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VOKIEČIAI IŠTRENKTI IS STALINGRADO

MASKVA, rūgs. 18. — 
Įsiveržusieji vokiečiai į 
šiaurvakarinę Stalingrado 
mesto dalį išmušti atgal su 
didžiausiais nuostoliais. Vo
kiečiai atsimetė atgal už 
miesto ribų ir ten skubotai 
dirba įsitvirtinimus.

Stalingrado gynėjai iš
trenkė vokiečius iš miesto 
vykdant Stalino griežtąjį
įsakymą, kad gynėjai neturi lėktuvų nardė padangėmis
pasiduoti kad ir mirti.

Be to, anot gautų prane
šimų, kituose miesto šonuo
se gynėjai tankais užataka- 
vo vokiečius ir vietomis
juos iškėlė iš užimtų pozL armija dar herojiškai vokie 
cijų.

Anot gautų, raportų, šiau
rvakariniam Stalingrado 
fronto bare rusai ne vien 
vokiečius ištrenkė iš mies-
to į kurį vakar buvo įsiver- ;upės vakariniam šone raudo 
žę, bet dar sunaikino jų 12 narmiečiai išdaužė vokiečius
tankų ir nukovė dvi kompa
nijas kareivių. Kitam mies
to fronto bare sunaikinti
du priešo infanterijos bata- tųjų.
lijonai. i Pranešta, kad Stalingra-

Vietomis įvyko kruvinos do gynėjams pagalbon atvy 
kovos durtuvais. Pasirodė, (ksta raudonoji kariuomenė 
kad tokiose kovose vokie- ,iš Sibiro. Tad naciams bus
čiai negali prilygti rusams. I dar karščiau.

Japonai sustings J 
Aleulian salose
VANCOUVER, B. C., rūgs. 

18. — Pro šį miestą keleivi
niu lėktuvu į J. A. Valsty
bes išvyko Alaskos teisėjas 
Cecill Clegg.

Jis tvirtina, kad ateinan
čią žiemą japonai Aleutian 
salose iššals kai tarakonai, 
jei jie iš tenai gražiuoju ne
pasitrauks. Anot teisėjo, ja
ponai ten įsitvirtina tik akių 
dūmimui. »

Dėl Alaskos tad nėra bai
mės. Apylinkių salaitėse 
nieko daugiau nėra, kaip 
tik uolos, kalvos ir nepaken 
čiamas šaltis su rūkais. Ten 
žmogui neįmanoma ilgesnį 
laiką apsibūti. O į patį 
Alaskos sausžemį japonams 
nelemta įsiveržti.

Daugiau J. A. Valstybių 
kareiviu Anglijoje

LONDONAS, rūgs. 18. —
Daily Mail praneša, kad dar 
vienas didelis U. S. kariuo
menės kontigentas laimin
gai atvyko Anglijon.

Nepasakoma atvykimo
diena, tik pažymima, kad [ Roosevelto perso
kelionė per Atlantą buvus oalus atstovas Vatikanui, 
greita ir rami. įMyron T. Taylor, grįžta at

Krasnaja Zviezda (laikraš 
tis) praneša, kad atsimetą 
iš miesto vokiečiai paskui 
save greitai padirbdino įvai 
rių rūšių užtvarus, kad su
turėti rusų tankus. Išbloš- 
kiant vokiečius iš miesto su 
jais kovota ne vien gatvėse 
bet ir išlikusiuose nuo bom
bų ir šovinių sprogimo na
muose. Apie 100 vokiečių

atakuodami rusus kulkos- 
svaidžiais, Ir tas jiems ne
padėjo. 19 vokiečių lėktuvų Į 
numušta.

Pranešta, kad raudonoji

\ •(‘‘Draugas" Acme telephoto)

Lt. gen. Thomas Holcomb, commandant of the U. S. Marines, atiduoda prezidentui 
Rooseveltui japonų vėliavą, kuri buvo paimta Makin saloje, šiame kovos žygyje daly
vavo ir maj. James Roosevelt, bet ginkluotų jėgų šefas atsisakė japonų vėliavą palies
ti ir liepė padėti marinų archyvan. •

KARO EIGA

'w’’’ čius pliekia Voronežo ir 
Maskvos frontuose, taip pat 
Kaukazo fronte sulaiko jų 
pažangą.

Voronežo fronte Dono

iš jų svarbių pozicijų auk
štumose. Šimtai vokiečių 
nukauta, neskaitant sužeis-

Balionai paskleisti 
Vengrijos padangėse Tad karo metu U. S. sub

marinai išviso 107 japonų 
LONDONAS, rūgs. 18. — įvairių laivus nuskandino, 

Budapešto (Vengrija) radi- arba sugadino.
jo stotis paskelbė, kad Ven
grijos padangėse paskleisti 
balionai. Gyventojai įspėti 
apsisaugoti, nes juose gali
būti sprogstamųjų medžią- ankažiau departamento pas 
gų. Kai kurie balionai **”su
inkarais, kurie gali užkliū
ti ypač už elektrinių laidų. 
Pažymėta, kad nežinoma, iš 
kur tie balionai atsiradę.

KUBTŠEVAS, Rusija. — 
Čia vieši pre. Roosevelto

Willkie.

LONDONAS. — Praneš
ta, kad Rusijos karo fronte 
,(Kaukaze) žuvo vokiečių 
gen. Albert Buck.

J. A. VALSTYBIŲ ATSTOVAS 
GRĮŽO VATIKANAN

WASHINGTON, rūgs. 18. Igal Vatikanan apribotam
— Vakar spaudos konferen 
cijoje valstybės sekretorius 
Cordell Hull pranešė, kad

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS ATSISAKĖ PRISILIESTI JAPONŲ VĖLIAVOS

i

Amerikos submarinai skandina 
japonų laivus Pacifiko kovų urnose

O sąjungininkų lakūnai atakuoja 
japonų bazę Naujojoj Gvinėjoj
WASHINGTON,. rūgs. 18. jungininkų lakūnai patran-

paskelbė, kad U. S. subma- I džiais atakavo Būna, japo-
rinai Pacifiko karo fronte 
4 japonų laivus daugiau nu
skandino ir kitus 4 sugadi
no.

Departamentas 
kad paskutinių minėtų ja 
ponų laivų nuskandinimas, 
arba sugadinimas nebuvo

kelbtas ir tas neturi sąryšio 
su amerikiečių operacijomis 
Aleutians ir Solomons.

U. S. submarinų veikimas 
paskutinį kartą buvo pas
kelbtas rugsėjo 3 d. šiuo 
veikimu daugiausia bando-

specialus atstovas Wendell ima japonams pakirsti jūros
keltas susisiekti su jų bazė
mis įvairiose Pacifiko salo
se.

GEN. MacARTHUR STO
VYKLA, rūgs. 18. — Są-

laikui.
Sekretorius mano, kad 

Italija praleis ten atstovui 
grįžimą.

(Iš Londono praneša, kad 
Taylor iš Portugalijos jau 
nuvyko Romon).

nų bazę Naujojoj Gvinėjoj. 
Sunaikinta ne ųiažiau kaip 
15 baržų ir sandėliuose su
kelti gaisrai, kurie buvo 
matomi per 25 mailių tolį.

Tuo būdu lakūnai gelbsti 
sąjungininkų kariuomenei, 
kuri gina okupuojamą Port 
Moresby. Japonai. yra tikno-rvmi Iškelta aikštėn, kad Ang-

ėtu 32 mailių "U° Šių P0“01' «)»" atvyko Amerikos para
jų.

79 armijos lakūnai 
didvyriai atžymėti

HONOLULU, T. H., rūgs. 
18. — Hickam airportė me
daliais atžymėti 79 ar
mijos lakūnai didvyriai už 
jų pasižymėjimus tarnybo
je. Susirikiavo tiktai 51, o 
kiti 28 yra žuvę kovose su 
japonais Midway, Wake sa
loje ir kitur. Žuvusiuosius 
atstovavo Raudonojo Kry
žiaus 28 slaugės. Gautus 
atžymėjimus jos perduos žu 
vusiųjų namiškiams.

Maj. gen. H. Hali, 7-osios 
orinės jėgos vadas, pareiš
kė, kad nėra pasauly galy
bės, kuri suturėtų Amerikos 
laimėjimą. Jis dar sakė, kad 
Midway kovos Amerikai bu 
vo nuostolingos. Bet ten kuoti suomius Onega ežero 
priešas buvo sutriuškintas. ^iauriniam Sone. Vadovybė-

ANKARA. — Turkijos sako, kad nors tos atakos 
kariuomenė turi manevrus atmušamos, bet prieš suo- 
Trakijoj, Bulgarijos pasie- mius kaskart daugiau at- 
ny. sargų sutraukiama.

z

PACIFIKAS

Sąjungininkų lakūnai ata
kavo Būna, svarbiausią ja
ponų bazę Naujojoj Gvinėjoj 
Per tą bazę ten japonų ka
riuomenė aprūpinama karo 
reikminimis. Japonų jėgos

Laivyno departamentas kų šoviniais ir kulkosvai- • yra vos už 32 mailių nuo
Port Moresby. Vyksta 
vos.

ko-

EUROPA
Rusų kontratakomis vo

kiečiai ištrenkti iš Stalingra 
do miesto dalies šaurvaka- 
riniam šone. Sibiro kariuo
menė atvyksta Stalingradui 
pagalbon.

šiutininkų daliniai. Jie ten 
dar toliau bus mankštomi 
invazijai.

Britų bombonešiai ataka
vo Bordeaux, Prancūzijoje, 
nacių submarinų bazę.

AFRIKA
Naujos britų jėgos išlaipin

tos Madagaskaro saloje, kur 
Vichy kariuomenė atnauji
no kovas su britais.

Egipto fronte smilčių pus 
nys sulaiko abi puses nuo 
veikimo.

Sovietai atakuoja 
Suomija'
HELSINKIS, rugsėjo. 18.

— Suomių karo vadovybė 
praneša, kad per paskutines 
dvi dienas raudonoji kariuo 
menė pradėjo smarkiai ata-

Naciai su katalikais Luxemburge 
žiauriau elgias, negu su žydais

Taip sako patys žydai, 
matydami piktuosius nacių darbus

NEW YORK. — Vokiečių 
okupuotam Luxemburge žy
dai pripažįsta, kac( kai ku
riais atvejais naciai žiau
riau elgiasi su katalikais, 
negu su jais, žydais, rašo
ma ‘Luxembourg Bulletin’.

Nuo okupavimo pradžios 
naciai vykdo smerktiną 
kampaniją prieš Bažnyčią 
šiame katalikiškame krašte

Naciai užgrobė 
belgu abatijų

NEW YORK. — Čia lei
džiamas laikraštukas “News 
from Belgium” praneša, kad 
naciai okupantai Belgijoje 
užgrobė St. Andries abatiją 
arti Brugge. Įsakyta per 
8 dienas pastatus apleisti.

Su miestelėnų pagalba 
vienuoliai savo daiktus nu- 
kraustė į kitą vietą tame 
pačiame distrikte. Naujoj 
vietoj būdami vienuoliai, 
kiek aplinkybės leidžia, ir 
toliau tęsia savo aktyvumą.

Austrai pasirengę 
revoliucijon

SCHENECTADY, N. Y.
— Arkikunigaikštis Otto 
pareiškia, kad 90 nuošimčių 
Austrijos gyventojų remia 
“požeminį” sąjūdį prieš 
Hitlerį. Anot jo, tie 90 nuo
šimčių austrų pasirengę re
voliucijon.

Arikun. Otto kreipias į 
sąjungininkus, kad po karo 
Austrijai būtų grąžinta ne
priklausomybė.

Sutarta stabilizuoti 
kainas, atlyginimus
WASHINGTON, rūgs. 18.

— Senato bankinis ir mone
tinis komitetas sutarė že
mės ūkio produktų kainas 
ir darbininkams atlygini
mus stabilizuoti rugpiūčio 
15 d., arba rugsėjo 15 d. ly 
giu, be to atlyginimą apri
boti 15 nuošimčių didesniu 
už mokėtą 1941 m. sausio 
1 d.

Sakoma, šis komiteto su
tarimas yra bandomasis, 
nes nežinia, kaip į tai žiū
rės farmeriai ir organizuoti 
darbininkai.

WASHINGTON, — Karo 
darbo boardas nusprendė 
padidinti atlyginimą 4 cen
tus per valandą General 
Motors Corp. 225,000 darbi
ninkų.

VoL XXVI

— Luxemburge. Tipiškas 
nacių žygis gali būti vienuo
lių išvarymas iš Šv. Mau- 
raus monastirio. Vienuoliai 
grasinimais buvo priversti 
žygiuoti basi į Belgiją siau
čiant šalčiui iki 44 laipsnių 
žemiau 0 (nulio).

Kai vienuoliai išvaryti, 
į naciai prie jų prijungė gat- 
vines moteris ir padarė nuo
traukas savo propagandai. 
Paskiau tos nuotraukos bu
vo rodomos teatruose su 
aiškinimais, kaip vienuoliai 
“nedorai” gyveną.

žmoguje kraujas tiesiog 
užverda skaitant apie to
kius piktus nacių darbus.

Greit sulauksime
Victory nikeliu
WASHINGTON, rūgs. 18.

— Mrs. Nellie Taylor Ross, 
pinigų kaltuvės direktorė, 
iškėlė aikštėn, kad federali- 
nėj Philadelphia kaltuvėj 
pradedami gaminti nauji ni
keliai (penkių centų mone
tos), vadinamieji “victory 
nickels”. Tačiau juose nebus 
nikelio metalo.

Naujoje monetoje yra 35 
nuošimčiai sidabro, 56 nuo
šimčiai vario ir 9 nuošim
čiai manganeso. Ant vienos 
monetos pusės yra Thomas 
Teffersono galva, o ant ki
tos pusės — jo namai Mon- 
ticello.

Be to, iždo departamen
to sekretorius Morgenthąu 
□ranešė, kad artimoj ateity, 
matyt, bus išleistos centų 
monetos iš plastikos vietoje 
vario. Buvo sumanymas ga
minti centus stiklinius. Ta
čiau bandymai buvo nevy
kę ir šis sumanymas šalin 
nužertas.

Prezidentas nepriima 
japonu vėliavos
WASHINGTON, rūgs. 18.

— Prezidentui Rooseveltui 
į Baltuosius Rūmus prista
tyta japonų vėliava, kurią 
marynai paėmė kovoje su 
japonais Makin saloje. Pre
zidentas atsisakė priimti vė 
liavą kaipo dovaną nuo ma- 
rynų.

CANBERRA, Australija, 
rūgs. 18. — Armijos minis
tras Francis Forde paskel
bė, kad šiame kare iki šio
liai Australija netekusi 28,- 
251 kareivių, šiame skaičių* 
je yra ir karo nelaisviai. «
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Tarnaujančių lietuvių 
iškabos pašventinimos

Commandant,
Ninth Navai District, 
Great Lakęs, III.

