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WILLKIE RANDA. KAD RUSAI NUSIVYLĖ
VISAS MIESTAS VATOS RINKIME

Sovietų ambasada Vfashingtone
šaukias antrojo fronto
WASHINGTON, rūgs. 24.
— Sovietų ambasada vakar
išleido atsiliepimą, kuriuo
šaukiasi tuojau atidaryti an
trąjį karo frontą Europoje
tikslu palengvinti Rusijai
kovoje au galinguoju priešu.
Atsiliepimas įdėtas sovie
tų vyriausybės oficialinėj
propagandos publikacijoj In
formation Bulletin. Sovietų
ambasadorius Maxim Litvinov keletą kartų pirmiau
kreipės į Amerikos vyriau
sybę antrojo fronto reikalu.
Šį kartą atsiliepime nuro
doma, kad 1914 metais Ru-

Nepatenkinti, kad Amerika ir
Anglija neatidaro antrojo fronto
Sako, dėkoja už teikiamą paramą,

sija atidarius antrąjį fron
tą prieš Vokietiją ir tuo bū
du išgelbėjus Prancūziją.
Tad šį kartą sąjunginin
kai turėtų susimesti padėti
Rusijai atakuodami Vokieti
ją iš vakarų šono.

bet pareiškia, kad to visa negana

MASKVA, rūgs. 24.—Jo-1 MASKVA, nigs. 24. —
sef Stalinas vakar vakarą Wendell Willkie šiandie čia
Kremliuje per dvi valandas pareiškė, kad jis grįžęs įturėjo pasitarimus su prezi Ameriką pranešiąs ten
dento Roosevelto emisaru apie didį rusų nepasitenki- •
Šis sovietų atsiliepimas
Wendell I^illkie. Su jais kar nimą karo eiga, nes jis čia
FT ■
išleistas, kai kariniai eks
tu huvo ir užs. reikalų ko ir kitur Rusijoje girdėjęs
pertai yra vienodos nuomo
misaras Molotovas.
nieko daugiau kaip tik nusi
nės, kad šiemet antrojo ka
vylimus Amerika ir Britani
ro fronto atidarymas netu
ja dėl neatidarymo antrojo
Zrėtų įvykti, nes sąjunginin
nėra
karo fronto Eturopoje, kaip
kai dar nepasirengę dominuo
buvo
žadėta.
suomiu kariuomenės
ti ore, o be to invazija gali
“Aš pat tai jaučiu lygiai
susidurti su nepasisekimais.
WASHINGTON, nigs. 24. kaip ir jūs," sakė Willkie
—Suomijos pasiuntinys Pro- kalbėdamas apie rusų nepa
(••Draugas” Acme telepboto)
5,000 NACIU IR
Prancūzai priešingi
Norėdami užbėgti lietui už akių, biznieriai, ofisų darbininkai, žmonos, mokyklų vai cope energingai užgina so sitenkinimus.
Willkie įteikė Stalinui di
kai paėmė Day of ir stengiasi kuo greičiausia nuvalyti derlingus vatos laukus. Tai vis vietų ambasados tvirtini
KROATU NUKAUTA
britu įspėjimams
mus,
kad
būk
suomių
kariuo

delį
storoką voką su prezi
kas įvyko todėl, kad fanuose jaučiama darbininkų stoka. Iš kairės į dešinę lauke ma
menės visa brigada bendrai dento Roosevelto personaliu
ANKARA, Turkija, rjigs. tome: Mrs. Joe Smith, Mrs. Searcy Garrison, Joe Smith ir the Rev. Searcy Garrison.
LONDONAS, rūgs. 24.—
su vokiečiais kovojanti prieš laišku.
Prieš keletą savaičių iš oku 24.—Iš jugoslavų šaltinių
sovietus Dono upės fronte.
Willkie sako, kad kur jis
puotos Prancūzijos pabėgo sužinoma, kad serbų parti
Sovietų ambasada tomis ėjęs ir kur tik pasisukęs,
Anglijon prancūzų vadas An zanai arti Sednice miestelio,
dienomis apie su6mių briga visur visų buvo klausiamas,
dre Philip, kurs nuspreųdė Jugoslavijoj, nukovę apie
dą pranešė valstybės depar kada sąjungininkai atidary
prisijungti prie
prancūzų 5,000 vokiečių ir kroatų. MūJACKSONVILLE, Florida, tamentui tuo tikslu, kad A- sią antrąjį frontą, kurs esąs
gen. de Gaulle grupės Britą- šiai vykę per 10 dienų,
rūgs. 24.—Visoj šaly mėsos merika visiškai nutrauktų, gyvas reikalas šiandie, kai
nijoje ir organizuoti prancū
Įlaužta vokiečių pirmoji linija;
racijonavimas bus paskelb diplomatinius santykius sa vokiečiai susimetė prieš Ru
zų priešinimąsi naciams oku
*
X
Z
U. S. neteko karo
siją tikslu ją prismaugti.
tas į 15 arba 20 dienų, pa Suomija.
pantams.
kitur taip pat vokiečiai pliekiami
Pasiuntinys
Procope
sako,
Willkie randa, kad rusai
reiškė čia Fred S. Scott, ka
Andre Philip jau tada pro laivo ir transporto
kad
suomių
kariuomenės
nė
dėl sąjungininkų neveiklumo
ro gamybos boardo maisto
testavo prieš tuos britų per
MASKVA, rūgs. 24.—So-;kai kuriose išgriauto miesto
mažiausios
dalies
nėra
kur
WASHINGTON, rūgs. 24.
kaskart vis labiau atšala nuo
produktų skyriaus Atlanta,
radiją įspėjimus prancū
nors užsieniuose. Suomių ka Amerikos ir Britanijos ir lau
— Laivyno departamentas vietų karo vadovybė šiandie dalyse ir toliau vyksta ko- Ga., rajoninis viršininkas.
zams, kad jie apleistų jūrų paskelbė, kad U. S. naikin praneša, kad Stalingrado vos.
Anot Scott, mėsa bus ra riuomenė reikalinga namie— kiamas koks nors persilaupakraščius. Jis sakė, kad tie tuvas Jarvis kažkur pietva gynėjams pavyko sukelti ga
Voronežo, Rževo ir Kauka
Suomiją saugoti ir ginti, bet gįmag
įspėjimai prancūzų organi kariniam Pacifike dingo ir lingą ofensyvą prieš vokie zo frontuose, anot sovietų cijonuojama pagrindu pustre
ne kur kitur kariauti. Prie
zavimui yra kenksmingi. Jis niekur jis nesusekamas. Ga čius ir šiaurvakariniam mie pranešimų, vokiečiams ir gi čio svaro vienam asmeniui šingi tvirtinimai yra vien
rado, kad per ilgą laiką žmo limas daiktas, kad priešo sto šone įlaužti pirmąją vo nesiseka. Vienur jie suiaiky- per savaitę. Jis sakė, kad prasimanymai ir pasakos.
Sąjungininkai
nės įspėjami ir nesulaukdami submarinai jį ųuskandino. kiečių liniją ir netoli ten už l ti, kitur rusų kontratakomis dabar per metus visoj šaly
Procope pažymi, kad Suo
suvartojama apie 27 bilijo
atakuoja Būna
invazijos netenka pasitikėji Taip pąt praneša, kad per miesto ribų atsiimti sodybą. tolokai atgal atblokšti.
mija ir prieš sovietus toliau
nai
svarų
mėsos,
kad
tuo
mo įspėjimais ir paskiau to paskutinius karo veiksmus Vienur ir kitur nemažiau
Vokiečiai be vyrų turi di
nekariauja, o suomių kariuo
GEN. MacARTHUR STO
visa visiškai nepaiso. Taip Solomons zonoje vienas au- kaip 7,200 vokiečių nukau delius nuostolius tankais ir tarpu pagaminama vos tik
apie 21 bilijonas svarų. Tai -men* vien savo krašto sie’ VYKLA, rūgs. 24.— Dešim
šiandie yra su prancūzais, xiliarinis transportas Little ta. Sužeistieji nė neskaičiuo patrankomis.
gi atsižvelgus į tokį didelį, nas saugoja, kai sovietai vi toji diena, kaip sąjungininkų
kurie neigia visus įspėjimus. nuskendo.
jami.
nepriteklių ir yra reikalin- są laiką Suomiją atakuoja lakūnai kasdien atakuoja
žeme, iš jūros ir iš oro.
Spėjama, kad su tais dviem
vieno tono svorio bombomis
Šiandien yra 31-oji diena, Dviem CIO vadams
gas racijonavimas.
h
laivais
galėjo
žūti
ir
apie
Būna—japonų bazę Naujojoj
Šiurpi nelaimė
kaip vokiečiai be pasisekimo
fz
/
25U vyrų.
kamuojasi paimti Stalingra- j fabrikai uždaryta
Gvinėjoj, pranešta čia'išlei
Anglikonu
dvasiškis
Lady
Astor
prieš
ant geležinkelio
stu komunikatu. Pataikyta
dą. Čia reiškiama viltis, kad
WASHINGTON. — Karo jie to neatsieks ir tas nepa-1 DETROIT, Mich., rūgs. 24.
! į septynias japonų baržas ir
už antrąjį frontą
DICKERSON, Md., rūgs. -vyrų jėgos komisijos pirmi
—Leit. pulkininko George brify komunistus
į amunicijos krovinius, su
24.—Netoli čia ant Baltimo ninko asistentas R. Rubi- prastai sunkiai atsilieps Vo-, E. Strong nuosprendžiu visu
.
LONDONAS,
rūgs.
24.
—
LONDONAS, rūgs. 24. —
naikintos japonų priešlėkture & Ohio geležinkelio susi cąm sako, kad iki 1943 m. kietijos gyventojuose. Nacių karo laiku uždrausta/iviem
Anglikonų
bažnyčios
vadas,
vinės pozicijos. Atlikti ir kiLady
Astor,
parlamento
konr
daužė du keleiviniai ir vie rudens penki milijonai mo režimas neteks toliau reikia CIO vadams lankyti Buick
servatorė atstovė, Chelten- Canterbury dekanas Rev. ti nuostoliai.
mos sau paramos.
nas prekinis traukiniai.
terų turi išmokti darbo ap
karo gamybos fabrikus Flin- ham 8usirinkime pareisi, Mr. Hovlett Johnson komu
Šiandie prieš pat saulėlei
Pranešta, kad žuvusiųjų saugos pramonėse.
Sovietai pripažįsta, kad te, kadangi jų paatangomia j kad j, neigia brjtų koraunis. nistų partijos laikrašty Dai
dį Port Moresby padangėse
būsią daugiau kaip 20 asme
fabrikuose sukeltas darbinin tus, nes jie yra Sov. Rusijos ly Worker rašydamas reika pasirodė vienas japonų lėktų
nų. Sužeistųjų taip pat daug.
kų streikas rugpiūčio gale priešai Jinai sakė, kad kai lauja be ilgesnio delsimo vas. Numetė keletą bombų į
ir sulaikyta lėktuvų dalių kuriais atvejais ji galėtų bū atidaryti antrąjį frontą.
krūmokšnius.
gamyba. Tie du vadai yra ti ant vienos platformės su
Iki šioliai 189
Jis nurodo, kad ministras
Edmund Geiger ir Marion rusais komunistais, bet su pirmininkas Churchill ir pre
Britu armijos 168
Butler.
japonu laivai,
britų komunistais nenorėtų zidentas Roosevelt žadėjo,
Pulk. Strong yra lėktuvų būti nė numirusi.
kad šiemet bus atidarytas
LONDONAS, rūgs. 24. — i operuoti. Sąjunginės tautos
kapelionai nukentėję
nuskandinta
fabrikų saugotojas centraliantrasis frontas. Tad žadėVakar vakarą per britų ra- vykdys savo žadėjimus. Jos
niam karo gamybos distrik
WASHINGTON.—Kietojo jimas turi būti vykdomas.
LONDONAS, rūgs. 24.—
WASHINGTON, rūgs. 24. diją prancūzai iš naujo buvo ne tik išlaisvins Prancūziją,
te.
kuro
koordinatorius
Ickes
Sako,
to
laukia
paprastųjų
Karo
ministerija pranešė,
—U. S. armijos lakūnai Pa raginami apleisti Prancūzi bet dar ir sunaikins visus
pareiškia, kad anglių kasyk žmonių minios. Jos tiki, kad kad britų armijos 168 visų
cifike pažeidė 136 japonų jos pajūrius (pakraščius), hitleritus pačioj Vokietijoj.
lose darbo valandos turi būti tuo būdu suremta Vokietija denominacijų kapelionai šia
Per radiją kalbėtojas pa
laivus ir iš jų 41 nuskandi kadangi sąjunginės tautos
būtų nugalėta ir veikiau baig me kare nukentėję.
padaugintos.
no. Tas atlikta nuo karo pra pasirengusios invazijon tik žymėjo, kad jau per praeitus
armijos
nuostoliai
tusi karas.
Iš jų 86 paimta nelaisvėn,
slu sunaikinti hitlerinę Vo šešis mėnesius prancūzai įs
džios su japonais.
Tame skaičiuje: 2,096 žu
Rev. Johnson sako, kad 38 dingę, 12 žuvę akcijoje,
NEW DELHI, Indija, rūgs.
Sutraukus krūvon U. S. kietiją. Sako, ofensyvą bus- pėjami apleisti pakraščius.
laivyno operacijomis pažeis sukelta be jokio įspėjimo, Tuo būdu norima, kiek tik 24.—Indijos vyriausybė čia vusieji, 8,521 sužeistųjų, 2,- Britanija šiam žygiui turi arba mirę nuo žaizdų, 12 ne
tus ir. nuskandintus laivus, netikėtai. Niekam nėra žino bus galimybės, prancūzus valstybės tarnybai pranešė, 938 nelaisvėn patekę ir 84,- pakankamai vyrų ir ginklų. tikėtai (nelaiminguose atsi
apturimas toks japonų laivų mas invazijos laikas ir vie apsaugoti nuo kraujo pralie kad indų armija iki šioliai 833 dingę. Spėjama, kad dau Atidarius antrąjį frontą pa tikimuose) žuvę ir 20 sužeis
skaičius: 189 nuskandinta ir ta. Kai tas žygis prasidės, jimo prasidėjus karo veiks visuose karo frontuose nete gumas dingusiųjų taip pat saulis pamatytų, kad Brita- ta. Iš žuvusiųjų, išėmus tris,
nija vykdo savo žadėjimus, tarnavo Malajuose.
gal bus pakliuvę nelaisvėn.
ko 98,388 karių.
prancūzai bus pakviesti ko mams Prancūzijoje.
224 sugadinta.

