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HITLERIS JAU NENORI PASAULIO VALUYTI
Bet jis vokiečius užtikrina, kad 
Stalingradas tikrai būsiąs paimtas

Taip pat jis sako, kad vokiečiai 
neužmiršta antrojo fronto ir pasirengę

LONDONAS, rūgs. 30 (Iš* brėžiama, kad fiureris “nuo-

Daugiau vokiečiu divizijų Rusijon 
siunčiama; rusai jas triuškina

Visose ilgojo karo fronto dalyse 
vokiečiams pradeda nesisekti

širdžiai” visų buvo sveikina
mas. Esą, krikštavimai ilgo
ką laiką tesėsi.

Kitoj savo kalbos vietoj 
Hitleris pareiškė: “Esame 
pasiryžę šiemet niekam nepa 
duoti to visa, ką turime ir 
atakuoti ten, kur, mūsų ma
nymu, bus reikalinga.”

Koks skirtumas. Praei
tais metais Hitleris vokiečių%
tautą užtikrino, kad jis vi-

Berlyno per radiją).—Spor
to rūmuose gausingam nacių 
viršininkų, armijos genero
lų, įvairių rūšių pareigūnų 
ir paprastųjų nacių susirin
kime diktatorius Hitleris 
šiandie kalbėjo. Tas įvyko 
žiemos laiku šelpimo prade
damos kampanijos proga.

Šį kartą Hitleris buvo ne 
tas, kurs seniau triukšmin
gai šaukdavo, kad Vokietija 
užkariausianti pasaulį. Šį
kartą jis net neminėjo jau' sus priešus sutriuškinsiąs ir 
apie Sovietų Rusijos suklup-1 karą laimėsiąs, šiandie ten- 
dymą. Jis tik užtikrino, kad kinasi laikyti tik tai, ką turi
Stalingradas tikrai būsiąs 
paimtas, bet nepasakė, kada 
tas galės įvykti.

Su ataušusia galva Hitle
ris pažymėjo “mes tikimės 
nugalėti savo priešus iki ga
lutinio mūsų laimėjimo.”

Kaipo paprastai, suregi -
mentuota" gausinga audien-I vadovybė neužmiršta to 
cija griausmingai sveikino' fronto ir pasirengusi eusi-
atvykusį kalbą sakyti fiure-1tikti 8U PrieSu visur- fcur 

tik tas frontas būtų sukel
tas.

Lenku armija 
Artimuose Rytuose

LONDONAS, rūgs. 30.—

rį.
Per radiją iš Berlyno pa-

Rommel vis dar 
laikosi defensyvoje

CAIRO, Egiptas, rūgs. 30. 
—Britų 8-osios armijos pa
truliai kasdien savo vado
vybę informuoja apie ašies 
kariuomenės stovį Egipto 
fronte. Iš apturimų raportų 
randama, kad ašies vadas 
gen. Rommelis ir toliau lai
kosi defensyvoje.

Jau 19-oji diena, kaip ašies 
kariuomenės veržimąsis su
laikytas šiame fronte ir ko
vų linija mažai kuo pasikei
tusi. J ,

Čia spėjama, kad ašies 
kariuomenė papildo paneš
tus nuostolius. Kaip tik tas 
bus užbaigta, reikia laukti 
naujų viesulinių kovų.

(Iš Londono pranešta, kad 
gen. Rommelis išvykęs Vo
kietijon pas Hitlerį).

Ickes už ilgesnį 
darbą kasyklose

WASHINGTON, rūgs. 30. 
— Kietojo kuro koordinato
rius Ickes pareiškia, kad an
gliakasiai turi padidinti sa
vaitės darbo valandas, kad 
paspartinti anglių kasimą.

Anot jo, negalima tikėtis 
laimėti karą, jei anglių pa
kankamai nebus gaminama.

CAIRO.—Sąjungininkų la
kūnai vėl atakavo Tobruką 
ir ten sukėlė gaisrus.

užgrobęs. Bet kaip ilgai jis 
tai visko nepaduosiąs? Jis 
pats atsako, kad tik “šie
met.” Kitais metais nežinia 
kas gali įvykti su juo ir Vo>- 
kietija.

Jis paminėjo dar ir antrą
jį frontą. Sakė, kad jo karo

Rytuose sudaryta atskira 
gausinga lenkų armija iš ka
ro veteranų ir jaunesnių vy
rų. Savo skaičiumi armija 
didėja, nes daugiau paleidžia 
mų iš Rusijos lenkų atvyks
ta. *

Anot gen. Sikorski, kurs 
yra ir vyriausias lenkų ar
mijos vadas, kuriamas ir 
oro jėgų laivynas ir jūros 
lenkų laivynas plečiamas.

LENGVU BŪDU KARĄ 
NEGALIMA LAIMĖTI

WASHINGTON, rūgs. 30. 
—Priešo laivų žygiai gali 
būti sulaikyti tiktai nardan
čiais bombonešiais ir torpe
diniais lėktuvais, pareiškia 
įeit. kom. John Smith Thach, 
tris kartus atžymėtas Paci
fiko lakūnas. Anot jo, karas 
gali būti laimėtas, ir turi 
būti laimėtas, dar ir sausže- 
mio jėgomis, kurias turėtų 
remti lėktuvnešiai.

Jis sako, kad Amerikai 
reikia turėti nors pora tuzi
nų’lėktuvnešių ir pakanka
mai marynų išlaipinimams. 
Tuo keliu skersai Pacifiko

ATLANT1KE ALIEJAUS TANKERIS IŠGELBĖTAS
* į't

«“brauiM" A.C1UAA
Ši nuotrauka buvo padaryta iš oro, kai Amerikos tankeris buvo torpeduotas kur tai 

Atlantike ir čia parodoma U. S. prekybinio laivo jūreivių heroiškas pasišventimas, ku
riuo jie sugebėjo užgesinti laive ugnį ir tan keris buvo išgelbėtas ir nugabentas į uostą. 
Šis tankeris bus pataisytas ir greitai vėl vyks į darbą.

Katalikiškos mokyklos 15 milijonu 
dol. sutaupia Columbia distriktui

WASHINGTON. — Para
pijinės mokyklos Columbia 
distriktui kas metai sutau
pia penkiolika milijonų do
lerių taksais (mokesčiais), 
atstovų rūmuose pareiškė 
kongresmanas William T. 
Schulte iš Indiana, raginda
mas pravesti Hunterio bilių, 
kuriuo siekiama panaikinti

Lenkų vyriausybės ištrėmi- taksus religinėms, labdaros 
me premjeras gen. Sikorski | švietimo institucijoms 
praneša, kad Artimuosiuose šiame distrikte.

Atstovas John F. Hunter
iš Ohio, kurs iškėlė minėtą krovimas taksais būtų smū- 
bilių, susijungė su Schulte 
įspėdamas, kad minėtų insti-
tucijų taksavimas Columbia 
distrikte gali tos rūšies tak
sus iškelti ir kitose atskiro- 
se valstybėse. Juk kitos val
stybės dažniausia seka šio 
distrikto nusistatymą.

Distrikto komision i e r i ų 
boardas nustatė taksus 
šioms institucijoms svarsty-

iki Japonijos būtų nutiesta 
priešui neįlaužiama linija.

Jis sako, daug kas laikosi 
teorijos, kad lengvu būdu 
galima karą laimėti. Tačiau 
praktika kitką rodo. Kad 
laimėti, reikia didelio pasi
aukojimo, didelių pastangų. 
Juk negalima į priešo žemę 
pasiųsti didžiulių bombone
šių be reikiamos jų apsau
gos, apgriauti priešo pramo
nės centrus ir reikalauti pa
sidavimo.

Priešas yra ne tik atkak
lus, bet ir stiprus ir au juo 
reikia skaitytis. Prieš jo jė
gą pavartoti jėgą.

damas distrikto biudžetą. 
O institucijas į taksus įtrau
kė biudžeto sustatytojas — 
distrikto valdininkas Walter 
Towler. Jis sako, kad minė
tos institucijos negali būti 
išimtos iš taksų. Jei vyriau
sybė randa, kad tos, ar kitos 
institucijos veikimas yra 
naudingas ir reikalingas, te
gul vyriausybė apsiima savo 
lėšomis palaikyti tą veiki
mą.

Religinių institucijų ap-
dar grįžti Vatikanan, Taylor 

gis demokratiškai sistemai, atsakė jis nežinąs, 
pareiškia monsign. Michael ge Taylor aplankė
J. Ready, NCWC generalinis . jr popiežiaus nuncijų Ispani- 
sekretorius. jai arkivyskupą Caetano Ci-

Atstovų rūmų komitetui COgnani. 
prelatas nurodė į prezidento
Roosevelto 1941 m. sausio u . . . _ .
mėnesį pareiškimą, kad “Au MUSlfliyia UMlO
droš iš užsienio grasina sta- LaZna isiiiiAna! čiai trims amerikiečių nepa- **"^3 JolIlICnol 

mainomoms institucijoms...
Pirmoji yra religija, ši yra 
šaltinis kitų dviejų—demo
kratijos ir tarptautinio pa
sitikėjimo.”

Laivyno sekretorius 
Knox Brazilijoje

RIO de JANEIRO, Brazi
lija, rūgs. 30. — Vakar čia 
atvyko U. S. laivyno sekre
torius Frank Knox. Užsienių 
reikalų ministras Oewaldo 
Aranha, laivyno ministras 
adm. Henriąue Aristides 
Guilhem, U. S. ambasadorius 
Jefferson Caffery ir kiti 
valdininkai jį pasitiko ir 
sveikino.

Sekr. Knox praeitą savaitę 
išvyko į Panamos perkaso 
zoną ir į Panamos respubli
ką.

POPIEŽIUS KASDIEN 
MELDŽIAS UŽ TAIKA

MADRIDAS, rūgs. 30. — 
Myron E. Taylor, prezidento 
Roosevelto emisaras Vatika
nui, pareiškia, kad popiežius 
Pijus Xn kasdien meldžiasi 
už taikos grąžinimą pasau
liui. Taylor čia lėktuvu at
vyko iš Romos.

Jis reiškia pasitenkinimo 
savo misija Vatikane ir sa
ko, kad jo kelionės tikslas 
pilnai atsiektas.

Anot jo, popiežius atrodo 
sveikutėlis, vien tik dėl pa
saulio sukrėtimų slegiamas.

Klausiamas, ar jis mano

WASHINGTON, rūgs. 30. 
—Office of Price Adminis
tration nustatė 23 centų auk 
ščiausią kainą jautienos mė
sai urmu parduodant. Tas 
liečia AA jautienos rūšį. Tuo 
būdu sulaikomas už šią mėsą 
kainų didinimas.

Naciu gvardija ir 
agentai Rumunijoje

MASKVA, rūgs. 30.—Ofi
ciali sovietų agentūra Tass 
iš Istanbulio, Turkijos prane 
ša, kad Rumunijon prisiųsta 
nacių rinktinės gvardijos 
daliniai ir Gestapo agentai.

Regis, tas yra ryšium su 
kilusia Rumunijos vyriausy
bėje krize dėl didelių rumu
nų nuostolių Rusijos karo 
fronte.

MASKVA, rūgs. 3O.-^Nu- 
sikamavęs Stalingrado rusų 
garnizonas ir toliau atkak
liai kovoja miesto gatvėse 
su motorizuota vokiečių in- 
fanterija ir tankais, kurių 
mieste daugiau pasirodė. 
Kai mieste vakar ir šiandie

KARO EIGA
Stalingrado fronto šiauri

niam šone sovietai ir toliau 
kontratakuoja kairįjį vo
kiečių sparną. Pranešta, kad 
ten raudonieji pasiekę Dono 
upės užsisukimą. Vokiečiai 
veltui stengiasi ten palaužti 
sovietų kontratakas. Stalin
grado mieste vyksta aršios 
kovos.

*
British Broadcast Corpo

ration pakartojo iš Vichy 
per radiją paduotą žinią, 
kad Stalingrado fronte vo
kiečių vadas fieldmaršalas 
Fedor von Bock pakeistas 
fieldmaršalu Emil Ritter 
von Loeb.

U. S. valstybės sekreto
rius Cordell Hull nepripažįs
ta vokiečių teisinimosi dėl 
amerikiečių areštavimo oku- 
puotoj Prancūzijos , daly. 
Anot U. S. ambasados Vichy 
mieste, vokiečiai suėmę dau
giau kaip 1,400 amerikiečių, 
vyrų ir moterų. » Dabar ten 
vokiečiai internuoja 1,780 
amerikiečių, kurių dalis se
niau buvo suimta.

Australų artilerija ir in- 
fanterija sukirto japonus 
Owen Stanley kalnuose, N. 
Gvinėjoj, ir pirmąjį kartą 
privertė priešą trauktis at
gal.

Kariniai stebėtojai Wash- 
ingtone yra nuomonės, kad, 
galimas daiktas, japonai tu
rės ateinančią žiemą pasi 
traukti iŠ Aleutian salų dėl 
nepakenčiamų šalčių. Kita 
priežaatia—^amerikiečiai ori
nėmis atakomis gali ten ja
ponus badu išmarinti.

Amerika turi
padėti Rusijai

TORONTO, Ont., rūgs. 30. 
—Čia kalbėjo laivyno depar
tamento asistentas Ralph A. 
Bard. Jis sakė, kad rusai ko
voje su naciais yra reikalin
gi didesnės paramos. Kiek
vienas amerikietis turi tai 
žinoti if visomis priemonė
mis rusus remti.

išklota tūkstančiai vokiečių, 
šiauriniam Stalingrado fron
to šone net dvi vokiečių di
vizijos sunaikintos.