Admirolo John Downes 
laiškas lietuvių draugijoms

Pastangomis Sv. Baltra
miejaus ir Sv. Juozapo drau
gijų, šį sekmadienį; rūgs. 20 
d., įvyksta iškilmingas ati
dengimas ir pašventinimas 
iškabos (Honor Roll), lietu
vių, U. S. A karo tarnyboj. 
Iškilmės bus Lietuvių Audi
torijos darže. Pasitaikius lie
tui, viskas bus svetainėj. Die 
nos komisija, A. J. Sutkus, 
Vladas Skirius ir kiti. Pra
džia 3 vai. popiet.

Programa bus tokia:

Amerikos himnas — šv. 
Baltramiejaus choras, vado
vystėj varg. Stasio Zyliaus. 
Antanina Bačkienė solistė.

Invokaciįa — kun. Alb. 
Kishkunas.

Pagarba vėliavai — En- 
sign Laurence Petroshius.

Pašventinimas iškabos — 
kleb. kun. J. J. Čužauskas.

Kalba — Waukegano ma- 
yoras Frank Wallin.

Kalba — Amerikos R. K. 
lietuvių moterų vieneto pir
mininkė Ona Petrošienė.

Kalba — North Chicago 
mayoras John Dromey.

Dainos ir užbaiga — Šv. 
Baltramiejaus choras.

Bus rodomi! paveikslai
Tą pačią dieną, apie aš- 

; tuntą valandą vakare bus į- 
* vairūs žaidimai, šokiai ir do

vanos. Visas pelnas eis pa
dengimui lėšų, kurios susi- 
'darė įsteigiant iškabą. Visi 
vietos ir apylinkės lietuviai 
paremkime kilnų tikslą — 
atminčiai mūsų jaunuolių, 
kurie tarnauja po Amerikos 
vėliava ir daugelis jau ran
dasi net svetimose žemėse. 
Pagerbkime juos ir jas, nes 
įr moterų randasi U. S. ka-' 
ro tarnyboj. Atsilankę pa
matysit sąrašą visų, o jų 
randasi virš šimtas iš šios
mažos kolonijos.

Lietuviai, didžiuokitės!
Mūsų maža kolonija dide

lius darbus atlieka. Praeitą 
šeštadienio “Draugo” nume
ryje buvo laiškas majoro 
Brown iš Fort Sheridan, iš 
kareivių pusės. Šiandien de
dame laišką iš jūreivių pu
sės, už suteiktą pelną Lie
tuvių Dienos (viso buvo 
$800.00; Army ir Navy ga
vo po $400.00). Šis laiškas 
buvo prisiųstas mano pagel-

. bininkei E. Kačinakaitei.

Sept. 7, 1942

My Dear Miss Kachinsk^s:

The check of the Ameri
can Lithuanian Societies of 
Waukegan, in the amount of 
$400.00 has been turned ovei 
to Great Lakęs Auailiary 
of Navy Relief Society, as 
result of the benefit held on 
Aug. 16, 1942.

May I take this opportu
nity to thank your organi- 
zations for the interest 
which you have displayed, 
and you can be sure it will 
be very helpful in aiding 
families of our fighting men 
wUo are encountered with 
unexpected emergencies.

Thanking you again for 
this very generous contri- 
bution on part of the Ame
rican Lithuanian Societies of 
Waukegan, I remain,

Sincerely yours,

(Signed) John Dovvnes,

Rear Admiral, U. S. Navy 
Commandant, Ninth

Navai District
President Great Lakęs 

Auxiliary Navy Reliei
Society.

Tas liudija, jog visi- pini
gai jau priduoti Army ir 
Navy Relief fondui ir atsa
kymai gauti. Geras darbas 
gerai atliktas. Enrikas

ADATA MAŽO VAIKO ŠIRDYJE l jiems ir to menko mokesčio 
mokėti. Leisdami vaikus į 
šią mokyklą tėvai atliks ge- 
r.ausį darbą sau ir vaikams.

Parapijos piknikui 
praėjus

Rugsėjo 6 ir 7 dieną įvy
kęs mūsų parapijos pikni
kas geriausiai pavyko.

Praeitą sekmadienį klebo
nas kun. J. Martis, dėkoda
mas visiems už parėmimą 
darbu, aukomis, pranešė, kad 
piknikas parapijai davė pel
no virš $500.00. Ta suma iš
rašytas čekis skolai atmokė
ti. Šįmet jau atmokėta sko
los apie $1,700.00. Tikima
si atmokėti daugiau.

Praeitą sekmadienį, esant 
gražiai dienai, parapijos ko
mitetas suruošė pikniką sa
vo vardu parap. skolų ma
žinimui. Ir šis piknikas pa
vyko.

Paleista daug darbininkų
Gary Tin Mill dirbtuvės 

atleido veik visus darbinin
kus ir laikinai nutraukė dar
bą daugeliui vyrų ir mote
rų. Yra atleistų ir tokių, 
kurie išdirbę 10 metų. Prie
žastis — stoka geležies.

Kum kasa dorovei kapą, 
tą tamsybių angelas vaini
kuoja.

ADVOKATAS

l"Dr»u|U" Aome telephoto 1

Eleanor Hughes, 3 m., ir nejautė, kad jos gyvybė ant 
siūlo kabo. Karolina Freyer paruošia mergaitę operacijai 
Pittsburgh ligoninėje. Iš mergaitės širdies buvo išimta 
siuvama adata, kuri įlindo į širdį bežaidžiant kūdikiui. 
Adata iš širdies buvo išimta sumanių chirurgų.

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Mokykla ir vaikučiai

Iš Politikos Lauko
Philadelphia, Pa. — 

tanioj u laiku čia vienas vei
kėjas gavo laišką politikos' 
reikaluose nuo William J. 
Drake-Dragūno, kuris tarp 
kitko taip rašo:

“Betgi svarbiausia para
ma būtų, pagelbėti sukelti 
mano rinkimo kampanijai lė- • 
šų. Čia vietoj turime stiprų 
lietuvių komitetą ir apie šim
tą jaunuolių, kurie šiuo me
tu po namus distrikte lan
kosi. Siunčiu Tamstai kon
tribucijų knygelę ir prašau 
kiek galima panamos parink- 
li.”

Taip, tai taip: pinigai, gal
važudžiai.... bet ir be jų, ne
gerai! Nieko be skambučių 
mūsų gadynėje negali pada 
ryti, nors protą turėtum kar-

Pas-

Šv. Kazimiero'parapija y- 
ra nedidelė, bet ji gali pasi
girti turinti 8 skyrių mokyk
lą ir 4 seseles Kazimierietes 
mokytojas.

Šiais metais mokykla ne
turi aštuntame skyriuje mo
kinių, bet užtat šįmet vai
kučių susirinko daugiau, ne
gu pereitais metais. Dabar 
randasi 96 vaikučiai septy
niuose skyriuose. Trys gra
žūs kambariai veik perpil-

tu sujungtą ir visų filozofų- 
išminčių, bet jei tik skambu
čių — dolerukų neturėsi, tai 
ir būsi, kaip čekai kad sa
ko: ‘Ništ” — niekas.

Tad, kas supranta didelę 
svarbą to, kad mūsų žmogus 
— lietuvis būtų šio krašto 
valdžios nariu ir gali, tai 
tegul doleruku, kitu malonė
ja pastūmėti link kongre
so....

Mr. Wlfliam J. Drake ad
resas yra/. 41 E. 42nd St., 
New York City. K. V.

SUNSET PARK'O

PaskutinisJJždarymoPiknikas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystėa 

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų lr 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

810 U. 33 r d Place, Chicago, III.

Sekmadienį, Rugsėjo 20tg d.; 1942 m.

DOVANOS —
1. $25 KARO BONAS.
2. Didelis Lietuviškas 

Sūris.

3. Bonka Degtinės.
4. Vienas Kcisas Schlitz 

Alaus.

Įžanga ir Tikietai Dykai. Oera Orkestrą šokiams. 
(Kas dar negavo tikietų, gaus piknike)

Nuoširdžiai užkviečiame visus mūsų draugus ir 
pažįstamus, taipgi ir visus Chicagos lietuvius atsi
lankyti į šį mūsų atsisveikinimo su Sunset Park 
Pikniką.

Vincentas ir Ona Kubaičiai.

1 dyti. Jeigu dar rastųsi virš 
pora desėtkų vaikučių, būtų 
vietos. Dar yra vienas kam
barys, kuris mokyklos ne
naudojamas.

Vaikučiai, pradėję katali
kišką mokyklą, nori ją ir 
baigti. Ją myli ir nenori su 
ja skirtis. Tai nuopelnas se
serų mokytojų.’'

Reiktų dėti visas pastan
gas, kad ir vargingiausių tė
vų ir motinų vaikučiams bū
tų prieinama katalikiškoji 
mokykla, t. y. kad nereiktų

20 metą praktikavimas 
jusą garantavimas

Optemetrically Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomos. * 
VALANDOS: nue 10 ryto iki 8 vs. 
▼ak. Seredomis nuo pietų e Ne-

dėlioj pagal sutartĮ. 
Baagely atsitikimą akys atttalss 
maa he akialą. Kalaos pigtaa kaip

<712 Sonth Ashland Ar.
ZABML UU

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
8461 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St. 
Valandoe nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal nutartį

^9*

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jae, leisdami 
lAegsaminuoti Jaw modernlAkiaunla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
R5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aktų Įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas lS-toa
rekfomu: GAMAI. MU, Chleegc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:>0 a. m. Iki >:>0 p. m. 

Trečiad. lr fte&tad. t:SO a. m. 
IM 7:0# ą. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI

Ofiso toL VULginia 0086 
Realdendjos ML: BEVariy 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI H, CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—1:30 P. U 

Trečiadieniais i pagal sutartį.

Rm. 6958 So. T&lman Avė.
Ras. TaL GROvokUl 061)
Offiee toL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Bodėliomia raitarua
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAH AND SUBOBOH 

4645 So. Ashland Avenue 
OnSO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vai 
Nedčl iomia pagal sutartį.

Office toL YABds 4787 
Mamų tel. PBOspeet 1996

TaL OANal 6198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2201 West Cennak Rd.•

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

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TaL REPubllc 7868

TaL OANal 0987
Ras. taL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Basidandja: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popiet

6 iki 9 vai. vakare

TaL TARds 6991.
Rsą: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIRUROAB 

Ofiao vaLi sos 1-8; nuo 6:30-8<C
i 756 Weat 35th Street

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriat ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” jGoethe},

DR. SELMA 50DEIKA,
O. D.

AKIS I6T1BINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, UI 

Tet: Cicero 7681

PRIVATINES 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

D R E X E L 3923

WHITMEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7678

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

iHn. akiniu 
atliko mingai u| 
prieinamą ketną,

JOS F, BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

V

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YAEds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WIN5KUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cennak Road 
Ofiso toL CANai 2846 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutarti.
7064 Se. Falrfield Av 

Bes. teL: HEMloek SIMO

ToL YABds 9946

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 471b Btoast

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

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas lr Rezidencija:
2155 VVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TaL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Iki S vaL kasdien

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Sę. JVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso TeL ............ VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas CANai 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St. 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-6 

ir pagal sntartį.
Sekmadiasiaia taipgi pagal autartį. 

Ras. telefonas SEEIey 0 *

TaL Oioaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

9 iki 4 popiet 7 iki 9 vakarą 
ir pagal autartį.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepia — 
gauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr. 6 iki 9 vak. 
Penkt., Scžtad. 8:30 iki 0:30 vak,; 

Sekmad. Parai Sutvima

DB. GHARIJES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MIDuay 2880 Chicago, III,

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

VALANDO8
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis sao 10 ik. 12 vai. dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYTOJAS IB OHIRURGA8
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginla 2421

fi£M2UI£ “DBALGA”
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"LABAS RYTAS!" "LABAS VAKARAS!" 
SVEIKINASI AUSTRALAI

"Draugas" vienatinis laikraštis Australijoj. - 
Išblaškyti po įvairias vietas lietuviai ilgisi 
savo tėvynės.
(Iš J. T. laiško redakcijai)

Rašydamas vėl jums laiš
ką, negaliu praeiti nepadė
kojęs už “Draugą”. “Drau
go” numeriai vis ateina kiek 
vieną savaitę. Ir tikrai, ma- J 
žai tepavėluoja. Tai pirmas 
ir vienintėlis lietuviškas laik 
raštis pasirodęs Australijos 
padangėse. Ir reikia pasaky
ti gerokai plinta. Mat mano 
mokyklos berniukai labai su- 
siinteresavę lietuvių kalba. 
Prašo pamokyti, parašyti 
lietuviškai. Ne vienas pa- 
sveikjna lietuviškai “labas 
rytas”, ir “labas •vakaras”. 
Kai kurie prašyte prašo duo
ti kelis “Draugo” numerius 
namo parsivežti ir tėvams 
parodyti. Nors jie nemoka 
lietuviškai skaityti, bet sa
ko pasiliksią lietuvišką raš
tą “as a souvenir”.

Laikas nepaprastai bėga, 
o karo galo nesimato. Ir tik
rai jau gerokai, kiek teko 
pastebėti, įkyrėjo mums, lie
tuviams, tos vienodas sve
timas Australijos gyvenimas. 
Esame išblaškyti po įvairias 
vietas. Man tenka tik kartą 
į savaitę susitikti au kai ku
riais lietuviais. Beveik visi 
vyrai paimti į Australijos 
kariuomenę.

Manau visai kitoks Ame
rikos lietuvių gyvenimas, nes 
jie turi tokias dideles kolo
nijas. Mes Australijoj ant 
pirštų suskaitomi. Ir kiek 
daug vargo turi čia lietuviai 
su ta anglų kalba. Be an-

Japonai nušals ausis
Cecil Clegg, Alaskos tei

sėjas, kuris buvo biznio rei 
kalais atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes, pareiš 
kė, kad japonai tikrai nu
šals šią žiemą ausis, jei jie 
bandys brautis į Aleutians, 
nes ši žiema būsianti labai 
šalta.

Alaskos teisėjas pareiškė, 
kad Alaskoje nedaug ką gal 
vojama apie japonus, nes 
čia kalnuota, šalta, drėgna 
ir rūkai. Kur ne kur kalnuo 
se matyti žolė.

glų kalbos niekur nepasisuk
si. O dabar ypatingai susi
daro daugiau sunkenybių, 
nes bet'kokį “foreigner”, ne
mokantį kalbos, pradeda į- 
tarti penktosios kolonos a- 
gentu. Ne vienas lietuvis 
Australijoj išsireiškė, kad 
pajunti tik tada koks sa
vas kraštas malonus, kaip 
gyveni tarp visai svetimų.

Daugelis žmonių evakuo
ja nuo pajūrio į krašto gi
lumą. Aš pats kuriam lai
kui gyvenu . Tomborine kai- 
ruošė, kur mūsų mokykla 
evokavo. Apsistojome gra
žiausiose Australijos gam
tos vietose. Mokykla stovi 
ant 2600 pėdų aukščio kal
no, puikiausi vaizdai aplink. 
Tiesa, ir klimatas čia šiek 
tiek šaltesnis — kalnų oras. 

