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Britų patruliai atakavo Bengasi, Afrikoje
BE TO ATAKUOTAS DAR IR NETOLI BENGASI 
ESAMAS AŠIES AIRPORTAS BARČE *

Po lo brito patruliai tyrynu tolumose 
užpuolė Gialo oazėj ašies garnizono

CAIRO, Egiptas, rūgs. 23. 
— Britų karo vadovybė Ar
timuosiuose Rytuose paskel
bė, kad Afrikos tyrynų bri
tų patruliai prieš keletą die
nų visiškai netikėtai puolė 
tris ašies gyvuosius punktus

Apie šį svarbų įvykį pra
nešimas suvėlintas, sako va- 
odvybė, nes laukta grįžtant 
iš tos “išvykos” patrulių į 
savo bazę. Grįžę patruliai ra
portavo :

Bengasi atakuotas naktį
priešo užnugary, už 500 mai rugsėjo 18 dieną. Tenai ašies
lių nuo Egipto karo fronto. 
Būtent, atakuotas Bengasi 
uostas, per kurį ašies jė
goms pristatoma kana reik
menys, netolies Bengasi 
ašies orinė bazė Barče ir pa
galiau tolokai tyryne Gialo 
oazėje ašies garniaonas.

Pamokslai gatvėse 
bus sakomi

PEORIA, III.—Spalio 3—
6 d. čia įvyks National Ca
tholic Rural Life organiza
cijos suvažiavimas. Prąneš- 
ta, kad svarbiausiąja suva
žiavimo žyme bus sakomi 
gatvėse pamokslai. Tas bus 
daroma per visas keturias 
suvažiavimo dienas vidudie
niais.

šių pamokslų tikslas bus 
gyvenančius ūkiuose nekata 
likus supažindinti su katali
kybe. J. A. Valstybių žemės 
ūkiai užima didžiausius plo
tus ir juose daugiausia gy
vena nekatalikai, kurie apie 
katalikybę nieko nėra girdė
ję, kurie nesusidūrę su kata
likų kunigais.

Tad per įvyksiantį suva
žiavimą bus bandoma rasti 
priemonių, kaip tarp tų ne- 
katalikų vykdyti evangeliza
ciją, kaip praplėsti misionie- 
riavimą.

Belgu karalius 
naciams netarnauja

LONDONAS.—Gauta ži
nių, kad naciai visomis prie
monėmis vertę belgų karalių 
Leopoldą, kad jis sudarytų 
pronacišką belgų vyriausybę 
Belgijoje.

Sakoma, karalius atsisa
kęs tai daryti pareiškęs na
ciams okupantams, kad jis 
nenorįs būti savo krašto iš
daviku.

Naciai uždarė 
kapucinu vienuolyną

LONDONAS.—Lenkų ka
talikų spaudos agentūra 
KAP praneša, kad Varšuvoj 
naciai .uždarė kapucinų vie
nuolyną, o vienuolius įkali
no.

LONDONAS. — Gauta šl

uostui sukelti dideli nuosto
liai. Susprogdinta amunici
jos sandėliai.

Tą pat naktį pultas ir gre
timas Barče airportas. 30 
lėktuvų ant žemės sustatytų 
sunaikinta arba sugadinta ir 
keletas kitų, kurie buvo pa-

JAPONAI PAIMTI SOLOMON SALOSE

Nėra daug japonų paimta belaisvėn, kada amerikiečiai įsiveržė į Solomon salas, bet

AMERIKA IR ANGLIJA TIK ŽIŪROVĖS,
KAI RUSIJOJE VYKSTA GIGANTIŠKOS KOVOS

Taip pareiškia Maskvoje sovietu 
leidžiamas anglu kalba laikraštis

kilę atakuoti britų kariuome-3 U pateko į nelaisvę. Čia mes matome už vielų japonus belaisvius. Be marškinių mary-
nę, numušta. Gialo oazės 
ašies garnizonas taip pat 
skaudžiai nukentėjo.

Tai ne viskas. Užvakar 
britų ir amerikiečių bombo
nešiai iš naujo Bengasi ata
kavo. Didelių nuostolių kliu
vo ašies laivams.

Pranešime vadovybė nemi
ni, kur tie britų patruliai 
gavo artilerijos ir pakanka
mai vyrų patrankas operuo
ti.

Tikėjimas prancūzuose 
žymiai stiprėja

LONDONAS. — Po dviejų 
metų nacių dominavimo pran 
cūzai žymiai sustiprėjo tikė
jime ir dabar vis labiau link
sta prie Šventojo Tėvo gauti 
suraminimą, pareiškia vie
tos Catholic Times.

Nors maršalo Petain vy
riausybė Bažnyčiai grąžino 
laisvę panaikinusi kai ku- 
rius aštresnės formos prieš- 
bažnytinius įstatymus, ta- 
čiąu katalikai vyriausybę 
įtaria kokiais tai gudrumais 
ir atsisako su ja bendradar
biauti.

Vyskupai taip pat atokiai 
stovi nuo vyriausybės ir, 
kaipo paprastai, jie nesikiša 
į jokius politikos klausimus 
ir reikalus, kurie neliečia 
tikėjimo ir Bažnyčios.

MASKVA, rūgs. 23.—So
vietų leidžiamas angliškas 
savaitraštis “Moscow News”, 
kurs daugiausia rašo apie 
“antrąjį frontą” ir to fronto 
reikalingumą, pareiškia, kad 
šiandien Amerika ir Brita
nija yra tik- žiūrovės, kai 
Rusijos fronte vyksta tita
niškos kovos.

Laikraštis pažymi “mes 
žinome, kad ten yra politikų, 
kurie vis dar glamonėjasi su 
savo senomis viltimis” ir nu
rodo, kad britų ir amerikie
čių kariuomenės vis dar

nas (centre) stato japonus į rikiuotę kairėje pusėje, toliau, fone matome žygiuojančią!, 
japonų nelaisvių grupę.

MASKVOS PRANEŠIMAIS, STALINGRADO 
GATVĖSE IR TOLIAU VYKSTA BAISIOS KOVOS

Anot sovietu vadovybės, vokiečiai 
pažangiuoja, bet už tai brangiai užmoka

MASKVA, rūgs. 23.—Pra
nešimais iš Stalingrado, ta
me mieste ir toliau vyksta 
atkaklios ir kruviniausios 
kovos. • , i

Anot sovietų karo vadovy
bės, rusai buvo priversti ke
letą gatvių paduoti vokie
čiams. Bet tas ir viskas, nes 
kitose gatvėse rusai ne vien 
ima viršų, bet priešą atbloš
kia toloką galą atgal. Vokie
čiams pažangiuoti nepadeda 
nei jų tankai, nei lėktuvai, 
kurių padangėse pilna ir 
prieš juos visus kova nė ne
įmanoma. Hitleris pasiryžęs 
šį rugsėjį paimti Stalingra
dą ir todėl sutraukė prieš 
miestą didžiausias karines 
jėgas.

Sovietai sako, kad Stalin
gradas vokiečiams sukelia 
didžiausius nuostolius. Sako, 
per praėjusias tris dienas 
gatvėse nukauta nemažiau 
kaip 6,000 vokiečių ir galy
bės tankų sunaikinta.

Be to, sovietai praneša,

AMERIKOS SANTYKIU SU SUOMIJA 
KLAUSIMU WASHINGTONE REIŠKIASI KRIZE

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Reiškiasi krizė J. A. Val
stybių santykių su Suomija 
klausimu. Valstybes depar
tamentas studijuoja ir svar
sto suomių vyriausybės ir 
sovietų ambasados Washing- 
tone pranešimus.

Anądien Suomijos atsto
vas Washingtone Hjalmer J. 
Procope pranešė, kad Suomi
ja pasirengusi pasitraukti iš

nia, kad britai paėmė Tana- šio karo, jei jai bus garan- 
narive, Madagaskaro ' salos tuota tikroji ramybė ir paa- 
sostinę. tovi taika. Paskiau Suomijos

vyriausybė užgynė, kad suo
mių kariuomenė yra su na
ciais Rusijos fronte, išėmus 
vieną savanorių batalijoną.

Dabar sovietų ambasada 
pranešė valstybės departa
mentui, kad suomių visa bri
gada kovoja prieš rusus Do
no upės alkūnės fronte.

J. A. Valstybės iki šioliai 
nenutraukusios visiškų dip
lomatinių santykių su Suomi 
ja. Toleaniai nežinia kas bua 
daroma, jei sovietų ambasa
dos pranešimai pasitvirtins.

kad didelės kQvos vyksta 
Voronežo apylinkėse ir Kau
kaze.

Naciai nužudė 70 
prancūzu įkaitu

VICHY, rūgs. 23.—Vokie
čių okupacijos autoritetai 
paskelbė, kad Bordeamte su
šaudyta 70 prancūzų įkaitų 
už antinacinę akciją okupuo
toj Prancūzijoj. Tuo būdu 
nužudytų prancūzų įkaitų 
skaičius praeitą savaitę ten 
padaugėjo iki 186.

Naciai praneša, kad pran
cūzų masiniai žudymai ir to
liau bus vykdomi, jei nebus 
nutrauktas “teroras” prieš 
okupantus.

Bulgarai patys 
turi mintyti

LONDONAS, rūgs. 23.— 
Anot nacių kontroliuojamo 
bulgarų radijo, bulgarų laik
raštis Utro protestuoja, kad 
bulgarai nustoja mintiję pa
tys sekdami vokiečius, ku
rie leidžia vienam Hitleriui 
mintyti už juos visus.

Utro pareiškia, kad bulga
rai patys už save turi min
tyti, ne kas kitas.

t

Du amerikiečiai 
kareiviai areštuoti

BELFASTAS, Siaurinė Ai
rija, rūgs. 23.—Arti savo na 
mų rastas užmuštas taver- 
ninkas Michael Clenaghan, 
30 m. amž. Ryšium su tuo 
du amerikiečiai kareiviai 
areštuoti.

Sovietai vartoja 
šarvuotus traukinius

MASKVA, rūgs. 23. — 
Laikraštis Moskovskii Bol- 
ševik rašo, kad raudonosios 
armijos strategikai pripa
žįsta didelę reikšmę šarvuo
tiems traukiniams karo fron 
tuose.

Pavyzdžiui paduoda atsi
tikimą. Vienas raudonųjų 
šarvuotas traukinys netikė
tai įvažiavo vokiečių okupuo 
ton teritorijon, sustojo arti 
vienos stoties ir ėmėsi ten 
vokiečius apšaudyti patran
komis iki atvyko raudonųjų 
pėstininkai, kurie stotį užė
mė. Pasirodė, kad ta stotis 
vokiečiams buvo reikšminga 
pozicija.

Vengrijos premjeras 
apie blogus laikus

NEW YORK, rūgs. 23. — 
Londono radijas praneša 
Vengrijos premjero Nicho- 
Las Kallay pareiškimą, ku
riuo jis įspėja Vengrijos gy
ventojus, kad ateina sunkūs 
nepaprastai rimti ir baisių

KARO EIGA
Stalingrado gynėjai pripa

žįsta, kad tame mieste vokie
čiams pasisekė užimti dvi 
gatves daugiau. Pietiniame 
miesto šone tačiau vokiečiai 
atmušti su dideliais jiems 
nuostoliais. Sovietų laikraš
čiai Maskvoje pripažįsta, kad 
Stalingradas yra tik krūvos 
griuvėsių ir pelenų. Taip pat 
pripažįsta, kad Kaukazo 
fronto Mozdoko bare rusai 
atgal atsimetę.

U. S. laivyno departamen
tas praneša, kad laivyno ir 
marynų korpuso bombone
šiai praeitą sekmadienį au- 
žaldjo japonų kruizerį, o ar
mijos lėktuvai bombardavo 
Gizo salą ir Rekata Bay, 
Santa Isabel saloje, pietva
kariniam Pacifike.

Operuoją iš Indijos U. S. 
bombonešiai atakavo japonų 
hazes ir įsitvirtinimus Bur- 
moje.

Britų lakūnai atakavo Lit- 
lle ir Lens apylinkes, oku
puotoj Prancūzijoj, o vokie
čių lakūnai—vieną Anglijos 
miestelį.

Britai pagerbė 
amerikieti lakūną

LONDONAS, rūgs. 23.— 
Britų oro ministerija paskel
bė, kad amerikiečiui lakūnui 
leitenantui Selden Raymond 
Edner, American Eagle es
kadrilės nariui, pripažintas 
kryžius už jo pasižymėjimus 
kovose su priešu.

WASHINGTON. — Sekr.
kovų laikai. Žmonės iš ank- Wickard sako, kad jei ūkiuo-
sto turi prisirengti.

LONDONAS.—Žiniomis iš 
Stokholmo, Hitleris pašali
nęs iš vadovybės vokiečiams 
Stalingrado fronte fieldmar- 
šalą von Bock. .

se darbininkų klausimas ne
bus išspręstas nebus turima 
pakankamai maisto.

BERLYN AS.—Rumunijos 
premjeras M. Antonescu tu
rėjo pasitarimus su Hitleriu.

lūkeruoja akcijos, kai Adol
fas Hitleris sumetė visas sa
vo ir satelitų resursus į kam
paniją prieš Rusiją.

Toliau editorijale rašo:

“Kilus karui, Britanija ir 
jos talkininkės pradėjo var
toti pirmajam pasauliniam 
kare savo išbandytąpriemo- 
nę—blokadą. Ekonominis ka 
riavimas, suprantama, yra 
efektingas. Bet ir buvusiam 
kare Vokietiją suklupdė ne 
blokada, bet armijų veiks
mai.

“Tas turi būti visiškas ig- 
norantas, kurs mano, kad 
Vokietiją valdą krauj.u susi
tepusios gaujos kapituliuos 
atsižvelgus į skurdo slegia
mą ir apgriautą savo valdo
mą šalį. Hitlerizmas gali 
būti sutriuškintas tik kovų 
laukuose.”

Pažymėjęs, kad tolimesnė 
karo eiga bus išspręsta ties 
Stalingrado vartais, laikraš- 
tis sako:

“Hitleris sutraukė visas 
savo karines jėgas ir visas 
atsargas Stalingrado fron- 
tan. Iš to aišku, kad jis ma
žai jėgų paliko vakariniam 
fronte ir negali duoti dau
giau paramos Rommeliui 
Egipte, kur to generolo ofen- 
syva sustojusi. Ir, štai Ame
rika su Britanija nieko ne
veikia. Tik stebi, kokios gi
gantiškos kovos vyksta Ru
sijoje prieš Stalingradą ir 
kitur.”

Tačiau laikraštis visgi tu
ri vilties, kad ar anksčiau, 
ar vėliau pagalbos bus su
laukta ir nereikia nusivilti. 
Sako, šį kartą nėra ko daug 
pasitikėti “generolu žiema.” 
Praeitais metais tas "gene
rolas” buvo reikšmingas. 
Bet naciai pasimokino ir 
ateinančią žiemą jie mokės 
apsidrausti nuo šalčių.

U. S. lakūnai smogė 
japonu kruizeriui •

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Laivyno departamentas 
vakar vakare paskelbė, kad 
Amerikos bombonešiai Solo
mon salų zonoje bomba pa
taikė vienam japonų kruize
riui ir jį sugadino.

Taip pat pranešė, kad Gua 
dalcanal saloje amerikiečių 
marynų kovos su japonais 
didėja.

LONDONAS. — Pranešta, 
kad didelis su karo reikme-

9

nimis konvojus pasiekęs šiau 
rinę Rusiją su mažais nuos
toliais. Užginama nacių pra
nešimai apie 38 laivų nuskan 
dinimą.

I
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLIJOS RĖMĖJŲ 
VIENUOLIKTASIS SEIMAS

Įspūdžiu trupinėliai
mo meilė, pačios tautos at
gimimas, kilnūs idealai ir 
kultūra švies garbingai mū
sų tėvynės Lietuvos ateičiai.