Stalingrado fronte rusai sukėlė
kontratakas prieš vokiečius

Londonas per radiją Įspėja
prancūzus prieš invaziją

Britu Indijos

MĖSA NETRUKUS BUS
RACIJONUOJAMA

DKiUGIB

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
KAUJO5 DETROIT LIETUVIU PROFESIONALES
Pavyzdingu tėvu dukterys, abi pasiryžusias
siekti aukštesnio mokslo

Penktadienis, rūgs. 25, 1942

RH4GING 'EM UP

Kurt. P. J. Jaškaičio ’
25 metu kumgavimo

Naujosios Anglijos
Sodalicijos kongresas
LovreH, Mase. — Metinis
Naujosios Anglijos Sodalici
jos kongresas įvyks sekma
dienį, spalių 11, Šv, Juoza
po lietuvių parapijos svetai
nėje, Rogers St.
10:30 ryto iškilmingos šv.
Mišios.
12 vai, pietūs parapijos
svetainėje.
2 vai. kongreso posėdžiai.
5:30 vai. palaiminimas šv.
Sakramentu.
6 vai. užkandžiai.
7 vai. vakarėlis.
Visų parapijų Sodalicijos
kuopos renka atstoves.
«• Anksčiau buvo skelbta,
kad kongresas įvyks pirma
dienį, spalių 12 d. Kadangi
tą. dieną daugelis dirbs ir
negalės išeiti iš darbo, teko
permainyti dieną, būtent, at
kelti į sekmadienį, spalių 11
d.

Cambridge, Mass. — Sek
madienį, rugsėjo 20 4. kun.
P. Juškaitis atšventė savo

25 metų kunigavimo sukak*
tį.

Tą dieną, 11:30 vai. ryta
iškilmingas šv. Mišias laikė
pats jubiliatas. Asistavo ku
nigas K. Jenkus — diako
nu ir kun. J. Skalandis —
subdiakonu. Bažnytinėse iš
kilmėse dalyvavo vyskupas
R. J. Cushing ir sekantieji
prelatai: J. Miliauskas, A.
Hickey, P. C. Fina, F. Burke,
F. L. Phelan, R. Berry ir apie 20 kunigų. Jubiliatas tai
dienai gavo Šv. Tėvo leidi
mą suteikti Jo šventenybės
palaiminimą tiems, kurie iš
klausys šv. Mišių ir priims
šv. Komuniją. Palaiminimas
buvo suteiktas tuoj po šv.
Mišių. Kardinolas, gąvęs šv.
Tėvo leidimą suteikti kun.
P.' J. Juškaičšui šią privile
giją, prisiuntė sekančio tu
rinio laišką:

Agnės R.- Markevičiūtė,
alertja J. Juškevijifltė,
Juozapo ir Onos Markevičių Karolio ir Julės Juškevičių
duktė rūgs. 20 d. su pasižy- duktė, rūgs. 20 d., su pasimėjimu užbaigė St. Mary’s žymėjimu baigė St. Mary’s
Hospital School of Nursing. Hospital Schcol of Nursing.
Valerija pradžios mokslą
Agnės viena iš trijų sese
lių ir dviejų brolių Prano ir ėjo Šv. Antano parap. ir šv.
Vilimo, kurie tarnauja U. S. Gabrieliaus (anglų) High
VVestern.
kariuomenėj. Pradžios moks School — South
•
Mokslas
jai
visur
sekėsi.
Da
lą baigė Šv. Antano parap.,
High School — Šv. Onos a- bar pasiryžusi siekti aukš Archbishop’s Hou&e
kademiją (prancūzų). Moks tesnio mokslo. Be abejonės, Lake Street
las visur sekėsi, todėl sieks Valerija ir atsieks, nes yra Brighton, Mas9.
mokslo aukščiau, kad sėk didelių gabumų ir energijos.
'August 20, 1942
mingiau toj šakoj pasidar- ■ Beorganizuojant Studentų ir
Profesionalų kuopą, Valeri Rev. Francis J. Juskaitis
bavus.
ja pirmutinė įsirašė. Bet, ei Immaculate Coneeption
Agnės iš pat jaunystės nant mokslą, buvo užimta ir
Rectory
priklausė prie Šv. Rožan
negalėjo nuolatos dalyvauti Cambridge, Massachusetts.
čiaus dr-jos, Saldžiausios
veikime, tačiau prie veiki
Dear Father Juskaitis,
Širdies kuopelės, kur ir vai-'
mo dėjosi, kiek galėjo. Taip
dyboj dalyvavo; mėgo dar
His Eminence, the Cardi
pat dalyvavo ir Federacijos
buotis.
i
4 sk. darbuotėj. Pamylėjusi nal, directs me to inform you
Tėveliai seni Detroito gy lietuvių tautinę darbuotę, that he has just received
ventojai, ilgamečiai Šv. An nes ir tėveliai, o ypač mo from the Sacred-Penetentiatano parapijonai ir geri pa tinėlė, visa širdimi atsida- ry a rescript gratiting you
rapijos rėmėjai.
Koresp. vus lietuvybės reikalams.'faculties to bestow the PaTat ir Valerija ją seka. Jos pal Blessing on all who atbrolis Jonas tarnauja U. S. tend the Mass which you
Žinių žinelės
kariuomenėj.
Rep. will celebrate on your Ordination to the Holy PriestGražiabalsės Marij o n o s
Galinienės koncertas, kurį nų sode. Dieną linkstnai pra hood.
«•
rengia Federacijos 4 skyr., leista. Kuopa dar iš iždo pa
The rescript speeificaily
įvyks lapkr. 8 d., Detroit vaišino ne tik sąjungietes, statės that the . Apostolic
Institute of Arts, Concert jų vyrus, bet ir tuos, kurie Blessing may be given to
Hali.
sąjungietėms padėdavo dar- those only who attend the
Programoj dalyvaus Jonas buotis parengimuose. Išva- Mass and comply wįth the
V aliukas, ilgametis Detroito žiavime dalyvavo viešnia usniai conditions, namely, the
dainininkas. Tikietai jau pla- Kančienė iš Clevelando.
worthy reeeption. of the Satįnami. Patartina tikietus iš
------- •---eraments of Penance ,and
anksto įsigyti, nes solistė
Rūgs. 30 d. Federacijos 4 Holy Eucbariat and that
Galinienė pirmą kartą De- sk. svarbus mėnesinis susi- they pray for the Holy Fatroito publika, pateiks žavė- rinkimas Lietuvių svetainėj, theris intention on that ocjaučių dainų.
Prašomi ne tik Federaciji
ęasion.
‘ '
s
-----------nariai ateiti, bet' ir kvieči
Very
sincerely
yours,
Juozas ir Juozapata Saka- me naujus darbuotojus
. «*
lauskai, stambūs Detroito gidėti, nes Federacija tv,, ..
J. r. Mlnihan
hiznieriai, sodės išdirbėjai naujų veikimui darbų lietųSeęretary
užsirašė “Draugą” prie baž- vybės palaikymui. Koresp
nyčios. Ne visados gauna
-----------'tėvynainiui greit pasveikti.
pavieniais numeriais, tai sa-1 x Antanas Ambrasas sun A. Ambrasas yra geras spau
ko, tegul lankosi į namus, j kiai susirgo; kolkas randa - dos rėmėjas ir “Draugo”
Juozas yra ilgametis vytis, si namuose. Linkime geram skaitytojas.
o Juozapata veikli Moterų
_ .
Sąjungos 64 kp. narė. Jie
1
GERKIT TIK GEBĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
žino, kad “Draugas” nau
geria lr mėgsta AMBRD8IA Alų, bet, prie to, išdirbė
jausias žinias paskelbia.
F. Stankus ir jo žmona,
seni lietuvybės darbuotojai,
atnaujino “Draugą”.

Ašelė AmhrnM'enė. Julė
Juškevičienė, veiklios Fede
racijos veikėjos, sėkmingai
platina. .Lietuvių Kultūrinio
Instituto paskutinės laidos
knygą
Spaudos darbas sėkmingai
varomas pirmyn.

Rūgs. 13 d. Moterų Są
jungos 64 kp. įvyko šeimy
niškas išvažiavimas Rukše-

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NKCTAIL šis Alus yra pagamintas Iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr. (
s
1

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

—CourUar LOS ANGELES EZAMINEB.

Jubiliatas kardinolo W. O’- great pleasure to have this
Connell sveikinimo laišką ir I opportunity to send ycai my

BĮ P. ATKOČIŪNAS

metodą,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

mokslas

Ofiao taL OANal B46
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0
Seredoj pagal sutartį.
i 7064 Sa. Fairlleld Avsm
ta.:

Dr. John J. Smeiana
Dr. J. J. Smeiana. k ~ Dfi. C. VEZELIS

TeL Yards 1826
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

OPTOMETRISTAI

atatoo.

1801 So. Ashland Avenne

Ofisas ir Akinių Dtrbtavi
8401 80. HALSTED BT.
kampas S4th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 IU 8
Trečiad. ir Sekmad. pigai sutartį

Kampas lt-toe
telefoną*: OANAL 0638, CUsaga
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. aa. tki 8:80 p. m.
Trečiad. tr ftektad. 9:80 a. m.
IM T:M a m.

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: eo» 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Šaradoj pagal antartį.
Telefonaa: HEMiock 6846

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. S. BIEŽIS

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

S

GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

GHOLURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

4137 Archer Avenue

Valandoa: 1-3 popiet lr 7-8 v. vak.
Ofise vskf 1—8«ir 6-6:36 P. M Sekmad., Trečiad. Ir Seštad. va
Treč^ndimiaie pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

Rea. MM 8®. Talman Avė.
Kas. TaL GROvehill 061?

3241 VVest 60th Plaee

Office taL HEMiock 4848

TeL REPnblic 7868

Dfi. J, J. SIMONAITIS

TaL OANal 0367
R«. taL: PROapect 6666

GYDYTOJAS Hl OHIRUROAS

Dfi. PETER T. BRAZIS

ADVOKATAS
Centrini* Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare/
Telefonas CALnmet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Tel flTAto 7S72

ttoom 2014

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 Se. Dearborn St.
Room 1230
Ofiso TeL Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
a t a a k o alingai ui
prieinamą kainą

DR. PETER J. BARTKUS
OTDTTOJAB IR CHIRURGAS
1013 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-6
ir pagal antartį.
taipgi pagal eotartį.

Knita o

TaL Cicero 1464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Kaiup. 15tos gat Ir 49th Ct

09

Ambrosia & Kecfar

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak
Nedčliomia P*6*l eatartį.
Office teL TARde 4767
Narni) tel FBOapaot 1680

DEL BADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YAKDS 3088

DAKTARAI
TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PHTAIKO

744 VVęst S5th Street
Valandos: 14-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

Ofisaa ir Ratadencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
Tta. OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Iki 8 vaL kasdien
Ofiao TaL ...........

VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

DB. S. R. PALUTSIS

4720 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDuay 2880

Chicago, III.

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR GHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso TeL: Yards 0994
Rea. Tel.: Keawood 4300
OFISO VALANDOS':
S iki 4 popiet
7 Ud 9 vakare, VALANDOS
ir pagal seteri).
Nw> 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
NedMioaaia
ase 16 iki 12 vaL dieag,
Res. 1625 So. 50tb Avenue

TaL Cicero 1464

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

Tet TARde B6SL
Rta.: KBNirood 6107.

MORE.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
Ofiso vali ana 1-9; mo 6:30AŠ9

736 Wat 89tb Street

Calumet 4591

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANaI 4706

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakavę

Telefonas:

Bfi. CHARLES SE6AL

X

2423 VVest Marąuette Rd.

Ava.

3241 So. Hakted St.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 lkl 9
Nedėliotais pagal sutarti

DR. P. Z. ZAIAT0BS
Raaldend)*: 6606 So. Artesian

KRAUTUVĖJE

6757 So. VVestern Avė.'

VaLt 2—4 ir 7—6 vak.
Ketvirtad. is NedSKeaie switarw.

Bfl. STBIKOt'IS

JOS F. BUDRIK

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitariua.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tta. OANal 022

Ofiso taL VIRginią 0064
Raaidendjta taL: BHVartr 044

4643 So. Ashland Avenue

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

kuria regėjimo
gali sutelkti.

SB METAI PATYRIMO
prirkJtkni' akini*, kurie pašalina
aktq (tempim*. ..

DR. G. SERNER

PHYSICIAN AND 8URGBON

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

WHITNEY E, TARUTIS

PRIVATINES

palaiminimą gavo jo 25 me blessing and most cordial
PIANO PAMOKOS
tų kunigavimo jubiliejaus best wishes.
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
proga. Štai laiškas:
Very sincerely yours,
Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio
(pasirašė)
Archbishop’s House >
atsižymėjusio muziko
Lake Street
W. Card. O’Connell
ALBERTO JONAS
Brighton, Mass.
Mokinime Tekniką.
Archb., of Boston.
September 2, 1942
Jubiliatui pagerbti visos Dėl pasitarimo šaukit sekančiai
t
DREKEL 3923
Cambridge lietuvių katalikiš
Rev. Francis J. Juskaitis
kos draugijos tą dieną ben
Immaculate Coneeption
drai dalyvavo iškilmingose
Rectory
LIETUVIAI
šv. Mišiose. Vakare JefferCambridge, Massacnusetts
spno Klūbe buvo suruoštas
Dear father Juškaitis,
bankietas. Dalyvavo parapiDANTISTAS
It gives me great pleasure į jočiai ir daug žymių svečių,
1446 S(x 49th Court, Cicero
to send you my sincere and •
k.
Aatradienisis, Ketvirtadieai&ii
ir Penktadieniais
heartfelt congratulations on
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-6 P. 1L
the occasioų of the TwentyIšviršinis švarumas yra 3147 S. Halsted St, Chicagb
fifth Anrifveršary of your vidujinio tyrumo laidas.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Ordination to the Sacred
Valandoa: 3—8 popiet.
Priesthood. ‘
x
Būkit Malonūs
I pray that God will bless
DR. F. C. WINSKUNAS
SAVO AKIMS I
you abundaųtly on this hapGYDYTOJAS ER OHIRUROAS
Tik viena pora aklų visam gy
py occasion and it gives me venimui. Saugokite Jas. leisdami
2156 VVest Cermak Road
ISegzamlnuotl Jas modernISklausla

DISTRIBUTOB

BEERS

ADVOKATAS

’

“Darbai parodo meilės jė
gą” JGoetheį.
* « •». a

Dfi. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lėatuvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 VVest 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr , Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.

fifllmad. Pagal Butarimą _

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 Ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofise telefonaa PROapect 6737
Namų telefonas VIRglnia 2421
RF.MKITF

“nRAIIG^"

BIBDaUfe

renKtadienis. rūgs. Z3. 1942

★

DIDŽIŲJŲ VYRŲ KELIAIS

Wkai fl/O44&H4f

(1851 — 1929)

Visas pasaulis žino, kas jas visas galėčiau pavesti
buvo maršalas Fošas. 1929 savo pareigoms.
metais miręs įžymus pran
Tačiau, didžiausias pajė
cūzas buvo genialus karo gų šaltinis Fošui buvo jo
dalykų žinovas ir didelis stiprus ir skaistus tikėji
žmogus.
mas į Dievą. Per visą karą,
Did. karui prasidėjus, Fo sunkiausiais
momentais,
šas buvo korpuso vadas. Ne kiekvieną dieną anksti rytą
trukus jis jau vadovavo ke t žilagalvis maršalas eidavo
lioms armijoms ir buvo pas f išklausyti šv. Mišių. Dažnai
kirtas vyriausio štabo virši atsitikdavo, kad jo štabas
ninku. 1918 m. balandžio stovėjo kuriame nors maža
mėn. sąjungininkai sutiko, me miestely ar kaime, kur
kad jis būtų visų jų ginkluo buvo tik skurdi bažnytėlė
tų pajėgų viršininku ir nuo — Fošas ir tada be jokių
to laiko prasidėjo lemiamas palydovų ją kasdien aplan
Did. karo pakrypimas, nes
kydavo.
Fošas priešą pradėjo spaus
Net didžiosios pergalės
ti nejuokais ir, pagaliau, tų
metu, kada kiekvienas kitas
pačių metų
rudenį buvo
gal būtų garbe apsvaigęs ir
įvykdyta visuotinė ataka,
visas savo religines parei
kuri baigėsi karo paliaubo
gas pamiršęs, Fošas to ne
mis.
padarė. Kada jis nuvyko į
Fošas per visą gyvenimą
Ameriką, kur jam buvo su
pasižymėjo
paprastumu,
kuklumu, tiesumu. Sunkiau ruoštas karališkai puikus
siomis valandomis išlaikė priėmimas, skaitydamas iš
pusiausvirą ir blaiviai, nusi kilmių programą jis paste
bėjo, kad jam nepalikta lai
vokė būklėje. Paklaustas,
ko šv. Mišioms išklausyti,
kokiu būdu jis taip laimin
gai vadovavo didžiausiai ka šitam reikalui paskyręs pu
riuomenei, kokia kada yra santros valandos, šiaip jau
maršalas
buvusi pasauly, Fošas atsa visą programą
priėmė be pataisų.
kė: — Aš niekada nesierziDidelis krikščionis jis bunu, į viską pažiūriu papras
tai, taupau savo jėgas, kad

MARIJONA
ANTANAITIENE '*
(po pirmu vyru laikas, o po
tėvais Icnkevlėaitė)

Gyveno: 3201 S Lituanica
Avenue.
Mirė rūgs. 24 d., 1942 m.,
9:30 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Alyto apskr.. Vareinų miesto.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — Bronislavą. ir
žentą Leo Kareivą, ir Stanis
lavą Lukas: sūnų Adolfą; anū
kę Janet Lee Kareivą, lr daug
kitų giminių, draugų lr pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioj. 3307 S. Li
tuanica Avė. Laidotuvės jvyks
pirniad , rūgs. 28 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta
J ftv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalvvautl šiose ladotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, ys, Žentas,
Sūnus, Anūkė ir Gimtuos.
I,aid. direktorius: Ant. M.
Phillips, tel. YARds 4908.