Nuolatinėmis kovomis už- 
grūdenti rusai visur vokie
čius blaško. Jiems tenka net 
Leningrado fronte ir Kauke- 
ze.

Laikraštis Komsomol Prav 
da pareiškia, kad rusai visur 
turi kovų ir atakų iniciaty
vą ir todėl vokiečiams negai
li sektis.

Apturimomis iš frontų ži
niomis, nė vienoj ilgojo fron
to daly rusams nėra baimės. 
Nes vokiečiai visur ne tik 
atmušami, bet kai kur dar 
ir jų pozicijos įlaužiamos.

Varžomas guminiu 
batu vartojimas

WASHINGTON, rūgs. 30. 
— Office of Price Adminis
tration užšaldė pardavimą 
šešių rūšių vyrams skirtų 
guminių batų ir darbinių 
pusbačių (čeverykų). Pradė
jus ateinančiu pirmadieniu 
tie visi guminiai apavai bus 
racijonuojami. Bus leista 
tuos apavus įsigyti tik tiems 
darbininkams, kurie jų rei
kalingi, atsižvelgus į sveika
tingumą.

ZURICHAS, Šveicarija, 
rūgs. 30.—Iš Milano, Itali
joj, apturima žinių, kad ne
paprastai smarkus lietus su
kėlė potvynius šiaurinėj Ita
lijoj. Brenner perėjoj sulai
kytas judėjimas, nes užlietas 
geležinkelis.

LONDONAS.—Min. pirmi 
ninkas Churchill parlamente 
pareiškė, kad Dieppe (Pran
cūzijoj) atakose sąjunginin
kai prarado apie 50 nuošim
čių atakose dalyvavusios ka
riuomenės.

LONDONAS. — Mannhei- 
me, Vokietijoje, naciai su
šaudė 14 vokiečių, kurie bu
vo sudarę komunistų kuopą.

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos atstovų rūmai 70 
balsų prieš 59 nusprendė nu
traukti santykius su ašimi.

MASKVA.—Sovietai gavo 
žinių, kad rumunų kariuome
nė Odesoje išžudė apie 25,- 
000 rusų.

LONDONAS. — Reuteris 
praneša, kad Prahoj nužudys 
tas vienas Gestapo pareigū
nas.

- -
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
IS LltTUVIŲ KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKIM
Norima pratęsti jo veiklą . Lau rence pas kun. Pr.

Jurą

Rūgs. 23 d. instituto direk
torius nuvyko pas kitą žy
mų Naujosios Anglijos lie
tuvių vadą ir pasišventusį 
veikėją kun. Pr. Jurą į Law- 
rence. čia kaip ir pas kun. 
Vaitekūną ir pas kun. Va- 
tynčiūną direktoriui neteko 
ilgai kalbėti. Gerbiamas kun. 
Juras tuojau pasakė, kad 
jau senokai laikąs atidėjęs 
institutui šimtinę ir tik lau
kęs progos ją įteikti.

Kaip geram prietellui, ku
nigui Jurui direktorius pa
siskundė nemokąs ir nemė- 
giąs aukų rinkti. Labai nuo
širdus klebonas čia pat pa
reiškė, kad aukų rinkimu 
instituto direktorius ir ne
turįs būti apsunkintas, jis 
turįs tik knygeles spaudos 
leisti ir palaikyti kuo pla
tesnius santykius su kitų 
tautų panašiomis įstaigomis 
ir jų politikais, planuotojais.

Cambridge pas kun. Pr. 
Juškaitį instituto direktorių 
irgi jau Laukė $100.00. Ne
seniai atšventęs 25 m. j.Ubi* 
lieju gerb. kun. Juškaitis nuo 
senų jau laikų duosnia šit- 
džia gausiai šelpia tėvynės 
reikalus ir kultūros įstaigas.

Brocktone pas kun. J. 
švagždį direktorius irgi ne- 

j apsivylė: Ro kelių žodžių la
bai nuoširdus patriotas ir 
svetingas klebonas savo $100 
irgi pridėjo svarbiausiam šių 
laikų lietuviškam reikalui. 
Visiems gerbiamiems auko
tojams instituto direktorius 
taria giliausią padėką ir pa
garbos žodį.

Universitetuose

Rugsėjo antroje daly ins
tituto direktorius panaujino 
savo senas pažintis su kai 
kuriais Harvardo, Clarko ir 
Yale universitetų profeso
riais; tarėjo su jais labai 

įdomių ir vertingų pasitari
mų. Kai kurie Europos klau-> 
simų žinovai jau dabar iš 
savo universitetų dažnai šau 
kiami į Washingtoną įvai
riais reikalais patarti val
džios įstaigoms; iš jų bus 
sudarytas ekspertų kadras

Pagal esamus išteklius in
stitutas galėtų veikti tik iki 
Kalėdų. 24 tautos New Yor
ke turi panašias įstaigas ir 
joe žymia dalimi atlieka 
Post-War Planning arba po
karinio planavimo darbus. 
Lietuviams net labiau kaip 
kitoms tautoms reikia to
kios įstaigos New Yorke, nes 
Lietuvos laisvės reikalas yra 
netikroje padėty ir turės 
vesti nelengvą kovą dėl sa
vo ribų: dėl Vilniaus, dėl 
Mažosios Lietuvos. Tad ei
lė veikėjų susirūpino insti
tuto veiklą dar bent kuriam 
laikui pratęsti. Tuo tikslu 
instituto direktorius pradė
jo lankyti kai kuriuos žy
mesnius visuomenės vadus 
Naujoj Anglijoj.
V • *•**• • - • *-r.

Providence pas kun. 
Vaitekūną >

• - .I M-
. k ■ i •. » -ar v
Pirmiausia jis kreipėsi pas 

didelį patriotą ir veiklų ku
nigą Vaitekūną. Gerb. kie* 
bonaą tuojau patiesė šimtą 
dolerių ir taip įrašytas insti
tuto antruoju garbės nariu. 
(Seniau įrašytas kun. Ign. 
Valančiūnas iš Philadelphi- 
jos). Be to, kunigas klebo
nas pasikvietė pas save ke
letą savo parapijos žymes
nių veikėjų, kurie irgi įsira
šė instituto nariais rėmėjais 
ir paaukojo: Edvardas Cio- 
čys ir Aleksandras Vaitkū- 
nas po $10.00, O. Mazurke- 
vičienė ir Antanas Avižinis 
po $5.00. Tuo būdu Provi
dence parapija įteikė instf- 
tutui $130.00. Bet tai dar ne 
viskas. Kun. Vaitekūnas ir 
jo parapijos veikėjai yra vi
sa siela susirūpinę institu
to likimu ir jie žada paruoš
ti kokių parengimų ir pas
katinti savo draugijas, kad 
greitu laiku institutui suda
ryti dar bent $100.00 para
mos. Anksčiau gi kun. Vai
tekūnas išplatino daugiau 
100 instituto knygelių. Jam 
priklauso ypatingai karšta 
instituto padėka. Jei tokių 
nuoširdžių veikėjų būtų žy
miai daugiau, tai mūsų kul
tūros reikalai būtų gerai su
prasti if patemti.
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On Battle Front and Home Front

V. S. fl—ri Buk. —CbnrUty Columbtu [Ohio) Dispotch.

ir pokarinei taikos konfe-. retas lietuvis gali duoti tiks-
rencijai. Tad Liet. Kult. In
stituto santykiai su jais tu
ri nepaprastai didelės svar
bos Lietuvos reikalams, die 
santykiai nuolat plečiami ii 
gilinami ir pasikeičiama la
bai vertingomis idėjomis. 
Reikalų didumai pavaizduo
ti užteks čia prisiminti, kad 
per keletą pastarųjų mėne
sių buvo pašaukti iš univer
sitetų vien geografų 225. Tai 
vaizduoja kokiu kolosaliu 
mastu eina pasiruošimai ka
rui ir būsimai taikai, kai a- 
šies valstybės bus sumuš
tos.

Naujos knygos

Kaip žinoma, institutas iš
leido tris knygeles: Lithua- 
nian Situation, Baltoscandi- 
an Confederation (ši visa 
jau išparduota) ir Outline 
Htstory of Uthuanlan Lite
ratui.

Dabar spaudon atiduoda
ma. labai aktuali prof. A. 
Senn knygelė The Lithuani- 
an Language, kuri daugeliui 
išspręs sunkių ir įdomių 
klausimų apie lietuvių kal
bą. Bet kurį lietuvį svetim
taučiai juk neretai užklau
sia apie lietuvių kalbos vie
tą kitų kalbų šeimoje, apie 
jos kilmę ir santykius su ki
tomis kalbomis. Bet labai
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ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Ansodcrtion
OF CHICAGO .

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Beo. J. KAZANAUSKAS

, Sekretorius

COUNTRY
PSRCBNT- 

mllND 
KRCCNT

lių ir neklaidingų atsaky
mų svetimiesiems. Prof. A. 
Senno knygelė ne tik patar
naus visiems suinteresuo
tiems, bet sukels net sensa
ciją, atskleisdama daugeliui 
nuostabių lingvistinio moks 
lo paslapčių. Prašom įsidė
mėti į jos turinį:

I. Introduction. II. The 
Lithuanian Language Area 
III. Lithuanian Dialects. IV. 
Tbe Structure of the Lang
uage. V. The Baltic Langua- 
ges. VI. The Indo-European 
Family. VII. RelaiUonship 
Between Lithuanian and En
glish. VUL A Comparison 
of Lithuanian, Lettish, and 
Old Prussian. IX. Phonetic 
and Morphological Llthua- 
nian-Lettish Similarities. X. 
Differences between Lithua
nian and Lettish. XI. The 
Lithuanian L&nguage in the 

Sixteenth and Seventeen th 
Centuries. XII. Rei a t i o n s 
vvith Neighborlng Langua- 
ges. Bibliography. IILustra-

PRIVATlNftS 
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko 
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo iaukit sekančiai

DREXEL 3923

AMSUK08 LMTirtlŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso tsl 
Rtatdendjoa tel: BEVariy 8844

DR. T. DUNDULIS
gydytojas n chirurgas

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 8-8:30 P. 1 

Trečiadieniais pagal Satarti

Rea. 8868 Bo. Tahnto Ava 
Bet. M. OBOvekill 081)
Office tai HlMlook 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
Gydytojan a chirurgas

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis aasftnnB 
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGB0N.

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

tfoo S iki 4 ir nuo 8 iki 8 vaL vak
Nedėliomis pagal satarti 

Offiee taL YABds 4787 
Namų tel PROspeet lttč

TaL TARds 6881.
Baa: KRNVood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS DI CHIRURGAS 

Ofiso tai m Mį M 6:908:88
756 35th Street

rions: Lithuanian Dlalect 
Map; Prof. Jonas Jablons
kis; prof. Kazimieras Būga; 
The Relative Locations of 
the Indo-European Langua- 
ges about 1000 B. C. (Kny
gelė turės 48 pusi.).

Sekama paruošta knyga 
(apie 120 pusi.) apie svar
biausius Lietuvos ribų klau
simus yra prof. K. Pakšto 
“The Problem of the Lithu
anian Boundaries”. Jos turi
nys bus vėliau paskelbtas. 
Bet jai išleisti su tinkamais 
žemėlapiais reiktų apie $800. 
Sitų pinigų dabar institutas 
dar neturi. Tad tenka lauk
ti pakylant visuomenės dos
numą, kurs šiuo metu yra 
labai žemas.

Prof. Kazys Pakštas, 
Lietuvių Kultūrinio 
Instituto direktorius, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

DR. .VAITUSH, OPT.
LIETUVIS j

to metą praktikavimu
Jam garantavimas 

Optometrically Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlloj pagal sutarti. 
Daugely atsitikimų' akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Fben. TARDS 1373

DR. SELMA SODEIKA,
O. »•

AKIS ISTIRINEJA

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai. kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadieni® 
vakarais.

187 No. Marion Street 
Oak Park, IlUnois 

(Prie kampo Laka St)
Telephone: — EUCLID 908.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th AVK, Cicero, m 

TeL: Cieero 7881

TsL OANal 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2201 TVest Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 TVest 66th Place
TeL REPublio 7868

TaL OANal 0867.
Įsa. taL: PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B CHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street 
8608 Sa Ava

VALANDOS i U v. ryto iki 3 popiet 
6 iki 0 vai. vakare

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

MORE.

“Darbai parodo meilės jė- 
|” IGoethe).

AR ŽINAI, KAD —

Ellis F. Stenman iš Pigeon 
Cove, Mass., buvo pasistatęs 
namą ir jį įrengęs iš senų 
laikraščių. Tam tikslui jis 
sunaudojo 100,000 Bostono 
dienraščių. Sienos buvo pa
darytos iš lentų suklijuotų 
laikraščių, o įvairūs rakan
dai taip pat iš susuktų ir su
klijuotų į triubeles laikraš
čių.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

kampas 84th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 0 llri 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį I

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
8B METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių įtempimą. ..

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

OPTOMETRINTAI 
1801 So. Ashland Avenue

folefi
Kampas 18-tos 

i GANAU 0528, dricaųc 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:S0 a. m. Iki 8:10 p. m. 
Trečiad. lr šeštad. 9:80 a. m. 

