../‘aria IKal govemment of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

n

—Abraham Lincoln

SAU PAULO, Brazilija.
— Mirštanti Europoje ka
talikiška civilizacija prisi
kels iš naujo Naujajam Pa
sauly — Amerikose, pareiš
kė Erie vyskupas John
Mark Gannon (anot NCWC).
“Vienos paskui kitas švie
sos Europoje gęsta...” sakė
vyskupas Gannon. “Tenai
išlieka tik vienas tikrasis
balsas, tik vienų viena švie
sa Senąjam Pasauly. Tai
Šventojo Tėvo balsas ir
Šventojo Sosto neužslopina
ma šviesa. Kai Dievas lei
džia suirimą vienam žemy
ne, Jis tai atpildo kitame...
Jei - kiti žmonės atmetę ti
kėti Dievą ir moralumą ir
savo tikėjimu pasirinkę po
litiką ir valstybę ir už tai
sulaukia didelės bausmės,
mes Amerikose viešai turi
me atnaujinti savo tikėjimą
į Eucharistijoje Esamą Jėzų
Kristų, į šventojo Tėvo au
kščiausią autoritetą ir turė
ti viltį, kad visi katalikų

religijos ir katalikų civiliza
cijos Europoje žavingi loby
nai atgims iš naujo Nauja
jam Pasauly”.
Vyskupas Gannon, kurs
praskrido
daugiau
kaip
4,000 mailių dalyvauti Eu
charistiniam kongrese Sao
Paulo, pažymėjo, kad kai
ramybei ir saugai yra pavo
jus, J. A. Valstybių ir Bra
zilijos žmonės vienijasi dva
siniai ir patrijotiniai savo
respublikų apsaugai.
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FRIEND

50 vokiečiu
lėktuvu numušta

MASKVA, rūgs. 25. —
Didžiojo britų, rusų ir Ame
rikiečių laivų konvojaus va
das adm. E. K. BaddamWhetham, kurs sėkmingai
konvojų atlydėjo į Rusijos
šiaurinius uostus, iškelia
aikštėn, kad per aštuonias
kovų dienas 50 iki 60 vokie
čių lėktuvų sunaikinta prieš
lėktuvinėmis patrankomis.
Anot jo, ne į vieną laivą
bombomis nepataikyta ir
konvojaus laivai neišblašky
ta.
(Paskutiniais laikais ke
letą kartų iš Berlyno per
radiją buvo pranešta, kad
vokiečiams pasisekę konvo
jus į Rusiją užpulti ir daug
laivų nuskandinta. Tačiau
Rusai kontratakuoja nacius šiaurinėje Stalingrad da tie vokiečių pranešimai iš
lyje ir Kaukaze po to, kai nacių tankai buvo sulaikyti kitų kokių nors šaltinių ne
plieno apsuptame mieste ir vokiečių linijos buvo sulau patvirtinti).
žytos daugely vietų.

Vyskupas paminėjo fak
tą, kad Naujajam Pasauly
kiekviena tauta sudarė res
publikonišką valdžios for
mą. “Bet yra svarbu visa
dos turėti galvoje tai”, sa
kė vyskupas, “kad tik ta
respublika gali būti patvari
ir jaustis saugi ir laiminga,
kuri Jėzų Kristų pripažįsta
savo Karalium ir Jo Moti
ną — savo Karaliene. Tada
ir tik tada mes galime turė
SAN CARLOS, Cal., rūgs.
ti tobulą valdžią žemėje, nes
25. — Baisiausiu pašėlimu
patinkame Dievui”.
dienomis ir naktimis vokie-*
čiai atakuoja Ledinuotajam
Naciai ieško daugiau i Paryžiuje suimti
vandenyne konvojus, plau
kiančius į Rusijos šiaurinius
Rumunijos žydai
darbininku Europoje
uostus, pasakojo urliopan
BERNAS, Šveicarija, rūgs.
BERLYNAS, rūgs. 25. parvykęs vieno U. S. laivo
25. — Vokietija šiandie sa (per radiją). — Nacių kon kapitono antrasis pavaduo
vo pramonėse turi apie 6 troliuojama policija Pary tojas John Cassin Dyer.
milijonus svetimų kraštų , žiuje suėmė apie 4,000 žy Anksčiau Dyer tarnavo lai
darbininkų. Vadinasi, apie dų, moterų ir vyrų. Jų da ve, kurs Karibų jūroje sutrys milijonai
darbininkų lis pasiųsta koncentracijom torpeduotas. Po to jis buvo
daugiau prisidėjo nuo šių stovyklon, o kiti, matyt, bus paskirtas konvojų laivan.
metų kovo mėnesio.
išvežti Rusijon kolonizaci
Buvo didelis konvojus, pa
Naciai tačiau nepasitenki jai.
sakoja Dyer. Pradėjo riedė
Kitų šalių žydų bėgliai
na tais darbininkų milijo
ti jūra per tirštus rūkus.
suimta.
nais. Ieško jų daugiau oku Paryžiuje seniau
Kai tik kur padangės pra
puotuose Europos kraštuo Bet Rumunijos žydai, nebu blaivėdavo, iš laivų aiškiai
vo kliudomi iki gautas ru
se.
buvo matomi besisukinėją
Kitados Hitleris yra pa munų vyriausybės sutiki aukštai vokiečių Dornier lėk
reiškęs, kad vokiečiai turi mas juos ten areštuoti.
tuvai. Pagaliau po keleto*
būti viešpačiai, o kitų tautų
dienų iš rūkų išplaukta ir
žmonės jiems tarnai ir dar Britai lakūnai
pasirėdė skaisti saulė.
bininkai. Vokiečių svarbiau
Tuojau Stuka nardą bom
šioji pareiga tiktai kariau atakavo Sicilija
bonešiai ir submarinai vienu
ti, o visus darbus tedirba
ROMA, rūgs. 25 (per ra
žygiu susimetė atakuoti kon
kiti.
diją). — Italų karo vadovy
vojų. Per vieną minutą du
Taip šiandie ir yra sle
bė pranešė, kad britų lakū
konvojaus laivai sugadinti
giamoj nacių Europoj. Vo
nai atakavo Sicilijos salos
kiečiams kariauti padeda pietinius pakraščius. Per ir abu pasitraukė iš kovos.
Bet paskiau per 40 minutų
tik ištikimiausios naciams
atakas vienas asmuo žuvo.
konvojaus laivų patranko
kitų kraštų kariuomenių da
Egipto fronte, anot italų,
mis vienas submarinas nus
lys. Kiti visi vyrai turi vo
vyksta tik artilerijų apsi
kandintas ir penki lėktuvai
kiečiams gaminti karo reik
šaudymai.
numušti. Rytojaus dieną ki
menis.
Du britų lėktuvai nušau
ta kova ir priešas buvo at
Ne gana naciams, kad ta atakuojant ašies konvojų
muštas.
Lavalis skyrė jiems daug Viduržemio jūroje.
Trečią dieną vokiečiai vi
prancūzų darbininkų ir ža
SPRINGFIELD,
ILL.
—
su
pašėlimu susimetė prieš
da dar daugiau. Nacių agen
tai tačiau nardo po visus Vyriausias teismas panaiki konvojų. Nuo 9:30 ryto iki
kraštus ieškodami ir reika no valstybės parolių akto 10:30 vakaro vyko neper
laudami daugiau darbinin priedą, kuriuo buvo leista traukiama kova. Nežinia nė
teisėjams
rekomenduoti iš kur pasireikšdavo ir dau
kų.
trumpiausią ir ilgiausią ka- giau vokiečių bombonešių ir
PLATINKITE “DRAUGI ’ Įėjimo bausmę.
torpedinių lėktuvų. Dieve,

Naciai visu pašėlimu atakuoja
konvojus Ledinuotoje jūroje

.r

nematytos baisybės... Laivai
skendo po įvykusių juose
sprogimų^ liepsnojo, o įgulų
vyrai pliuduriavo lediniam
vandeny. Mes prie patrankų
išbuvome 18 valandų.

Paskiau per kitas tris die
nas tas pat pasikartojo. Ne
gauta ramybės ir konvojui
pasiekus Rusijos uostą. Ir
tenai vokiečių %lėktuvai nuolatos svaidė bombas. Per 20
dienų visas konvojus išbu
vo rusų uoste ir per tą lai
ką vokiečiai atliko 87 orines
atakas.
Namo
grįžtant tas pat
pasikartojo. Nuo bombų
sprogimo kai kurie laivai
stačiai iššokdavo iš vandens.
Kai kurie laivai suskildavo
į dvi arba tris dalis ir nu
garmėdavo jūros dugnan.
Kiti sveiki laivai vengdavo
sugadintųjų, kad su jais ne
susidaužti. Vanduo taip šal
tas, kad žnąogus jame galė
jo būti gyvas ne ilgiau kaip
pusvalandį.

Graikijos pakrantėse
žlugo ašies laivas
CAIRO, Egipto, rūgs. 25.
— Britų vadovybė praneša,
kad torpedinis lėktuvas Grai
kijos pakrantėse nuskandi
no priešo laivą.
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Rusai atsiėmė dominuojančias
aukštumas; ir mieste jiems nesiseka
Anot Krasnaja Zviezda, praeitą
savaitę 25,000 vokiečių nukauta
MASKVA, rūgs. 25. —
Sovietų
raudonoji armija
netikėtai sukėlė kontrata
kas prieš vokiečių kairįjį
sparną pavolgyje, šiaurva
kariniam Stalingrado šone,
ir viesulo smarkumu atžėrė
juos atgal iš jų pozicijų do
minuojančiose aukštumose,
netoli miesto
gvenamoje
apylinkėje, praneša sovietų
karo vadovybė gautomis iš
to fronto žiniomis.
Raudonosios armijos lai
j
kraštis Krasnaja Zviezda,
1 be to, praneša, kad vokie
čiams nesiseka toliau grum
tis ir pačiame mieste, kur
rusai jau nepaduoda jiems
daugiau gatvių ir namų.

Šio laikraščio apskaičiavi
ZURICHAS. Gautomis* Žimais,
praeitos savaitės bė
niomis, sovietų lakūnai nusgiu vokiečiai Stalingrado
kridina kai kuriuos žuvusių
jų identifikuotų vokiečių ka fronte yra praradę ne ma
žiau kaip 25,000 savo karių
rių lavonus ir su parašiu
vien nukautaisiais.
tais nuleidžia Vokietijoje su
Laikraštis

parašais: “Taip bus visiems

didžiuojasi

tiems, kurie peržengs sovie miesto gynėjų didvyrišku
tų sieną”. Taikoma nuleisti mu ir pasiaukojimu. Sako:
tose vietose, kur žuvusieji “O juk Stalingradas, kurs

♦ *■
yra kilę.

Nužudė apie 3,000,
suėmė apie 4,000
NEW YORK, rūgs. 25.Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad Bosnijos kalnuo
tam rajone, , Jugoslavijoje,
per dvi savaites iki rugsėjo
8 d. ašies okupantai apie
3,000 asmenų nužudė ir apie
4,000 suėmė. Tai Jugoslavi
jos sukilėliai patrijotai.

Tuo būdu naciai nenorė
dami pripažįsta, kad tenai
prieš okupantus sukilimai
ir toliau vyksta. Kuo pla
čiausias sabotažas vykdo
mas.

Trys belgu vadai
pabėgo Anglijon
LONDONAS, rūgs. 25. —
Iš Belgijos pabėgo ir čia
atvyko trys belgų buvę mi
nistrai, kurie kabinete buvo
naciams okupuojant Belgi
ją. čia jie prisijungė prie
belgų vyriausybės ištrėmi
me. •
'
s
Pabėgę buvę ministrai:
Antoine Delfosse — susisie
kimų, Auguste de Schrijver
— ekonomikos, ir M. Baltha
zar — darbo..

į taip ilgai ginasi, nėra tvir
tovė, tai ne Verdunas”. Sa
ko, vokiečių tankai šliaužo
Stalingrado gatvėmis ir gat
[vaitėmis. Ieško gynėjų pozi
cijų, kurių negali rasti.
Taip yra priešo užimtose
miesto dalyse. Į neužimtas
dalis tankai bijo įšliaužti be
savo orinių jėgų pagalbos.
Tenai gatvėse, aikštėse ir
namuose rusai turi užėmę
stiprias pozicijas. Karei
viams kovoje su priešu pa
deda darbininkai ir daug
moterų. Tūkstančiai civili
nių gyventojų iš miesto per
Volgą nusikėlė rytų šonan.
Bet kiti tūkstančiai žmonių
atsisakė keldintis. Jie nus
prendė kovoti prieš nacius.
Sovietai pripažįsta, kad
Kaukazo fronte raudonar
miečiai vienoj vietoj pasi
traukę. Sako, ypač Grozny
fronto daly vokiečiai smar
kauja ir kai kur prasimuša
per rusų pozicijas.
.Leningrado frontan, anot
•
I
sovietų, vokiečiai sutraukę
daugiau savo jėgų.

Japonai praneša, kad jie turi
savo submarinus Atlante
TOKUO, rūgs. 25 (per
radiją). — Iš imperatorinio
fkaro ofiso pranešta, kad ja
ponų laivyno jėgos šiandie
jau operuoja ir Atlanto van
denyne bendrai su ašies lai
vynais.
Toliau pažymima, kad ja-

ponų vienas submarinas vei
kia Atlante. Nesenai jis at
lankė vieną vokiečių uostą,
paskiau iš ten leidosi į pla
tųjį vandenyną
medžioti
priešo laivų.