*

★WAR
___ ★ BONOS
I

Barbed wlre uted by Uncle Sam's
flghting torces is vastly dlfferent
from that uaed on American tarme.
Army and Marine barbed wire ie
much heavier and the barba, about
three lnches in length. are more
vicioue than ordinary barbed wire.

The Marine Corps paye lUty cente
for each twelve yards, or 36 feet of
this specia 11y manufactured barbed
wire. Tbe Army and Marine Corps
needs thousands upon thousands of
feet for defensive warfare. Your
purchase ot War Bonds and Stamps
will insure aufflcient ąuantity for
their needs. Invest at least ten
percent of your wages in War
Bonds every pay day.
U. S. 7 rtuury Dtfarltunl

vo didis iš didžiųjų. Nė vie

nas karo vadas, po Napole
ono, nebuvo pasiekęs tokių
laimėjimų ir tokios garbės
viršūnių, kaip jis. Ir nežiū
rint to, jis buvo nepapras
tai kuklus ir širdingas žmo
gus.
Kilnus Fošo krikščionišku
mo ir tėvynės meilės pavei
kslas šviečia ne vien tik
prancūzams. Visų tautų kil
nieji vyrai turi ko pasimo
kyti iš jo stiprios valios ir
grynos, prie Dievo besiveržusios sielos.
Kz. č.blras

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTFD
ADVERTISING DEPARTMENT
117 Mo. Dcarborn Street
TcL s RANdolsh a4HM-948»

(po

tėve h

Leidot, direktorius: J. F.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

BLUE ISLAND MACHINE CO.
2040 1W. 127tli St., Blue Island, III.

PAPRASTI DARBININKAI
reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis Ir popieti
niuose shiftuose kaipo frelght loa' dera. Unijos mokestis. 67 Vį centai
1 valandą.
KF.ESHIN MOTORS
221 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGI MACHINE HANDS Ir
BELT SANDERS. Kreipkitės ) —

Didelis pareikalavimas
■
šerių
Amerikoje šėrių pareikala
vimas toks didelis, kad kai
kurios teptukų dirbtuvės
pradėjo supirkinėti senus
teptukus ir moka nuo 10
centų iki dviejų dolerių už
vieną teptuką. Žinoma, se
nieji teptukai turi būti ge
rų šerių.

ALONZ1

FURNITURE

CO.

1832 W. Hubliard Street

VYRAI

IR

VAIKINAI

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Atsi
šaukite J
WTLSON-JONE8 CO.

MIIJ.WRIGHT lr MAINTENANCE
VYRAS reikalinga. Turi turėt plattng shop patyrimo.

6455 So. AVestorn Avenue

GRUNWALD PLATINO CO.
2559 W. 21st St.

VIRĖJAI IR PORTERIAI
Patyrusiejt. Aukščiausia pradinė al
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrimo prie apvalymo ir
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9

VAIKINAI IR VYRAI
Prie abelnų dirbtuvėje darbų. Atsi
šaukite j —
THF. FRANKLIN BINDERY
7S2 W. Van Buren St.

Rankomis lr mašina šveisti medlniūs
karstus. Pastovūs darbai.
F. H. HILL CO., nrc.
•54 West Washlngton
Wire Frome Wehler Ir Pagelbininkas

reikalingi

mums.

Pastovus

COUNTER VYRAI

iki

11

vai.

darbas.

The Crest Co., 1020 W. Adams St.

ryte.

THE MARQU18 CO.
2652

SANDERS

W.

Montrose

PAKERIAI IR TAIPGI
PARCEL VYRAI

Dirbti daliniu laiku. Taipogi ir pil
ną laiką. Atsišaukite 6-tame aukšte
J Employment ofisą
NETCHER’S BOSTON STORE
State A Madtson Sts.

vo ir kasdieniniame gyveni
COAT FINISHERS
Metai Man ir Palnter reikalingi Prie karluomeniškų ir civiliškų rū
me, todėl visi jį tikrai ger
bų. Matykite Mr. Pavezą — 6-tame
mums. Atsišaukit | Bl’RKE MOTOR aukšte:
bė ir neveidmainingai mylė
STERNSTETN BROS., 500 S. Throop
SALES, 6455 So. IVestern Avertue.
jo. Jis buvo teisingas, kil
AUTOMATIC. SCREW MACHINE O- PAPRASTI DARBININKAI atlikti jnus ir geraširdis. PaprašPERATORIAI prie Brown & Sharpe vairius darbus apie dirbtuvę. 50 cen
tų j valandą mokama.
mašinų. Naktimis darbas.
čiausi jo tarnai: jo trauki
ILLINOIS IOCK co.
CICERO
SCREW
PRODUCTS
Draugiškumas yra viena
737 W. Jaelcson Blvd.
1857
W.
Pultnn
Street
nio konduktorius, jo telefo
siela dviejuose kūnuose.
JAUNAS BERNUKAS prie lengvo
nininke, kuri 14 metų išbu
stock darbo ir SENYVAS VYRAS
(Pytagoras).
PLATINKITE “DRAUGĄ” už PORTERĮ reikalingi.
vo priskirta prie jo štaba,
I WALTER FIELD CO.
610 W. Fulton Street
jo tarnas, kareiviai, pasiun
LONDONAS. — Gauta ži VIRTUVĖJE "FIRE MAN" reika
tiniai — jo netekę verkė lyg Iš ersatz marškinių
nių, kad Norvegijos pakran lingas — patyrimas nereikalinga.
Sekmadieniais nereikia dirbti. $75.00
mylimo tėvo.
tėmis vokiečiai jūroje sulei J mėnesi ir valgis.
puiki košelė
UNIVERSITY CLUB. 76 E. Monroe
do galybes minų.
Taigi, maršalas Fošas buSTOKHOLMAS, nigs. 24.
HELP WANTED — MOTERYS
—Iš .nacių okupuotos Varšu
VIRTUVĖJE MERGINOS reikalin
gos — patyrimas nereikalinga. $60.
vos gauta žinia, kad tenai Anglijoje smarkiai
j mėnesi tr valgis. Sekmadieniais
nereikia dirbti.
vyras, darbininkas suvalgė
UNIVERSITY CLUB, 76 E. Monroe
NULIŪDIMO
VALANDOJE
savo darbinius iš vadinamo vyksta karo gamyba
OPERATORES rekalingos. prie sin
jo ersatz priemoninio audek
needle Ir binding mašinų. Gera
Anglija dabar padaro tiek gle
rata už piece-work mokama, kuri
lo marškinius.
daug didesnė negu mlnimuht
lėktuvų, kaip Vokietija. Per yra
rata. Valdžios kontraktiniai darbai.
Darbininko žmona užkai metus Anglijoje pagamina ADVANCE MANUFACTURING CO.
315 So. Peoria Street
Kreipkitės į - •
tė puode marškinius juos ma 40,000 armotų, 25,000,reikalingos, 19 iki 30
pravirinti, kad lengviau išsi 000 anuotoms šovinių ir mi MERGINOS
metų senumo, prie lengvu dirbtuvėje
skalbtų, ir trumpam laikui lijonai mažesnio kalibro šo darbų. 40 valančių ) savaitę.
BELDING HOSIERY MILLS
2300 Wabansia Avenue
išėjo. Vyras to nežinojo. Jis vinių.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pakėlė verdančio puodo dang
MERGINOS
i Prie restorano, valgymo kambaryje
telį ir rado verdančią skystą
counter darbų. Aukščiausia praDVI MODERNIŠKOS KOPLYCIOS
Gerai prisivalgius moky ‘: ir
dinė alga. Oera darbo ateitis. Ne
košelę.
Susekė,
kad
jau
išvi

naktimis dirbti.
Atsišaukite
JŪSŲ PATOGUMUI:
tis nenorima. (Senovės prie reikia
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo
rus ir galima valgyti.
9 iki 11 vai. ryte.
žodis).

ANTHONY B. PETKUS

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.

Tel. YARDS

W.

Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St
Tel. REPubiic 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; SeAtad. ir Sekm. 9-6 vaL

single needle, patyrusios prie siuvi
mo matrosų lr sofų.
SLEEP PRODUCTS CO.
62# W. Cermak Rd.

4th floor

KOTELYJE TARNAITES — suau
gusios moterys pageidaujamos. Še
šios dienos. Oera užmokestis, pa
stovūs darbai. Uniformos duodamos.
Matykite Housekeeper.
FLAMINGO HOTEL
5520 South Sliore Drtve

MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos dirbti •surgical stringa" dirbtu
vėje. Dirbti pilną laiką ar trumpo
mis valandomis.
INTERNATIONAL SERVICE CO.
963 W. 37th Street

REIKALINGOS MERGINOS IR MO
TERYS Iki 40 metų senumo prie
lengvų dirbtuvėje darbų.
OASEY CONCESSION,
1132
WtU>nsli Avenue, 2nil Floor.
PARDAVIMUI

St>.

KRAUTUVE

RandaM geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutolt, 2200 W. 37th St.,
Chieago, DI.. tel. LAFayette 6098.

PARSIDUODA — 2649 W. 43rd St.

4 kambarių namas ir Storas. $300.00
jneštl, balansą galima išmokėti ma
žais mėnesiniais išmokėjimais. Atsi
kreipkite Į — JANATA. 4257 West
Cermak Road, tel. LAWndale 4649.

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

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras. At
sišauk te i “DRAUGO" RASTINĘ,
2334 So. Oakley Avė., Ch'caeo, III.,
arba pašaukite tel. CANal 8010.

Kuo mažiau patogumų,
tuo mažiau reikalavimų; o
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laitiaingesnis.
(Julės Verne).

Vieni žmonės darbuojasi,
kaip bCtės rinkdamos medų
nuo kiekvienos gėlės, o kiti
— kaip vorai, renka tiktai
nuodus.

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

Nusižeminimas
daugiau
šviesos suteikia žmogaus
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.
Geriausias ir tinkamiau
sias būdas tikėjimui ginti
yra laikraštis. (Pop. Leonas
XIII).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4OOAO7 8OUTH HHUC1TAGI AVINUI

4585

FOWER MACHTNE OPERATORES,

Pasaulis nėra nei visiškai
THE MARQUIS CO.
Kai jis pavalgė, parėjo
2652 W. Montrose
geras, nei visiškai blogas.
Aleksandras Didysis pa
žmona ir viskas išsiaiškino.
Genimas ir blogumas jame
Virinamas ersatz audeklas klaustas, kur yra jo bran SKELBKITĖS “DRAUGE” pasitaiko pakaitomis.
genybės, atsakė — “drauvirto košele.

Tolelkoit?)

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Se
suo, Brolis, švogerka, Gimtai

8CREW MACHINE OPERATORIAI
prie National Acme. 4 spindle ąiašlnų. Pastovūs darbai. $1.50 j valan
dą. Tel. — Blue Island 4500.

HKLP WANTKD — VYRAI

BARBORA
AGIENTIENft
Mirš rūgs. 24 d., 1942 m.,
6:06 vai. ryte, sulau.ua pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje
Kilo iš
Raseinių apskr., Švėkšnos pa
rapijos, Kalkišk&i kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dldell!ime nuliūdime:
vyrą Antaną: sūnų Antaną Jr.:
KScr| Stefaniją Mlkužienę Ir
jos šeimą; brol| Joną TotelkĮ
ir jo Seimą; švogerką Domic6'ę Vytuvlenę lr Jos šeimą: lr
daug kitų giminių Am ri ;oje;
o Lietuvoje paliko broli Juoza
pą, seser) Amllią ir daug pus
seserių, pu»b -ollų ir Jų Šeimas
ir kitų pažįstamų. .
Ve’lonė priklausė prie Apaš
talystės Maldos ir Tretininkų
draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose:
4447 8. California Avė, tel.
Virginia 2086. lAidotuvės |vyks pirmad., rūgs. 28 d. Iš
namų 8:30 vai. .ryto bus at
lydėta | Nekalto Prasidėjimo
Švenčiausios Panelės par. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta ) Sv.
Kazimiero kapines
Nuoširdža! kviečiame visus
gimines, draugus Ir lažjstamus
dalyvauti šiose ladotuvėse.

ADS

CLASSIFIED

1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIILD AVINUI
TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —į:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii stoties WQS3 (1390), su Povilu ftaltimieru.
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Anglijos komunistai - Rusijos priešai
Iš Londono gautomis žiniomis, Lady Astor, Anglijos
parlamento narė, rugsėjo 23 d. kalbėdama Cheltenham’o
žmonėms, padarė labai aiškų, drąsų ir tikrai teisingą
pareiškimą. Didžiosios Britanijos komunistus ji pava
dino Rusijos priešais.
,
"Didžiausi Rusijos priešai šiame krašte yra Bri

tanijos komunistai.”
Tai garsiosios Lady Astor žodžiai, kuri labai ge
rai pažįsta Anglijos gyvenimą. Ji gerai pažįsta ir sa
vo krašto komunistus.
Visai tą patį galima būtų pasakyti ir apie Jungtinių
Valstybių komunistus, kuriems ne Rusijos gynimas rū
pi, bet komunizmo platinimas. Be to, savo įsišokimais,
savo nerimtais reikalavimais šio krašto komunistai la
bai daug kenkia Amerikos teikiamai pagalbai Rusijai.
Dideli Rusijos priešai yra ir Amerikos lietuviškieji
komunistai, kurie lietuvių tarpe nori pasėti nesantaiką,
kurie nieku daugiau n e be už si ima, kaip tik šlykščiau
sių šmeižtų ir begėdiškiausių melų skleidimu. Kenkia
jie Rusijai ir pradėta agitacija prieš Prezidentą Rooseveltą ir Premierą Churchill’ą, skleidžiant jais nepasi
tikėjimą.