Ik) T:08 d. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

01, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cennak Road 
Ofiso taL OANal 8846 

Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—8 
Seredoj pagal sutarti

: 7004 Sa. Falrftald Arenai 
Rea. taL: HEMloek 8160

Y< YABds

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANai 4706

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1013 Bo. Halsted Bt
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

i» pagal sutartį.
Sekmadimiau taipgi pagal sutarti 

Rea telefonas SEEIey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Katnp. 15tos gat ir 49th Ct 
OnSO VALANDOS: 

t iki 4 popiet 7 ild 9 vakara 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr. 6 iki 9 vak. 
Ponkt., Sežtad. 8:30 iki 9:30 vak

k, u ma.! Pažai Sutarimą

Bureau Of Religious Sta- 
tistics praneša, kad Ameri
koj užregistruota 213 skir
tingų religijų.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 757J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824 

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akinius 
atsako mingai už 
prieinamą

JOS F. BUDRIK
KKAI’TUVfJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
TARDS S0R8

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:90 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7l7l 
Nuo 8 vaL ryto iki S vaL kaadtea

Ofiso TaL ............ VIRglaia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Tel. MIDvray 2880 Chicago, I1L

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiao Tat: Yards 0094 
Rea. TaL: Kenwood 4300

VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis noo 10 ik 12 vai. dienų.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 8797 
Namų telefonas VIRginla 2421

B£MUXfi “DKALLGA”
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Ketvirtadienis, spalio 1,1942

PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo Viktoras Balanda

STRAIPSNIS 14 1 kos prezidentu ir panaikino
... juododžių vergiją. Bet kas

Amerikos pirmas preziden , . , ,, _ , i buvo pnes 100 metų, tas jautas yra buvęs George Wash-| Lincoln buy(J
■ngton. šis žmogus yra aka.-, vanotj8 Djevo ,okiais 
tomas tėvu šios šalies. Būt p . x .
prezidentu tokios sal.es, kaip. mok {ų tu() ,aįku
Amerika, yra skaitoma la-1 ,. T. .

• __ J__ J18 P8^8 PeF 8aVe
išsimokino advokatu ir bu
vo vienas garsiausių advo
katų vakarinėse valstybėse.

Dabar susipažinkime su 
šiokiu klausimu.

Klausimas. Kokios užduo
tys yra prezidento? (What 
does the executive branch 
do?)

Atsakymas: Prezidentas
prižiūri, kad įstatymai šaly 
būtų vykdomi. (The execu- 
tive branch sees that the 
laws are enforced). Jei atsa- 

, kytumėte: “e n f o r c e s the 
law”, tai irgi būtų ganėti
nas atsakymas.

Amerikos prezidentas yra 
tas Amerikos šaly, kas pir
mininkas draugijoj. Pirmi
ninkas draugijoj prižiūri, 
kad joj būtų tvarka. Taip 
pat įr Amerikos prezidentas 
prižiūri, kad būtų tvarka vi
soj Amerikoj. Tik preziden-

bai garbinga. Motina, kurios 
sūnus palieka prezidentu A- 
merikos, tuo labai didžiuo
jasi. Kartais sūnui tik užgi-1 
mus jau jo motinėlė vaizduo
jasi, kad jis bus Amerikos 
prezidentas. Prezidento vie
ta, nors ji yra garbinga, bet 
ir nepavydėtina. Ypatingai 
šiais laikais, kada Amerika 
yra įsivėlus į karą, preziden
to užduotys yra labai sun
kios. Ant jo pečių guli labai 
didelė ir sunki atsakomybė. 
Tik galime būti Dievui dė
kingi, kad šiuo tarpu, asme
ny Roosevelto, mes turime 
dorą, teisingą, nepalaužia
mos valios vyrą. Silpnava
lis šioj vietoj tuojau pas
kęstų, o šalis atsidurtų blo
gam padėjime.

Amerikos prezidentu gali 
palikti bile pilietis, kurs y- 
ra Amerikoj gimęs, Ameri
koj naturalizuotas pilietis 
gali būti išrinktas ir teisė
tai užimti visas kitas val
džios vietas, tik negali už
imti prezidento vietos. Kad 
būti Amerikos prezidentu, 
pilietis turi būti 35 metų am
žiaus ir Amerikoj gimęs.

Kad palikti Amerikos pre
zidentu, kad būti geru pre
zidentu, žmogus turi būti 
doras, darbštus, teisingas ir 
privalo turėti daug ambici
jos. Ambicija prezidentui rei 
kalinga ir didelė ambicija. ' 
Nes prezidento vieta tarpe' 
130,000,000 gyventojų yra 
tik viena. Tai tokios daugy
bės žmonių tarpe likti išrink
tam į prezidentus reikia 
daug pastangų, ambicijos.

Iš lietuvių tarpo niekados 
nėra buvę Amerikos prezi
dento. Gal iš lietuvių tarpo 
nieks net nesvajoja būti A- 
meriko3 prezidentu, bet ne
reiškia, kad tai nėra galimy
bės. Turime tik savo vaikus 
leisti į mokslus, o gali atei
ti tokia proga, kad ir mūs 
tautietis paliks Amerikos 
prezidentu.

Amerikoj yra buvęs atsi
tikimas, kad 16 prezidentas 
'Abraham Lincoln, žmogus 
tik 6 mėnesius buvo įėjęs į 
mokyklą. Jis paliko Ameri-

'UJkūi'lfoufiuif'UJiik

WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficlent short 
range weapon« used by U. S. Fight- 
ing forces. It ls eflective at rangės 
up to 2,000 yards and flres about 
600 forty-flve callber bullets per 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thlrty-caliber ma
chine gun costa approxlmately $900. 
Our flghtlng forces need thousands 
of these rapld-flre guns. Even a 
■mali town or communlty can buy 
many of them by unltlng ln the pur- 
Chase of War Bonds. At least ten 
percent of your lncome in War 
Bonds every pay day wlll do the 
trlck. Ų. J, Trttnrj Difartiunl

IŠ KOVŲ STALINGRADO GATVĖSE

Sovietų kulkosvaidininkai pasislėpę už namų sienų, atkakliai ginasi nuo vo
kiečių, kurie nuolatoFpuola7Toks_rusų^did vyriškumas duoda vilties, kad naciai Sta
lingrado nepaims. Ne.tik nepaims, bet dar patys bus sumušti. (Federated Picture).

kabineto nariai prezidentui Streikams plintant Chicago
duoda patarimus. Preziden
tas taip pat yra vyriausias 
vadas laivyno ir armijos. 
Jeigu kas nenorėtų pildyti 
teisės, tai prezidentas turi 
teisę pavartoti ginkluotą jė
gą. Reikalui prisiėjus jis ir 
pavartoja.

Kada pietinės valstybės 
norėjo atsitraukti iš Ameri
kos Federacijos, prezidentas

tas turi daug pagelbininkų. Lincolnas ginklu privertė 
Jis turi savo kabinetą. Tie (jas pasilikti Federacijoj

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ĄNTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

(įsteigta 1880 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

2BNKLA1
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

SI firma virt 50 m. tos 
pačios šeimos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

Workmanship and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE S AVTNG!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
ot Oaussnere*.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy SL 
Tel. REPubiic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm- 9-8 vaL

Mnmber of the Llthnanlan
MODERNI Yivtdln* PARODA: 
4535 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

mieste, prezidentas Clevelan- 
das atsiuntė Amerikos ka
riuomenę streikams numal
šinti. Amerikos prezidentas, 
būdamas galva ginkluotos 
jėgos, turi galę savo ranko
se priversti, kad neklauža
dos jo klausytų.

Anglai jaučias
laimingi po sunkia 
karo našta

KANSAS CITY, Kansas, 
rūgs. 30. — Iš Anglijos čia 
atvyko Miss Barbara Ward, 
“London Weekly Economist” 
redaktorė. Atvyko sakyti kai 
bą nacionalinėj Katalikų
Labdarybių konferencijbj.

' ■ t * * ■
Miss Ward pareiškia, kad 

amerikiečiams karas yra ne
paprastas dalykas ir kaip 
maudininkas bijosi įšokti į 
šaltą vandenį ir negali prisi
rengti įšokimui. “Nebijoki
te,” sako Miss Ward.

Anot jos, anglai taip pat 
iš pradžių abejojo, šiandien 
jie jaučiasi laimingi po sun
kia karo našta. Karas atėjo

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

JOHN F. EUDEIKIS

LailoM Direktorių
AnUBANCn Dfemų Ir BTaM|

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 7 741-1742
4441 ROCTH rAIBFIKLD 4VKNCB 

ToL LAFayetto 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

■i

EVIKYIOIIY

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS I
J

ir nueis. Ko čia bijoti ir ai
manuoti.

30.

Turi būt sparčiau, 
daugiau dirbama

WASHINGTON, rūgs.
—Karo gamybos boardo pir-, 
mininkas Donald M. Nelson 
pareiškia, kad rugpiūčio mė
nesį 8 nuošimčiais daugiau 
municijos pagaminta, negu 
liepos mėnesį. Jis sako, kad 
to per maža. Laukta, kad 
gamyba pakils mažiausia 
iki 14 nuošimčių.

Nelson sako, kad reikia 
skubiau ir daugiau visko ga
minti, nes kitaip bus susi
durta su krize atsilikusioje 
karo gamyboje. J

t. ■ - (
SKELBKITCS “DRAUGE”

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

3

‘ ............................ .........................

CLASSIFIED ADS
DIE MAKER

PRIE WA8HER IR KITŲ MAŽŲ 
Stamping Dies.

Pageidaujame vyrą auvlrė 50 metų 
sepumo, su plačiu patyrimu. 

Boul. 5111. 540 W. 35th St.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED
AD VERTI 81 NG DEPARTMENT 

127 Mo. Dearborn Street
Tek: RANdolnh 0488-0480

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERY8 reikalingos, patyrusios
HELP WANTED — VYRAI prie skudurių išskirstymo. Kreipki

tės J —
KAY SALVAGE COMPANY 

47S6 W. Iowt Street
GRINDERS 

FOUNDRY HELP
Tiktai Amerikos piliečiai lai atsi
šaukia.
PETTIBONE MULLIKEN CJpRP. 

4710 W. Dlvision Street

HANDY MAN — 40 iki 60 metų 
senumo — patyręs prie prižiūrėjimo 
low pressure boilerio su stokeriu. 
Taipgi prie abelnų apžiūrėjimo dar
bų

NEW CITY TRON WORKS 
5401 S. VVestern

BINDERY HELP WANTED
‘i Vaikinai 18 metų ir suvirš atsišau

kite 6-tame aukšte sekančioj vietoj:
BROCK and RANKI N 

619 So. Ijt Šalie Street

VYRAI REIKALINGI
Išmokinsime prie darbų, su geru už
mokesčiu. Alga mokama ir laike 
mokinimo. 100% karės produkcija. 
Kreipkitės } —

2743 WEST 36th PLACE
REIKALINGI VYRAI. 30 Iki 50 me
tų senumo, dirbti popleros baksu iš- 
dirbimo dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite J —

2455 S. ROCKWELL STREET

MACHINISTAI — All around maši
nistai ir lathe hands reikalingi. Tu
ri turėti savo Įrankius.

SASGEN DERRICK COMPANY 
3101 W. Grand Avenue

CARINET MAKERS reikalingi. Pa
stovūs darbai, gera užmokestis. At
sišaukite j —

2041 W. CHVRCHILL

TOOL GRINDERS
Patyrę prie visokių rūšių Lathes, 
Tools ir Cutters. Atsišaukite tarp 
8-tos valandos ryto ir 5-tos valan
dos popiet.
PIONEER GEN-E MOTORS 

5841 W. Dickens
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORIAI, «B. & S.
100% KARES DARBAI 

Set-up patyrimas pagelblngas, bet 
nebūtinai reikalingas. Aukščiausia
mokestis skiriama pagal gabumą. 

CROWN SCREW * MFG. CO.
2026 S. VVabash Tel. VIC. 5514
MAŠINISTAI — taipgi ir TOOL ii ' AGENTAS reikalingas Roseland k»- 
DIE MAKERS reikalingi dirbti De- lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
fense dirbtuvėje. Aukščiausia, užmo- . lAnešioti skaitytojams laikrašč.ua. Pi- 
keatis. pastovūs darbai. I nlglnls atlyginimas labvl geras. At-

HARRISON SHEET STEEL CO. naklc^Ave°lu*
4718 W. Fiftli Avėnrne 2834 8°- Oaklcy Ave., Ch.cago, Ilk,

MATRASŲ IŠDIRBĖJAI — puiki I — 
proga patyruslems sofa, bed arm : 
UPHOLSTERERS ir hand stltch ! 
matrasų išdlrbėjams. Gera užmokes- 

----- 'titts, pastovūs darbai* Pašaukite 
PORTSMOOTH 6226, Tuojaus

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS d
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8351 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1648 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SS19 I.ITCANIC* AVE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th OT. 
2314 WE8T 2Srd PLACE

MERGINOS DIRBTI’VejE — 18-S5 
Lengvas ir Svarus darbas. 40 centų 
} valandų. Greitas jsidlrblmas į ge
resnius darbus. Kreipkitės j —
O. J. AIGNER CO.. 508 8. Jcttemm

100 MOTERŲ REIKALINGA
Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
nimo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Atsineškite gimimo liūdljimus. sočiai 
security kortelę ar pilietybės po
pieras.

DRYDEN RUBBER OO. 
1014 So. Klldare Avenue

PICKERS lr SORTERS prie leng
vų Defense darbų. Dienomis ir nak
timis shiftal. Atsišaukite tarp 9 ,r 
11-tos valandos ryte.