Esu vėl šaukiamas kariuo-

PLANUOJAMA DĖL GUMOS PRODUKCIJOS

< "Draugsa” A.cmt* telepboro)
Donald Nelson (kairėje), Chairman of War Production 

Board, ir William E Jeffers, iš Omaha, kuris pasiirtas 
gumos tvarkytoju, riša pirmoje konferencijoje, po pasky
rimo, gumos problemas.

0WI pradeda naują seriją brošiūrėlių
Office of War Information 

išleido pirmą serijoj brošiu-
menėnr Matyt, nieko nebus, relių — “Į Naujus Horizon-
reikės “join in”. Neseniai 
gavau laikiną paskyrimą ka- 
pelionauti į kitą gretimą Col
lege. Mat, didelis kunigų trū
kumas Brisbane arkivysku
pijoj. Daug kunigų paimti 
kariuomenėn kapelionais.

Jei turėtumėt progos, per
duokite mano padėką prof. 
K. Pakštui už biuletenus. 
Daug medžiagos apie Lietu
vą pasinaudojau paskaitom.

Baigdamas linkiu viso ge
riausio.

tus — Pasaulis Po Karo” — 
jos susidės iš pranešimų ir 
kalbų, kurios išaiškins arba 
nušvies išsi vysti jimo stovį 
Suv. Valstijų.

A’jstralietis
arkivyskupas

Australijoje Melbourne 
arkivyskupo padėjėju pas
kirtas Dr. Justin Daniel Si- 
mond, kuris yra Australijo
je gimęs jis yra paskirtas 
Melbourne su teise užimti 
arkivyskupo sostą, mirus 
dabartiniam Melbourne ar
kivyskupui.

Chicagos miesto mayoras

Kalbos vice-prezidento He
nry A. Wallace, Valstybės 
Sekretoriaus Pagelbininko 
Sumner Welles, ambasado
riaus John G. Winant ir Mi
lo Perkins egzekutyvio di
rektoriaus Economic War- 
fare Tarybos yra paduotos 
pirmoje brošiūrėlėje.

“Šios kalbos parinktos”, 
sako Elmer Davis, OWI di
rektorius, “todėl, kad jos nu
šviečia įvairias nuomones ,a- 
pie ką amerikiečiai mano a- 
pie pokarinį pasaulį.

Poznanės sritis Hitleris
apgyvendina
vokiečiais

Nuo Lenkijos atsikirtoje 
Poznanės srityje, baigiami 
apgyvendinti vokiečiai, ku
rie buvo repatrijuoti iš įvai 
rių kraštų. Iš Latvijos ir 
Estijos esą apgyvendinta 
80,000 žmonių, iš Voluinės 
ir Galicijos — 134,000, iš 
Liublino ir Cholmos sričių 
— 30,500 iš Besarabijos — 
93,000 ir iš Bukovinos — 
95,500 žmonių. Kolonistų 
esą dar per mažai, bet “po 
laimėjimo” tas klausimas 
būsiąs išspręstas, kai į “vo
kiškus Rytus” atvyksią 
žmonių, norinčių ten apsi
gyventi. Taip pat iš Vokie
tijos atsirasią išeivių, kurie 
gausią naują gimtinę. Bet 
ne vien tiktai ūkininkai bū
sią ten apgyvendinami, o ir 
amatininkai, kurių dabar 
Stingą.

Naciai sako, kad dabar 
jau visiems laikams išnyk- 
siančios “Rytų vokiečių tra 
gedijos”, kuomet, pav., vo
kiečiai turėję tarnauti rusų, 
lenkų ir kitokiose kariuome 
nėse.

Pranešama taip pat, kad 
“konfiskuotas buvęs lenkų 
turtas” esąs rezervuojamas 
vokiečių kariams, kai jie 
sugrįš iš fronto. Tie kariai, 
kurie jau dabar norį tą tur
tą gauti (matomai, nebe
tinką karo tarnybai), turį 
kreiptis į kariuomenės va
dovybę ar į SS. Apie 200

Kareiviai reiškia
nepasitenkinimą

Iš Stockholm praneša, kad 
naciai Norvegijoje įsteigė 
savo kareiviams koncentra
cijos stovyklą. Į tą stovyk

lą yra metami tie vokiečių 
kareiviai, kurie pareiškia 
kokį nors nepasitenkinimą 
ar atsisako klausyti nacių. 
Toje koncentracijos stovyk 
loję jau yra 1,000 vokiečių 
kareivių.

PADftKONft

A. t
Metinės Mirties Sukaktuvės

šife Amerikos vadai”, sa- objektų jau esą paruošti
ko p. Davis, pabrėžia prob
lemą ir pataria kaip ją ata
kuoti.

“Jų kalbos, ne tik intere
singos studentams ir istori
kams, bet liečia visus asme
nis, paprastus piliečius, ku
rie taipgi nori žinoti aj>ie 
karo laimėjimą ir apie tai
ką kuri seks”.

Kopijas naujos broaiurė-

perduoti “tikron nuosavy
bėn”. 70% tu objektų susi
dedu iš maisto ir smulkios 
prekybos krautuvių, liku- 
sieji-tabako, geležies ir tek
stilės krautuvių.

Edward Kelly rytoj atvyks į j lės — “Toward New Hori- 
lietuvių demokratų metinį

zona — The World Beyond 
The War” — galima gauti 
iš Office of War Informa
tion, Washington, D. C.

O. of W. I.

pikniką Liberty Grove darže

T!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WE8T 15TH AVENUE

,G-NASHING 

AX1SqC? t, 
z/ MM M t M

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.•»

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽBNKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Buy your stamps a dime 
at a"time,

Or a ųuarter, or even a 
dollar,

Whichever you do won’t 
hurt this ryhme, 

Ilitlcr’s the * one^ tvho’ll
holler.

Illuttrallnn b, Olb Crorlnt.

BUY WAR BONDS > 
AND STAMPSt

o. a.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memoriale Erected Anywhere

IVorkmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE S A VINGI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
iber of the t.ithn

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

ttuunber of a
REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy SL 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnii Dhktn
Dfaaą b Baką

4MM7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayatta 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvlrtad. vak. 
Ii stoties WGES (1390), au Povilu Saltlmieru.

ANTANAS VIRBICKAS
kuris mirė Rūgs. 8. 1942 lr ta
po palaidotas Rūgs. 12, o da
bar Ilsis Sv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė Jam paskutlnj patarna
vimą ir palydėjo jj j tą ne
išvengiamą amžinybės vieta.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišailnlmą ift mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb 
J. Dambrauskui, kun. P. P. Ci
nikui lt- kun. A. Kandžiui, ku
rie atlaikė jspūdingas pamal
das už jo sielą ir kun. kleb. 
J. Dambrauskui, kuris pasakė 
pritaikintą pamokslą ir paly
dėjo j kapus. Dėkojame šv. Mi
šių ir gėlių aukotojams ir Sv. 
Kazimiero Seselėms iš I^jretto 
ligoninės. Dėkojame Laid. Di
rektoriui Lachawi£iui ir Sū- 
nams, kurie savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jj amžinasties vietą, 
o mums palengvino perkestl 
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėko
jame grabnešiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagailos, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau my
limas vyre ir tėveli, lai Visa
galis Dievas suteikia amžjną 
ramybe ir atiisj.

Nuliūdę lieka; Moteris, Sū- 
nai, Duktė, Žentas, Seserys ir 
Giminės.

NULIŪDIMO

.t
URŠULE PANKAUSKIENE 

po tėvais Juraškaitė

Gyv. Orland Park, III. 
Persiskvrė su šiuo pasauliu 
Rūgs. 20, 1941 m. Gimus 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
paran.

Paliko dideliame nuliūdime 
vvra Mateušą, 5 sūnus ir 
dukterį.

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangios motinos, bus laiko
mos Šv. Mišios, Dievo Ap- 
veizdos oarao. bažnyčioje. 
Rugsėjo 20, 1942, 10:00 vai. 
ryta.

Kviečiame visus gimines ir 
pažistamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tave mūsų brangioji 
motinėle niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe- 
sugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave ateisime.

Šį, atminimą daro 
Sūnus Walter ir 
moteris Petronėlė

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSV •'» •’ • •

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

•
Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M.. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
880* SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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Didieji taikos apaštalai
Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose rytoj daroma rink

liava misijoms. J. E. arkivyskupas S. A. Stritch atsilie
pia į tikinčiuosius šiemet ypatingai būti duosniais.

Ir, suprantama, kodėl.
Karo liepsnos yra apėmusios viso pasaulio kraštus. 

Iš daugelio, beveik visų, Europos tautų garbingieji mi
sionieriai pagalbos jau kelinti metai nebesulaukia. Jų 
visų akys yra atkreiptos į Amerikos tikinčiuosius, ku
rie turi galimumų aukoti, kad jie galėtų savo išganin
guosius darbus tęsti toliau. Anot arkivyskupo, misio
nieriai drąsiai ir didžiausiu pasiaukojimu, savęs išsi
žadėjimu skleidžia Kristaus mokslą tolimiausiuose kraš
tuose ir tarnauja žmonijai, dažnai savo gyvybes staty
dami į pavojų. Mes turime būti to didžiojo darbo gy
va dalimi.

“Didelės jėgos gali siausti, mėgindamos sugriauti
Kristaus Bažnyčią. Mes savo auka misijoms... mėgi
name taikos .darbą praplėsti ir atnešti visas tautas 
taikoje prie Kryžiaus kojų. Mums tai pasiseks. Jie 
bus tikintys. Tikėjimas kalnus nuverčia.”

Šiais žodžiais J. E. arkiv. Stritch daug pasako. 
Tikintieji atkreips į juos rimto dėmesio ir ryt dienos 
rinkliavoj bus duosnesni, negu praėjusiais keleriais me
tais.

Tik įgyvendintas Kristaus mokslas viso pasaulio tau
tose tegali užtikrinti žmonijai tokią taiką, kurios visi 
trokštame — išmintingą, teisingą ir pastovią taiką. Ka
talikų misionieriai yra didžiausi tokios taikos apašta
lai. Mūsų duosni ranka tų taikos apaštalų išganingą 
misiją turi palaikyti. Tai mūsų šventa pareiga.

Lietuva ir Anglijos lietuviai
Gautomis žiniomis, Anglijos lietuviai yra labai rim

tai susirūpinę kaip Lietuvos, taip ir jos tremtinių rei
kalais. Išskyrimas Lietuvos pasiuntinybės personalo 
iš metinio diplomatų sąrašo leidinio, Londono lietuvius 
ir užgavo ir dar labiau surūpino.

Iš vienos tik Londono lietuvių parapijos, kaip jau 
buvo rašyta, išėjo Anglijos armijon virš dviejų šimtų 
vyrų ir apie tiek mergaičių. Tokįa proporcija ir iš kitų 
miestų lietuviai tarnauja anglų kariuomenėj. Jie gina 
Angliją, jie kariauja už demokratiją ir visų tautų lais
vę, kaip sako paties p. Churchillio pasirašytas Atlanto 
Čarteris, o čia jiems, lietuviams, reikia bijoti, kad kar
tais jų tėvų kraštas nebūtų pavestas kitai valstybei 
vergauti.

Ištikro, liūdna ir skaudu.
Tačiau lietuviai, ir Londone ir kitur gyvenantieji, 

gali ramintis Jungtinių Valstybių Prezidento Roosevel
to griežtu stovėjimu už Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atsteigimą.

Suprantama, lietuvių tautos vadams Šiais laikais rei
kia labai akylai budėti ir iš visų savo pajėgų dirbti. 
Mažiausias neapsižiūrėjimas, apsileidimas ir neveiklu
mas priešams būtų dar didesniu akstinu dirbti prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.

%

Plienas - karo pramonės pagrindas
/ . .

Ginklavimosi programos širdis yra. plienas. Be šio 
metalo negalima pagaminti nei laivų, nei tankų, nei ki
tų karo pabūklų.

Su pasitenkinimu reikia konstatuoti, kad per vieną 
mėnesj Amerikos pramonė pagamina tiek plieno, kiek 
Japonija gali jo pagaminti per visus metus. Amerikos 
plieno gamyba, dabar siekianti maždaug 90 milijonų 
tonų per metus, yra tris kart didesnė negu Vokietijos 
ir Italijos, inimant ir okupuotąją Lenkiją.

Tie daviniai duoda viltie*, kad Amerika ir jos san

DBSCOII

tarvininkai karą tikrai laimės.
Nežiūrint to, Karo Pramonės Tarybos vadovybė Va

šingtone numato, kad karo industrija susiduria su plie
no liekanų arba atmatų (serap) stoka. Dėl to, ir toji 
taryba, ir kariuomenės vadovybė, ir federalinė vyriau
sybė, ir paskirų miestų valdžios šiomis dienomis ener
gingai ragina suintensyvinti plieno liekanų sukolekta- 
vimą. Tai nėra koks histeriškas šauksmas, bet noras 
surinkti apie dešimts milijonų plieno ir geležies “sera- 
pų”, kurie guli be naudos ir rūdija.

Atsišaukimas yra Labai rimtas ir labai svarbus. Mums 
visiems į šį reikalą reikia kreipti rimčiausio dėmesio. 
Kiekvienos šeimos bute, rūsiuose, pastogėse ir kiemuo
se gali rasti gelžgalių, plieninių daiktų. Juos reikia su
rinkti ir atiduoti karo produkcijai.

Tad, pasirūpinkime, kad karo pramonei nepritrūktų 
pačios svarbiausios ir reikalingiausios medžiagos — 
plieno ir geležies.

Meksikos nepriklausomybės sukaktis
Rugsėjo 16 d. Meksika minėjo 132 metų nepriklau

somybės sukaktį. Minėjo iškilmingai ir demonstravo 
savo karines pajėgas. Mat, dabar ji yra kare — jung
tinių tautų santarvininke.

Taip — per 132 metus Meksika buvo nepriklausoma 
valstybė. Bet 'daug metų jos žmonės neturėjo laisvės. 
Kraštas yra katalikiškas, tačiau katalikai per ištisą me
tų eilę buvo labai skaudžiai persekiojami ir kankina
mi. Taip buvo dėl to, kad diktatoriškas gengsterizmas 
Meksikos valdžioje buvo įsigalėjęs.

Tik paskutiniaisiais metais toji padėtis pasikeitė ge- 
resnėn pusėn. Katalikams pradedama grąžinti paties 
Dievo duotos jiems teisės, laisvė.

Meksikos nepriklausomybės sukakties proga kalbėjo 
Jungtinių Valstybių vice prezidentas Wallace.