Antrąjį frontą atidarys ne Litvinovas,

bet Rooseveltas
Sovietų Rusijos ambasadorius Vašingtone, Maxim
Litvinov, išleido biuletenį, kuriame primygtinai reika
lauja pradėti Europoje antrąjį frontą prieš Vokietiją,
kad tuo atitraukti nacių karo jėgų nuo rusų-vokiečių
fronto.
Savo biuleteny Litvinovas paduoda "stiprų argumen
tą”, kad, girdi, 1914 metais Rusija, nebūdama prisiren

gus, atidarė antrąjį frontą ir tasai frontas išgelbėjęs
Prancūziją.

Jis bus atidarytas ne vien tik dėl to, kad yra didelis
reikalas duoti daug efektingesnę pagalbą Rusijai, bet
svarbiausia dėl to, kad be tokio fronto nacius nuga
lėti nebus galima. Visai neseniai patsai Prezidentas
Rooseveltas pasakė, kad Vokietija bus sutriuškinta jos
pačios žemėje.
Čia yra tik laiko ir tinkamo prisirengimo klausimas.
Moderniški karai laimėj ami ne sentimentu vadovau
jantis, bet šaltu protu, geru apskaičiavimu, tinkamu
prisirengimu.
Mes pasitikime p. Rooseveltų ir p. Churchilliu, nes,
kaip vakar rašėme, jfe žino ką dabar daro, jie žinos
kada ir antrąjį frontą atidaryti.
Militariniai ekspertai visai neseniai paskelbė savo
gerai apgalvotą ir įtikinantį pareiškimą, kad invaziją
(reiškia, antro fronto atidarymas) bus galima tik ta
da, kai jungtinių tautų karo aviacijos jėgos visais
žvilgsniais viršys priešo jėgas. Kitaip perdaug dide
lius nuostolius reiktų pakelti.
Prie to yra rengiamasi visomis galimomis pajėgo
mis. Amerikos ir Anglijos karo reikmenų produkcija
kasdien didėja. Vyrų jėgų mobilizavimas ir karui pa
ruošimas taip pat eina skubiai ir sėkmingai.
Ne Litvinovas, ne Anglijos ar Amerikos komunistai,
ne slakeris Prūseika ar parsidavėlis Bimba su Mizara
ir Andruliu nustatys laiką, kada atidaryti antrąjį fron
tą prieš Vokietiją, bet Prezidentas Rooseveltas ir Premieras Churchill, pasiremdami militarinių ekspertų pa
tarimais.

“Lenkijos Juodoji Knyga”
plačiai

garsinama

Hearsto

laikraščiuose.

Šią knygą Lenkijos vyriau
sybė užsieny išleido anglų
kalba, žinoma, propagandos
tikslais.
Nėra abejonės, knyga sa
vo tikslą atsieks. Jos plati
nimas ir laikraščiuose spaus
dinamos ištraukos sukels
nacių kankinamai lenkų tau
tai daugiau simpatijų.
Lietuviams irgi reiktų pa
našią knygą išleisti.
Medžiagos jai netrūktų,
nes naciai ir Lietuvos žmo
nes persekioja ir žudo.

kyti.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA

vokiečius Europoje bus atidarytas.

kumpai

Prez. A. Smetona, vietoje
polemizavęs su laikraštinin
kais ir užgauliojęs mūsų vei
kėjus, turėtų parašyti Lie
Šiurpulingas įvykis
tuvos Juodąją Knygą. Jai
atspausdinti lėšų, manome,
Vakar trumpai rašėme apie tai, kad šiuo metu rei
atsirastų.
z
kia didžiausio dėmesio kreipti, į jaunimo auklėjimą.
Kitos tautos didžiausio
Savo tą raginimą šiandien galime dar labiau sustip
riksmo pakelia dėl mažiau
rinti, nes stovime prie karsto Mr. and Mrs. Nash, dėl
sio jų užgavimo, o mes daž
kurių brutalaus nužudymo įtartas ir suimtas jų sūnus.
nai nutylime dėl skaudžiau
Jis jau prisipažino savo tėvų sužalotus lavonus vežęs
sių lietuvių tautai skriaudų.
nė patsai nežinojęs kur. Jis prisipažino tėvžudystę pa
•
pildęs.
Mes, apskritai nesame per
Nieko šiurpulingesnio,. nieko tragiškesnio ir baisės- *
daug linkę savo tautos rei
nio šiame gyvenime negali būti ,už šį įvykį. Ir žvėris
kalus ir jos vardą plačiau
to nepadarys, ką padarė jaunasis Nash. Žudyti tėvus
garsinti
— reikia būti daugiau negu žvėrių. Reikia netekti vi
Nežinia, ar čia bus mūsų
sokio jausmo, reikia būti paties pragaro dvasių apsės
kuklumo dorybė ar papras
tam.
tas nerangumas. Tikriausia
Sis baisus įvykis turi sudrebinti kiekvieno tėvo ir
— abejų kombinacija.
motinos širdį. Jis visiems turi atidaryti akis, kad pa
Lietuvis tik tada sušunka
matyti prie ko veda nekreipimas domesio į vaikų do
garsiai, kai jį kas jau nebe
rinį, religinį auklėjimą. Dešimts Dievo įsakymų liepia
pakenčiamai prispaudžia.
gerbti savo tėvą ir motiną. O čia sūraus ima kirvį į
t
rankas ir užmuša juos. Vargu jis, jei ir buvo girdėjęs
Lenkai, čekai ir kitos tau
apie Dievo Įsakymus, buvo jų dvasioje įsąmonintas.
tos nuo karo pradžios pa
Toks įsąmoninimas yra galimas visa pilnuma tik
saulį sistematingai i n f o rtada, kai šeimų namus šildo krikščioniškosios dvasios
muoja apie savo būvį. Mes
spinduliai, kai mokykloje nuo mažens jaunos širdys ir dabar dar nepajėgiame
išmokomos, įpratinamos mylėti Dievą, savo artimą, taip susitarti ir susitvarky
gerbti tėvus, nevogti, neužmušti, nepaleistuvauti etc.
ti, kad bendromis jėgomis
Nash’ų šeimos didžioji tragedija šaukte šaukia kreip bent kiek stipresnį informa
ti didžiausio ir rimčiausio dėmesio krikščioniškam auk cijos biurą įsteigti ir užlai
lėjimui.

gis Litvinovo “argumentas” neatlaiko jokios kritikos.
Rusija 19l4 m. stojo į karą visti ne tam, kad Pran
cūziją gelbėti. Ji buvo priversta tai daryti. Pagaliau,
%
tai buvo caro laikai. Bet, ar Litvinovui nežinoma, kas
įvyko 1917 metais, kai Lenino vadovaujami bolševikai Jie turėtų užsičiaupti
atsiklaupė prieš Vokietijon kaizerį ir taiką padarė. Ir
tai įvyko Litvinovo "tėvynėj” Brest-Litovske (Lietu hl "Darbininkas” rašo f
viškoj Brastoj).
"Lietuvių komunistų spauda nuolat puola lietuvių
spaudą
ir vadus už tai, kad jie gina mažųjų tautų,
Vokietija viską tada darė, kad priversti Rusiją tai
ypač Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. Komunis
kintis. Kadangi ir carą nuvertus demokratiškoji Ke
tai neturi įrodymų ir jų* negali rasti, kad lietuviai
renskio valdžia nesutiko taikintis su vokiečiais, bet
nebūtų ištikimi Amerikos principams ir jos vyriau
kariavo toliau, dėl to kaizerio agentai prieš tą valdžią
sybei. Tačiau jie bando prikergti patriotingiems lie
darė didžiausias intrigas, stengėsi ją 'nuversti. Tam
tuviams nacizmą tik todėl, kad lietuviai, Sovietų Ru
tikslui jie savo lėšomis Rusijon nugabeno bolševiką
sijai reikalaujant pripažinti Lietuvą Rusijai, tokiam
revoliucionierių Leniną, iš Amerikos partraukė Trockį.
reikalavimui priešinasi.
Daug iš pačios Vokietijos pasiuntė raudonųjų agentų,
"Amerikos lojalūs lietuviai niekad nėra pasmerkę
kad tik sugriauti tik ką užsimezgusią demokratinę san
Sovietų Rusijos už tai, kad ji gina savo žemę, kad
tvarką Rusijoj.
ji talkininkauja su Amerika ir Anglija, ir ne tik nėVokiečių intrigoms pavyko. Bolševikai uždegė kraš
ra pasmerkę, 'bet yra uigyrę ir parėmę. Lojalūs lie
tą revoliucine ugnimi. Kerenskis bnvo nuverstas. Bol
tuviai, remdami Amerikos karo pastangas, tuo pačiu
ševikų valdžia turėjo išpildyti vokiečių valią — pada
remia ir Rusiją. Tačiau Amerikos lietuviai negali
ryti taiką.
remti Rusijos reikalavimo pripažinti jai Lietuvą, kaip
gis bolševikų žygis, tai buvo didelis smūgis santar
nepripažįsta Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų Vo
vininkams — demokratiniam frontui. Jis sustiprino vo
kietijai.
Amerikos vyriausybė nepripažįsta Lietuvos
kiečius ir dėl to prancūzams, anglams ir amerikiečiams
ir, kitų kraštų ne tik Vokietijai, bet ir Rusijai. At
reikėjo kur kas daugiau pastangų dėti, kad nugalėti
lanto Čarteris užtikrina visoms tautoms laisvę.
teutoniškąjį frontą.
"Komunistai šmeiždami lojalius Amerikos piliečius
Kodėl M. Litvinovas apie tai nekalba? Kodėl neuž
tik pasitarnauja priešui. Jie turėtų užsičiaupti ir susimena 1917 metus ?Kas buvo 1914 metais — tai 'ūsai
svaldyti.”
kitas yra dalykas.
•
Tai tiek dėl Litvinovo biuletenio.
Jaučiama, kad Japonija žymiai keičia, karo taktiką.
Svarbus yra paties antrojo fronto klausimas.

Mes nė kiek neabejojame, kad antrasis frontas prieš

Penktadienis, rūgs. 25, 1942

Katalikai to norėjo ir pra
džią tam davė. Bet ką pada
rysi, kad kitų grupių vadai
toliau nemato, kaip tik sa
vo kromelį.

Po svietą pasidairius
šnekos apie karą dabar
eina visur. Taip buvo pas
Miką L’lbuką, kai aną dien
HUHirinko kaimynai papyp
kiuoti.
šnekant apie Karą neapseinama ir be anekdotų.
Vienas papasakojo vienokį,
kitas — kitokį. Atėjo eile ir
Jonui Girnakliui.
— Kai aš tarnavau caro
kariuomenėj, —
pradėjo
Girnakalis, — vieną šaltą
žiemą aš ir kitas mano pa
žįstamas iš savo pulkaunin
ko gavom leidimą urliopui
namo. Pasitaikė taip, kad,
prieš pasieksiant namus,,
prisėjo sustoti nakvynei pas
vieną dzūką.
— Galėsite
pernakvoti
daržinėje ant šieno jeigu ne
bijote žvarbždžio, nes vidu
je neturiu vietos.
— Mes kareiviai, ką reiš
kia mums tas žvarbždys,
tarė mano draugas. — Ne
su tokiais dalykais apsidir
bame.
Kaimynas nuvedė mus į
daržinę ir greit abu įsikasėm į šieną, šiene tuoj pa
sidarė šilta, gera.
Nespėjom užmigti, kaip
girdime,
kad kaž
kas:
Trept, trept, trept, arčiau ir
arčiau prie mūs.
— žvarbždys! — sužnibž
dėjo mano draugas, ir tuo
metu kad šoks iš guolio, kad
griebs už papuolusio spra
gilo, kad puls ant to žvar
bždžio...
— Buldy, buldy’ — pasi
girdo bėgimas iš klojimo.
— Tai tau ir gązdinti ka
reivius, — tarė vėl užlipęs
ant šieno mano draugas. —
Kad jau daviau, tai daviau.
Nudvės jisai...
Ant rytojaus susėdus pus
ryčių mano draugas ir sako
gaspadoriui:
■— žvarbždis tavo daržinėš daugiau nelankys.
Aš
jam kad daviau, gal, net
užmušiau...

JINGLET

(Iš "Draugo” 1917 metų

rugsėjo 25 d.).

Argentina pertraukia san
tykius su vokiečiais... Va
kar Argentinos senatas 23
balsais prieš vieną nuspren
dė pertraukti diplomatinius
ryšius su Vokietija.
Rusai nugali... Pietuose
nuo Pskovo vieškelio, Rygos
fronte, rusų armija stojo užpuoliman ir sutriuškino vo
kiečių poziciją.

Lietuva badauja... Spau
dos agentūros praneša, kad
vokiečių
yra

okupuota

Lietuva

dideliame varge, žmo

Spėjama, kad tuos pakeitimus iššaukė užduoti japonų

nės, ypač gyveną didesniuo

laivynui smūgiai. Jų laivynas gerokai yra pažeistas.

se miestuose badauja.

•

— Iš kur tų toks mandra
pypkis? — galvojo gaspado
rius ir pradėjo juoktis. —
Kaip tu galėjai žiemos me
tu pasitaikiusį didelį šaltį
užmušti (Mat, tas gaspadorius šaltį vadino žvarbždžiu). Eisiu pažiūrėti.
Nuėjęs į kūtę, kurios du
rys ėjo į daržinę, net pastyro: kumelės buvo akis iš
mušta, o kumeliuko — vie
na paskutinė koja nulaužta.
Iš Brooklyn’o
gromatą:

gavau tokią

Teisme, kaltinamą už va
gystę ir priėmimą vogtų
daiktų, Geradraugį teisėjas
paprašė pasiaiškinti, kodėl
jis taip daro.
Geradraugis pasiaiškšino
taip:
— Šių metų rugpiūčio tri
sdešimt, pirma dieną mane
paleido iš Kanon miesto ka
lėjimo, o naktį rugsėjo pir
mą dieną aš, eidamas Septy
niotikta gatve, pajutau ko
joj skausmą, kurį man darė
per mažas kalėjimo čeverykas. Tad, aš, atsisėdęs ant
šaligatvio, nusiaviau čeveryką ir per petį į užpakalį
numečiau. Pasitaikė, kad
mestas čeveryka* pataikė į
laikrodininko langą ir jį iš
mušė. Aš visai neturėjo no
ro, ką nors vogti, bet, maty
damas lange laikrodėlius, ne
iškenčiau ir paėmiau net
tris iaikrodėlius.Iš karto aš
ėjau pamažu, o paskui pra
dėjau bėgti, bet su vienu
čeveryku ant kojos aš nega
Įėjau greitai bėgti. Netru
kus pajutau, kad kas tai
mane čiupo už kupros ir čia
pąs gerbiamą teisėją mane
atvedė.
SKL.