(Tas yra pirmasis iš To
kijo pranešimas apie japo
nų žygius Atlante. Londone
karo stebėtojai sako, kad
Susidaužė lėktuvai;
tokie dalykai galimi ir nega
astuoni žuvo
limi. Reikia atsiminti nepap
PHOENDC, Ariz., rūgs. rastą ,tolį japonų submari25. — Du moksliniai bombo nams pakliūti į Atlantą).
nėšiai susidaužė .apie 1,000
pėdų padangėse. Abu užsi Taylor pasimatys vėl
liepsnojo ir nukrito, 8 lakū
nai žuvo, tarp kurių keturi su popiežium
leitenantai.
i Iš Berno praneša, kad
•
Taylor, prezidento Roose

Britai okupuoja
visą Madagaskarą

velt asmeninis pasiuntinys,
šiandien trečią kartą pasi
matys ir kalbės su popie
LONDONAS, rūgs. 25. — žium Pijum XII.
I Žiniomis iš Madagaskaro sa
!los, britai jau okupavo visą • LONDONAS. — Grįždamas namo iš Rusijos uostų
šiaurinę salos dalį iki sos
britų konvojus kovose su
tinės Tananarive.
priešu neteko naikintuvo
Iš' ten britų kariuomenė Somali ir minų gaudytojo
išjudo užimti visą pietinę Leda. Du priešo submarinai
salos dalį.
nuskandinti.
Daug prancūzų pareigūnų
Du pastarieji veikiai iš pasilieka savo vietose, bet SUPAŽINDINKITE KITU8
britų kontrolėje.
SU DIENR. “DRAUGU”
vyks į J. A. Valstybes.
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DRAUGAS
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LIETUVIAI KATALIKIŠKOS AKCIJOS VASARINIŲ KURSŲ LANKYTOJAI
FORDHAM UNIVERSITETE, NEW YORK

GARSIOJI MONROE DOKTRINA
Susitarimo ir vieni kitų įvertinimo pagrindas
Amerikos didysis apsigy- • is užjūrių. Rusija slinko prie
nimo planas yra pagrįstas Alaskos. Matydamas galimy
118 metų senumo Monroe bes užgrobimo, ir ką tas
Doktrina. Ji yra Suv. Vals pranašauja, prezidentas nu
tijų pagrindinė valdymo sis tarė veikti. Jo įspėjimas sve
tema, kuri išgyveno daugelį timoms jėgoms — kuris bu
metų.
vo pavadintas “Monroe Dok
Monroe Doktrina buvo į- trina”. — buvo rezultatas.
vesta prez. James Monroe, Aplamai, tai buvo įspėjimas
penkto Suv. Valstijų prezi- šalims Senojo Pasaulio nesidento, pranešime kongresui kišti į Amerikas. Ypač A1723 m., gruodžio 2 d. Pre- merikos respublikas, kurios
zidento pranešimas apėmė pasiskelbė nepriklausomos,
daugelį problemų, užsieninių ir kurių valdžios buvo pri
ir naminių, kuriuos tauta pažintos Suv. Valstijų, Dokturėjo išspręsti, bet paragra-, trina pabrėžė, kad įsimaišy
tas, kuriame buvo pareikšta mas reikaluose tų valstybių
Suv. Valstijų pozicija jeigu dėl opresijos arba kokios
svetimos jėgos bandytų kiš kontrolės “bus nedraugiškas
tis į Naujo Pasaulio reika žygis prieš Suv. Valstijas.”
lus buvo svarbiausias.
Reikia pastebėti, kad pre• Prezidento pareiškimas dėl | zldentM Monroe pareiškimas
šio nusistatymo įvyko kri- apibudino ne vien tik įsiveržimą svetimų ginkluotų jė
tiškame laike. Sukilėliai Pie
gų, kaip vienintėlį pavojų
tų Am e r i k o j pasipriešino
Vakarų žemyne, bet jis nu
žiauriai ispanų valdžiai. Re
rodė, kad “politikos sistema
zultatas buvo pasireiškimas
alijantų (Europoje) yra viČilės, Argentinos ir Kolum
bijos būti laisvom respubli-! 6iskai kirtinga nuo Amerikos” ir kad "pastangos
“pastangos įs
kom. Ispanijos netekimas sa
jų pusės įskiepyti tą siste
vo plačių Pietų Amerikos
kolonijų sukėlė simpatiją ke mą į bi kokią dalį šio žemy
liose Europos valdžiose. Ga no” bus rokuojama kaipo
“pavojingos mūsų taikai ir
limybė, kad šios Europos jė
saugumui”. Šiandieną, Suv.
gos su Ispanijos pagalba
Valstijos palaiko Monroe
bandys vėl atgauti naują
Doktrinos principus kovoda
sias Pietų Amerikos respub
mos prieš išsiplėtimą totali
likas Ispanijai padarė daug
susirūpinimo Washingtone. tarinės propagandos šiaurės
Vakaruose, šiaurės Ameri ir Pietų Amerikoj.
koj, svetimas šešėlis puolė
(Nukelta į 3 pusi.)

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Rekolekcijos
Hartforde

WHITHEY E. TARUTIS

Leonas Mašiotas rašo, kad
tapo pakeltas (baigęs moks
lus) į leitenantus. Antanas
Pugzlis iš East Hartford ir
gi yra leitenantu.
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Rugp. 24—29 dienomis Fordham universitete buvo suruošti vasariniai Katalikiškos
Akcijos kursai, kuriuos lankė ir šie lietuviai. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Ona Maldaikiūtė; Emelia Militiniūtė; Julia Klant iš Šv. Jurgio parapijos, Bro-oklyn, N. Y.;
Alice Mendeliūtė iš Šv. Alfonso parap., Baltimore, Md.; kun. Daniel J. Lord, S.J., iš St.
Louis, Missouri; Dorothy Gelciūtė iš Sopulingos Motinos parapijos, Harrison, N. J.; Adelė Kemeniūtė, Anastazija Budž.ūtė iš Šv. Trejybės parap., Hartford, Conn.; antroje
eilėje: Helena Matoniūtė iš Long Island City, N. Y.; Pranė Kilbauskiūtė iš Šv. Jurgio
parap., Brooklyn, N. Y.; seserys kazimierietės: Assumpta, Paulina, Annunciata, Leoną,
Marionetta,. Edwarda iš šv. Alfonso parap. Baltimore, Md.; Teklė Balčiūniūtė iš šv.
Kazimiero parap., Philadelphia, Pa.; trečioje eilėje: kun. J. Gaudinskas iš Šv. Jėzaus
širdies parap., New Philadelphia, Pa.; kun. K. Rakauskas iš Šv. Pranciškaus parap.,
Minersville, Pa.; kun. K. Pa/ulionis iš Šv. Jurgio parap., Brooklyn, N. Y.; seserys Jėzaus
Nukryžiuoto Concepta ir Rita iš Elmhurst, Pa.; kun. J. Lukšys iš Šv. Jurgio parap.,
Shenandoah, Pa.; kun. S. Raila iš Šv. Kazimiero parap., Philadelphia, Pa.; ir kun. dr.
L. J. Mendelis iš Šv. Alfonso parap., Baltimore, Maryland.
Buvo dešimčiai dienų par- čiūnas ir žmona džiaugiasi
Neseniai Hartforde buvo
važiavęs Edvardas Kripas iš i susilaukę sūnelio Edvardu- vestuvės dr. Vinco BuleviFort Jackson, So. Carolina. ko. Dr. Krikščiūnas sėkmin čiaus iš Waterbury su Elz
Sako, ten yra ir daugiau lie gai tarnauja lietuviams ir bieta Lopšaite. Išvažiavo į
tuvių, bet tiek daug karei kitiems dantų sveikatos rei
vių, kad sunku sužinoti, kiek. kaluose.

Kun. Vilčiauskas ir adv.
Pranas Monciūnas rūpinasi
ir darbuojasi sudaryti visų
lietuvių vaikinų kareivių są
rašą. Bus gana didelis są
rašas, nes iš parapijos išėjo
gana daug lietuvių. Tvąikinų.
. -*‘I . C •
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DR. VAITUSH, OPT.
urruvra

Armijos slaugė Gečaitė ra
šo tėvams, kad jai patinka
Texas oras ir, bendrai, visas
darbas.
1

DR. SEIMĄ SODEIKA.
O. D.
AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akima, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

187 No. Marion Street
Oak Park, Dllnoia
(Pila kampo Lake SL)

jos buvo vedamos lietuviš

tetą praktikavimu
kai ir angliškai. Misionierius
ra rantavi atu
High School studentamsturi labai gerą iškalbą, tad
Optometriealty Aktą Specialistas
ėms pamokos prasidėjo ir Palengvina akių Įtempimą, kuria
ir jaunimas gausiai lankėsi
esti priežastimi galyoe skaudėjimo,
ir naudojosi Dievo malonė tęsiamos pirmadienio vaka svaigimo, akių aptemimo, nervuorais. Veda kun. Jurgis Vil- tufno, skaudamą akių karitį, atitai
mis.
Čiauskas. Jis darbuojasi su so trumparegyitą ir toliregystą.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
Baigiant rekolekcijas, šv. mūsų jaunimu ir, matyti, se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
Mišias atlaikė prelatas Jo sėkmingai.
žiausiu klaidas. Specialė atyda ak*
nas Ambotas, asistuojant pa
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivu akys atttlbomne.
rapijo3 vikarams Vilčiauskui
Gavome korteles nuo šių VALANDOS: nuo 10 ryto iki I e.
ptetsL S Nair Kripui. Dalyvavo ir vys lietuvių kareivių: Leono Ma
dėlioj nagai entar<
kupas Henry O’Brien ir pa- šioto, Antano Maniko, dr.
ftUitttlBĘ
' sakė pamokslą. Mat buvo Supio, Edvardo Rakausko,
lygiai 30 metų, kaip prela Aleksandro Plungės, Alber <712 South Ashland Ar.
tas J. Ambotas yra Hartfor to Vilimaičio.
do lietuvių katalikų klebonas
ir vadas. Sveikiname vete
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vlsl^
raną. kuriam rūpi ne tik
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
tiesioginės kaipo kunigo ir
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kuri užvardi
klebono, pareigos, bet ir vi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
sų lietuvių gerovė. Jis įstei
pirmo* rūšies produktų.
gė mokyklą, draugijas ir t.t.
Lai Dievas jam atlygina
už tai. Lietuviai amžinai bus
dėkingi už jo tėvišką ir paDI8TRIBUTOB
•vyzdingą vadovavimą per il
gus metus.
Buvo ta proga atsilankę
prelatą sveikinti šie kunigai:
prelatas Miliauskas iš ScranBEERS
ton, Pa., Pankus, Valantiejus, Rėklaitis, Vaškas, Kaz
Urmo (vvholesale) kainomis pristato i alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
lauskas, Abromaitis, Ražai
gausite greitą Ir teisingą patarnavimą.
tis. Kociūnas, Cebatorius,
Matutis ir misionierius kun.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

LEO NORKUS, Jr.

OI*

Ambrosia & Nectar

Gabrielis Jeskelevičius.

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

PAMOKOS

Parapijos mokykla atsida
Ona Kaskas buvo Hartfor
rė su 150 vaikučių. Nors ga de ir dainavo Bushnell Mena gražus skaičius, bet ga mcrial salėje.
lėtų būti dar daugiau. Kaip
ir pernai, mokykloj yra ir
Dantistas Edvardas Krikš
dviejų metų High School
skyrius. Veda seserys Pranciškietės.

Hartford, Conn. — Rug
sėjo 13 — 20 dienomis Hart
fordo lietuvių šv. Trejybės
f
parapijos bažnyčioje buvo
rekolekcijos, kurias vedė
kun. Gabrielis, pasijonistas.
Šv. Elzbietos draugija tu
Žmonės gausiai lankėsi ry
rėjo išvažiavimą lietuvių dar
tais ir vakarais. Rekolekci
že Galstonbury, Conn.

Miami, Florida, kur jis tu
Atimk varpu širdį — at
ri ofisą ir ten abu gyvens. imsi ir jo reikšmę. Ir žmo
gus be meilės yra lyg negy
Hartford Times laikrašty vas stabas.
tilpo paveikslas dviejų bro
—
lių kareivių Aleksų Hollack
ADVOKATAS
iš Wind8or.

Telephone: — EUCLID 908.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 69th Avė., Cicero, m
Tei.: Cicero M81

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

•YDYTOJAS IR 0HHURGA8

GibkTOJAB IR CHIRURGAS

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

Dorothy Davey

3241 So. Halsted St.

Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

ALBERTO

DREXEL 3923

DANTISTAS

DR. V. A. ŠIMKUS

85 METAI PATYRIMO
pririnkime asinių, kurte pašalina
visa aklų itemplmų. ..

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandoa: 3 — 8 popiet.

1801 So. Ashland Avenne

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivu Akis
Ištaiso.

Ofiao vaLi au 1-8; au 6:30-8:80

756

35th Stred

m AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street

, 3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; >2-4 ir 6:30-8:30

OPTOMETRISTAI

Kampas 18-tos
Telefonas: CAMAL 0538, Cbloagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 3:80 a. m. lkl 8:10 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. 3:80 a. m.
Iki 7:03 p. m.

TaL YARda 8146

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CAN&l 6969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANai 9346
Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—9

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Av
: HEMDoek 9160

Tei. YARda 1946

DR. C. VEZEUS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofisas ir Reddendja:

2155 VVest Cennak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TeL CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

DANTISTAS
Ofisu Ir Akinių Dirbtuvė
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel ........... VIRginla 1886
8401 SO. HALSTED ST.
arti 47th Street
kampu S4th SL
vaL:
ano
9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Seredoj pagal sutarti.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

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

DR. CHARLES SEGAL

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel REPubiic 7868

TaL CANai 0987
Rea. taL: PROspeet 6660

Reaideacija: 6600 So. Artesian Ava
VALANDOA: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakare

4204 Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel CANai 8199

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tel. MlDway 2880

Chicago, IIL

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
ir pagal sutartį.
*
Sekmadieaiam taipgi pagal sutartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
telafoaas SERley o
TaL Oloero 1494

Kanip. 15tos gat. ir 49th Ct

GYDYTOJAS IR 0HRURGAS

DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS

1821 So. Halsted Street

DR. A. X BERTASH

YARDS 3088

LIETUVIAI

GYDYTOJAS Ett CHIRUROAS

TaL TARda BOTI.
•107.

DEL RADIO PATAISYMO
PASALKITE:

Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nud 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis pagal utortį.
Offioe teL YARda 4787
Namų tel PROepect 1980

Calumet 4591

Mokinimo Tekniką.

2423 VVest Marųuette Rd.

4645 So. Ashland Avenue

. Telefonas:

JONAS

DR. P. Z. ZALATORIS

KY810IAJI AND RURGSOM

Pritaikina akiniu
atsako minga! oi
prieinamą kainą.

PIANO PAMOKOS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėiionria evritaroe.

DR. STRIKOL’IS

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Tik viena pora aklų visam jryvenlnaul.
Saugokite Jaa, leisdami
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vaL: 1—B-ir 6—8:30 P. H Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
Trečiadieniais : pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

DD. J. J. SIMONAITIS

Room 1230
Ofiso Tel. Central 182^
, Valandoa: 9 ryto iki 4 popiet.
• Kitomis valandomis pagal sutartį
i

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

4157 Archer Avenue

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Rm. Tet GROvehiU 0617
Offiee taL HSMock 4848

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

PRIVATINES

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. T. DUNDULIS

Tai. ST \te 7ft72

A. A. SLAKIS

816 W. 33rd Place, Chicago, III.

Telefonu: HEMIock 6849

Ofiso tsL VIRginla 0086
Rsstdsndjos taL: BEVerlz 8944

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4631 Sa Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
iki 4 popiet
7 IU 0 vakare, VALANDOS
ir pagal sntartį. •
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Res. 1625 So. SOth Avenue Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

t

Tel Cicero 1484

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

MORE.
“Darbai parodo meilės jė
gą” JGoethe}.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KKDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
boklttdd* Pagaį bUUfcflttą

DR. A. JENKINS
(lietuviš)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginla 2421

REMKITE

“DRAUGI”

I

\

Šeštadienis, rūgs. 26, 1942

CHICAGOJE
Šį vakarį iškilmės
Darius-Girenas poste
Darius-Girėnas Post 271
American Legion ir jo sky
rių naujų 1942-3 m. valdy
bų instaliacija, kuri įvyksta
1
tik sykį į metus, didelėmis
iškilmėmis bus šį vakarą,
rugsėjo 26 d., Darius-Girė
nas Memorial Bldg., 4416 S.
Western Ave.

