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JAPONAI PLIEKIAMI SOLOMONS ZONOJ
NACIAI PABŪGĘ INVAZIJOS EUROPOJE;
IS JŪROS PAKRANČIŲ BELGUS PASALINA

RUSAI ATAKUOJA NA CIUS DIDELIAME MŪŠYJE

Savo keliu, okupuoloj Europoj
plinta sabotažas prieš nacius
LONDONAS, rūgs. 20. — j
Gauta žinių, kad nacių oku i
pacijos Įautoritetai įsakė
daugeliui belgų šeimų būti
pasirengusioms apleisti Ostendą. Naciai pabūgę, kad |
sąjungininkai tose pakran '
tėse gali sukelti naują in
vazijos bandymą, kaip jie
nesenai yra atlikę Dieppe ir
apylinkėse, Prancūzijoje.
Anot Reuterio, belgų ži
nių agentūra praneša apie
masinę gyventojų evakuaci
ją. Be to, Londonui praneš
ta apie plintantį visoj Eu
ropoj sabotažą prieš nacius.
Kai kurios belgų šeimos
iš Ostendo ir apylinkių jau
nukeldintos tolokai nuo pa
krančių. Kai kurios naciams

SPĖJAMA, KAD JAPONŲ DU KOVINIAI LAIVAI
ORINĖMIS BOMBOMIS SUGADINTI
Priešo laivynas atsimetė, bet
manoma jis pasitvarkęs grįš atgal

palikusios savo naminius
baldus ir kitus daiktus.
Prieš nacius sabotažas
plinta pačioj
Vokietijoj,
Čekoslovakijoj,
Jugoslavijoj, Olandijoj, Belgijoj ir
Danijoj.
Ypač išilgai angliško są
siaurio sabotažas smarkiai
įsigali. Pavyzdžiui nacių airportuose dažnai iš nežino
mos priežasties gaisrai iš
kyla. Dėl to, naciams yra
ko rimtai susirūpinti.

WASHINGTON, rūgs. 20.
— U. S. armijos didieji bom
bonešiai — skraidančios
tvirtovės, išblaškė japonų
kovinių laivų ir kruizerių
jėgas Soiomon salų zonoje
praeitą pirmadienį, pranešė
laivyno depai^mentas. Ma
noma, kad japonų du kovi
niai laivai bombomis suga
dinta.
Laivyno departamentas
komunikate pažymi, kad y-

Pranešta, kad Paryžiuje
__
‘v ,
»
..
.
f "Draugas" Acme telephoto)
naciai sušaudė 116 “komu
Dūmai kyla is kanuolių ekspliozijos ir ru sų kareiviai skuba pirmyn prieš nacius, kad
nistų teroristų”, kurie užsulaikius nacių veržimąsi į Stalingradą.
puldinėję vokiečių kariuo
menę ir okupacijos autori
tetus.
Vokiečių komendanto įsa
kymu Paryžiuje šeštadienį
■■
Gumos bus pakankama ir sekmadienį uždaryti visi
MADRIDAS, rūgs. 20. —
Naciai tvirtina, kad
teatrai ir kitos pramogų
Vatikano Laikraštis Osser
vietos. Be to, gyventojams
ir civiliniams
vatore Romano praneša, kad
paėmę Stalingrado
uždrausta apleisti savo na
Šventasis Tėvas Pijus XII
NEW YORK, rūgs. 20. —
mus sekmadienį nuo 4 :00 po
MASKVA, rūgs. 20. —
Prieš vokiečius jau kovo vakar priėmė privačion au
Gumos direktorius William
piet iki pusiaunakčio. Sako Sovietų karo vadovybė skel ja atvykusi ir Sibiro rusų
diencijon Myron Taylor, pre
M. Jeffers čia laikraštinin
ma, tas padaryta, kad ko bia, kad Stalingrado gynė armija. Jos dalis yra ir Vo
zidento Roosevelto persona
kams pareiškė, kad artimoj
munistai negalėtų turėti su jai su atnaujinta energija ronežo fronte, kur sovietai
lų atstovą.
ateity gumos bus pakanka
sirinkimų.
sukėlė
kontratakas,
kad
par
kovoja
prieš
įsiveržusius
Katalikų
sluoksniuose
mai kaip karo reikalams,
Komendantas savo atsi miestan vokiečius ir kai ku lengvinti Stalingrado gynė kalbama, kad atstovas Tay
taip civiliniams.
liepime tarp kitko pažymi, rios gatvės iš jų išlaisvin jams.
lor Vatikane užtruksiąs aJis sakė, kad skubotai da
kad Paryžiaus komunistai tos. Kelios vokiečių kompa
Raudonoji armija sukėlė pie pora savaičių ir po to
romi, planai greit pradėti
esą britų paperkami kelti nijos sunaikintos.
smarkias atakas prieš vo lėktuvu grįšiąs į Ameriką.
gaminti sintetinę gumą ži
suirutes ir triukšmauti prieš
kiečius Maskvos fronte ir
Nepaisant
to,
sakoma
so

nomais procesais ir šalia to
vokiečius okupantus.
vietų vadovybės pranešime, prieš suomius Leningrado
bus darbuojamasi sintetinę
Jugoslavijoj plinta parti vokiečiai kaskart vis smar fronte. Pranešta, kad suo Karo pramonėje
gumą kiek galima gerinti.
zanų kovos su naciais. Te kiau atnaujina atakas ir miai, labai susirūpinę, nes
Jeffers sako, kad Ameri
moterys išnaudojamos
nai partizanai kaltinami už vyksta žūtbūtinė kova mies jų frontan
sutraukiama
ką negalima nukelti nuo te
keleivinio traukinio sudau to gatvėse, kurios jau ir be daug rusų atsargų.
PEORIA, III., rūgs. 20.—
kinių. Be automobilių Ame
žymą. Toje nelaimėje dau to yra aptaškytos kovoto
Illinois
Darbo federacijos
Kaukazo fronte, anot so
rikos ekonomikoj gali kilti
giau kaip 70 asmenų žuvę jų krauju. Taip yra, kad vietų, vokiečiai artinasi į suvažiavime iškelta nusis
sąmyšis. Tas gi ne tik pa
ir iki 150 kitų sužeista. Iš Hitleris įsakęs būtinai pa Grozny aliejaus šaltinių lau kundimų, kad karo pramo
kenktų karą vykdyti, bet ir
Ankara, Turkijos, praneša, imti Stalingradą, nepaisant kus.
nėje moterys darbininkės iš
laimėjim#^ rtebūtų užtikrin
kad Jugoslavijos partizanai jokių nuostolių.
naudojamos, kad jos už ly
tas. Kaip automobiliai, taip
BERLYNAS, rūgs. 20.
paskutiniais laikais iš kaž —“■■““““““““
gius vyrų darbininkų atlie
civiliniai tltekai su farmų
(per vokiečių radijo). —
kur gavę daugybę ginklų ir
kamus darbus daug pigiau
produktais ftuolat turi judėVokiečių
žinių
agentūra
Brity
lakūnai
svaido
amunicijos.
apmokamos, negu vyrai.
ti. Darbiriihfkai su fabrikais
praneša, kad Stalingrade po
Britų radijo praneša, kad
Moterys šaukiasi teisybės,
turi turėfci lehgvus susisieki
4 fonu bombas
atkaklios kovos vokiečiams
Danijoj ir Olandijoj gyven
reikalauja lygaus su vyrais
mus.
pavyko užimti to miesto
tojai patrijotai daug veikia
LONDONAS, rūgs. 20. —
atlyginimo. Patirta, kad kai
Tautai parūpinti pakanka
prieplauką. Ta prieplauka
prieš nacius okupantus.
Anglijoje imta gaminti mil
kuriose pramonėse moterims
mai gumos yra milžiniškas
Iš Maskvos per radiją žiniškos orinės 4 tonų bom buvo rusų centras, iš kurio mokama tik pusė to, kiek
darbas, sako direktorius.
buvo nurodoma rusams kdpraneša, kad pačioj Vokie-j bos ir britų lakūnai jas jau
mokama vyrams.
Bet reikia aukotis. Jis kvie
rias
miesto
dalis
ginti.
Prie

tijoj gyventojai jau prade pavartojo orinėse atakose
čia visus su juo šiame dar
da nerimti ir kelti demons Karlsruhe ir Dusseldorfe, plaukos sritį užėmę vokie
BERLYNAS. — Vokiečių
be kooperuoti.
tracijas prieš Hitlerio reži Vokietijoje. Tik didžiausi čiai sapiorai su liepsnas karo vadovybė praneša, kad
mą. Anot Maskvos, prieš na bombonešiai su šiomis bom skleidžiamais aparatais.
vokiečiai užpuolę sąjungi
z
cius
demonstracijos
įvyku

bomis
gali
pakilti
nuo
že

Anglijos komunistai
Užimta prieplauka rasta ninkų konvojų Arktike ir 30
sios Hamburge, Karaliau mės.
griuvėsiuose. Visa aliejaus lajvų nuskandinę.
stato reikalavimus
čiuje, Dusseldorfe ir kituo
Pranešta, šiomis iš dausų refinerija su 146 tankais
MASKVA. — Kaukazo
LONDONAS, rūgs. 20. — se miestuose, kurie daug nu paleistomis bombomis sug sunaikinta. Tai atlikę ne ru
fronte žuvo gen. von Kleis
Anglijos komunistų partijos kentėję nuo sąjungininkų o- riaunami plieno ir konkreto sai, bet vokiečių lakūnai.
pastatai. Nukritusi ir spro
Anot radijo pranešimų, tas, Hitlerio karo mašinos
centralinis komitetas reika rinių atakų.
Hitlerininkai
tačiau
visur
gusi tokia bomba keletos visose Stalingrado dalyse svarbus krumplys.
lauja iš ministrų kabineto
prašalinti tris ministrus ir apsisaugoj a ir ginasi dauge kvartalų namus pakeičia vokiečiai darą pažangą, ne
paisant rusų priešinimosi.
du ambasadorius, taip pat lio suimtųjų sušaudymais. griuvėsiais.
ir kitus pareigūnus, kurie Kai kuriose vietose įvedama
WASHINGTON. — Kari
LONDONAS. — Keletas
“nesugeba kaip reikiant vy karo apgulos (vietoje civi
BUY
šimtų britų lėktuvų ataka nės vyrų konskripcijos di
kdyti karo prieš fašistus.” linių karo įstatymai).
UHITED STATES
DCFENSE
Visuose okupuotuose kraš vo Munichą. Svaidyta ketu rektorius L. B. Hershey pa
BONDS
AM O
MASKVA. — Čia atvyko tuose stovis aršėj<a ir kai
rių tonų bombos. 10 bom reiškia, kad iki 1943 metų
STAMPS
prez. Roosevelto atstovas kur naciams tikrai darosi bonešių negrįžo, pranešė oro galo U. S. armijoje bus 10
W. Willkie.
Jau karšta ir per ankšta.
milijonų vyrų.
ministerija.

PRANEŠA, KAD STALINGRADO GATVĖSE
ATNAUJINTOS KRUVINOS KAUTYNĖS

POPIEŽIUS PIJUS XII
PRIĖMĖ TAYLORĮ

Jie
prieplauką .

ii

Miu

EUROPOJE GALI
KILTI ANARCHIJA

ra galimybės japonų lai
vams susitvarkyti ir atgal
grįžti tikslu sukelti despe
ratišką kovą, kad iš amerikie
čių atsiimti strateginę Gua
dalcanal — Tulagi sritį, Solomons.