Spicpirvirvio Dumkos
Literadurnos
draugijos
nariai, sakoma, nei pusė nė
ra savo duoklių už 1942 me
tus pasimokėję. Gal jau netaip “durni” tie nariai, after
all?

ty Al Posen

DBAUGIS
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NORVEGŲ BANGtUVINIAI LAIVAI GAUDO NACIŲ SUBMAR1NUS

LlfTUVIO BALSAS NUO ALPIŲ, NUO
PRANCOZJOS PAMARIŲ

PILIETYBES REIKALAIS
Rašo Viktoras Balanda
13 STRAIPSNIS
Mūs tėvynė, Lietuva, yra
mažutė šalis. Jos kaimynai
yra daug kartų didesni, ne

- Išblaškė mus, kaip vėtra pienės pūkelius. Vaičiulaitis apie Aleksandravičių. - "Tos jo
eilės - krauju rašytos". - Apie ašarom
pasruvusį Nemunų ir šilų aimanas. - Jų
kaip kūdikiai glaudžiame prie širdies.
“Be tėvynės brangios”

liauja kvatot”.

(53 p )

Gyvenimo nelaukta vėtra
daugelį mūsų, kaip tuos priPoetas nori visam pasaunokusios p enės pūkelius, iš-’ ^ui paskelbti mūsų tėvynės
barstė po visą pasaulį. Yra išniekinimą, sukaustymą:
mūsų brolių, kurie vargsta, _
ilgus amįiu3 širdy
tolimoje kengūrų žemėje, ki- J
•
nešiojom
ti kamuojamės dėl cežinoIr kas mums buvo šventų
mos tėvynės ateities prisi
Švenčiaus a,
glaudę čia Naujajame Pa
Šiandieną visa pamins po
("UiaUKas
Acnir
tel*puot*>.
saulyje, o tūkstančiai nelai
kojų
Norvegų laivai, kuriais buvo gaudomos bangžuvės, stovi Amerikos rytų uoste. Tie
mingiausių iš mūsų — Sibi
Ir mums jie laisvę atnešę Laivai buvo paversti į laivus, kurie gaudo priešo povandeninius laivus. Tuose laivuose
ro barakuose dreha šaltyje
jausis”. I
yra norvegų įgulos, kurios veikia vadovauj amos U. S. Coast Guard oficierių ir su Akęsdami badą ir žegnoja dar .
(p. 14). merikos patrankos įgulomis.
nelaimingesnius už save, ku
Poetas taip giliai atjaučia
rių širdys plakti sustojo, ku
riuos lydi į Aną Pasaulį... i pavergtųjų Lietuvos vaikų
Šimtai mūsų vientaučių be širdgėlą:
ženklo pranyksta, kaip de
— Tartum juodas varnas
besėliai vėjo nunešti už kal
Viduriniais amžiais staty- siduoda nusivylimui. Juk tu tų vietoje. Paneigti prineš
nusileist tykotų
nų. Laimingesni gal tik tie.
įsitikinimus
Iškapot akelių, tysant pas- tuose miestuose dažnai yra dažnai jaunuolišku karštu- pus, atmesti
kuriems Kūrėjas širdin įdė
išlikusių griuvėsių, o kar- Imu pasiryžti eiti būdo lavi- dėl to, kad tuo būdu galima
likam,
jo paslaptingą jėgą — savo
Taip ir virš gimtinės my tais net sveikų senoviškų nimo keliu, pasiryžti kurti karjerą padaryti — tai tikskausmus daina, poezija iš
limųjų plotų '
pilių. Nors pati pilis daž- savo vidaus kultūrą. Bet rai yra vėjo gaidžio darbas,
verkti. Nors jie kentėtų kur
Suka juodos mintys Lie niausiai esti sugriuvusi, bet 'prabėga kelios valandos, ke- Ir sakyk, argi su būdu yra
toli Alpių pašlaitėse, Pran
tuvos vaikams”.
bokštai paprastai stovi dar .lios dienos, kelio3 savaitės tas, kurio dirbai, kurio prin
cūzijos pamariuose, jų ato
(24 p.).; sveiki, rodos, nekreipdami I užsidegimas išblėsta — ir cipai ir įsitikinirtiai esti
dūsių aidai pasiekia mus,
Dabar tėvynė jam kaip tain® dėmesio į galingą viską tu lieki toks pat, koks ir kreipiami ten, kur nori žmo
kaip tas įvyko su J. Aisčiu- j.
Doloroza kuri nati I naikinančio laiko jėgą. Šitie pirma buvai. Reikia ištisų ! nių nuomonė?
....HK?' <

Savo būdą tvarkysiu - turtą įsigysiu

Alpkąnndravičiiimi

kurin

pi- Macer J-*noroza, Kuri pati

J

.

vien žemės plotu ir gyven
tojų skaič.um. Dėlto Lietu
va yta skriaudžiama visų
tų, kas tik panori ją skriau
sti. Kaip tik pakyla karas,
tai Lietuva pirmučiausiai
esti sumindžiota, nes nėra
pakankamai rankų, kas ją
' apgintų.
Taip neturėtų būti. Tarp
tautinių teisių atžvilgiu, 'vi
sos soverenės tauto3, dide
lės, ar mažos, privalo griež
tai gerbti viena kitos sienas
ir kitus interesus. Bet dide
lės tau los dažnai peržengia
tarptautines teises. Lietu
vai gyvenant suvirš porą
desėtkų metų savo nepri
klausomu
gyvenimu,
ji
nors pilnai įrodė, kad pajė
gė save valdyti, bet įrody
mas pasireiškė per kultūrą.
Tačiau, kaipo mažute tau
ta, ji buvo įžeista lenkų, pa
vergta rusų, o dabar vo
kiečių.
Lietuva, būdama laisva
per tą palyginamai trumpą
laikotarpį padarė tokią pažangą, kad ne_ vien pavijo,
bet ir pralenkė kai kurias
senąsias tautas. Jei Lietuva
gautų progos ramiai pagyventi 100 metų, tai jos kulturai, nėra abejonės, neprilygtų nei viena tauta. Štai,
per šį nors trumpą laiką
Lietuva, ties.og magišku bū
du, pristeigė tiek mokyklų,
kad bemoksliai išnyko. Buvo bandymas įkurti mokyklų, kur būtų buvę mokoma
apie 200 skirtingų amatų.
Tuo Lietuva būtų padariusi
transiziją iš agrikultūriš
kos šalies į industrinę. Tuo
būdu būtų buvę atidaryta
durys Lietuvos
gyvento
jams apsigyventi miestuo
se. Gaila, kad šis žygis karo
sutrukdytas.
Lietuviams, kaipo mažai
tautai, yra labai svarbu tu
rėti užtarėjų svetimose šalyse. Tie užtarėjai, geriausi
užtarėjai, gali atsirasti tik
iš pačių lietuvių kilmės žmo
nių. Tai yra labai svarbu,
kad mes didelių tautų pirla-

ant kelių fpasidėjus
ssrgai,’ . 7akmelėraščių rinkinys — “Be tė- kenčia Q,IL
—J“°|• “šimtamečiai
7^"“'."'V,
------ 1Stl®U
1 O kįek tokių jaunuolių ir
nuo kryžiaus nuimtą Sūnų: 1 ninenįls akimis žiuri į mo- kad vieną gražią d eną pasi- pats paįįBtAj Taį žmonės,
vynės brangios” — neseniai
derniškąjį gyvenimą, atrodo justum esąs tvirto būdo vaikščioją lyg ir nesavomis
— Mater Doloresa, tu ba
pasklydo po Ameriką.
lyg koki charakterio simbo- žmogus. Nuodėmės kelias kojomis, tai dvasios kūdi
sa per gruodą.
liai: jų papėdėse eina amži- pradžioj malonus, papuoš kiai, visur žiūri tik to, ką
Rašytojas apie poetą
Darganas ir šaltį eidama
tas kitimas, nepaliaująs ju- tas viliojančiomis’ gėlėmis. kiti pasakys.
dairais __
i
Mūsiškis literatūros spe
dėjimas ir veiksmas, o jie Bet jo pabaigoj laukia taSąžinė juos
perspėja:
Žiaurus atėjūnai tustina |
,
...
.'.7.1
cialistas A. Vaičiulaitis poe
,
I stovi nepajudinami — išti--4 vęs baisus sunaikinimas.
“Neskaityk šitos knygos!
aruodus,
,
tą Aleksandravičių-Aistį va
Priešingai,
do.ybių kelias
sus amžius!
Girdėjai, kad ji pilna puvė
Atneštinį kraitį draskosi
dina — “puikus formos meis
pradžioj
sunkus, tol au len
Kaip kadaise šitie bokšžiauriai”.
sių, kuriais suterši savo
teris ir gilus lyrikos atsto
gvėja,
o gale tavęs laukia
(48 p.). j tai buvo didžiausia pilies
širdį!” — “Gerai, neskaity
vas”: •
Visiška
sąžinės ramybė.
į gyventojų apsauga, taip da
siu!” — Bet ateina drau
— Dažnai savo eilėse jis į Viltis nusidriekia, it
Iibar žmonijos apsauga yra
Bet dar kartą d>3telk į gas: "O tu šventuolėli! Tu
vedė į pasakų, burtų, sva- žaibo gijos
j
tvirto
būdo
vyrai.
Tie
šalti
to
akmeninio bokšto viršū- dar vis, matyt, esi vaikas!”
jonių karalystę, į senus lai
I Poetas — vienas iš tų kry- akmens, rodos, sakyte sa- nę. Ar nematai, kad ten — “Ką? Aš vaikas?” — ir
kus, arba taip atydžiai, su
žuojamų pavergtos tėvynės ko: “j kurią vietą pašauki- kaž sukinėjasi? Tai kryps jis skaito tą knygą, ir mur
tokia šiluma žvelgdavo į pa
sūnų ir jisai negali nukęsti maB tave pastatė, ten ir ta į vieną pusę, tai į kitą, do savo švarią sielą į doro
vasario gėlytę, Upelių čiursavo paties atskyrimo ir kan Btovėk, ng vaiandėlės jos tai net ap inkui apsisuka. vinį purvą.
lenlmą Į mėlynus linų pto-'
nepalikdamas. Ne
viena Aha, tai vėjo gaidys! Jis ne
tus, šile ant žemės gulin
Taip, taip! Tokiu pat bū
— Įkandin vis seka, lyg diena mes buvome pastaty turi’ pastovios krypties, ne
čius žagarėlius, debesų bal
du galvoja ir e’giasi visi
ti. Mes daug kaštavom ak turi tvirto pamato, nes J13 vėjo gaidžiai. Tad dabar pa
šešėlis —
tas viršūnes ir kalnų kete-|
ras, į kurias įsižiūrėjęs, sva-! Lyg šešėlis tamsi, slegian menų, daug prakaito ir iš- tam ir padarytas, kad rody- s varsty k, kuo norėtum bū
tvermės. Bet už tai dabar tų, iš kur vėjas puč a. Jis
ti mintis,
jojo apie tolimą tėvų kraš- J
ti: ar pilies bokštu, ar vė
tą. Bet labiausiai įsigilinęs, Kad užgynė, lyg vartus ' stovime per ištisus šimtme- neturi — jei taip galima sa jo gaidžiu, ar žmonių baiužkėlė.
čius”.
! kyti — jokių principų, jojisai buvo į savo širdies tra- •
Į tėvynę grįžti nedraugai} Ar netiesa, mano drauge, kio būdo, nes jei turėtų, vėl ma3, ar 8aV° sąž n®3 vergu"
gišką balsą, į žmogaus gy- į
Dr. Tihamer Toth mentuose, kongresuose pa
pikti...’
kad tavo valia per greit pa- tui vėjas pūstų — jis stovevenimo sielvartą, į sunkių ir sistengtumėm pravesti vie
(p. 24).
beviltiškų dienų bėgimą, į
— Nepajėgs išplėiti ii ną, kitą lietuv.ų kilmės at
— Teka Nemunėlis aša
Bet tėvynė jam vaidenas, sužadinti kituose. Gavęs lan
visą buities didžiulę ir sk<9U<- ,
stovą. O šių pagelba, reikakrūtinės,
roms pasruvęs
džią mįslę. Jisai šią
gaidąjis mat0 Nemun, tekantį į' ką nuo lietuvaitės, jis jai
Nebent tik išplėštų su pa kalui prisiėjus, Lietuva bus
Ir šilai dūsuoja aimana
pagavo ir išdainavo
tokiu mar;agt tėvynės darželius ir Pasftkoja apie viltį, kuri nučia širdim —
užtarta.
gilia,
atvirumu ir tragiškumu, kad xaliaa n-ltaa ir
nedali at- sidriekiA
gijo*:
žmonės sakė - tos jo eilės | ““ tsm“uriJ S X ~ TiMk * kuk “ “ Ui
Nepakeis mums niekas my
Toks atstovo
pravediTik negali atsidust lietuvis
limos tėvynės,
mas galimas tik piliečiams.
Anei pasiskųsti kruvina
krauju rašytos".
ta meilž Lietuvog:
tikėjime atgija". (18 pusi.).
Tai dėl to ir niekas jos Dėlto mums, lietuviams, bū
Tėvynės sargy bon
dalia”. (25 p.)
Dainos apie Lietuvos
— Argi tavo tatip širdis . jr vaĮ jįaaį pats mato tėjtinai reikalinga tapti piliemums neatims’
Bet ir jis su viltimi ir pa
merdėjimą
f25 p ), čiais. Bet tapus piliečiu reiiižšalo
vynės sužeistą kūną:
siryžimu rimoja:
Ir
atšipo
taip
visi
jausmai,
'
Jei šitokia jo poezija bu
Kad nelaime didelė be ga- 1
vo seniau, tai tėvynės mer
JACTS YOU NEVER KNEW!H
lo,
I
dėjimas ir jo paties ištrė
fOUTH AFRICA 16 BELlEVED TO HAVE
R FRANCIS BENNET.MANV VEARS AGO.OFFERECT A PRIZE
Kad tėvynės sielvartai
mimas davė naujų temų ir
skausmai

naujų įkvėpimų. Supranta
ma, kad šiame naujame eilė
Tau pradėjo šiandie ne
raščių rinkinyje — “Be tė
rūpėti,
vynės brangios” — daug ski
Lyg jau būtų jie tau sve
riama vietos miclajai Lietu
timi?...
vai:
Nesinori, nesinori ir tikėti,
— Be tėvynės brangios, be
Kad jos laime netikėt idraugų ir be nieko
.
mt..”
Alpsta mano širdis nejėgoj
(30 p.).
nuolatos
Patsai ištremtas ir nusi
Nykdama savyje nė žymės
minimo kamuojamas jisai
nepalieka.
O tyla šiurpulinga nepa-'skuba paguosti kitus, viltį

) COPPER DEPOSlTS VVHKH MAV
f prove roee the worid s
GREATEST.

OF <1250 TO ANVONE PROOUpNG THE FIRST BtUE
CO66...UPTO NOW NOBOOV HAS CLAlMED THIS
REWACO ALTHOUGH A BLACK AND GREEN ROSE
ARE KNOVVN TO HAVE BEEN GROWN.