Jis džiaugėsi, kad Meksika šiandien yra Jungtinių 
Valstybių santarvininke. Tačiau jis labai atsargioj for
moj suminėjo ir praeity buvusius nesmagumus. Jis ne
abejojo, kad Meksikos žmonės tiki Prezidento Roose
velto paskelbtoms keturioms laisvėms — žodžio laisvė, 
religijos laisvė ir ląisvė nuo. stokos ir baimės. Tie pa
tys žmonės, anot vice prezidento Wallace, norėtų pri
dėti prie šių keturių laisvių dar šias tris laisves: lais
vė nusipirkti žemės, laisvė skolintis pinigų ir laisvė įsi
steigti tokias mokyklas, kuriose būtų mokoma gyve
nimo realybė.

, U. S. vice prezidentas priminė ir tai, kad meksi
kiečiai kovoja dėl savo laisvės nuo 1810 m. rugsėjo 
16 d., kuomet mažoje Dolores bažnyčioje kun. Hidal
go iškėlė laisvės ir nepriklausomybės šūkį.
Vice prezidento pasakytoji kalba visais atžvilgiais

buvo Labai reikšminga. Jos pabaigoj p. Wallace sakė, 
kad santarvininkų bendradarbiavimas dabar yra svar
bus, bet jis bus beveik dar svarbesnis po karo.

“Mūsų naujojo pasaulio idealai bus dar labiau rei
kalingi po karo, kai susidursime su Išmintingos ir 
pastovios taikos visame pasauly atstatymo darbu..- 
Mes naujame pasaulyje pažadėjome šią kovą vesti. 
Mes to pažado nesulaužysime.”

Šie p. Wallacc žodžiai buvo padrąsinanti ne tik 
Meksikos, bet viso pasaulio laisvės ir taikos trokštan
tiems žmonėms.

Ir aišku — reikia laimėti karą, bet reikia laimėti ir 
taiką, ir tai teisingą ir pastovią taiką.

SPAUDOS APŽVALGA
Jie loja, bet kas juos lakina?

Lietuviškieji bolševikai visu rimtumu susirūpino ir 
tremtinio dr. Devenio atvykimu.

Dr. Devenis savo skaudžių pergyvenimų dalį papasa
kojo mūsų specialiam korėspondentui rašytojui A. Vai
čiulaičiui.. Bolševikų šlamštai tai jau vadina “nacių 
propaganda”.

Mes to iš bolševikų ir laukėm. Jei kas užsiima lojimu, 
jis turi visuomet loti. Tai jau toks lojikų amatas.

Ligšiol kas tik atvykdavo iš Lietuvos per Berlyną, 
bolševikai visa gerkle lojo, kad jį pats Hitleris papirko 
ir atsiuntė Amerikon. Apie tai jie nuolat rašė, nuolat 
šnekėjo, net donoeus darė. Bet kaip šunelių lojimo mė
nulis nepabūgsta, nepabūgo bolševikų zaunų nė Lietu
vos tremtiniai.

Bet dr. Devenis, ištrukdamas iš Sovietų Rusijos, vi
sai Vokietijos nesiekė. Jis atvyko iš Rusijos gilumos 
per Iraną, Indiją etc. Nacių ranka visai jo nepasiekė. 
Jis išvyko ii Rusijos su Amerikos vyriausybės pagalba 
ir keliavo tos pačios Amerikos vyriausybės globojamas.

Tačiau Ir jis lietuviškiems bolševikams užkliuvo ir jį 
pro-naciu jie pavadino, neturėdami tam nei mažiausio 
pagrindo, nei mažiausios įtarimo dėmelės.

Well, lietuviškų bolševikų biznis yra loti. Kas juos 
tam bizniui pasamdė, kas juos Lakina — manome ne
trukus tai turės paaiškėti, _________

kumpai

Darbo Diena seniai pra
ėjo, tačiau spauda vis dar 
tebekomentuoja tą dieną pa
sakytą Prezidento Roosevel
to kalbą.

Toji kalba buvo gera ir 
įsidėmėtina.

Sekdami karo eigą visuo
se frontuose, dabar dar aiš
kiau matome, kad Preziden
tas teisybę kalbėjo ir daug 
ką išpranašavo.

•
Dienraščių ir radijo ko

mentatoriai, nedaug arba vi
sai nieko nenusimanydami a- 
pie strategiką ir militari- 
nes operacijas, dažnai pri
plepa tokių niekų, kad net 
gėda ir skaityti arba klau
sytis. Daugely atsitikimų sa
vo klausytojus jie suklaidi
na.

Dėl to labai yra gera ir 
sveika, kai bent retkarčiais 
pats vyriausias kariuomenės 
vadas — Prezidentas pain
formuoja visuomenę apie ka
ro eigą.

Tai duoda mums progos 
susipažinti su tikra padėti
mi.

šeštadienis, rūgs. 19, 1942

(Iš “Draugo” 1917 m. rug
sėjo 19 d.).

Lietuvos Žemės Bandas... 
R. Bush, kun. T. Žilinskas 
ir kun. J. Žilinskas skelbia, 
kad Lietuvos Žemės Bankui 
jau sukelta $38,000 ir 62,000 
rubliai.

Po svietą pasidairius
Jūs, tavorščiai, nesykį 

girdėjote lietuviškus balša- 
vikėlius šnekant, kad “Drau
gas” ir kitos mŪ3 gazietos, 
kurios tik negarbina Stalino 
člunkų, yra pro naziškos ir 
viską, ką tik jos rašo, tai 
rašo taip, kaip Hitleris dik
tuoja.

Bet, jei jūs iš balšavikų 
negirdėjote, tai aš pasaky
siu, kad ne tik “Draugas”, 
ale ir visas New York stei- 
tas yra pro naziškas, lies 
šiomis dienomis to steito 
vyriausias sūdžia F. Bergan 
uždraudė steito sekretoriui 
ateinančiuose lekšinuose, 
Lapkričio 3 d., kandidatų ba- 
lotan priimti balšavikiškus 
kandidatus. •

— Ar čia ne Hitlerio pa
diktuota? Ar tai ne pasitar- 
navimas Ašiai? — šauk bal
šavikai. Viso svieto demo
kratija lenkia galvą prieš 
Stalingrado heroiškus kovo
tojus, sako mūs tavorščius 
Pruseika, o Amerikos demo
kratija išmeta balšavikiškus 
kandidatus iš lekšino baloto.

Tarp Stalingrado herojų 
ir Amerikos balšavikų, ta
vorščiai, yra toks difrensas, 
kaip anoj pasakoj apie žą
sis. Buvo taip.

Sykį vienas gaspadorius 
varė pulką žąsų į miestą 
parduoti. Kadangi žąsys ne
norėjo gaspadoriaus klausy
ti, tai jis jas batogu gero
kai paragindavo. Gavusi ge

rą kirtį viena žąsis neišken 
tė ir tarė Varovui:

— Tu šioks, tu toks, tu 
elgiesi su mumis taip, lyg 
mes neturėtumėm jokių nuo
pelnų. Greičiausiai tu dar 
nežinai, kad Nerono čėsaia 
žąsys yra išgeibėjusios Ry
mą nuo sudegimo. Taigi, 
turi ir mus šenavoti.

Ant to gaspadorius žą
sims atsakė:

— Prieš anas žąsis, ku
rios Rymą išgelbėjo, aš su 
pašenavone lenkiu savo gal
vą žemiau padų, gi tu, ir vi
sos jūs, kurias varau į mies
tą parduoti, tinkate tiktai... 
kepsniui ant stalo. Ir vėl jis 
paleido savo botagą.

Prieš Stalingrado hero
jus, mes visi galvas lenkia
me, nes tai tikri didvyriai, 
ginantieji savo kraštą nuo 
užpuoliko. Bet pasakykit, 
tavorščiai, kam tinka tokie 
Andriuliai, Pruseikos, Bim
bos, Mizaros ir kiti?

Jurgio Akstelio bučernėn 
suėjo dvi kaiminkos. Viena 
kitai skundžias savo pripot- 
kais.

— Žinai, ką, sako viena, 
— skalbiau, skalbiau savo 
vyro kelnes ir dabar jos 
taip susitraukė, kad vyras 
jokiu būdu negali jomis ap 
simauti. Nežinau nei kas 
daryti.

— Na, — pagalvojus at
sakė jai kaiminka, — kad 
taip pabandytum savo vyrą 
išskalbti...

Visi keliai veda U. S. karį į laimėjimų
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Tremtinių šelpimas 
Sovietu Rusijoje

Sovietų Ambasados Va
šingtone leidžiamam biulete
nyje tilpo Sovietų Raudono
jo Kryžiaus pirmininko Ko

mą po Didžiojo karo. Pabal
tos valstybės, tame skaičių 
je ir Lietuvą, jis priskaito i 
prie valstybių su liberaline 
mažumas liečiančią įstatym- 
davyste. Lenkija priskaito-

, , ma prie mažiau liberalių1
lesnikovo straipsnis Work . ,

- o „ i . valstybių. Jis sumini Tautųof the Soviet Red Cross and ~ „
Red Crescent”. Jame tarp 
kita pasakyta: “Kita Sovie

Sąjungos faktorių mažumų 
klausime ir jj teigiamai įver-

“Men In overalls aa wall aa men !n khaki 
now light. Cvery rivet you drive echoe 

victory. The glare of your torcliea io a 

feeacon light to tomorrow’s triutfkph.
r' z

The men at the front will 

name as wecpons roach ua.”
, ..... . , tina taikos Europoje atsta-tų Raudonojo Kryžiaus f unk . r J

.... , .. tymo ir ugdymo prasme,cija yra padėti evakuotiems J ° J r
iš Vokietijos okupuotų sri-
čų. Ypatingas dėmesys krei- 11 KNYGV APŽVALGA 

piamas į vaikus. Berniukai Kas yra tikrieji vokiečiai? 
ir mergaitės yra parodę ini- lLondone 1940 metais išė-
ciatyvos pagerėdami savo jo Edgar stern.Rdharth kny 
evakuotiems draugams. Ka- ga „Exit fcjrios
zaniuje, pavyzdžiui, jie at- .jame ekyriuje statomas 
sinešė į Raud. Kryžiaus pa- klausimas ..Kas tikrie. 
talpas prosus suprosinti su-jį vokiečiai,„ ir ten pat is.

skaičiuojama kas nėra vo
kiečiai, nors ir gyvena Vo 

Įdomu, kaip ir kokiam kie- j kietijos ribose.
kyje sušelpti tremtiniai iš' Tame skyriuje tarp kita 
Lietuvos? Amerikos lietu-Į rašoma: “Rytų Prūsijoj gy

viai laukia leidimo iš Sovie- vena daugiau kaip 200,000

DOUGLAS MacARTHUR.

rinktus evakuotiems 
kams drabužius”.

vai

tų leisti jiems sušelpti sa
vuosius ir bendrai lietuvius

mozūrų, keista, sena tauta, 
kartu su 40,000 lietuvių, ku-

tremtinius Sibire. Lgi šiol I rie ten gyveno nuo ne.itme- 
Amerikos lietuviai, su ma- > namų laikų, nors glaudžiai 
ža išimtim, neturi net žinios giminingi jų kaimynams Lie- 
apie savųjų egzistenciją iš- tuvoje...”
trėmime.

KA PASAKOJA JAUNA KAREIVIO ŽMONA
- Pamąstau ir pravirksiu. - "Virėjas tai vis 
sofas", - guodžiasi mama. - Kodėl neina į 
mūras, rodančius karą? - Ar tekėti už tų, ką 
išeina į armiją?

— Man hus dar geriau. Aš 
nemėgstu virimo, nevisada 
pasiseka. Gal aš tada nuo 
jo mokinsiuos.

— Ką daugiau laiškuose 
rašo?

— Džiaugiasi, kad turi

RIMTIES VALANDĖLEI
Stiprus, bet nutukęs, vy- bar įsakomi. Gydytojo pa

ras atėjo pas gydytoją, kad tarimų žmogus šventai lai- 
I patikrinus sveikatos stovj. ! apie gyvybės pratęsimą. Su

Gydytojas išegzaminavęs jj 
nemalonią žinią pasakė: ‘Ne

gerus draugus. Jie miega ia , ....
, . i ilgai teks gyventi, jeigu ge-

septyniuose vienoje palapi-1 . . °
.. .. , ,. . . irau nesidabosi, ką ir kiek

neje. Kas sekmadienis eina
Įdomi medžiaga apie Karas — karti gyvenimo j bar- kai pamąstau apie jį, | j bažnyčią. Jis tiek daug

Mažumų apsauga i Lietuvos ekonominį tikrovė: fronte lyja kulko- Prayirkstu, ar dieną, ar tai, laiškų atsiuntė, kad nė ne-
Lietuvoje ir kitur gyvenimą mis, namie — ašaromis. Tik naktl- Mama tai dabar kiek i beatsimenu, ką jis prirašė.

paklausykime ką pasakoja apsiramino, kai sužinojo,,... mvlin
American Ccuncil on Pub-j Lenkų Darbininkų Grupės jaunutė kareivio žmona: ikad ji* už virėją. Jis mat | * J

lic Affairs Vašingtone šiais (Polish Labor Group) įei- ..... namie būdamas dirbo kepyk- j — Dar nebuvo atvažiavę3
metais išleido kolektyvų vei-' džiamas biuletenis “Poland; ^k mėnesiai kaip ' joje> jį jr pagmė į virėjų nei kartą?

valgai, ar geri”.
Žmogus, visą gyvenimą,

draugų viliojimais užeiti kar 
čiamon, užkąsti ir atsiger
ti, stipriai prisieina kovoti, 
bet pergali.

Jonukas, labai vikrus vai
kosi, nes čia e'na klausimas

kalą “World Organization”. 
Tarp kitų jame įdėtas ir Jo
kūbo Robinzono straipsnis 
apie mažumas. Autorius 
svarsto mažumas liečiančias 
sutartis ir jų funkcionavi-

Fights” rugpiūčio 28 dienos e®^_e ^dJl’.lx._kalbe^® B,2r' dalį. — Mama sako — 

j gi bus sotus.
numeryje įdėjo A. Simučio j nar<^a Petraitis. Mielas

nors

knygos “The Eeonomic Re- b<uvo naujasis gyvenimas, 
construction of Lithuania bet « tek° ■“■traukti. Jau Į «•" <» iš kanų stovyklos

after 1918” trumpą apžval- ,r^3 savaitės, kai vyras ar-, — Laiškus atrašo?
, mijoje. Atsiuntė raštą, nu-

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką aodrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų j.'<ns polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jo>h| nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Si. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENER ALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANV 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANT 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Vienintele Lieiuvių 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Dideli* PaslijnkimaH 
Naminių, Importuotų 

Ir Lietuvišką Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernama. 
Užankvmai Išvežiojaml 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožną Aeštadien{

rodos, buvęs sveikutėlis su kas, jau ne vienam kaimy- 
baime klausė, kas daryti, j nui pridirbo karčių nemalo- 

Pasninkai, susilaikymas da-: numų. Vienam langą sviedi-
-------- 1_________________________  niu išmušė, kitam atidaręs

šau šeimos naujienas, kas kraną skiepe, visą prileido 
darbe atsitinki, ką darau vandens. Motina nežinojo, ką 
sugrįžusi iš darbo. ' vaikui daryti. Baudė, barė,

— O ką gi Tamsta darai? bet tai nieko negelbėjo.
■v— Nueinu pas savo moti-} Vasaros metu, kur tik vai-

ną, pas jo seserį. Papasa
koju, ką jis man atrašė, pa

skelti Tamsta juk jautei, kad!kUusau ką jomg rašg per.