Be to, U. S. boįnbnešiai
iš naujo atakavo japonų įsi
tvirtinimus Gizo* saloje ir
Rekata įlankoje. Tenai ja
ponai turi bazes, iš kurių,
kiek žinoma, rengias ata
kuoti Guadalcanal.
Spėjama, kad išblaškyti
japonų karo laivai laukia at
vykstant lėktuvnešių, ka
dangi laivai kol kas nebuvo
apsaugoti koviniais lėktu
vais.
Artimiausioji ateitis pa
sakys, kokius tikslus turi
japonų karo laivai. Tik Aiš
kiai žinoma, kad japųpaį
stengsis atsikovoti Soiomon
salas.
• v•

LONDONAS, rūgs. 20. —
Anglijos ambasadorius Is
panijai Sir Samuel Hoare
kalbėjo Chelsea konservato
rių klube. Jis pareiškė, kad
šiandien dvi baimės Euro
poje vyrauja: viena baimė
yra ta, kad sąjungininkų
laimėjimas gali labai ilgai
užtrukti ir Europos civili
Komunistai skundžias,
zaciją visiškai išgriauti; ir
kita baimė, kad sąjunginin kad partija pažeista
kų laimėjimas gali Vokieti
SACRAMENTO, CM., il
joje sukelti sąmyšį ir anar
chiją ir iš ten anarchija ga sėjo 20. — International
li pasklisti visoje Europoje. News Service pranešt; ko
munistų partijos vadai rtuAnot ambasadoriaus, skur
siskundžia, jog jie . yra ęįadas ir badas gali sukelti ažeisti generalinio prokuroro
narchiją.
Tad sąjunginin
Biddle nuosprendžiu, *.. kad
kams reikia iš anksto pa
komunistų partija
aiękia
ruošti daug maisto ir turėti
smurto keliu nuverst) Ame
prirengtus laivus maistą ga
rikos vyriausybę. Tad tilo
benti. Be to, dar reikia tu
remiantis komunistai čia
rėti ir parengtus garnizonus
federaliniam teismui įteikė
tvarkai išlaikyti. Išbadėję
i peticiją, kad jų partijai bū
žmonės tik maistu bus įsą
tų leista įsikišti t į Harry
moninti ir numalšinti.
Bridges deportacijos reika
Savo rėžtu ambasadorius
lą.
pažymėjo, kad “sąjunginin
Peticiją pasirašo komu
kai pasiryžę būtinai karą nistų partijos nacionalinis
laimėti, kad ir šimtą metų pirmininkas William Z. Fos
priseitų kariauti.”
ter ir generalinis partijos

Kongresas viską
paveda prezidentui
WASHINGTON, rūgs. 20.
— Kongreso abiejų rūmų
bankiniai komitetai vakar
pripažino bilius, kuriais pre
zidentas autorizuojamas su
lyg savo pažiūrų stabilizuo
ti darbininkams atlyginimus
ir žemės ūkio produktų kai
nas ir tuo būdu pašalinti in
fliacijos pavojų.
Kongresas skubotai tuo
klausimu dirba, kad iki
spalio 1 d. suspėjus bilius
pravesti. Nes prezidentas anadien per radiją ir prane
šimu kongresui pareiškė,
kad jei tie klausimai bus
atidėliojami, tai jis pats,
prezidentas, imsis stabilizaIvimo priemonių.

sekretorius Earl Browder,
kurs nesenai išlaisvintas iš
kalėjimo.
Peticijoje apibudinama,
kad komunistų partija ne
siekia teikti pagalbą Brid
ge, bet darbuojasi savo nau
dai, kadangi
generalinis
prokuroras ją pažeidęs, iš
keldamas viešumon jos tiks
lą.

Japonija atšaukė
savo diplomatą
NEW YORK, rūgs. 20. —
Vokiečių radijo praneša iš
Tokijo žinią, kad iš Kubiševo, Rusijos, namo pasitari
mams atšaukiamas japonų
ambasados pirmasis sekre
torius Funso Miyakawa.

PLATINKITE “DRAUGI

DRAUGAS
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KAIP ATRODO ANGLIJOS EKONO
MINIS GYVENIMAS KARO METU

Pirmad'enis, rugs. 21. 1942

DVIEJŲ MAŽAMEČIŲ MERGAIČIŲ ŽMOGŽUDYS

SMULKMENOS IS VIDAUS DEPARTAMENTO

Karo metu Anglijoje nepaprastai žiūrimą j
ūkio gyvenimą, nes smarkiai sumažėjo im
portas
Pasikeitė gyvenimo sąlygos nėse Amerikos Valstybėse
Karas Angliją pastatė i
ake™ .^įna 17... ,
, , , .
. 19 bušelių kviečių. Kartais
tokią būklę, kad jos ūkis
....
.• . v
,
j i
*
u
Anglijoje vienas akeris zedaugiau produkuotų. Dabar
_
»
.
T,.
. ....
, .
- , mes užaugina 40 bušelių. Ki
Anglijoje vienas akeris at-1
°
tais metais Anglija gaus
neša tiek vaisių, kad tokių
2,500,000 tonų kviečių. Toji
rezultatų iš vieno akerio
_ .
.
iv' produkcija pasiekiama smul
nesti ne vienoje pasauly sa- f. .
„
kiais ūkiais. Septyni procen
lyje, kokie kad Anglijoje
tai anglų dirba ūkiuose.
gaunami.
Apie 40,000 mergaičių yra
Prieš karą Anglija turėjo išvykusių iš miestų į ūkius
("Draugas" Acme teiepnoto,
atsivežti 60 procentų mais- įr jog gauna į savaitę $8.40,
Edward Haight, 17 m., lš Stamford, Conn. (dešinėje
to ir tt., o dabar iš kitur o išlaidų esti apie $4.75. Bri
kuris prisipažino pagrobęs ir nužudęs Margaret Lynch 7
atsigabenama tik 30 procen tų autoritetas sako, kad bri
m. ir jos seserį Helen. 8 m., iš Bedford Center, N. Y. Prie
tų, šalia to, reikia nepamirš tų darbininkai farmose už
jo stovi Charles Flannigan, Connecticut valstybės polici
ti, kad Anglijoje gyventojų dirba 50 procentų daugiau į
ninkas.
skaičius padidėjo, nes keli valandą, negu Vokietijos
šimtai tūkstančių yra ame farmų darbininkai.
rikiečių karių.
2,500,000 tonų trasų

Kiek Anglijoje
dirbamos žemės

Prieš karą Anglija turėjo
12,000,000 akerių dirbamos
žemės.. Bet maisto reikėjo
atsigabenti iš kitur. Kai ki
lo karas ir ašies submarinai pradėjo smarkiai veikti,
tai maisto pristatymas rei
kėjo racionalizuoti. Anglijo
je žmones maisto tiek gau
na, kad žmonių sveikatingu
mas ne tik, kad nesumažėjo,
bet padidėjo, nes daug ma
žiau galvos skausmų, reu
matizmo ir kitų ligų bepąsi
taiko. Vadinasi maisto racionalizavimas išėjo į svei
katą.

Pustrečio milijono trąšų
Anglijoje buvo suvartota
per paskutinius dvylika mė
nesių. Ir tos trąšos buvo pa
sigamintos namie, nes sun
ku trąšą iš kiriir atsigaben
ti. Taip pat šių trąšų buvo
duota ir daržų savininkams,
kurie augina įvairias daržo
ves ir 3,000,000 — 4,000,
000 smulkių sklypų davė
$40,000,000 ir 60,000,000 pel
no. Anglijoje yra 2,300 koperatyvų klubų, kurie moki
na auginti kiaules ir tie klū
bai užaugina į metus 7,000
tonų bekonų,

Manoma, kad Anglijoje
po karo bus palaikoma da
Anglai dabar daugiau išge bartinė ūkio politika, kurią
ria pieno, negu prieš karą. privertė vesti karas.

Karui vykstant Anglija
dar padidino 6,000,000 ake Lėktuvai ir lėktuvai, o
rių dirbamos žemės, kuri
seniau daugiausiabuvo nau maisto stoka.
dojama ganykloms. Nežiū
Vokietija 1914 m. didįjį
rint to, anglai per pirmuo
karą pradėjo su 232 oro ma
sius šių metų šešius mėne
šinomis. 1914 m. buvo pa
sius 10,000,000 galonų pieno
dirbta 4,400 naujų lėktuvų.
daugiau gavo, negu prieš
Per visą didįjį karą Vokietrejetą metų (prieš šį ka- 1
tija pagamino 47,637 lėktų
rą). Dabar Anglijos vyrai,
vus ir 40,449 motorus. 1918
moterys ir vaikai išgeria
•
Z‘ i
m. pradžioje visuose fronšviežio pieno 28 procentais
tuose buvo 4,000 veikiančių
daugiau,] ųegu prieš karą.
vokiečių lėktuvų.
Anglijoj tikis
Per didįjį karą VokietijoKar p* yietu Anglijos vie
je karo pramonė smarkiai
nas akeris žemės bendrai kilo, bet žmonių reikalų ne
užaugina 34 bušelius kvie paisyta ir maisto produktų
/'
čių, o ktfT tuo tarpu Jungti- mažai tebuvo.
C* * . . . ' ♦

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Malonus balsas iš
Elizabetho

Kasyklų Biuras, pradėje
programą rasti visus gali
mus šaltinius svarbių mine
inlų ypatingai tų mineralų
kurie taip būtinai reikalin
gi apsigynimo pastangai. Dt
projektai jau tyrinėja Ap
palachian depozitus “man
gano” (manganese) Virgini
joj ir Georgia.
Alaskos aukso gamyba
1940 m. buvo aukščiausia
jos visoj istorijoj pagal Vi
daus Departamento Geologi
cal Survey. Aukso produkuo
ta net $25,375,000 vertės,
ta suma perviršija garsias
“gold rush” dienas.

1880 m. pradėta užrekorduoti aukso produkciją ir
rekordai parodo, kad iš Alas
kos aukso gauta iki $561,311,000 vertės. Amerika nu
pirko Alaską nuo Rusijos
1867 m. už $7,200,000.
Suv. Valstijų indijonai nėDR.

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Tauta, kuri nesirūpina sa
vo garbe, niekam neverta.
ra nykstanti rasė, pagal
(Schiller).
John' Collier, Suv. Vai. In
dijonų Reikalų KomisijonieADVOKATAS
riaus. Gyventojų skaitlinės
parodo, kad indijonų skai
WHITNEY E. TARUTIS
čius dauginasi greičiau ne
ADVOKATAS
gu bendras gyventojų skai
Centrinis Ofisas:
čius. Buvo laikas, sakė ko
3133
S. HALSTED ST.
misi j onierius Collier, kada
(Lietuvių Auditorijoje )
indijonai labai greitai nyko,
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
juos išbaigė kuras, ligos, gė
valandos vakare.
rimas. Šiandien yra 361,000
Telefonas CALumet 6877
indijonų Amerikoj. Visoj va
134 N. LA SALLE ST.
karinėj hemisferoj yra 30,- (Lmm 2014
Tai STA te 7K7J
000,000. Kada Columbus at
rado Ameriką indijonų Nau
A. A. SLAKIS
jame Pasaulyje buvo 11,000,ADVOKATAS
000.
7 So. Dearborn St.
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto i^ij 4 popiet.

EYEKY10BY

Kitomis valandomis pagal sutartį

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys!
BUY WAR BONDS

. ■ i

■

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
a t ^a k b mlngal ui
prieinamų kainą

PRIVATINĖS

PIANO

PAMOKOS

IOS F. BUDRIK

Ži-

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

KRAUTUVĖJE

Dorothy Davey

Senas Reporterius

Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

3241 So. Halsted St.

Gratuliacija jiems levičiams!