Pasaulinis karas ir 
mfl*ų ateitis

Kai žiaurusis karas siau
čia plačiame pasauly, kai ne-
kaltasai žmonių kraujas sriu Šv. Pranciškaus vienuolijos 
vena upėmis, kai pavergto- Rėmėjų XI-tojo seimo
sios tautos kenčia brutalę 
gruobonių priespaudą ir ne
apsakomą mizeriją, šiame 
galingame laisvės ir demo
kratijos krašte amerikiečiai 
tuo laimingesni, nes jie nors 
baisaus pasaulinio karo jun
go prislėgti, visgi drąsūs ir 
viltingi, tikėdamiesi, kad, 
pabaigoje bus laimėtojai, be 
to jie geraširdžiai samarito- 
nai, nes guodžia karo pri
slėgtas tautas ir jas užta-

dienotvarkė

Man didelis džiaugsmas 
dalyvauti tame garbingame 
seime ir tai netikėtai: Tai 
buvo rugsėjo mėn. 20 diena 
— garbingasai sekmadienis. 
Seimas prasidėjo suma gra
žioje vienuolijos koplyčioje 
11 vai. ryto. Celebrantu bu
vo kun. J. V. Skripkus, ka
pelionas, kurs pasakė gra
žų ir pritaikintą pamokslą. 
Fo sumos sekė palaiminimas

ria, užtikrinant, kad joms gegnių choras gražiai ir me
bus grąžinta laisvė ir nepri
klausomybė.

Mūsų tėvynė Lietuva irgi j antgamtiniu džiugesiu ir su- 
paaaulinio karo parblokšta žavėti, po sumos vyko pie- 
ir velka nepakeliamą vergo-' tų j naują ir modernią aka
vęs jungą. Tačiau, mes, iš- dėmi ją, religijos ir kultūros 
eivija ir lietuvių kilmės ga

niškai atliko muzikalę dalį. 
Seimo dalyviai, pripildyti

A BLOW tOR FREEDOM . Rožytė, Pasveikinimas, Ro
žių darželis, SuŽadinkim jaus 
mus, Kur sapnų grožybė ir 
Avator.

Sukaktuviniame eeimo ba
nkiete prie žavios muzikos 
ir lietuviškos dainos visi jau-

1 tėsi lietuviškame laisvame 
nuo karo pasaulyje. Tą va
landą svečiai ir delegatai gy
veno palaima, kuri retai at
sitinka idealingame gyveni
me. Visi džiaugėsi lyg būda-

ką, tepalaimina Šv. Pranciš
kaus vienuoliją ir akademi
ją, tepalaimina visus gera
darius ir rėmėjus, kurie ir 
kurios remia ir padeda kles
tėti tai mūsų religinei vie
nuolijai ir kultūrinei ištai
gai, kad ji ruoštų dar dau
giau mėlynakių ir skaisčių 
gražuolių inteligenčių mūsų 
brangiosios Tėvynės Lietu
vos šviesiai ir garbingai a- 
teičiai . Sam a ta

Atimk varpu širdį — at
imsi ir jo reikšmę. Ir žmo
gus be meilės yra lyg negy
vas stabas.

ADVOKATAS

lingųjų Jungtinių Valstybių 
piliečiai, sužavėti narsuoliai, 
tikime, kad Dievo Apvaizda 
budri ir pavergtąją mūsų tė
vų žemę išlaisvins iš bruta- 
lės prispaudėjų vergovės ir 
Lietuva netrukus taps vėl 
laisva ir demokratine val
stybe.

Mūsų tautos pasididžiavimas

Kruvinasai pasaulinis ka
ras pavergė mūsų tėvų že
mę ir sunaikino visas reli-

žibintą, dėl kurio kiekvieno 
lietuvio širdis prisipildo di
dingu pasididžiavimu. Tik
rovėje, tai katalikų religijos 
ir lietuvių tautinės kultūros 
paminklas.

Seselių paruošti pietūs sei
mo dalyviams bei delega
tams buvo skoningi. Patar
navimas malonus ir nuošir
dus, gi nuotaika žavi.

Delegatų priėmimas b e i 
registracija prasidėjo pirmą 
vai.; o tų delegatų buvo iš

Įdomias kalbas pasakė ku 
nigas J. Misius, kun. M. Ka
zėnas, kun. A. Tamoliūnas 
kun. Sadauskas, Grebliūnas, 
Tamkevičius ir kiti.

Adv. S. Gabaliausko refe
ratas buvo įdomus ir dele
gatai su įdomumu klausės. 
Jis vertas talpinti laikraš
čių skiltyse.-

Duota daug įnešimų ir 
apsvarstyta daug svarbių 
sumanymų. Patsai seimas 
buvo tvarkingas, sumanus, 
lobingas, idealingas, demo- 
kratingas ii sukaktuvinis. 
Centro valdyba palikta se
novinė.

Seimo metu sudėta gražių 
aukų. Tai graži parama se 
selėms jų kultūriniams dar
bams.

nienė šauniai griežė smuike 
solo, pakartotinai. A. Sa
dauskas, akompanuojant jo 
žmonai, žaviai padainavo ke
letą lietuviškų dainelių ii 
vieną anglišką. Akademijos 
studentės prašmatniai išpil
dė dainų rinkinėlį, būtent

mi laisvoje Lietuvoje, ir kar-
tu sustojo ir dainavo Muro- Pavargėlis savo $13111 -

bu turtu paliko 
vargšu šelpimui

Nesenai Newarke mirė 
Peter Voros, kuris buvo ži
nomas kaip pavargėlis ii 
visi jam duodavo keletą cen 
tų. Kai mirė, paaiškėjo, kad 
jis turi dešimt tūkstančių 
dolerių. Mirdamas sutaupy
tus pinigus paliko pavargė
lių šelpimui.

i nio tautišką dainą — “Kur 
bėga Šešupė”.

Po to sekė dvi lietuviškos 
, dainos bendrai: “Ant kalno 
karklai siūbavo” ir “Oi tu

J
ieva ievuže” ir baigta popu- 
lere daina “God bless Ame
rica”.

Mūsų nuoširdus troškimas 
ir nuolanki malda tebūna to
kia:

Oerasai Dievas tepalaimi
na šį laisvą kraštą Ameri-

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos 
valandoa vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room SA14 Tol. KTAte 7fHJ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinia 
a t a a k o mingai ufl
prieinamą

ginęs vienuolijas ir kultūri-1 visur: iš rytų ir vakarų val- 
nęs įstaigas Lietuvoje. Ta- stybių. Visi gražiai nusitei-
čiau^ Dievo palaima ir pa
galba su mumis čia Jungti
nėse Valstybėse. Iš trijų re
liginių lietuvaičių seselių 
vienuolijų, Šv. Pranciškaus 
lietuvaičių seselių vienuoli-' 
ja šįmet garbingai mini 20 
metų sukaktį nuo įsikūrimo 
ir nuo to laiko, kai pradėjo 
katalikiškąjį apaštalavimą 
ir kultūrinę veiklą lietuvių 
tarpe, taip pat iškilmingai 
iųini 17 metų sukaktį, kaip 
duosniųjų aukotojų ir rėmė
jų dėka tapo pastatyta lie- 
uvaičių vienuolija ir aka
demija Dievo Apvaizdos kal- 
je, Pittsburgh, Pa.<

t Per tą visą laiką lietuvei- 
Us seselės Pranciškiętės, pa

nko jusios Dievo garbei,
Ilginiam apaštalavimui ir( 
ltūriniai veiklai, nuveikė 
deliai gausingų darbų. Lie

tuvaitės seselės parapijinėse 
mokyklose išauklėjo susipra
tusių šviesuolių lietuvių ka
talikų būrius ir iš akademi
jos į pasaulį siuntė nesuskai
tomų gražuolių lietuvaičių 
inteligenčių. Jų visų idealin- 
gas religinis ir kultūrinis 
darbas tęsiasi ir plinta. Kiek 
dar daugiau į pasaulį Išeis 
mėlynakių lietuvių šviesuo
lių ir geltonkasių lietuvaičių 
inteligenčių, kurios daug pa 
sitarnaus ir Motinai Bažny
čiai ir tėvynei Lietuvai!

Nenuostabu, kad šv. Pran
ciškaus vienuolija ir akade
mija Dievo Apvaizdos kalne 
mums lietuviams yra pasi
didžiavimas, nes iš čia plinta 
mūsų tautai Dievo ir arti-

kę sveteliai, dalyviai-ės ar
ba delegatai.

Seimo programa

Seimo pradžia 2 vai. Kun. 
kap. J. V. Skripkus seimą 
atidarė malda. Tumasonienė, 
rėmėjų centro
nuoširdžiai sveikino seimą. 
Po to sekė prezidiumo rin
kimas. Išrinkta sekantieji: 
adv. S. Gabaliauskas (Cle
veland, Ohio) pirmininkas, 
A. Leščinskienė (Chicago, 
III.) vice pirmininke, J. Pu-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Pasitikėdamas, kad intere- 
santai iš patalpinto protoko 
•lo spaudoje plačiau sužinot 
visą seimo eigą, dėl to baig 
damas varaus prie sukaktu 
vinio bankieto ir muzikalės 
dalies.

« T

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIKI N P.JA 
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
vfcsfrsls.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Dlinoia 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ava. Cicero, III

TeL: Cioero 7681

DR. G. SERNER
Bankietas 20 metų 
vienuolijos gyvavimo ir 

pirmininkė, 11 metų rėmėjų darbuotės 
paminėjimui

Po našaus seimo vyksta 
bankietas. Delegatai, kaip 
paeauliečiai taip ir dvasiš- 
kija, susirinko ne tik pasi
sotinti, jaustis laisvais de
mokratiniame krašte toli

kelienė (Chicago, m.) rašti-'^ baisių kar0 audry 
ninke, Kašetienė (Brooklyn,
N. Y.) raštininkės padėjėja,
S. Jurgaitė (Chicago, III.), 
Locaitienė (McKees Rocks, 
Pa.), Tumaaonienė (Home- 
stead, Pa.)-, Grajauskienė 
(Dormont, Pa.) mandatų ko
misijon.

Adv. S. Gabaliauskas, “Lie 
tuvių Žinių” red., gabus kal-

ir pasidžiaugti meniška mu
zika ir lietuviškų dainų ža
vesiais.

Bankieto salė buvo papuos 
ta Amerikos, Lietuvos ir vie
nuolijos vėliavomis. Stalai 
nukrauti skaniais valgiais. 
Aplinkui linksmas ūpas, 
džiaugsminga nuotaika, do- 

Į minuojanti religinė seselių
bėtęjas, rašytojas ir visuo-, vįenuoijų atmosfera ir aka- 
menininkas, sveikino daly- 
vius-delegatus ir perstatė 
kun. A. Karužiškį, pasakyti 
įžanginę kalbą, kuri buvo 
turininga ir įdomi.

Po to sekė praėjusio sei
mo protokolas, kurį perskai
tė Pukelienė.

Motina M. Dovydą kalbė
jo rėmėjų darbuotės įverti
nimo tema. Jos kalba huvo 
turininga ir svarbi.

Po to prasidėjo raportai, 
kuriuos išdavė centro val
dybos nariai.

Paskui sekė telegramų, 
laiškų, sveikinimų ir aukų 
skaitymas.

demikių tautiškais rūbais 
žavėjantis lietuviškasai pat
riotizmas.

Pirmiausia akademikės Lai 
cija Petraitė (PhiladelphiA, 
Pa.), Marytė Gabry tė, Pran
ciška Gabrytė (Detroit, Mi
chigan) meniškai išpildė Le- 
haro priimtuvių maršą. Po 
to akademikių choras žaviai 
atliko vėliavos pagerbime 
veiksmą ir publikai prita
riant sugiedojo Lietuvos 
himną. Čia kun. J. V. Skrip
kus pasakė patriotingą kal
bą. Agota Sutkaičiūtė, ban
kieto programos vedėja, su
maniai prakalbėjo. A. Medo-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

4B*

Mane 29 metą praktikavimas
Jučą garantavimai 

Optomfctrically Aklą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos skys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomia nuo pietų • Ne

dėlioj pagal sutartu 
Daagely atsitikimą akys afltsloo 
mm bo akinių. Kainos pigias kaip

<712 South Ashland At.
IMS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena, pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Uegaamlnuoti jaa modemtSklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SB METAI PATYRIMO 

pririnkime akintą, kurie pašalina
ris* aktą įtempimą. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.OFTOMBrnaeiAi 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-toe
Itolefonas! OAMAL, OUS. Cblcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen »:10 a. m. lkl 8:10 p. m. 

Trečiad. lr SeStad. S:SO a. m. 
Iki 7:0t p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

Ofiso taL VlRginia 0086 
Beaidendjoa taL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 

Trečiadieniais
ir 6—8:30 P. 
pagal sutartį.

Ras. 6958 Bo. Talman Ava.
Raa. TaL GROvehiU 061)
Offloe taL HElCock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Vai.: 2-4 ir 7—9 

Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitaras. 
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8.vaL vak. 
NedėDomis pagal sa tartį.

Office teL TARds 4787 
Namų tel PROapect 1980

TsL YARda 5981. 
les.: KEMvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHZRUBGAB 

Ofiao vaLi šuo 1-8; nao 8:30-8:80
756 Wad 35th Stasei

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

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SL
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
TARDS 3OR8

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso taL OANaI 8846 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

: 7004 So. FatrftaU Avcm 
: HEMIoek 1166

TaL TARds 8146

DR. V. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DB AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4 

Šventadieniais 11-12.

TaL CAKal 6188

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

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

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Plaee 

TaL REPnblic 7868

TaL YAEds

DR. G. VEZELIS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIoek 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avo.
OFISO VALANDOS:

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

TaL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rsaidenc4>:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

T«L OANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto IU 6 vaL kasdtas

Ofiso TeL ........... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

TaL OANaI 0857
Raa. taL: PROapect 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Raaldaadja: 6800 So. Arterini Ava.
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vai. vakare

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

MORE.

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 So. Halsted Bt.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal antartį.
SakmadtaalaiB^ai pgi^ j>agal įtartį.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kai.ip. 15tos gat lr 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

B iki 4 popiet 7 fld I vakara. 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tai. Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel; LAPayette 0004 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
“Darbai parodo meilės jė- , Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 

gą” (Goetheį. | Penkt., Sežtad. 8:30 iki 9:30 vak.

DB. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4726 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDvray 2880 Chicago, IU,

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Rea. TeL: Kenwoori 4366

VALANDOS
Nno 10-12 v. lyto; 26 ir 76 v. vak 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vaL diena

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal autartį

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VlRginia' 2421

oC8uW. O.uU iki u.ou vojl« mrMVTnFIT MTfcl> A T1/~L A 99
bakmad. butanam KKMK1TB PBAIlftA
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Iš "Mano Sielos Atgarsiai
Vasaros rytas

Vasara baigia savo am
žių; per ilgas dienas įtemp
ta jėga dirbo, prakaitavo. 
Javai nunokinti, laukų dau-

tingą, baugią jėgą, dabar ir 
jis pragiedrėjo, linksmas ir 
vilioja į save savo gražia 
nuotaika ir tais turtais, ku
riais apdovanoja jį lankan
čius. Čia aplinkui šviesu,

g-uma nuvalyta; kas liko juo- džiugu. Ten toliau pakraš- 
se, laukia, kada važiuos į 
kluonus.