P. D. PARKAM & CO.
4940 W. Flournoy St.

MERGINA REIKALINGA prie ge
neralinio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuvių kalbos. Darbas pa
stovus. Pašaukite telefonu: —

LAPAYETTE 824C •

PARDAVĖJOS 
Patyrimas nereikalinga. Atsišaukite 
sekančiai — «nx

F. W. WOOLWGRTH CO. 
2700 W. Dlvision Street

REIKIA MOTERŲ PAKAVIMUI 
mirkytų silkių, ne senesnių kaip 55 
metų amžiaus.. Atsišaukite j —

BEN8ON FlSH CO., INC.
652 W. Randolph Street

MERGINOS REIKALINGOS
Segstyti karielius ir prie karielių 
assembly darbų. 5 dienos j savaitę; 
patyrimas pageidaujamas.

EISEMAN and CO.
23 So. Franklin SL

PARDAVIM7T KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. labai gert {rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValter Nutovr. 2200 W. 37th Sk, 
Chicago, Iii.. tek LAFayette 6098.

PARSIDUODA — 5 kambarių medi
nis namas. Lotas yra 60x125 pėdų. 
Netoli Lietuvių bažnyčios, mokyklos 
ir parko. Prieinama kaina. Kreip
kitės prie savininko —

7202 S. FAIRFIELD AVENUE

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1IAA-M

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
< ■

< Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trtimpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamo*. ,

Entered as aecond-Class Matter March SI. 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pas mus ir kitur
Pažvelgus.į šią savaitę įvykstančios Chicagoje Natio- 

Fraternal Congress of America programą ir daly
vių sąstatą, prieini prie išvados, kad fraternalinės ap
draudos sąjūdžio atžvilgiu mes, lietuviai, vis tik dar
toli esame atsilikę.

Mes esame atsilikę ne turimų fraternalinių organi
zacijų (susivienymų) tvarka, moderniškumu. bet jų na
rių skaičiumi.

Mūsų susivienymai (ypač Lietuvių R. K. Susivieny
mas Amerikoj ir A. L. R. K. Moterų Sąjunga) yra mo
derniškai ir tvarkingai vedami. Apdraudos ir pašalpos 
ligoje atžvilgiu jie yra taip geri, stiprūs ir saugūs, kaip 
ir bet kokia kita kitataučių tos rūšies organizacija. Mo

kesčių lentelės yra moksliškai sutvarkytos ir praktiš- 
i prie gyvenimo pritaikintos. Jie, kaip ir visų kitų 

nių grupių susivienymai arba bendrosios tos rū- 
organizacijos, yra griežčiausioje valdžios kontro

le ir priežiūroje.

Lietuvių susivienymai, visi be išimties, gali tik skųs- 
tuo, kad plačioji visuomenė nepakankamai dėmesio

juos kreipia.
Dažnai, tiesa, deklamuojame, kad reikia, būti organi

zuotais, reikia viau kuo remti savas organizacijas, rei
kia jas auginti ir nariais ir tūriai ir tuo stiprinti orga- 

otąjį lietuvių sąjūdį, tačiau daugelio mūsų žodžiai
ilieka tušti, kai reikia praktišku būdu tą mūsų są- 

dį padidinti. Milžiniška lietuvių dauguma savo vai- 
apdraudžla kitataučių vienokiose ar kitokiose ap- 
dos organizacijose ar kompanijose, kuomet pui-

ausiai galėtų tą padaryti lietuviškoje katalikiškoje
organizacijoje.

Juk čia yra aiškus nesąmoningumo reiškinys, kuris 
dideliu viso mūsų visuomeninio veikimo stabdžiu.

Sąmoningas lietuvis katalikas, ir be pašalinių para- 
ų, pats turi ieškoti tokių organizacijų savo vai- 

>, kur jie galėtų ne tik medžiaginiu, bet fr tautiniu
, pagaliau, religiniu atžvilgiu juos apdrausti.
Savo Susivienymą (LRKSA) turime išauginti tokiu, •

jis ir tautiniai ir religiniai pasidarytų Amerikos 
vių katalikų tvirtove, kad mūsų vaikai juo didžiuo-

, kad jie čia rastų plačią dirvą ir tinkamas priemo- 
'savo veiklai, kad LRKSA būtų lietuvių jaunosioms

» tuo keliu, kuriuo eidamos jos prasimuštų į 
rikos gyvenimo viršūnes ir turėtų galimumų į pa- 
padanges iškelti garbingąjį mūsų tautos vardą.

Džiugu, kad LRKSA vykdomoji taryba arba centro 
lyba, kaip pastebėjome iš jo laikraščio “Garso”, 
uoja naujiems nariams prirašyti didesnį vajų. Rei- 
manyti, kad planuojamu vajum bus sudominta vi- 

mūsų visuomenė.
Pastebint, kad kitos tautinės grupės dešimtimis tuks

iu narių prirašo vienų metų bėgyje, kyla klausi- 
kodėl mes vis dar tebesnaudžiame, kodėl mes vis 

nepasijudiname padaryti bent dalį to, ką kitos tau-
padaro.

Prieš keletą dienų teko susitikti su keletą Amerikos 
egų veikėjų, kurie nusiskundė, kad “permažai” te- 

iję ligšiol nuveikti renkant pašalpą nacių pavergtai 
egijai.

— Tai kiek surinkote?
— Apie septynis šimtus tūkstančių dolerių pinigais 
už apie tris šimtus tūkstančių dolerių drabužių.
Tai toks buvo atsakymas į šiuos žodžius rašančio

usimus.
Ir tai, svarbu pastebėti, tą pinigų sumą didelę dau- 

ą sudėjo patys norvegai.
pasiteiravus apie Amerikos norvegų visuomeninę veik- 

sužinota, kad ji yra gyva ir plati, nes nuo seniai 
i stiprias fraternalines apdraudos ir kultūrines or- 
izacijas. Pas juos įsigyveno tradicija — jei orga- 
cija buvo gera tėvui ir motinai, turi būti gera sū-

nui ir dukteriai. Už tat norvegų jau kelinta Amerikoj 
gimusi kalta priklauso jų tautinėms organizacijoms, 
už tat jie trumpu laiku savo tėvų kraštui tiek daug ge
ro galėjo nuveikti. Ir tie veikėjai, su kuriais teko kal
bėtis, ne ateiviai ir ne ateivių vaikai, bet jau prie tre
čios Amerikoje gimusių norvegų kartos priklauso.

Tai yra puikus* pavyzdys, ką reiškia organizuotumas, 
ką reiškia Jaunąsias kartas įtraukti ir palaikyti savo
se organizacijose. '

Tik labiau apsidairykime aplinkui, panašių pavyz
džių ir daugiau surasime. Tie pavyzdžiai ir mus labiau 
teįjudina.

Anglijos premjero žodis
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Winston Churchill, Didžiosios Britanijos premieras, 
savo kalboj, pasakytoj prieš pora dienų Anglijos par
lamente, griežčiausiu būdu pasmerkė agitaciją už ant
rąjį frontą Europos vakaruose. Jisai rimtai nurodė, kad 
visokia spekuliacija kur ir kada atidaryti antrąjį karo 
frontą Europoje yra pavojinga ir kenksminga jungtinių 
tautų karo tikslams.

Manoma,,kad taip kalbėdamas Didžiosios Britanijos 
vyriausybės galva p. Churchill turėjo galvoje ne tiki 
Anglijos ir Amerikos komunistų vedamą lahai nerim
tą ir kenksmingą agitaciją už antrąjį frontą, bet taip 
pat sensacijų ir populerumo ieškotoją Wendell Willkie, 
kuris puotaudamas su Stalinu Maskvoje antrojo fron
to klausimą “rišo” ir “išrišo”.

Mes keliais atvejais jau rašėme, kad komunistų ve
damoji agitacija ir visoks kurstymas dėl antrojo fron
to yra reiškimas nepasitikėjimo vyriausiems karo va
dams Prezidentui Rooseveltui ir Premierui ChurchiUiui.

Ne kas kitas, bet tik jie, į kurių rankas suplaukia 
smulkmeniškiausios žinios iš karo frontų, kurie savo 
patarėjais turi geriausius mili tarinius ekspertus ir stra
tegus, nustatys kada ir kur pradėti antrąjį frontą. Kas 
būtų, jei karo eigą pradėtų nustatinėti ne vyriausybių 
galvos, ne militariniai ekspertai, bet bačkiniai komu
nistų agitatoriai arba kiti daug maž jiems panašūs 
tipai, kurie apie militarinius dalykus visai nieko nenu
simano.

Visiems sveikai galvojantiems žmonėms turi būti aiš
kiai žinoma, kad naujas frontas Europos vakaruose 
turės būti atidarytas. Be to Vokietijos naciai nugalėti 
nebus galima. Tačiau šiam žygiui nustatyti laiką ir 
vietą palikime jungtinių tautų vyriausybėms ir karo 
vadovybei. Tai yra jų reikalas. vKi'tf ' n

Po svietą pasidairius
Per pirmąjį pasaulinį ką

rą, Amerike žmonės labai 
sirgo flu. Dabar, per šį ka
rą, serga tiktai balšavikai 
ir ne flu, ale kita epidemija 
— fašistine pliurza. Jie taip 
apimti tos epidemijos, kad 
kur tik eina, ką tik jų akys 
ne raudonai mato — viskas 
jiems fašistai, pro fašistai, 
hitlerininkai ir kitokie. 
Jiems New York ateitas fa
šistinis dėl to, kad jų kan
didatus išbraukė iš rinkimų 
sąrašo. Jiems Amerikos Le
gijonas pro naziškas dėl to, 
kad savo suvažiavime reika 
lavo, jog Dies Komitetas, 
kuris tyrinėja fašistinę ir 
komunistinnę veiklą Ameri 
koje, būtų ir toliau palaiko
mas. Jei nebijotų, jie net

patį prezidentą Rooseveltą 
apšauktų pro nazių dėl to, 
kad jis neatidaro antro 
fronto.

Išrandami visokie pabūk
lai, visokios dujos, visokios 
liekarstvos visokioms kvara 
boms gydyti. Ar gi jau 
nieks neišras liekarstų, ku
riomis būtų gydomi Ijalšavi 
kai nuo fašistinės pliurzos?

Čikagos ruskių gazietos 
vienas redaktorių Abekas 
sako važiuoja į Rytus su 
ilgu prakalbų mašrutu. Su
žinojęs tai vienas , didelis 
stikintojas už antrą frontą 
pasakė:

Čikagoj daug yra defense 
fabrikų. Neturėdamas ką 
veikti Abekas turėtų eiti į 
vieną tų fabrikų, kad dau
giau prikalus ginklų an
tram frontui, o ne važinėti, 
kaip koks ponelis, ir žmo
nes mulkinti.

į

SPAUDOS APŽVALGA
Tiesos žodis vietos komunistams ir Maskvai

Prieš keletą dienų New Yorke huvo komunistų de
monstracija už antrąjį frontą. Kalbėjo komunistų “ka
ralius”, pasų kias tuo to jas Bzowderis ir kiti. Apie tą 
demonstraciją rašydamas didysis* dienraštis “The New 
York Times” štai ką pasako (“Naujienų” vertimas):

“Žiopliausias reginys'(the silliest spectacle), kokio 

mes seniai nesame matę, buvo tas, kad komunistai, 
kurie iki pereitųjų metų birželio 22 d. kaip įmany
dami stengėsi pakenkti krašto apsiginklavimui ir į- 
smeigti peilį į nugarą Britanijai, dabar laikė masinį 
mitingą Union Sąuare aikštėje ir reikalavo, kad Jung
tinių Tautų karo strategija būtų pakeista pagal par
tijos liniją. Niekas jų neklauso. Niekas jais nebepa- 
sitiki”.

Be to, tas pats dienraštis “The New York Times” 
vis tik išdrįso pasakyti tiesos žodį ir Maskvai, kuri sa
vo agentus Anglijoj ir Amerikoj sukurstė vesti nerim
tą ir net kenksmingą agitaciją. Times sako:

“Į rusų reikalavimus tenka atsakyti aiškia kalba. 
Mūsų uždavipys šiame kare nėra gelbėti Rusiją. Ru
sija kariauja ne tam, kad išgelbėtų mus. Ji nemėgino 
gelbėti Norvegijos, Danijos, Belgijos, Olandijos arba 
Prancūzijos 1940 m. Ji piršto nepajudino, kuomet grę
sė pavojus, kad įvyks (nacių) įsiveržimas į Britaniją...

“...Savisauga yra pirmutinis jos įstatymas, taip pat 
kaip ir mūsų. Savisauga sako jai, kad ji neprivalo 
rizikuoti pražudyti daugiau, negu kad ji laimėtų, leis
dama mums vartoti Sibiro bazes prieš Japoniją, nors 
šituo keliu būtų, gal, sutaupyti tūkstančiai Amerikos 
gyvasčių ir bilionai Amerikos dolerių. Savisauga dik
tuoja mums ir Britanijai, kad mes neprivalome bergž
džiai paaukoti pusę miliono kareivių tiktai dėl *to, 
kad mes labai gėrimės narsiais Stalingrado gynėjais”, 

die žodžiai, suprantama, nepatiks komunistų “svie
tui”. Bimba au Andruliu turėtų tuojau pasirūpinti “The 
New York Times” redaktorių apšaukti pro-naciu ir ki
tus žygius padaryti, kad kitą kartą tas redaktorius ne- 
beišdrįstų taip atvirai kalbėti apie komunistų demago

gus. •_____________

Fraternalinių organizacijų 
sąjūdis Amerikoje yra pla
tus ir stiprus.

Kai kurios tų organizaci
jų turi šimtus tūkstančių na
rių ir ižde didelius kapita
lus. v

Yra ir paskirų tautinių 
grupių, turinčių labai daug 
narių ir stambias pinigų su
mas.