Mane 24 metų praktikavimas

Telefonas:

jūsų garantavimu
Kristaus atėjimas žemėn Optometrically
Philadelphia, Pa. — Vie
ALBERTO JONAS
Akių Specialistu
Calumet 4591
tos viengenčiai, Krištopas ir yra įrodymas begalinės Die Palengvina akių įtempimą, kuris
Mokinimo Tekniką.
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
DKL BADIO PATAISYMO
Emilė Žemaičiai, kurie adre vo meilės.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai
svaigimo, akių aptemimo, nervuoPASAUKITE:
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
D R E X E L 39 2 3
su 1201 Green St., turi pirso trumparegystę ir toliregystę.
TARDS 3088
maeilinį “leidžiu” grožio sa
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
lioną, rugs. 13 d. iš Elizabe PAMOKOS romas su elektra parodančia ma
LIETUVIAI DAKTARAI
žiausias klaidas. Specialė atyda at
tho, N. J., nuo Justinos Bu- Anglų Kalbos
kreipiama
į
mokyklos
vaikus.
Lietuvių Kalbos
nienės gavo sekantį laišku
Kreivos akys atitaisomos.
D3. P. ATKOČIŪNAS TaL YARda 3140
Knygvedystės
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 y.
tį:
▼ak. Seredomia nuo pietų, e NeStenografijos
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
dėlioj pagal sutartį.
“Dear Mr. and Mrs. K. že
Mašinėle Rašymo
Dmgely atsitikimų akys atitaiso 1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maičiai: We are having a
Aritmetikos
mos ke akinių. Kainu pigina kaip
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PHTAIKO
pirma.
Pilietybės
ir Penktadieniais
surprise: Silver Jubilee Wed744 VVest 35th Street1
<712 South Ashland At. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
MOKSLO* LAIKAS: '
ding Dinner Anniversary in
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir
honor of Profesor Joseph
Pirmadieniais, Trečiadieniais
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
Pirmadieniais tik 2-4
ir Šeštadieniais „
Žilevičius and his wife, SaŠventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
Amerikos Lietuvių
turday, Sept. 26, 1942, 8:00
TaL OANal 6969
Būkit Malonūs
P. M. at Lithuanian Liberty
DR. F. C. WINSKUNA5
Mokykla
DR. WALTER J. PHILLIPS
SAVO AKIMS!
Hali, 269 Second St., Eliza
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viena pora aklų visam gy
816 W. 33rd Place, Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
beth, N. J.
venimui.
Saugokite jas, leisdami
2158 VVest Cermak Road
Uegzamlnuotl Jas modemISkiausia
Ofisas ir Rezidencija:
“We would likę the honor
metodą, kuria regėjimo mokslas
Ofiso ML OANal 8346
gali sutelkti.
Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—9
2155
VVest Cermak Road
of your presenses at this
e
SS METAI PATYRIMO
Seredoj pagal sutartį.
DR.
G.
SERNER
pririnkime akinių, kurie pašalina
affair. Kindly inform us in
OFISO VALANDOS
rtų aklų (tanplnų, . .
Bea.: 7004 So. Fairfield Aveaoi
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bea teL: HEMloek 3160
advanee whether you shall
25 metų * patyrimas .
Dr. John J. Smetana
ANTRAS OFISAS
be present”.
Tel. Yards 1829
TaL YARdi 8848
2017
So. VVestern Avė.
' Pritaiko Akinius.
Ar K. ir E. žemaičiai da
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
TsL OANal 7171
Kreivas Akla
OPTOMETIUSTAI
lyvaus tame elizabetiečių pa
Ištaiso.
Nuo
8
vaL
ryto iki B vaL kasdteų
1801 So. Ashland Avenue
DANTISTAS
rengime, tikrai nežinau, nes
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 18-tos
felefi
: OANAL OKU, Cbloagc
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TeL ............ VIRglnia 1888
3401 SO. HALSTED ST.
pas juos šeštadienį didžiau
OFISO VALANDOS:
arti 47th Street
kampas S4th St.
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m.
sias darbymetis. Tad, ar gavaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Trečiad. lr BeStad. 8:80 a. m.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
DR. AL. RACKUS
iki 7:00 d m.
Seredoj pagal autartj.
| įime savo kostumerkas ig- Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
noruoti? Jei tas parengimas
Telefonas: HEMiock 5849
4204 Archer Avenue
įvyktų kitą kurią dieną —■ AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARU)
«*»e»
DR.
PEIER
T.
BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA:
ne bizniškoje “sttbatoje”, tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso taL VIRglnia 0036
TaL OANal 6188
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
ne tik jie, bet ir daug kitų
Residendjoe taL: BEVerly 8844
Trečiad. ir Sekmad., tik susitarius.
6757
So.
VVestern
Avė.
philadelphiečių važiuotų į EDR. S. BIEŽIS
OFISO VALANDOS:
J lizabethą, į tąjį gerbiamiems
OR. T. DUNDULIS
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žilevičiams pagarbos parenGYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutartį
2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR jCHIRURGAS
I gimą.
4157 Archer Avenue

48*

DR. C. VEZEUS

DR. GHARLES SEGAL

Ofiao vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. H
Trečiadieniais pagal an tartį.

“THAT LtTTLE OAME” - --N. S. F.

ftes. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehilI 0617
Offloe taL HEMiock 4848

-JSi-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

A«t>

in Tsb
MEAmumb

Ine Bmot
[ Nt«T door.
HAVE PlGuP.ED
OoTvutkT

Į MR.VouR BouTŪ

HAi AMD MAV E
FAKE& uP
A HAmo That
vhll 6FAT
HltA.—
rfk A OR»AT

u«»B, 6v»
SOMC vtFAMtM,
na

vmSN

eTHCrt Mitą.
i—

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Seštad. va
karais ofisas uždarytas.

3241 VVest 66th Place
Tel REPubllc 7868
TaL OANal 0867
Ras. taL: PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 VVest Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 u- nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal an tartį.
Office taL YARda 4787
Namų tai. PROspect 1930

DR. A. J. BERTASH
GYDYT0JA8 JE OHIRUROA8

Ofiso vaL t ano 1-8; nno 6:30-8 .-60

756 Wfi»t 35tfc Street

1913 So. .Halsted St

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos) .
Tel. MIDuay 2880

Chicago, UL

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
ir pagal autartj.
Sekmadimiaia taipgi pagal autartj. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,
telefonas SEEIey 0434.
TaL Cicero 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso TeL: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
Realdencija: 6600 So. Artesian Ava. 8 iki 4 popiet
7 iki 8 vakara VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
ir pagal autartj.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Nedėliomis nno 10 ik, 12 vai. dienų,
6 iki 9 vai. vakare

1821 So. Halsted Street

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Res. 1625 So. 50th Avenue
TaL Oicsro 1484

Kad

būtume

nuoširdūs,

mes pirmiausia turime būti
teisingi,

nes

pirma turime

turėti medžiagos, kuriai ga
TeL YARda 6981.
Res.: KENirood 6107.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS UR CHIRURGAS

REZIDENCIJA:

Vai.: 2—4, ir 7—9 vak.
Ketvirtad. Ir Nedėliomis snaitama

DR. STRIKOL’IS

Telefonu CANal 4706

lėtume taikyti

papuošalus.

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethej.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

(Lietuvis)
OYDYTOJAS LR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street
4146 Archer Avenue
OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Nuo
1—4 ir nuo 7—9 vakare
Rez. Tel. LAFayette 0094
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jeigu Neatsiliepia —
pagal sutartį
Šauk KEDzie 2868
Ofiso telefonas PROspect 6737
VALANDOS:
Namų telefonas VIRglnia 2421
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak,
Penkt., Seštad. 8:30 Iki 9:30 vak,,

bekmud. Fa^aj LuLaiiiuį

BEAUKITE “DRAUGI

*

>
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NAMINIS FRONTAS
Dabartinis karas palietė
visas pasaulio dalis. Kare
dalyvauja beveik visas pa
saulis. Mūsų sąjungininkai
— chiniečiai — stumia ja
ponus atgal nuo centro lini
jos tūkstančius mylių ilgio.
Mūsų kovojantieji vyrai ka
la abu galus tos linijos. Nar
šių sovietų sulaikymas už
puolikų nukreipė nacių lėk
tuvus nuo atakų Afrikos dy
kūmose. Mūsų laivai gabeno
Amerikos šautuvus, tankas
ir bombas į Afriką ir .Darbo
Dieną atžymėta daugiau 200
laivų nuleidimu į vandenį
ar pradėjimu būdavoti. Se
kamais metais dešimt syk
daugiau pabūdavosime.
Kad būdavoti šiuos lai
vus, kartu su tūkstančiais
šautuvų, tankų ir lėktuvų,
mums, ir Suv. Tautoms, rei
kalinga daug daugiau dar
bininkų, negu dabar turime.
Kada mūsų jauni vyrai pa
lieka karo darbus ir stoja
į armiją, jų vietas turės už
imti senesni vyrai ir mote
rys. Pabaigoje 1943 m. vie
na! iš keturių moterų — gal
viena iš visų trijų — tarpe
18 ir 44 metų amžiaus, bus
samdoma ir nors trečia da
lis jų mūsų karo industri
jose.
(
Milijonai darbininkų turi
būti išlavinti naujiems dar
bams, kad lakų pagaminus,
reikalingus ginklus mūsų
kareiviams. Juo daugiau
laiko gaišiname, tuo dau
giau priešas laimi. Laikas
ir darbo taupymas stiprina
vyrų jėgą ir mūsų kovojan
čią galybę. Todėl, kada militarinė pagarba atiduodama
mūsų karo herojams, pro
dukcijos kareiviai” užsipel
no viešo pagyrimo. 16 vyrų
ir 1 moteris gavo pirmus
“Certificates of Individual
Production” už patarimus,
kurie buvo geriausi iš 12,000
patarimų pagerinimui karo
reikmenų.

nikų tarp 18 ir 44 m. amž.
Aplikacijas reikia įteikti ar
čiausiam armijos rekrūtavimo ofisui. Aplikantai nepri
valo būti lėktuvų mechani
kai. Automobilių, “Diesel”,
sunk vežimų, traktorių ir
ūkių mechanikai gali leng
vai pritaikinti savo gabu
mus lėktuvų užlaikymui ir
pataisymui; šautuvų dirbė
jai, instrumentų gaminto
jai, laikrodžių darbininkai,
ir pan., gali būti vartojami
kaipo lėktuvų šarvininkai;
radio ir susinešimų vyrai
gali tapti radio operatoriai
ir mechanikai ir visokų rū
šių suleidėjai ir metalo dar
bininkai ras progos dirbti
prie žemės darbininkų.
Piliečių karo knygutė
Kad paaiškinti kiekvie
nam amerikiečiui, kaip jis
gali padėti laimėti karą,
Offce of Civilian Defense
išleido brošiūrėlę, “What
can I do?” Ji aiškiai atsa
ko į klausimus, kuriuos mes
visi savęs klausiame nuo
gruodžio 7 d.
Yra pirma sutrauka įvai
rių progų visiems dalyvauti
karo
darbe. Tūkstančiai
žiųomų prašė informacijų,

kaip jie gali naudoti pilną šinėlių gamintojai dabar ga
arba liuosą laiką.
mina ginklus ir karo pabū
“Kiekvienas vyras, mote klus ir jie gali pagaminti
ris ir vaikas Amerikoj turi tik trečią dalį reikalingų ra
ginklu įveikti Ašį”, sako šomųjų mašinėlių ginkluo
James M. Landis, OCD di toms jėgoms. Liekamą dalį
rektorius, išleisdamas kny turėsime gauti nuo Ameri
gutę. “Nereik liuoso laiko, kos biznio, valstybių ir mies
kad dalyvauti kare. Mūsų tinių autoritetų ir privačių
ginklai aplink mus visur, savininkų.
mūsų namuose, ofisuose, mo
Suv. Valstijų valdžia pirks
kyklose ir klubuose. Mes
rašomąsias mašinėles mokė
pradedame juos vartoti, bet
dama aukščiausią, vasario 1
tik pradedame. Nesenai EL
d., 1943 m., kainą. Jos bus
mer Davis, Office of War
perduotos armijai arba lai
Information direktorius, iš
vynui. Tas mašinėles val
leido pranešimą sakydamas,
džiai nupirks rašomųjų ma
kad “kaipo tauta mes tik iki
rinėlių pardavėjai veikdami
slėsnų šiame kare. Ši kny
Suv. Valstijų Iždui.
gutė mus įtrauks iki lie
t>
mens, jeigu ją perskaitysi
Dabar vyrai iki 50 metų
me ir veiksime”.
amžiaus gali stoti į armiją,
Knygučių “What Can I
bet jie turi parodyti: paDo?” galima gauti iš Office
liuosavimą iš drafto tary
of Civilian Defense, Wabos. Armija nenori imti nuo
shington, D. C., arba vieti
karo darbų prityrusius, se
nių Civilian Defense Board.
nesnius vyrus.