Vasara, daug veikus išti
sus mėnesius, pavargo. Jos 
jėgos sumenkėjo ir lyg ruo
šiasi į poilsį. Tačiau jos ry
tas ir gražus ir turįs žavė- 
jančios galios. Saulutė, pa
kilus iki pusryčių, po vėsios 
nakties, teikia malonios ši
lumos ; atnaujinta jėga skai
sčiai šviečia visą, ką siekia 
savo spinduliais. Visur, kur 
tik žiūri, džiugu, judru. Lau
kai, namai, medžiai ir kits 
kas savo spalva šypsosi ryt
mečio džiugesiu. Jų šešėliai 
ryškiai reiškiasi ir toli tę
siasi. Žolelių* stiebeliai, jų 
milijardai, papuošti gintaro 
skaisčiai šviečiančiais grū
deliais. Nėra tai gailios aša
ros, bet gyvybės ir gaivumo 
lašeliai. Jie tave meiliai svei
kina, duoda gaivinančios 
drėgmės, kuri veiks, iki sau
lutė jos nenušluostys. Neto
limais miškas stovi. Jis va
kare tamsus ir grasinantis, 
atrodo turįs savyje paslap-

čiuose tebestovi šviesi mig
la. Atrodo, lyg rytas atsikė
lęs iš miego numetė nuo sa
vęs į šalį nakties patalus, 
kurių nespėta supadoroti. 
Čia pat ir sodas. Jo kuklūs, 
bet duosnūs medeliai pasi
puošę ne žiedais, bet spal
votais obuoliais ir kriaušė
mis ramiai tūni, laukia sau
lutės stipresnio veiksmo, kad 
prinokinti savo vaisius. Juos 
saulutė glamonėja ir teikia 
jiems viliojančios spalvos.

Vaikščioju savo takeliu. 
Žiūriu į visas puses. Stebiu 
atskirus dalykus ir džiau-

NE ATS ĮMENA, KAD JI BUTŲ BUVUSI VEDUSI

(“Draugas'* Acme telephotO) 

Mrs. Glory Weller Miller, 25 m. (kairėje), Bingbamton, 
N. Y., redaktoriaus našlė sirgo amnesia ir po metų ji at
gavo atmintį Hollywood, Calif., neatsimena, kad ji būtų 
ištekėjusi už Henry Miller (dešinėje). Mrs. Glory Weller 
Miller neatsimena, kad būtų kur nors mačiusi Henry Mil
ler.

giuos vasaros gražiu rytu,
jo žavėsena. Gražu, bet ir rytas' ateis djena ir taiP 
kilnu! Ryte, ar ilgai tu ža- Sal°’ 6e krašto, 
vėsi žmogaus sielą? Valan-| Praėjo mano gyvenimo ry- 
dą, kitą? Gal, amžinai? tas, praslinko diena, vaka-

nybė? Po nakties vėl kils naktį, iki sieloje spindės am-

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HFLP WASTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street

Tel.: RANtloloh

HFLP WANTKD — VYRAI

WOODWORKERS — Mattlson Ma- 
ehlne Operatoriai. Pringle & B rodi e 
Machine Operatoriai ir Hand Turn- 
ers. Overtlme kas savaitę. 
LIBERTY WOOD TURNING CO.

2560 UF.ST 2 lat PI.ACE

PO AVE R MACHINE OPERATORES, 
single needle, patyrusios prie siuvi
mo matrasų Ir sofų.

SLEF.P PRODUCTS CO.
629 W. Cermak Rd. 4th floor

A. t A.
CIPRIJONAS WILKAS

Gyveno: 10608 So. Indiana 
Avenue.

Mirė rūgs. 23 d.. 1942 m.,
9 v. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Telš'ų apskr, Zarel- 
nių par. Amerikoje Išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nultūd’me: 
moterį Jozefi, po tėvais Š’m- 
kaitė: sūnų Edvardu ir marčią 
Stanislavą: dukterį Oną: bro
lį Joną ir brolienę Stanislavą 
ir Jų šeimai švogerką Fellcią 

. Pučkorlus ir jos vyrą Fran- 
ciškų ir *ų šeimą; švoger) B'a- 
dislovą Šimkus; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 

bletuovje paliko daug gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Bukaus
ko koplyčioj: 10821 R. Michi
gan Ave. Laidotuvės .Ivyksf 
šeštad., rūgs. 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurio je įv-ka ge
dulingos ramaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia1 kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž’stamus 
dalyvau't šiose laidotuvėse.

Nuliūdę — Mn4eri,«i, Sūnus, 
Duktė, Brolis, švogerką ir ftvo- 
g’.Tial.

bald. di-ektorius L Bukaus
kas, tel. PVblman 9661.

PAULINA
DIESHULSKI

Gyveno: 2508 N. Kildare Ave.
Mirė rūgs. 22 d., 1942 m„ 

6:45 vai. vak.
Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Rad

viliškio apskr. Amerikoje išgy
veno 30 metų po tuo pačiu 
antrašu.

Velionė buvusi žmona a. a. 
Vlado Dieshulskio Ir motina 
a. a. \Villlam Dieshulskio. Pa
liko dideliame nuliūdime: 4 
dukteris — Stelia Ir bllllan 
Wutzen. Josephine Makar ir 
Emily Stephan; 2 sūnus — 
James ir Theodore; 6 anūkus 
ir 2. pro-nnūkus; ir daug kitų 
giminių Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas „ Joseph 
Maloney koplyčioje, 2950-68 
Fullerton Ave., prie Sacramen- 
to gatvės.

laidotuvės Jvyks penktad'e- 
n). rūgs. 25 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta 1 Our 
Ijedy of Grace par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldu bus nulydėta į St. 
Adalbert kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drnugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnat, A- 
niikal, Pro-cnūkal ir Gimkšės.

iAldot. direktorius; Joseph 
Maloney, Tel. Bclmont 8300.

GENERAL FACTORY HELP — 
Vyrai suvirS 45 metų amžiaus, ku
rie yVa patyrę prie “Container” Iš
dirbimo darbų, bet patyrimas ne
būtinai reikalingas. Lengvi darbai. 
NATIONAL STEEL CONTAINER 
CORP., 6700 S. Iudaire.

REIKALINGI MACHINE HANDS lr 
BELT SANDERS. Kreipkitės į —

ALONZI FURNITURE CO. 
1832 W. Hubbard Street

3 MAINTAINANCE VYRAI
South Side dirbtuvė reikalauja 3 
vyrus operuoti speciales popieros in
delių gaminimo mašinas. Buvusieji 
auto mekanikai būtų tinkami tame 
darbe. 80 centų į valandą lr suvirš. 
Nepaprasta proga pastoviuose dar
buose tinkamiems vyrams. Tel. — 
DORcltester 2102. L. J. HOFFMAN 

1752 E. 75th Street

SCRJEW MACHINE OPERATORIAI 
prie National Acme. 4 spindle maši
nų. Pastovūs darbai. 11.50 į valan
dą. Tel. — lllue lalanti 4500.

BLI'E ISLAND MACHINE CO. 
2040 W. 127th St., Blue Island, IU.

PAPRASTI DARBININKAI reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis ir popieti
niuose shiftuose kaipo frelght loa- 
ders. Unijos mokestis. 67 Jį centai 
į valandą.

KF.ESHIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

HOTELYJE TARNAITES — suau
gusios moterys pageidaujamos. Še
šios dienos. Gera užmokestis, pa
stovūs darbai. Uniformos duodamos. 

FLAMINGO HOTEL 
5520 South Sliorc Drive

DIRBTUVĖJE MERGINOS 
Nuo 18 iki 23 metų senumo. 45 cen
tai J valandą. Kreipkitės J —
JAPANNING SPECIAI/TIES CO.

1750 AVest Carroll Avemie

“Taip, valandą, kitą ir am
žinai” šnibžda man į sielos 
ausį paslaptingas balsas. 
Praeis ta graži, judri valan
dėlė. Ateis dienos kaitrų. Po 
jos vakaras, sutemos ir vėl 
tamsi naktis. Bet kdr amži-

ras atvyko, nebetoli naktis. 
“Ar sulauksiu ryto?” Kyla 
klausimas. Taip, man sąži
nė sako: sulauksi amžinojo, 
nesikeičiančioj o ryto. Tas ry 
tas švies dieną, vakarą ir

žinoji šviesa.
Džiugus ir kilnus vasaros 

rytas: jis dvelkia šviesia 
amžinybe. Meškuitis

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MILLWRIGHT ir MAINTENANCE 
VYRAS reikalinga. Turi turėt pla- 
ting shop patyrimo.

GRUiNAVALD PLATING CO. 
2550 W. 21st St.

VAIKINAI IR VYRAI
Prie abelnų dirbtuvėje darbų. Atsi
šaukite J —

THE FRANKLIN BINDERY 
732 W. Van liuren St.

SANDERS
Rankomis ir mašina šveisti medinius 
karstus. Pastovūs darbai.

F. H. HILL CO., INC.
- 054 West AVashington

MACHINISTS
NIGHT SITPERINTENDENT 

TOOL MAKERS 
TOOL GRINDERS

Automatic Screw Machine Operators 
Turret and Engine I^the Operators

MALL TOOL COMPANY 
7740 South Chicago Avenue

BATŲ TAISYTOJAI 
Patyrę: geras užmokestis: norintieji 
apleisti miestą. Atsišaukite asme
niškai į —

PUBLIC SHOE SERVICE CORP. 
325 AVest Adams Street

OPERATORftS — PATYRI SIOS 
Mes išdirbame plaunamus unlformus 
ir siūlome jums pastovus darbus su 
geromis darbo sąlygomis: piece-work 
su garancija, kuri užtikrins jums 
gerą algą. 40 valandų savaitė ir mo
kame juma ’aikag ir pusę už over- 
time. Atsišaukite ant 3-čio aukšto:

OTTENHEIMER A COMPANY 
401-7 So. Green Street

MOTERYS lr MERGINOS reikalin
gos dirbti ‘'surgieal stringa” dirbtu
vėje. Dirbti pilną laiką ar trumpo
mis valandomis.
INTERNATIONAL SERVICE CO. 

963 W. 37th Street

FOUNTAIN MERGINOS 
Gera užmokestis ir valgis. Patyrimas 
nereikalinga. Pulki proga jsidirbti. 
Matykite Miss Harney.
FRED HARVEY — Union Station

PLATINKITE “DRAUGĄ”

P A D e K,O N C

+ A.
NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave** Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PETRAS PREIBIS
Kuris mirė rūgs. 15 d., 1942 m. ir tapo palaidotas 
rūgs. 19 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą 
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėve
liams — kun. kleb. J. Piaškauskui, kun. Br. Griniui 
ir kun. V. Černauskui, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą.; o kun. kleb. ir kran. Br. Griniui, 
kurie pasakė pritaikintus pamokslus.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame grab. J. F. Eudeikiui, kuris savo geru 

ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame taipgi grabnešiams iš Šv. Var
do dr-jos ir tos dr-jos nariams, kurie gražiai atsi
lankė į šermenis ir sukalbėjo maldą. Dėkojame vi
siems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Vi
sagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Podukrė, Posūniai, Žen
tas. Marčios, Švogerfai, švogerkos ir‘Gimines. •

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

SI firma vir# 50 m. tos 
pačios šeimos rankoje!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

VYRAI IR VAIKINAI
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Atsi
šaukite f ,

WILSON-JONES CO.
6455 So. Westem Avenue

VAIKINAI — 17 iki 20 metų senu
mo prie lengvų dirbtuvėje darbu. 
Taipgi reikalingi vyrai tarp 40 ir 50 
metu senumo.
NATION AI. CHEMICAL & MFG. CO.

3617 So. May Street_________

SCREW MACHINE
Set-up Operatoriai prie Acme Grid- 
ley automatlc ir coneomatic mašinų. 
100% karės darbai. 54 valandos į 
savaitę. Kreipkitės į —

MALL TOOL COMPANY 
7740 South Chicago Avenue
MAŠINISTAI (2), patyrę “lnstru- 
ment” vyrai ar “model makers” 
reikalingi. Defense darbai. Galite 
dirbti overtlme, jei tik norite. 
ARMOUR RESEARCH FOUNDA
TION. 3312 So. State Street (už

pakalyje). Matykite Mr. Olsen ar 
pašaukite telefonu; VICTORY 6050

COl'NTER VYRAI 
VIRĖJAI IR PORTERIAI 

Patyrusleji. Aukščiausia pradin-ė al
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrimo prie apvalymo ir 
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9
iki 11 vai. ryte.

THE MARULIS CO.
2652 W. Montrose

TOOL IR DIE MAKERS. taipgi ir 
LATHE HANDS dirbti prie Bakellte 
moldų. Dabar proga išmokti Bake
llte mold Išdirbimo amatą.

1428 N. AVELLS STREET

VEITERKOS 
Naktimis darbas. Counter darbai. 
Matykite Miss Harney.
FRED HARVEY — Union Station

REIKALINGOS MERGINOS IR MO
TERYS iki 40 metų senumo prie 
lengvų dirbtuvėje darbų.
CASEY CONCE8SION. 1132 AVaba<4i 
Avemie. 2iai Floor.

MERGINA REIKALINGA prte ge
neralinio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuvių kalbos. Darbas pa
stovus. Pašaukite te’efonu: —

LAFAYETTE 8248

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValtcr Nutow. 2200 W. 37th SL, 
Chicago, III., tel. LAFayette 6008.

PARSIDUODA — 2649 W. 43rd St.
4 kambarių namas ir Storas. $300.00 
įnešti, balansą galima Išmokėti ma
žais mėnesiniais išmokėjimais. Atsi
kreipkite J — JANATA. 4257 AVest 
Ctvrnak .Road. tel. LAWndale 4949.

PARSIDUODA — naujas 4 kambarių 
namas. Concrete bloksų pamatas ir 
moderniškas plumbing. Netoli De
fense dirbtuvės. Pašaukite Savininką: 
TRIANGLE 9619.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prrnumeratas lr 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras. At- 
sišauk'te į “DRAUGO” RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Ave.. Ch'cago, III., 
arba pašaukite tel. CANai 8010.

BI TU AVANTED — MOTERYS

MERGINOS
Prie restorano, valgymo kambaryje 
lr counter darbų. Aukščiausia pra
dinė alga. Gera darbo ateitis. Ne
reikia naktimis dirbti. Atsišaukite 
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo 
9 iki 11 vai. ryte.

THE MARQUIS CO.
2652 W. Montrime

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

Nusižeminimas daugiau 
šviesos suteikia žmogaus 
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRE1PK1TS8 PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
□ber of the Llthr

MODERNI Hvldhi« PARODA: 
4585 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 8645

Chamber o<

REZIDENCUA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPubiic 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; &e#tad. Ir Sekm. 9-8 vaL

IZ

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnii Direktoras
AMCBA1TOI b IVakt)

4605-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

TaL LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
i# stoties WGES (1390), au Povilu ftaltlmieru.
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Karas ir lietuviškieji bolševikai
Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos vyriausybės gal

va p. Churchill dieną ir naktį dirba diriguodami jung
tinių tautų karo jėgas. Savo patarėjais jie turi geriau
sius strategus, rimčiausius karo ekspertus. Pas juos 
suplaukia iš visų karo frontų smulkmeniškiausios ži
nios. Jiems yra žinomas ir priešininkų jėgų judėjimas 
ir jų pajėgumas.

Vyriausieji karo vadai, prieš savo akis turėdami vi
sus karo eigos davinius, nustato ateities veiklą.

Jiems pasitiki milijoninės armijos, pasitiki visa eilė 
tautų. Pasitikime jais ir mes, nes jie žino ką daro.

Tačiau tais vyrais — Prezidentu Rooseveltu ir pre
mjeru Churchilliu nepasitiki lietuviškieji komunistai. 
Per savo spaudą ir mitinguose komunacių agitatoriai 
vis labiau ir labiau pradeda kurstyti savo pasekėjus 
prieš tuodu vyru. Juos negražiai ima pulti.

Ir, žinote, kodėl?
Todėl, kad jie neatidaro Europoje antrojo fronto.
Dabar kyla klausimas, ar Rooseveltas su Churchilliu 

geriau nusimano, kada yra laikas kur kokį karo žygį 
pradėti, ar lietuviškieji bolševikėliai, kurie apie karo 
vedimo dalykus tiek nusimano, kiek keturkoiis apie as
tronomiją.