Lenkai, slavokai, Čekai y- 
pač daug dėmesio kreipia į 
savo susivienymus ir, dėl to, 
jie "yra stiprūs, turtingi.

Lietuvių tarpe fraternaliz-
mo idėja visada buvo gyva.

Tai matome iš daugybės 
lokalinių pašalpinių draugi
jų, prisisteigusių įvairiuose 
lietuviais apgyventuose mie
stuose ir miesteliuose.'

Tiesa, tasai sąjūdis mūsų 
tarpe nėjo planingai, jis ne
si taikė prie progresuojančių 
fraternalių apdraudos orga
nizacijų, tačiau tai rodė mū
sų norą rūpintis savo arti
mu, reikale vieni kitiems pa
dėti.

Lietuvių katalikų susiskal 
dymas į daugybę lokalinių 
draugijų, draugijėlių, nori
me ar nenorime, bet turime 
pripažinti, gerokai sutrukdė 
išaugti Lietuvių R. K. Su- 
sivienymui Amerikoje tokiu, 
kokiu jis galėjo išaugti.

LRKSA, tiesa, šiandien y- 
ra gausingiausia mūsų ffa- 
ternalinė organizacija, tu
rinti virš vienuolikos tūks
tančių narių, virs pusantro 
milijono dolerių ižde.

Tai, rodos, daug.
Bet atsižvelgiant į mūsų 

skaičių, LRKSA galėtų būti 
bent dešimteriopai gausin- 
gesnis.

Šias kelias mintis apie LR 
KSA čia patiekiame dėl to, 
kad šiandien Chicagoje yra 
jo gabus ir veiklus sekreto
rius V i n e & s T. Kvietkus- 
Kvietkauskas ir dalyvauja 
National Fraternal Congress 
of America konvencijoj Mor- 
rison viešbuty, atlieka kai 
kuriuos svarbius reikalus su 
Illinois apdraudos komisio- 
nierium ir tariasi su Sus-mo 
pirmininku.

Kas norėtų detaliai suži
noti, kaip didelis yra frater- 
nilizmo judėjimas Ameriko
je, teaplanko bent vieną NF 
CA konvencijos posėdį.

Vis tik ir mums jau lai
kas daugiau dėmesio kreip
ti į didįjį ir kilnųjį frater- 
nalizmo judėjimą.

Jurgis Butikas nuėjęs 
šunų štorą dera šunį.

— Aš noriu, kad šuo bū
tų labai piktas, pikčiausias 
už visus kitus, tikras namų 
sargas, — sako Butikas par 
davėjui.z

— Na, o kur padėjai tą 
šunį, kurį prieš mėnesį pir
kai? — paklausė pardavė
jas. — Ans taip pat buvo 
labai piktas.

— Vagys pavogė, — atsa 
kė Butikas.

Priežodžiai
Balsas iš burnos išėjęs ne

besugrįžta.
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Nuotykiai iš gyvenimo lietuvio 
barzdoto vyskupo

- Vysk. Bučiui - 70 metų. - Slaptas 
lietuviškas veikimas. - kaip Būčys 
"atakavo" Jaunių. - Mokslinimo 
nuolankumas. - Kodėl Vysk. Bara
nauskas neleido Bučio į Prūsus re-

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcTier Avė., Chioago

B

daguoti laikraštį.
— Gyvenimas kaip upė; j 

žmonės kaip lašai; jis vi
suomet tas pats, jie nuolat 
keičiasi. Bet vandens lašai 
negyvi ir vienaip maži visi, 
o žmonės gyvi ir juose pa- 
sitaiko nepaprastai stambių 
asmenų. Apie tuos ir jų dar 
bus rašo istorija, — tai vy
skupo Pranciškaus Bučio 
žodžiai parašyti 1936 m. 
“Žemaičių Prieteliuje”. šian 
dieną juos taikome jam pa
čiam, jis yra tas stambusis

Rašmuo, kurį šiandien prisi
mename pagerbdami jo di
delius darbus jo 70 metų 
amžiaus sukaktį minėdami.

Slaptą draugijėlė 
seminarijoje

Tasai didysis lietuvis gi
mė 1872 metų rugp. 20 d. 
Kudirkos Naumiesty. Šeše
rius metus pasimokinęs Ma- 

^rijampolės gimnazijos stojo 
SRį Seinų kunigų seminariją. 

Jau čia prasidėjo jo visuo
meninis ir plunksnos dar
bas. Čia jisai įstojo į slaptą 
lietuvių klierikų draugijėlę, 
kurios nariai slaptą nakti
mis turėdavo lietuvių kal
bos pamokas, skaitydavo 
lietuviškas paskaitas. Viena 
iš tokių Bučio paskaitų la
bai patiko draugams, jie pa
tarė jam rašyti į lietuviš
kus laikraščius iš čia prasi
dėjo jo bendradarbiavimas 

^Tilžėje ėjusiame “Ūkinin
ke”, Kudirkos “Varpe”, vė
liau “Vilniaus Žiniose” ir tt. 
Kaip seiniečjų delegatas 
Būčys važinėjo net į Kauno 
seminariją žadinti lietuvių 
klierikų prie slapto lietuviš
ko veikimo.
Užsieny

Baigęs seminariją, o vė
liau Petrapilio dvasinę aka
demiją. \ .

1809. III. 25 įšvęstas ku- 
™nigu dar ryžosi siekti auk

štesnių mokslų ir išvyko į 
Šveicariją, kur Friburgo 
u tete gavo1 mokslo daktaro 
laipsnį. Dar ' seminarijoje 
dainuotos lietuviškos dai
nos, klierikų turėtas lietu
viškas knyginėliš jį 
išugdę geru patriotu, taigi 
ir į Šveicariją nuvykęs sto
jo į lietuvių “Rūtos” drau- 
g.ją, kur buvo tarytumei 
jos siela. Lenkai norėdami 
Friburgo lietuvius įtraukti į 

tsavo sukurį, kartą pasikvie
tė į pasitarimą. Lietuviai 
parinko Bučį. Norėdami su
daryti ypatingas aplinky
bes, lenkai pasikvietė lietu
vių atstovą stud. Būčį į sa
vo pilį šalia Ciuriko ežero 
ir čia įvedę į tamsų kamba
rį šnekino lietuvį prisidėti, 
žadėdami geras vietas per 
savo rėmėjus išrūpinti. Ta
čiau jokie pažadai Būčio ne
įtraukė į lenkį bučį.

I

Norėjo leisti
laikraštį Tilžėje

Baigęs aukštuosius mo
kslus neužilgo buvo pakvies 
tas profesoriumi į Petrapi
lio dvasinę akademiją. Tie
są sakant, grįžęs iš Šveica
rijos, Būčys, norėjo vykti į 
Tilžę ir pradėti leisti lietu
vių katalikų laikraštį, tam 
darbui rengdamasis jis ir 
užsienin studijuoti važiavo. 
Tačiau vysk. Baranauskas 
nesutiko, nes tokį darbą pra 
dėjus rusai jam niekada ne
būtų leidę grįžti į Lietuvą, 
o vyskupas nenorėjo nusto
ti gabaus kunigo. Profeso
riaudamas akademijoje dar
bavosi lietuviškose draugi j o 
se ir rašė į lietuviškus lai
kraščius. Jisai ypatingu bū
du prisidėjo^ prie panaikini
mo draudimo lietuviškos 
3paudos: daugelis pačių ru
sų ragino Vidaus reikalų 
ministerį atšaukti lietu
viams spaudos draudimą. 
Ministras vis delsė. Kad tą 
reikalą nustumt į tolimesnę 
ateitį, ministras sugalvojo 
tokią nepaprastą priemonę: 
jisai žinojo, kad lietuvis 
Jaunius neatsako į jokius 
'.aiškus, taigi jis ir liepė sa
vo sekretoriui rašyti laišką 
Jauniui, užklausiant jo nuo
monės, tikėdamasis, kad tas 
kalbininkas neatsakys ir vi
sas reikalas kuriam laikui 
bus pamirštas. Bet čia mi
nisterio planas sumaišė Bū
čys. Jisai sužinojo apie šį 
svarbų laišką, sužinojo, kad 
Jaunius atsakymo neduoda 
ir pats nuvyko pas jį. Bet 
Jaunius nieko neįleisdavo. 
Tada Būčys paselino, kada 
tarnas neš pietus, įsiveržė į 
jo kambarį. Jaunius teisi
nosi, kad atsakymo negalįs 
rašyti, nes skaudanti koja. 
Būčys jį ragino, sakydamas, 
kad ne gi koja, o ranka ra
šysiąs, Jaunius sykį svečią 
priėmęs, jo greit neišleisda
vo, tai ir Būčys, vėliau pa
dedamas prof. Matulevičiaus 
ir Jakšto, išgavo iš Jauniaus 
raštą ir pats išsiuntė minis
terijai. Po dviejų mėnesių 
spaudos draud'mas buvo 
atšauktas... Būčys rūpinosi 
ir garsiojo mūsų kalbininko 
— Būgos mokslu, jam iš ka 
talikų fondų išgaudamas sti 
pendiją po 40 rublių mėne
siui.

Profesorių pristato
patarnauti

Būčys savo gabumais ir 
taktu buvo nusipelnęs Pet- 
rapilos Akademijos inspek
toriaus vietą, kaikurį laiką 
net pats vadovaudamas šiai 
aukštai įstaigai, tačiau tik
ruoju jos rektoriumi nebuvo 
išrinktas vien dėl lenkų už
sispyrimo, kad tai ne jų

tautos žmogus. Nors ir bū
damas taip aukšto mokslo 
ir eidamas tokias pareigas, 

i jis buvo labai nuolankus. Tą 
parodo šis atsitikimas, ku- 

'rio tikrumą patvirtino man 
viename pasikalbėjime pat
sai vysk. Būčys: kartą jisai 
iš akademijos buvo parva
žiavęs į Lietuvą. Nuvyko į 
bažnyčią. Buvo kažkokios 
iškilmės ir kunigas kurs jas 
tvarkė, pamatęs prof. Būčį, 
pamanė kad tai koks klieri
kas (Būčys mažo ūgio) ir 
pasakė, kad jis- turįs žvake 
eiti patarnauti prie alto
riaus (pabūti akolitu). Bū
čys nieko nesakydamas iš
pildė, ko iš jo- norėjo. Koks 
visų buvo nusebimas, kai su 
žinojo, kad tai Petrapilio 
dvasinės akademijos profeso 
rius.

! Būčys labai veikliai daly
vavo Vilniaus seime 1905 
metais ir buvo išrinktas į 
prezidiumą. Vėliau jisai bu
vo vienas iš kūrėjų tos gar
sios krikšp. demokratų pro
gramos, kurioje buvo siekia 
ma laisvės Lietuvos žmo
nėms, žemės reformos ir ki 
tų svarbių pagerinimų Lie
tuvos valstiečiams ir darbi
ninkijai.
Uaiversiteto rektorius

Karo metu būsimajam 
vysk. Bučiui teko Rusijoje 
žiemą gyventi nekūrentame 
bute ir todėl atsidūrė li- 

I goninė je. Nuo 1916 metų iki 
.1921 metų kun. Būčys buvo 
Amerikoje ir čionai redaga
vo “Draugą”, važinėjo su 
paskaitomis, dirbo parapi
jos darbą Sheboygane ir 
Waukegane. Dar Ir dabar jį 
mielai prisimena parapijie
čiai. Grįžęs į Lietuvą buvo 
pakviestas Lietuvos Univer 
sitetan profesoriauti. Kaip 
jis čia pasižymėjo savo mo
ksliniu darbu ir taktu, gali
ma spręsti iš tč, kad 1924 
metais buvo išrinktas Lie
tuvos universiteto rektoriu
mi. Pažymėtina, kad rek
torius buvo profesorių ren 
karnas ir kad jų daugelis 
anaip toli nebuvo katalikai, 
bet jie įvertino kun. Būčio 
nuopelnus. Jis juk Pirmojo 
Lietuvos seimo buvo pa
kviestas paruošti besikurian 
čiam Lietuvos universite

DB AUGIS

KOVA SU UGNIMI IR VANDENIU ATLANTIKE

("Draugas" Acine telephoto,

Nežiūrint gręsiančios mirties, ugnies ir smarkių dūmų, tankerio dailydė pastato ko
pėčias ant denio ir kovoja au ugnimi, kuri atsirado, kai buvo tankeris torpeduotas kur 
tai Atlantike. Prekybinio laivo įgula buvo išgelbėta. Ši nuotrauka padaryta U. S. Navy.

tui planą, kurs su kaiku- ir nesikeistų. Priešingai, ti-
! riais pakeitimais ir buvo pri kėjimas gyvas daiktas ir 

reikalauja priežiūros. Nepri 
'žiūrimas jis genda. Su juo 
'genda drauge ir siela. Jam 
supuvus, ji žūva”.

imtas. <

Generolas ir vyskupas
Bet tasai mokslo žmogus, 

išleidęs visą eilę veikalų ir 
parašęs kelis šimtus straip
snių laikraščiuose ir žurna
luose, buvo ir nuoširdus 
vienuolis. Lietuvos ir kitų 
kraštų marijonai jį išrinko 
savo generolu. Kun. Būčys 
išvyko Romon ir ten tose 
pareigose išbuvo daugiau 
kaip šešerius metus. Popie
žius kun. Būčį numatė tin
kamu veikti tarp ’ unijotų, 
apaštalauti tarp rusų, taigi 
jisai 1930 metai# buvo kon
sekruotas rytų apeigų vys
kupu .Rytų vyskupai nešio
ja barzdas, taigi ir mes tu
rime barzdotą vyskupą. 
Vysk. Būčys pirmas iš lie
tuvių buvo išrinktas Tarp
tautinių Eucharistinių kon
gresų nuolatinio komiteto 
g2rbės nariu. Dabar eksce
lencija yra Romoje. Jisai 
labai sielojasi Lieuvos reika 
lais ir net per Vatikano ra
diją vedė, o gal ir dabar te- 
l^veda lietuvišką religinę 
valandėlę.