Naują posto valdybą su
daro: Joseph A. Kibort, Com
mander; John Mason, Senior
Vice-Commander; Frank
Pumputis, Junior Vice-Com
mander; Joseph M. Judickas,
Adjutant; William J. Karei
va, Finance Officer; Anthony H. Kasper, Finance Secretary; Stanley Mitchell,
Chaplain; Frank Raila, Historian; Adam Nawyok, Ser
geant-at-Arms; Joseph Pan
kus, Service Officer.
Instaliacijos oficieru bus
Wm. P. Kleuskens, Cook
County Vice Commander;
Sergeant-at-Arms — Sebastian Dosch; Drill Master, W.
McKinley Post No. 231;
Chaplain James’ P. Lynch,
Fourth District Chaplain.
S. A. L. valdyboj yra se
kantieji : Richard Mason,

B
ti taikos būdu sprendžiamas.
Captain; Frank D. Gaushas, Monroe Doktrina
lst Lieutenant; George P.
Toliau, parūpino visų A*
Kareiva, 2nd Lieutenant;
(Akelta iš 2 pusi;)
merikos valdžių pasitarimą
Eugene Precin, Adjutant;
1936 m. Tarp-Amerikų ko kada žemyno taika pavojun
Richard Misiaveg, Finance nferencija užlaikymui taikos išstatyta, “taika. Amerikų
Officer; Raymond J. Kra- buvo laikyta Buenos Aires. liečia kiekvieną ir visas val
sauskis, Sergeant-at-Arms; Konferencijos delegatai su stybes”.

NULIŪDIMO

MARIJONA

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTANAITIENE
(po pirmu vyru laikas, o po
tėvais l.enkcviėaitė)
Gyveno: 3201 S. I.ltuanica
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 — Bronlslavų ir
žentą Leo Kareivų, ir Stanis
lavų Lukas; sūnų Adolfų: anū
kę Janet Lee Kareivų, ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips kop’yčioj, 3107 S. Lltuanlea Ave. Laidotuvės Jvyks
pirmad , rūgs. 28 d. Iš koply
čios 8 vai. ry!o bus atlydėta
Į šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rtoje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nu'ydėta J švento
Kazinrero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose ladotuvėse.
Nuliūdę:
Duktė, ys, Žentas,
Sūnus. Anūkė tr Giminės.
Laid. direktorius; Ant. M.
Pliillips, tel. YARda 4908.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
2BNKLAI

BARBORA
AGIENTlENfi
(i o tėvrls Toiclkait?)
Mirė rūgs, 24 d., 1942 m.,
6 05 vai. ryte, eulau.ua pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje
K'lo 18
Rasein ų apskr., ftvckš los pa
rapijos. Kalklškėi kal-no.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Antanų; Būnu Antanų Jr.:
S' ser} Stefanljų Mikužienę Ir
Jos šeimų: brolj Jonų TolelkJ
Ir Jo šeimų; Švogerkų Domicė'ę Vytuvienę Ir jos šeimų; ir
daug kitų giminių Amrl oje;
o Lietuvoje paliko brolį Juoza
pų, seserj Amllių lr daug pus
seserių. pirbolių Ir Jų Seimas
tr kitų pažjstamų.
Ve ionė priklausė prie ApaBtalystės Maldos tr Tretininkų
draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose:
4447 8. f'allfcrnla Avo, tet.
Virginia 2086. laidotuvės |vyks pirmad., rūgs. 28 d. IS
namų 8:30 \al. tyto bus at
lydėta J Nekalto Prasidėjimo
Švenčiausios Panelės par. baž
nyčių, kurioj Jvyks. gedulingos
pamaldos už velionės sie’ų. Po
pamaldų bus nulydėta J Sv.
Kazimiero kapines
NuoSirdž ai kv'eč ame visus
gimines, draugus ir rcžjstamus
dalyvauti Šiose ladotuvėse.
Nuliūdę: Vyras. Kūnus, Re
sno, Brolis, švogerkn, Glminlės.

Ijildot. direktorius: J. F.
Eudeikis. tel. YARds 1741.

n

.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
••DRAUGAS” ITEI.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
137 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh •4M-M83

VYRAI

ADS
IR

VAIKINAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ŠI firma virti 60 m. tos
pačios Šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials- Erected Anywhere

VVorkmanshlp and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
•

__

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of thę I.tthnanlaa

MODERNI IlvIdlnS PARODA:

4535 W. VVashington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

mber of

REZ1DEN(J 1J A:
5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. lr Sekm. 9-fl vaL

Mirė rūgs. 25 d., 1942 nr„
6:00 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Telšių apskr., Kulių parap.,
Paloniškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 pusbrolius — Zenonų Malakauskj ir jo mirfųrį Justinų, ir
Vincentų MalakaUskj ir jo mo
terį Teklę: sesers sūnų Pran
ciškų Sirtautų ir jo moterj; Ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
12213 So. Emerald Avenue.
Laidotuvės Jvyks antradienj.
rugsėjo 29 d. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas J šv.
Petro ir Povilo Darap. bažny
čių, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio alpių. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbroliai, Sesers
Sūnus ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. YARda 1741.

PAPRASTI DARBININKAI
reika
lingi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis ir popieti
niuose shiftuose kaipo frelght loaders. Unijos mokestis. 67 % centai
J valandų.
KEESHIN MOTORS
221 W. Roosevelt Rtl.

Kanadoje daugiausia
lietuviu ūkiuose
Į Kanadą pirmieji lietu
viai atvyko tuo pat laiku,
kaip ir į J. Amerikos Vals
tybes, tai čia jų vyko daug
mažiau. Dabar Kanadoje
yra apie 10,000 lietuvių.
Dauguma yra atvykę jau iš
nepriklausomos
Lietuvos,
kai buvo suvaržytas įvažia
vimas į J. Amerikos Valsty
bes. Lietuviai Kanadoje dau
giausia dirba ūkiuose.

KRAUTUVE

PARDAVIMUI

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai gert įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Atsi Mr. IValter Nntnw. 2200 W. 37th SL,
Chieago. DI.. tel. LAFayette 8098.
šaukite )
AVTLSON-JONER CO.
PARSIDUODA — 5 kambarių medi
3300 Franklin Boulevard
nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų.
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos
COI’NTER VYRAI
ir parko. Dėl tolimesnių Informacijų
VIRĖJAI IR PORTERIAI
kreipkitės sekančiu adresu —
Patyruslejl. Aukščiausia pradini al
7202 S. FAIREIEI.D AVF.NI’E
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
rai be ptyrlmo prie apvalymo Ir PARSIDUODA — naujus 4 kambarių
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra namas. Concrete hloksų pamatas Ir
dieniais nr ketvirtadieniais nuo 9 moderniškas plumbing. Netoli De
iki 11 vai. ryte.
fense dirbtuvės. Pašaukite Savininkų:
THE MAROriS CO.
TRI ANGLE 9819.
2632 W. Montrose
VŽ PRIŽIORfiJIMĄ STOKERIO 2
VTRTITVftJE "FIREMEN" yra reika kambariai, maudynė ir t. t. bus duo
lingi
—
patyrimas nereikalinga. dama DYKAI pragyvenimui. Pašau
Sekmadieniais nereikia dirbti. $75.00 kite telefonu — PROSPECT 9181
i mėnesi ir valgis.
dėl platesnių informacijų.

Algird S. Prihodski, Chap tiko ir priėmė plačią prog
1938 m. Lima konferenci
lain; Joseph M. Judickas, ramą, kuri prašalino nepa
joj atnaujinimas prižadų bu
HELP WANTKD — V T RAI
Historian.
sitikėjimą. Sekami keturi
vo padarytas ir mašinerija
VAIKINAI IR VYRAI
Prie abelnų dirbtuvėje darbų. Atsi
Instaliacijos oficieru bus: principai priimti:
pasitarimams pagerinta.
šaukite J —
THE FRANKIJN BINDERY
Paul Lynd, Fourth District J 1. Visas teritorijinis už
Kada naciai užpuolė Pran- į
732 W. Van Buren Rt.
Senior Vice-Commander;1 kariavimas draudžiamas ir
cūziją ir Olandiją, abd šalys
i
R A N D E R R
Sergeant-at-Arms John Ma nei viena valdžia nepripa
Rankomis Ir mašina šveisti medinius
kontroliuoja posesijų Vaka karstus. Pastovūs darbai.
UNIVERSITY CLUB, 70 E. Monroe
son, Senior Vice-Commander žins teritorijines permainas
F. H. HILL CO., INC.
rų žemyne, Monroe Doktri
954 We«t Washlngtnn
of Darius-Girenas Post No. gvolta įvykdytas.
HEI.P WANTED — MOTERYS
na buvo išbandyta. Wash271.
Wlre Krame W<d»ler Ir Pagelbtnlnkas REIKALINGOS MERGINOS IR MO
2. Nei viena valstybė ne ingtonas tuoj įspėjo Europą reikalingi mums. Pastovus darbas. TERYS iki tn metų senumo prie
lengvu dirbtuvėle darbų.
Auxiliary (moterų) valdy turi teisės kištis į užsieni kad nepripažins ir netole
CONCERSION.
1132 Sa
Tite Crest Co., 1020 W. Adams Rt. CASEY
AVahasli Avenue, 2nd Fioor.
bą sudaro: Marion Nares, nius ir naminius reikalus ki ruos pervedimą teritorijos
Metai Man
Ir Palnter reikalingi
President; Virginia Trust, tos.
Vakarų žemyne nuo vienos mums. Atsišaukit J BURKE MOTOR MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų. Kreipkitės J —
First Vice-President; Marne Amerikos jėgos kitai. Vi SALES. 8455 Ro. Westem Avemie.
COMET MODEL AIRPLANE CO.
3. Priverstinas rinkimas
129 W. 29tlt Street
tha Mason, Second Vice-Pre
sos Amerikos respublikos už- AUTOMATIC SCREW MACHINE Opiniginių
skolų
yra
nelegasident; Mary Ann Chase,
prie Brown & Sharpe MOTERYS reikalingos, nuo 18 iki
gyrė šį nusistatymą. Hava PERATORIAI
40 metų senumo, dirbti prie lengvų
mašinų. Naktimis darbas.
lis.
assembly darbų. Prirodymas piliety
Secretary; Helen Zuris, Trena konferencijoj liepos mėn.
CICERO SCRF.W PRODUCTS
bės reikalinga. Matykite Miss Owens.
1857 W. Pultum Street
4. Visas ginčas tarp šio 1940 m.
asurer; Margaret Brasus,
1253 S. MICHIGAN AVENUE
Chaplain; Pauline Klikunas, žemyno valstybių privalo bū4
OPERATORES
MACHINISTS
| Patyrusios prie siuvimo sport dreNIGHT SUPERINTENDENT
Tokiu būdu, Monroe Dok
Historian; Cassie Norusis,
l šių. Kreipkitės J —
TOOL MAKERS
Secretary; Mildred Misiaveg,
WOLMAN & MANN
TOOL GRINDERS
trina tapo įrankiu dėl bend
Sergeant-at-Arms.
337 So. Frenklln Street
Automatic Sc.rew Maehine Operators
Historian; Rose Blazewich,
ro politinio veikimo visoms Turret and Engine Lathe Operatore
COAT FINISHERS
Instaliacijos oficeru bus: Chaplain; Joyce Mason, SerAmerikos respublikoms, bet MALL TOOL COMPANY Prie karluomenlšku ir civiliškų rū
Mrs. Eva Palm, President geant-at-Arms.
7740 South Chicago Avenue bų. Matykite Mr. Pavežu — 6-tame
lieka Su v. Valstijoms gink
aukšte:
of Cook County Council; Ser
Instaliacijos oficer.u bus:
PAPER BALER — METAL SORT- STERNSTEIN BROS., 500 S. Tliroop
luota jėga ją užlaikyti.
ER — CLEANER ir Yarde vyrai
geant-at-Arms Mrs. Daisy Mrs. Josephine Vasta, Past
dirbti serap yarde. Union mokestis1 VIRTUVĖJE MERGINOS reikalin
gos — patyrimas nereikalinga. $60.
Smith, Past Fourth District Fourth District Director;
FLIS.
KAY SALVAGE COMPANY
J mėnesį ir valgis. Sekmadieniais
4738 W. Iowa Street
nereikia dirbti.
Director.
Sergeant-at-Arms Irene Piet- ’
UNIVERSITY CLUB. 76 E. Monroe
SCREW
MACHINE
Junior auxiliary valdybą kiewicz, Past President of
Set-up Operatoriai prie Acme Gridley automatic ir coneomatlc mašinų. OPERATORES rekalingos. prie sin
sudaro: Helen Saimon, Pre- Unit 271.
100% karės darbai. 54 valandos J gle needie Ir binding mašinų. Gera
rata už plece-work mokama, kuri
savaitę. Kreipkitės J —
sidena; Frances Marks, Vice
Po visam bus bankietas
yra daug didesnė negu mlnimum
MALL TOOL COMPANY rata. Valdžios kontraktiniai darbai.
Rap.
President; Akvilina Macke, ir vaišės.
MANUFACTI’RING CO.
7740 South Chicago Avenue ADVANCE
AHA.
315 So. Peoria Street

ANTANAS METRIKIS

f

CLASSIFIED

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas tr
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišauk’te J ••DRAUGO” KASTINĘ,
2334 So. Oakley Ave.. Ch'cago, 111.,

arba pašaukite tel. CANal 8010.

Alaskos kelias bus
atidarytas
Tūkstančio ir šešių šimtų
mailių karišku keliu, nuties
tu iš Amerikos per Kanadą
į Alaską, galima bus naudo
ti karo reikmenims parvež
ti nuo šių metų gruodžio 1
dienos. Tai labai svarbus ke
lias, jis yra taip išvestas,
kad juo lengvai galės nau
dotis vakarinėje Kanados
daly oro bazės.
Kelias į Afaską bus ati
darytas keliais mėnesiais
anksčiau, negu buvo numa
tyta jį atidaryti, šis kelias
pradėtas tiesti« pradžioje
šių metų.

FINISHERS
Patyrusios prie sport dresių. Kreip lf
kitės J —
WOLMAN & MANN
337 So. Franklin Street

PICKERS ir SORTERS prie leng
vų Defense darbų. Dienomis ir nak
timis shiftai. Atsišaukite tarp 9 ir
11-tos valandos ryte.
F. D. FARNAM & CO.
4940 W. Piešimoj- St.