Be to, lietuviškieji bolševikėliai, kurie ir su kūnu 
ir su <ūšia yra parsidavę Sovietų Rusijai, kurie išsiža
dėjo Lietuvos, kurie spiaudo ir ant Amerikos idealų, 
kad tik jų pasirinktai tėvynei Rusijai sektųsi, savo 
vaikiškais reikalavimais ir nepasitikėjimo karo vado
vybe skleidimu pasirodo labai nedėkingais ir Preziden
tui Rooseveltui ir premierui Churchilliui, kurie tiek 
daug pastangų deda, kad pagelbėti rusų kariuomenei, 
taip narsiai ginančiai tą kraštą, kurio tikimu jie rūpi
nasi labiau už viską.

Ta proga dar norime priminti tą, apie ką jau mūsų 
dienraštyje savo laiku trumpai buvo rašyta.

'Įsivaizduokime sau, kad lietuviškieji bolševikėliai da
bar gyventų Sovietų Rusijoj ir jie ten per savo laik
raščius ir mitingus pradėtų statyti Stalinui reikalavi
mus, kad Sovietų Rusija tuojau atidarytų antrąjį fron
tą prieš Japoniją, su kuria dabar kariauja Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Ką jiems tuo atveju pasakytų Sta
linas? Aišku — nespėtų prasižioti, kaip jie būtų su
imti, uždaryti į kalėjimą, o gal ir sušaudyti.

Turbūt ir vyriausieji lietuvių bolševikų laikraščių 
komisarai labai gerai žino, kad sovietijoj žmonės jo
kios teisės neturi nei per spaudą nei kitokiu būdu kri
tikuoti savo valdžios vienus ar kitus darbus. Tuo la
biau jiems yra draudžiama kištis į karo vedimo rei
kalus.

Gyvendami demokratiškoje Amerikoje, naudodamies 
visomis laisvėmis drauge su ištikimais šio krašto žmo
nėmis, jie gali ir durniausius klausimus kelti ir net 
pačiam Prezidentui Roosevejtui reikalavimus statyti.

Įdomu, kad net toks Prūseika-Vabalas, kuris pirma
me pasauliniame kare slapstėsi nuo U. S. kariuomenės, 
slakeriavo, ir tas reikalauja, kad Prezidentas Rcose- 
veltas antrąjį frontą atidarytų. Jis net su prakalbomis 
važinėja ir apie karo frontus kalba.

Tai puikiai vaizduoja, ko verti yra lietuviškųjų ko
munistų reikalavimai ir ko vertas yra jų visas sąjūdis.

Tie, kurie nori, kad demokratijos šį karą laimėtų, tie 
pasitiki Prezidento Roosevelto ir p. Churchillio vadovy
bei. Jiems reiškiamas nepasitikėjimas, jų atakavimas, 
be abejonės, patinka naciams, fašistams ir japonų mi- 
litaristams. Karas tikrai būtų praloštas, jei vadai pa
siduotų sentimentui, jei klausytų ne šalto proto, ne 

. strategų ir kitų karo ekspertų nurodymų, bet demago
gu sukurstytos minios, ______
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Dėmesio svarbiam reikalui
• •*' X

Liūdna ir skaudu, kad paskutiniu laiku tiek daug 
žmogžudysčių Amerikoje įvyksta. Nespėjama susekti 
vienus žmogžudžius, kai papildomos kitos žmogžudys
tės.

Į tuos baisius įvykius turėtų atkreipti rimčiausio dė
mesio ir vyriausybė ir visuomenės vadai.

Kai visuomenės ir vyriausybės jėgos labiau įtempia
mos karui laimėti, kriminalistai pradeda kelti savo gal
vas ir siausti. Gal būti jie mano, kad valdžios organai 
šiuo metu neturės laiko lr galimumų jiems susekti. Kri
minalistai, žinoma, klysta. Jie sučiumpami, nuteisiami 
ir padedami ten, kur jie priklauso.

Tačiau policijos apsukrumo čia neužtenka. Vien po
licinėmis priemonėmis visų blogumų iš gyvenimo ne
pašalinsime. Mokykla, spauda ir organizacija turi tal
kininkauti. Daugiau dėmesio katalikiškai mokyklai. Rei
kia grąžinti religijos dėstymą ir krikščioniškąjį auk
lėjimą į viešąsias mokyklas! Reikia traukti jaunimą 
prie gerų organizacijų ir aprūpinti jį jam tinkamu už
siėmimu, duoti jam darbo, traukti jį lauk iš smuklių 
ir iš visokių kitokių tamsių pakampių, iš kur plinta 
visokios nedorybės.

Rūpinkimės karo laimėjimu, aukokimės, bet neuž
mirškime krašto vidaus reikalų. Namų frontas yra pats 
svarbiausias. Kuriuose namuose viskas gera, tvarkin
ga, švaru, iš tų namų išeina narsūs, stiprūs, draus
mingi kariautojai.

Dar dėl Hearsto editorialo
Reikia pasakyti, kad Chicages lietuvių visuomenė la

bai nustebo William Hearsto įsišokimu priskaitant Lie
tuvą ir kitas Baltijos valstybes prie Berlyno-Romos 
ašies. Lietuviams tai buvo didelis surprizas, nes iš W. 
Hearsto tokio užgavimo jie visai nesitikėjo. Teko nu
girsti, kad Hearsto laikraščių redakcijoms pasiųsta ne
mažai protesto laiškų.

Mes vis tik pasitikime, kad W. Hearstas netrukus 
padarys tinkamą pareiškimą ir savo klaidą atitaisys. 
Būdamas senas ir garbingas laikraštininkas jis, be abe
jojimo, žino, kad žurnalistinė etika reikalauja atitai
syti ir mažiausią netikslumą, užgavimą kad ir vieno 
asmens. Jo editorialas lietė visą lietuvių tautą. Dėl 
to jis dar labiau saukiasi atitaisymo, atšaukimo.

Švedijos būklė ■
Europoje nedaug bėra neutralių valstybių. Neutra

liųjų tarpe yra Švedija. Jos artimiausios kaimynės — 
Danija ir Norvegija vokiečių parblokštos.

Nelengva yra ir Švedijos būklė. Ji turi būti .labai at
sargi, kad kokiu nors būdu neutralitetą nepažeisti. Nuo
lat reikia akylai budėti.

Ligšiol jai pavyko išlaikyti neutralumas. Tokia link
me ji žada eiti ir toliau. Tai matome iš praėjusį sek
madienį buvusių Švedijos parlamento rinkimų. Rinki
mų daviniai tokie, kad iš jų nesunku spręsti žmonių 
noras — laikytis neutraliai.

Bet kas nori karo? Jo nenorėjo nei danai, nei nor
vegai. Jo nenorėjo nė kitos tautos. Tačiau jos buvo 

užpultos, užgrobtos ir pavergtos. Mažiausias neatsar
gumas ir Švediją gali parblokšti.

Pokarinis amžius galės ir 
turės būti paprastojo žmo
gaus amžium.

Vice prezidentas Henry A. 
Wallace yra pasakęs, kad A- 
merika, berods, turės pro
gos nurodyti ir laisves ir 
pareigas, kuriomis papras
tas žmogus turės gyventi.

• •
Visur žmonėms turės bū

ti duota proga savo ranko
mis išsistatyti pramonę. Vi
sur žmogus turės išmokti 
daugiau gaminti, taip kad 
jų vaikai ilgainiui atmokėtų 
visuomenei tai, ką iš jos yra 
gavę.

/
Ne viena tauta neturės 

teisės išnaudoti kitas tau
tas.

Senesnėsės tautos turės 
malonią privilegiją padėti 
jaunesnėms tautoms atsisto
ti ant industrializacijos ke
lio. Tačiau neturės būti nei 
militarinio nei ekonominio 
imperializmo.

“Devynioliktojo amžiaus 
metodai netiks žmonių am
žiui, kuris netrukus prasi
dės” — pažymėjo p. Wal- 
lace. Be to, jisai pridėjo dar 
ir tai, kad .'...“mes, kurte ka
riaujame dėl žmonių gero
vės, nesustosime tol, kol 
tikslo neatsieksime”.

•
B*os mintys, daug kas pa

manys, tai graži svajonė.
Bet, kad pasaulis negalės 

pasilikti tokiu, kokiu jis lig
šiol buvo, tai yra labai aiš
ku.

Dabar žmonių liejamas 
kraujas, prakaitas ir ašaros 
nueitų veltui, jei ir ateity 
daug tautų vėl turėtų ver
gauti, daug žmonių kęsti ne-

Ketvir'ad., tu»?fl. 24. 1942

Po svietų pasidairius
Pateko ant mano delno 

Bruklyno lietuviškų ruske- 
lių gazietos numeris 95 iš 
1940 metų. Vienoj vietoj 
Mizara taip rašo:

“...Lietuva jaučiasi saugi; 
ji padarė su Sovietais bend
ro apsigynimo sutartį, todėl 
jai rytojus nebaisus. Jei 
kas norėtų su Lietuva pa
daryti taip, kaip buvo pa
daryta su Danija ir Norvegi 
ja, tai jis gautų smarkiai 
mušti.

“Rytų didysis kaimynas 
jam parodytų!...”

O šiandie, ką matome? 
Rytų didysis kaimynas ne 
tik Lietuvos neapsaugoja, 
bet ir pats alsuoja už savo 
gyvybę.

Su maskoliais, ar jie bus 
' caristai, ar balšavikai, bė

da yra ta, kad jie perdaug 
gyriasi. Kai caras Maikis 
1904 metais^ išėjo į vainą su 
japonais, tai sakė, kad jo 
saldotai kepurėmis japonus

laisvę, baimę, badą išnau
dojimą.

Tikrai taip vėl būtų, jei 
karą laimėjusi Amerika, taip 
kaip ir po pirmojo pasauli
nio karo. atsisakytų karo 
liepsnų sugriautąjį pasaulį 
atstatyti teisingumo ir žmo
niškumo pagrindais.

Dabar, išroao, taip nebus. 
Amerika laimės karą, lai
mės taiką ir laimės lygybę 
ir gerovę. Pokarinis pasau
lis — bus žmonių pasaulis.

užmėtys. Tas pats buvo ir 
su balšavikais. Ant jaučio 
skuros nesurašytum visos 
galybės, kokią lietuviški bal 
šavikai prišnekėjo savo ga- 
zietose, apie raudonąją ar
miją.

Kiekviena balšavikų šneka 
yra vien burbulas.

Nuo seno tavorščiai yra 
žinomas sportiškas priežo
dis: “Sveikam kūne sveika 
siela”. Kadangi laisvama
niai sakosi neturi sielos, tai 
jie turėtų taip sakyti*. 
“Sveiakam kūne sveikas 
pilvas”.

- Mažytė Kupstų Irena sto 
vi prie sieninio laikrodžio 
ir žiūri. Pamačius motina 
klausia:

— Na, Irena, dar esi to
kia maža, o jau nori išmok
ti valandas skaityti?

t
— O, no, ma, aš tik žiū

riu, kaip tas laikrodis džiau 
giasi, lygiai kaip mūsų šu
niukas Pupcikas. Žiūrėk, 
ma, kaip jisai visą laiką 
nuolat savo uodegą vizgena 
ir vizgena.

Spicpirvirvio Dumkos
New Yorko komunistų 

partija savo seime prisiekė 
ieškoti “tikrų” patriotų tai 
kos. Kadangi kitokių nera
do, tik komunistus, tai Ame
rikos legionas išėmė teisme 
draudimą net jės kandida
tus ant baloto dėti.

Kas melagis, tas ir vagis.
-----------------------:

SPAUDOS APŽVALGA
Dėl komunistų puolimų

Komunistai puola Prezidentą Rooseveltą, kad jis ant
ro fronto Europoj neatidaro. Dėl tų puolimų “Naujie
nos” taip rašo:

“Vadinasi, milionai žmonių supranta, kad antras 
frontas turi būti atidarytas tuojau; bet Prezidentas 
Rooseveltas nesupranta!

“Darbo unijos, pašalpinės draugijos, laikraščiai ir 
paskiri asmens nori, kad Hitleris būtų sumuštas šie
met; o Prezidentas Rooseveltas nenori!

“Šitaip kalba tas komunistiškas penktakojis apie 
Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentą. Preziden
tas Rooseveltas esąs ne tiktai mažiau suprantantis 
už “milionus .žmonių”, bet jisai laužąs savo paties 
pasirašytą sutartį. Tai jau, reiškia, ne ką geresnis 
žmogus ir už"patį Hitlerį, kuris pasižymėjo sutarčių 
laužymu.

“Bet kame tas komunistiškas nachalas yra matęs 
tokią Prezidento Roosevelto pasirašytą su Molotovu 
sutartį, kurioje buvo pasižadėta atidaryti antrą fron
tą šiemet? Jisai negalėjo jos matyti, kadangi jos ne
buvo.”
•
Jei norime gauti džiuginančias žinias iš karo frontų, 

žiūrėkime, kad iš karo pramonės dirbtuvių kaminų 
dūmai rūkty — pirkime U. S. karo bonus.

RINKIMŲ BELANKIANT

/
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ŠACHMATŲ PARTIJA NULĖMĖ KOLUMBO KELIONE I AMERIKA
šiais metais sukanka 450 metų kaip Amerika atrasta

Kolumbas dėlto atrado Amerika, kad karalius Ferdinandas karalienės 
Izabelės dėka laimėjo šachmatų partija.
Neseniai Madride atras- ti žmonių, kurie kaip musės 

tas ir paskelbtas sensacin- j vaikščiotų žemyn galva, 
gas istorinis dokumentas,' Ahu šachmatįnįnkai tuos 
kuris rodo, jog Kolumbas gana garsiai ištartus žodžius 
Ameriką atrado dėl to. kad ai§k£aj girdėjo. Fonseka, ku- 
Kastilijos karalius Ferdinan- rio partija atovėjo Ubai prag 
das vieną lemtingą dieną lai- tai pakėlė galvą ir prabilO]
mėjo šachmatų partiją. • tikėdamasis tokiu būdu ki-

Tasai dokumentas tai tur nukreipsiąs savo kara
tais kas, kurį, kaip specia- liškojo partneriQ dėme8į.
listai nustatė 1492 m. pa- — Aš asmeniškai, — kal- 
rašęs kažkoks asmuo iš ka- bėjo jsai( _ aš asmenįškai
raliaus artimųjų. (Tada, laikaus Cosmos Indeicople- 
mat, “geltonųjų”, “baltųjų” ustes nuomonė8, pagal ku- 
ir kt. knygų niekas nelei- Į rįą pasaulis yra kertuotas, 
do...). Laiške pasakojami to- kaįp įr aitaji šachmatų len- 
kie dalykai. ta, ir iš visų pusių apsup-

Vieną popietį Santa Fė,
netoli Granados, karalienės 
Izabelės salionuosfe susirin
ko keletas dvariškių. Pobū
vyje dalyvavo ir karalius 
Ferdinandas, kuris nuspren
dė sulošti šachmatų partiją 
“su vienu nuolatos pralo
siančiu partneriu”, tūlu Fo
nseka. Tarp kitų dąlyvių bu

tas vandenų, už kurių tėra

— Visa, ką jūsų didybė 
dar gali, tai bus paleisti į 
darbą bokštus.

Tada karalienė Izabelė, 
kuri valandėlę atydžiai ste
bėjo lošimą, staiga tarė:

— Pone Fonseka, arba aš 
akla. arba baltieji per kele
tą ėjimų turi partiją laimė
ti!