Rašomosios mašinėlės rei
kalingos ginkluotoms
jėgoms
Daug amerikiečių gali pri
sidėti prie karo pastangų
padedami valdžiai
išrišti
sunkią problemą. Arimja ir
laivynas reikalauja pusės
milijonų rašomųjų mašinėjlių. Amerikos rašomojų ma

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į -

Australijoje yra
apie 2,000 lietuviu
J Australiją pirmieji lie
tuviai atvyko dar 19 am
žiaus pabaigoje. Dabar Au
stralijoje ir gretimose sa
lose gyvena apie 2,000 lietu
vių, nors gyventojų suraši
nėjimo daviniai terodo jų
250 be trupučio (mat, dau
gelis lietuvių prašomi prie
kitų tautybių). Yra ten ir
viena lietuvių draugija, ku
ri turi apie 100 narių ir
klubą (Sidnėjuje).

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

Kq sako Berlynas
dėl Stalingrado

mūšių

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.

Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards
4908.

1024 WEST 37TH ST.

DARBAS ATDARAS dirbti STOCK
RUIME. Turi būti suvipš 17 m. se
numo. Patogios aplinkybės, patenki
nanti alga. Proga jsidirbti.
THE MANHATTAN SHIRT CO.
14 E. Jackson

Blvd.

VYRAI — nuo 45 lkl 60 metų se
numo reikalingi prie lengvų dirb
tuvėje darbų. Geros darbo sąlygos.
AMERICAN BRUSH CORP.
1113 N. Krankliu

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

PAGELBININKAI — jauni vyrai
prie
medžio
išdlrblmo
mašinų,
assemblers lr taipgi j shipping room
už pagelbininkus.

Berlynas sako, kad prie
Stalingrado kovos vyksta
lėtai, nes Stalingradas yra
gerai apginkluotas ir sus
tiprintas ir jų vadai su pa
sišventimu kovoja.

'

n...

i

..

. ,

Reikalingi dirbti už trokerlus, nuo
latini darbai, 57 H centai J valandą,
kartais ir overtlme. Atsišaukite ra
šydami angliškai laišką ir pažymėki
te savo amžių, svorį, kokios tautos
kilmės Ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laišką sekančiai:

POSTOFFICE BOK 788
Chicago, Illinois
VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko
kio amžiaus, kurie gyvena toli J pie
tus ar toli J vakarus. Prie "Plck-up
dellvery” darbų. Nuolatini darbai.
l’HLEMANN OPTICAL CO.

55 E. VVashlngtnn —

llth Floor

MAŠINISTAI (2), patyrę "instrument" vyrai ar “model makers”
reikalingi.
Defense darbai. Galite
dirbti overtlme. jei tik norite.
ARMOUR RESEARCH FOUNDA
TION, 3312

So.

Stote

PAMINKLAI
MATTZOLEJAI

2BNKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fll firma virė 50 m. tos
palloft ėeimon rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere
VVorkmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lovvest Prices.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIP K1T®8 PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnantan Ohamber of Oommeree.
MODERNI Ilvldlnė PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washlngton Blvd.
TeL ESTebrook 3645 .

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 V. vak.; Aefttad. ir Sekm. 9-fl vat

COUNTER MEN

Reikalingi. Taipgi 2 vyrai dirbti pie
tų laike. Patyrę ar ne, mes išmo
kinsime. Darbai "loop'’ ar north si
de krašte.
O’CONNELL’S
422 E. Grand Avė.

PATYRĘ "BELT SANDERS" rei
kalingi prie lengvų cubinet darbų.
Atsišaukite J
PREMIER MFG. CO.
25:14 S. Wotem Avė.

VAIKINAI — 18 METŲ AR VIRS

2559 W. 2lst St.

VIRĖJAI IR PORTERIAI
Patyrusieji. Aukščiausia pradinė al
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrimo prie apvalymo ir
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra '
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9
lkl II vai. ryte.
I

WILLETT CO.
I4tli — Plymouth Ct.

HELP VVANTED — MOTERYS

PARDAVĖJOS
28 iki 38 metų amžiaus.

Nuo
W.

F. WOOLWORTH
1301 S. Halsted

CO.

MERGINOS

Prie restorano, valgymo kambaryje
lr counter darbų. Aukščiausia pra
dinė alga. Gera darbo ateitis. NerŠIkia naktimis dirbti.
Atsišaukite
dntradienlais ar ketvirtadieniais nuo
9 iki 11 vai. ryte.
THE MARQUIS CO.
2652 W. Montrose

MERGINOS reikalingos prie leng
vų mašinos darbų. Atsišaukite po
8:30 vai. ryto,
PRINCIPAL DIE S STAMPING CO.
818

W. Erie St.

5th

. BUS- BOYS — WAITERS

FOUNTAIN

VYRAI

Dirbti dideliam West Side restora
ne. Patyrimas nereikalingas. Išmo
kinsime.

WAI/TER P. POWF.RS
>.3»6O W. Madison

OPERATORES

Patyrusios prie single needle mali
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias,
kurios nori mokintis. Užmokestis lai
ke mokinimo.
PROTECTION PRODUCTS CO.
615 No. Aberdeen

MERGINOS prie Counter ir Fountain darbų. Aukščiausia užmokestis,
pilnas valgis ir uniformos. Sekma
dieniais nereikia dirbti.
CHICAGO HEALTH FOOD
CENTER.
19 & Van Buren

-

MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Turi būt suvirš 18,
metu amžiaus ir turi turėt gimlm
liūdijimą.
BREWER
6320 Harvard

MERGINOS — reikalingos prie len
vų dirbtuvėje darbų: mažiau kain
metų senumo: 40 valandų savai!
40 centų j valandą pradedant, p
tyrimas nereikalinga. Atsišaukite
9 vai. ryto j —

DEER PARK BAKING CO.
400 No. St. Lošti.*

MERGINOS REIKALINGOS dirbti
pilną laiką 5c iki $1.00 Store. Pa-’
tyrimas nereikalinga.
NEISNER BROS.
4741 N. Lincoln Avė.

.MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vėje darbu. Geros darbą sąlygos.
AMERICAN BRUSH CORP.
1118 N. Franklln

NEPATYRUSIOS MOTERYS reika
lingos dirbtuvėje už pagelblnlnkes.
60 centų J valandą pradedant. Ma
tykite Mr. Williams.
1024 WEST 37TH ST.

MERGINOS

floor

Prie Dirbtuvėje Darbų
POWER MACHINE OPERATORES,
single needle, patyrusios prie siuvi
mo mat rasų ir sofų.
SI.EEP PRODUCTS CO.
629 W. Cermak Rd.
4th floor

MOTERYS reikalingos pakuoti rau
gintas silkes. 5 dienos j savaitę. Šeš
tadieniais nereikia dirbti.
BENSON FISH CO.

•

SINGLE

STAYERS

STOKES & 8MITH OPERATORES
reikalingos. Pastovūs darbai, gera
užmokestis, atostogos su užmokesčiu
duodamos.
PHA.HMACY PAPER BOX CO.
3401 W. Division

MERGINOS — prie lengvų darbų
dirbtuvėje reikalingos.
Patyrimas
nereikalinga.
Gera užmokestis lr
pastovūs darbai.
COLUMBIA ENVELOPE CO.
345 W. Hubbard — 5th Floor

55

E.

Vashingfon

—

llth

Floor

GENERAL FACTORY DARBAI

Turi turėti giynimo
Kreipkitės J —

raliūdijimus^

REDMER SONS CO..
654 W. Lake Street

Mainantis shiftų darbas. Nuolatiniai
darbai. Rata 51 iki 55 centai J va
landą. TVIRTOS merginos pageidau
jamos. Turi mokėt rašyt ir skaityt
angliškai.
TRANSPARENT PACKAGE CO.
3514 S. Morgan St.

1
PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:

652 W. Rarulolph St.

I MERGINOS — 18 metų ar suvirš
j prie lengvų "delivery” darbų. Proga
VYRAI REIKALINGI,
kurie yra ‘ išmokti biznj. Gyvenančios toli J
patyrę prie hemmer. Pastovūs dar pietus ar toli J vakarus.
bai.
Atsišaukite antradienį, Sept.
UHLEMANN OPTICAL CO.
22nd.

.

KISENDRATH GLOVE CO.
2001 Elston Avė. — 5tli Floor

MERGINOS ieikalingO8 dirbti prie MASON & CO., 1217 W. Vashingfon
lengvu dirbtuvėje darbu.
Pastovūs
darbai. , Patyrimas nereikalinga. At PAKERKOS reikalingos — patyri
sišaukite antradieniais. Sept. 22nd. mas nereikalinga. Gera užmokestis.
5 dienos J savaitę. Valandos nuo 7
REIJANCE INDUSTRIES
ryto iki 3:30 vai. popiet.
1035 S. Leavitt St.

THE MARQUIS CO.
2652 W. Montrose

REIJANCE INDUSTRIES
1035 S. I-eevltt St.

MERGINOS — 18 IKI 20 MED

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Dl
nomis. Patyrimas nereikalinga. Pri
ga užsidirbti gerą algą dirbant ai
"plece work”.

prie tavoro (frelght) išvežlojimo
darbų. Gera užmokestis. Atsišaukite
rytais.

pakalyje).
Matykite Mr. Olsen ar
pašaukite telefonu; VICTORY 6050
MILLWRIGHT ir MAINTENANCE
VYRAS reikalinga. Turi turėt plating shop patyrimo.
GRUiNWALd' plating co.

— GRII.L MEN

WA ĮTEKS — BUS BOYS

Street (už

_

EI

KEESH1N MOTORS
221 W, Roosevelt R<1.

STORKLINE FURNITURE CO.
4400 W. 2«th St..

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

PETRAS
KNISTAUTAS

fanto*. Sūnus. Marti, Antikės.
8ssm\ ftuogerlal, flvogerka Ir

NEPATYRĘ VYRAI reikalingi dirb
tuvėje už pagelbininkus. 70 centų Į
valandą pradedant.
Matykite Mr.
Williams.

PRUZIN FUNERAL HOME

MENIŠKI — VERTINGI

Dukterys,

HELP VVANTED — VYRAI

ADS

PAPRASTI DARBININKAI
reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis lr popieti
niuose shlftuose kaipo frelght loaders. Unijos mokestis. 67 H centai
| valandą.

Tel.: RANdolsh 94U-9489

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PETER TROOSI
MONUMENT CO.