— Nebuvo. Laukiu labai.
Noriu jj pamatyti. Nebuvau 
nei aš jo aplankyti. Toli nuo 
Čikagos, už 800 mylių.

kas pasisukdavo, ten įvyk
davo kokia nors nauja ne
laimė. Tėvai nutarė vaiką 
išleisti porai savaičių pas 
gimines į ūkį. Vaikas neiš
buvo nė dviejų dienų, kaip

geriau virti, kepti. Turės ir [ vienas kitą. Aš vistiek tikiu, • medijas. Gali žmogus ten už- [ giminės jį atvežė atgal tė-

— Beveik kiekvieną die-
Kai ruošėtės vestuves

__ ■: ėj° prie daktaro, pasakė, kad ną Džiaugiasi, kad jam ge , .
įj reikės išeiti. Dešimtį dienų i _ nereikia maršJot. Ati-' VyrU1 reikes * kanuomenę 

po to dar pasiliko namuose, dirbęs virtuvėje, kepykloje
Važinėjome per tą laiką pas dar vis eina mokytis kaip
gimines, jisai atsisveikino 
su jais, aš tai vis kasdien 
eidavau į darbą, nenorėjau 
nutraukti. Iš vakaro prieš

egzaminus išlaikyti.

— Ar nesibijote, kad kai

i žiūriu hikraščius, paklausau 
• radijo. Kartais nueinu į mu-eiti, ar nebijojai to?

— Mes taip mylėjomės vius. Daugiausia mėg3tu ko-

kad jis grįš.

— Ir Tamsta jam laiškais
.. .. . grįš “subytis” ir jus virtu- nelieki skolinga?
įsvaz.uojant turėjome atsi- v^je? 
sveikinimo party. Giminės, i

— Parašau dažnai. Apra-

FRANK VIZ4IAKI). Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPubllc 1538—9

draugai, jam atvežė pinigų, 
kiti cigaretu, laiškams po
pieriaus, kitokių kareiviui 
reikalingų dovanėlių. Aš jam 
įdėjau pinigų. Sekantį rytą 
nėjau į darbą, o su jo mo
tina išlydėjome į stotį. Mes 
nuvažiavome paėmę taksi, o 
vyrus gatvėkariais nuvežė. 
Susitikome prie traukinio. Ir

__ jo mama, ir aš verkėme ne-_
mažai. Dar prieš išvažiuo
jant Mišias buvome užpra
šę, kad greičiau grįžtų svei
kas. Mama jam įdėjo kryže
lį ir medalikėlį, kur buvo 
gavusi bažnyčioj per misi
jas.

Nemigo nakt s

— Ir dabar poterėlį su
kalbi?

— Kiekvieną vakarą — 
kad būtų sveikas, kad greit 
pervažiuotų.

— Kaip dabar gyvenate?
— Pragyvenimui užsidir

bu. Gyvenu prie jo tėvų. Abi 
su jo mama esaiųe susrū 
pinusios. Kaip ji laikosi die
ną, .nežinau — išeinu į dar
bą, bet naktį — verkia. Kai 
grįžome aną dieną iš stoties 
jį išlydėję, nemiegojome vi
są naktį, nei aš, nei mama. 
Išsivartėme lovoje protar- 
piais paverkdamos. Ir da-

‘ JAPONŲ” BOMBA OREGON

1 simiršti, pasijuokti. Kur ro-j varna, nes jis vos nesudegi- 
do karą, ten visai ne'nu, ne- no kluono, 
noriu žiūrėti tų baisenybių
Sekmadieniais nueinu bažny- 
čion pasimelsti už jį. Daž
nai pasvajoju, kaip bus ge
rai, kai sugrįš, kai neberei
kės jsfrn daugiau eiti, kai 
gyvensime kartu.

Planavo stoti į moterų 
armiją

Kai jo nėra čionai, buvau 
sugalvojusi ir aš stoti į mo
terų armiją, bet jisai su
draudė, nori, kad būčiau na
mie. Jam būsįą ramiau, kai 

.žinos kur aš esu.
— Ar patartumei Tamst:

, kitoms mergaitėms tekėt 
(ženyti3), jei jos žinotų, ka< 
busimasis vyras greit išei
į karą?

— Sunku pasakyti, be 
jos turi gerai, gerai apei 
galvoti. Gaila kai išeina ar 
timas draugas, sužieduotin s 
bet dar sunkiau išleisti vy 
rą. Mergaitės prieš tokia' 
vedybas turėtų labai apsi 
mąstyti. Atsiskyrimas ruda 
ro daug kentėjimų. Aš kr 
tik pamatau kareivį, vis pri
simenu armijon išėjusį vy 
rą”. K. J. Prunskis

(”Or*u(M" ▲cme teiepaaw.

Mrs. Marvtn Reeder, U. S. miškų tarnautoja, laiko ja
ponų padegamos bombos šukes. Padegamoji bomba buvo 
numesta pietų Oregon miške iš mažo lėktuvo, kuris ne
pažintas. Bombos skeveldros rodo japonų firmos ženklus.

BUY
UNITED STATES

DEFENSE

Motina, netekusi kantry
bės, nusiuntė Jonuką į toli
mą skautų stovyklą; gal ten 
geresnė drausmė. Praėjo mė
nuo, Jonukas grįžo pavyz
dingas jaunikaitis, visiems 
stengiasi įtikti; atsiprašo, 
jeigu ką netikėtai užgavo. 
Atmaina nepaprasta. Kas gi 
tokio atsitiko, kad vaikas 
pagrind'niai pasikeitė?

Jonukas, atvykęs skautų 
stovyklon, pajuto, kad jis 
nėra vienas tos skautų orga
nizacijos narys. Jam, pareiš
kus norą, kad trokšta būti 
(kautu, pastatyta sąlygos, 
kurios visus liečia. Dabar 
reikia rodyti daugiau man
dagumo, vengti melo, kas
dien gerą darbą atlikti. Gry
nai žmogiškais sumetimais, 
vaikas noriai pildo krikščio
niškus dėsnius. Jį dabar į- 
etatymai ne taip varžo, nes 
patinka.

Bažnyčia dažnai įsako pas 
ninkus. Žmogui jie nemalo
nūs, nes pats liuosą valia 
nenutarė jų laikytis. Ameri
kos prezidentas patarė, kad 
keletą kartų savaitėje pri
sieis visai tautai pasninkau
ti. Ir daugelis prie to prisi
taikė patriotiškumo dėsniais. 
Ar nebūtų laikas pagalvoti, 
ar dėl žmogaus čia, žemėje, 
gyvename, ar dėl Dievo ir 
sielos Išganymo? A.B.CJ.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
40 valandų atlaidai 
West Pullmane

Šv. Petro ir Povilo para
pijos, VVest Pullmane, ketu
riasdešimta valandų atlaidai 
pras'deda rytoj, sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., per sumą 10 
vai. ryto. .
. Pamokslus sakys: kun. P. 
Katauskas sekmadienio va
kare; kun. A. Zakarauskas 
pirmadienio rytą; kun. Pr. 
Lukošius pirmadienio vaka
rą; kun. J. Šlikas antradie
nio rytą, iš Sheboygan, Wis.; 
o kun. S. Petrauskas vaka
re.

Parapijos vaikučiai, sesu
tės ir kungai stengsis kuo 
iškilmingiau atlikti keturias
dešimta valandų pamaldas ir 
prirengti altorius kuo puoš
niau, tai visi parapijonai ir 
kitų parapijų žmonės kvie
čiami atsilankyti į pamaldas 
sekmadieni, pirmadienį ir 
antradienį, rytais ir vaka
rais, ir tokiu būdu pasinau
doti didelėmis malonėmis.

Kun. M. Švarlis, kleb.

Vakar palaidotas 
žuvęs jaunas lietuvis

Rugsėjo 13 d. 3 vai. ryto, 
George Gedeikį, 34 metų am
žiaus, gyvenusį adresu 4153 
So. Artesian ave., ištiko bai
si nelaimė darbe — “Tri
būne” spaustuvėje. Nuslydus 
diržui nuo einančio žemyn 
1800 sv. svorio popieros ru
tulio, jis krito visu smarku
mu ant pasilenkusio pečių 
ir galvos. Velionis nei žo
džio neištaręs paliko šį pa
saulį.

Velionis buvo gimęs Coal 
Center, Pa. Būdamas mažas 
išvyko su savo mamyte į 
Lietuvą. Aps:gyveno Šilalės 
parapijoj, Lašiškių kaime. 
Tenai užaugo ir mokyklą 
pabaigė. 1930 metais atvy
ko Amerikon pas savo tė 
vą Antaną į Chicagą. 193? 
m. susituokė su Alice Bur 
bulis, su kuria iki šiol gra 
žiai ir pavyzdingai gyvenc 
ir šeimynėlę auklėjo.

ši nelaimė velionio myli 
mai žmonai buvo perdaug 
sunki. Išgirdus apie nelai 
mę, griuvo apalptus ir dabar 
randasi kritiškoj padėty. Na 
šl&ičiais paliko Alice 6 me 
tų ir sūnų Gerald 3 metų 
Liūdi ir tėvas Antanas ir 
motina Teodora Lietuvoj 
taipgi trys švogerkos, jv 
vyrai, šeimos ir daugybė gi 
minių ir pažįstamų.

Velionis buvo malonus ir 
draugiškas. Turėjo daug 
draugų, kurie jo karstą ap
dėjo gėlėmis ir Mišių šv. au 
komis.

Kūnas iš namų nulydėtas 
į Nfekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. bažnyčią ir po gedu
lo pamaldų nulydėtas į šv 
Kazimiero kapines.

Grabnešiais buvo velionio 
draugai: S. Drukteinia, P. 
Tautkus, A. Petrulis, A. Rim 
kus, Ch. Šimaitis ir J. Vili
mas.

Laidotuvėms patar n a v o 
laidotuvių direktorius J. Liu- 
levičius. Koresp.

"Baubliu Seimą" 
Budriko programoj

Sekmadienį, rugsėjo 20 d. 
Eudriko radio ir rakandų 
krautuvės nuolatinėj sekma
dienio programoj išg rsitę 
pradžią įdomios dramos, pa
vadintos “Baublių šeimyna”.

Jau suėjo virš šimtas me
tų, kaip griuvo senatve gar
sus kitą kart Raseinių apy
linkėje ąžuolas Baublys. Sep
tyni vyrai vos tegalėdavo jį 
apkabanti. Kiek metų jis gy
veno, sunku tikrai pasaky
ti. Bandyta skaityti kamie
no rinčiai: suskaityta 700, 
o vidurys jau gerokai buvo 
išpuvęs.

Iš Baublio kamieno, abu 
galus lygiai nupiovęs, vidu
rį išduobęs Dijonizas Poška 
buvo pasistatęs savo sode 
trobelę. Joje gerdavo arba
tą ir eiles rašydavo. Paskui 
sumanė suvežti į tą trobelę 
visas senovės liekanas, ku 
rių žemaičiuose buvo pririn 
kęs ar pats .'š žemės iškasęs.

Ko toje trobelėje nebuvo! 
Senovės dievų, iš akmens iš
kaltų ginklų ir visokių pa
dargų ir papuošalų!

Tie visi daiktai tarytum 
kalbėte kalbėjo apie lietuvių 
senovės gyvenimą. Pastaty
tas trobelės viduje Perkū
nas, rodos, žvalgėsi, ar vi
sur žemėje tinkama tvarka 
viešpatavo, ar nereikia kur 
lietuviai subarti arba koks 
perdaug įniršęs žemaičių 
priešininkas žaibais apmal
šintų, o, rasit, liepti vėjams 
miškus įsiūbuoti, kad papu 
vusiais medžiais nedorųjų 
kryžeivių kelius užverstų.

Baublių gentkartes nėra 
suskaitomos, jos giminė yra 
prasiplatinus po visą svietą 
Neria vietelės, kurioje vieną 
arba kitą kartą nėra apsi 
gyvenus šaka šios garsios 
šeimynos.

Todėl bus visiems radio 
klausytojams įdomu išgirs
ti, kas veikiasi “Baublių Šei
mynoj” Chicagoje. Prade
dant šį sekmadienį per Bu
driko programą išgirsite pra 
džią šios dramos ir susipa
žinsite su jos nariais: tėvu, 
Teofilių Baubliu, motina A- 
gota Baubliene ir jų dūk 
rele Remunėle Baubliūte, 18 
metų mergaite.

Išgirsite kasdieninius nuo 
tiklus šios tikrai lietuviškos 
šeimynos, dž'augsitės jų 
'žiaugsmai9, verksite jų ne- 
aimėmis ir juoksitės iš sal- 
laus jumoro. Dnmą atvaiz
duos pirmos eilės artistai — 
ošėjai.

Juozo Budriko pastangomis 
.šgrsite šią dramą ateinantį 
lekmadienį Budriko radio ii 
rakandų krautuvės progra- 
noj lygiai 9 vai. vakare per
WCFL radio stotį. R.

Susirinkimas
Dr-jos “Lietuvos ūkinin

ko” susirinkimas įvyks sek
madienį, rūgs. 20 d. 1 vai. 
po pietų paprastoj vietoj. 
Prašome narių susirinkti, 
nes bus daug reikalų svars
toma. Nariai pasilikę su mo
kesčiais, prašomi užsimokė
ti. Fin. rašt.

ISGELBfiTI M O LEKTUVNESIO YOR KTOtVN SUGRĮŽO Į HONOLl'LU

(“Draugas" Acme teiepnou. 

Išsigelbėjusieji nuo paskendusio lėktuvnešio Yorktovvn sugrįžo pagelbiniu laivu į Ho- 
nolulu.