Ir tuos žodžus tardama 
ji sulaikė karaliaus ranką, 
kuri jau buvo bestumianti 
bokštą, kaip buvo pataręs 
Fonseka . Kt ralius Ferdinan
das pakėlė akis ir pažiūrėjo 
į mane. Karalienės idėją aš

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė., Chicago

SVAIGULYS niausią yra svaigulio kamuo

Galvos svaigulys mediką- . , , , » .
Taipgi svaigulys dažnai 

pasireiškia pas tuos. kurių 
akys yra silpnos, arba jei 
ausų liga yra įsimetusi, ar-

... . , ba jei smegenyse auga na-veje, kuomet galva jam pra- _ . . .
, . . .. ~ - • vikas. Taipgi galvos sutren-deda svaigti. Daug žmonių , . , . .
v. , . .... , , , kimai nuo kritimo, arba nuožūsta automobilių katastro- , .... .

ekspliozijos, arba nuo dide
lio trenksmo ar triukšmo, 
— gali būti svaigulio prie- 
žasčia. Net allergija, nemi- 
gas, rūpestis, gailestis ir da- 
dis susijaudinimas gali su
kelti įkirtus svaigulio simp-

v. ... tomus; ir nemanykite, kadmašinų dirbti yra pavojin- ’ ,. ...
W. A. A. C. Lts. Alice Gordon (kairėje) ir Elizabeth ga Tokiam net įr skersai sio® kategorijos svaiguli yra 

Paine (dešinėje) su Lt. Liudmila Pavlichenko, Rusijos gaįvča eiti yra pavojinga. lengva pagydyti... 
armijos Snaipere (partizane), kuri yra nudėjusi 309 vo- Svaįguliui užėjus, žmogui ' Suradus ir pašalinus prie 
kieč'us. Šios karės moterys susitiko Army All-Stars —

SUSITINKA KARES MOTERYS

t HiUugaH Avin*-

liame žodyne vadinasi “ver- 
| tigo”.

Baisi neisime gali įvykti 
žmogui kelionėje ar dirb'.u-

i fojė todėl, kad, užėjus svai- 
; guliui, vairuotojas nepajėgia 
j suvaldyti automobilį.

Tegul nedrįsta “draivinti” 
automobilį tas, kuriam daž 

į nai užeina galvos svaigulys. 
I Tokiam ir dirbtuvėje prie

buvau supratęs ir ženklu pa 
tik bedugnė. Dėl to arabai rodjįau karaliui savo prita- Chicago futbolo rungtynėse, Bostone, 
savo žemėlapiuose tenai, kur rimą KaraUu, deš ne ran.
baigiasi vandenys, piešia iš- ka partmį galvą pamąat8> 
džiūvusią ranką, kuri skan- jr ataiga jo velda< nuSvlto 
dina kiekvieną drąsuolį, iš
drįstantį prieiti per arti prie Fonseka, — tarė jis
bedugnės. šypsodamasis, — tamsta mi

ręs! Iš mano išsiblaškymo 
Tuo metu karalienė priėjo tamsta neturėsi naudos!

vo Tendillos grafas, Ponce i prie šachmatų stalelio ir ta-
® ~ rė savn vvrni* Ir karalius penkiais eji-de Leonas, Gonzalo de Con- re 8avo vYrui- ■ ....... J

Valdove, ar nemanai. mais Partiją laimėjo.
kad tam Kolumbui reikėtų Į Po to Ferdinandas priėjo 
duoti admirolo titulą, bet prie Beatričės ir paklausė: 
tik tuose kraštuose bei kon- _ Na, ką gi jūs ten pir- 
tinentuose, kuriuos jis at- ma kalbėjote apie žmones, 
rastų ir paimtų valdžion ? kurie vaikščioja kaip mu- 
Tokiu būdu būtų išlaikytos sės?
ir pagerbtos privilegijos, ku-; _ Valdove, — pramikčio-
r':as turi Kastilijos admiro- j0 toji. — Niekas negali sa

kyti nesąs suklydęs. Taip, 
kaip pirma aš, sakė ir Pli- 
nijus, o kartais gi ir išmin
tieji savo pažiūras keičia. 

— Ir aš taip manau, —

KA DIRBA, KA VALGO, KAIP GYVENA 
TREMTINIAI SIBIRE
- Termitų ir pelių atakuojami. -1 eilę, prie 
buizos katilų. - Darbai prie ginkluotų

atrodo kad viskas aplink su- šaetį, yra lengviau svaigulį 
kasi. Kitiems tas jausmas pagydyti. Nepašalinus prie- 
yra taip stiprus, kad griū- žastį, svaigulį galima tik n.u- 
va ant žemės. Vieniems akys malšinti, bet pagytyti — ne. 
apraibsta tik porai sekun- Svaigulys, — reiškia pavo- 
džių, o kitiems tęsiasi tai jų. Ir tik nuoširdaus gydy- 
net keletą minutų, arba net i tojo pastangomis galima sek 
keletą valandų. Kas mėgina mingai surasti bei pašalin- 
atakos metu eiti, tai jis kry- ti svaigulio priežastį ir pa
puola lyg girtas. sigydyti.

sargybinių. - Vogčiomis į miškų valgymui žolių j ^“sakyn,ai'
pasirinkti. - Nusivarė batų galais paragindami, °da“ Ž! , - vi.-

(Pabaiga) I ir moterys miegodavo gru-ljų gja patieksiu nos blakstienos pakritimas
pėmis po 30-40 žmonių vie-Į Kasdieniniame gyvenime nevaldymas pas kūdikius 
nose patalpose, kur buvo pas žmones dažniausia pa- S331 dažnai pasitaiko. Tokia 

Tremtiniai greit pradėjo (daugybė vabzdžių. Maistas sįtaiko taip vadinamas “tok- padėtis vadinasi ‘•ptosis”.

Bausmės

pajusti, kaip sunku be stip- blogas, o darbas sunkus —
resnio maisto. Jų ta sriuba 
juk buvo be uždaro ir nebal
tinta. Sąvo tą drėgną duo
ną jie turėjo valgyti be jo
kio riebalo. Grįžę iš darbo 
apie penktą valandą ir pri
sitaikę, kada sargybiniai ne
seka, tremtiniai kartais į-

las.

— Apie tai mes dar pa
galvosime, — atsakė kara
lius ir susimąstė, visiškai 
užmiršęs lošimą.

i tarė karalius, — ir dėl to
Fonreki tuo pasinaudojo; jaakysiu Kristupui Kolum. 

ir, padaręs keletą ėjimų, ga- M iSraSyti admiroiu p^y. smukdavo į mišką pasirlnlt- 
yo persvarą. Baltųjų, kurilia rimo akų kaip ka(J nor5jo ti uogų. grybų, valgomų žo- 

mano draugė karalienė.

Po to karalienė suplojo

doba, laiško autorius ir ke- j 
lėtas 'dvaro ponių, kurios 
siuvinėjo gobeleną. Viena iš 
damų, Beatričė Galindez, pa
vadinta La Latina, sėdėjo 
šalia karalienės ir lotyniš
kai su ja šnekučiavosi.

Netrukus po to, kai kara
lius pradėjo lošti šachma
tais, įėjo karalienės nuodėm- 
klausis, Granados vyskupas 
Fernandez de Talavera ir 
pasiteiravo paskutiniųjų nau 
jienų apie Kristupą Kolum
bą

Toliau leiskime kalbėti pa
čiam ano istorinio laiško 
autoriui.

“Apie genuj:ečio (Kolum
bo, kuris buvo kilęs iš Ge
nujos) planus žmonės vi
saip kalbėjo; vienų many
mu, jis buvo beprotis, ta
čiau kai kurie laikė jį geni
jum. Šiuo metu, (laiškas, 
kaip sakėm, rašytas 1492 
m.) jis nori būti paskiria
mas admirolu nedidelio lai
vyno, kuris plauktų į neži
nomus kraštus, — jis keti- ėmė spausti ir jau trynė ran 
nąs net gi pasiekti rytinį kas sakydamas:
Azijos krantą, kur turi bū
ti Marco Polo aprašytoji Ci- 
pango aukso sala. Bet ad
mirolu jo nenori skirti, nes 
tada jis turėtų tą patį laips
nį, kaip ir mūsiškis Kasti
lijos admirolas; taigi, šiuo 
metu Kolumbas keliauja į 
Palos de Moguer, kur keti
na palaukti galutinio kara
liaus sprendimo. Jeigu jo no
ras nebus išpildytas, jis vi
siškai Ispaniją patiksiąs.

Todėl jums visiškai bus 
suprantama, dėl ko vysku
pas donną Izabelę teiravos5 
apie Kolumbą. Nors ir kaip 
buvau pastatęs absis, bet 
mūsų dievobaimingosios ka
ralienės atsakymo nenugir
dau, bet užtat a'škiai gir
dėjau, kaip Beatričė pareiš
kė, jog tokį sprendimą leng
vapėdiškai padaryti negali
ma.

lošė jo didybė, karalienė ar
tėjo prie bedugnės, kuri, a- 
not Fonsekos, supanti visą 
žemės kvadratą. Donas Fer
dinandas, tai išvydęs, surau
kė antakius ir sumurmėjo:

— Žiūrėk, tas genujietis 
dar ko gera bus mano pra
laimėjimo kaltininkas!

Jis bandė kai kuriais suk
tais ėjimais padėtį išgelbė
ti, bet Fonseka vis labiau jį j ka buvo atrasta Amerika ir 

Ispanija pasidarė pasaulinė

— Šiaip ar taip, — pri
dūrė šitoji dama. — aš lai 
kau kvailu tvirtinimą, jog 
po mūsų kojomis galėtų bū-

kasti kanalą.
Buvo atsitikimas, k a d sf 

pora pirmosios stovyklos 
tremtinių vyrų pareiškė ne
pasitenkinimą. Tuojau atbė
go stovyklos komendantas, 
paleido gązdinantį šūvį ii

sininis” vertigo. Tos rūšies Nesirūpink, kūdikis gali sa- 
svaigulys pasireiškia kuomet va^mi pasveikti. Neabejoju, 
žmogus išgeria šnapco, arba kaū tamsta tareisi su savo 
perdaug cigarų surūko, ar- Į Ssinaos daktaru ir tik nori 
ba įpratęs imti “dėl galvos” įsitikinti, ar daktaras tiesą 
asp’riną,. arba nuryja “dėlj®®^® —

Į lių. Bausdavo tremtinius dau 
giausia piniginėmis bausmė-1 tremtinys ėmė protestuoji, 
mis. Kartais vien tik tar- bolševikų komendantas kir-

ciongo-šalčio” chininos. Ne
apsimoka save nuodinti svai-

atskyre porą jaunų vyrų nuo ' galais arba patentuotais vais žiaus ir dėvįs akinius, pri- 
seno tėvo nuskirdamas juos >n;a I , .. . „ , iiais. -valo patikrinti savo regeji-
j antrąją griežtą stovyklą 
Kai senas liguistas tėvą/.

Atsakymas K. C. — As
muo sulaukęs 48 metus am-

rankomis ir šūktelėjo pažui: dymai būdav0 nemaža balls_ ' jam į ausį kad tas par.
Alonso, sėsk ant žirgo, jau vįen tuo ■kad sujaį. kr^o> o

pasivyk Kolumbą ir paša- Į ko nuo darbo ir tremtinys 
kyk, kad jis kupinas švie- negaUna dalies atlyginimo,
šiaušių vilčių kuo greičiau
siai grįžtų į karaliaus rezi
denciją Santa Fė!

Ir taip pasibaigė istorinė (^e* sv®lk*ta sušlubuoja 
šachmatų partija, kurios dė-; Kai kurių tremtinių svei

kata ėmė menkėti. Kartą 
atvyko sanitarinė komisija.

kurs taip reikalingas mais
tui pirkti.

imperija’ Žilvytis Paliegėliai nuėjo čia paleng
vinimo ieškoti. Pasitaikė,

“STRICTLY PRI VATE”
V. S. Patęst OAea
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Taipgi pasitaiko galvos, mą Pas akių gydytoją bent 
svaigulys ir tiems, kur u vi-, kas trys metai, žinai, regė- 
duriai yra nuolatos užkietė-, jimas žmogui yra neapsako- 
ję, arba jei tonsiluose ar mai brangus dalykas.

sūnūs apsupo rau-, dantyše randasi fokalė infek
cija. šios rūšies svaigulys

Atsakymas J. D. — Ka-
donieji sargybiniai ir batų K"7j’ “““V °’“**“*j~. dangi per laikraštį apie ve-
galais paragindami išsivarė. y*“1“21 aut°t»k8‘»ta‘“ ver- nėrinės ligas nepatogu ataa- 

V , “S“ ’ ,r "velkato* y™ 8“ kinėti, tad į tamstos kiau-
__________ ‘ 8 .pavojingas. simą atsakau laišku. Į ant-

Be to, svaigulio prtežas- i z^jį klausimą atsakau: kal
tinai gali būti širdies liga, bos užsikirtimas arba mik- 
arba inkstų liga, arba kuri čioj imas nėra paveldėjimo 
nors kraujo liga. Sergantieji i liga. Bet... bet švepaėjimą

Paštas nelaisviams
Galima siųsti laiškus ame

rikiečiams, kurie internuoti 
kaipo karo nelaisviai arba 
civiliams internuotiems, su

anemija arba leukemija, daž-1 galima paveldėti iš tėvų.

4. šalies vardą, kur sto
vykla randasi.

5. Ir žodžius “Core of the 
International Red Cross, Ge- 
neva, Switzerland, (Japoni-

kad kai kurioms moterims oficialiu pranešimu nuo In- 
užrašė gydytojas, kad jų ne-1 temational Red Cross, Gene- 
g a Įima varyti prie sunkaus * va, Switzerland į “Informa- 
darbo. Tačiau, kai komisija t;on Bureau of the Provost
išvažiavo jas vėl pasiuntė i Marshal General’s Offce”, j care Qf the Japaneae ; 
m ško darbus. Viena mote-. kad asmuo, apie kurį klausi-, pgd Cross Tokyo) '
ris, turėjusi mažą vaiką, pa-. mai paduoti, yra karo nelais- 
reiškė, kad serga ir atsisa-1 ris arba internuotas. Laiš
ke eiti į taip sunkų darbą, i siųsti, jeigu siuntėjas vo>ko
Ją tuojau areštavo ir užda
rė specialioje trobelėje, kur 
langai buvo išpinti geležinė
mis grotomis. Neužilgo prie 
jos prijungė ir kitą, kuri nu
varyta į miško darbus pasi
traukė nuo jai paskirto už
davinio. Abi jas paleido tik 

' tada, kai pirmoji pasirašė 
dokumentą, jog ji yra pui 
kios sveikatos ir tik simu 
liavo serganti, o antroji tu 
rėjo pasirašyti, kad ji lankė 
kaimyninę tremtinių stovyk
lą spekuliacijos tiksk's 

Lageris Nr. 2
Kaimynystėje tikrai buvo 

kita tremtinių stovykla, net 
daug žiauresnė. Ten vyrai

★ ..................... ir

VVAIl BONDS
Gas maalcs which came into uae 

ln warfar« tor the first time when 
the Germaną used po i son and mue- I 
ta r d gas in World War I, are much i 
improved today over those used 

I then. The Chemical Warfare Braneh
Siuntėjas privalo užrašy- j ot the War Department issues these 

gaa masks to tvery man in the serv-

6. ViaChicago.

kus galima nemokamai |8av0 vard* ir ^resą ant; f” ™s, sa“
kairiame kampe užrašys, vok<> užpakalio. Adresas ir 
“Prisioner of War” arba!laiško tur:ny® turi būti ra- 
“Civilian Internee” ir žo- 180n*aja mašinėle atspauz-
džius “Postage Free”. | dintas arba labai aiškiai Pa'

, i rašytas, kad palengvinus 
Reikia ant voko užrašyti: per8inutimą ir cenzūrą. Vie-
1. Pilną vardą ir laipsnį tos reikia palikti ant voko 

r.elaisvio arba internuoto. I užrašymui internuoto as-
„ „ ... J mens naujo adreso, jeigu jis
2. Karo nelaisvic numeri , . .. ., 'a H bavo perkeltas iš v enos sto- (jeigu Tolimuose .tytuose,Į .. .... T ...J . ... . ; . 'vykios į kitą. Laiškus siųs-

numerio nereikia, vietoj nu- ... ... .. _’ kitę j Information Bureau
mero reikia padėti žodžius' , ~„ , . i of -the Provost Marshal Ge-‘formerly of Wake, Guam,
lr t. t.”).

3. Kalėjimo stovyklos var
dą ir numerį (arba jeigu

neral’s Office” persiunti
mui.