Moteris.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
197 No. Dearbom Street

COUNTER VYRAI

Armijos Oro Korpusan rei
kalauja kvalifikuotų mecha

Nuliūdę

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

1VAREHOUSE VYRAI

Oro korpusas reikalauja
Mechanikų

Gyveno 3242 S. Tx>we Avė.
Chicago. III.
Mirė Rūgs. 19. 1942. 7 vai.
ryte. sulaukęs pusės amž:
Olmęs Lietuvoje. Kilo IS
Te'šių apskr..
Teisių parap.,
Rubažalčlų kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko ■dideliame nullfldlme
moterj Antaniną (po tėvais Malakauskaltė). dvi dukteris Amellją Ir Ceciliją
lr
žentą
Thomas Martin, sūnų Adolfą
Ir marčią Anelę, 4 anukus. se
serj Teklę Ir Švogerj Juozapą
Mlneikus, Švogerj Joną Ir Svogerką Bronlslavą
Malakaus
kus. Ir daug kitų giminių ir
pažjstamų.
Velionis priklausė prie Si
mono Daukanto dr-jos.
Kdnas
pašarvotas Antano
M. Phillips koplyčioje, 3307 S.
Lituanica Avė.
laidotuvės Jvyks antradlenj.
Rugsėjo 22, IS koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas J flv.
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sieląPo pamaldų
bus nulydėtas J flv. Kazimiero
kapines.
NuoSIrdžIal kviečiame visus
gimines, draugus lr pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.

CLASSIFIED

Mr. Valler Nutow. 2200 W. 37th SL,
Chicago, RI., tel. LAFayette 6098.

AOENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi t geras. At
sišaukite J “DRAUGO” RASTINĘ,
2334 So. Oakley Avė.. Ch'oato, III.,
arba pašaukite tel. CANal 8010.

Žmogaus vertė paeina ne
nuo to, ką jis turi, bet nuo
to, kuo jis pats yra..

Aleksandras Didysis pa
klaustas, kar yra jo bran
genybės, atsakė — “drau
guose”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

d b x n o x ■

at

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Publishcd Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
* Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 eents.
Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS

•M

ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius,

n Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Mė

lį

tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams
į
$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
p
-------- —
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
įrašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polerjnikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne

•

<

t

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

Amerikoj gimusių lietuvių kunigų, daug seserų vienuo
lių. Tai puikiausiai vaizduoja lietuvių ateivijos Ameri
kon religingumą ir troškimą, kad ir jų vaikai tokiais
būtų.
Tą patį galima pasakyti ir apie kitų profesijų žmo
nes. Jei tėvai rūpinosi duoti savo vaikams aukštąjį
mokslą, jie norėjo, kad ne tik jie būtų laimingesni ir
šviesūs, bet kad ir kitus lietuvius vestų gerovėn, kad
keltų juos ir kultūriniu, ir ekonominiu, ir politiniu at
žvilgiu.
*Tad, minėdami ir kunigų ir kitų profesijų pirmosios
ar antrosios kartos žmonių sukaktis, suprantama, svei
kiname juos nuoširdžiai ir iškilmingai, tačiau tuo pa
čiu kartu lenkiame savo galvas ir jų tėvams, kurie, ne
sigailėdami jų mokslui paskutinių savo sunkiai uždirb
tų centų, troško, kad visa jaunoji Amerikos lietuvių
karta būtų katalikiška, lietuviška, kultūringa.
Čia mes nukrypome nuo kun. Urbos jubiliejaus. Bet
dėl to patsai jubiliatas yra kaltas. Jis dėl savo kuklu
mo neleido mums apie jį daug rašyti, užtat mes jo ju
biliejaus proga ir kitus dalykus palietėme, kurie, mūsų
manymu, yra labai svarbūs.
Jubiliatui — ilgiausių metų! Tebūnie Aukščiausias
ir ateityje jam taip geras, kaip geras buvo praeityje.

Kun. B. Urbos jubiliejus
Užtikęs 1917 m. rugsėjo 22 dienos dienraščio “Drau
go” numery žinią, kad tą dieną buvo įšventintas kunigu
klierikas Boleslovas Urba, šiuos žodžius rašantis, jį vie
ną kartą susitikęs, priminė, kad šiemet minėsime jo
kunigystės sidabrinį jubiliejų. Juk reiks ir parašyti —
paklausiau.
— Žinai, redaktoriau, atsakė kun. Urba, jei rašysi ką
•' nors apie mane, tai parašyk tik tiek: kun. B. Urba gi
mė, mokėsi, prieš dvidešimts penkerius metus įsišven
tino kunigu ir dar tebegyvena. Ypač džiaugiasi tuo, kad
Dievas jam buvo labai geras.
Taigi, gerb. jubiliato prašymą išpildau. Parašiau tą,
ką jis norėjo.
Tačiau redaktorių pareiga yra rašyti pastabas. Dėl
to, gal jubiliatas nepyks, jei ir apie jį vieną kitą pas
tabą parašysiu. Proga vis tik reta. Kun. B. Urbos var
das yra plačiai žinomas. Tad, kaip gi nerašysi.
Pirmiausia paduosime keletą biografinių žinių.
Kun. B. Urba gimė šv. Jurgio parapijoj, Chicagoj,
1894 m. sausio 6-tą, Trijų Karalių dieną. Pradžios
mokslus išėjo Šv. Jurgio parapijos mokykloj, Bridge
porte. Vidurinius mokslus baigė Chicagos arkidiecezi
jos katedros kolegijoj. Kunigo mokslus įgijo Niagara
Fails, N. Y., kunigų seminarijoj. Kunigu buvo įšven
tintas Chicagoj 1917 m. rugsėjo 22 d., o rugsėjo mėn.
23 d. Šv. Jurgio bažnyčioj atlaikė iškilmingas pirmą
sias šv. Mišias.
Jubiliatas vikaro pareigas ėjo Dievo Apvaizdos ir
Šv. Kryžiaus parapijose. Pora metų klebonavo Šv. Juo
zapo parapijoj So. Chicago.
Tačiau jo palinkimas ir gabumai jį traukė prie mo
kytojavimo ir auklėjimo darbo. Dėl to, netrukus po įsi
šventinimo kunigu, jubiliatas buvo paskirtas prirengia
mosios kunigų seminarijos — Quigley profesorium, di
lesniam prie profesoriavimo prisirengimui buvo išsiųs
tas studijuoti į Katalikų Universitetą Vašingtone. Iš
ten grįžęs ir vėl daug metų profesoriavo Quigley semi
narijoj. Jis čia ir lietuvių kalbą sėkmingai dėstė.
Pastaraisiais keleliais metais kun. B. Urba yra Šv.
Kazimiero Seserų vienuolyno kapelionas ir šio vienuo
lyno vedamos mergaičių akademijos tikėjimo dalykų
profesorius. Be to, yra tos akademijos rėmėjų draugi
jos dvasios vadas. Turėdamas gražią iškalbą, būdamas
plačiai apsiskaitęs, laisvai ir tikrai gerai vartodamas
ir anglų ir lietuvių kalbą, šioms visoms pareigoms ju
biliatas yra labai kompetentingas ir naudingas. Eida
mas tas pareigas su pamėgimu ir atsidavimu, jis tuo
gražiai patarnauja ne tik šv. Kazimiero vienuolijai, bet
ir visai mūsų, lietuvių katalikų visuomenei.
Jubiliatas užaugo gausingoj šeimoj. Jo tėveliai, pla
čiai žinomi Urbai, praėjusiais metais minėjo auksinį
vedybos jubiliejų. Sūnus kunigas tada džiaugėsi savo
mylimų gimdytojų jubiliejine švente, šiomis dienomis
Urbai džiaugiasi savo sūnaus kunigystės sidabrine su
kaktimi. Tėvelių ilgas amžius yra lyg ir garantija, kad
ir sūnus ilgai gyvens ir auksinio kunigystės jubiliejaus
susilauks. To mes jam ir linkime.
Dar pažymėtina, kad kun. B. Urba dabar yra “se
niausias” iš Amerikoj gimusių lietuvių kunigų Chica
goj. Pirmutinis ir seniausias buvo kun. Jonas Kloris,
taip pat iš šv. Jurgio parapijos, tačiau jisai prieš pora
metų mirė. Dabar kun. Urba yra tuo “seniu”. Tai, ži
noma, skirtumo nesudaro, kur ir kada kunigas ar kitos
profesijos lietuvis yra gimęs. Svarbu tik mūsų, lietu
vių, istorijai ir ateičiai. Tai parodo lietuvių ateivijos
Amerikon susirūpinimą savo vaikų ateitimi ir, svar
biausia, visų lietuvių religine gerove. Kiekvieni tėvai,
rūpindamies išleisti sūnų kunigu, ar išauklėti lietuviš
kai vienuolijai dukterį, pirmoje vietoje turėjo galvoje,
kad mūsų tarpe ir katalikybė ir lietuvybė tarptų. Chi
cagos arkidiecezijoj šiandien jau yra kelios dešimtys

Čekų katalikų vargai

Pirmadienis, rūgs. 21, 1942

Lietuvių Kultūrinis Insti

tutas naudingą ir reikalingą
darbą dirba.
Jis išleido keletą vertingų
anglų kalba knygų apie Lie
tuvą, jų daug išplatino; su
organizavo stiprių bendra
darbių būrį.
Jau’paduota spaudai prof.
A. Senno anglų kalba para
šyta knyga apie gražiąją lie
tuvių kalbą, jos kilmę etc.
Tai bus dar vienas stam
bus įnašas negausingon an
glų kalba literatūron apie
mūsų tautą.
•
Šią įstaigą — Lietuvių
Kultūrinį Institutą įsteigė ir
ligšiol išlaikė A. L. R. K.
Federacija.
Nuo 1943 m. pradžios LKI
pats turės išsilaikyti ir sa
vo leidinius finansuoti. Rei
kia manyti, kad visuomenė,
įvertindama jo atliktus dar
bus ir suprasdama jo svar
bų vaidmenį ateity, teiks
jam visokeriopą paramą.
Tapkime LKI nariais rė
mėjais, platinkime jo išleis
tas knygas. Būtų sarmata,
jei dėl mūsų nerangumo tu
rėtų užsidaryti' naudinga kul
tūrinė įstaiga.

Inter-Allied Information Service rašo, kad naciai
griežčiausiomis priemonėmis draudžia Čekoslovakijos
kunigams steigti bet kokius centrus, kurie padėtų žmo
nėms dvasiniuose dalykuose. Tačiau, nepaisant didžiau
sių griežtumų, čekų parapijų visiškos kontrolės naciai
paimti nepajėgė? Nacių spaudimams katalikai vis dar
atsilaiko, nors šimtai katalikų kunigų yra uždaryti į
koncentracijos stovyklas. Katalikų Bažnyčios žymūs
vadai kenčia ir dvasinius ir kūniškus kankinimus, ta
čiau nacizmo užmačioms nepasiduoda. Nuo tų kančių
prieš metus laiko mirė ir kardinoias Karei Kaspar, Pra
gos arkivyskupas.
Naciai savo programoje turi užsibrėžę užimti^ kiek
galima į daugiau teritorijų ir taip pat išnaikinti krikš
čionybę' ir jos vieton pastatyti pagoniškąjį nacizmą.
Ta pačia proga primintina, kad Chicagos ir kitų Amerikos miestų katalikai rengiasi iškilmingai minėti
savo mylimo tautos globėjo ir apaštalo šv. Venceslovo
šventę rugsėjo 28 d. Dieną prieš tai, sekmadienį, visose
čekų bažnyčiose bus atitinkamos pamaldos. Tikintieji
maldaus Aukščiausiojo, kad palengvintų persekiojamų
Čekoslovakijos katalikų vargus, kad duotų jiems iš
tvermę ir kad pavergtasis čekų kraštas kuo greičiau
siai būtų išlaisvintas iš baisios pagoniškojo nacizmo
priespaudos.
. (Iš “Draugo” 1917, rūgs. m.
Maištas Suomijoj.... Suo
mijos mieste Vyborge, kur
yra stipri rusų tvirtovė, ru
sų garnizonas sukėlė riau
V-.... —............
šes prieš laikinąją Rusijos
vyriausybę. Nužudyta 80 oVietoje perspėjimas
ficierių, kurie mėgino suki
lėlius numalšinti... Su Kor“Tėvynė” rašo:
“Patartume Amerikos lietuvių komunistų lyderiams nilovu suimta 20 generolų.