I ■
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Vokietijoje sesi
V

I

■

v*

užsieniečių

Berlyno radijas užvakar
paskelbė, kad Vokietijoje iš
užsienio yra “samdoma”
MERGINOS
6,000,000 darbininkų.
Prie restorano, valgymo kambaryj*
lr counter darbų. Aukščiausia pra
1942 m. sausio mėnesį
dinė alga. Gera darbo ateitis. Ne
reikia naktimis dirbti.
Atsišaukite Berlynas sakė, kad Vokieti
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo
9 lkt 11 vai. ryte.
joje dirba 3,500,000 iš kitų
THE MARQUIS CO.
kraštų darbininkų; įskaitant
2652 W. Montrose
POWER MACHINE OPERATORES, 1,500,000 karo belaisvių.
single needie, patyrusios prie siuvi
Reikia pasakyti, kad dau
mo matrosų lr sofų.
SLEEP PRODUCTS CO.
guma darbininkų, kurie yra
629 W. Cermak Rd.
4th fioor
Vokietijoje, tai jie atvežti
Kas laisve brangina, tas prievarta iš okupuotų kraš
perka War Bonds.
tų, tai nėra joks samdymas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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pajusti visuomenei, kad lietuvaitės katalikės savo pa

DRAUGAS

reigas daugiau negu šimtu nuošimčių atlieka;

mūsų

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
ttS4 S«uth Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Publishcd Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
* Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

jaunimas — Liet. Vyčiai, Lietuvių Katalikų Studentų

DRAUGAS

Būdami gyva organizuotosios lietuvių visuomenės da
lele, tikrai daug nusipelnysime Amerikai, padėsime sa
vo tėvų kraštui išsilaisvinti ir patys ger.au išsilaiky
sime kaipo lietuviai ir katalikai.
Tad, didžiausio dėmesio mūsų visuomeniniam ir or
ganizaciniam veikimui!

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
i Under the Act of March 3, 1879.

Namų fronto stiprinimo reikalas
Šiuo metu tiek daug yra žinių iš karo lauko, tiek
daug visokių įvykių, tiek daug medžiagos bėgamiems
atsitikimams aprašyti ir jiems įvertinti, kad mūsų ra
šytojai lyg ir pradeda pamiršti lietuvių organizacinius
ir visuomeninius reikalus. Jie jau lyg ir nustumiami į
paskutinę vietą.
Taip vis tik neturėtų būti.
Pažvelgę į mūsų organizacijų ir draugijų praeitį, aiš
kiai matome, kad jos buvo patsai stipriausias mūsų
veikimo pagrindas. Steigėsi parapijos, statėsi mokyk
los, kūrėsi lietuvių kultūrinės ir ekonominės įstaigos,
organizacijos ir draugijos stovėjo to sąjūdžio prieša
kyje. Lietuvai atstatyti jos taip pat dėjo daug jėgų,
klojo gausingas aukas.
Mūsų tautai gyvenimas stato šiandien naujas prob
lemas. Esame šaukiami ir vėl suremti pečius, kad ne
tik atlaikyti visokios rūšies spaudimus, bet ir į laimė
jimą tautą vesti.
Jei pradėsime užmigdyti savo organizacijas ir drau
gijas, ne tik nedaug tegalėsime padėti Lietuvai atsi
statyti, bet ir patys savo tautinio sąjūdžio neišlaiky
sime. Neorganizuotus, pakrikusius naujų laiku vėjai
mus išnešios kaip plunksnas.
Nežinia kada kruvinosios tarptautinės grumtynės už
sibaigs. Karas gali tęstis ir gana ilgai.
Daug kas pasako — dirbsim, organizuosimės kai ka
ras pasibaigs, kai bus ramu. Dabar kiti darbai, kiti
rūpesčiai. Nieko nelaukime. Dirbkime visada. Visi dar
bai yra suderinami. Dabar juo labiau reikia didelio dė
mesio kreipti į organizacijas, nes vieningumo ir orga
nizuotumo patsai šiandieninis gyvenimas reikalauja.
Kiekviena sugaišta valanda mūsų organizaciniam ir
visuomeniniam gyvenimui daro nuostolius.
Karas, tiesa, Iš visų žmonių pareikalauja didžiau

sio jėgų įtempimo. Ir savo raumenis, lr turtą, lr net

gyvybę turime aukoti, kad kraštą ginti, kad krikš
čioniškąją kultūrą išgelbėta, kad demokratijai ateitį

užtikrinti, kad pavergtąsias tautas išlaisvinti.

Bet, žinokime, kad būdami stipriai organizuoti tuos vi
sus patrijotinius darbus kur kas geriau atliksime, negu
būdami pakrikę.
Organizuota visuomenė gali daug padėti išvengti
blogumų, kurie pasireiškia karo metu.
Skaitydami dienraščius, už galvos turime griebtis.
Tiek daug dabar žmogžudysčių įvyksta, kad net šiur
pu darosi. Kai vaikai tėvams kirviais galvas skaldo,
tai mus turi surūpinti ir akstinti iš visų jėgų plėsti
visuomeninę veiklą, didinti katalikiškąją akciją, skie
pyti krikščioniškąjį fraternalizmą.
Tai yra mūsų frontas, namų frontas, kurį mes turi
me atlaikyti, kurį turime saugoti, kad būtų kuo ma
žiausiai spragų, per kurias priešas — visokios nedo
rybės neįsiveržtų ir nesulaužytų namų fronto, kuris
taip yra svarbus (jei ne svarbesnis), kaip ir karo
frontas. Jei priešui pavyktų suardyti mūsų namų fron
tą, jis tuo jau daug laimėtų.
Mes, lietuviai, daug jėgų dedame karui laimėti. Mū
sų sūnai kariuomenėj, dukterys Amerikos Raudonaja
me Kryžiuje dirba, mes perkame U. S. karo bonus, au
kojame ARK, savo prakaitą Kejame karo reikmenu
dirbtuvėse. Tai reikalinga ir puiku.
/
Tačiau juk tai mums nekliudo ir namų frontą palai
kyti ir stiprinti.
Dėl to, ne tik nesišalinkime iš lietuviškųjų parapijų,
lietuviškųjų organizacijų, bet dar Reiklesniais jų na
riais pasidarykime. Gyviau ir plačiau teveikia A. L. R.
Federacijos skyriai; Lietuvių R. K. Susivienymo
Amerikoj kuopos teįsijudina gauti daugiau narių ir pla

K.

tesniu užsimojimu teskleidžia krikščioniškąjį fraternattamą: A, L

Re K. Moterą Sąjunga tr jos kuopos teduoda

Sąjunga ir sodalieėių draugijos savo jaunatvišku užsi
degimu tejneša į mūsų gyvenimą daugiau entuziazmo;
L. D. S. tepa judina mūsų darbininkiją; lietuvių kata
likų spauda telanko visus lietuvių namus; visos loka

linės lietuvių katalikų draugijos tesideda savo dalimi
prie mūsų vieningojo namų fronto sustiprinimo.

•

Apie "naujuosius'’ japonu planus
Praėjusį liepos mėnesį buvo daug pranašavimų, kad
japonai užpuls Sovietų Rusiją. Tie pranašavimai kol
ka3 neišsipildė.
Militariniuose ir politiniuose rateliuose vis tik 'dar
tebemanoma, kad Japonija netrukus darys kokį nors
didesnį žygį. Bet kur?
Japonai kaip ir dabar dar spėjama gali pulti Sibirą,
bet tuo pačiu kartu jungtinės tautos saugoja ir kitus
frontus. Japonai gali pasijudinti Indijos link arba pul
ti kai kurias Amerikos pozicijas.
Visos aplinkybės, tačiau, rodo, kad japonų jėgos Si
biro link bus nukreiptos. Militariniu atžvilgiu dalykai
jau seniai esą paruošti.
Tokį teigimą sustipriną ir Hitlerio savo laiku pada
ryti pažadai. Girdi, kai Stalinogr.adas bus paimtas, nau
jų įvykių būsią susilaukta. Manoma, kad tą sakydamas
Hitleris turėjo galvoje Japonijos sutikimą pulti Sovie
tų Rusiją.
t
Bet prieš tokį teigimą stipriai kalba oru. Kariavi
mui tinkamas sezonas Sibire jau beveik yra užsibai
gęs. Didieji Rusijos speigai yra ne tik Hitlerio, bet ir
japonų militaristų priešai.
Iš to išeina, kad Vokietijos naciai ir vėl pasivėlino.
Jie skubinosi, kad paimti savo kontrolėn Volgos upę,
žinoma, ir Stalinogradą dar prieš didiesiems šalčiams
užeinant, bet nepavyko. Tai ir. japonus tikriausiai su
laikys nuo šiemet planuoto žygio j Sibirą.
! f

••

Čekų šventės proga
Čekoslovakija yra Vokietijos nacių pavergta ir labai
skaudžiai persekiojama. Ypač baisiai kenčia katalikai.
Chicagos čekai katalikai rytoj iškilmingai minės sa
vo šventojo globėjo šv. Vencislovo šventę. Savo tautos
globėjo danguje jie maldaus, kad užtartų pas gerąjį
Dievą jų kankinamą tautą ir greit ją išvestų į laisvą
ir nepriklausomą gyvenimą.
Šia proga reikia priminti, kad Amerikos čekai kata
likai yra gana stipriai organizuoti. Čekų katalikų tau
tinis susivienymas Amerikoje paties šventojo Tėvo yra
susilaukęs pagyrimo dėl jo sėkmingai vedamos katali
kiškosios akcijos.
Tačiau daug čekų yra ir nekatalikų. Jų daug yra ir
į komunizmą palinkusių. Kadangi čekai iškeltame šū
kyje — visų slavų vienybė — sudaro stiprią vienetą,
dėl to J. E. Chicagos arkiv.. Samuel A. Stritch savo
laiku yra pasakęs, kad ne ateistinė sistema, kuri sie
kia sujungti slavus materialiniuose dalykuose, atneš
palaimą slavų tautoms, bet Kristaus Bažnyčia, kuri
gina laisvę visų tautų ir visų žmonių. Ateizmas visoms
tautoms neria ant rankų vergijos retežius. Dėl to ir
čekų ir kitų pavergtų tautų išsilaisvinimo ir gerovės
viltys yra ne kur kitur, bet taurioje krikčionybėje.

Dr. Petras Daužvardis pa

darė pareiškimą Chicago Herald-American, kuriame pa
neigia Hearsto teigimą, būk
Lietuva p'riklauso prie Ber
lyno ašies.

Šį pareiškimą Herald-American atspausdino.
Lietuvos konsulas Chica
goje vyriškai stovi Lietuvos
sargyboj. Jis pastebi spau
doj kiekvieną, palankų ar
nepalankų, rašinį apie Lie
tuvą ir tuojau atitaiso ne
tikslumus, jei tokių pasitai
ko.
Hearsto rašinį reikėjo ati
taisyti, nes jis apie Lietuvą
netiesą parašė.
•
Ir kiti Lietuvos pareigū
nai, taip pat ir mūsų inte
ligentija, kur kas daugiau
galėtų pasireikšti anglų spau
doje.
Nereiktų praleisti nė vie
no bent kiek svarbesnio mū
sų tautos gyvenime įvykio,
neaprašyto angliškoje spau
doje.
Reiktų greitai ir stipriai
atsakyti į kiekvieną Lietu
vos ar, apskritai, lietuvių
tautos šmeižtą, melagystes
ir įžeidimus.
•
Anglų kalba kalbantis ir
skaitantis pasaulis yra la
bai platus. Angliškoji spau
da yra ir galinga ir įtakin
ga.
Ji gali labai daug padėti
Lietuvai atsistatyti laisva ir
nepriklausoma valstybe.
Bet gali ir pakenkti.
Daugiausia tai nuo mūsų
pareina, kaip mes ta spauda
naudojamės, kiek ir kaip gar
sinamės, kaip akylai ją se
kame ir kaip sugebame ati-

Po svietą pasidairius
Bruklyno lietuviškų bal
šavikų Bimba, tavorščiai,
pataikė, kaip kirvis į akme
nį.
Nesenai savo gazietoje jis
parašė tokį editorialą.
New Yorke’e vienoj suvvėj rasta miręs labai suvar
gęs ir apiplyšęs žmogus. Iš
dokumentų policija surado,
kad jis turėjo susitaupęs ne
toli dešimts tūkstančių dol.

Po ta žinia jis padėjo kitą
žinią, kad vienas tvirtas
lietuvis, kuris, apart savo
darbo valandų, ir gaunamos
algos, dar šeštadienį dirba
bučernėje 12 valandų ir
gauna $10. Pareidamas iš
darbo su išdžiuvusiu gomu
riu užeina karčiamon jį pa
šlapinti ir prašlapina $15.
Kuris iš judviejų durnesnis?
— paklausė savo tavorščių.
Bimba.
Bučerys, apie kurį Bim
ba taip parašė, šitaip atsa
kė:

Durniausias yra
kuris taip parašė.

(Iš “Draugo” 1917 metų
rugsėjo 26 d.).
Liudas Gira vokiečių mi
licijos komisaras.... Lietuvos
okupantų vokiečių valdžia
Liudą Girą paskyrė Vilniaus
miesto milicijos inspekto
rium.
•
Kur.

B. Urbos primicijos.

Praėjusį sekmadienį Šv. Jur
gio bažnyčioj buvo iškilmin
gos kun. B. Urbos primici
jos. Ta proga kun. H. Vai
čiūnas pasakė pamokslą apie kunigystę.
taisyti joje pasitaikančius
netikslumus ir klaidas.
Tautos vardo garsinimas
ir gynimas yra labai svar
bus dalykas.

trečias,

Susirgus Onai Gervienei,
jos draugė nuėjo aplankyti.
Guodžia ligoę ir kalba:
— Žinai, kūma, tuose na
muose ir man nekaip buvo.
Manyj net nebuvo visai jė
gų, kad ištarti žodį. Beveik
nebuvo plaukų ant mano
galvos. Aš negalėjau pereiti
per kambarį ir mane visuo
met turėjo vis pakelti iš
lovos.
— Kokia gi liga, kūma,
sirgai? Kada tai buvo? Ar,
ištikrųjų, tu tuose namuose
taip sirgai?
— Ne, nesirgau. Su ma
nim taip buvo, kuomet aš
tuose namuose užgimiau.

Montello-Bostono lietuviš
ki balšavikai tai bent patri
otai. Jie aukas renka, pik
nikus rengia Sov. Rusijos
pagelbai, o savo gazietose
šaukia, kad Amerika atida
rytų antrą frontą.

Dar viena karo sunkenybė «..