►N OVSTER IN BAHIA ISA FULL-SIZED
MEAt FOR A L ARGE EATER,/MEA^URINGy
A VARO ANO A HALF ACR06S...THEy
CAN ONLV BE £AT£N WlTH KNIFE
ANO FORK.

«.'«■»! k.

MhUm PaaltfN. Iną '

kalingas ir tam tikras taukiškas susipratimas.
Pas
mus» sakyčiau, dar per^aug yra įsigalėjęs pavy
das. Tad rauaime pavydą
lauk. Jeigu lie. u vis varosi į
kokią valdišką vietą, padė
kime jam.
Dabar susipažinkime su
tokiu klausimu:
Klausimus: Į kokias tris
dideles dalis Amerikos val
džia yra padalinta? (Into
what 3 main branches is
the United States goverament divided?)
Atsakymas:
Amerikos
valdžia susideda iš: prezi
dento, kongreso arba legis
latūros ir teisėjų, (The Ame
iican govęrnment is divided
into these 3 main branches:
executive, legislative and
judicial). Atsakant executive, legislative and judi
cial bus pakankamas atsa
kymas.
Nenorint nieko nugandin
ti, bet mes galima drąsiai
pažadėti, kad šis klausimas
bus jūs paklaustas, nes šis
klausimas, kiek mūs patyri
mas rodo, yra statomas
kiekvienam būsimam piliejgįuj Tad patart na visiems
lgu juo susipažntį. Kaip
:kam fje žodžiai gal atrodyti
svetįmį Patart na su savo
drallgaįs apie tuos žodžius
p^slkalbėti ir tokiu būdu su
jajg susipažinti, jų tarmę
re kšmę pasisavinti,
| žodig executive, reiškia
, vįršinjnRąr o kada ka'bame
apie Amerikos valdžią, tai
tas žodis re škia prezidentą.
Tag žodis išsitaria eksekiui^įf
žodis legislatūra, kongre
sas, kada kalbama apie kon
gresą Washington, D. C.,
tai kalbame apie tą vietą,
kur Amerikai yra teisės lei
džiamas.
Žodis judicial, reiškia tei
sėjus, Teisėjų užduotis yra
išaiškinti teises. Su šiuo
klausimu patartina visiems
susipažinti. Sis klausimas
j iš
~ eilės yra tryliktas, apie
kurį mes rašome. Patartina
su juos susipažinti, o teisin
gai atsakę gausite piliety
bės poperas.
Nuo to laiko, tryliktą pra
šome skaityti savo glllukiu.

SHOOT STRAIGHT
Wfth Our Boyt!
BUY WAR BONOS

By Bob Dart

HEALTHY, WEALTHY AND WISE>

B-JAtRBOIR©

Victory vakarienė

ha vos:

Mrs. T.

Iš Tėvu Marijonu

Skaitytoju balsai

Bendradarbiu veikimo

Musteikis,

Mrs. K. Budris, Mrs. J. MauŠi vakarienė jvyks mūs riš’s, Mrs. S. Darrov. Mrs.
parapiios salėj, spalio 11 d. P. Danusas Mrs. F. Jutkus
Pusė tikietų Delno skiriama ir Mrs. O. Kellv.
Beje. vakare dalyvavo ir
War Relief Fund.
kun. J. J. Naudžius.
Vakarienei pirmininkauja:
Sgt. S. Ramanauskas do
Mrs. B. Balich. Mrs. P. Lauvakaro grįžo at^al i Fort
cis, Mrs. M. Sleinis, Mrs. J.
Kr.ox, Kv.. stovyklą, kur jis
Karvelis, o joms psdeda:
yra mokytoium.
Mrs. A. Derkintas, Mrs. F.
Bernice vra veikli choris
Guščius, Mrs. M. Viečkus,
tė ir vvtė. Dabar rengiasi
Mrs. O. Kellv, Mrs. O. Klatanti sodaliete.
patauskas, Mrs. J. Karvelis.
Vestuvės įvyks spalio 17
Mrs. J. Gustaitis. Mrs. E.
/KGED OR WEAK BEING
d.
Plaskett, Mrs. J. Benich,
BRUISED, HOT APPLICATIONS
Mrs. I. Kolas, Mrs. M. Aeris, Mūsų kareiviai
6HOULD 3E APPLIED IN5TEAD
OF COLD/
Lt. Jeronimas Jocis. 4036
Mrs. V. Kolbas. Mrs. A. Gudeliauskas, Mrs. J. Tomku- Euclid gatvė, kurs iki šiol
tonis, Mrs. M. Genušauskas buvo Camp Shelbv. Miss.,
Sėkmingos Sunset
dabar iškeltas į Marysville
ir Mrs. O. Kant rimas.
Assemblv Center. Marysville,
parko užbaigtuvės
Šios moterys sykiu parda
ARD
9-las
skyrius
California, stovykla.
Gražios
ARD
vasaros
vinėja ir War Bonds ir
• Skaitl'ngas piknikas. —
Sgt Domininkas Mikalaus
Stamps.
ruošias
darbuotės
užbaigimas
! Kubaičiai nuoširdžiai
kas, 3731 Deodor gatvė, kurs
Vakarienėj bus kalbėtojas yra arti Londono, Angiiioj,
Tai įvyks ateinantį sek į dėkoja. — Adv. Oliui
Cicero. — Paskutinis pa
iš Indianapolis, Ind.
j sukeltos dvacijos. —
neseniai pakeltas į seržan nikas ARD centro įvyks ru
madienį, rugsėjo 27 d., Vy
Visų bonų pirkėjų vardai tus. Šiomis dienomis prisiun- gsėjo 27 d., Vytauto parke. tauto parke. Gal, bus gra i Ciceriečiui V. Rimkui
ir pavardės tilps ant lente tė graž:ų dovanėlių motinai ARD 9 skyr. rūpestingai ren žus oras, o gali būti ir vėso teko Karo Bonas.
lės bažnyčios prieangy ir ir broliui. Rašo, lankėsi lie- j giasi piknikui. Pirm. L. še- ka. Bet, kaip sakoma: “It’s
Pereitą sekmadienį įvyko
salėje.
» tuvių parapijoje. Londone, putienė ir komisija atvažiuos always fair sveather, when Sunset parko paskutinis už
kur darbuojasi Tėvai Mari- i su savo bizniu. Turės gar
good-fellows get to-gether”. darymo piknikas. Į jį su
Shower vakaras
jonai.
daus užkandžio ir gėrimą
Seserų Kazimieriečių prie plaukė daug šimtų Kubaičių
Bernice Budrytei ir Sgt.
Pvt. Jonas Kolas, 3718 Skyrius kviečia visus Cicero
teliai ir rėmėjai neužvils pa pažįstamų ir draugų atsi
Stanislovui Ramanauskui iš
Elm gatvė ir Pvt. Povilas lietuvius, rėmėjus ir rėmė
sitikėjimo jų gerumu ir at sveikinti su Sunset parku.
Chicago buvo surengtas mūs
Bėrės, 4130 Drummond gat- j jas, atsilankyti ir paremti
Oras pasitaikė gražus.
vyks piknikan su rėmėjom's
parapijos salėj, pastangomis
vė, yra nauji Dėdės Šamo pikniką. Stančiko trokas bus
, Nors šeštadienį lijo ir buvo
vasarėlę “užbaigti”,
T. Musteikienės, K. Budrie
gynėjai.
prie Šv. Antano parap. sašalta, ir tą pačią dieną Chii..
nės ir J. Maurušienės.
lės 12:30 po pietų. Nuveš ir
Mirė
Bus šiltų ir šaltų užkan cagoje, arčiau prie ežero, bu
Be jaunųjų, vakare daly
parveš
už
35c.
AV
vo vėsu,, bet Sunset parke
Barbora Pleinienė, motina
džių ir gėrimėlio.
vavo jaunojo motina, sese
P. Va’šnorienės, 3909 Par- Naujos narės
buvo šilta ir saulėta per vi
rys, brolis, pusseserės ir
Bus ir dovanu. TTimokėie są dieną, žmonės pasiliko
rish gatve. Laidotuvės buvo
Miss J. Kepraitis. Iš Gary
ižingos bilietėli 10c, turės per visą dieną ir neišsiskirs
iš Šv. Kryžiaus parapijos,
dalicijos vra Alice Bružas.
buvo Miss Mikėnas ir Miss
progos gauti dovanų: de- tė iki po dovanų traukimo,
Chicagoj.
Alena Butrimas. Aldona Gus
Šanders. Jauniesiems suneš
fense bonds ir defense cor- kuris įvyko apie 6:30 vai.
Ona Jurgutienė, iš Detroit,
čius ir Rūta Maurnšis. Au
ta daug dovanų. Be to, ir
sages moterims, gražus pa
žmona pusbrolio P. JurguDovanos teko beveik išim
ga iu skvrius ir laukiame
atsilankusieji turėjo progos
sipuošimui bukietas iš “de
čio, 3832 Elm gatvė. P. Jur-1
tinai ciceriečiams. $25 Karo
naujų naru atsilankvti i ki
laimėti 20 dovanų.
fense stamps”, kuriuos dar
gmtienė dalyvavo laidotuvė
Bonas teko William Rimkui,
tą susirinkimą rugsėjo 30 d.
Prie stalų tarnavo: Miss se.
ypatingai pagražins pačios!
Old Taylor degtinę gavo Au
C. Budris, Miss Blazej, Miss
sesutės. Tokią dovana gavu-,
gustas Pocius ir keisą alaus
Cash bingo
Rožančiaus dr-ia rengia
B. Mikalauskas ir Miss C.
si, nešiosi ir džiaugsies ir
Tyra Kimbark — visi iš Ci
Prasidėjo antradienio va parapiios salėje sekmadieni,
Tomkutonis — visos būsi
bukietas nesuvvs, nei vertės
cero, o didelis lietuviškas
karą ir kartosis k ekvieną i rugs. 27 d., 7 vai. Pramogoj
mos pamergės. Be jų dar
nenustos. Gi du “čieli” bo
sūris teko Rose Kassel iš
savaitę. Pelnas skiriamas pa bus duodami ir užkandžiai.
patarnavo Mrs. R. Purticella
nai po $25.00 teks dovano
Berwyn. Tikietus traukė ma
rapijos naudai.
Visi nuoširdžiai kviečiami.
ir Miss D. Mihalek.
mis laimingiesiems.
žutė Rūta Sodaitytė, o tei
Motiejus
Vakarienės paruošime dar
High Sehool merginų SoARD skyriai platina spar sėjais buvo brightonparkiečiai tuos magiškus 10c bi čiai: Mrs. Mack ir Harold
lietėlius, kurie bus “past ” į Prue.
“THAT LITTLE GAME”---------------------- E AŠY MONEY
pikniką ir su kuriais ir do
Publika triukšmingai su
vaną gali gauti.
tiko į pikniką atvykusį adv.
Muzika bus graži, jaunes Antaną Olį, respublikonų
niems pasišokti. Tad, pas kandidatą į Munieipal teisė
mus, sveteliai, rugsėjo 27 d. ją. Adv. Olis prabilo į susi
į Vytauto parką.
N. rinkusius ir ypatingai už
imponavo publiką savo ra
ginimu, kad Chicago lietu
viai netiktai balsuotų už jį,
bet ir už kitą lietuvį kandi
datą kitam sąraše. Tuo savo
gražiu nusistatymu adv. Olis įrodė, kad jis pirmoje
Kristaliniai ba’ta range
vietoje stato lietuvių reika
alyva dėl mė’ynos lepsnos lus, o ne asmeninę ambici
burnerių švariai dega!
ją. Sprendžiant iš Sunset
Mes turime savo stake vi parke susirinkusių lietuvių
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų varto imui ar sukeltų jam ovacijų, tai jo
industrijoj. Mūsų didelis ata išrinkimas į teisėjus yra už
kas ir moderniški meteriai tikrintas. Taip pat pasakė
mūsų trokuose užt'krina ge kalbeles Antanas Vanagairiausią patarnavimą.
tis-“Margutis”, ir M. Biek
TRIANGLE OIL COMPANY ša, “Sandaros” adm.
2430 West 26th Street
Publikoj matėsi ypatingai
Chicago, III., Tel. CAN. 2020
daug biznierių ir draugijų
veikėjų ir labai daug jauni-

CH1CAG0IF IP APYUNKESF

Sukruskite mūsų tautos
Marąuette Park. — Mari vadai
jonų Bendradarbių 5 sky
“Draugui” paskelbus iŠ Urius laikė mėnesinį susirin ralo lietuvių tremtinių var
kimą sekmadienį, rugs. 2C dus, kurie šaukiasi pagal
d., parapijos svetainėje.
bos — drabužių, maisto ir
Susirinko gražus būrelis medikalės, visuomenėje kyla
bendradarbių. Kadangi visi susirūpinimas ir gailestis.
skubėjo važiuoti į pikniką, Visuomenė pasirengusi teik
kuris buvo Aušros Vartų pa ti pagalbą. Tik jei žinotų,
rapijos “Rūtos” darže, Varg kad ta pagalba juos pasieks.
dienių Seserų naudai, t a i Savo keliu, vis nusiskundžia
kiek plačiau tik apkalbėta ma, kad susiduriama su di
rengiamas vakaras su dova delėmis kliūtimis dėl pagal
nomis lapkr. 29 d., parapi bos siuntimo.
jos svetainėje.
Nelaimingi tie mūsų trem
Rengimo komisija darbuo
tiniai.
Jie laukia iš savo už
jasi ir, girdėjau, kad net au
kų nemažai yra žadėta ge jūrio brolių laisvoje šalyje
resniam vakaro pasisekimui. gyvenančių gailestingos ran
Komitete darbuojasi: Anas kos. Gi čia taip mažai jais
tazija Kilas, Pranciška Šne- tesirūpinama. Kur gi tie Lie
kutienė, Ona Vilimienė, A tuvos valdžios minimi liku
dolfina Rimidaitė, Teklė Pet čiai — pareigūnai, ar gi ne
roševičienė, Barbora Laz- jų didžiausia pareiga tuomi
dauskienė, Petras Gailius, S. rūpintis ir dėti pastangas,
Staniulis ir Emilija Kara- kad bent kiek tas kliūtis nu
galėti? Jie juk turi šios šanauskienė.
Kada tik praeityje š i e l’es valdžios pripažinimą.
veikėjai ką nors rengė, vi Jiems daugiau negu kam, ži
sados buvo gražios sėkmės. nomi keliai į Amerikos Rau
J. P. donąjį Kryžių, prezidentūros
rūmus ar net į rusų amba
sadą. Pats “tautos vadas”
Padėka
vėl Clevelande sėdi ir “Dir
Lietuvių Demokratų Lyga voje” polemizuoja, šmeiždašiuomi reiškia nuoširdžią pa mas kunigus, katalikų vei
dėką visiems lietuviams, ku kėjus ir visus, kurie nepučia
rie dalyvavo lygos piknike į jo surūdijusią dūdą.
rugsėjo 20 dieną, Liberty
Jei jau nesugebėjote ar
darže. Nors oras buvo vėso
dėl užsispyrimo nenorėjote
kas, tačiau publikos prisi
perleisti vairo į tinkamesnes
rinko įvairios: biznierių, pro
rankas, tai nors patys su
fesionalų, politikų ir papras
kruskite ir parodykite savo
tų žmonių.
darbo vaisius nors ir pavė
Komisija ir pirm. Al. Kum luotai. Neveltui visuomenėje
skis labai nuoširdžiai dar kalbama, “jei jau mūsų tau
bavos ir dėl to piknikas duos tos vadai visur pasivėlina,
pelno.
ar tik nepasivėlins kai rei
Dar sykį ačiū visiems da kės eiti į dangų”.
lyviams už paramą, o laik
Tiesa, “Drauge” buvo mi
raščiams ir lietuviškoms ra
nėta, kad mėginta kai kur
dio valandoms už garsinimą.
kreiptis. Bet visuomenė per
S. Gurskis, koresp. pora metų nemačiusi apčiuo
piamų darbų, vargiai tikės
mo. Svečių buvo net iš Wau tam. Tad pajudėkite. Lau
kegan ir Libertyville.
kiame stipresnęs akcijos,
V. Kubaitis dėkingas Chi tremtinių ir pačios Lietuvos
cago ir apylinkių lietuviškai reikalais.
X
visuomenei netiktai už skait
lingą atsilankymą į šį pik
Laikai statymo bažnyčių
niką, bet nuolatinį nuoširdų
rėmimą Sunset parko per ir puošimo altorių jau pra
pereitus septynis metus. Jis ėjo. Dabar svarbiausiu da
palieka parką su gražiau lyku yra: pripildyti šalį ge
siais įspūdžiais ir atsimini rais laikraščiais. (Kard.nomais.
»
X.X. las Laobre).
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ST. ANTHONY SAVIN6S ANO LOAN ASSOCIATION
ANTROJI 16 RADIO STOTIES WHFC KALBA, KU
RIAS LEIDŽIA LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS. ŠIĄ
KALBĄ RUGSĖJO 24 D., 7:45 P. M., PASAKĖ J. F.
GRYBAUSKAS, TOS “SPULKOS” SEKRETORIUS.
Švento Antano Taupymo
ir Skolinimo Bendrovės dvi
dešimtoji metinė sąskaita
baigta ir šėrininkų metinis
susirinkimas įvyko rugsėjo
8 dieną. Nemažai atsilankiu
šiųjų dalyvių šiame susirin
kime stebėjosi šios bendro
ves didėjimu,
metas nuo
meto, ir dvidešimts metų
patarnavimu žmonijai tau
pymo ir skolinimo reika
lais.