SPAUDOS APŽVALGA |

apsigalvoti ir liautis įtarinėjus ir ardžius Amerikos
lietuvių vienybę, kurios šiandien taip labai reikia.
Žinokite, kad besinaudodami “komunistiškomis pri
vilegijomis” ir spaudos laisve, jūs galite skaudžiai pa
žeisti visą Amerikos lietuvių spaudą ir galite iššaukti
Amerikos vyriausybės agresingą nusistatymą prieš
visus Amerikos lietuvius!”

Kl.

Pranas

Vaitukaitis.

— Ciceroj per vasarą viešė
jęs klierikas P. Vaitukaitis
išvyko į seminariją So. Dakoton. Čia, Ciceroj, pas
Račkus apsigyveno studen
tas L. šimutis.

Po svietą pasidairius
9

Jei mano tavorščių tarpe
randasi tokių, kurie mėgsta
ant syk perdaug skystimė
lio paimu, visiems patariu
nuolatos savo kišeniuje tu
rėti cielų kavos grūdų, ku
rių užkramčius pranyksta
iš burnos skystimėlio kva
pas ir sunku esti pasakyti,
ar žmogus gėręs, ar ne.
Žiūrėkit, kas atsitiko su
Čaliu Išlaiduku, kuris buvo
pamiršęs įsidėti į kišenių
kavos grūdų.
Susitikęs savo pažįstamą
Išlaidukas užėjo į saliūną.
Po kelių sveiks ir dėkui jis
atsisveikino su pažįstamu
ir, sėdęs į savo automobilių,
patraukė namų link. Važia
vo, rodos, gerai, kaip įstaty
mai rodo. Ale vienoj vietoj
koją kažkaip labiau “užmy
nė gesą” ir... pakšt — jo
automobilius pasibučiavo su
kitu automobiliu. Tokiuose
atsitikimuose žinote kas bū
na: pirmiausiai būrys žiopsotojų, paskui policija, s t ei-"
šinas ir ant galo teismas.
— Kuomet tu paskutinį
sykį gerei? — teisėjas pak
lausė Išlaiduko, kuomet jis
buvo pristatytas pasiaiš
kinti.
— Ju anor, tai buvo se
nai, nei nepamenu, — atsa
kė Išlaidukas.
Bet teisėjas tam netikėjo
ir piktai sušuko:
— Netiesa! Už kelių žing
snių nuo tavęs sėdėdamas
aš jaučiu iš tavo
burnos
viskės kvapą.
— Tai ne viskė, tiktai
toks raugalas randasi mano
viduriuose, — bandė Išlaidukas įtikinti teisėją.
— Raugalas! — sušuko
teisėjas. — Ei, policemone,
liepk jam, kad papūstų.
— Kai pūstels Išlaidukas
poliemonui, tas tik atbulas,
ir... keberiokšt ant floro.
— Nuo raugalo kvapo
žmogus nevirsta nuo kojų!

— sušuko teisėjas. Už va
žiavimą girtam stovy trys
mėnesiai kalėjimo, teismo
lėšos ir atlyginimas pada
rytų kitam
automobiliui
nuostolių!
Galis lslaidukas, išėjo iš
teismo piktas, Kaip vilkas,
ir negalėjo sau dovanoti,
kad tą dieną buvo pamiršęs
pasiimti iš napaų cielų ka
vos grūdelių.

Mokyklai prasidėjus, Kaziunų Vytukas vieną vaka14, grįždamas iš mokyklos,
susitinka kaimynų pažįsta
mą burdingierių, kuris bu
vo žinomas kaipo statąs sa
ve labai
“apsišvietusiu”
žmogum ir dėl to niekad
neinąs į bažnyčią.
— Na, Vytuk, kokią šku^,
lę lankai?
•
•
— Parapijinę, — išdidžiai
atsakė Kaziūnukas.
— Parapijinę?! — nuste
bo burdingierius. — Ir tu
nori, kad sisterkos' tau tuš
čią galvą kunigišku mokslu
pripildytų ?
— Yesser, — atsakė Vy
tukas. — šimtą syk geriau
turėti pilną galvą, negu kad
tamsta vaikščioji su tuščia.

Burdingierius
pasijuto
lyg būtų kakročių praryjęs
ir, nieko nesakęs, nuėjo sa
vo keliu.

Willkie lankė rusų

farmas ir fabrikus
r

Willkie lankė rusų farmasr
Wendell Willkie penkioliką valandų pašventė Rusi
jos farmų ir fabrikų apžiū
rėjimui. Willkie stengiasi iš
rusų darbininkų sužinoti ką
jie galvoja apie karą ir ką
jie mano apie Jungtines
Amerikos Valstybes.
Willkie apžiūrėjo sovietų
farmas ir fabrikus prieš pasimatant su Stalinu.
Geros girnos gerai mala.

YOUR DIME’S IN THE NAVY N0W!
A DEMONfTKATioH
OF NAVAL U S ES
TbR, THIS PCMtRFUL
VVEAFON Dt VE LOPE D
By THE CIVILIAMS
Lop AMERICA
J

A 50^ STAMP 80XJ ENOOGH
FOEL OIL T6
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Į
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ONE HOOR,,—

’aTS” STAMP

Boy.S A

T MANOVVARŠ battle flag
• • • • OK A LIFE RiNO/-^.

War StampS
Bonds-’

WE*V6 JA? HUlJTiHG
[To ©O IN THE
LAlEoTlANS/

/375O BOMD\
SuyS THE MAJ-fc
TbPTioH oF oulhY
To PRoTtCTA
BlueJACKeT

FROM RiGORS
OP THE L)tXTWX\

J^y* helio' t«
Tojo, MAUS!

A *500 Bono C*375 £> >bu) vviu. Bu/
TW0 DEFTH BOMBS • • • • MAysC
THE LUCK/ ONĖS Tb PoT A SuB '
^ASIEEP IN THE DEEft
_ —-

z----- ---

/75**bu>s.
Tūio_ ,

fKA&MEHTATiON

< Bombs*

tN THE FAR. ,
<No(CTH.

Kun Boleslovas l’rba, šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
kapelionas, rytoj mini kunigystės 25 metų jubiliejų. Ilgiau
siu metu
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MELO FABRIKO VĖLIAUSI LEIDINIAI
Rusiškos “Vilnies” komu-peš, rašydama, kad Petras
nistai nepaliauja melavę, Daužvardis tebėra Lietuvos
mulkinę savo skaitytojus, ir konsulu. O jei Amerikos vai
tais pačiais savo melais kur dž’:os įstaiga skleidžia tokias
sto nepasitikėjimą Amerikos informacijas, kurios aiškiai
valdžios įstaigomis. Jie rė nesutinka su to šlamšto nu
kia, kad jie vieni yra “pat sistatymu, belieka tiktai vie
riotai”, “karo pastangų rė na išeitis: jis turi tuojau
mėjai” ir “alijantų vienybės apšaukti U. S. State Depar
ugdytojai ir sargai” — o tamentą “pro-nacišku” ir
visi kiti, kurie nesutinka su patraukti visus jo vadus teis
. jų Internacionalo veidmai man už “ardymą karinės vie
niška politika yra “pro-na- nybės” ir “sėjimą neapykan
tos prieš mūsų alijantę So
ciai”.
•
vietų Rusiją”.
Bet savo melagingomis ži
Jeigu minėtas Valstybės
niomis, kurios paneigia ir
nedviprasmiškai prieštarau Departamento sąrašas tei
ja Amerikos valdžios nusi sybę rašo (ir šios šalies vi
statymui, komunistai kaip si gyventojai — išskyrus ke
tik patys ardo tą vienybę letą komunistėlių ------ 100
ir kenkia karo pastangoms. nuoš. pasitiki savo valdžios
Tas šlamštas rugsėjo 11 įstaigomis), tai tenka tovad. numeryje Andrulis rašo: riščui Andruliui atšaukti sa‘Petras Daužvardis, buvęs' vo melą ir pripažinti, kad jo
Lietuvos fašistinės valdžios! teigimas, kad Daužvardis nėkonsulas Chicagoj, kiek lai- ra daugiau konsulu yra jo
ko atgal protestavo prieš paties suplanuota pikta fa
“Daily Times”, o dabar prieš brikacija. Bet tokio stebuk
“Daily News”, kad tie laik lo, kad komunistas redakto
raščiai pažymėjo, kad Lie rius atšauktų savo melą, pa
tuva, Latvija ir Estija su saulis turbūt niekad nėra
sidėjo su Sovietų Sąjunga girdėjęs ir niekad negirdės.
Jis rėkia, kad SSSR Lietu
vą ‘okupavo tokiu pat būdu.
kaip ir Hitleris’. Išeina taip,
kad SSSR prisijungė Lietu
vą kare ją nugalėdama. Tai
yra melas — negražus me
las. Bet ką darys vyras, juk
tik tokios ‘pareigos’ jam ir
teliko”.
Tovarišč Andrulis rašo:
“Petras Daužvardis, buvęs
Lietuvos fašistinės valdžios
konsulas Chicagoje.... ” Čia
tai tikras skandalas! Komunistų propagandos centras
c c- o
apkrauna savo batlaizĮ Andrulį visokiausia medžiaga,
bet, deja, neaprūpina jį fak
tais. O nesiskaitydamas su
faktais, “apšviestasis” ko
munistų redaktorius klimps
ta giliau ir giliau į savo me
lagysčių balą.
Andrulis rašo, kad Petras
Daužvardis yra “buvęs” Lie
tuvos konsulu. Reiškia, jis
dabar nėra konsulu.
Man rašant, ant stalo prieš
mane guli kopija “Foreign
Consular Offices in the Uni
ted States”, išleista U. S.
State Departamento, vasario
1 d., 1942 m. (Bile kas gali
gauti kopiją prisiunčiant 15
centų į Government Printing Office, Washington, D
C.). Ant 22 pusi. randame
štai ką:

“Chicago, Illinois: Petras
Daužvardis, Coneul, Date of
Recognition, May 17, 1937
For Alabama, Arizona, Ar
kansas, California, Colorado,
Idaho, Illinois, Indiana. Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Missouri, Mon
tana, Nebraska, N e v a d a,
New Mexico, North Daketa.
Ohio, Oklahoma, Oregon, So
Dakota, Tennessee, Texas,
Utah, VVashington, VVisconsin, and Wyoming. For Alaska, Havvaii, and the Philli, pine Islands.”
Dabar iškyla klausimas:
Kieno yra teisybė — ar bol
ševikų šlamšto ar U. S. State
Departamento? Jei Andru
lis rašė teisybę, tai VVasbingtono valdžia melagingai
informuoja Amerikos žino

