savo “sandwich" palcepin- 
toją, nušluostykit kepimo raštelius su drėg
nu skuduru. Jei trupučiai maisto randasi pri
lipę, nuimkite tai su “spatula” ar “švelniu 
“Steel wool’’ kol dar rašteliai yra šilti. Prižiū
rėkite, kad vanduo neprieitų prie kaitinimo da
lių ar prie dratų.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Victory Home Centers

Chicagoje pirmas 
nubaustas už cukraus 
slėpimų
John Freshman, 28 metų 

amžiaus, 5475 S. Everett 
avė., kurio krautuvė randa
si 568, E. 51 st., buvo nu
baustas už cukraus slėpimą 
trisdešimt dienų kalėjiman.

John Freshman valdžios 
pareigūnams pareiškė, kad 
jo krautuvėje yra 2,000 
svarų cukraus, o ištikrųjų 
jo krautuvėje buvo 20,000 
svarų cukraus. Užtat vyru
kas ir gavo “dželos”.

buvo užpultos piktadarių, 
kurie jas apiplėšė, pavogė 
jų automobilį ir abi mergai
tės buvo nužudytos. Miss 
Dorothy Baun mirė kelyje, 
bevežant pas gydytoją.
• Miss Dorothy Baun rado 
Alec ChamberSį eiskrimo iš 
vežiotojas, pakely pusan
tros mailos pietuose nuo 
Highway 16 ir 'Viena maila 
nuo Oakdale į rytus. Ji dar 
buvo gyva, į jos nugarą bu
vo suvaryti septyni šūviai. 
Miss Baun pasakė, kad čia 
netoli kur nors turi .būti 
Miss Pietrangeli. Eiskrimo 
išvežiotojas Chambers sura 
do Pietrangeli lavoną, ku
riame buvo tris žaizdos. 
Abiejų mergaičių kūnai su
žaloti ir rūbai sudraskyti.

Apie šį įvykį tuojau bu
vo pranešta policijai.

Gausiai lanko 
karinę parodų
Per Labor Day karinę pa

rodą aplankė 63,429 žmones. 
Soldier Field karinė paroda 
įdomi ir žavi.

Nors antradienio vakare 
ir lino jo, bet War Show 
žiūrėjo 52,096 dalyvių. Per 
septynius vakarus jam War 
Show matė 445,750 žmonių.

Dabar vėl parduota 300,- 
000 tikietų. Tikimasi, kad 
War Show aplankys kaip 
800,000 žmonių iki šeštadie
nio vakaro, kada bus pas
kutinis vakaras pamatyti 
War Show.

Atsižymėję lakūnai 
Chicagoje

Į Chicagą atvyko _ grupė 
lakūnų savanorių, kurie ko
vojo Kinijoje.

Kovos lauke Kinijoje ame 
rikiečiams labai dažnai te
ko kovoti vienam prieš ke
letą japonų.

Ligoninėms ir kitoms 
įstaigoms stinga 
darbininkų

Robert L. Hunter, Civil 
Service Commission of Illi
nois pirmininkas, pareiškė, 
kad Illnois valstybės ligoni
nėms ir kitoms įstaigoms 
stinga darbininkų. Daugelis 
tų įstaigų darbininkų paim
ta į kariuomenę.

Visoje Amerikoje aukštes 
nešė mokyklose mokiniai 
labai domisi karo pramo
nės darbais ir kiekvienas 
pasirenka sau tinkamą spe
cialybę.

ŪSO kampanija jau 
surinko 18 !
milijonų dolerių

I r .
I • < -
United Service organiza

tion War Fund Campaign 
įvairiuose miestuose ir mie
steliuose per pavasarį ir va 
sąrą jau $18,052,740 surin
ko. Tokia suma surinkta 
iš 3,2i9 vietų, o jų yra 
4,624.

S. Bush, National Cam
paign chairman, pareiškė, 
kad tenka žiūrėti, kad po 
rugsėjo 19 dienos būtų dar 
surinkta 14 milijonų dole
rių. Tai įvykdžius, bus pas
iekta 32 milijonų dolerių 
kvota.

X Šį vakarą, rugsėjo 10 
d., labai svarbu yra susirink
ti visų L. R. K. Susivieny
mo kuopų Chioagoj veikė
jams. Gyvu žodžiu bus pra
nešta, kas svarstyta įr nu
tarta. praeitam tos organi
zacijos seime? Susirinkimas 
bus Gimimo Panelės šv. pa
rapijos sąlėj, Marąuette Pk., 
8 vai. vakare.

X. $20,000.00 Moterų Są
junga skolina Dėdei Šamui 
jo pastangose Hitlerio 'ašiai 
{sutriuškinti. Taip nutarė už
vakar įvykęs tos sąjungos 
centro valdybos posėdis. Be 
to, apkalbėta visa eilė kitų 
organizacijos reikalų.