RYTOJ VARGDIENIU SESERŲ GUDOS PIKNIKAS 
AUSROS VARTŲ PARAPIJOS "ROTOS” DARŽE

Pelnas skiriamas dviejų Nekalto Prasidėjimo
Panelės Sv. Marijos kongregacijos seserų 
tremtiniu kelionės lėšoms padengti. Visus , 
Chicagos ir Cicero lietuvius katalikus prašome 
į talki. Piknikas prasidės 3 vai. popiet.
Rytoj, rugsėjo 20 dieną, Panelės Šv. Marijos kongre- 

Vargdienių Seserų G i 1 d o s gacijos seserys iš Hinsdale, 
piknikas Aušros Vartų pa- III., Tėvų Marijonų semina- 
rapijos “Rūtos” darže, West rijos, turėsite progos jas pa
sidėję. Prasidės 3 valandą matyti ir susipažinti. Tiki- 
po pietų. Visi ir visos Varg-1 masi, kad klebonas kun. J. 
dienių Seserų Gildos koloni- Dambrauskas, Vargdienių 
jų atstovai, kurie pasisky- Seserų Gildos dvasios vadas, 1 
rėt pareigas pikniko darbe, pasakys reikšmingą kalbą; 
nuoširdžiai prašomi pribūti bus ir daugiau kalbėtojų, 
laiku ir pasitvarkyti. Nežiū
rint, koks oras nebūtų, pik
nikas visvien įvyks, kad ne 
darže tai parapijos salėj.

visko, t'.k maloniai prašome 
lietuvius katalikus į jį kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti ir 

Visiems lietuviams katali- Parodyti gražų lietuvišką

kams, be abejonės, gerai ži
noma, kad šio pikniko pel
nas skiriamas dviejų Ne kai

CLASSIFIED ADS
HF.T.P WAXTET> — MOTERVS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” H KIA* WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

19? No. Dearborn Street
Tel. t RANdolnb ®488.®48®

HELP WANTED — VYRAI

PAPER BUNPLER8 — patyrę pa
geidaujami. 60 centų j valandų pra
dedant.

AV. A. JOHNS PAPER CO. 
2201 S. Union

MOTERYS reikalingos pakuoti rau
gintas silkes. 5 dienos j savaitę, šeš
tadieniais nereikia dirbti.

BFN<ON FISH CO.
652 W. Raiulvt'pli St.

CLASSIFIED
SAVININKAS LEIDŽIA PARDAVI
MUI LABAI NUŽEMINTA KAINA 
— už tiktai $4.200. 2 aukštų mūri- 
nj namų, 2 fletų po 6 bambarius. 
po antrašu — 2724 W. GLADYS 
AVE. Namas dabar išrenduotas ir 
atneša gerų jeigu, šildomas fornlso 
šiluma. Furnišiuoti kambariai. Įneš
ti tik $900 cash ir balansas ant 
lengvų išmokėjimų, ši kaina apima 
už viskų -—■ namų, biznj Ir visus 
Įrenginius. Veikite greitai.

M. J. KIRAS — REAI, ESTATE 
3251 So. Halsted St.
Phone: VICtory 03»»

NEPATYRĖ VYRAI reikalingi dirb
tuvėje už puge'blninkus. 70 centų j 
valandų pradedant. Matykite Mr. 
AVllliatns.

1024 VVEST 37TH ST.

PATYRĘ TOOL IR DIE MAKERS 
reikalingi. Gera užmokestis ir darbo

' sųlygos. Matykite M r. Walter.
AI.TO MANUFACTCRLNG CO.

I 1647 AVolfnun Tel. AVellIngton 7080

DARBAS ATDARAS dirbti STOCK 
RUIME. Turi būti suvirš 17' m. se
numo. Patogios aplinkybės, patenki
nanti a'ga. Proga jsidlrbti.

THE MANHATTAN SHIRT CO.
14 E. Jaekson Blvd.

VYRAI — nuo 45 iki 60 metų se
numo reikalingi prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Geros darbo sųlygos.

.AMERICAN BRUSH CORP.
UIS N. Franklin

OPERATORIAI REIKALINGI TUO
JAUS — 1x5 New Britain 6-splndIe 
automatlc bar and chucker; patyrę 
operatoriai: aukščiausia mokesties
rata užtikrinta tiems, kurie gali at
likti šj darbų.
THE COLONIAL PREMIER CO. 

466 AV. Supertor St.

VIDUR AMŽIAUS VYRAI 
REIKALINGI

Išmokysime prie gerų. apmokančiu 
darbų. Pastovūs darbai. 100% karės 
produkcija. Atsišaukite sekančiai —
2743 WEST 36TH PLACE
MAŠINISTAI reikalingi — kurie ga
li sustatyti bile kokios mašinos Į- 
rankius. Vyrai suvirš 45 metų se
numo pageidaujami. Telefonuokite:
AMBa-sfulor 2523.

KESKEL. HENDERSON CORP. 
6462 No. Ravcnsuood

SINGLE ST.AYERS 
STOKES & SMITH OPERATORES 
reikalingos. Pastovūs d e-bai g"-a 
užmokestis, atostogos su užmokesčiu 
duodamos.

FHARMACY PAPER BOX CO. 
S401 AV. Dlvts'on

MERGINOS — pr’e lengvų darbų 
dirbtuvėje relka'ln<-os. Patyrimas 
nereikalinga. Gera užmokestis ir 
pastovūs darbai.

'COLUMBIA ENVELOPF. CO.
345 VV. Hubbanl — 5th Floor

MERGINOS — 18 metų ar suvTrš 
prie lengvu "delivery" darbų. Proga 
išmokti bizni. Gyvenančios toli j 
pietus ar toli J vakarus.

I'HI.EMANN OPTICAL CO 
55 E. AVa.diinglon — llth Door

MERGINOS — 18 IKI 20 METU
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Die
nomis. Patyrimas nereikalinga. Pro
ga užsidirbti gerų algų dirbant ant 
"plece work".

EISENDR.ATH GI/OVE CO.
2001 Elston Ave. — 5th Floor

OPERATORES
Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias, 
kurios nori mokintis. Užmokestis lai
ke mokinimo.

PROTECTION PRODUCTS CO.
Al 5 No. Aberdeen

s M,DAINIŲ PAKERKOS Ir VYNIO- 
TOJO8. Pastovūs darbai. . Atsišauki
te Į — FLAVOVR CANDY CO., 314 
W Miinrrlor Street.

NEPAPRASTAS BARGENAS Wesf 
Pullman. Namas beveik naujas. 50 
pėdų platus ir 70 pėd-ų Ilgas. 2 
Storai su 4 kambarių flatais užpa
kaly. 2 fialai po 6 kambarius ant 
antro aukšto. Ąžuolo trimas. Tile 
sienos vonių kambariuose. Beismon- 
tas po viso namo. 2 mašinų mū
rinis garadžius. Kaina tiktai $15,800. 
Rarpnlnlgių įnešti $3.500. Matykit 
savininkų.

Mes turim Ir daugiau pirkiniu vi
sose dalyse miesto. Ofisas atdaras 
kas pirmadieni ir ketvirtadienj iki 
8 vakare. Kitomis dienomis iki 5.

JOHN PAKEL 
6816 8. AVestem Ave.

TeL Grovehill »3O6

VYRAI reikalingi prie abelnu dar
bų. Nuolatini darbai. Atsišaukite Į:
GREAT NORTHERN CHAIK CO. 

2500 W. Ogden Avenue

GENERAL FACTORY HELP — 
Vyrai suvirš 45 metų amžiaus, ku
rie yra patyrę prie “Container” 1S- 
dirbimo darbų, bet patyrimas ne
būtinai , reikalingas. Lengvi darbai. 
NATIONAL STEEL CONTAINER 
CORP., 6700 S. laelairc.

PAPRASTI DARBININKAI reika
lingi dirbti bresinš.e foundrėje. At
sišaukite j —

KAINER * CO.
7(41 VVest I exh:gton

GERAS BARGENAS
Vienu žodžiu, piknike bus Parsiduoda 2 šeimynų namas už la

bai prieinamų kainų, po ~ '

nuoširdumą prisidėdami prie 
taip gailestingo darbo tų 
dviejų tremtinių seselių. O,

5 kamba
rius. šeštas užbaigtas kambarys por- 
čiuje. Tolletai. vonios ir du kam
bariai beismente, 2 karų garadžius. 
Randasi 7039 Arteslan Ave. Maty
kit savininkų.

JOHN PAKEL
6816 S. Hislrm Ave.
Tel. Grovehill 0306

to Prasidėjimo Panelės šv. brol',u- se8u0’ Wek džiaugs
Marijos kongregacijos sese- mo bus, kada išgirsi, kad
rų tremtinių ir dargi lieta-' iau tos dvi seselės-vienuolės 
vaičių vienuolių kelionės lė- atvyks {ia i Amer ką' 
šoms padengti iš Argentinos I Prie progos, noriu primin- 
{ Ameriką. Kaip m a t o t e j ti, kad visi tie, kurie turite 
brangieji, tikslas šio pikni- j dovanų knygutes paėmė pla
ko turi didelę reikšmę. Tų | tinimui, malonėkite jas grą- 
dviejų seselių perkėlimas čia, žinti tiems asmen ms per

PARSIDUODA — medinis Cottage, 
linam aukšte 3 kimbariai, antrame 
aukšle 4 kambariai. Tikras barg nas 
už tiktai $2,200. Atsišaukite šeštad. 
ar sekmad. po adresu —

1413 SO. KARLOV AVENUE

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park Labai geri Įrengimai. PardavL 
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValier Nutow. 2200 W. 37th 8t~ 
Chicago, III., tel. LAFayette 6008.

PAGELBININKAI — jauni . vvrnl 
prie medžio išdirbimo mašinų. 
assemMers ir taipgi J shipping room 
už pagelbininkus.

8TORKLINE FURNITURE CO. 
4400 W. 26tli St..

MERGINOS REIKALINGOS — pa
tyrusios prie kleiavitno, išdirbimo 
leatherette nnvettles. fancy boxes ir 
t. t. darbu. Kreipkitės Į —
325 N. AVELLS ST. — 8TH FLOOR

Tel. Superior 6076

GENERAL FACTORY DARBAI 
Turi turėti gimimo j a'.iūdijlmus į 
Kreipkitės J —

REDMER SONS CO..
654 AV. T .akc Street

MERGINOS prie Counter ir Foun- 
tain darbu. Aukščiausia užmokestis, 
pilnas valgis ir un'formos. Sekma
dieniais nereikia dirbti.

CHICAGO HEALTH FOOD 
CENTER.

1® E. Van Ruren

MERGINOS reikalingos prie lengvu 
dirbtuvėje darbų. Turt būt suvirš 18 
metu amžiaus ir turi turėt gimimo 
Rūdijimų.

BREAVER 
6320 Harvard

AVAREHOUSE VYRAI 
Rpikalin'-i dirbti už trokerius, nuo
latini darbai. 57% centą* Į valandų,

Ikart-is ir ove'tlme. Atsišaukite ra
šydami angliškai laiškų Ir pažymėki
te savo amžių, svorj, kokios tautos 
kilmės Ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite la'S'ų sekančiai:

POSTOFFICE BOA 788 
Chicago, Illinois

VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko
kio amžiaus, kurie gyvena toli j pie
tus ar toli ) vakarus. Prie “Plck-up 
delivery” darbų. Nuolatini darbai.

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 E. AYasiiington — llth Floor

į Ameriką, daugiau negu rei
kalingas, bet būtinas. Taigi, 
jausdami, kad lietuviai ka
talikai ir šiaip geros valios 
prieteliai, šį reikalą supras, 
ir giliai savo širdyje įvert us, 
suvažiuodami kuo skaitlin
giausiai į Vest Side, ir pri
sidėdami prie d'delio labda
ros darbo. Užtat, visi čika- 
giečiai ir ciceriečiai, ypač 
vestsaidiečiai, Aušros Vartų 
parapjjiečiai, kaip tik šį rei- 

' kalą užvis daugiausia turė
tų paremti, nes šiai parapijai 
daug padėjo plačios Chica
gos gerieji mūsų klebono 
kun. J. Dambrausko priete
liai; tai būtų kaip ir atsily
ginimas ir parodymas cavo 
dėkingumo.

Vargdienių Seserų Gildos 
pirmas piknikas turėtų būti 
visų remiamas ir tuo atžvil
giu, kad arčiau susipažinti 
kokią rolę lošia ši naujai 
susiorganizavusi draug i j a, 
tikimės, kad į šį pikniką at
vyks ir Nekalto Prasidėjimo i

asmen ms 
pikniką, iš kurių esate pa
ėmę, dėlei geresnės tvarkos. 
Negrąžintos knygutės, skai
tysis parduotomis.

Dvasios vadas, kun. Juo 
zas Dambrauskas ir Varg
dienių Seserų Gildos nariai 
bei narės laukia visų. J. K.

AGENTAS n (kalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas tr 
išnešioti skaitytojams lalkrašč us. Pi
niginis atlyginimas lab 1 gėris Af- 
s šauk t ■ | "DRAUGO" RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakl-y Av *., Ch oa -o, III., 
arba pašaukite tel. CANai 8010.

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvendinu ur 
džiaugsmais. (K. Žiburys).

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

MAŠINISTAI (2), patyrę "Instru- 
ment” vyrai ar "model makers” 
reikalingi. Defense darbai. Galite 
dirbti overtlme, Jei tik norite. 
ARMOUR RESEARCH FOUNDA
TION, 3312 S». State Street (už- 
pakelyje). Matykite M r. Alsen ar 
pašaukite telefonu; VICTORY 6050

CUTTER GRINDERS — turi būt 
A—1. Tool room patyrimas reika
linga.
QUAUTY HARDVVARE & M ACH. 

CORP.
684® A Ravenswood

MILLW RIGHT Ir MAINTENANCE 
VYRAS reikalinga. Turi turėt pla- 
tlng shop patyrimo.

GRINWAI,D PLATINO CO. 
2550 W. 2lst St.

VAIKINAI prie abelnų dirbtuvėje 
darbų reikalingi. Atsineškite gimi
mo Rūdijimus. 60 centų j valandų. 
Atsišaukite pirmadienį 8 vai. ryto.

TRANSO ENVEIjOPE CO.
3642 N. Kini bąli Ave.

KELETAS VAIKINŲ ar SENESNIŲ 
VYRŲ reikalingi prie abelnų darbų 
blndery srityje. Matykite Mr. Frank 
Thomas.

GEOORAPHICAL PUBIJRH1NG 
COMPANY 

621 Plymnutli Ct.

VIRTUVĖJE MOTERYS
Tarpe 20 Ir 35 metų amžiaus la
vintis nuolatiniams darbams mokin- 
damosi kaip gaminti valgius pla
čiai žinomuose restoranuose. Paty
rimas nere*ka’lnga. Turi mokėt ang
liškai skaityti ir rašvti. Alga, valgis 
Ir uniformos laike mokinimo. Sek
madieniais ir šventadieniais ne-el- 
’-'o d’rhtl. Kreipkitės prie Miss 
Hintzmnnn tarp 8 Ir 10 vai. ryto. 
Ir tarne 2 ir 5 vai po piet.

STOUFFER’S RESTAURANT 
156 N. AVsbnsh Ave.

ELECTRIC COITi VVINDF.RS 
Elektros pataisymo ištaiga reikalau
ja keletą jaunų moterų dirbti Jų 
coli winding departmente. Pageidau
jamos nekurtos su patyrimo, o ki
tiems darbams patyrimas nereika- 
’inga. Aplikantes matysime kasdien. 
Matvkite Mr. Maraus.
THER ELECTRIC » MACHINE 
AVOFKS — f® So. Jefferson St., 
Tel. RANdotph 1125.