Romos-Berlyno santykiai
Santykiai tarp Vokietijos nacių ir Italijos fašistų,

sakoma, gerokai “atvėsta”. Pirmoje vietoje Mussolinis
nepatenkintas tuo, kad Hitleris visai mažai su juo besiskaito. Į jo reikalavimus Berlynas kuo mažiausia dė
mesio bekreipia.
Savo laiku Mussolinis darė stiprių reikalavimų, kad
Italijai būtų atrėžta Prancūzijos teritorijų gera porci
ja. Taip pat buvo norima revizuoti sienas tarp Italijos
ir Kroatijos. Dalykai Afrikoje fašistus irgi gerokai ner
vina. Vokiečių karo vadovybė nebesitarianti su Įįtalų
karininkais strategikos ir kitais militariniais klausi
mais.
Mussolinis, tur būt, dabar jaučia įsikLampojęs į bė
dą ir visą italų tautą įtraukęs į tokią nelaimę, iš ku
rios labai sunku bus išsiristi. Ir, juo greičiau Musso
linis su visa savo gengsteriška šaika nusisuks sau spran
dą, juo bus geriau. Pati italų tauta sudarytų savo val
džią, kuri nutrauktų ryšius su Berlynu, pereitų jung
tinių tautų pusėn ir tuo išgelbėtų ir savo valstybę ir
savo garbę, kurią Mussolinis taip žemai nupuldė.

i

šeštad’enis
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LIETUVIO BALSAS NUO ALPIŲ, NUO
PRANCŪZJOS PAMARIŲ

SUSIDAUŽK TRYS TRAUKINIAI

- Išblaškė mus, kaip vėtra pienės pūkelius. Vaičiulaitis apie Aleksandravičių. - "Tos jo
eilės - krauju rašytos". - Apie ašarom
pasruvusį Nemuną ir šilu aimanas. - Ją
kaip kūdikiai glaudžiame prie širdies.
kime tik eilėraštį “Dainos”
(12 p.):

(Pabaiga)

Jis apdainuoja Lietuvos
sūnus, kurie vilčiai sužibus
griebėsi ginklo, aavo kūnais
klodami tiltus keliams į lais
vę. Patsai gi poetas nors (
savo kūrybine plunksna, dai- į
nos žodžiais nori stoti tėvy
nės sargybom

— Kur nubėgote, o jaunos
dienos,
Lyg mergaičių krykšda
mas būrys?....
Kam paliekate ilgėtis vie
ną
Ir pravertas nežinion du
ris?

RIMTIES VALANDĖLEI
Apsileidimas pareigose ti įsiveržė mažas vaikas. Reik
krai peiktina yda. Ši t;esa. vaistų ligoniui. Vaistininkas
rodos, visiems priimtina, ta mato, kad gydytojo prira
čiau kai norima ją gyveni šytas didelis lakštas vaistų.
me pritaikinti, ieškoma vi Ims tikrai nemažiau pusva
sokių pasiteisinimų. Kas pa landžio sudaryti.
norėtų išgirsti naujų, keis
Nuvargęs vaistų pardavė
takų paaiškinimų tepasiklau- jas. pamanęs, kad ligonis dar
so teismo rūmuose kaltina- nemarinamas nuo lentynos
! mųjų pasakų.
paėmė gardaus skystimėlio,
j Mažutėlė žinutė tilpo laik- pripylė bonkutę, padavė vairaštyje pora savaičių atgal, k.ui. Kaip apsigauta; ligonis
kad teisėjas nubaudė vieną ant rytojaus m'rė. Kas damoteriškę $100 dėl to, kid bar atšauks gyvybę nelaipalikus vienus vaikus na- mingam žmogui, kurį gal,
muose pati iškeliavo į sve- vaistai būtų išgelbėję,
čius toli pas jaunų dienų
juo svarbesnė pareiga, juo
draugą, kurį manė įtikinti, labiau privalo žmogus dajog gerai būtų apsivesti, boti kas ir kaip daroma. Kas
Vaikai užrakinti namie vos privalo saugoti keletą tūksbadu nenumirė.
tančių dolerių, arba Ifitų ,gyStebėtina, kad randasi to- vybę, negali elgtis kaip jam
kių žmonių mūsų civilizao- geriau patinka. Jeigu tas
tame krašte. Neabejotinai tinka pareigoms paprastatai prastas pažangos ženk- me gyvenime, ką sakyti apie
las. Nepaprastas malonumas mūsų dvasinį gyvenimą,
arba nuovargis nepateisins f Dievas pavedė mums ne
aiškų prasikaltimą. Nors apsakomą turtą globoti —
traukinio inžinierius būtų la-| mūsų sielą. Apsileidimas ka
bai nuvargęs, vistiek kaltas taliko pareigose, sielos atjeigu per jo apsileidimą žū- i žvilgiu kenksmingas darbas,
tų keletas kareivių.
i nes netiktai kad žmogus sau
Vaistininkas, visą dieną žalos padaro, bet tokiu elant kojų išstovėjęs, vėlyvui gesiu kitiems papiktinimą
vakarui atėjus, laukė valan- teikia. Sąžiningumas tuo
dos kada galės vaistinę už- žvilgsniu neabejotinai pageidaryti. Begesinant šviesas, daujamas.
A.B.C.J.

. — Tai jūs eikite, žodžiai,
.-v.,-.-,
per amžius jos saugot
("Draugu"
Acme teiepuu.
Jūs nubėgat ir negrįžtat
Ir pavirtę j plieno karžy
Susidaužė du keleiviniai ir vienas prekybinis traukinys Baltimorės ir Ohio linijoje,
niekad
gių stabus
Tu, jaunyste, niekad ne netoli Dickerson, Md. Traukinių katastrofoj buvo užmušta nemažiau 20 asmenų. Nu
Jūs apginkite ją nuo kiek
kentėję buvo pagauti degančio Pullman traukinio liepsnų.
grįžai.
vieno nedraugo,
Tik gyvenimo žieduose lie
Kai manęs anei dulkės pa
ka
sauly nebus”. (54 p.).
Prasiskintos brydės įstriSavo godas apie tėvynę
žai.
poetas tarytumei apvaini
Mūsų dabartinė kova prieš siems duos lygią progą gau- daiktų, kurie bus būtinai rei
Čia tik pradžia, bet su ma ašį yra skirtinga nuo pir ti kai kurių reikmenų.
kuoja šventu pasiryžimu:
kalingi. Dabar mūsų karo
— Pasiryžę mirt, tavo sar- lonumu tą eilėraštį perskai mųjų mėnesių kovos. Mato
industrijos
būtinai reikalau
Pavyzdžiui, šiandien stin
čiau pora sykių, ir dar skai- me pakeitimų kautynių fron- ga mėsos. Mūsų kovojantie ja gybon liekam
Ir išvesti iš pavojų žen tyaiu... Kartais būtų galima ,
fcur mūsų oro jr žemės ji vyrai ir mūsų sąjunginin
(1) Geležies laužo. Pusė
giame pirmyn.
Į pasvarstyti, ar autorius pa- p^^aį pradeda pasirinkti sa kai reikalauja neišpasakytai Kiekvienos tankos, naikintuMes neleisime, brangi tė-' rinko patį geria.usį minties vo Laiką kirsti priešą, ir pa daug mėsos — apie 6 bilijo- vo, prekinio laivo ir šautu
vyne niekam
J išreiškimo būdą, pvz., eilė- keitimai pasirodo naminiame vus svarų. Civiliai žmonės vo, kuriuos mūsų karo fabTavo žemės, tavo laisvės1 rašty “Lietuvaitė” sakinys fronte, kur mes visi prisiren suvartotų 21. Mijon, svaru rika. gamina, yra iš dalies j
po kojų pamint”.
“Bet laukdama nelaukti ne- gę prisidėti prie sunkaus ir šįmet, jeigu jie galėtų, bet pagammt, ta geležies laužo, i
glicerinos.
(60 p.). Į gali” išeina kiek sunkokas. "arbaus va]aU3 laimėti jį
mūsų kiekis yra tik 24 bili- kuris mums lig šiol buvo
>• !
bėt apskritai autorius suge-1
jonai svarų mėsos. Ir tas visai be vertės. Reikia jį bū-i
(5) Skudurai, “manila’
Pietizmo atodūsiai
[ ba parinkti žodžius. Pavyz- Į
skirtumas tarp kiekio ir rei- tinai surinkti, kad turėtume virvė, “burlap” maišai, š e
džiui, norėdamas pavaizduoTuoj po Perlų Uosto įvy kalavimo reiškia, kad mes pakankamai medžiagos ka- j daiktai irgi reikalingi. NeAistis - Aleksandravičius iti varpo balsą (23 p.), jis kių, dėjome milžiniškas pasnamie turėsime tapsie ti su ro darbui.
• begauname indiškos kanamoka sukurti ir nuoširdž;ų,‘
tangas. Puikūs nuveikimai
pradeda rimoti:
betvarke
Kai
svan
l
mėsos
kožnam
as(2)
Varis,
misingas.
cinpės. Apsunkinta tekstilės inreliginių dalykėlių, kaip,
ėjo kartu su
Vakarop, varpinėje su- kurie karo pastangos darbai meniui per savaitę. Bet mes kas, aUominas ir švinas, dustrija negali pristatyti
pvz., jo “Šv. Sebastijonas”,
tik tiek paprastai vartojo- Mums tų visų metalų trūks- skudurų, kurie reikalingi
kurio kančią ir mirtį jaut- virpęs, varpas
nebuvo sėkmingi. Trūko ža
me per pereitus dešimt me- ta. Be jų negalima gaminti mašinų šapoms ir i n ž i n ų
riai nusako keturiais trum
liavos. Buvo per mažai pri
tų. Anglijos civiliai žmonės amunicijos. Bombų viršus, kambariams. Amunicija yra
pais, bet karštais posmeliais. Glaudžiame prie širdies
tyrusių darbininkų kai ku
gauna tik 1 svarą per savai- šautuvai, mašinų šautuvai, supakuojama į skudurus.
Arba jo aprašytose Kauno
Apskritai, šiuo nauju poe riems karo darbams ir rei
vėlinėse (45 p.) taipgi ran zijos leidiniu mes džiaugia kėjo pradėti milžinišką la tę, vokiečiai — 12 uncijų, kanuolės ir labai svarbūs
O. of W. P.
dame šilto pietistinio senti mės. Nauja lietuviška knyga vinimo programą. Įstaigos, belgai — 5 uncijas. Toliau, mechanizmai didžiulių šau
tuvų jų reikalauja. Laivų ir
mento :
dabar yra toks retas sve kurios gamino daiktus civi mes turime pakankamai vis
tų, sūrio ir džiovintų pupų lėktuvų statytojai jų būtiBudriko Rakandų, Radio,
— Ramiai liepsnojo žva čias, kad mes ją kaip kūdi liams žmonėms, buvo užda
dapildymui
mūsų
dietas.
nai
reikalauja.
Jewelry Krautuvė dvejos
kiai glaudžiame prie širdies rytos, kad galėtų gaminti
kės ir indėliai,
(3) Guma. Amerikos rim
lubos ir didelis beismontas
Mes
naminiame
fronte
vis
O pakasynų maršas vario ir dėkojame rašytojui Vai ginklus. Ir mes turėjome
pripildytas gausiai Rakan
čiausias trūkumas, šiandien
Chicagos policija dar te
čiulaičiui, kurs ėmėsi nedė siųsti vis daugiau ir daugiau eikvojame reikmenis, ku
krūtine
dų, Pečių, Lovų, Matrasų,
riuos galėtume ir privalome japonai užima šalis, iš kur beieško asmens, kuris yra
Dejuodamas graudino me kingo darbo — poezijos rin mūsų maisto ir kitų reikme
Karpetų užpirktų kada
net 97% gumos ateidavo.
nužudęs pereitą pirmadienį
kinių išleisti. Suprantame, nų sąjungininkams ir mūsų aukoti pergalei. Ne tik tu
kainos buvo žemos. Sį ru
džių viršūnes
rime mažiau visko vartoti, Jie ten bus pakol mes juos Gustave Redemske,
denį išparduodama sutau
9732
Ir Ašarino miglą nuo ša kad ir autorius, ir leidėjas kovojantiems vynams.
bet
turime
rinkti
ir
taupyti
išvysime.
Amerika
turi
rink
pant 40 nuolaidos už cash
buvo vedami tik vienos min
Prospect ave. Nužudytasis
kelių”.
Tas viskas, pradžioje, reiš tuos daiktus, kuriuos mes ti savo visą seną gumą, net
ir ant išmokėjimo 12 mė
ties — gelbėti nuo užmarš
.urėjo plačių pažinčių su
nesių.
Aistis, tasai Suvalkijos
kė betvarkę. Bet palikę be- pirmiau išmesdavome.
atiduoti jos nesvarbius gu
ties Lietuvos vardą. Ir mes
moterimis ir puošniai gyve
laukų sūnus, įsigyvenęs į lie- į
tvarkę užpakaly sutvarkėme I šiandien turime sąrašą mimus daiktus, kad prista
jų žodžius pagarbiai karto
no; jo alga Armour ir Co.
tuvio sielą, supranta kaimie
dalykus taip, kad dabar ga- į medžiagų, kurias turime rin čius šimtus tūkstančių tonų
jame (pusi. 57.):
fabr ke į savaitę nesiekė
čio dvasią ir puikiai moka
lime pavesti laiką planavi kti ir atnaujinti (reclaim). kuriuos turime turėti.
daugiau ka p penkiasdešimt
— Pažiūrėkit, m eli bro- mui, jeigu ko perdaug turi Svarbiausios medžiagos yra
imituoti liaudies poeziją, su
(4) Virtuvės riebalai. Kas
INCORPORATED
dolerių.
kurdamas simbolinę dainą
liai, į tremtinių
me, turėsime su kitais pasi metalas ir guma. Bet sąra- met Amerikos šeimininkė*
3241 S. Halsted St
Eisenas per tundras ir ste- dalinti. Turėsime ilgiau vis šas keičiasi. Su karo prog- išmeta apie 2 bilijonus sva
(51 p.) apie vyrių vyriausią
Anne Marie Larson Doorpeš —
dukrelę — Tėvynę Lietuvą.
ką laikyti. Racionavimas vi-1 resu gali būt ir bus kitų rų virtuvės riebalų ir nerei iey, 25 m., ir jos vyras
Tel. CALumet 4591
Mylimos ir nelaimingos
Dainoje tiek apstu liaudies
Jchn
41
m:,
jau
keturis
kar
kalingų taukų. Iš riebalų ga
mūs tėvynės
poezijos motyvų! Aistis —
miname gliceriną, ir glice vus buvo pastatyti prie “me
Budriko žymus Radio progra
Gyvą širdį sopulingai
lyrikas, taigi jis meistriš
riną reikalinga pagaminti lagysčių gaudytojų” (iie-demas iš WCFL 1000 K. Sekma
gniaužiančias reples.
kai moka pavaizduoti širdies
ekaplioduojamą medžiagą. tector). Mrs. Doorley užei- dienio vakare, 9 vai. drama,
sielvartus, kaip tą skaitome
Šiandien kiekviena šeiminin iavo pas Redemske aptvar dainos, orkestrą.
Pažiūrėkit, mieli hroliai,
jo atsisveikinimo eilėrašty
kė prašoma taupyti tokius kyti kambarių.
jos sodybų
je “Atsiskyrimas”. z
Ugnimi sulygintų ten su
žeme, —
Moderniška kūryba lr
Vis tai ji ir vis ant medžio
Maironio pasiilgimas
kryžiaus kybo
Tiesa, mums, Maironio mo
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Darganų ir vėtrų šiurpu
kiniams ir adoratoriams, nelingam ūžime”.
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
visada prie širdies tas nau
‘
tad
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
K. J. Prunskis
jausių mūsų kūrėjų poezijos
Protection
NUOMMC1O RAJOMS.
kuprotumas, kurį jie patei-1
______________
for your
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
sina naujų formų ieškojimu
Tegul kiti garbina savo
ir nuo kurio nėra laisvas dievus smilkalu ir gyvulių
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų ledeliai rūpestingai globo
“W« aro ln a poottlon to hope for a peaee whlch wlll ba not gpeolflo.
jami ir ligi S0.DDD.BD apdrausti per Federal Savings and Loan In
ally olthor Oorman or Roman or &axon or- Amrrlcan, būt eeaentlaHy
nė Aistis, bet ir formos at- aukomis, o aš garbinsiu šio
ChrioMan, for onty thuo will it be humen ln the fulleet tente of tha
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
žvilgiu mūsų naujasis poe- Į kūrinio Tvėrėją. Apmšydaword.” Wlth thla atatemont tho Moat Rev. Miguti de Andrea,
mi ant pareikalavimo.
Auoiliory Blehop of Buenos Alree, led a round-table dieeuetlon “TH
tas sugebėjo sukurti tokių mas žmogaus kūną tariuosi
Bpirituai laaua in the Amerloae,” on NBC Tueeday, Sept. 8. RarSENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTATO A
ttctpanta ln tha broadoaat Inaluded four laadere of the Inter-AmoH— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —
dalykų, kuriuos kiekvienas giedąs himną, garbės giesean Bemtnar on Bočiai Btudlee. (Laft to'rlghA): Dr. Rafael Celdera R.
Member
of
the
National
Congraee
of
Venesuela;
Blehop
de
Andrea;
klasikinės kūrybos gerbėjas mę, Tam, Kuris jį sutvėrė,
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
tha Rt. Rev. Mlohaal J. Reody. Denarai Beoretary of tba National
Cathollo We4foro Conferenaa; Jaek CoetellO, ennounooeen tba NBC
mielai skaitys gėrėdamasis Į (Galonas, garsus viduramžių
TEL. CALUMET 411»
Jos. M. Moteris, Sec’y.
S236 SO. HALSTED ST.
"Cathollo M o trr”; and Blehop John F. O’Hore, Ausiliary felihop of
tho Army and Navy Dloceee, N«w York,
sklandumu ir lakumu. Im- gydytojas).