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

.
mis
” ir
teise“defense
stamps” bond
$50.00
vertėt j *andži.ai8' Tsd.
27
Knygutės įžangos bilietėlių'.^ pra8om v,8ų »‘«1>»nky“ I
šių mėty piknikas
N.
...
.
i ARD pikniką.
platinamos visų rėmėjų po1
Įvyks rugsėjo 27 d., Vy žmones.
tauto parke. Tai ne bile pik
AR ŽINAI, KAD —
nikas, bet su dovanomis, už
Virtuvę ves ARD 6 skyr.
Kuomet buvo daromas
10c įžangos bilietėlį, svečiai iš Brighton Parko. Kas no
turės progos gauti dovano- rės skaniai pasivalgyti: vir- pirmas A. J. Valstybių gy
tinukų su grybais ir kitokių ventojų surašymas (cenzas)
erzino. Kad būt vieną sykį. skanėsų, lai atvažiuoja pik- 1790 metais, tai Virginia
valstybė turėjo daugiausiai
Bet taip per visą pamaldų nikan su geru apetitu.
laiką.
gyventojų, būtent 747,610.
“Barą” ves ARD 1 skyr. Dabar gyventojų skaičium
Kitas piktinantis pasielgi
C'Draugaa" Acme Ielephotoj
yra
mas vaikų, kurie turėjo už , iš Town of Lake. Jos eks- didžiausia valstybė
Šio milžiniško U. S. bombonešio B-17 įgulos jausmai ja ėmę du kvartalus ir labaiP61^®8 k moka mečius pa- New York.
ponų link išreikšti įrašu lėktuvo šone.
triukšmingai užsilaikė, net

ARD paskutinis

lų specialistą? Konsulo P |
Daužvardžto pareiškime iš
spausdintam Chicago Daily
ŠV. VALANDĄ
Times rugsėjo 2 d., štai kas
PRISIMINUS
rašoma:
Apie iškilmes Soldier Field
“Estonia, Latvia and Lithuania did not unite with “Draugas” No. 215 rašė, kad
Russia. These statės were visos iškilmės darė tokio įinvaded and occupied by spūdžio, kad sunku aprašy
Russia in 1940, from June ti; reikėjo pačiam dalyvau
15 to 17, by force of arms. ti ir matyti. Aš tą visą pa
in the šame manner as Ger tvirtinu, nes turėjau garbės
many invaded and occupied matyti iškilmes ir jose da
Czechoslovakia,
Denmark, lyvauti. Iškilmėse susikaupei
dvasioje matydamas tūks
Taip, nabagai komunistė etc.”
tantines minias, visokio am
liai, mes žinome, kaip jums
Ar šiame pareiškime gali
širdys skauda žinant, kad kas, išskyrus, žinoma, rusiš žiaus ir luomo, lenkiančias
P. Daužvardis kaip buvo, kus — “lietuviškus” komu nužemintai galvas ir atiduo
taip ir tebėra Lietuvos kon nistus — surasti nors ma- dančias garbę Sutvėrėjui, ir
sulu! Jūs jį nepripažįstat, žiausį krislelį neteisybės ? gavai įspūdį, kurio išreikšti
bet kad ta nelemtoji Ame Faktai kalba už save. Visas negalima.
rikos valdžia užsispyrusiai pasaulis žino, kokiu būdu
Per tas iškilmes du daly
dar jį pripažįsta! Neklauso Sovietų Rusija užėmė Lie kai verti papeikimo. Vienas
jūsų, ir viskas!
tuvą ir kitas Baltijos vai-’ — fotografų - pikčerninkų,
Grįžtant prie bolševikų stybes — savo kariuomenės kurie su savo išstatytais
aukščiau monstrancijos bakšmeižtų prieš konsulą Dauž- invazija, kaip konsulas rašo.
sais ir bėginėjimais ir žyb
vardį, mes norėtume taipgi Amerikos ir Anglijos vyriau
čiojimais su šviesa į akis
painformuoti Andrulį, kad sybės tokiu pat būdu įver
,
,
konsulas siuntė ne protes- tino Sovietų Rusijos smur ir celebrantą ir visus žmo
f
tus Chicagos laikraščiams, tą kaipo “an unprovoked and nes, šventai susikaupusius
bet klaidų atitaisymus, (žiū brutal act of military agrėkite Daily Times rugsėjo gression”, griežtai pasmerkė tėliai, kada susiprasite, kad
2 d., ir Daily Nevvs, 10 d.). ją, ir iki šiai dienai nėra at kada tik savo burną prave
Šlamšto redaktorius rašo, šaukusios tą savo pasmer rkit, tuojau įkišat savo ko
ją i jąkad konsulas “negražiai me kimą.
Eduardas J. Kutaitis
Ak,
jūs
biedni
komunislavo.... rėkdamas, kad SSSR

Lietuvą okupavo tokiu pat
būdu, kaip Hitleris.”
Melas, tai melas, tik kur
tas melas: ar pas konsulą
ar pas Andrulį, visokių me

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

(vaišinti. O kur nepasisuksi,
i rasi įvairių skyrių iš visų
. parapijų koncesijų su už-

Skaitytojų Balsai

ir per palaiminimą juokus
krėtė, iš ko daugelis pikti
nos.
Ateityje panašūs dalykai
turėtų būti rengėjų praša
linti. Kad ir tas nemalonu,
bet teisybė.
Ten buvęs

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

DIDELIS IŠDARDA Vl_.A8 MUSŲ
MILŽINIŠKO 8TAKO M U ŽIBA
LINIŲ - INSTRUMENTŲPASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAJ, TROM
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUTES su "cases” — $35.00, $37.50,
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6 50. $8.60, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 lr $150.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININ1AMS BASAMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 lr $16.00. Striūnos dėl vi
sų virSmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.60, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass lr "re«d" Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Trlūboms,
Sazaphones.
Smulkoms lr Oultarams.

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė
I aliai

geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais
cloth kotai parsldultla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
SS

$100,000 STOCK LI0UIDA1I0U PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO (7(7
vertės “close out” kaina .................................................. i|>hh«UU
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP
>14 Mazwnll St.. Chicago.

<£ 1 A Cf|
..........................

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <t«Q «7C :1_:
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo..
U IKI

7S

v

FUR COATS, $75.00 vertės,
'
C9Q flfl
Parsiduoda po tiktai ............................................................

WHOLESALE

I

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų CROC S- <CQ O C
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina
11 ųiu.ov

LIQUOR
ĮSTAIGA

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <tjl QO
da po tiktai .................................................................................
$15.00 vertės KOTAI,
<kq rjr
parsiduoda po tiktai ........................................................... 3

Uveitojame
po vl.-ą
Chicago.

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

PRIEINAMOMIS

GABEL’S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

REMKLTE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
N. KANTER, sav.

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 —

MUTUAL LIQUOR~CO.
4707 So. Halsted St.

WHOLESALE

Telefonas: BOULEVARD 0014

FURNITURE
BROKER
Dinlng Room Sete — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigeratore —
Washers — Mangels — and
Stove*.

Nationally advertised items.

THE VILIJA COAL CO.

SIENINES POPIEROS

ALEX ALESAUSKAS and SONS

3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAVETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Apdengia su vie
nu kotu. . . na ūsas,
J vienų valandą.
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — 8VECIUO8E —!
AR VAZINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCtTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
” • -• P
Vlenintėlla Ir Smagiausias
Vakarini* Lietuvių Programai

I

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vaL|
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Canal 8887

WHFC-I45O kil.

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehIU 2242

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
■sr

«S YRA PLAUNAMAS
RamnlUyklt 1 gal.
«u
vandeniu
Ir
pmlaryklt t H gal.
maliava. Jum. JI
knlnnno,
ratavaa
vartojimui, tiktai
$*-M til sallon*.

Floor Samiem.... g |.M ui d|pn<
Unaeetl Alyva..................(|j|

Tiirpentlnas.................... 75 ui

B E R L A N D’ S
PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Brusheg
Poplera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANal 48«fl
Mes priatatom visur veltui

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin,
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
$n / r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.03
GENUINE POCAHONTAS,
$p cr
Pečiams dydžio — Tikras Bergenas...........
O. z O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A C/7
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU

5332 SO. LONG AVĖ.
Si;

TEL. PORTSMOUTH 9022

-........... -

&
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Chicagietis kareivis paspruko iš
vokiečių nagų Egipto fronte

PIRMOJI KlMETft W. A. A. C.

w
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Kaip pabėgęs bankininkas
buvo sučiuptas

Sudaužytų tankų krūvos, eilė kapų

Savario Ariani iš Chicagos pabėgo

Egipto smiltynuose.

prieš vienuoliką metų, o tik šiemet

Su visu atydumu yra se
kami karo frontai, nes juo
se tarp šiurpių vaizdų, kar
tais randi linksmesnį mo
mentą, ypač tada, kai ma
tai, kad Amerikietis karei
vis “apmovė” vokietuką ar
japoną.

Keturios mailos už
vokiečių linijos
Čia vaizdelis iš Egipto
fronto, kur smiltynuose vy
ksta smarkūs mūšiai. Joseph
“Buzz” Frank, chicagietis
pasakoja, kaip jis Egipto
fronte paspruko iš vokiečių
nagų. Frank, kuris dabar
radasi Cairo mieste, sako:
— Aš, britų kapitonas ir
jo palydovas išvykom su
jeep (greita kariška maši
na) apsižvalgyti prie Quattara Depression, sparne
nuo Alamein linijos. Mes pa
matėm šokinėjančius smil
tynuose gyvulėlius, norė
jom prie jų priartėti. Staiga
pamatom vokiečius. Jie pra
deda mus šaudyti, vejasi sa

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.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591
t?t

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

Bankininkas paskutinį kaYtą praveria duris

< "Draufa«” Acme telephotoi

Emilie Lee Shek sveikinama col. Arthur V. McDermott
Kitas Chicagiečio nuotykis
Nevv Yorke po priesaikos, įstojus į moterų pagelbinės arsu vokiečiais
■ mijos korpusą. Ji vyks į Fort Dės Moines ruoštu? oficierės
Kitą kartą Frank irgi tu ■ laipsniui.
rėjo lucky, kada vokiečiai i--------------------------------------------------------------pradėjo veržtis pirmyn šių
metų rugpiūčio mėnesį 31
dieną. Šiuo kartu su Frank
ant kelnelio buvo William
Riegelman, buvęs Nevv Yor
ke advokatas. Frank apie šį
Pereitais metais Jungt.
Pasirodo, kad Amerikie
nuotykį pasakoja:
pereitais
— Nuo kalnelio mes ma Amerikos Valstybėse ne čiai daugiausia
tėm vokiečius. Jie pradėjo paprastai daug buvo pada metais važinėjo privačiais
stumtis pirmyn, kulkos tik ryta privačiais automobi automobiliais. Karo sąlygas
švilpia. Aš ir Riegalman bu liais kelionės mailių. Gal, nebeleis tokių didelių auto
vom priskirti prie 7th Ar- būt, niekam neateina į gal mobiliais “spacerų”.
(mored Division. Mus vo- vą, kad pereitais metais
I kiečiai pastūmė atgal, bet ■ Amerikos žmonės automo| tuojau pradeda veikti visu | biliais išvažinėjo 501,000, Jaunuolis apkumš'smarkumu britų karo ma 000,000 “keleivinių mailių”.
čiavo lango
šina. Vokiečiai' vėl atstum Traukiniais žmones išvaži
ti atgal į senas vietas. Aš nėjo 29,435,000,000 keleivi daužytoją
turiu pasakyti, kad britai nių mailių. Stritkariais išva
kovojo kaip liūtai. Kada žinėta 27,620,000,000 ir au
Michael O’Donnell, 16 m.,
mes pamatėm savus lėktu tobusais 25,651,000,000 ke
buvęs katalikų jaunimo or
vus, didingai skraidančius leivinių mailių.
ganizacijos boksininku, de
padangėmis ir mušančius
fense darbininkas, valgė res
priešą — mes šaukėm ir
Jaunuolis išaugino torane, 5534 S. Wells, ir tuo
krykštavom. Kada naciai bu
laiku buvo sumuštas restora
vo atstumti vėl atgal, tose 260 svarų kiaulę
no langas. Jis išbėgo iš res
vietose kur ėjo kovos ir vė
torano ir puolė prie trijų
liau mes jas užėmę pama
Richard Johson, 18 metų, vyrų. Du pabėgo ir vieną iš
tėm smiltynuose sudaužytų
iš Prophetstovvn, III., išau jų pradėjo jaunuolis kum
tankų krūvas ir ištisas ei
gino 260 svarų kiaulę ir jis ščiuoti kam jis langą išdau
les kapų, kurie priglaudė
už kiaulę Chicagoje gavo žė. Tuojau iš restorano at
kritusius vokiečius.
$152.90 premiją.
bėga trys moterys ir jos
Taigi chicagietis du kar
pradeda jaunuolį daužyti
tu buvo laimingas karo
rankinukais ir ginti tą vy
fronte ir išliko sveikas.
rą. Vyras tuojau šoka į au
"Visų apleisto"
tomobilį ir pabėga, bet jau
Plunksnų Kaldras kešeniuje $10,000
nuolis Michael O’Donnell pa
PADAROME IŠ JŪSŲ
stebėjo jo automobilio nu
PATALŲ —
rasta
merį. Atsiranda
policija.
Kai perkate materiolą iš mūsų
Tuojau ieškomas kaltinin
krautuvės— už tiktai Jį
Policija suėmė John Gon- kas ir paaiškėjo, kad tai bu
LANGAMS APDENGALAI — zales, 45 m., 14 W. Maple vo George Henneman, kuris
Drapes — pritaikomi VELTUI. str. Gonzales policijai
pa sudaužė langą.
Didelis Pasirinkimas
reiškė, kad jis yra visų ap
Dabar aiškinama kas ga
Ferankų, Draperių, Viršutinių
leistas. Patyrinėjus jo gyve lėjo sumušti restorano lan
Apdengaių Materiolo.
nimą, pasirodo, kad tas “vi gą, 232 W. Garfield blvd,
sų apleistas” turi apie $10, pereitą ketvirtadienį.
BECK'S DEPT.
,000 padėjęs Jungt. Ameri
STORE, Ine.
3221-25 S. HALSTED ST. kos Valstybių pašte ar kito
se įstaigose.
Phone: YARDS 4778
Mirė nuo širdies