Kol kas pakietai nelais
viams arba internuotiems

Tolimuose Rytuose žodžius nepriimami. Apie tai vėl'au 
“Held by Japan”), bui pranešta. FLI8-

♦* < •*YbV '

Th« type pictured here la the 
“can'* and “elephant nose“ mask 
and costa about <8.29 each. The 
headgear ia transparent, made of 
material resembling cellopbene and 
does not eloud with the breath. You 
can buy two of these gas masks witb 
the purchase of an >18.79 War Bond. 
We need thousands of them. Don’t 
fail to give at least ten pereent of 
your lacome every pay day tor War 
Bonde Buy them at your bank or 
postofitee, regularly.

V. t. Trrvurr

Kur nėra išmanymo, ten 
nėra nė jėgų. (Emerson).
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NAMINIS FRONTAS Copper, Mica, and Lead Before and After Columbus CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šalis iki šiol vartojo reik- i nns deda pinigus, kurie bū- 

menis gerųjų 1941 dienų, j tų praleidžiami dėl kokių 
prieš pakeitimą industrijų reikmenų.
programos. Ir, išskyrus gu
mos, cukraus ir gazolino trū
kumus, dėl stokos laivų, ga
lima sakyti, kad paprastas 
suvartotoj as dar karo ne
jautė. Neilgai taip fcus. Di
delis spaudimas ateina. Ženk 
lai kasdien pasirodo.

Karo Produkcijos Taryba 
išleido du įsakymus, kurių 
šešėlius jau matome. Vienas 
įsakymas praneša, kad “nė-

Pakraščių sargyba prašo 
daugiau vyrų pris dėti prie 
jos laivų patrolės jūrose. Pa
siųskite laišką į Coast Guard 
Sailing Vessel Committee, 
care of New York Yacht 
Club, 37 West 44th Street, j 
New York City.

Priimti vyrai bus prisiek-1 
dinti ir. turės p iną milita- 
rinį stovį ir gaus reguliarį 
Pakraščių Sargybos mokes-

Thi« is the w«y the mound builder looked a 
thousand years ego with his wealth when he 
lived at the Kiny Mounds, an ancient buried 
city, Wickliffe, Kentucky.

The copper hoard as it looks today of 619 solid ingots, 
five copper tsss, and many gorgeous spear points and 
various other things, all illustrated in color in Mrs. 
Blanche Busey King’s new book, under your feet.

Iš Lietuviu Demokratu 
išvažiavimo

ra pakankamai būtiniems tį už pastovią arba laikiną 
reikalams" plieno, c i n k o, i tarnybą. I
daug rūšių medžio ir daugį Taupymas visokių atlieka- 
kitos medžiagos. Kitas įsa-Įmų daiktų yra būtinai rei-' 
kymas sustabdė darbą net kalingas darbas. Kiekvienas
85 viešose ir privatinėse jė
gos projektuose šalyj.

Ką tai re:škia? Pirmas į- 
sakymas reiškia, kad ta me
džiaga nebus skiriama civi
linių industrijai, nepaisant 
kaip kaip svarbūs tie pro
duktai yra civiliams. Je'gu 
nerasime užvaduotojų nebus 
galima gaminti reikmenų, 
kuriems ta medžiaga reika 
linga. Antras įsakymas reiš
kia, kad luksusinis vartoji
mas jėgos bus draudžiamas 
iki karo pabaigos, ir WPB 
žodžiais — "kad negalima 
prezervuoti aptar n a v i m o 
standardus”, ir “civiliai tu-

žmogus šioje šalyje tą turi 
suprasti. Ašis lig šiol varė 
savo karo mašiną tik atsar
giu ir nepertraukiamu tau-į 
pymu. Amerika — Suv. Tau
tų arsenalas — tiek daug 
visko reikalauja, kad mes 
galime pagreitinti pergalę 
tik sukoncentruotu ir visą 
tautą apimančiu vajum.

Šalis būtinai reikalauja ge j 
ležies laužo, vario, misingo, 
cinko, aliumino, švino, gu
mos, virtuvės riebalų, sku
durų, virvių ir etc. Čia pa
minėta tik kelios medžiagos, 
kurias reikia taupyti. Netu
rime pakankamai žalio3 me-

By COL. FAIN WHITE KING,
Research Director of Archaeology 

of Kentucky
With every miner digging into 

the bowels of the earth after the 
precious war materials, copper, 
mica, and lead, one is prone to 
wonder if such feverish activity 
ever prevailed to such limits. Yes 
—we have records of the prehis- 
toric Mound Builder accumulating 
meager quantities of these min
eralą over a life-long period by 
meana of primitive mining and 
energetic trade and commerce, 
however in no vast ęuantities such 
as is produced today.

Michigan and the West produce 
ninety-five percent of the copper 
mined in this country today. The 
Mound 'Builder secured his copper 
from Michigan and the Isle Royale 
district. Above is shown the copper 
wealth as it looks today, as found 
in Kentucky, and the way the 
Mound Builder looked when he 
wore it a thousand years ago. This 
can be seen in colors in Mrs. 
Blanche Busey King’s new book, 
Under Your Feet. Copper is used 
today in electrical appliances, tele- 
graph, telephone, radio and air- 
planes. Every ship built reąuires

quantities of copper. Copper will 
win the war, save it.

Prior to the present war India 
and foreign countries furnished 
most of our mica; today we are 
dependent upon North Carolina, 
Canada, Brazil, and a fcw scat- 
tered minor sources. The apparent 
consumption of sheet mica in the 
United States during 1940 ex- 
ceeded all previous records, and 
much of it came from North Car
olina. Long before Columbus dis- 
covered America the aboriginal 
peoples were mining mica in North 
Carolina using it for mirrors, 
omaments, and shiny decorations. 
The WPA sent crews of vvorkmen 
to these old primitive digginga»and 
men were abie to make about two 
dollars a day taking mica from 
these very šame workings that the 
primitive workman had discovered 
and used about a thousand years 
ago.

Mica is a non-conductor of elec- 
tricity and heat; it is used in con- 
densors, radios, and electrical 
equipment. Muscovite or mica can 
be split into thin sheets, pun'’ -d, 
and stamped; it is also ground 
and used as covering or insulation 
for electrical viring as well as 
for many varied uses in industry.

Lead has served its usefulness 
as bullets, būt not as an essential 
var material. Shells and cartridges 
are made of steel and explosives 
except fuses and other small parts 
whicn often ūse lead. The prin
cipai ūse of lead is in the manu- 
facture of storage batteries; every 
tank, truck, airplane, submarine, 
and radio mušt have batteries. 
Second place in the ūse of lead 
is for paint and cable covering. 
All war equipment mušt be 
painted. The Mound Builder used 
lead which he had never learned 
to mėlt, būt used in its original 
form, galena, to shape and fashion 
into omaments and ear-plugs, and 
for personai adornment. The 
Mound Builder secured bis lead 
from Joplin, Missouri area.

Come and see the greatest col- 
lection of minerals, paint rocks, 
and tools in the entire world taken 
from one site of the Mound 
Builder. At Wickliffe, Kentucky, 
an ancient buried city, for ten 
years with orangewood sticks, 
spoons, and small brushes, the 
vvriter and his wife, Mrs. Blanche 
Busey King, with a staff of archae- 
ologists, have been uncovering the 
romantic story of the first people 
that lived in our rich and giorious 
country.

Sąžinės vergas
rėš pakęsti nepatogumų ir džiagos, tad priversti rinkti 
pasiaukojimų". "Turi” taip seną.
būti. Tą žodį mes visi gerai 
pildysime per ilgą žiemą ka
ro nesmagumų.

Sąžinės vergas! “Koks 
puikus pavad.nimas romą-

Viskas reikalinga!
Metalo laužas būtinai rei

kalingas, nuo senų automo
bilių iki išsinešiojusios sau
giosios spilkutės. Peržiūrė-

pasiekė Iždo Departamento ["kime savo pašalinius kam- Mvo sąžin5s vergM„ Nes 
kvotos ir valdžios ekonomių- į barius, užpakalinį darželį,' į- būai nepajudinama3 3a. 
tai sako, kad jie daug au Į rankių vieteles, ūkius, fa

Amerikiečiai padvigubino 
pirkimą karo bonų, bet ne-

turės pirkti, jeigu nori in
fliaciją išvengti.

Nuo sausio 1 d. tonų par
duota už $5,400,000,000. Iž-

brikus, garažus, skiepus, ir 
visas kitas vietas, kur tik 
laikoma visoki seni daiktai. 
Paveskime atliekamus ir ne-

do Departamento sekretorius vartojamus daiktus karo
sako, kad per tris mėnesius 
pardavimai bonų nepasiekia 
paskirtos kvotos.

Infliacijos atžvilgiu, svar
bu iš kur pinigai paeina. 
Valdžios ekonomistai nuro
do, kad jeigu perki už $100 
boną su pinigais, kuriuos 
vistiek būtum e taupęs, tai 
neprisidedate prie infliacijos 
kovos. Asmenys dalyvauja
toje kovoje, jeigu į karo bo- jinimui.

produkcijai.
Bet rinkti juos negana, 

keikia tą medžiagą įteikti 
‘junkmonui", kuris už ją už
mokės pagal svaro, arba ga
lima ją paaukoti apylinkės 
rinkimo stotims arba labda
rybės tikslams. Yra mūsų 
visų pareiga pagreitinti pri
statymą šio svarbaus meta
lo į tinkamas vietas atrau

O. of W. I.

nui!” — pamanysi. Klysti! 
Jaunuolis kaip tik geriau
siai esti pagiriamas tada, 
kai apie jį galima pasakyti: 
“Tai savo norų viešpats ir

vo principuose, ištikimas ir 
nuosakus visame, ką sąžinė 
liepia, ir jei visa tai galėsi 
padaryti — tu tikrai būsi 
tvirto būdo žmogus.

Du yra svaibiausi sąži
nės priešai: išorinis pasau
lis ir tavo pačio netvarkin
gi, į maištą linkusieji gei
duliai.

Šviesesniais • akimirks
niais gal ne kartą jautiesi, 
lyg jau visai atsiskyręs nuo 
žemės ir pakilęs į nepasie
kiamas aukštumas. Tada 
pasiryžti niekados nenukry
pti nuo garbingo savo tiks-

I “THAT LITTLE GAME’.’ Inter-nat’l Cartooa Co^ By B. Link
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lo, niekados nemąstyti, ne
kalbėti ir nedaryti nieko, 
kas galėtų sutęršti tavo šir
dį. Ir koks esi tada laimin
gas, koks linksmas ir sma
gus! Bet ką pamatai kitą 
akimirksnį ? Dievo įstaty
mai laužomi, dorovė nieki
nama; knygos tyčiojasi iš 
visokių idealų ir kilnių sie
kimų. Ir štai ateina didelis 
bandymas: nors ir visas pa
saulis būtų blogas, ar galė
si tu būti geras? Nors ap
link ir visi būtų bebūdžiai, 
ar galėsi, to nepaisydamas, 
būti ištikimas savo princi
pams? Nors ir visi meluo
tų, nors ir visi per šv. Mi
šias kalbėtųsi, nors ir visi 
biaurius niekus plepėtų — 
tu ne, ne, ne! Ir jei tai įs
tengsi, būsi t kras žmogus.

Sąžinė vadinama Dievo 
balsu. Ir labai teisingai. 
Juk kas to balso savo sieloj 
negirdėjo? Ir kai tik juonuo 
lis nori padaryti kurį nors 
netikusį veiksmą, tuoj jo 
viduj suskamba

(Iš “Draugo” 1917 m. ru 
gsėjo 24 d.).

Nusiskandino vokietis......
Emil Kelmer, bijodamas pa
tekti į U. S. kariuomenę, į- 
šoko į ežerą ir nusiskandi
no.... Chicagoje netrukus už
sidarys du tūkstančiai sa- 
liūnų.

Detroit, Mich.... Minėta 
kun. K. Skripkos kunigys
tės sidabrinis jubiliejus. Vy
čiai, muz. A. Aleksandravi
čiui vadovaujant, surengė 
programą. Be daugelio kitų 
stud. L. šimutis skambino 
gitarą, grojo smuiką, daina
vo duete ir sakė juokingą 
“Radzibatoriaus” monologą.

Bolševikai mėgino suimti 
perspėji- ‘Kerenskį.... Gen. Kornilovo 

mas: “Nedaryk!” O kai pa- sukilimo metu bolševikai Pe- 
gundos ir vilionės iš visų pu trograde taikėsi suimti Ke-
sių apninka sielą, tada šis 
balsas skamba lyg daugybė 

!garsių varpelių: “Nedaryk! 
Nedaryk! Nedaryk!”.

Kas yra savo sąžines tar
nas, tas yra kartu ir Dievo 
tarnas, o Dievui tarnauti 
reiškia viešpatauti. Nieka
dos negirdėjau didesnio pa
gyrimo už tą, kuris buvo 
pasakytas vienam miru
siam anglui: “Dešimt Dievo 
įsakymų buvo įėję jam į 
kraują!”

Nebijok nieko — tik savo 
sąžinės. Nėra tvirto būdo 
ženklas dėl žmonių baimės, 
dėl visokių išskaičiavimų, 
dėl apkalbų ar pajuokos ne 

įdaryti to, ką sąžinė liepia. 
Jaunuolis kuris negali mel
stis arba bažnyčioj atsi
klaupti tik dėl to, kad “ki-

renskį ir Rusijos valdžią pa
imti į savo rankas. Bet ne
pavyko.

Rusijoj siaučia anarchija... 
Kai kuriose Rusijos dalyse 
siaučia anarchija. Vladivos
toke, Caricine, Samaroje ir 
kitur susitarę sovietai ištre
mia laikinosios vyriausybės 
atstovus ir miestų valdžią 
paima į savo rankas.

ti mato”, yra vergas, bet 
vergas ne savo sąžinės, o
žmonių baimės.

BUY
talHD STATES 

OCFENSE

STAMPSU |U

(L.)

Dalyvavo Chicagos 
Majoras J. Kelly

- Rugsėjo 20 d. Lietuvių 
Demokratų Lyga turėjo sa
vo metinį išvažiavimą. Nors 
diena pasitaikė biskį šalto
ka, tačiau žmonių dalyvavo 
nemažai. Tiesa, nebuvo ten 
minių, bet atvykę buvo rink 
tiniai lietuviai demokratai 
ir demokratų rėmėjai. Pik
nikas įvyko Liberty Grove.

Prez. A. G. Kumskis bu
vo vedėjum pikniko progra
mos. Jis perstatinėjo žy
miuosius lietuvių demokra
tų veikėjus iš įvairių kolo
nijų. čia gavo progos pasa
kyti savo nuomones: Janu
lis, prezidentas Keistučio 

! Taupymo Bendroves; Biek- 
|ša, “Sandaros” raštininkas; 

B. Jakaitis, Lygos iždinin
kas; John Jacka, John 
Dowiat, prez. 15-to Ward’o 
Lietuvių Demokrato Klūbo; 
Anton Šimkus, Humbolt 
Parko Lietuvių Demokratų 
Klūbo atstovas; Norbert 
Tumavick, Cicero Lietuvių 
Demokratų Klūbo atstovas; 
Stanley Gurskis; advokatas 
R. A. Vasalle, assistant cor 
poration council; Stanley Ci 
bulskis ir daug kitų.

Chicagos Majoro E. J.
Kelly kalba

Apie 5 valandą atvyko 
Chicago majoras Kelly. 

'Nors jis buvo žadėjęs atvy
kti, jei laikas leis, tačiau, 
atsižvelgiant į jo urėdo 
svarbą, mažai turėjome vil
ties, kad atvyks. Juk reikia 
žinoti, kad majoras Kelly 
yra viršininkas trijų ir pu
sės milijonų žmonių miesto. 
Tad jią turi šimtus įvairių 
kvietimų; šimtai esti J>a- 
rengimų, kuriuose supranta 
ma, negali dalyvauti kad 
ir labai norėtų. Todėl majo 
ro atvykimas lietuviams de
mokratams ir svečiams bu- 

'vo tiesiog suprrizas. Tarpe 
kitko majoras Kelly pareiš
kė, kad jus norite, jog Ame 
rikoje gerbūvis pasiliktų 
ir toliau; jei jus norite, kad 
Europoje nazių pavergtos 
tautos būtų išlaisvintos iš 
vergijos; jei jus norite, kad 
jūsų sena bočių tėvynė Lie
tuva būtų atstatyta respub
lika ir atgautų savo nepri
klausomybę, privalote visi, 
kaip vienas, balsuoti atei
nančiose rinkimuose, lapkr. 
3, už Demokratų Partiją.