NAMINIS FRONTAS

ATYDA!!

Ketvirtą kartą prie
melagysčių gaudytojo

JOS. F. BUDRIK,

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIUI I

i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicagos žinutės

Šeštadienis, rūgs. 26, 3 942

SKĘSTA JAPONŲ LAIVAS JŲ VANDENYSE

XX!'Y.

- Pasiryžęs pagelbėti lietuvėms motinoms. -

užprašė šv. Mi
šias. kurios bus laikomos
8:30 vai. Tose Mišiose “in
corpore” eis prie šv. Komu
nijos. Po pamaldų visos na
rės dalyvaus bendruose pus
ryčiuose parapijos salėj. Gi
pirmadienio vak., spalio 5
d., po pamaldų įvyks sese
lėms ^mokytojoms “pantny
party”. Narės prašomos at
sivesti naujų narių.

Rūgs. 20 d. Vytauto par- T,uo tikslu

ke jvyko Sv. Juozapo parap.
rudeninis piknikas. Nors oras buvo vėsus, bet parapi
jonų, svečių roselandiečių ir
rėmėjų iš įvairių kolonijų
suvažiavo nemažai. Laiką
praleido smagiai ir parėmė
pikniką.
Kleb. kun. V. čemauskas
dėkoja darbininkams, drau
gijoms, parapijonams, sve
čiams iš kitų kolonijų, ypa
tingai kaimynams roselandiečiams ir jų kleb. kun. J.
Paškauskui už atsilankymą
ir paramą, biznieriams, šei
mininkėms, aukotojams ir
visiems kas tik kokiu būdu
rėmė ir garsino pikniką. Ačiū P. Petroniui už troką ir
nuvežimą visų reikalingų da
lykų.
Parapijos mokykloj moki
nių skaičius didėja. Pasta
romis dienomis A. S. VVillis
savo dukrelę Ann Marie at
vedė į mokyklą. Dabar mo
kykloj bus 29 mokiniai.

Pereitoj korespondencijoj
per klaidą buvo praleista pa
vardės A. Cherry ir H. Paulikienės, kurios yrą Šv. Te
resės Sodalieijos kauliukų
žaidimo ir kortavimo rengi
mo komisijoj. Pramoga įvyks lapkr. 22 d. parap. sa
lėj.
T. Miciūnienė, 8825 Sa^i-

Apie infliacija. - Atjaučia ištremtus lietuvius.
- Lietuva turės būti neprklsusoma.

Ateinančią savaitę, būtent
rūgs. 29 d., pripuola šv. My
kolo šventė. Ta proga So.
t 'Draugas'* Acme leiepnoio*
Chicago raporteris sveikina
Šiame paveiksle matome begrimzdantį japonų laivą į jūros dugną, kai Amerikos subvisus mūsų parap. Mykolus,
marinas jį .sutorpedavo japonų vandenyse. Beskendančio laivo nuotrauka padaryta per
Mikalinas, linkiu sveikatos
periskopą, iš Amerikos eubmarino.
ir pasisekimo visuose užsi
ėmimuose.

Praeitą savaitę kun. V.
Čemauskas pakrikštijo Jono
vardu K. K. Baužių sūnų.
Krikšto tėvais buvo M. Ka
zakevičiūtė ir J. Šimkus.
Sveikiname naują kataliką
ir linkime stipriam augti.
Rap.

Ir 6-tas skyrius
ruošias

Dėkojame už praeitį - (Chicago lietuviu
kviečiame iš anksto
Moterų Klūbo veikla

Kaip gi nedėkoti visiems
ir visoms susipratusiems ir
dosniems taut'ečiams už i1gų metų rėmimą mūsų kultūros židinio —' Šv. Kazimiero vienuolyno ir akademijos,
Sekmadienį, rugsėjo 20 d.,
ARD susirinkime, Motina
Juozapa giliu dėkingumu pa
reiškė susirinkusioms skyrių
atstovėms:

Brighton Park. — ARD 6
“Jeigu ne jūsų pagalba,
skyriaus šiomis dienomis rė
mėjos nemažai rūpesčio tu mes galą su galu negalėtu
ri. Juk beliko tik kelios die me sumegzti. Per vasarą įnos iki ARD centro pikniko. eigų jokių, o išlaidų begalės.
O jos sutikusios paruošti Seselės tęsia mokslus uniskaniausių valgių visai die-’. versitetuose, pragyventi reinai. Galit sveteliai pilnai pa- kia visoms ir už mokslą mositikėt, kad ARD 6 skyr. na-' keti. Vien bila už pieną, per
rėš savo pareigas stengsis' mėnesį laiko kainavo suvirš
geriausiai atlikti. Dėl to už-' $400.00, o čia per tris mėne-

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
(staiga Chicagoje

Pranešimai

Cicero. — Federacijos 12
Chicago Lietuvių Moterų skyriaus labai svarbus su-

Klūbo kortavimo ir kauliukais žaidimo vakaras šv.
Kryžiaus parap. salėje bus
spalio 28 d. Pelnas skiriamas labdaringiems reikaIams.
Nors šiuo karo metu žmo
nės užimti Raudonojo Kry
žiaus, Civilės Apsaugos ir
t.t., darbais, visvien klūbietės tikisi, kad publika rems
jų pastangas sukėlimui lė
šų,* kad klūbo labdarybės
darbas tęstųsi be pertraukos
lietuvių tarpe.
Klūbiečių pramogos pasi
žymi svetingumu ir gražiais
“durų” ir staliukų prizais.
Eus ir kavos su pyragaičiais.
Bilietai tik 50 centų. Pra
džia 7:30 valandą vakare.
Visi nuoširdžiai kviečiami
maloniai praleisti vakarą ir
tuo pačiu paremti gražų klū
biečių darbą.
Rengimo komitetas susi
deda iš sekančių moterų:
Bijanskienės, Ridi k i e n ė s,
Nausėdienės, Kirienės, Stephens, Lapinskienės, Vanagaitienės, Ručinskienės ir klū
bo pirm. D. Kuraitienės.
V. Byanskienė,
C. L. M. K. koresp.

naw Ave., praeitą antradienė minėjo savo vardadienį.
Ta proga susilaukė svečių
ir dovanų. Atsilankusius šau
prašom mūsų brangius prie- sius reikia kelis šimtus išniai pavaišino.
telius, rėmėjus kuo skaitlin maityti, pajamų neturint”,...
Miciūnai yra pavyzdingi giausiai atsilankyti. NaudoKas turi širdį ir sveiką
parapijonai, daug aukoję kimės dar galima proga pa
protą, gali suprast ir atjaus
fankdarbių bažnyčiai. Dabar buvot saulutės prieglobšty,
ti tą seserų padėtį. Tad,
artėjant 40 vai. atlaidams, nes ruduo skubiai eina ar
brangieji, kiekvienas centas
' rengiasi paaukoti albą, kam tyn. Juk tai paskutinė pro
paaukotas tai įstaigai, —
šą ir kitų altoriui dalykų. ga suseit su pažįstamais ir
paaukotas geriausiam tiks
Augina du sūnus: Jonas da draugais ir valandėlę smalui. Juk seserys ne sau dirbar lanko Chicago Technigiai praleist. Be to, dauge-i ba>
visuomenei pasišvencal College, o Ričardas — lis dar ir dovanų parsiveš.
Šv. Ritos aukštesnę mokyk- Suprantant tikslą šio paren- čia.
Būsimas piknikas ateinan
lą. Be to, kas sekmadieniais gjmo> nįeicO nelieka kaip ma
prie bažnyčios pardavinėja sitart skaitlingai susirinkti tį sekmadienį kaip tik teiks
taip reikalingos paramos Šv.
“Draugą” ir “Laivą”.
sekmadienį popiet Vytauto
Kazimiero vienuolynui.
Sveikiname Teklę Miciū- parke.
Vienutė
Lengviau yra iš smėlio
IŠ visos širdies kviečiame
nienę ir linkime sulaukti
ir žinome, kad tamstos iš pastatyti ore pilį, negu su
daug linksmų vardinių.
Verčiausias kataliko dar
visos širdies ARD darbą pa- jungti visuomenę be tikėji
bas — platinimas katalikiš
remsite, atsilankydami į pas mo į dievybę.
Šv. Teresėlės Sodalieijos kos spaudos. (Dijono vys
(PLUTARCHAS).
kutinę vasaros pramogą.
narės žada iškilmingai mi- kupas).
asas

sirinkimas bus 27 d. rugsėjo
1 valandą popiet. Visų drau
gijų atstovus kviečiame at
silankyti. Yra daug svarbių
reikalų svarstymui. Bus
daug pranešimų iš katalikų
veikimo. Bus pranešta ir apie Federacijos vakarą, ku
ris rengiamas gruodžio 27
d. Mūsų skyrius nutarė nors
vieną vakarą suruošti. Juk
veik dešimts metų, kaip nė
ra suruošęs vakaro. Prašo
mos visos draugijos prisi
dėti prie to vakaro.

FRANK VIZGARD. Sav.

INTERNATIONA! IIOUOR CO
6246-48 80. CALIFORNIA AVE.

TeL REPubiic 1538—9

Amerikoje, kur gerbiama
teisė, ne jėga, yra daug aukš
tų žmonių, kurie yra nuo
širdžiais prieteliais ir ma
žesniųjų tautų bei valstybių.
Vienu iš tokių yra Illinois
valstijos senatorius Ričardas
J. Daley. Jaunatvėje jisai
pats turėjo ir dirbti, ir tik
vakarais galėjo gilintis į pa-1
mėgtas studijas. Išėjęs var
go mokyklą, jis ir pasiliko
darbo žmonių ir nuskriaus
tų tautų prietelis. Baigęs
Chicagoj De Paul .universi
tetą kai kurį laiką jisai bu
RICHARD J DALEY
vo advokatu, bet jau nuo
1936 metų buvo Illinois at prezidento pastangas stabi
stovų rūmuose, o huo 1938 lizuoti pragyvenimo kaštus.
met^ in‘nois senate- Augina Esu įsitikinęs, kad preziden
gražią šeimą — ketvertas
to parinktas kelias yra ge
vaikučių, — vyresnioji duk
riausias išvengti infliacijos
relė jau pradėjo lankyti Šv.
pavojui.
P.

M.