Kiek pereitais metais amerikiečiai
išvažinėjo automobiliais

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protcction
Tor your

atakos

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. JOsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant paneikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Jos. M. Mozeris. Sec’y.

8236 SO. HALSTED ST.

Savario Ariani prieš vie
nuolika metų buvo Chica
gos italų banko prezidentas.
1931 metais paskutinį kartą
jis pravėrė banko duris ir
kur tai dingo su didele su
ma pinigu. Žmonės buvo nu
skriausti. Bet Savario Aria
ni savęs neužmiršo. Jis buvo
insurance apsidraudęs virš
šimto tūkstančio dolerių.
Dingus Ariani, jo insurance
palasus “kažkas” mokėjo
dar porą metų.
Kada Ariani pabėgo ir
bankas bankrutijo, tai
to
banko trustistas paimdavo
jo korespondenciją ir reguli
ariai ateidavo iš insurance
pranešimai.
Chittick buvo paskirtas
susibankjutusio banko admi
nistratoriumi ir jis sako,
kad Ariani turėjo šešius in
surance palasus New Yorke
Life Insurance Co. $51,000
vertės! $20,000 Equitabile
Life Insurance society ir
$30,000 Penn Mutual ver
tės palasus. Ir tie insurance
palasai buvo “kažkieno” ap
mokami iki 1933 m. birželio
mėnesio. Kai Ariani dingo
iš Chicagos 1931 m. rugsėjo
|9 dieną, tai banke $850,000
stigo.
Yra manoma, kad Ariani
insurance palasų premijų
yra įmokėjęs apie $15,600
ir jie būtų galima buvę iš
gauti ir atlyginti nukentė
jusius.
1938 m., kovo 8 d. teisė
jas William H. Holly pa
reiškęs, kad gal
'Ariani
miręs, tai galima bus gauti
visi pinigai.

Sakoma, kad Chittick
dar du

las dingti,

ir

asmenys

oficialūs

galvojo, kur gi galėtų
kur jis

ita

galėtų

apsigyventi. Jiems dingtelė
jo, kad kur nors Californi-

jos

vynogynuose. Agentai

Gali būti įvesta
darbo prievolė
karas užsitęs,

tai manoma, kad Jungtinėse

Senišynas,

ir

sū

Vadinasi pėdsakai jau
su' rasti.
Tuojau
atsiranda

FBI ir distriet attorney

ir

vyksama į dviejų aukštų na
mą,

$20,000

vertės,

San

Francisco, ir ten randamas

žmona

Savario Ariani, jo

Minnie ir du jo vaikai

—

Romolo ir Carlo.
Prie tos

istorijos pabai

gos dar reikia pridėti dar
Brazilijos

Jei ilgiau

Ambr&ziejus

Tėvų Bazilijonų “igumemas”viršininkas, kuris rugsėjo 22
jie ieško, varto telefono kny
d. bus konsekruojamas vys
gą ir randa vardą Romolo
kupu.
vyksta į San Francisco

Ariani, tai bankininko

James B. Flemming, 64,
Chief of Cook County highway police, pereito penkta
dienio vakare, važiuojant
automobiliu už Chicagos, iš
tiko širdies ataka ir jis mi
rė.

Konsekracija ukrai
niečiu unijotų
vyskupo "igumeno”
Ambraziejaus Senišyno

X Raud. Kryžiaus lietuvių
vienetas Brighton Park ren
gia vakarą (bunco and card
party) parapijos salėj, rug
sėjo 27 d. Visas pelnas ski
riamas Raud. Kryžiui.

X S. E. Vienažindžiai,
2441 West 43 St., gavę liūd
ną žinią, kad mirė jų pus
brolis, gyv. Grand Rapids,
Mich., nuvyko į laidotuves
ir grįžo namo tik šią savai
tę. Po laidotuvių aplankė ne
tik miesto žymesnes vietas,
bet daug ir apylinkės ūki
ninkų. Namo grįžo pilni įspūdžių.

Mūsų bendradarbis K. Vi
dikauskas iš Philadelphia,
Pa., rašo:
“Andai “Drauge” redakcijinių straipsnių puslapyje
buvo plačiai rašyta apie Ba
zilijonų vienuolių “igumeno”
viršininko Ambraziejaus Se
nišyno paskyrimą vyskupu
X Rudienė, gyvenanti dnr.
ukrainiečiams unijotams. Da
“Draugo” bloke, džiaugiasi
bar vietos (Philadelphia)
sulaukus anūko. Jos sūnaus
ukrainiečių laikrašty “AmeTarno žmona Frances pagim
dė sveiką sūnelį. Kitas Ru
dienės sūnus Juozas San Di
ego, Cal., dirba defense dar
Kaip Savario Ariani
be, o duktė Elena yra pavyz
buvo sučiuptas
dinga ir darbšti sodalietė,
Detektyvai veikia. Vienas
parapijos choro narė ir sce
dirba New York Life kom
nos meno mėgėja. ,
panijoje.

nus, kuris buvo advokatas.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TEL. CALUMET 4118

X S. D. Lekavičiui ope
racija Billings ligoninėj pa
štai ką: Romolo Ariani daryta praeitą šeštadienį.
1938 metais bandė sužinoti Prieš operaciją reikėjo ke
kokioje padėty yra jo tėvo lių kraujo transfuzijų.
insurance ir 1938 m. vasa
X Jonas Evan&uskas, pla
rio mėnesį buvo atvykęs į čiai žinomo laidotuvių direk
Chicagą. Ir čia jis buvo su toriaus Mažeikos žentas,
sitikęs su Chittick, advoka liuosnoriai įstojo į U. S. ka
tu ir su trijomis insurance ro laivyną. Jis jau paaukš
kompanijomis ir jis pareiš tintas į 3rd Class Pharmakęs, kad jis nežinąs kur yra cist Mate. Šiuo laiku randa
jo tėvas. Romolo Ariani: si Great Lakęs Navy Trainbuvo sutikęs, kad kompani ing Station.
: r:,
jos jam išmokėtų $5,000 tė
X Šv. Kryžiaus parapijos
vo palasų premiją, bet vė rudeninis piknikas buš rug
liau paskambinęs telefonu ir sėjo 27 d., o ne 20, kaip bu
atmainęs savo sutikimą. Jei vo paskelbta. Toji paskutinė
ne šis Romolo Ariani atsi parapijos pramoga atviram
lankymas į Chicagą, tai var ore bus Sunset pdrke* (/Vil
gu ar Savario Ariani būtų niaus Kalneliuose”).
sučiuptas, šiandien Savario
X Komp. A. Pocius jau
Ariani, pabėgęs bankinin
kas iš Chicagos, yra San perėmė “Muzikos Žinių” re
Francisco policijos rankose dakciją iš buvusio redakto
ir laukiama teismo, ypač riaus N. Kulio. Pirmas nu
laukia tie teismo, kurie yra meris išeis, kaip tik naujoji
redakcija susitvarkys.
nukentėję.

San Francisco mieste sučiuptas.

vo mašina. Mes savo “jeep”
spaudžiam per smiltynus į
valandą 65 mailes, smėlys
tik tyška į visas puses. Du
miam kaip vėjas. Kiek ke
lio visu smarkumu važiuo
jam. Privažiuojam britų tan
ko sargybinį
ir
britas
mums pareiškė, kad buvom
keturias mailes atsidūrę už
vokiečių linijos.

policija

per dešimt dienų

įsakė

užsiregis

truoti ašies Valstybių pilie

bus čiams. Registruotis turi taip
piliečiai,
įvesta visiems darbo prievo pat ir Japonijos
Amerikose Valstybėse

lė, kad papildžius darbo jė

nors Brazilija su japonais ir

gas.

nekariauja.

rika” rašte apie tą dalyką
taip pasakyta:
“Ukršinų graikų katalikų
diecezijos vyskupas — or
dinates paskelbė, kad kon
sekracija aukštai gerbiamo
tėvo “igumeno” Ambrazie
jaus Senišyno, Bazilijonų vie
nuolių nario, į vyskupus įvyks Chicagoje rugsėjo 22
d., Šv. Nikalojaus šventėje”.
“Chioago lietuviai, rašo K.
Vidikauskas, “kurie tą die
ną galės, gali nuvažiuoti į
Šv. Nikalojaus bažnyčią ad
resu 2238 Rice St., ir pama
tyti spalvingas vyskupo kon
sekracijos Rytų apeigomis
iškilmes.”

X Uršulė Žemaitienė, 2331
S. Emerald Avė., kariuome
nėj jau turi du sūhus: An
taną — armijoj rr* Vincą —
laivyne. Pastarasis šiuo me
tu randasi kur nork Pacifi
ke. Jokių žinių negaunanti.
Namie dar yra du sūnūs,
kurių vienas — Juozas irgi
tikisi neužilgo bus pašauk
tas. Žemaitienė yra veikli
parapijos ir draugijų veiki
me.
X Lietuvių kareivių var
dų įamžinimas “Draugo” ruo
šiamoj išleisti knygoj tėvų
tarpe susilaukė didelio pri
tarimo. Praeitą penktadienį
gauta šių kareivių vardai:
B. Pilipausko iš So. Chica
go, Rekašiaus iš Cicero, A.
Bagzio, B. Bagzio, A. žemai
čio ir V. žemaičio iš Bridgeporto. Neužilgo "Drauge”
pradės tilpti kareivių atvaiz
dai ir trumpi aprašymai.
Motina yra vyriausia dar
bininkė visuomenei pataisy
ti. (Pestaloci/.