X “Draugo” Labor Day 
piknike, tarpe svečių iš arti 
ir toliau, buvo ir Žekoniai iš 
Aurora, III. žekonių dukte
rį yra vedęs dr. J. Žekas, 
sūnus J. Žeko, kuris laimėjo 
stambiausią dovaną, būtent 
U. S. War Boną $500.00 su
mai.

X Nauja “Vyties” redak
torium, kiek teko girdėti, 
centro valdyba pakvietė Jo
ną Pilipauską, buvusį “Drau
go” redakcijos narį. Per pra
eitus metus tą jaunimo laik
raštį redakavo Ed. Kubaitis.

X Magdalena G ri bauskie
nė, mamytė Jos. F. Grabaus
ko, šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovės sekre
toriaus, jau parvežta namo 
iš Loretto ligoninės, kur bu
vo jai padaryta sunki ope
racija. Operaciją darė dr. S. 
R. Palutsis. Ligonė kasdien 
eina geryn.

X Leo Rudaitis, s ū n u ’s 
West Side biznierių S. ir O. 
Budaičių, 2316 S. Hoyne av. 
vakar grįžo į savo stovyklą 
— Fort Braggs, Mich., iš 
kurios buvo paleistas savai
tei atostogų. Jis jau pakel
tas į Top Sergant laipsnį.

X Jonas Gustainis, alder
monas E. Chicago, Ind., per 
praeitus šventes viešėjo pas 
savo gimines šnekučius

Brighton Park. Jisai nuo se
niai dalyvauja vietos politi
koj ir gražiai tarnauja žmo
nėms.

X Cicero Moterų Ratelis 
praeitą sekmadienį Labdarių 
ūkyje per Labd. Sąjungos 
pikniką prie ciceriečių stan- 
do savo dainomis linksmino 
labdarių rėmėjus. Ratelis tu
ri gerų dainininkių.

X Kazimieras Labeckis su 
>. žmona iš Detroit, Mich., a- 
tostogas leidžia Chicagoje 
pas savo draugus čepliaus- 
k.us. Ta proga dalyvavo ir 
“Draugo” piknike. Sakė, pir
mą sykį dalyvauja Vytauto 

1 parke, kuris Chicago lietu
viams tikrai teikia garbės. 
Viešės čia visą savaitę. Lan
ko pažįstamus Gary, E. Chi
cago įr kitur. Labeclęiai yra 
nuožiMūs “Drauge” į r^mėjši 
ir nuolatiniai skaitytojai.

X Juozas Brazaitis, Aušt 
ros Vartų parapijos-Vargo
nininkas su dukrele Loretta 
labai patenkinti atostogomis, 
kurias praleido pas giminę 
Mikutavičius Minersville, Pa. 
ir dalyvavo vieno jų sūnaus 
— dr. V. Mikutavičiaus — 
vestuvėse. Kitas Mikutavi
čių sūnus taip pat daktaras. 
Grįždamas namo buvo susto
jęs Niagara Falls ir Cleve
lande pas savo švogerį, J. 
Brazaitis sako, kad “Drau
gas” Minersville pasiekia ant 
rytojaus, dėl to nesunku sek
ti, kas dedasi Chicagoj.

X Antanina Navikaitė, A- 
teitininkų draugovės narė- 
veikėja, šiomis dienomis ga
vo laišką tiesiog iš Plungės. 
Laiškas rašytas gruodžio 4 
d. 1941 metais. Vadinas, ke
lionėje išbuvo aštuonis mė
nesius ir perėjęs Vokietijos 
ir USA cenzūras. Laiške 
tarp kitko rašo: “Svarbiau
sia, kad likviduotas 'raudo
nas teroras’, kuris, kaip ko
kia pabaisa, buvo užgulęs 
mūsų žemę. Daug kas atida-, 
vė gyvybę, daug liko nuken
tėjusių, daug ištremtų į to
limąją šiaurę, ko negalima 
vienam laiške aprašyti”. Da
bar naciški pabaisos užgulę 
mūs žemę. Kai ir šie bus lik
viduoti, tuomet lietuvis pra
bils ir apie rudąjį terorą.

. . ------ 1------------— • ,
PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Sv. Kryžiaus Didelis

TOWN OF LAKE

47 tos ir DAMEN
10 RIDĖS 50 BŪDUKIŲ

KASDIEN BAIGIANT SEKMAD., SEPT. 13 D
$26.00 — $260.00 WAR BONOS VELTUI kaa vakarą! 
1000 Bonką PIENO Vaikučiams DYKAI kas vakarą! 
“Aerial Act” — 150 pėdų ore vaizdas — VELTUI! 
Kiddie Ridės ir Fairyland -ĮŽANGA DYKAI!

KUN. KLEB. LINKUS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI
ŠIAME MILŽINIŠKAME KARNIVALE