Gimimo mokyklą

ir

Ką senatorius mano
tą privatinę mokyklą sako apie lietuvius
- jo motina tenai mokslą: _ PonafJ Senatoriua gyve.

jis

su

pasididžiavimu

apie

pradėjusi, jisai irgi, ir savo , nate v en2me iš iietUviškes-

beabejo

vaikus tenai Įeisiąs.

i nių eikagos rajonų

Pasakykite lietuvėms...

j su lietuviais susitinkate. Koį kia Tamstos nuomonė apie

_

,

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

Radau jf jaukiame ofise ,

— County Building. čia nuo-1
lat tarškė telefonas ir nuo- ( — Lietuviai yra ištikimi
lat beldėsi interesantai.
ir lojalūs piEečiai. Daugelį
—Kaip matau, Pone Sena iš lietuvių asmeniškai pažįs
Federacijos skyrius visuo toriau, tai jums čia nemažai tu ir galiu pakartotinai pa
met garsina draugijų paren laiko atima visokie piliečiai sakyti, kad jie geri draugai,
gimus ir juos remia. Tad, su savais reikaliukais, — geri piliečiai. Lietuvių ku
dabar skyrius prašo visų pratariau.
nigų ir seselių darbas labai
draugijų paremti jo paren
— Tas tiesa, su tuo tenka daug prisideda prie gero iš
gimą.
sugaišti, bet Tamsta matote auklėjimo jaunųjų kartų.
Dar sykį prašom visų mūsų demokratinės Ameri Lietuva prisikels
draugijų atstovų būtinai a- kos tarnautojų nusistatymą
— Daugelis lietuvių da
— mes norime būti visiems bar sielojasi dėl savo arti
teiti į šį susirinkimą.
prieinami, visiems pagal iš mųjų, kurių keliasdešimts
Valdyba
galės patarnauti.
tūkstančių yra net ištremta
— Dabar ir laikai tokie j iš Lietuvos'...
Town of Lake. — Labda
ypatingi, daug vyrų išėjo į
— Aš patsai asmeniškai
rių Sąjungos 1 kuopos susi
frontą, daug šeimų pažeis
esu susidomėjęs Lietuvos
rinkimas įvyks pirmadienį,
ta....
žmonėmis, ištremtais į įvai
rugsėjo 28 d. 7:30 vai. va
— Suprantama, bet mes
rius kraštus, — pratarė Se
kare parapijos salėj. Visi na
buvome užpulti ir priversti
natorius. — Kas liečia da
riai ir labdarybės veikėjai
gintis, tenka vyrus pašauk-1
bar esanč us Rusijoje lietu
kviečiami atsilankyti, nes
ti prie ginklo, kitaip ir būti
vius, tai kai dabar santy
šis susirinkimas yra labai
negali, — kalbėjo senato
kiai tarp Rusijos ir USA ysvarbus.
Valdyba
rius. — Kas liečia šituos reira draugingi, galima tikėtis
' kalus, tai aš aiškiai ir griež
kad ateityje bus galima ge
Marąuette Park. — Lab tai stoviu už įstatymus, kad
riau tuos lietuvius per Rau
darių Sąjungos 23 kuopa lai bent gi kai grįž vyrai iš mū
donąjį Kryžių ar kitaip su
kys susirinkimą sekmadienį, sų armijos jie būtų tinka
šelpti, o gal būt net daugelį
rugsėjo 27 d. Gimimo Pane mai darbu ir viskuo aprū
čia į USA atgabenti. Ir kiek
lės Šv. parapijos svetainėje pinti. Reikia suprasti, kad
tik aplinkybės lei3 visuose
2 valandą po pietų. Visi kuo tai nebus taip lengvai iš
šituose reikaluose aš norė
pos nariai ir narės ir lab sprendžiamas klausimas ir
čiau mielai pagelbėti.
darybės darbuotojai, kvie prie to ruoštis.
— O kokia yra Jūsų, Po
čiami laiku susirinkti, nes
i Aš labai užjaučiu motinas
ne Senatoriau, nuomonė dėl
yra svarbių reikalų svars
ir žmonas armijon pašauk
Lietuvos ateities?
tymui.
Valdyba
tų vyrų. Pasakykite toms
— Esu aš aiškiai nusista
lietuvėms, kad jei tik aš ka
tęs už nepriklausomybę ir
da nors ar kuo nors galė
atstatymą visų, kad ir ma
čiau joms pagelbėti, mielai
žų, demokratijų, kurių tar
esu pasiryžęs viską padary
pe yra ir Lietuva. Aš nema
ti.
žai skaičiau apie Lietuvos
Prezidento parinktas kelias istoriją, jos kultūrą ir galė
— Tiesa gyventojams tų čiau sakyti, pažįstu tą šalį.
Kristaliniai ba’ta range
rūpesčių
yra. Dabar ir spau o ji verta būti nepriklauso
alyva dėl mėlynos l epsnos
burnerių švariai dega!
doje ir pasikalbėjimuose ne ma.
K. J. Prunskis
Mes turime savo stake vi retai tenka matyti minint
sokios rųšies alyvos dėl bur infliaciją. Ką Tamsta, Pone
nerių, namų vartojimui ar Senatoriau apie tai manote?
industrijoj. Mūsų didelis sta
— Prezidentas Roosevel
kas ir moderniški meteriai
mūsų trokuose ūžt krina ge tas tuo ypatingai rūpinasi,
nes pinigų vertės kritimas
riausią patarnavimą.
pažeistų
mūsų ūkinį gyveni
SHOOT STRAIGHT
TRIANGLE OIL COMPANY
mą,
padarytų
nuostolių
žmo

Wltti Our Boys!
2430 West 26th Street
Chidago, III., Tel. CAN. 2020 nėms turintiems santaupų
BUY WAR BONDS
ir t.t. Mes turime paremti

Triangle
Range Oil

Dideliu P&ftlrlnklm&M
Namlnlg, Importuota
Ir LletavMky Qčrtmq.
Parduodame
•
Tiktai Tavernams.
Užsakymai TAvežiojami
Sekančią Diena
Valandoa: 9 iki 5 P. M.
Uždaryta kožną SeAtadlenj

PASIKALBĖJIMAS SU SENATORIUMI RICHARD
J. DALEY

»

dbihiiii

Šeštadienis, rusa 26. 1942

Dovanos, užkandžiai,
muzika, draugiškas
suėjimas rytoj,
rugsėjo 27 d.

F7

FARMŲ DARBININKŲ BYLA ATSTOVŲ ROMUOSE :sybė už šią dovaną postui vaną, būtent $500.00 Karo

s

mus

ISFAKDAVl_aAS MIS V
' Į žadėjo po šio karo atvežti Boną. Ta proga svečiai ap- i DIDELIS
MlI.MMftKO STARO MCZIKAIUN1U INSTKLMENTV
šių laikų tanką.
žiūrėjo redakciją, spaustuvę Į PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI
X Ateitininkas A. Čelkis, ir gėrėjosi jos įrengimais. J.
TŪBOS, CLA RINKT AI. TROM
BONAI.
8AXAPHONES.
KLŪ
pašauktas į kariuomenę da Žekas yra Waukegano lietu PĖS su "crbob" — 1(6.00. (37.60,
(45.00 ir (76.00. Vlal garantuoti
bar randasi Oklahoma val vių oldtaimeris. Jo žmona lengvatų grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, 8PAstybėje. Karišku gyv—4—u taip pat uoli katalikiškos
NISKI MANDOLINAI. BANJOS,
SMUIKOS,
BANJOS —
patenkintas. Atrašo laiškus spaudos rėmėja. Sūnus dak (6.60. (8.50,TENOR
(12.60 iki (36.00.
taras pasižymi dideliu drau STRIUNINIAI BASAI — (60.00,
savo pažįstamiems.
(126.00 ir (150 00. BASO UZgiškumu ir dėl to labai po- DENGALAS — (12.00. SMICESMUIKOMS.
STRIUNINIX Teisėjas J. T. Zūris, tei puler.us ne tik tarp lietuvių, LAI
NIAMS BASAMS.
VIOLAS
lr
CELLO — (1.60, (3.00, (5.00,
sėjas V. Kula, aid. J. Rosten- bet ir tarp svetimtaučių
(10.00 ir (16.00. Striūnos dėl vi
sų virSmlnėtų instrumentų. BASS
kowski, rep. J. Kuklinski, J.
DRUMS, ŠNARE DRUMS - (\8.50,
(23.60, (35.00, (50.00. PEDALS.
Antanavičius ir kiti žymūs
HI BOY8,
CYMBOLS.
DRUM
WOLK STUUI
HEADS pataisomi jums palau
svečiai dalyvaus šv. Mykolo
1945 West 35* Str.tt
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir “reed” instrumentams
*7A*
parapijos “Ulijandrų” darže
pritaikomi Jūsų lapotus.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
vėliavos pašventinimo ir iš MODfcKN
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnekėlimo iškilmėse sekmadienį, (OM»’IFTF
tama.
Trlūboms.
Sazaphonea
A1>VA\( FD PHOTOGRAPHY
Smulkoms lr Gultarama.
rūgs, 27 dn popiet. Vėliavą
I.UUES1 POSSIB1 E. PRP ES
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOT
pašventins kun. J. Šaulin3- PMoNI l.AF O EI I E 2*11
• 14 MrikpII St.. Chktupi.
kas. Programoj dalyvaus ir
Darius-Girėnas benas. Prog- r^=
Representatives Hampton P. Pulmer (S. C.); Pau| Į ramai vadovaus adv. K. Sa
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
viekus.
Brown (Ga.); ir Henry B. Steagall (Ala.), iš kairės į de
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
šinę, Farm Block vadai, nori, kad nustatant farmų pro
X J. Žekas, lydimas savo
KAINOMIS
duktų kainas, taip pat būtų įtraukta ir darbininkų algos sūnaus dr. J. Zeko ir mar
prieš infliacijos byloje.
čios, praeitą ketvirtadienį
lankės? “Drauge”, kad par
PILNAS PASIRINKIMAS
X Lucijai Piliponytei šio- į X Pirmojo pasaulinio ka- sivežti stambiausią “Drau
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
mis dienomis buvo suruošta ro tanka, kuri išdidžiai sto- go” Labor Day pikniko doSICTŲ IR KAILIŲ
shower party M. Žutautai- vėjo priešais Dariaus-Girėno
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
tės namuose, 4332 S. Talman ' paminklinį namą, 4416 So.
Mūsų Specialybė
Avė. Lucija yra Ateitininkų \Vestem Avė., vakar tapo
N E W VICTORY
draugovės baleto mokytoja, nugabenta į plieno liejyklą.
H O S PIT A L
Ijabal geros rūšies moterų kaii i n lai, kailiukais papuoštais arba
prieš du metus atvykus iš Kadangi persunki buvo įkelcloth kotai parsidtiida nužemintomis kainomis.
Po nauja vadovyste.
Lietuvos. Rugsėjo 26 d.’ ji' ti į treką, tai atvykę darbiATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!
Naujai išdekoruota ir
susituoks su Jonu Žaikiu. į ninkai “ugniniais piūklais”
įrengta.
PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
Šliūbas bus Nekalto Prasi- 1 supiaustė į gabalus. Vyriau24 vai. patarnavimas
dėjimo Panelės Šv. bažny

Prisirengta, skelbta, kvie
sta, prašyta visų rytoj at
X Ciceriečial begalo džiau
vykti nozs trumpam laikui giasi savo pastaruoju pikni
• j ARD paskutinį šios vasa ku, kuris pelno davė arti
ros pikniką Vytauto parke. $1900.00. Šv. Antano para
Rėmėjos iš savo pusės da pijos parengimai šįmet visi
rė visa ką galėjo: platina buvo sekmingesni, negu prabilietėlius, aukojo valgius, 1 eitais metais. Spalio 4 d.
virė, kepė, samdė trokus kau prasidės parapijos bazaras,
visa nuvežus, dirbo, plušo, kuris tikisi taip pat bus sėk
kad visokių gerybių pikni- mingas.
kan nestigtų. Privargo jos.
X S. D. Lakavičiui vakar
bet vis vien su šypsena lau
padaryta antra operacija
kia viešnių, svečių piknikan
Billings ligoninėje. Ligonį
atsilankant.
lankyti, išėmus šeimos na
Seserys Kazimierietės mel rius, nieko neleidžia.
džiasi, dėkoja geradariams
X Lieut. Ed. šatūno su
ir laukia tolimesnės para
mos jų darbuotėj. Jos save Eleanor Petkus šliūbas šian
pilnai paaukojo Dievui ir die hus ne Šv. Kryžiaus, kaip
vakar buvo pranešta, bet Šv.
žmonijos labui.
Jurgio bažnyčioje. Apie tai
Lietuvių tėvų dukros, nau pranešė redakcijai Mrs. Ka
dojasi akademija, kuri iš reiva iš Bridgeport ir prašė
duoda kas met keliasdešimt klaidą pataisyti.
stipendijų mergaitėms. Ir
vis iš tų pačių centų, nes at-, X Kun. Albavičius, kun.
skirų fondų stipendijoms nei ■ Baltutis, dr. Palutsis ir Chris
neturime iš ko tverti.
tensen (Cicero miestelio asesorius) šiandie grįžo >iš
Bet nors ir iš tų centų, 1 kelionės automobiliu, kuriuo
gerų žmonių paaukotų, daug apvažiavo keletą vaistybių
kimių db.
atliekama. Tad, besigerėdami
hpsivprpdami nid.na
ffnmta
rudens gamta.
čioj 4 vai. popiet, o vestu
Acd tas darbas tęstųsi, pra
X Kokia ryt bus diena? vių puota adresu 500 West
šom visų remti ARD paren
Englewood Avė.
|Į
WHOLĘSALE
gimus. Rytoj visi pąsimaty- Ši Įnintis neišeina iš galvos
kime Vytauto parke, ARD ^v- Kryžiaus parapijonams
LIQUOR
vasaros užbaigimo piknike i *r
Kazimiero Akademi
IŠTAIGA
ją jos Rėmėjų Draugijos na- Plunksnų Kaldras
i rems. Ir vieni ir kiti prisi
_______________
PADAROME IŠ JŪSŲ
rengę savo piknikams. Šv.
Išvežiojome
PATALŲ —
po vUų
Žavingoji Budriko .
Kryžiaus parapijos piknikas Kai perkate materiolą iš mūsų
Chicago.
bus Sunset parke, o ARD — krautuvės— už tiktai g Į
programa
Vytauto parke.
REMKITE
LANGAMS APDENGALAI —
SENĄ
Rytoj, rugsėjo 27 d. 9 va
LIETUVIŲ
X Aplink mus vakar die Drapes — pritaikomi VELTUI.
DRAUGĄ.
landą vakare iš radio sto nos ‘‘Drauge” buvo parašy
N. KANTER, sav.
Didelis Pasirinkimas
ties WCFL, 1000 kil., išgir ta, kad sekmadienį, rūgs. 27
Ferankų, Draperių, Viršutinių
MUTUAL LIQUORCO.
sime žavingą Jos. Budrike d., Šv. Jurgio bažnyčioje Mi
Apdcngalų Materiolo.
4707 So. Halsted St
radio programą, kurioj Jos šios šv. bus laikomos Z. Leš
Telefonas: BOULEVARD 0014
BECK'S DEPT.
Budriko kvartetas dainuos činskienės devynių metų
Oželis ir kitas populeres lie mirties sukakties atminčiai.
STORE, Ine.
3221-25
S. HALSTED ST.
tuvių dainas. Be to, bus tę Vietoj Z. Leščinskienės, tu
Phone: YARDS 4778
siama “Baublių šeimynos’ rėjo būti Zofijos Leščiaus-

drama ir priedui duodama kienės.
daug kitokių įvairumų. Ne
X Lietuvių R. K. Susiviepamirškite pasiklausyti.
,
Praii. nymo Amerikoje Chicago

apskrities posėdis įvyksta
rytoj Gimimo Panelės Šv.
Paieškojimas
parapijos salėj, 2 vai. po
Dėl labai svarbios priešas- p,etų' Tikimasi gausaus suties paieškomas Kazimieras sirinkimo.
Kalinauskas. Jau praėjo virš
X Tėvai Pranciškonai rū
23 metai, kai buvo girdima pinasi lietuviškų knygų lei
apie ii Jo sesutė Juozefa dimu. Jie yra pasiryžę iš
Volunsevičienė, adresu 42 leisti visą eilę knygelių ir
Unrin Avė., S. Boston, Mass. brošiūrėlių. Jau ruošiama
Jei kas žinotų ką nors apie spaudai kun. J. Prunskio kny
ieškomąjį, malonėkite susi- gėlė iš Amerikos lietuvių gysiekti su jo sesute Watei venimo. Ruošiami spaudai ir
būry, Conn.
XXX kiti leidiniai.
s 1

Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota,

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

1711 W. 47th St.

VICTORY HOSPITAL

Jei norite, užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automohilins,
ar Uaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undcnvritcra”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5308

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERLAL ASSURANCE COMPANY
LTTMBERMEN'S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNPTY COMPANY.