FOUNTAIN MERGINOS
Prie pilnos sr dn’les dienos darbų 
Jūsų aptellnkėte. Va'andas pasiren
kant pagal iū«u patogumo. Paty
rimas nereikalingo. Pradinė a'ga 
119 00 j savaitę dirbant pilna laikų. 
Uniformos duodamos ir Išvalomos. 
Atsišaukite J Jūsų arčiausi

AVALOREEN DRUG STORE 
1958 Irving Park. 5#7S AV. Madison 
1500 Morse Ave. 6300 Cottage Grove. 
7#O1 8 Hašated 31 E. Aitams

MERGINOS — reikalingos prie leng
vu dirhtuvėlp darbų: mšž’au kain n5 
metų senumo: 40 va'andų savaitė. 
40 centų Į valandų pradedant. Pa- 
tvrimas nereikalinga. Atsišaukite po 
9 vai. ryto J —
MASON A CO.. 1217 AV, Washlngton

PAKERKOS reikalingos — patyri
mas nereikalinga. Gera užmokestis. 
5 dienos ) savaitę. Valandos nuo 7 
ryto iki 2:30 vai. popiet.

DEER PARK RAKINO CO 
400 No. St. Tomis

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEER S

HELP AVANTED _ MOTERYS

NEPAT Y RUSIOS MOTERYS reika
lingo* dirbtuvėje už pagelbinlnkes. 
60 centų J valandų pradedant. Ma
tykite Mr. VVIIilame.

1024 VVEST 37TH ST.

U (H K SUNKI
1945 VVest 15'* Street

Urmo (wnoiesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

< n\|l’l I I I

U»V t\< I II l’IIriTni.H KP»n

I oWK*I m-aSini K PH1< F* 

i-hom i u'AYim

PLATINKITE “DRAUGĄ’

MERGINOS REIKALINOOS dirbti 
pilnų taikų Sc Iki $1.00 štore. Pa
tyrimas nereikalinga.

NEISNFR BROS.
4741 N. Lincoln Ave.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORftS 
reikalingos. Patyrusios prte vyrams 
sports wear Ir jacketa. 60 centų j 
valandų garantuoiama.

IiFEDERMAN MFG. CO.
SOS W. Monroe. Srd fAtor

11.......... 1 " a
MERGINOS — prie lengvų dirbtu

vėje darbu. Geros darbų satvgos.
AMERICAN RRU8H CORP.

1113 N. Franklin

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. Atsišaukite j

W. A. .IOHN8 PAPF-R CO.
2901 8. Union

MERGINOS
Prie Dirbtuvėje Darbų

Mainantis sblftų darbas. Nuolatiniai 
darbai. Rata 61 iki 65 centai ) va
landų. TVIRTOS merginos pageidati 
ja mos Turi mokėt rašyt Ir skaityt 
angliškai.

TRANSPARF.NT PACKAGE CO. 
9514 S, Morgan St,

/
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NORS IR LYNOJO, "DRAUGO" PIKNIKAS BUVO 
SĖKMINGAS

Tariame nuoširdų ačiū pikniko darbuotojams.
Sv. Antano "spnlka" pasižymėjo.
Atsižvelgus į trumpą, bet; Prie stalų tarnavo sekan 

sėkmingą “Draugo” Labor 'čios: M. Kudirka, Anelė Že 
Day pikniką per kelias va-'rolis, Cecelia Urba, Stepha- 
landas, tikrai galima Šaky- nie Urba, Christine Shlepo-
ti, jog, jei ne lietus, šių me
tų piknikas būtų buvęs sėk
mingiausias visoje istorijoje. 
Per kelias valandas Labor 
Day popietyje tiek biznio pa
daryta, kad, proporcionaliai 
imant, niekad nepadaryta 
daugiau. Visas tas pasise
kimas buvo užsitarnautas, 
nes milžiniškos jėgos buvo 
įdėtos, kad piknikas pasi
sektų. Daug valgio buvo su
pirkta ir bufetas buvo ge
rai paruoštas. Orkestrai grie 
žė. O didelė armija darbinin
kų laukė progos patarnauti 
visiems “Draugo” nuošir
diems prieteliams.

t). S. War bonai
Buvo daug tokių, kuri? 

manė, jog tikrai reikėjo ati
dėti laimėjimą U. S. War 
Bonų, nes susirinkusių tik
rai nebuvo tiek, kiek kitais 
metais, ir tikrai, jog, nebus 
tiek pelno, kiek kitais me
tais.

“Draugo” administracija, 
nepaisydama, kad nebus tiek 
pelno, bet vistiek leido lai
mėjimams bonus. Buvo ža
dėta, buvo skelbta, kad bus 
duodami bonai ir “Draugas” 
nepaisydamas fakto, kad 
daug daugiau būt pelno ki
tu laiku, darė taip, kaip bu
vo sakyta, garsintą.

Daug darbininkų
“Draugo” piknikui visados 

reikia nemažos armijos dar
bininkų. Jų suorganizavimas 
didžiumoj priklausė Broliui 
Vladui, ilgamečiui ‘Draugo’ 
piknikų rengėjui.

Virtuvėje su A. Vaišvilie
ne dirbo sekančios: Naujo
kaitė, Rudminienė, Runelie- 
nė, Šarauskienė, čepauskie- 
nė, Matuliokienė, Juodienė, 
Garbužaitė, Stoškienė, Šal- 
tienė, Sidabrienė, Okonienė 
Jackienė, Jucienė, Ežerskie- 
nė ir Zableckienė.

Pasimatysime Sekmad. 
Sunset Parke!
Kubaičiai atsisveikina su 
Sunset Parku!a

V. Kubaitis, kuris užlaikė ' 
Sunset Park piknikams dar
žą nuo 1936 metų, rengia 
Paskutinį Uždarymo Pikni
ką šį sekmadienį, rugsėjo 
20 d., nes išeina iš biznio ir 
persikelia gyventi į Willow 
Springs.

šiame piknike vienam ar 
vienai iš atsilankusių teks 
$25 Karo Bonas visiškai už 
dyką. Tikietai, duodami dy
kai. Taipgi bus duodami do
vanomis didelis lietuviškas 
sūris, bonka geros degtinės 
ir keisas skanaus Schlitz 
alaus.

Šokiams užsakyta gera 
orkestrą. Visiems užtikrin
tas smagus laiko praleidi
mas. Visi Chicagos ir apy
linkių lietuviai nuoširdžiai 
užkviečiami. Kas dar nega
vo tikietų, gaus atvažiavę į 
daržą. ' XX.

viez, Stella Pundinas, Mary 
Balanda, Joanna Lenckus, 
Loretta Zadis, Anna Banis 
ir Antikauskaitė.

Visoms nuoširdus ačiū už 
uolų pasidarbavimą katali
kiškos spaudos naudai.

Aiskriminėj dirbo sekan
čios: M. Kavaliūnaitė, Pr. 
Ivanauskienė, Barzdįenė, S. 
Pivarūnaitė, Pr. Vaitkaitė, 
O. Strazmeičaitė ir E. Mo
tuzienė. Joms nuoširdus a- 
čiū už parodytą darbštumą

Prie didžiojo baro buvo 
susirinkus visa armija dar
bininkų: Pr. Pumputis, J 
Zepaltas, C. Urnežius, V. Ku
likauskas, J. Atkočaitis, J. 
Kisielius, J. Brazauskas, Ge- 
staras, J. Količiu3, Ragai
šis, J. Miciūnas, K. Kudir
ka, A. Kancalskis, B. Lap- 
šinskis, Mike Petkelis, F. 
Paukštis, V. Paukštis ir L. 
Petkelis. Visiems šiems vy
rams tariame ačiū už mums 
parodytą nuoširdumą.

Ačiū Navickienei ir Jas- 
parienei už uolų pasidarba
vimą prie ratelio ir kitur.

Ačiū J. Lebežinskui, M. 
Daugirdai ir P. Sriubui, ku
rie darbavosi prie šoninių 
barų. Labai puikiai darba
vos.

Bridgeportas atėjo “Drau
gui” į talką pilnu stiprumu 
ir sekantieji pasidarbavo: J. 
Dimša, U. Gudienė, St. Trum 
pulis, O. Kazlauskaitė, J. 
Mačeikienė, Ona Milašienė, 
Dimšienė, Budrevičienė ir 
Sekleckienė. “Draugas” nuo
širdžiai dėkoja jiems už tą 
pasidarbavimą.

Nuoširdus ačiū Turskie- 
nei už pasidarbavimą.

Įvairiose vietos^ vestsai- 
diečiai daug atliko ir palai-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

YORKTOWN SUŽEISTIEJI GRĮŽO

("Uraugua" Aciue telephotoj

Yorktowp sužeistieji yra nešami ant neštuvų, kada jie 
pasiekė Hųnolulu.

kė talką prie šoninio baro. 
Sekantieji pasidarbavo: C. 
Druktenis, J. Stumbris, K 
Pilipavičius, I. Kryževičius,
A. Radzevičius, S. Fabijonas, 
J. Jankauskas, C. Boguslo- 
vas, E. Aleknienė, J. Zala
torienė, V. Jusevičienė, 'L. 
Danikauskienė ir kiti. Vi-

|siems “Draugas” taria nuo
širdų, lietuvišką ačiū už pa 

I rodytą nuoširdumą.
I

Prie parko pareigas ėjo 
sekantieji: P. Vaičekauskas, 
J. Armonas, A. Trakšelis ir
B. Trakšelis. Jiems “Drau
gas” taria nuoširdų ačiū už 
palaikytą gražią tvarką.

Iš Marąuette Parko ‘Drau
gas’ susilaukė pagalbos iš 
sekančių asmenų: J. Micke- 
liūno, A. Kardelio ir P. Gai
liaus. Ačiū nuoširdiems mar- 
ketparkiečiams už žymią pa
ramą. Ačiū ir ciceriečiams. 
V. Šemetulskiui ir M. Jona- 
vičiui.

Tariame ir visiems “Drau
go” draugams, kurie nesibi
jojo lietaus, ar keistesnio

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi 
sunkesnis.

Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas 

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

Ši firma turėdama 30 metų anglių 
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti 
kiekvieną.

Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

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

NENORINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — | 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI i

tUARCUTI^ <
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

♦ •
Vlenintilb lr Smagiausios 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!.

- VIENUOLIKTI MĖTAU -
8EKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. ] 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Westera Avenue 

* Phoae: GROvehill 2242
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oro, kad atsilankius į dien-' 
raščio pikniką. Taip, visi, 
kurie atsilankė į “Draugo” 
Labor Day pikniką, tikrai 
parodė, kad jie yra tikri 
“Draugo” draugai.

Tariame didelį ir nuoširdų 
ačiū Šv. Antaųo Savings and 
Loan Association už pasi
aukojimą atvykti į “Drau
go” metinį pikniką U. S. 
War Bonų pardavimui. Nors 
tik buvo kokioą trys valan
dos bonams pardavinėti su
virš trys tūkstančiai dole
rių buvo priimtą bonų pir
kimui. Tai daugiau kaip vie
nas tūkstantis dolerių kas 
valandą buvo praleista per 
pikniką U. S. War Bonams 
Manau, kad tai yra nepa
prastas rekordas tokiam pik
nikui. J. Gribauskas, su sa
vo malonia Šypsena, tikrai 
gražiai patraukė žmones ir 
mandagiai patarnavo susi
rinkusiems. Garbė Ciceros 
Šv. Antano Savings and 
Loan Association!

Taip, “Draugo” piknikas

%

J

Bridgeporto labdariai 
kviečia

Sekmadienį rugsėjo 20 d. 
Labdarių Sąjungos 5 kuo
pa, veikianti Šv. Jurgio par. 
rengia išvažiavimą į Labda
rių ūkį ir užkviečia visus 
atvykti. Vaišinsimės, dai
nuosime, šnekučiuosimės. 
Pirmas trokas išeis nuo 
Gudų krautuvės (S. Lituani 
ei ir 33rd str.) 10:30 vai. 
rytą, o antrasis lygiai 12 
vai. dieną. Važiuojanti pri
vačiais automobiliais, pra
šomi paimti kiek galima 
daugiau pasažierių.

praėjo ir dabar eina ruoši
masis prie kitų ir didesnių 
parengimų, prie koncertų, 
bankietų ir vajų. XXX

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DIDELIS IŠFAKDAVa-^AS MUSŲ 
MILŽIMUI  O STARO MIZ.IKA- 

LINIŲ INSTRUMENTU- 
PASINAUDOKI? PROGA DABAR 

KOL DAR NE1SPAKDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLU- 
TES su “cases” — >36.00, >37.60, 
>45.00 lr >76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR 6ANJOS — 
>6.60. >8.50, >12.50 iki >36.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00. 
>126 00 lr >150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — >12.00. SMlCE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS ir 
CELLO — >160. >3,00, >5.00,
>10.00 ir >16.00. Striūnos dėl vi
sų vlrftmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - >18.60, 
>23.50, >36 00, >60.00. PEDALS,
HI BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTU PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams, Trlūboms, Saiaphones, 
Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’8 MUSIC SHOP 
• 14 Maišeli St.. Chicago.

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

ISvržiojame 
po vl-ų 
Chicago.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.
MUTUAL ŲQUOR~CO. 

4707 So. Halsted St
Telefonas: BOULKVARD 0014

Sh«wiH‘W'u-,a"*

SIENINĖ POP1EBOS

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas 
j vienų valandų. 
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLĄUNAMAS
RitmaUrkit i ga).

vandeniu Ir U
piularj k lt | ią gal.
BSliavnn. Jum. j|
kainuna, gatnvM LAU.UN
viirtojimnl, tiktai • a»te
>2.98 ui sallcaą. Foną.

Hoor Sanders. 5n d|pną
L nserd Aljva............... u| ga|
TurpenUnan........ ............75 gJ(|

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

Glags — Brushes 
Popiera Sukarpoma Veltai. 

1917 SO. HALMTRD HTREET 
Phoae: CANaI 4H6fi 

Mes pristatom visur veltui

Susirinkimą'
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų Dr-jos pr’ešpik- 
nikinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 20 d„ 
2 vai. popietų Šv. Kazimiero 
akademijoj. Visų ARD sky
rių atstovų prašom dalyvau
ti susirinkime, nes tai bus 
paskutinis skyrių pasitari
mas prieš mūsų “grybų pik
niką”, kuris įvyks rugsėjo 
27 d., Vytauto darže.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Cicero. — Svarbus susi
rinkimas įvyks draugystės

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelė® 

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais paptto'tais arba 
eloth kotai parsidiiiiia nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <*99 HH 

vertės “elose out" kaina ............................................... ^>ZiZ..UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, <bl 4 Cfi
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................v*

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <£Q n C IL; <£1 C 7^ 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. iPAU.ė

FUR COATS, $75.00 vertės, *9Q
Parsiduoda po tiktai ........................................................ »Į>ZiO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC :r <CQ QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESRS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- C1 QQ 
da po tiktai ............................................................................