Širdies ir dvasios žmogus
Kam teko turėti reikalų 

su garbinguoju jubiliatu, ži
no kaip jis yra malonaus 
būdo. Jis visa širdimi siekia 
savyje įkūnyt evangelijos 
dvasią. Prof. Česnys, buvęs 

' jo mokinys akademijoje pa
sakoja šitokį atsitikimą:

— Laukiame prof. Būčio 
i paskaitos. Ateina susijaudi
nęs ir pareiškia: “Prisipa
žinsiu, kad turėdamas pra
dėti kalbėti apie Kristų, lai
kiau reikalingą pirma pri
eiti išpažinties...,” Ir tas 
prisipažinimas į studentus 
daugiau padarė įtakos kaip 
pati puiki jo paskaita.

Savo įsitikinimus jis mo
kėjo taip populiariai perduo 
tl Lietuvos žmonėms. Taip 

) 1935 m. “Šaltinyje” jisai ra 
šė:

— Gražiai žydėjusių ir 
maloniai kvepėjusių gėlių 
lapeliai vysta, krinta ir pū
va. Taip būva fr su tikėji
mu nerūpestingo žmogaus 
sieloje. Tikėjimas ne ak
muo, kad pamestas gulėtų

Mylėti Lietuvą
Vysk. Būčys gali rašyti 

net penkiomis svetimomis 
kalbomis.

Jis giliai atsidavęs Lietu 
vai. Pamoksluose taip kal
bėjo apie tėvynę (Tiesos 
Kel., 1938 m.): — Mažosios 
tautos teturi tik vieną stip
rybę — dvasios svarumą. 
Kada jose teisybės jausmas 
gyvas, budrus ir stiprus, ka 
da.jose tėvynės meilė yra 
skaisti ir karšta, tada ta 
tauta turi savyje visa, ko 
reikia jai gyventi viduje ir 
atkelti pasitaikančias sun
kių bandymų valandas... 
Žmonių meilė yra tautos ne 
priklausomybės jėga”.

K. J. Prunskis

Kiek Brazilijoj 
lietuvių?

1925 m. Brazilijos parla 
mentas nutarė atlyginti lai- 

, vų bendrovėms visas emi- 
I grantų pervežamą šias iš- 
I laidas. Bendrovės tuojau 
įkūrė savo agentūras visuo
se kraštuose ir per kelerius 
metus nugabeno į Braziliją 
100.000 su viršum europie
čių (mat, atsirado norinčių 
veltui važiuoti). Jų tarpe 
buvo keliolika tūkstančių 
lietuvių. Be laivų bendrovių 
nuvežtųjų, atvyko <įar daug 
lietuvių ir savo lėšomis, ir 
dabar Brazilijoje bus apie 
50,000 lietuvių. Daugiausia 

{lietuvių gyvena Sao Paulo 
mieste.

Daugiausia lietuvių suva
žiavo į Braziliją 1927 me
tais. Kurie negalėjo panešti 
to krašto klimato išvyko į 
kitas vietas.

Iš karto lietuvių gyveni
mas Brazilijoje buvo labai 
sunkus ir vargingas. Dabar 
jau žmoniškiau gyvena. 
Daugiausia lietuviai gyvena 
Brazilijos didesniuose mies
tuose, kur klimatas palan
kesnis europiečius ir dirba 
įvairiuose fabrikuose. Bra- 

1 rilijoje yra ir farmerių lie
tuvių, kurie augina kavą ar 
taboką.

DUJOS IR SMALKES

Čia teks padiskusuoti ne 
apie tas nuodingas dujas, 
kurias vartoja karo lauke 
žudlmui žmonių, bet apie 
tas, su kuriomis dažnai ten
ka susidurti kasdieniniame 
gyvenime. ,

Automobilio motorui su
kantis, perdegęs gazolinas 
pavirsta į labai nuodingas 
dujas vadinamas “carbon 
monoxide”. J e i perdegusio ( 
gazolino dujos greit išsiblaš-' 
ko per atviras duris, arba Į 
jei tiį nuodingųjų dujų kie
kis nėra virė 100 dalių kiek
vieno, milijono oro dalyje, 
tai pavojaus nėra. Bet jei 
tų dujų kiekis yra tirštes
nis, tai tokį orą kvėpuojan
tis žmogus gali lengvai už- 

| trokšti ir mirti. Apie pavojų 
| reikia žinoti ir pasisaugoti, 
kad nežuvus. Daug lietuvių 

i jau užtroško nuo “carbon 
| monoxide” dujų. Taigi, kad 
ir šalčiausiame ore yra la
bai pavojinga štartuoti au
tomobilių ir būti uždaryta- 

, me garažiuje.

Gaziniai pečiai, jei jų 
vamzdžiai nėra sandarūs, 
taipgi sudaro sveikatai bei 
gyvybei‘didį pavojų. Laimei, 
krosninis gazas turi savo- 

, tišką kvapą, tad lengva' pm- 
! siveržusį oran gazą užuosti. 
! Bet jei tas įvyksta nakties 
metu, kuomet visi sumigę, 
tai taip kaimynai ir randa 
visus užtroškusiius — sustin
gusius. Vasaros metu, kai 
langai yra atidari, tai tokių 
nelaimių retai pasitaiko. Bet 
rudens metu, kai langai yra 
aklinai uždaromi, tai daug 
žmonių nuo krosninio gazo 
užtrokšta. Gazipių krosnių 
jungiančius vamzdžius dabar 
laikas patikrinti, ar kartais 
nesisunkia pro jungtukus ga
zas. Virimo metu dažnai pa
sitaiko, kad verdančio puo
do skysčiai užpila liepsną, 
tuomet gazas laisvai veržia
si oran; ir jei laiku nepaate- 
biama, tai šeimininkė nuo 
gazo gali apsvaigti, nuailpti 
ir užttokšti. Be to, reikia 
tėmyti, ar garinio krosnies 
liepsna gerai dega. Jei lieps- 
navietės tūlos skylutės yra 
užakurioe, tai jos neliepsco- 

' ja, bet gazas pro tas skylu
tes visvien palengva veržia
si. O tai yra nesveika. Lieps- 
navietės užakuslas skylutes 
reikia išvalyti taip, kad ver
dant visos tinkamai liepsno
tų.

Geriausias Ir tinkamiau
sias būdas tikėjmui ginti 
yra laikraštis. (Pop. Leonas 
XIII).

Lengviau yra iŠ smėlio 
pastatyti ore pilį, negu su
jungti visuomenę be tikėji
mo J. dievybę.

(PLUTARCHAS).

Km daroma sn noru, tas 
tik pusiau sunku. (Lietuvią 
patarlė).

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Ar pamenate aną baisų į- 
vykį Ciceroje, kuomet visą 
lietuvių šeimyną rado na
muose užtroškusią anais me
tais? Net šuniukas ir tas 
buvo užtroškęs.... Ir ve kas 
paaiškėjo. Jų butas buvo ap
šildomas kilnojamu krosnių, 
kuris buvo kūrenamas kie
tomis anglimis. Juška buvo 
priverta, o Krosnies durelės 
nebuvo sandarios. Iš degan
čių anglių smalkės (carbon 
monoxide) palengva veržėsi 
pro krosnies plyšius į butą, 
kuomet visa šeimyna mie
gojo. Ir rado kaimynai tą 
visą šeimyną amžinu miegu 
užmigusią, ir visus palaido
jo.

Jei kartais atsitiktų ne
laimė, jei rastumėte žmogų 
pritroškusį nuo nuodingų du
jų, skubiai reikia išnešti ne
laimingąjį kur yra tvras o- 
ras. Jei pritroškęs nealsuo
ja, reikia teikti jam dirbti
ną alsavimą. Skubiai reikia 
pašaukti gaisrininkus, pa
šaukti policiją, pašaukti gy
dytoją. Iki jie atvyks, pri
troškusį reikia gaivinti; pa
gelbininkai lai brauko kojas, 
lai šildo šiltomis antklodė
mis bei karštu vandeniu. La
bai svarbu, kad iš pritrošku- 
šioj o kūno kuo greičiausia 
pašalinti nuodingąsias dujas, 
teikiant jam oksigeną. Pa
prastai, oksigeno tankas bei 
gaivinimo apartus turi gais
rininkai. Juo didesnis nuo
dingųjų dujų kiekis paten
ka į nelaimingojo plaučius 
ir juo ilgiau “carbon mono- 
xide” pasilieka knaujuje, tuo 
yra blogesnės pasekmės. I: 
atgaivinus pritroškusį, ji 
reikia parkui stropiai gydy 
ti, nes dažnai po to įvyksta 
komplikacijų.

Artėjant šiurpiam orui, 
reikia žiūrėti, kad langai bei 
durys būtų sandarios, kad 
buto kambariai būtų jauk- 
liai šilti. Taipgi reikia užsi
tikrinti, kad ir oras kurį 
kvėpuoji nebūtų tvankus ir 
apnuodint&s nuodingomis du 
jomis bei smalkėmis.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas B. R. — Kad
sėkmingai pasigydyti tulži- 
nės pūslės chronišką ligą, 
reikia sistemingai pildyti vi
sus gydytojo įsakymus. Vai 
gyti daug kiaušinio trynių, 
tamstai nepakenks, bet ir 
nedaug tepagelbės. Vien tik 
kiaušinio tryniais savo tul
žies ligos nepagydysi.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
iv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėju 
Xl-tam seimui - sveikinimai (

Vyskupo Kanceliarija,
125 N. Craig St., 
Pittsburgh, Pa.

Brangioji Motina Dovydą:

ir Braddock miestų valdybų 
i “tag day” seselių naudai.

Noriu išreikšti savo dė- I 
kingumą ir jausmus dėl ne
nuilstančio pasidarbavimo i

Jo Ekscelencija vyskupas vįgų mano šių gerųjų drau- 
Boyle džiaugiasi, kad gali gįų veikėjų ir pagelblninkų. ' 
atsiųsti savo palaiminimą i Trokštu išreikšti nuošir- 
Sv. Pranciškaus Vienuolyno i j^ą padėką mūsų Didžiai 
rėmėjų nariams Jų seimo i Gerb. kapelionui kun. J. V. 
proga. Jam linksma žinoti, Skripkui už suteiktus pata- 
kad Šv. Pranciškaus sese- rimus.
rys turi tokių kilnių priete- gįa prOga dėkoju taip-gi 
lių remti jų naudingus dar- ' Gerb. kun. E. Vasiliauskui
bus žmonijos gerovei mate
rialine pagalba.

ir kun. Abromaičiui už lęi- , 
dimą vartoti bažnytinių sa- : 

Lai Dievas laimina Jūsų ; Hų tag day reikalams. /

D B A O G A B

BROTHER ACT IN SERIES OPENER

l"Draufiu AVIUi

PARAPIJA, KURIOJE BUVO ATIDARYTA 
PIRMOJI LIETUVAIČIŲ SESERŲ VEDAMA 
MOKYKLA, ŠVENČIA AUKSINĮ JUBILIEJŲ

I * »
Metai po metų ne viena grama užims net keletą die- 

ilietuviškoji parapija prade-'nų. Sekmadienis skirtas — 
da švęsti savo gyvavimo spalio 4 d., sekmadienį, 10:- 

j auksinį jubiliejų. Tie jubi- 30 vai., iškilmingos Mišios.
liejai rodo, kad vienoj, tai 
kitoj vietoj, jau prieš 50-tį 
metų lietuviai ateiviai orga- N. Y.
ganizavosi ir kūrė savo ti- | 5 vai. — bankietas daly-
kėjimo ir kultūros židinius, vaujant be parapiečių gau

Pamokslą sakys kleb. kun. 
J. Balkūnas iš Mespeth,

metinio susirinkimo šventus 
sumanymus.

Jūsų Krstuje, 
Andriejus Pauley, 

. Vyskupo sekretorius.

Cardinal manager Billy Southworth (center), looks hopefully at Mort Cooper (right), 
pitcher, and pins his hopes on winning the opener of the World Series in St. Louis on 
Mort and his brother Walker (left), catcher, the first brother battery in series history.

Dėkoju visoms seserims 
už suteiktą pagalbą, valdy
bos nariams už jų nenuils
tančią darbuotę, ypatingai 
Onai Bardzil, S. Radišaus-

---------------------- kienei, C. Marčiulaitienei už
Gerb. Šv. Pranciškaus Se- pašvęstą lafką. ’ 

serys ir XI seimo dalyviai: Noriu taip-gi išreikšti pa
Nesveikatos dėliai • jūsų dėką visoms motinoms, ku- 

garbingam seime dalyvauti r*os leido dukrelėms pagel- 
negalėsiu. Tačiau mano mai b®ti rinklavai, nes be jų pa- 
dos ir širdis su jumis bus. gaibos nebūtų pasisekus. 
Ačiū Die\mi už palaimą per . Vienu žodžiu, nuoširdžiai 
praėjusius 20 metų. Praei- sveikinu kiekvieną iš jūsų,
tyje daug buvo nuveikta, kurie kokiu nors būdu Pasi‘ 
bet dar daugiau lieka nu- darbavote arba suteikėte au 
veikti ateityje, nes dabar- kas- Širdingai prašau, kad 
tinis karas šiek tiek su- i lr ateityje kiekvienas pasi- 
griaus šeimas ir žmonių mo- 1 darbuotumėt taip, kaip dar- 
ralę. Panašios įstaigos, kaip bavoties praeityj didesnei 
Šv. Pranciškaus Vienuoly- | Dievo garbei , ir žmonijos 
nas ir akademija, turės at- i dvasinei naudai. Dievas at
statyti žmonių moralę ir su i ly&ins • ar tai neužtenka ?