mu

vus iš valdžios agentūros
teisę pardavinėti karo bo
nus ir' ženklelius. Šiame ir
X st. Raila, ilgametis ŠŠ.
ši bendrovė vėl yra įtraukta Petro ir Pauliaus parapijos,
į garbės sąrašą, kuris buvo West Pullman, vargoninin
(paskelbtas Federal Home kas, neseniai atsisakė nuo
Loan Bank Administration, j savo pareigų.
Washington, D. C.
X A. a. Zofijos Lešemskie
Švento Antano Taupyme
nės devynių metų mirties
ir Skolinimo Bendrovė yra
sukakties atminčiai, šv. Mi
pirkus Karo Bonų už $25,šios bus atlaikytos sekma
000.00 ir ragina visus lietu
dienį, rugsėjo 27 d., 7:30 vai
vius pirkti Karo Bonus ir
ryto Šv. Jurgio bažnyčioje.
Ženklelius kiekviena “pay
Bendrovės augimas
X Lietuvos Vyčių Chicago
day”, ir “dažniau”, ir patar
Iš šių metų metinės sąs naus pirkėjams be jokio ben apskrities seimelis šįmet bus
kaitos pasirodo, kad per drovei atlyginimo. Visas dar Ciceroje lapkričio 8 d. Renpraeitus metus bendrovės bas ir laikas pašvęstas lai- gimo komisija jau ruošia įturtas padidėjo dvidešimtu mėjimui karo.
* '* domią seimeliui dienotvarkę.
nuošimčiu,
tai yra nuo „ .
... ...
v .* Seimely renkama ir apskriKviecia atidaryti sąskaita L.
’ .
$283,718.00 iki $362,743.00,
1 ties valdyba.
su $1.00, duoda paskolas' > (
ir paskolų ant namų pada-) t
X Adv. W. E. Taručio su
ryta dvidešimts
penktas į le“«VB,s atmokėjus
Šv. Antano Bendrovėje ga Eva širvaitis vestuvės įvyks
nuošimtis
daugiau negu
lite pradėti taupyti su vienu lapkričio 26 d. Puota bus
1941mus metais.
doleriu. Kiekvieno taupytojo Graemere viešbuty. Jauno
Bendrovės augimas
ir
indeliai yra apdrausti iki sios tėvų namuose, 2501 W.
taupintojų
pasitikėjimas
$5,000,00 Federal Savings 46 Place, rugsėjo 13 dieną
daug priklauso nuo bendro
And Loan Insurance Corpo buvo suruošta sužieduotuvių
vės valdybos ir direktorių,
ration, W*shington, D. C. puota.
kurie sutartinai dirba ir biz
Padėjus pinigus kas mėnesį
X Lieut. Ed. Šatenas, sū
nį gerai suprantą.
iki dešimtos dienos, nuošim nus žinomos Town of Lake
Per praeitus metus gau
tį mokame nuo pirmos die- ( veikėjos Onos šatūnienės,
tas laiškas nuo Morton nos.
4722 S. Justine St., rugsėjo
Bodfish, Executive
vice
Jai žadate pirkti namą, 26 dieną susituoks su Eleo
president Jungtinių Valsty savo namą taisyti ir mo
nora Petkus. Šliūbas bus Šv.
bių Taupymo ir Skolinimo dernizuoti, arba seną morKryžiaus bažnyčioj per 9 v.
Lygos. Jis taip rašo apie gičių atmokėti, kviečiame
šv. Mišias.
Švento Antano Taupymo ir kreiptis į Švento Antano
X Kun. J. šaulinskas. No.
Skolinimo Bendrovę: “Man Taupymo ir Skolonimo Ben
dirbant tarpe Taupymo ir drovę, Ciceroj. Ji skolina pi Side lietuvių parapijos kle
Skolinimo. Bendrovių, .duo nigus ant pirmų morgičiu bonas, praneša, kad, kiek
da daug džiaugsmo matyti ant visokios rūšies namų’ į jam žinoma, 25 lietuviai iš
augimą ir progresą, kuri Chicagoje ir apylinkėje. Pa tos kolonijos tarnauja ka
daro keli mūsų lygos nariai. skolos daromos greitai ir riuomenėj. Skaičius, sako,
Jūsų padarytas rekordas pigiai ant ilgų metu, su pri toli gražu nepilnas. Dabar
viršija visus kitus. Turto einamais mėnesiniais atmo- daroma pastangos surašyti
padidėjimas jūsų didžio ben kėjimais. Pasinaudokite da visus lietuvius.
drovės retai atsitinka. Šis bartinėmis žemomis nuo
X Teresė Pukeliūtė, duk
didėjimas yra
rezultatas šimčio ratomis.
tė žinomos Šv. Pranciškaus
atsakomingo ir tam tinkavienuolyno seserų rėmėjos J.
zmo manedžeriaus, kuriame Va/.dyba ir direktoriai
Švento Antano Taupymo Pukelienės, aukštesnį moks
taupytojai turi pilną pasi
lą tęs to vienuolyno akade
tikėjimą, ir aš kuo širdin ir Skolinimo Bendrovės vai mijoj. Ji ir jos sesutė Margie
giausiai sveikinu jus r jūsų dybą sudaro šie asmenys: su motina praeitą sekmadiedirektorius, kurie pagelbėjo Juozapas Manstis, pirminin
kas ; Adomas Stulginskas,
pasiekti tokį rekordą”.
Mūsų bendrovėj ir lietu vice-pirmininkas; Juozapas
vybei yra didelė garbė gau Gribauskas, Jr., raštininkas PASKOLOS
Adomas
ti tokį sveikinimo laišką ir manedžerius;
DAROMOS
nuo tokio aukšto valdinin Bernadišius, iždininkas.
Direktoriais yra: Adomas ANT PIRMŲ MORGIČIU
ko, kuris yra atsižymėjęs
GREITAI IR PIGIAI
taupymo ir skolinimo dirvo Bernadišius, Antanas Gerdžiūnas,
Juozapas
Gribaus

MĖNESINIAIS
je visoje Amerikoje.
ATMOKEJIMAIS
kas, Jr., Juozapas Gribaus
Bendrovė parduoda
kas, Sr., Juozapas Manstįs,
karo bonus
Matas Srutas, Adomas Stul
Per praeitus metus Šven ginskas, Alenas Zakaras ir
to Antano Bendrovė yra ga Petras Žičkus.

nį dalyvavo Šv. Pranciškaus dės 2 vai. popiet. Bus prane
šimas iš seimo ir Pild. Ko
Seserų Rėmėjų seime.
miteto posėdžio.
X “Toleiktečiai” sako, kad
X Elzbieta Kazaitk, 2122
šalto oro banga, kuri dabar
eina pro Chicagą, iki sek W. 24 St.# turėjo malonias
madienio praeis ir jų para atostogas Dayton, O., pas
pijos paskutinio šįmet pik savo gimines. Sako, tam
niko, Sunset parke, diena — mieste yra daug karo dirb
rugsėjo 27 — bus Šilta. Be tuvių ir matos daug karei
to, piknike netruks ir viso vių. Gerus įspūdžius temdė
tiktai tas: jos sesers sūnus
kios dirbtinės “šilumos”.
tuo laiku buvo parvykęs na
X $1090.00 naujam alto
mo ir po kelių dienų vėl te
riui nupirkti šv. Pranciš
ko išlydėti.
kaus Seserų vienuolyne,
X Jonas Klikūnas, West
Pittsburgh, Pa., paaukojo A.
Leščinskienė, 3448 So. Lowe Side old-taimeris, nuoširdus
Ave., per buvusį praeitą sek “Draugo” ir “Laivo” bičiu
madienį to vienuolyno rėmė lis, sako, nei sapne nesapna
jų seimą. Be Leščinskienės,
vęs, kad taip galėtų supulti.
seime dalyvavo dar šios čiJis dalyvavo rusų-japonų ka
kagietės: J. Pukelienė ir Z.
re, gynė Pert Artūrą, Muk
Jurgaite.
deną ir kitus miestus. Da
X Amer. Raud. Kryžiaus
bar jo sūnus Phil šaukiamas
Brighton Park lietuvių vie
Dėdės Šamo mušti japonus.
netas nenutraukia veikimo.
Sekmadienį, rūgs. 27 d., pa Rusai sakė: “kepurėmis ja
rapijos salėj, 2 vai. popiet ponus sumušim” ir pralai
rengia kauliukais žaidimo mėjo. Dėdė Šamas taip ne
pramogą. Komisija turi su sako, dėl to jis laimės.
rinkus daug gerų dovanų.
X Lietuvių R. K. Susivie
nymo Amerikoj Chicago kuo
pų pirmininkai, sekretoriai
ir atstovai šį sekmadienį
renkasi Gimimo Panelės Šv.
parapijos salėn labai svar
biam posėdžiui, kuris prasi-
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VICTORY
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir
įrengta,

24 vai. patarnavimas

828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330
UHiia-i jrt-ngtae Mediko,
nmilas gydymui visokių ligų —
smarkių ir liglaikinių.

rUm-i Įrengtas Chirurgijos Dcpartnalitas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsakomingl Chirurgal-Daktaral.

DIDELIS lAFAKDAV k—Jta
MILŽIMAM O SIAMO MIZIKAUM1Ų CNSTHl'MKNTV.
PASLNĄU DOMIT FBOGA OAUAK
KOL DAR NEaftPAllDUOTI
TŪBOS, CURIOTSTAI, TROM
BONAI.
8AXAI*HONES,
FLUTES iu “casaM" — >85.08, >37.50.
>45.00 tr 175.00. Vinį garantuoti
lengvam grejltnul.
KONCERTUI GUITARAI, SPAN13KI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKUS, TENOR BANJOS —
18.60, >8.5Q, 112.50 liti 185.00.
STRIUNINIAI BASAI — >80.00.,
1126.00 Ir 1150.00. BASO U2DENGALAS — 112.00. SMICELAI SMUIKOM8.
STR1UNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
tr
CELLO — 11.50, 18.00, 15.00,
110.04 tr >15.00. StrUinoa <161 vi
sų vlrAininėtų Instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - >\8.60,
123.50, $25.00. >50.00. PEDALS,
HI BOYS,
CTMBOLS. DRUM
HEADS pataikomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass Ir "read" lnatrumeutama
prUaikoial Jūsų lapotus.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Claruoiams.
Triūboms,
Sazaphoneo,
Smutkoms Ir Gultarama.
GOLD8TEIN’8 MUSIC SHOP
•14 Maure!! SL. Cbioago.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SIUTŲ LR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

N E W

VICTORY HOSPtTAL
VVHOLESALE

X Brighton Park Sodalidjos jubiliejiniam bankietui
sekantieji biznieriiai jau už
sisakė programos knygutėje
vietas: Kasa Jevelry, Urba 1
Flovver Shop, Avalon Style
Shop ir Archer Ave. Big
Store. Bankietas įvyks spa
lio 11 d., parapijos salėj.
Programą su dainomis, juo- J
kais ir šokiais išpildys pa- !
čios sodalietės.

I.aliai

geros rūšies moterų kailiniai, kailhtluUs papuoštais
eūitli kotai pazsidiiida nužemintomis kainomis.
ATEIKITE

PATYS

IR

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO Ofl
vertės “tiese ont” kaina ................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

............ $14.50

................

Pilnai Įrengta Physkitheraflvy DefKii’tiurntaH priskaitant Dtathermy. U.tra Violet Ray. Sinusoidei
ir kitus nioder.iSkus metodus
gydymo.

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00ne :1_: <C1G
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..

Pilnai Įrvagias X-Ray lh-partnn-irtas daktarams ir pacientams.

ITB COATS, $75.00 vertės,
<OQ nf|
Parsiduoda po tiktai .........................................................

Nė vienem ortam ligoniui ne
ina. atstumta. <lėi stokos ptnlgij,
geriausias gydymas it prk»-ži«'iru.
Kas link mokesčių, susitarsime,
kati biitų jnms ko ipatog'atisla.

KALBAM LIETUVIŠKAI

U

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC
CQ QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina
11

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’1 QQ
da po tiktai ............................................................................. $1.00
$15.00 vertės KOTAI,
parsiduoda po tiktai

$8.75

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
Anglių Co* dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone:* LAFAYETTE 2584

Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

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

---- »

VVHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Seto — Rūgs
— Radlos — Refrt|erators —
Washers — Mongolo — and
Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association

• Telefoną — REPUBLIC 6051
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — |
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VMA CHICAGOS IR
APYLANKAS LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO

Vienintėlia tr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vai
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

WHFC-I45O kil.!

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius
U 5. Trtatury Utpi.

PROGRAMŲI

ntrnrr

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiR 2242

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog ii geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
$p
Mine run - labai lumpsuoti, tonas ui tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
*8.95
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $in r n
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU
5332 SO. LONG AVE.