Baigus majorui kalbėti, 
pirmininkaujantis A. G. 
Kumskis pristatė teisėją 
John T. Zūrį, kuris dėkojo 
majorui už atsilankymą ir 
pareiškė, kad daug Chicago 
lietuvių balsuos už Demokra 
tų Partiją.

Be majoro Kelly, buvo at
vykę keletas kandidatų į 
valdiškus urėdus, tarp ku
rių trumpai kalbėjo į lietu
vius demokratus kandidatas 
į šerifus Peter B. Carey.

Išvažiavus majorui lietu
viai linksminosi, šoko ir dai 
navo lietuviškas dainas iki 
vėlyvo vakaro. Tarp žymiau 
šių darbininkų, reikia pris
kaityti Juozaitį, tesėjo J. T.

Zūrio bailifą, V. Rėkus iš 
North Side ir būrį jo drau
gų, Janulį J. Dowiat ir ke
letą kitų.

Iš Bridgeport biznierių ir 
veikėjų dalyvavo Petraičiai, 
jCibulskiai, Woodmanas, Sta 
nevičia, ir daug kitų kurių 
pavardžių nespėjau užsira
šyti. Todėl, kurių pavardės 
nepažymėjau, malonėkite 
man atleisti.

Ir taip, 1942 metų lietu
vių Demokratų Lygos pikni
kas praėjo labai gražiai, la
bai sėkmingai. Jis mums, 
lietuviams demokratams, 
pridavė daug gražių vilčių 
ir ūpo yra atsilankymas 
rinktinės publikos ir majoro 
E. J. Kelly.

L. J). Lygos Sekr. 
V. M. Stulpinas,

Aldona Grigoniūtč 
dainuoja Budriko 
radio programe

Šį vakare, žymi Chicagos 
solistė, Aldona Grigonis, 
dainuoja per Budriko Pro
gramą iš stoties WHFC, 
1450 kil., nuo 7-tos iki 8-tos 
valandos.

Šiame programe dainuoja 
taiposgi šiurum Burum mo
terų choras.

■ Šalę šios žymios solistė ir 
gerai žinomo choro bus ir 
daug kitų įvairumų ir įdo
mių pranešimų bei svar
bių žinių.

Klausykitės Budriko Ra
dio Programos šį vakarą ir 
visais kitais ketvergais va
kare nuo 7-tos iki 8t-os va 
landos. XX.

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl- mė’ynos Tepsnos 
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų varto ’imui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užt'krina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chicago, UI., Tel. CAN. 2020

A.t 4.

.KONSTANTINAS
ŠLAJUS

Mirė Rūgs. 19. 1942. 9:46 v.
ryte, sulaukęs pusės amž 
Gimė Lietuvoje. Kilo lfi Tau
ragės apskr., Svėkfinon parap.

Paliko dlde'lame nuliūdi
me moterj Catherine (po tė
vais Schmldt), sūnų Kdwar- 
dą (U.S. kariuomenėje); 2
dukteris Onų lr O nevlpve: 
broliai, seserys, fivogerinl, fivo- 
gerkos Ir daug kl'ų giminių, 
draugų tr pažįstamų.
Kūnas raftarvotas Burkhard 

koplyčioje, 2157 W. Irving 
Park Blvd.

lAldotuvės Įvyks penkta- 
dlenj. Rūgs. 26, IS koplyč'oa 
9:21) vai. ryto bus atlvdėlas 
J Gimimo ftve-C. Pan. Marl- 
los parap. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulngos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų 
bus nulvdėtas J Sv. Kazimie
ro kapines

NuoMrdžiat kvieč'ame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Duk
terys, Broliai, ūvogerkoe, 8e- 
ser)s, ftvogerl j Ir Giminės.

Laid. D’rekt. Burkhard & 
Son. Tel. Keystone 7900
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DIDINGAS BUCKINGHAM FONTANAS VASAROS 
SEZONĄ BAIGS RUGSĖJO 30 DIENA

* BLONDĖ KLAUSINĖJAMA DĖL CHEMiSTO MIRTIES l

Ateinantį trečiadienį, rug 
sėjo 30 dieną, užsidarys Chi 
cagos fontanas — Clarence 
Buckingham Fountain.

Garsusis fontas randasi 
Grant Parke ir žmones per 
šį sezoną gausiai lankė fon
taną ir gėrėjos trykštančiu 
į padanges vadeniu.

Fontanas šią vasarą iš
metė aukštyn net 315,- 
000,000 galonų vandens. Tas 
vanduo subėgo į fontano 
rezervuarą ir vėl iš naujo 
buvo naudojamas.

Dar savaitę fontanas 
veiks ir rugsėjo 30 dieną 
užsidarys vasaros sezonas. 
Fontanas veikia nuo 4-6 vai. 
po pietų ir vakarais nuo 
8:30 iki 9 valandos.

i Fontano pastatymas kaš
tavo vienas milijonas dole
rių, jis buvo atidarytas 

11927 metais. Fontanas yra 
pastatytas Kate Sturgis 
Buckingham lėšomis ir jis 
yra pastatytas jos brolio at 
minčiai.

Susirinkimai
Bridgeport. — Penktadie- 

: nį, rugsėjo 25 d. 8 vai. ryte
Šv. Jurgio bažnyčioj įvyks 
atmintinės šv. Mišios už a. 
a. dekaną kun. Mykolą Lau- 
čiką, buvusį Upynos klebo
ną, mirusį prieš tris metus 
Gadunavo j. Jį pažinusieji ii 
visi kiti prašomi atsilankyti 
į minėtas pamaldas ir pasi
melsti už velionio sielą. At 
nfnimą rengia Agnietė Gi 
Iienė, 3131 So. Emerald Ave.

Jaučiama mokytoju 
trukumas

Pirmiau Chieagos mokyk
lose mokytojos ir mokytoi 
jai, išdirbę septynius metus, 
gaudavo ilgesnes atostogas 
tikslu pagilinti žinias ar pa 
ilsėti. Dabar, karo metu, to 
kių atostogų nebus duoda- 
dama, nes jaučiama mokyto 
jų stoka. Ir tos mokytojos, 
kurios buvo pasitraukusios 
iš mokyklų,, vėl grįš prie 
mokyklos darbo.

CHICAGOS SRITY ALIEJAUS SKIRSTYMAS, 
GREIČIAUSIA, PRASIDĖS SPALIŲ 15 DIENA

Majoras generolas Frank 
Parker, Illinois State Coun
cil of Defense direktorius, 
prieš keletą dienų pareiškė, 
kad skirstymas aliejaus 
Chieagos srity greičiausia 
prasidės šiais metais spalių 
15 dieną.

Aliejaus skirstymo planui 
įvykdyti reikalingi bus spe
cialistai. Aliejaus skirsty
mui bus tinkami aliejaus

pardavėjai, aliejumi kūrena 
mų pečių firmų atstovai, na 
mų inžinieriai, vamzdžių tai 
šytojai ir architektai, šalia 
to, bus reikalingi darbui ir 
kitokie darbininkai.

Illinois State Council of 
Defense prašo savanorius 
atsiliepti ir padėti įgyven
dinti aliejaus skirstymo pla 
ną. '

(“Draugas" Acme telephoto) 
Mrs. Marie^ Doorley, 25 m. (kairėje) ir jos vyras turėjo

duoti liudijimus per “melagystės detektorių” (lie de- 
teetor) Chieagos policijai, ryšium su Gustave Redemske 
nužudymu. Dešinėje Gustaw Redemske, 58 metų našlys, 
kurio namus Marie Doorley lankydavo. Policija nori su
rasti Gustave Redemske žudytoją.

KARIAUJANČIOSE VALSTYBĖSE PO GINKLU 
STOVI 30 MILIJONU VYRŲ

RI va |vi ■ vn —

Nuoširdžiai aciu
Bridgeport. — Pramoga, 

kurią rengė šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų 1 sky
rius rugsėjo 12 d. A. Auk- 
sutienės namuose, pelno da
vė $81.82 seselių naudai.

Nuoširdžiai ačiū aukoto
jams.

Po $2 aukojo: A. Leščins
kienė, J. Pukelienė, A. Te- 
belskienė, A. Kalašinskaitė.

Po $1.00: E. Stanevičienė,
A. Auksutienė, A. Piliponis, 
Kvietkus, Montvilienė, O. Ka 
ledienė, A. Vinckienė, M. Ka
reiva, J. Strazdauskienė, M. 
Ambutienė, S. Klevinskienė, 
J. Abromavičienė, A. Mačiu
lienė, E. Švelnienė, J. Rozie- 
nė, M. Pocienė, Ona ir B. 
Burba, J. Dikšienė, R. Ma- 
zeliauskienė, A. Juškienė.

Valgių aukojo biznieriai: 
W. Milkus, E. Marsh, S. Dau
gėlienė, B. Kazlauskas, R.
B. , M. Jaunienė, E. Markū- 
nienė, O. Gumbar, M. Paukė- 
tienė, V. Miknienė, Saroš- 
klenė, P. Kvietkus, K. Ūsie
nė, Savickienė, M. Ambutie
nė.

Dovanų aukojo M. Ambu
tienė.

Ačiū visiems, kurie atsi
lankė ir kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šio gražaus dar- 
bo.

Ačiū Gumbragiams už lei
dimą savo namo tam reika
lui.

Komisija:

A. Auksutienė,
P. Staražinskaitė, 
J. Pukelienė.

Cicero. — Negalime atsi
džiaugti geraširdžių žmonių 
atjautimu, kurį rodo, mūsų 
žmonai ir motinai Elzbietai 
Mikolaitienei. Visi labai at- 
jaučiarir vienu ar kitu būdu 
patarnauja. Pav., Terebeizų 
šeima užprašė šv. Mišias Šv. 
Panelės į Dangų Ėmimo die
noje. Daug aplanko mūsų 
motinos kapą ir vienu, ar 
kitu būdu teikia patarnavi
mą.

Nuoširdžiai dėkojam vi
siems mūsų bičiuliams: Jo
nas tėvas; Jonas, sūnus su 
savo žmona ir sūnum Ričar
du.

Vienas rusų mokslininkas 
apskaičiuoja, kad kariau
jančios šalys turi visos kar 
tu apie 1,500 kariuomenės 
divizijų, kurias sudaro apie 
30 milijonų ginkluotų vyrų.

Tas rusas mokslininkas 
sako, kad apginkluoti ir vi
su kuo aprūpinti -šias milži 
niškas armijas, reikia gauti 
kasmet nemažiau, kaip 4 
bilijonus mineralų; reikia 
daugiau, kaip 4 milijonus 
traukinių toms žaliavoms 
atgabenti iš įvairių žemės 
rutulio dalių į dirbtuves ir 
paskui nuvežti ginklus, amu 
niciją ir kitas reikmenis į 
karo frontas. Daugiau kaip 
20,000,000 tonų talpos lai
vuose reikia toms karo reik 
menims pervežti per okea
nus ir jūras.

Karas vis dar plečiasi ir 
jo reikalams gamyba didė
ja. Amerika tik pradeda 
“įsisiūbuoti”. Nesenai į ka
rą įstojo Brazilija, ji be
veik, galima sakyti, nepra
dėjo mobilizuoti savo jėgų

••
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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

Marąuette Park Liet. Am 
Piliečių Klube mėnesinis su 
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, rūgs. 27 d., 2 Vai. popiet, 
parapijos svetainėj. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą. Turėsime nema
ža: reikalų apkalbėti.

Valdyba

karui. Tenka manyti, kad ir 
kitos Pietų Amerikos Vals--1 
tybės įstos į karą.

Kaip sau nori, sunku ir 
įsivaizduoti kiek bus suvar
tota visokių žemės gėrybių 
šiame kare.

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

-y.J'-’’ į

Išvežtajame 
I«» Vi.ag 
Ohicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
draugą.

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St. 
Telefonas: BOULEVARD 0014

Jr

Gerai prisivalgius moky
tis nenorima. (Senovės prie
žodis) .

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekornota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARds 2330

Pilnai įrengtas Nledikos Dc-part- 
ntcnlas gydymui visokių ligų — 
smarkių ir liglaikinių.
Filiui Įrengtas Chirurguos De- 
IKtrtnM-ntas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mingi Chirurgai-Dakturai.
Pilnai įrengta Physlotherapy De-
INsrtntcntAs priskaitant Piather- 
my. U.tra Vtolet Ray, Slnusoidal 
ir kitus i mbdcri ifiktts metodus 
gydymo.
minai įrengtas X-Ray Dcpart-
nm-ntas daktarams ir pacientams.
Nė vlenc-n v<-rtam ligoniui ne
ims atstumta. dSl stokos pin’gų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų jums ko patog’ausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

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

Gražura s yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mere).

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

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE • 
A* VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APYLANKAS UETUVUA KASDIEN BU ATYDA KLAUSOSI:

H1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis Ir Smagiausia* 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

irrrrrr-

WHFC-I45O Idl.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: OBOvehUl 2242

DIDELIS ISPAJID A Vl_.AS MUKŲ 
MineiNltKO 8TAKO MIZEKA- 

UNIŲ INSTKUMENTV. 
PASI.NAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIAPARDrOTl
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI. 8AXAPHONE8. FLU- 
tnH su •'ciu.ets" — $86.00. $87.60, 
$46.00 ir $76.00. Vlal garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SFA- 
NlftKl MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKUS. TENOR BANJOS — 
$0.60. $8.60, $12.50 iki $86.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $80.00. 
8126.00 lr $160.00. BASO UŽ- 
DBNGALAS — $12.00. 8MICE-
LAI 8MUIKOM8, 8TR1UNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.60, $8.00, $5.00,
$10.00 lr $16.00. Striūnos <161 vi
sų vlrOmlnėtų instrumentų. BAS8 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60, 
$28.60, $85.00. $50.00. PEDALS,
HI BOYS. CYMBOL8, DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas tr "resd" Instrumentams 
pritaikomi Juaų lūpoms.

EKSPiHTYVAH V7CTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams, TrtUboms, Saaapbonea, 
Smulkoms lr Gultarams.

GOLDSTETN’S MŪŠIO SHOP 
• 14 M»xwrll SL. Chleago.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
//ZA' SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiihiida nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 d*OO fin 

vertės “elose out” kaina .................................................. 4>AA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, <S-| ą r n
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... ų>l*i.OU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 g Q n r ;1_; <tl C *7 C 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. M>3./□ fllU./ O

FUR COATS, $75.00 vertės, <tOQ Hfl
Parsiduoda po tiktai ........................................................... OZ.O.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų ffC OC S- tfO QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina u

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’l QQ 
da po tiktai ................................................................................ Ji 1.00

$15.00 vertės KOTAI, 40 7 C
parsidnoda po tiktai  ........................................................2)0./O

GABEL'S CLOTHING' STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Setą — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Natlonally adverttsed Items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 0051

----------- *
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, $q / r
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ i rj r a 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU 

5332 šo. Long ave. tel. portsmouth 9022

*8.95



DĖDĖS ŠAMO KARIUOMENES TARNYBOJE
NE TIK GINKLO, BET IK KRAUJO BROLIAI

Tūkstančiai lietuvių šei
mų sūnūs šiandien tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Vieni jau žuvo karo fronte, 
kariaudami už Ameriką ir 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mą, kiti dalyvauja kovos 
lauke, o treti ruošiasi karo 
mūšiams.

Nuo šios dienos mes pra
dedame talpinti į “Draugo” 
puslapius lietuvių karių at
vaizdus ir trumpus jų gyve
nimo aprašymus.