MOTINOS DOVYDOS SVEIKINIMAS BEI DARBUOTĖS (VERTINIMAS

Dar kartą šia proga dėko 
ju kiekvienam atskirai ir vi 
s’ems kartu. Lai Dievas lai
mina jus visus!

Marijona M. Tamusunienė, 
Centro Valdybos pirm.

ardytas šeimas.
Čia bus reikalinga daug

maldos, darbo ir pasišventi
mo. Vienuolėms ir rėmė
jams neturėtų būti sunku, 
kadangi dirba Dievo garbei 
ir sielų išagnymui; be to,
dar visas kraštas yra pasi- Gerbiamieji Seimo Atstovai 
rengęs pasiaukoti ir vargti .ir Dalyviai: 
dėl krašto laisvės. I Kadangi aplinkybės nelei-

Statydama naują akade- džia mūsų skyriui dalyvauti 
miją vienuolija užsitraukė geime, tai per šį laiškelį 
skolų naštą. Bet laikai pa- siunčiame Jums savo nuo- 
gerėjo ir žmonės gerai už- širdžiausius linkėjimus ir 
dirba. Su Dievo ir gerų žmo auką $35.00. - 
nių bei rėmėjų pagelbą da- Sig geimas būna vie.
bar gera proga kuoveikiau- nas iš gekmingiausių, kad 
šiai skolas mažinti ir pra- iš jo gv Pranciškaus sese- 
dėti fondą naujai koplyčiai, jgS 8ugįiauktų moralinės bei 
kuri seserims būtinai reika medžiaginės paramos ir kad
lin£a- ta parama palengvintų mū-

Aš j tą fondą pasižadu pasišventusioms sese-
$1000.00. Aplinkybėms ne- lėms toliau darbuotis Baž- 
leidžiant visą sumą dabar nyčios ir tautos naudai. 
išmokėti, siunčiu $200. Die
vui padedant kitą sumą vė Pa&arba»
liau išmokėsiu. šv- Pranciškaus vienuolyno

Sveikinu visus ir lai Die- rem«« 7taa skyrius Per 
vas laimina jus. • 1 Bronę Petkienę

. Su pigarba, , £>ear Rev. Mother Ven.
Prel. M. L. Krušas Sister

Gerbiamieji dvasiškiai, 
Motina, šv. Pranciškaus se
serys, delegatai-ės ir sve
čiai:i

Per penkeris metus turė
jau garbės vadovauti šiai 
kilniai draugijai ir turiu pa
sakyti, kad nesigailiu pa
aukojusi savo laiką ir jėgas 
jos kilniems tikslams siekti. 
Bet ne viena dirbau! Mano 
padėjėjos — centro valdy
bos narės — buvo mano di
džiausia parama. Jų vienin
gumas, susiklausymas ir 
noras padėti padrąsino ma
ne leistis ir didesniems žy
giams — būtent Homestead

On this the Feast of the 
Stigma of St. Francis it 
gives us great pleasure to 
greet you, wish you success 
in all your undertakins and 
besides the sum of $10.00 
forwarded by St. Casimir’s 
Society and Severai small 
contributions received from 
individuals of this vicinty 
to enclose the following do- 
nations:

$100 — resulst of a Card 
party held by members of 
III Order.

$12.00 union with mem
bers of Altar and Rosary 
Societies. Cash placed in a

Gerbiamoji dvas i š k i j a, 
brangūs rėmėjai, malonūs 
svečiai:

Meilė yra galingiausias 
akstinas pasaulyje. Ji suka 
viso pasaulio veiklos ratą.} 
Žmonės meile remdamiesi 
gali išjudinti kalnus, tai y- 
ra, pergalėti didžiausias kliu! 
tis, nuveikti milžiniškus dar-' 
bus reikalaujančius antgam
tiškos jėgos.

Mintimi pažvelgus į šv. 
Pranciškaus Pienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 10-ties metų 
darbuotę, esu įsitikinusi, kad 
jūsų pasišventimas kilniems 
tikslams yra vien meile pa
grįstas. Jūsų nuveikti dar
bai liūdija, kad Jūs dirbate 
ne savo asmeniniai naudai, 
ne garbės laurų ieškodami, 
bet grynos ir tikros meilės 
vedami — meilės Dievo ir 
artimo, nesigailėdami n e i 
savo jėgų, nei širdies. Viską 
kas geriausia Jumyse auko
jote ant meilės aukuro. Jūs, 
rėmėjos bei rėmėjai, ištie- 
sėte savo pagalbos ranką 
toms, kurios Kristaus pa
šauktos atsisakė žemiškų 
turtų ir malonumų, kad ves
ti žmoniją prie Sutvėrėjo.

Saving bank throughout the 
year ir small sums, at Soci
ety Meetings.

$5.00 — Donated by St. 
Joseph’s Society — Men.

$5.00 — Susivienyjimas 
R. K. A. šv. Gertrūdos dr-ja.

$3.00 — check, Young La
dies’ Sodali|y of St. Casi- 
mirs.

$125.00.
Due to Cathech;sm and 

meetings of Ladies’ <£ Young 
Ladies Sodality District 
Meetings it is impossible 
for more of us to attend on 
Sunday, Sepembter 20.

Do please, have the Sis- 
ters remember this generous 
little Congręgation in their 
prayers,

Sincereiy yours,
Fr. Joseph Herdegen, OSB.

Jūsų suteikta materialinė sų sumanymams yra apdo- 
pagalba davė joms progos vanojęs sėkmingumu, 
daugiau užsiimti dvasiniais; Jūsų dešimties metų dar- 
dalykais — vaikučių religi-: buotės proga sveikinu visus 
niu auklėjimu, ligonių siau-1 rėmėjus, atskirai kiekvienam 
gintu, neturtėlių globojimu, i linkėdama gausaus atlygini- 
Ir stebėtini Jūsų darbo vai-;mo iš Gerojo Viešpaties, 
šiai! Ši naujoji akademija Sveikinu visas ilgametes da-j 
tai vėliausias Jūsų kilnumo rhuotojas, amžinas nares ir

siomis dienomis tokias 
jubiliejines iškilmes kaip tik

sybei svečių.
Spalio 5 d., High school ir 

parapijinės mokyklos vaikų 
diena: pamaldos, jų progra
ma ir banketėlis.

Spalių 7 d. Pontifikalines 
Mišios celebruojamos J. E. 
Harrisburgo vysk. Leech, 
vyskupijos kunigų chorui 
giedant. Po to, dvasiškijai 
iškilmingi pietūs.

Į jubiliejinės iškilmes at
vyksta ne ’tk bažnytinės 
hierarchijos žymūs asme-

ir pasišventimo paminklas!

Ir pati draugija — kaip 
nuostabiai iš mažos šakne
lės ir per tokį trumpą laiką, 
užaugo į didingą medį! Prieš 
dešimtį metų mūsų pirmame 
seimelyje, tiksliau pasakius, 
“susirinkimėlyj” vos susirin
ko dvidešimts Šv. Pranciš
kaus mylėtojų ir suaukojo i 
vos $65.00. šiandien tas ne
skaitlingas būrelis išaugo Į 
didingą draugiją, au dvyli
ka skyrių ir 200 narių, o au
kos skleisti šv. Pranciškaus 
idealų meilę siekia tūkstan
čių dol^ų.

visus, kurie yra kaip nors j 
prisidėję prie vienuolyno rė
mimo. Be jų būt buvę labai 
sunku atėjus laikui padeng
ti didesnes vienuolijos išlai
das. Sveikinu kartu ir drau
gijos energingą centro pir
mininkę Tamosūnienę ir jos 
padėjėjas. Sveikinu taip pat 
nuoširdžiai draugijos dva
sios vadą kun. Skripkų, ku- 

; ris savo nenuilstama darbuo
te ragina visus prie pasiau- 
Įkojimo vienuolijos labui.

Milžiniškas darbas atlik
tas per šiuos 10 metų! Te
gul Jūsų darbai nutiesia
Jums kelią į amžinybę, kur 

Jaučiu, kad Dievulis Jūsų ; rasit nesibaigiamą Didžio- 
veikimu patenkintas, bes Jo j sios Meilės džiaugsmą sa ve 
palaima ir Jo Apvaizda Jū- sieloms.

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJŲ
CENTRO VALDYBOS IŽDININKĖS PRANEŠIMAS 
VIENUOLIKTAJAM SEIMUI

Telegram
To Sisers of St. Francis: 

Congratulations and ac-
cept our small offering of 
Ten Dollars.

Thlrd Order of St. Francis 
St. George’s Parish,

Philadelphia, Pa.

Brangieji delegatai ir sve
čiai: ' •

Malonu yra man išduoti 
šį rėmėjų darbuotės rapor
tą 1941-1942 m., nes jis pa
rodo, ką gali nuveikti, nors 
ir neskaitlingas būrelis žmo
nių pasišventusių kilniems 
tikslams.

Įe’gų iš įvairių parengimų 
bei vajų nuo 1941 m. iki 
1942 m. buvo $3,997.07.

Pirmą vietą užima centro 
valdyba, Pittsburgh, Pa. — 
$2,042.31.

Antrą vietą — 1-mas sky
rius, šv. Jurgio parap., Chi
cago, UI. —'$060.00.

Trečią vietą — 8-tas sky
rius, šv. Jurgio panap., De
troit, Mich. — $500.00.

Ketvirtą vietą — 13-tas 
skyrius, šv. Jurgio parap., 
Philadelphia, Pa. — $381.76.

Penktą vietą — 7-tas sky
rius, šv. Trejybės par,, Hart
ford, Conn. — $111.00.

šeštą vietą — 9-tas sky
rius, šv. Petro parap., Ke
nosha, Wis. — $100.00.

10-tas skyrius, šv. Andrie
jaus parap., New Britlin, 
Conn..— $100.00.

Amžinieji nariai 
įnešę po $100.00

Domicėlė Bartkus, Chica 
go, Ut; Elz. ir St. Stanevi
čiai, Chicago, III.; Jonas 2a 
landa, Chicago, III.; Jonas ir 
J. Blažaičini, Pittsburgh, Pa 
Petronėlė Pilipavičienė, Ke- 
'nosha, Wis.

i XI-tame seime aukų su
rinkta: $4,412.67. Viso labo 
metų darbuotėj — $8,409.74

Dievas vienas gali Jums 
už Jūsų pasišventimą, atly
ginti! Melsimės kasdien, mel 
aimės dažnai, kad .amžinasis 
gyvenimas būtų Jūsų dali
mi.

Sės. M. Paula, iždininkė

Šv. Kryžiaus bažnyčia, 
Mt. Carmel, Pa.

švenčia šv. Kryžiaus, Mt. 
Carmel, Pa. parapija. Ji nuo 
kitų parapijų nieku ypatin
gu nesiskirtų, jei ne vien 
atžvilgiu, jei ne tuo darbu, 
kuris buvo joje atliktas ir 
taip jos vardą plačiau pa
garsino ir lietuvių religinia
me ir kultūriniame gyveni
me ją padarė istoriška.

Klebonaujant šioj parapi
joj kun. Dr. J. Staniukynui, 
1907 metais buvo įkurta 
Harrisburgo vyskupijoj pir 
moji lietuvaičių Seserų šv. 
Kazimiero kongregacija. 
Trys pirmosios seserys at
vyko spalių 7 d. ir čia mo
tiniškus namus, o gruodžio 
mėn.. įkūrė pirmąją mokyk
lą. Parapijinė mokykla pasi 
darė didelis ramstis Bažny
čiai ir pačiai parapijai. Ji 
tapo ne tik vienu geriausių 
veiksniu palaikyti religinei 
parapijiečių sąmonei, auklė
ti būsimus parapijiečius 
.krikščioniškoj dvasioj, bet 
ji taip gi daug prisidėjo 
prie tautinės sąmonės palai
kymo antros ir net trečios 
kartos Amerikoj gimusių 
lietuvių.

Parapija šį savo jubiliejų 
stengiasi iškilmingai pami
nėti. Sudarytas komitetas iš 
įvairių sekcijų visų frontu 
dirba. Pačių iškilmių pro-

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre). .

Šv. Kryžiaus par. 
mokykla

nys, bet taip gi ir lietuvių 
visuomenės. Lietuvos prezi
dentas A. Smetona atvyks
ta iš vakaro ir jis Harris
burgo stoty bus sutiktas 
Pennsylvanijos valstijos au
kštų pareigūnų, padarys vi
zitą gubernatoriui James ir 
diocesijos vyskupui Leech. 
Iš Washingtono Lietuvių pa 
siuntinybės atvyksta pasiun 
tinybės Patarėjas ir Infor
macijų Biuro vedėjas p. J. 
Kajeckas.

Į iškilmes suvažiuos daug 
buvusių parapijiečių, kurie 
dabar gyvena Chieagoj, Phi 
ladelphijoj, New Yorke ir 
kitose vietose. A.