TEL. PORTSMOUTH 9022

DRAUGAM

SŪNUS SAVO TĖVUS NUŽUDR KIRVIU

KAIP BEIŠSISUKINETUM, JEI ESI KALIAS SUČIUPS TEISINGUMO RANKA
NORĖJO PASLĖPTI PRASIKALTIMO PĖDSAKUS,
BET PERDAUG JIE BUVO AIŠKŪS, KAD
GALĖTŲ UŽTIKRINTI
Vakar pranešėm, kad per
eitą antradienį buvo rasti
automobily nužudyti: Char
les A. Nash, legal adviser
and group chief of the U.
S. Bureau of Internal Reve
nue ir jo žmona Eleanor M.
Nash. Nužudytųjų lavonai
automobily
rasti
netoli
Springfield, III. Jie gyveno
St. Louis.

Kaltininkas prisipažino
Vakar anksti rytą Robert
Nash, 26 metų, prisipažino,
kad jis yra kirviu nužudęs
savo tėvą ir motiną; jis
taip prisipažino, kad yra
vežęs tėvų lavonus automo
bily, kuris vėliau rastas ne
toli Springfield, III.

Robert Nash prie savo
baisios tėvžudystės yra prisipažinęs po ilgų klausinėji
mų; iš kart ginės ir sakės,
kad jis niekur nebuvo tuo
laiku išvykęs iš St. Louis.
Ir net buvo tuo reikalu liu
dininkus pastatęs. Bet stai
ga visa misterija atsidengė,
kada atsirado liudininkas

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 tt WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama,
dainos, orkestrą.

9B

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.
3221-25 S. HALSTED ST.
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

Kas minutę
904,000 tonu prekių
Amerikos
geležinkeliai
1941 metais kas minutę vie
ną mailę vežė 904,000 tonų
prekių.

_____ STATYBAI
—
ARBA REFINANSAVIMUI
““““*
1,1 REMONTAVIMUI
M

Tor your

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI“!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%'. Jūsų pinigai greitai limokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 4fl Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Atlanto vandenyse buvo sutorpeduotas Amerikos pre
kybinis laivas. To laivo 18
jūrininkų trisdešimt dvi die
nas plaukiojo atvirtoje jūro
je gelbėjimosi valtyje ir
rugsėjo 14 dieną jie liko- iš
gelbėti Norvegijos prekinio
laivo.

valtelėje, jei nebūtų laivas
padaręs pasisukimą. Iš laivo
buvo pastebėta jūrose taš
kas. Laivo įgula pamanė,
kad tai submarino spąstai.
Bet staiga pasigirdo šauks
mas. Laivas zigzagais pasu
ko ta kryptimi ir pamatė
valtį su 18 jūrininkų, kurie
buvo apžėlusiomis barzdo
Norvegijos
prekybinis
mis, apdriskusiais rūbais,
laivas išplaukė iš Amerikos
i kai kurie buvo basi. Taip
uosto ir važiavo į Pietų
kaikurie jūrininkai buvo iš
Amerikos uostą. Kada Nor
vargę, kad juos reikėjo neš
vegijos laivas buvo 425 mai
< "Ūmumui" Acme teleonove*
te įnešti į laivą, nes nebega
Robert Nash (dešinėje) pasakoja St. Louis, Mo., policijai apie paslaptingą savo tėvų, les į rytus nuo tos scenos,
Charles A. Nash, A. Federal Internal Revenue Attorney, ir Mrs. Nash (kairėje), nu kur plaukiojo valtelė, su 18 Įėjo paeiti.
Jūrininkams plačiame van
žudymą. Charles A. Nash ir jo žmona rasti nužudyti Roberto automobily, netoli Spring
jūrininkų, tai laivo įgula ne denyne tenka šiurpiausių
field, III., po 24 valandų išvažiavimo iš St. Louis, kur jie gyveno.
būtų ir pastebėjusi tų be- pergyvenimų sutikti, o ypač
plūdūriuojančių
jūrininkų karo metu.
nėje sugedo automobilio pa

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
9nAu/u&dL
Protcction

"STEBUKLU” IŠGELBĖTA 18 JORININKŲ PO 32
DIENŲ PLUDORIAVIMO JŪROSE
JIE APŽĖLĘ BARZDOMIS, APDRISKĘ, O KITI NET
IŠ NUOVARGIO NEBEGALĖJO PAEITI.

James E. McCue, kuris matė
pereito antradienio
rytą,
apie 9 vai., vyrą, kuris bu
vo netoli to automobilio, ku
riame buvo nužudyti du žmo
nes ir jis prašė jį pavežti į
Springfield nusipirkti auto
mobiliui padangos. James
E. McCue pažino, kad tai
yra Robert Nash, nužudy
tųjų tėvų sūnus, kuris buvo
matytas prie automobilio.
Robert Nash buvo nuvykęs į
C. E. Sutton garažą, Spring
field, III., ir ten laukęs iki
1:10 vai. po pietų, bet pa
dangos negavęs. C. E. Su
tton irgi pažino Robert
Nash. Taigi atsirado du liū
dininkai, kurie užkirto keli danga. Sustojau. Ieškiau
R. Nash išsisukinėjimams. naujos padangos pakeisti su
Robert Smith Nash pa- gedusią — randu automobi
reiškęs, kad jis nenorėjo tė lio užpakalyje tėvo lavoną.
vų nužudyti, bet tik susijau Greit užtrenkiau ir važiadinęs tai padarė; jis sako, viau toliau. Visai nusidėvė
kad tėvas nebenorėjo jam jo automobilio rastas. Sus
paskolinti pinigų, kad apmo tojau netoli Springfield.
Taip! Robert Nash susto
kėjus savo skolas. Tėvas,
girdi, jam prikaišiojęs, kad jo netoli Springfield, III., ir
jis pinigus praleidžiąs su čia jį antradienio rytą kokią
mergomis ir jo adresu paša 20 pėdų nuo automobilio
kęs nepalankių žodžių. Pra matė James E. McCue, ku
sidėjusios automobily tarp ris jam davė raidą į Spring
jo ir tėvo peštynės. Vėliau field. čia ir baigės jo išsi
jis atsiminęs, kad po sėdinė sukinėjimo istorija...
Tai baisi istorija, nes ji
yra kirvis, kurį jis buvo pa
kalba apie žmogaus sužvė
dėjęs ir jis nužudęs tėvus.
rėjimą. O tai visa įvyksta,
Pasakiška istorija
kai žmogus nevaldo savo že
Robert Nash pirmiau kai mų palinkimų. Baisiai skam
bėjo:
ba žodis — tėvų žudikas.
— Aš pabudau apie tre
čią valandą, pažiūrėjau pro
langą ir pamačiau gatvėje De Paul universitetas
mūsų
šeimos automobilį.
Greitai apsirengiau ir bėgau turėsiąs 7,000 studentu
prie automobilio. Automobi
Very Rev. Michael J.
ly radau negyvą motiną.
Tas mane pritrenkę, nete O’Connell, president of the
kau pusiausvyros, ir aš va school, pareiškė, kad De
žiavau su automobiliui sker Paul universitetas turėsiąs
sai Mississippi upės. Kelio 7,000 studentų. Dėl karo
priežasties mokslo tvarka
yra pakeista: vietoj semes
Plunksnų Kaldras trų įvesta metų ketverčiai,
PADAROME IŠ JŪSŲ
kad palengvinus mokslo bai
PATALŲ —
gimą. Dabar bus galima bai
Kai perkate materiolą tt mūsų
gti per trejus metus ir gau
krautuvės— už tiktai g Į
ti mokslo laipsnį, seniau rei
LANGAMS APDENGALAI — kėjo tokiam kursui keturių
Drapes — pritaikomi VELTUI. metų.
Didelis Pasirinkimas
Feranką, Oraperią, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo.

Penktadienis, rūgs. 95, 1942

3238 SO. HALSTEO 8T.

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI KARIAI KOVOJE UŽ
AMERIKOS LAISVE IR PAVARGTŲJŲ
IŠLAISVINIMĄ

SOUTH BEND RASTI TRYS NUŽUDYTI
SŪNAUS KAMBARYS KRAUJAIS APTAŠKYTAS
SMARKIAI KOVOJO UŽ GYVYBĘ

JEI KAS NORITE, KAD JCSŲ SŪNŲ KARIŲ FOTOPereitą antradienį South
TOGRAFIJOS IR APRAŠYMAI TILPTŲ “DRAUGE” Bend John Korpal namuose
PRISIŲSKITE SAVO VAIKŲ ATVAIZDUS, APRA rasti trys nužudyti žmones:
ŠYMUS
John Korpal, 66 m., jo žmo
Šiandien dedam kitų lie jau 12 metų kaip priklauso na, Stellą, 62 m. ir jų sūnus,
Ernest, 18 rtietų, high school
tuvių karių, tarnaujančių prie šios organizacijos.
W. J. Žemaičio motina mokinys. Jie buvo nužudyti
Dėdės šamo kariuomenėje,
paveikslus ir trumpus jų gy Uršulė Žemaitienė gyvena miegant.
venimo aprašymus.

Chicagoje.

Šiame nužudyme yra įta
riamas Korpal giminaitis,
kuris buvo nesenai savo mi
rusią motiną nufotografa
vęs karste ir siūlė John
Korpal pirkti, bet šis atsisa
kė. Jaunuolis išeidamas su
murmėjo panosėje ir ką tai
paminėjo apie karstą.

Sūnus kovojo dėl gyvybės

Jūreivis W. J. Žemaitis

William J. Žemaitis yra
gimęs 1911 metais, Lietuvo
je. Prieš išvykdamas sava
noriu į laivyną, William J.
Žemaitis gyveno
adresu:
2931 So. Emerald, Chicago,
III. Dabar jau bus keturias
savaitės kaip jis yra jūrose.
William J. Žemaitis yra
baigęs Sauger School, W.
Virginia; ir Hemphall Die
sel school, Los Angeles, Calif.; jis yra Diesel inžinų
specialistas, jis mokslus bai
gė dirbdamas darbą.
William J. žemaitis yra
ALRK Susivienijimo narys,

Investigatoriai pareiškė,
Antanas Žemaitis
kad senojo Korpal’o kamba
Kareivis Antanas Žemai ry nerasta jokių žymių, kad
būtų kovojęs dėl gyvy
tis gimė 1919 m. Spalių 21 jis
bės-Viaai ki’uT vaizdai sfi’d., Sanger, W. Virginia, jis
naua kambaryje. Matyti žmo
yra baigęs McCellan pradi
nę mokyklą; jo užsiėmimas gžudys laukė kol Ernestas
įlips į lovą ir tada jį puolė.
— troko dreiveris.
Antanas Žemaitis į ka Ernesto kambaryje grindys,
riuomenę paimtas 1942 m. lubos ir sienos aptaškytos
birželio 18 dieną; jo adresas krauju.
— Rockers Camp, Albama;
kariuomenėje jis šoferiauja
Laiškai iš Lietuvos
oficieriams. Prieš išvykda
*J. v
mas į kariuomenę Antanas
Iš Lietuvos ateina laiškai
žemaitis gyveno 2931 South
per Amerikos Raudonąjį
Emerald avė., Chicago; jis
Kražių į Amerikos Jungti
yra A.L.R.K. Susivienijimo
nes valstybes. Tuose laiš
narys; jo motina uršulė Žekuose prašoma paieškoti jų
'maitienė gyvena Chicagoje.
gimines, esančias Rusijoj
ištrėmime ir kuo galinti
jiems pagelbėti.

KIEK AMERIKA TURĖJ01917 M.
ARMIJOJE VYRŲ

1917 m. balandžio 6 d. čiau saugojo Meksikos sieJungt. Amerikos Valstybės 1 ną, buvo didesnė dalis jam

oficialiai
jai karą.

Lietuvių tremtinių reika
lais prašom kreiptis į Rau
donąjį Kryžių Washington.

paskelbė Vokieti- paleista.

1917 m. rugsėjo mėnesį
Amerikos
armija jau siekė
Tuo metu Amerika turė
jo reguliarios armijos: 38 2,800,000 vyrų.
pėst. pulkus, 17 kavalerijos
pulkų, 9 lauko artilerijos
pulkus, 170 krantų artileri
jos kuopų, 52 filipinų vietos
gyventojų kuopų tr 75 indė
nų kuopas. Viso 1,990.000
ginkluotų vyrų. Ši kariuo
menė buvo išmėtyta po vi
sas Amerikos kolonijas.

Iš padaryto surašymo ka
ro prievolei tinkamų vyrų
(nuo 18-45 m.) paaiškėjo,
kad Amerika tada (1917 m.)
turėjo 23,000,000 vyrų at
sargą.

Berlyne nukirsta
dviem galvos
Stockholm: Už pereitą
naktį Berlyno radijos pas
kelbė, kad Vokietijoje nu
kirsta Gertrūdai Racaitei
(Iš Lietuvos) ir John Mohr’
ui galvos, kad jie varę spionažą prieš Vokietiją.

Daugelis žmonių nepaken
Kita jos kariuomenės da čia tiesos dėl to, kad jų šir
Mylėk savo gimtąją šalj,
lis — tautos gvardija — dys pilnos egoizmo (saumy- savo tautą — mylėk visur ir
150,000 vyrų, kuri ankš- Jės).
visada. (Dr. T. Toth).-

Namai nėra įlaužti, maty
ti, kad žmogžudys įėjo per
baisemento langą ir išėjo
per užpakalines durys, —
pastebėjo policija.

Baismante rasta
švininė paipa

Baismante rasta jardo il
gumo švininė paipa ir jos
storis 2^ colis. Greičiausia,
toji švininė paipa buvo žmo
gžudžio ginklas; švininė pai
pa kraujais aptaškyta, bet
joje nėra jokių pirštų nuos
paudų, matyti žmogžudys
vartojo pirštines.
Manoma, kad baisi ir
žiauri trijų žmonių žmogžu
dystė įvyko pereito pirma
dienio vidurnaktį.
Tiesiog šiurpas nukre
čia, kai tenka tokie dalykai
|pra"eSti- Ir ™ tokie daly
kai P«ta™oJ» l»ik“ beveik
kasdien. Tai baisu ir grau
du. Kai kokia epidemija pra
dėjo siausti žmogžudystės
Kada gi joms ateis galas?

Šuo įsipainiojo į
divorso bylu; šunies
globojimas padalintas
Superior Judge Joseph
Sabath, kuris per daugelį
metų sprendė bylas dėl vai
kų globojimo, užvakar vie
noje byloje padarė kompro
misą dėl šunies, kuris vadi
namas Kiddo.
Ginčas kilo tarp Mrs.
Ruth Haris Schiller 4040
Ellis avė., motociklystės, ir
jos vyro William, 5611 Cottage Grove avė., kuri rei
kalavo divorso.
“Mano sprendimas yra
toks, — tarė teisėjas, —
šunies globojimas bus pada
lintas. Mrs. Schiller šešis
mėnesius metuose globos
šunį, o kitus šeštos mėne
sius Mr. Schiller globos šu‘ni
Kadangi principe pirmenybė yra moterims, tat pirmiusius šeštos
mėnesius
Mrs. Schiller šunį globos, —
pastebėjo teisėjas.
Taip ir baigės ginčas teis
me dėl šunies.