I

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
-/X

828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330
Pilnai Įrengtas Medikas Departmentas gydymui visokių
smarkių ir ligiaikinių.

Viliui

Įrengtas

ligų —

Chirurgijos

l)e-

|turtmintas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka ątsakomingi Chlrurgai-Daktarai.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 rimo flA
vertės “close out” kaina ................................................... .J>Z.£.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

M s cn

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

........................... u)1*x.šjU

Pilnai Įrengta Pliysldthera,py Deitertnu-ntat priskaitidit r'I’iathermy. Uitra Violet Ray, Sinusoidal
ir kitus moderniškus metodus
gydymo.

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS;
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00£Q ur :1_: <t1 C *7^
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
U

Pilnai Įrengtas X-Ray liepa rtmentas daktarams ir pacientams.

FUR COATS, $75.00 vertės,
Parsiduoda po tiktai .....................................................

Nė viene.m vertam ligonini ne
ims atstumta, dėl stokos pin'gų.
geriausias gydymas Ir priežiūra.
Kas link mokeselų, susitarsime,
kad būtų jums ko patng'a.ustn.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

........................ $29.00

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų djC QC S- C D QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina s>O.UtJ

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- C] QQ
da po tiktai ................................................................................... ų»l.OO
$15.00 vertės KOTAI,
no iyr
parsiduoda po tiktai ............................................................ ų>O./0

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

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dinlng Room Setą — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

— Radios — Refrigerators—
Washero — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised

items.

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

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

: V:

NELAUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!

Yards 2588

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — i
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGO8 IR
I
APYLINKES LIKT UVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rflARGUTI-f
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienlntėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

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

Telefonas:

WHFC-l450 kil.!

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

ALEX ALESAUSKAS and SONS

•orrrr

6755 8o. Western Avenue
Phme: OEOvehUl 2242

j?

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin__
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
n z r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.03
GENUINE POCAHONTAS,

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

5332 SO. LONG AVĖ.

*8.95
$ĮA CA
IU.OU

TEL. PORTSMOUTH 9022

SeStačUenis, rug3. 26,

1042

DĖMESIO!! SiUNUS GRYBŲ PIKNIKAS
Su Didelėmis Patriotinėmis

Dovanomis

ĮVYKSTA SEKMADIENĮ - RUGSĖJO (SEPT.) 27 d., 1942 m., VYTAUTO DARŽE
Iš širdies kviečiame Gerbiamą Visuomenę dalyvauti
šiame šiauriame piknike. Laimė Jūs laukia. Bus duodama

& Lietuviai kariai kovoje už U. S.
ją laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
Šiandien dedam kitų lie
tuvių karių, tarnaujančių
Dėdės šamo kariuomenėje,
paveikslus ir trumpus jų gy
venimo aprašymus.

Sgt. Leo Budaitis į Dė
dės Šamo kariuomenę įstojo
savanoriu ir išvyko į ka
riuomenę 1941 m. kovo 5
dieną. Vienerius metus gyve
no Camp Forrest Tennesee,
o dabar gyvena Fort Brady,
Mich., ir apžiūri Locks on
Šaute st. Marie River.

Staff Sgt. Leo Budaitis

Leo Budaitis gimė 1917
m., rugpiūčio 5 dieną. Jo tė
vai — Stanley ir Ona Budai
tis, 2316 So. Hoyne ave.
Dabar L. Budaitis randasi
Co. M. 131st. Infantry Fort
Brady, Mich. Prieš išvykda
mas į kariuomenę dirbo In
ternational Harvester Com
pany.

Leo Budaitis, Staff Sergeant, yra baigęs Aušros
Vartų lietuvių
parapijos
pradžios mokyklą ir Harrison Tech. High School. Bu
vo sportininkas ir mėgo žai
sti baisbolę. L. Budaitis pri
klausė prie L. Vyčių 24 kuo
pos.

Antanas Rekašius

Kareivis Antanas Reka
šius yra gimęs Cicero, III.,
ir užaugęs gausioj šeimoje;
jo tėvai — Vincentas ir Te
odora Rekašiai. Prieš išvyk
damas į kariuomenę Anta
nas Rekašius gyveno 1506
So. 48th Ct. Cicero, III., o
dabar randasi Alaskoje.
Antanas Rekašius yra bai
gęs Šv. Antano lietuvių pa
rapijos pradinę mokyklą ir
Šv. Pilipo aukštesnę mokyk
lą; jis buvo fabriko darbi
ninkas ir priklausė prie Šv.
Vardo draugijos.

Kaip du šarlatanai vyrai išviliojo iš
moters $390 vertės brangenybių
Vyras ieško adreso, o velnią mislija.

Moteris aukskarus atidavė, o gavo

kelis lakštus poperio.
Mrs. Sarah Goldblatt, 60
metų moteris,
gyvenanti
4943 Sheridan rd., sutiko
gražiai pasipuošusį vyrą,
kuris jos paklausė ar nega
lėtų nurodyti vieno žmo
gaus adresą. Vyras atsklei
dė poperį ir moteris pama
tė ieškomo asmens vardą.
Tuojau atsirado ir antras
vyras. Vyras N. 1. pasakė
kad jis turi anam žmogui
įteikti $500, kuriuos dabar
turįs voke, bet nežino adre
so, o jis pats privalęs grei
tai skubėti kitur. Tada vy
ras N. 2 pasakė: “apžiūrėk
čia kaimynystėje laiškų dė
t

žutės ir surasi”.

Vyras N. 1.
Mrs. Golblatt ir
ar ji negalėtų tų

laikyti, kurie yra voke, bet
jis norėtų kaipo garantijos
kokių brangenybių. Moteris
vyrui N. 1. padavė du auks
karus, rankinį laikrodėlį ir
du žiedų, visi tie dalykai
buvo $300 vertės. O vyras
įdavė jai voką.

$50.00 U. S. Karo Bonais ir trys premijos — ‘Defense Stamps.’
Prie to bus skanių valgių ir gėrimų, įvairių žaidimų ir viso

Iki 1$43 m. sausio 1

kiausių linksmybių. Esame tikros, kad šis piknikas bus vienas
iš smagiausių. Lauksime visų. ŠV. KAZ. AKAD. RĖM. DR-JA.

PRISIPAŽĮSTA TĖVŲ NUŽUDYME

Jaunesnysis brolis aplankė
tėvų žudiką kalėjime

dienos mėsos racionavime bus vartojama
garbės sistemos

Robert Nash turi gerą apetitą. Brolis

* Prie mėsos racionavimo
jau ruošiamasi. Kiekvienas
gaus du ir pusę svaro mė
sos per savaitę. Iki 1943 m.
sausio 1 dienos nebus mė
sos knygučių, pagal kurias
bus gaunama mėsa, bet bus
pasitikima
garbė3 žodžiu,
kad kiekvienas asmuo nevar
tos daugiau mėsos, kap
'pustrečio svaro į savaitę.
Nuo 1943 m. 1 sausio d.
. bus išduodamos knygutės
mėsai gauti. Jau užsakyta
«••Drau»a«" Acme teieenotol
150,000,000
’ racionavimo
Robert Nash pasirašo po savo prisipažinimu tėvų nu
knygučių.
žudyme. Mr. ir Mrs. Charles A. Nash buvo sūnaus nužu
dyti su kirviu ginče dėl pinigų; abiejų tėvų lavonai rasti
sūnaus automobily, kuris rastas netoli Springfield, III.
24 bilijonai svarų
Lt. Thomas Dirrane žiūri iš šalies.

mėsos atsargai
dvylikai mėnesių
Per ateinančius dvylika
mėnesių Amerikoje numaty
ta sudaryti 24 bilijonai mė! sos atsargų. Iš tos sumos
šeši ir pusė bilijono svarų
mėsos eis Amerikos ir są| jungininkų kariuomenėms,
o septyniolika ir pusė bilijo
no mėsos svarų eis civiliams
gyventojams.

Šešiolika chicagiečių Popiežius informuojaslaugių gavo
mas apie nacių
leitenanto laipsni
terorizmą
Keturiosdešimt aštuonios
slaugės priimtos į Jungtinių
Amerikos Valstybių armi
jos slaugių korpusą, su an
tro leitenanto laipsniu, iš jų
16 yra chicagietes.

Rupimams mėsos atsargo PLATINKITE “DRAUGĄ”
mis, kad Amerikos ir sąjun
gininkų kariuomenė būtų
gerai pavalgiusi, nes tuščiu
pilvu negi gali kariauti.

Šiais metais
daugiau kiaulių
Šiais metais Amerikos
farmose yra 20,000,000 dau
giau kiaulių, negu buvo per
eitais metais.

Mažiau apyvartoje
pasirodo centai, nike
liai ir dešimtukai
Amerikos iždo pareigū
nai susirūpino, kad pradėjo
reikštis apyvartoje smul
kesnių pinigų, kaip centų,
nikelų, dešimtukų*ir kvoterių, trukumas; didelis jų
skaičius ištrauktas iš apy
vartos. Greičiausia, neužil
go Amerikos iždo pareigū
i
nai atsišauks į žmones ir
!
prašys leisti smulkius pini
gus į apyvartą. '

Vienas iš tų vyrų pasis
kundė, kad jam galvą skau
da ir paprašė, kad Mrs.
Goldblatt ant kampo vaisti
nėje nupirktų aspirino. Mo
teris nuėjo į vaistinę —
drukšterį. Kai moteris grį
žo iš dukšterio — vaistinės,
ji vyrų neberado. Greit atidaro voką ir randa prikišta
nerašyto popierio. Ji tuojau
kreipės į pranešė policijai.
Toji keista istorija įvyko
paklausė
Mrs. Goldblatt nupirktą prie Ainslie str., netoli Win
pinigų pa vyrui asperiną pati prarijo. throp ave.

Sąjungininkų vyriausybės
ištrėmime informuoja popie
žiu Pijų XII apie nacių te
rorą okupuotuose Europos
kraštuose.

REMKITE

“DRAUGĄ”

žudiką guodžia, o jis pasakė: "pa
ieškok gerą advokatą".
Robert Smith Nash, 26 m.
nužudė savo tėvą Charlį ir
motiną Eleonorą, jie gyve
no St. Louis. Jų lavonai per
eitą antradienį rasti auto
mobily, septynios mailės į
šiaurę nuo Springfield, III.
Robert Smith Nash prisi
pažino nužudęs tėvus, jis
norėjęs gauti iš tėvo pini
gų, bet tėvas atsisakė duo
ti, nes pirmiau jau buvo ga
vęs iš tėvo nemažą sumą ir
greit pralaidokavęs.

Jaunesnysis Robert brolis
Charles yra daug daugiau
susijaudinęs ir daug skau
Robert Smith Nash jau džiau pergyvena basią bro
kalėjime; jis kalėjime turi lio žudiko tragediją, negu
gerą apetitą; jo pusrytis pats kaltininkas.
susidėjo iš kumpio kiauši
nių, tosto, donaco,
bulvių Toj pačioj šeimoj —
ir dviejų puodukų kavos. vienas geras, o kitas...
Robert Nash valgo nieko
sau; jis sveria 225 svarus. • Toj pačioj šeimoje: CharNe tiek jis, kiek jo jaunes lis Nash kilnus vyras, kuris
nysis brollis susijaudinęs.
; Kristų myli ir e na jo pėdo! mis, o
kitas...
Robert
Robert Smith Nash kalė
į Nash... baisu ir ištarti jo
jime pereitą ketvirtadienį
vardą, tikrai baisu, nes jis
aplankė policija, laikrašti
skamba: tėvžudys. Charles
ninkai ir jo jaunesnysis bro
Nash nori ir gali eiti kilnu
mo keliu, o Robert, matyti,
nenorėjo vaikščioti gerumo
keliu, todėl jį ištiko baisi
ir skaudi tragedija.

Jei žmogus savo norą bū
ti geru sujungia su savo
valia ir Dievo malone, tai
tikrai būna geras ir šaunus
žmogus.

OLD GOLD

Armijos technikos
mokyklai reikia senų
radijo aparatų,
mayoras padovanojo
5 radijus

Kaip Rodo Bešališki READER’S DIGEST tyrimai

MAŽIAUSIA s®
MAlIAUuIA
Naujas, beprietaringas bandymas dabar
naują žvilgsnį į cigaretus milijonams!

Jaunesnysis brolis Charles
atėjo į kalėjimą paguosti
savo brolį Robertą, norėjo
sukelti jo širdyje tikro žmo
giškumo jausmus, bet Ro
bert Nash į savo brolį Char
lį panosėje sumurmėjo: “ge
riausiai ką man padarysi,
tai suieškok gerą advoka
tą”.

Turi gerą apetitą

Įgija Naujų Rūkytojų
Visur!

MA7IAIICIA

lis, Charles Jr., kuris moki
nasi į kunigus ir yra jėzui
tų ordino narys.

Armijąi reikia senų radi
jo aparatų. Chicagos mayo
ras Kelly padovanojo pen
kis senus radijo aparatus
Armijos technikos mokyk
lai. Seni radijo aparatai rei
kalingi Armijos technikos
mokyklai, esančiai Congress
ir Stevens viešbučiuose, ku
rie yra paimti armijai. Ra
dijo aparatai naudojami experementams.

ERZINANČIŲ SAVYBIŲ
(tars ano resins)
rodo

Reader’s Digest gavo nepriklausomą bandy
mų laboratoriją patikrinimui 7 vadovaujančių
cigaretų—ir raportavo pasekmes savo liepos mė
nesio laidoje.
ir Durnuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA ni
kotino!

ir Old Gold buvo MAŽIAUSIA (rituojančių sa

Jei kas turi senus radi
jo aparatus, labai gražu bū
tų, padavanoti Armijos tech
nikos mokyklai.

vybių (tars and resins)!

Pakeiskit—j lengvius, švelnius cigaretus —
naujus Old Goldu
(P. LORILLARD COMPANY. E.tabll.hed 1700

y