Pvt. Albin Bagzis

Pvt. Albin Bagzis, gi
męs 1916 m. sausio 29 d.,
Buchiner III. Prieš išeida
mas į kariuomenę Albin 
Bagzis gyveno 926 W. 32- 
nd pi., Chicago, III. Dabar 
jis randasi Co. B. 38th. Sng. 
Trn. Bn., Camp Crawder, 
Mo. -

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

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

Protcction 
(or your

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Pvt. Albin Bagzis yra 
baigęs Benhold pradžios ir 
aukštesnę mokyklą. Prieš 
išeidamas į kariuomenę dir
bo Aleksijonų ligoninėje 
kaipo virėjas. Jis priklausė 
prie Šv. Jurgio parapijos 
choro ir buvo C.Y.O. narys.

Pvt. Albin Bagzio tėve
liai mirę. Yra gyva jų teta
Mrs. Mag. čepaųskienė.

Pvt. Bronius Bagzis
Pvt. Bronius Bagzis yra 

gimęs 1912 m. rugpiūčio 5 
dieną, Buchiner, III. Yra. 
baigęs Šv. Antano pradžios 
mokyklą ir Benhold III. 
High School. Mokykloje 
Bronius pasižymėjo muzika 
liais gabumais. Prieš išvyk
damas į kariuomenę buvo 
geležų krautuvėje pardavė
ju. Prieš išvykstant į Dėdės 
Šamo kariuomenę Bronius 
gyveno 926 W. 32nd pi., Chi 
cago, III.

Dabar Bronius Bagzis 
randasi Co. A. 377thTranp. 
Corp. B. N. (Pok) Ft. Law- 
ton, Wash.

Broniaus Bagzio tėve
liai mirę. Yra gyva teta — 
Mrs. Mag. Čepaųskienė.

Pvt. Albinas ir Pvt. Bro
nius Bagziai yra broliai 
kurie tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenės eilėse.

Kadangi daug vyrų yra 
užimti karo reikalais, todėl 
ateity numatoma daugiau 
teismuose šaukti moterų 
prisaikintųjų posėdininkų 
pareigoms.

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų 
tphutuvčs— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperip, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

UŽMUSft JAPONUS SU 
AKMENIU

< "Draugas" Acme leiepnoio)

Lt. Richard R. Amerine, 
Lavvrence, Kas., U. S. Ma
rine Corps pilot akmeniu už
mušė keturis japonus ir atė
mė brauningą ir grįžo atgal 
į Solomon salų bazę, po to, 
kai iššoko su parašiutu iš 
sužaloto lėktuvo.

Areštuota moteris, kuri 
atkalbinėjo vyrus 
nuo kariuomenės

Policija areštavo Marga- 
ret Drossel, 44 m., 1516 Au
gusta bulevard, kad ji atkal 
binėjo vieną vyrą nuo ka
riuomenės. Toji moteris vy 
rą atkalbinėjo nuo ėjimo ka 
riuomenėn taverne, 1307 
North Ashland.

M. Drossel pareiškusi ta
verne, kad ji eina per ta- 
vernus ir visur stengiasi at 
kalbėti vyrus nub kariuo
menės.

Sąrašai seną daiktą 
rinkimo reikalu

Šią savaitę senų daiktų 
rinkimo komitetai šeiminin 
kėms dalina sąrašus, kuriuo 
se pažymėta kokius senus 
daiktus reikia rinkti ir ati
duoti karo produkcijai.

Darbininkai sustreika
vo, kad moteriškė 
nenori priklausyti 
prie unijos

Flint, Mich, pereitą pir
madienį sustreikavo 300 
Marvel Schelber darbinin
kų tik todėl, kad kompanija 
bandė grąžinti į darbą mo
teriškę, kuri nepriklauso ir 
nesutinka priklausyti auto
mobilių unijai.

n r * r g a a
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KA PASAKOJA REDAKTORIUS POWELlr 
GRĮŽĘS IŠ JAPONŲ KALĖJIMŲ

BAISIOS SĄLYGOS JAPONŲ KALĖJIMUOSE RE
DAKTORIUS NETEKO KOJŲ PIRŠTŲ. NUOLATI
NIAI KALĖJIME SVEČIAI — ŠALTIS IR ŽIURKES.

• John B. Povvell, buvęs of 
the China Weekly Review 
ir Shanghai redaktorius, 
prieš mėnesį grįžo iš japo
nų belaisvės į Ameriką. 
John B. Powell laikraštis 
buvo uždarytas 1941 m. 
gruodžio 8 dieną ir jis tapo 
įmestas į japonų kalėjimą, 
kur išbuvo keturis mėne
sius. Jam teko būti Bridge 
House kalėjime, Shanghaju 
je ir paskui Kiangwan. John 
B. Powell grįžo iš japonų 
nelaisvės Gripsholm laivu, 
kai buvo pasikeista diplo-

• t

matais.

Skaudūs pergyvenimai 
kalėjime

Jon. B. Powell turėjo skau
džių pergyvenimų, nes kalė
jime buvo šalta ir į dieną 
gaudavo saują ryžių ir su
puvusios žuvies galvą. Ka
da Powell buvo įmestas į 
kalėjimą, tai jis svėrė 160 
svarų, o dabar tik pusę to. 
Kalėjime jis prarado kojų 
pirštus, gangrena į kojas 
įsimetė. Japonų kalėjimo 
prižiūrėtojai nepaprastai 
žiaurūs, daugiausia parink
ti iš kriminalistų. Japonų 
kalėjimuose nuolatiniai sve
čiai — žiurkės.

Amerikiečiai pradeda 
atsibusti . „„

John Powell pareiškė, 
kad amerikiečiai . nelabai 
jaučia, kad vyksta karas, 
tik dabar pradedama atsi
busti. Kinai jaučia nuo 1937 
metų, kad karas vyksta. Ki 
nų sąlygos japonų užimtuo
se vietose nepaprastai sun
kios, ten nėra beveik jo
kios laisvės. Daugelis ame

IR VĖL BAISI IR ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTE
TIESIOG SUNKU IR ĮSIVAIZDUOTI KAS ČIA PA
SIDARĖ. DIENA IŠ DIENOS VIS NAUJA ŽMOGŽU
DYSTE. REIKIA KOVOTI SU TOKIAIS REIŠKINIAIS

Nežinia ir kas čia pasida
rė. Diena iš dienos vis nau
jos žmogžudystės. Tiesiog 
baisu ir įsivaizduoti. Pasta
ruoju laiku jau kelios bai
sios žmogžudystės įvyko. 
.Štai vėl nemaloni, šiurpi ži
nia.

Pereitą antradienį 66 mai 
lės į šiaurę nuo Sherman 
ir apie 10 mailių į šiaurę 
nuo Springfield, UI., rasti 
automobily du nužudyti 
žmones. Moteris rasta auto
mobilio priešakyje, jos rū
bai suplėšti, kūnas smarkiai 
sužalotas ir jos burna būvo 
užkimšta. O vyro lavonas 
buvo rastas automobilio už 
pakalyje, kur sudedami vi
sokie daiktai. Atrodo, kad 
plėšikai vartojo užpuolime 
kirvį.

Buvo nustatyta, kad nu
žudytieji yra: Mr. Ir Mrs. 
Charles Nash. Mr. Nash 
buvo internal revenue attor 
ney for the governement in 
St. Louls.

Paul Edward sako, kad 
jis važiuodamas antradie
nio rytą į Springfield matė 
automobilį, stovintį šalia

rikiečių Shanghajuje stebė
jos kaip 75 procentai kinie
čių ir gali gyventi, nes labai 
mažai maisto. Powell sako, 
kad kai kurie anglai svarstė 
kaip reikės apginti Hong- 
kong, o japonai Hongkong 
užėmė per 8 dienas ir kiek
vienas kareivis žinojo ką 
reikia daryti ir be oficierių 
jie galėjo užimti Hongkong. 
Toliau redaktorius Powell 
pastebi, kad dabar japonai 
turi užimtose vietose pa
kankamai žaliavų ir jie su
daro rimtą pavojų Ameri
kai Pacifike ir amerikiečiai
tik dabar pradeda atsibusti*
ir kad japonus reikia rim
tai infti nagan.

Ar japonai puls Sibirą

Kada John Powell, kuris 
dabar yra New Yorke Pres- 
byterian ligoninėje, buvo 
paklaustas: “Ar japonai 
puls Sibirą”. Tai jis pareiš
kė: “atrodo, kad japonai ne 
puls Sibiro”. Jis taip pat 
pastebėjo, kad Japonija ne
mėgsta Vokietijos ir ji pul
dama Rusiją nebeturėtų nė 
vienos draugiškos valsty
bes, jei taip galima pasaky
ti, o japonams svarbu turėti 
nors vieną draugišką vals
tybę.

John Powell yra gimęs 
Missuori ir pirmiau yra bu
vęs Chicago Tribūne kores
pondentas Kinijoje.

John Powell mano, kad 
amerikiečiai turi labiau pa
justi karą, todėl privalo dar 
daugiau aukotis karo reika
lams ir suvaržyti savo gy- 

j venimą.

kelio, bet grįždamas vėl ra
do bestovintį automobilį. 
Tada jam kilo įtarimas ir 
jis pranešė policijai.

Ant automobilio durų bu 
vo parašyta: “vykstu dėl 
taierių į Springfield, tuojau 
grįšiu”.

Mes tokius dalykus pra
nešam su skaudančia širdi
mi ir norėtumėm kad, tokių 
dalykų nebūtų. Labai nema 
lonu pranešti tokias žinias, 
kurios kalba apie žmonių 
moralės kritimą. Reikia ie 
škoti būdų, kad tokiems 
žiaurumams būtų užkirstas 
kelias.

Nori atimti
$75,000 iš šunies

Prieš porą metų viena 
moteris, gyvenanti Waupa- 
ca, Wis., padovanojo savo 
motinai šunelį. Nesenai mo 
tina mirė ir visą savo tur
tą, apie $75,000, paliko tam 
šuniui. Duktė dabar per tei
smą nori iš šunies atimti 
motinos palikimą.

Amerikoje yra arti 
septynių milijonu 
senu automobiliu

Visoje Amerikoje per per 
eitus šešis mėnesius 1942 
metų buvo nustatyta senos 
geležies ir plieno kvota 17,- 
000,000 tonų, — pasakė 
WPB. Illinois kvota numa
tyta, 1,790,000 tonų, iš Chi
cago area turi ateiti 1,253,- 
000 tonų. Liepos mėnesį bu
vo gauta 2,400,000 tonų, bet 
reikalinga buvo gauti 2,- 
833,000 tonos geležies ir 
plieno.

Manoma, kad geležies tru 
kūmas bus papildytas se
nais automobiliais.

I Kiek reikia surinkti 
geležies laužo

Karu vesti reikia ne tik 
vyrų, bet geležies ir plieno. 
The War Production Board
siekia, kad karo reikalams%
būtų galima sunaudoti seni 
automobiliai. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra 
6,800,000 senų automobilių, 
kurie turi dešimties ar dau
giau metų senumo.

WPB’s kodaugiausia nori 
senos geležies ir seno plieno 
surinkti per 60 dienų, nes 
paskui prasidės žiema, kuri 
trukdo tokį darbą atlikti.

Organizuojasi trisde
šimt penkių maily 
klubas

Teisėjas Hasten pareiškė, 
kad jis suteiks specialius 
ženklelius tiems automobi
listams, kurie duos garbės 
žodį, kad jie nevažiuos grei 
čiau, kaip 35 mailes į valan 
dą. To ženklelio bus toks 
įrašas: 35 MPH. Jau dau
giau kaip astuoni šimtai au 
tomobilistų davė garbės žo
dį, kad greičiau nevažinės 
per valandą, kaip 35 mai
les. Vadinasi organizuojasi 
trisdešimt penkių mailių per 
valandą klubas (35 Milės 
Per Hour Klub).

Iš įvairiu pramonės 
įmonių tikimasi gauti 
daug geležies laužui

i Daug geležies laužo yra 
'dirbtuvėse. Harvey T. Hill, 
Karo Gamybos Tarybos 
Chicagos srities direkto
rius, pasiūlė planą, kad 
kiekviena pramonė turėtų 
pirmininką geležies laužui iš 
tos pramonės rinkti. Visi 
įvairių pramonių pirminin
kai sudarys tam tikrą tary 
bą, kuri vadovaus vajui ir 
stengsis kodaugiausia su
rinkti geležie?. Hill pasakė, 
kad dirbtuvės, fabrikai, la
pos turės parūpinti tarp 70 
ir 75 nuošimčių geležies 
laužo, kurio reikia plieno 
lieykloms.

Geležies specialistai ątsi- 
lankys įvairias įmones ir nu 
matys kiek iš kiekvienos 
įmonės galima bus gauti ge 
ležies.

Ketvirtad., rūgs. 24, 1942

X Sv. Mykolo atlaidai šv. 
Mykolo bažnyčioj North Si- 
dėje bus antradienį, rugsė
jo 29 d. Vakare iškilmingus 
mišparus laikys kun. A. Bri- 
ška. Pamokslui sakyti pa
kviestas kun. J. Dambraus
kas, MIC.

X V. ir J. Baliūnai, ilgą 
laiką Brighton Parke turėję 
biznį adresu 2534 W. 45 PI., 
šiomis dienomis įsigijo gra
žų namą Marąuette Parke 
adresu 6429 S. Campbell Av.

J Baliūnai yrą susipratę lie
tuviai ir pavyzdingi katali
kai.

X Aušros Vartų parapi
jos choras ketvirtadienį, ru
gsėjo 24 d., pradeda darbą 
— repeticijas. Dar šįmet 
choras žada surengti muzi
kali vakarą. Tikimasi sulauk 
ti ir naujų chorui narių.

X Ambraziejaus Senišyno, 
Tėvų Bazilijonų “igumeno” 
(viršininko) konsekracija 
Rytų apeigomis į vyskupus 
įvyks spalių 22 d., šv. Nika- 
lojaus bažnyčioje, 2238 Rice 
St. Mūs korespondento klai
dingai buvo paskelbta, kad 
tos iškilmės įvyks rugsėjo 
22 d.

X Vitalija Spirauskaitė, 
veikli L. Vyčių organizacijos 
narė, priklausanti 36 kuo
pai, Brighton Park, pradėjo 
eiti Vyčių spaustuvės direk
torės pareigas. Ji užima vie
tą S. Šimulio, kuris pasitrau
kė dėl stokos laiko.

X Jonas Jankauskas, vest- 
saidietis, pasižymi taiklumu 
šaudyme cigaretų piknikuo
se. Jis žada dalyvauti ir AR 
D piknike, Vytauto parke, ii 
nušauti visus cigaretų pa
kelius.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bazaras prasidėjęs pra
eitą sekmadienį rodo didelio 
pasisekimo. Pirmam vakare 
padaryta daugiau pelno, ne
gu praeitą metą per pirmą 
vakarą. Bazare darbuojasi 
visos draugijos ir parapi jo3 
komitetas.

X Sv. Mykolo parapijos 
mokyklos kieme, 1644 Wa- 
bansia, ateinantį sekmadienį 
bus pašventinta ir iškelta 
vėliava pagerbimui lietuvių 
tarnaujančių kariuomenėje. 
Tuo reikalu rūpinasi drau
gijų valdybos. Iškilmėse da
lyvaus ir Darius-Girėno pos
tas. Pradžia 3 vai. popiet.

X Navakauskai, 2653 W. 
43 St., užlaiką drabužių va
lymo ir taisymo įmonę, ne 
tik darbą atlieka gerai, bet 
ir visuose mūsų parengimuo
se juos pamatysi. Ypatingai 
Navakauskienę. Jų sūnus 
tarnauja kariuomenėj ir ten 
susituokė. Duktė Marijona 
turėjo sužieduotinį, kuris 
pašauktas į kariuomenę. Nu
vykus pas jį irgi susituokė 
ir ten gyvena. Vadinas, abu 
šeimos nariai vedė, bet tė
vai neturėjo progos jų ves
tuvėse dalyvauti. Karo me
tas.