$15.00 vertės KOTAI, <*q ne
parsiduoda po tiktai ........................................................ ų>O. / O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parior 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovo*.
Natioaally advertiaed itema.

ALEX ALFSAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

POCAHONTAS, $n / c
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O. O □ 
GENUINE POCAHONTAS, nr
Pečiam* dydžio — Tikras Bargenas........... O./ O
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $jn C A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv. O U 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022 

l1^—  ■■■ 1,.,.^

71

Visų šventųjų sekmadienį, 
rugsėjo 20 d. 1 vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

Town of I^ake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės laikys menes nį susirin
kimą rūgs. 20 d. 2 vai. po
piet parapijos mokyklos ka
mbaryje. Valdyba

Manjuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5 skyrius 
laikys susirinkimą sekmadie
nyje, rūgs. 20 d., parapijos 
svetainėje. Skyriaus nariai- 
bendradarbiai prašomi atei
ti į šį susirinkimą. Valdyba

Jr

/
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Moterys bus mokomos 
mekanikos darbų

Kadangi jaučiama stoka 
vamzdžių, elektros ir kitų 
rankos darbų namuose dar
bininkų, todėl The Ameri
can Women’s Voluntary 
Services, Ine., ateinančią sa
vaitę mokins moterys šutai 
syti trubas (paipas) suga
dintas elektros priemones.

Tie kursai padės mote
rims savo namų apyvokoje 
būti mechanikėmis. Tuose 
kursuose bus mokoma mo
torų pataisymas, civilinis 
apsigynimas, pirštų nuo
traukų darymas, žemėlapių 
skaitymas, apsigynimo foto 
grafavimas, viešas kalbėji
mas ir kiti dalykai.

Du užmušti du sužeisti
Prie Cicero ave., Pulaski 

rd., 71 str. ir 76th str. yra 
statomas milžiniškas lėktu
vų fabrikas. Tai bus di
džiausias pasauly lėktuvų 
fabrikas. Vakar prie šio fa
briko statybos du darbinin
kai buvo užmušti ir du su
žeisti, kai krito nuo sienos 
cementas.

S

ATYDA!!

Budriko Rakandų, Radio, 
Jewelry Krautuvė dvejos 
lubos ir didelis beismontas 
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Karpetų užpirktų kada 
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash 
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių. z

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Budriko žymus Radio progra
mas iš VVCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama, 
dainos, orkestrą.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
QnAu/u±d 
Protection 
(or your

Užvakar Otto Eitel tam 
reikalui padavanojo ofisą. 
130 N. LaSalle str., ir šim
tai savanorių moterų jau 
įstojo į šiuos kursus.

Už jūrų kariams 
dovanos siunčiamos 
tarp spalių 1 d. ir 
lapkričio 1 d.

Stimson, secretary ofWar 
pareiškė, kad Amerikos ka
rių sveikata šiemet yra ge
resnė, negu bet kuriuo lai
ku. šiais metais karių ligo
ninėse 10 procentų mažiau, 
negu pereitais metais.

Jei kas norėtų siųs
ti kariams. esantiems 
už jūrų, Kalėdų dovanas, 
tai tuos dovanų pakelius tu 
ri išsiųsti tarp spalių 1 die- 

^nos ir lapkričio 1 dienos. 
Kalėdinių dovanų pakeliai 
neturi būti didesni kaip ba
tų dėžutės.

Kun. B. Urbos, 25 m., 
kunigystės sukaktuvės

Kun. B. Urba, Šv. Kazi
miero akademijos kapelio
nas, š. m. rugsėjo 22 dieną 
švęs dvidešimt penkių me
tų kunigystės sukaktuves. 
Ta proga rugsėjo 22 d., 9 
vai. Šv. Kazimiero seserų 
koplyčioje bus atlaikytos 
šv. mišios.

Pralaimėjo bylą
Trys advokatai iš Cook 

kauntės norėjo gauti $1,- 
714,682 už taksų rinkimą. 
Bet ši byla Circuit court 
teisėjo John Prystalski bu
vo atmesta.

Plunksnų Kaldras
PADAROME Ift JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materioią iš mūsų 
krautuvės— už tiktai g Į

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
FerankŲ, Draperiy, Viršutiniu 

Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778I

• Visas darbas ir prekės yra 
^pilnai garantuota.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūšy Įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi >5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų 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. Mozeris, Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

MERGAITES PAGROBĖJA Spulkose taupymai didėja
r J

i*'-' '/Sfig
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"Draugas” Acme telephoto'
Kathryn Batchelder, 23 

m., vaikų prižiūrėtoja, FBI 
įtariama pagrobusi keturių 
metų dukterį, turtingų tėvų, 
gyvenančių Pelham, N. Y. 
Batchelder tarnavo pas tur
tingus žmones ir iš jų rei
kalavo $30,000. Bet vaikų 
prižiūrėtojos (norsės) ner
vai neišlaikė ir grąžino vai
ką tėvams be reikalaujamos 
pinigų sumos.

Atdaros krautuvės 
pirmadienio vakarais

State ir Wabash gatvių 
krautuvininkai vidurmiesty 
susitarė laikyti pirmadienio 
vakarais atdaras, kad karo 
įmonių darbininkai galėtų 
vakarais nusipirkti reikia
mų dalykų, ši nauja prakti
ka bus vykdoma nuo atei
nančio pirmadienio, rugsėjo 
21 dieną.

Mokiniai dalyvaus senu 
daiktu rinkime

Labai svarbu kodaugiau- 
sia gauti seno metalo Ame
rikos karo produkcijai. Se
no metalo rinkiman bus 
įtraukti ir mokiniai. Rugsė
jo 30 dieną viešų mokyklų 
mokiniai pradės rinkti se
nus metalus karo produkci
jai. Seno metalo vajun bus 
įtraukta 465,000 mokinių.

Baudžia už greitą 
važiavimą

Pereitą trečiadienį teisė
jas Gutknecht nubaudė 250 
automobilistų už greitą va
žiavimą. Vieni gavo baudą 
$5.00, o kiti net $25.00 bau
dos.

Washington. Žmonės lie
pos mėnesį padėjo 88,176,- 
100 naujų taupmenųį Illi
nois apdraustas taupymo ir 
paskolos įstaigas, atsiekant 
viso tokių investmentų 
$210,194,800 sumoje, anot 
pranešimo iš Federal Sa
vings and Loan Insurance 
korporacijos, ši korporacija 
apdraudžia visus taupyto- 
jus iki penkių tūkstančių 
dolerių.

Illinois įstaigos laike lie
pos mėnesio davė namams 
paskolas siekiant $4,670,- 
100, o pereitų metų birželio 
mėnesį namams paskolų bu 
vo duota $4,664,600 ir lie
pos mėnesį $7,351,423. Ben
drai, Spulkų knygos rodo 
bai siekė tiktai $654,500.

Rasti trijų 
moterų lavonai

Užvakar Norman viešbu
čio virtuvėje, 1325 Wilson 
ave., rasti trys moterų lavo
nai. Rastas taip pat rašte
lis, kuriame rašoma, kad 
Mrs. Rita Van Steenberg, 
59 m., nužudžiusi savo mo
tiną Mrs. Christina W. 
Bauer, 87 m. ir savo seserį 
Miss Lena Bauer, 57 m. ir 
pati save nusižudžiusi. Pa
liktame raštelyje pažymėta, 
kad jos ir jos sesers buvo 
labai juoda ateitis, todėl to
kie dalykai čia įvykę. Raš
telyje Mrs. Van Steenberg 
dėl visų tų dalykų kaltina 
vyrą.

Policija baisų šį įvykį ty
ria ir ieško nužudymo ir 
nusižudymo motyvų.

Pusantro milijono 
moterų padės 
pravesti vaju

Dabar vyksta armijai oro 
kadetų vajus. Norima ko- 
daugiausia gauti lakūnų 
mokyklai kandidatų. Chica
goje ir jos apylinkėse pus
antro milijono moterų kvie
čiama padėti pravesti šį 
vajų.

Rytoj lietuvių 
demokratŲ piknikas

Rytoj, rugsėjo 20 d., įvy
ksta lietuvių demokratų die 
na. — piknikas Liberty 
Grove 83 ir Willow Springs 
Road. Šioje lietuvių demo
kratų dienoje garbės sve
čiu bus kondidatas į kon- 
gresmanus Raymond S. 
McKęough ir kiti žymus as
menys.

Kova su tuberkuliont
šiomis dienomis Chicago

je Edgewater Beach viešbu 
tyje posėdžiauja 400 delega 
tų, iš dvylikos vidurvakari- 
nių valstybių. Delegatai ta
riasi kaip sekmingau kovo
ti su tuberkuliozu.

Šių metų liepos mėnesį 
paskolos naujų namų staty
bai sieką tiktai $654,500. 
Paskolos namų statybai su
mažėjo, nes dėl karo prie
žasties statyba susitrukdė, 
dabar negalima gauti staty
bai medžiagos. Bet pasko
los namų pirkėjamas buvo 
$2,544,200 išduota.

Pasmerktas mirti už 
baisu nusikaltimą

Saginaw, Mich., pasmerk 
tas mirti Fred Littejohn, 33 
metų amžiaus, kuris prieš 
trejetą metų amžiaus pako
rė miške Margaret Doreen 
Pittman, 13 mėty .margaitę. 
Iš kart buvo mpĮiyta, kad 
mergaitė buvoį: toahikorusi. 
Prieš šešetą savaičių buvo 
sučiuptas, besidairant pro 
langus Fred Littejohn, ku
ris-prisipažino, kad jis pa
koręs mergaitę, kad ji atsi
sakiusi jo viliojimams. Tai 
irgi sužvėrėjusio žmogaus 
darbas.

Jei žmogus valdytųsi, tai 
tokių dalykų niekad nepada 
rytų ir nereikėtų užsitrauk 
ti gėdos žymės.

Visi dalyvaus seno 
metalo vajuje

Vakar miestas, County ir 
Chicago Park District pa
siūlė trokus vežti seną me
talą, kuris bus surinktas iš 
įvairių vietų. Taigi visi da
lyvaus seno metalo didžiu
liame vajuje.

______________  •
Gary apylinkėje lieyklose 

numatoma, kad neužilgo 
dirbs 4,000 moterų.

0ID G01DS rodoi •
NIKOTINO

ERZINANČIU SAVYBIŲ
(TARS AND RESINS)

bešališki Reader’s Digest tyrimai
Keičia Cigaretų Idėją Milijonuose!

Reader’s Digest gavo nepriklausoVną bandymų 
laboratoriją patikrinimui 7 vadžovaujančių

’ cigaretų—ir raportavo pasekmes savo liepos
mėnesio laidoje.
-įt Durnuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA ni

kotino!
ik Old Oold buvo MAŽIAUSIA Įrituojančių 

savybių (tars and resins)!
*

Pakeiskit—i lengvius, švelnius cigaretus— 
naujus Old Gold!

P. LOatLLARD COMPANY, EotablIobeO 1790

mu
X Juozas Poška, buvęs 

“Jaunimo” redaktorius, pa
šauktas Dėdės Šamo kariuo
menėn, dabar randasi Ft. 
McClellan, Ala. Sveikina vi
sus savo draugus, pažįsta
mus.

X S. Mickfinienei, gyve
nančiai Town of Lake, su 
šeima išvykus į Detroit, Mi
chigan, pasisvečiuoti, vagi
liai įsibriovė į jų namą ir 
padarė nemažai nuostolių. 
Tik grįžę namo pamatė, kad 
jų namą buvo aplankę pik
tadariai.

t .

X Mary Krasauskienė, sa
vininkė grožio saliono (bea
uty parlor) South Bostone, 
Mass., dabar vieši Chicagoj 
pas biznierius Linauskus 
West Sidėj. Ji yra tikra se-

— prezervuotų šiųmetinių 
grybų.

X Longinas Kučis, žino
mos Cicero veikėjos sūnus, 
praeitą trečiadienį išvyko į
kariuomenę. Rašo, kad šiuo didžiuotis. Vienas jų sūnus
metu randasi Little Rock, 
Arkansas. Su juo sykiu iš
vyko ir jo geras draugas 
Jonas Budrikas.

X Lapkričio mėnesį Chi
cagoj bus du seimeliai: Fe
deracijos ir L. Vyčių Chica
go apskričių. Vyčių seime
lis bus Ciceroje, o Federa
cijos seimeliui diena ir vie
ta neužilgo bus paskelbta.

X BilI Karpis, 4342 So. 
Paulina St., jau grįžo iš li
goninės, kurioj išbuvo kele
tą savaičių. Eina geryn ir 
jau pradeda pavaikščioti.

X Albertas Ribickas. sū
nus pavyzdingų vestšaidie- 
čių, užvakar tėvams ir sese
riai Emilijai padarė tikrą 
surprizą parvykdamas iš ka
riuomenės į svečius dvylikai 
dienų. A. Ribicko stovykla 
randasi Missouri valstybėj.

X Sofija Jurgaitė, žino
ma Town of Lake veikėja, 
girdėt, ruošias važiuoti į 
Pittsburgh, Pa., į Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
seimą.

X “Draugui” paskelbus į- 
amžinimą vardų lietuvių, tar 
nau j ančių U. S. kariuomenėj, 
S. ir O. Budaičiai, turintieji 
valgomųjų daiktų krautuvę 
adresu 2316 S. Hoyne Ave., 
pirmieji iš West Side įteikė 
savo sūnaus atvaizdą »r tru
mpą biografiją.

X Geraldine Masiokas, 
3144 S. Lowe Ave., rugsėjo 
19 d. minint 16 metų am
žiaus sukaktį, tėvai ruošia 
puotą, į kurią bus sukviesta 
jos draugės. Geraldine yra 
pavyzdinga mergaitė: pri-

suo Linauskienės. Viešnia į klauso Sodalici jai ir joj vei- 
Linauskams atvežė dovanų kia. Ji lanko Kelly High

School.

X Rapolas ir Valerija Zau 
rai, seniau gyvenę Chicagoj, 
bet vėliau nusikėlę į Madi- 
son, Nebraska, tikrai gali

— Holmer, 23 m., yra U. S. 
Air Corps ir tarnauja Indi
joj ; kitas sūnus — Kazimie
ras, 21 m., yra kariuomenėj 
Camp Roberts, Cal.,; trečias 
sūnus — Valerijonas, 26 m., 
mokslus eina Illinois univer
sitete ir dabar liuosnoriai į- 
sirašė į kariuomenę; ketvir
tas sūnus — Fabijonas, 24 
m., dirba defense darbe (A- 
merican Forge Co.). Tėvams 
paliko tiktai dvi dukterys: 
Lilian, 15 m. amž., ir Ruth, 
13 m. amž. Jie yra giminės 
Zaurams gyvenantiems VVest 
Sidėje.
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