Sveikindami šio jubilie
jaus proga šv. Kryžiaus pa
rapiją, džiaugiamės jos gra
žiu įnašu į mūsų Amerikos 
religinių ir kultūrinių gyve
nimą ir linkime jai toliau 
klestėti tęsiant lietuvių Te
iginio auklėjimo ir tautinio 
sąmoninimo darbą.

SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJU 
Xl-tojo SEIMO SVEIKINTOJAI IR AUKOTOJAI

Ansonia, Conn.: $5.00 — 
L. Barsevičienė; $2.00 — E. 
Košienė; $1.00 — T. Sabu- 
lienė, K. Karbauskienė.

Bristo!, Conn.: $1.00 — B. 
Velička.

Bridgeport, Conn.: $2.00
— A. Vilčinskienė, E. Plan- 
tavičienė; $5.00 — V. Ma- 
teikienė; $3.00 — T. Dargu- 
žienė. ,

Glastonbury, Conn.: $1.00
— A. Skarupskienė.

Hartford, Conn.: $10.00 —
Šv. Rožančiaus dr-ja, Treti
ninkų dr-ja, W. Kedžiai. $5
— A. Urbanavičiai, Šv. Elz
bietos dr-ja, Barolienė, Ma-

dekšienė, U. Ropšienė, Ba- 
jerčienė, Karandienė; $3.00
— O. Gečienė, S. Tvaranai- 
tis; $2.00 — J. Kavaliaus
kienė, B. Masinienė; $1.00
— P. Urbonienė, Bucevičie- 
nė, Jagminienė, Ramoškienė, 
Labeckienė, Zilionienė, Mak- 
cevičienė, Remeikienė, Dzi- 
kienė, Valevičienė, Petruke- 
vičienė, Staknienė, Gaberie- 
nė, Danelkienė, Mazalienė. 
Podžiūnienė, Laurinaitienė, 
Klimienė, Maciuskaitė, Leo- 
naitienė; $.50 — Bajerčienė 
Karandienė.

(Bus daugiau)

i SKELBKITfiS “DRAUGE”
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dievo Apvaizdos | Minės globėjos dieną 
parapijos žinutės So. Chicago. — šv. Tere- 

! sėlės Sodalicija minės savo 
globėjos šv. Teresėlės dieną 
spalio 4 d. bendra šv. Ko
munija šv. Mišiose 8:30 v.al. 
ryto. Po Mišių šv. bendri 
pusryčiai bus parapijos sa
lėj.

Sus-mas įvyks pirmadie
nį, spalio 5 d., po pamaldų 
vakare. Kviečiame nares ir

Parapijos bazaras eina ge
rai. Žmonių lankosi daug.
Matyt ir iš kitų kolonijų 
svečių. Atsilankusieji gali 
laimėti $5.00 dovaną. Pirmą 
vakarą dovanas laimėjo var- 
gon. Sabonis pirmą — $5.00,
Pr. Vaitkaitė — antrą, Al
bina Petkiūtė — trečią. To
kios dovanos bus per visą 
bazarą kas vakarą. Bazaras Parapijos moteris dalyvauti 
dar tęsis keturias savaites.
Šeštadieniais prasideda 6 va
landą vakare, o sekmadie
niais 4 vai.

pantry party”, kuri bus tą 
patį vakarą seselių moky
tojų naudai. Valdyba

LAUKIAME IR PRAŠOME DAUGIAU TALKOS!
Rudeninis Aušros Vartų parapijos piknikas 
šį sekmadienį, spalio 4 d., Vytauto parke

VVest Side. — Liko Vos ke-1 šių valgių, gėrimų ir kito- 
letas dienų iki Aušros Var- kių įvairumėlių. 
tų parapijos rudeninio pik-

A. a. Silvestro Oželio vie
nų metų mirties sukaktuvių 
paminėjimas įvyks spalio 3 
d., Dievo Apvaizdos bažny
čioje. Bus trejos šv. Mišios 
7:30 rytą. Visi kviečiami at
silankyti ir pasimelsti už 
Silvestro sielą. Atminimą 
daro žmona Barbora Oželie- 
nė.

niko. Kviečiame visus į sį 
pikniką, nes kada bus jau 
gasolino taupymo įstatymas 
vykdomas, negalėsime važi
nėtis, todėl kol dar yra pro
ga, ypač šį sekmadienį, pa
sinaudokime.

Jūs visuomet buvot mie
lai priimti Aušros Vartų pa
rapijos vaišinguose pikni
kuose, panašiai bus ir šia
me spalio 4 d., piknike. Už
tat nuoširdžiai kviečiame ne 
vien tik vietinius, bet ir bu
vusius vestsaidiečius, ir mūs 
visus Chicagoje brangius 
prietelius atvykti sekmadlė-

Vakaras lietuviu 
parapijai Argentinoj 
paremti

» . .... . nį, spalio 4 d. į Vytauto par-Arbatele su dovanomis — i. ■
ką.

Girdėjau, kad tie daini- 
ninkai, kurie linksmino pa 
rapijos “Rūtos” darže pik- 
nikėlius, kasdien daro prak
tikas, lavinasi ir mokosi nau
jų dainų, kuriomis stebins 
visus suvažiavusius.

Taip pat tikimės, kad Pa
nevėžio ir mums prielankus

1917 metų(Iš “Draugo1 
spalio 1 d.).

Sv. Jurgio parap. mini ju
biliejų.... “Linksmas sukak
tuves mini 30 d. rugsėjo š. 
m. Chicagos Bridgeporto lie
tuviai katalikai. Tai 25-kių 
metų jubiliejus Šv. Jurgio 

Surum Burum Sesučių cho-' Parapijos— Tai pirmoji he
rai irgi atvyks ir palinks- j t,uviška parapija Chicagoje... 
mins visus. Bažnyčioj buvo iškilmingos

pamaldos. Po pietų įvyko 
.Na, tai ko daugiau reikia, 'draugijų parodavimai gatvė- 
tuo atžvilgiu visi, kaip vi.- mi8 Panašių iskiimilJ iietu.
tiniai Aušros Vartų parapi 
jiečifti, biznieriai, profesijo- 
nalai ir visi gerieji klebone 
kun. J. Dambrausko priete
liai Chicagoje, sekmadienį,

O kiek ten bus linksmybių, 
įvairių gėrybių, — skaniau- ly vauti Vytauto parke. C. A.

vių tarpe niekuomet dar ne
būta. Jubiliejumi rūpinosi il
gametis klebonas kun. M. 
Kriaučiūnas, administrato
rius kun. H. Vaičiūnas ir a-

spalio 4 d. pasiskirkite da-, 8iatentai _ klln Ig Albavi.
čius ir kun. F. Kemėšis’

SKELBKITfiS “DRAUGE”-

Plunksnų Kaldras
PADAROME IS JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų 
krautuvėse— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapea — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas 
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Inc.

3221-25 8. HALSTED ST. 
Pitone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
‘pilnai garantuota.

DŪKUS UPAKDAVk^iAK MUKŲ 
MIEŽINI AK O STAKO M17. ĮRA

UK U, INSTRUMENTU.
PASI NAUDOK IT PROGA DABAR 

KOL DAR KE3APARDVOTI
TUBO8, OLARINBTAI, THOM- 

HONAI. 8AXAPHONE8, FLU- 
TE8 su ••cases” — 886.00, »J7.60, 
146.00 lr 176.00. Visi gruntuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NI8KI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
U50, >8.60, 818.60 lkl 835.00.
STRIUNINIAI BASAI — 860.00, 

186.00 lr 8100.00. BASO Vt- 
ENGALAS — 81100. 8MĮCE!- 

LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS Ir 
CBLLO — 81 00, 80.00, <5.00,
810.00 lr |l S.00. Striūnos d«l vi
sų vlrftmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - |\8.60, 
828.60, 815.00, 800.00. PEDALS, 
HI BOYS, CYMBOL8, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECB visiems 
braas lr “resd” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
Trlflboms, Šu&phonea, 

Smulkoms lr Guitarams.
GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 

•14 MaxweU St. Chicago.

J?

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

jugoslavu muzikalinis 
festivalas

Kai kurie geriausių muzi 
kalinių jugoslavų talentų 
pildys programą Jugoslavų 
Muzikaliniame Festivale Bo 
hemian-American Salėje, 
1.436 West 18 Street, sekma- 
diėnį popiet, spalio mėnesio 
18 d.

rinkimas įvyks spalio 6 d., i lietų, kviečiami atsilankyti,, Programą rengia Polan- 
7:30 v,ai. parapijos knygyno nes komisija dar tebeturi i ^ec^° Jugoslavų laikraščiai

lietuviškais sūriais įvyks 
penktadienio vakare, spalio 
2 d., Šv. Antano parapijos 
svetainėje, kampas 49th Ct. 
ir 15th St., Cicero. Pelnas 
skiriamas naudai naujos baž
nyčios Gailestingumo Moti-

Tėvų Marijonų Bendradar- nos Aušroa Vartų parapljo8 
bių 26-tas skyrius turės sva- Ajre8, Argentinoje
rbų susirinkimą spalio 6 d., Ona RaSlnakien8 ir Ona 
7:30 vakare, parapijos kny- komiaijo, narė8,
gyno kambaryje. Nuoširdžiai j šiuo nori vislem8 primintlj 
kviečiame visus atsilaikyti kad fcurie turf įaigjję biHe. 
ir naujų narių atsivgsti.^ nagaBurttų . dalyvauti

šiame šeimyniškame vakarė-
Raudonojo Kryžiaus susi- lyje, o kurie dar neturi bi-

Susirinkimai
Cioero. — TT. Marijonų 

Bendradarbių 21 skyriaus 
susirinkimas įvyks Šv. An
tano parap. salėje po šv. Ro
žančiaus pamaldų, spalio 1 
d. Šis yra labai svarbus su
sirinkimas, tad prašome vb 
sų narių* atsilankyti.

. Valdyba

wood svetainėj, 2419 W. 43 
St.

Lucille S. Dagis, rašt.

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

1VULK ŠILUI
(945 VVest 35* Si.e.l

•PVANt ED PHOTO! 

iOAEST POSSIBI.E PKK ES

I U >\E LAFAYETTE 241‘t

t

/č*

kambary. Turime daug rei
kalų aptarti. Malonėkite at
silankyti kuo skaitlingiau
siai. Rap.

daug laimingų bilietų.
Koresp.

Lietuvių Keistučio Klūbo 
choro mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spa
lio 1 d. 7:30 vaL vak. Holly-

Labai geros rfliles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotli kotai parsldnkla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIŪUIDATIONPARDAVIMAS

Žaisline kauliukais
Brighton Park. — Drau

gystė Nekalto Prasidėjimo 
š. M. P. rengia kauliukais 
žaidimo vakarą nedėlioj, spa 
lio 4 d. 3 vai. popiet P. Ven- 
geliausko svet., 4500 S. Tal
man Avė. Visos narės nuo
širdžiai kviečiamos dalyvau
ti. Komisija

Secretary of the Navy 
Knox vakar lankės Brazili
joje, kad subendrinti sąjun
gininkų ofenzyvą prieš ašies 
submarinus.

Sodalietės džiaugiasi
Brighton Park. — Soda

lietės tikrai linksmos, kad 
gauna daug pagalbos iš biz
nierių ir profesijonalų. Se
kantieji garsinsis bankieto 
programos knygutėje: dr. 
Charles J. Svenciskas; M. 
Bhidgen, tailor; dr. J. A. 
Paukštys; Wm. A. Lewis; 
dr. T. Dundulis. Bankietas 
įvyks sekmadienį, spalio 11 
d., parapijos salėje.

Prečinauskas, savininkas 
Precin Photo Studio, Brigh- 
ton Parke, taipgi užsisakė 
vietą sodaliečių bankieto 
programos knygutėje. D. V.

jų biznio 37 metų sukaktu
vių proga. Programoje bus 
atvaizduotas serbų, kroatų 
ir slovėnų klasiškas ir liau
dies menas. bich šokių orkestras parū-

Programa susidės iš tradi pins muziką. Įžanga tik 50 
cinių dainų ir šokių ir įvai- centų, 
rių tautinių kūrinių, kuriuos 
išpildys pasižymėję trijų 
jugoslavų grupių artistai.
Rusų balalaikų ir kroatų 
tamburicų orkestrus papil
dys serbų Kolo šokiai ir slo 
venų akordiono muzika. Žy
mūs čekoslovakų, lenkų ir 
kitų slavų grupių artistai• * I
dalyvaus festivale.

Nesigailima pastang^, nei
iškasČių šiam svarbiam se
zono įvykiui.

Programa prasidės 2 va
landą popiet. Vakare Eli Da

“THAT LlTTLfe GAME” i>ter-uat’icarto«ic.^N.T^-By B. Linl<

Voo'll NEvea H ANE 
That 6amg hbre aoaiH;

HAMCtnose Bu ros 
Ko HoiAts ’ 
no You KHoui THAtT 
VTS TvNO O’CLOCK? 
The ioea op hamuaG 
Them ŪKTU-

ocločk'

NovU WA»T, WAVT ’&Epoae 
,Too SAV ANYMOiZt,- - 
ABOUY TEN MINUTES A60 
WE nEARO SOMETHlNG AT 
The KvTck^H Uoorc,- 
THE SVK OF OS VTtNT OOT 
ĄuiETlY AKO INWESTi€>ATEB 
And vwhat -oo Too Thinh ’

Savu ?
FouR BuRGLARS TrYin’ 

iTo BREAR (H .
You SHouun HAYE 
SEEH THEM RON 
jKHlrt ThET SAvM

aStf>OF OSa 
UUHAT

vsloui-o HAVE 
KAPOS MED TC 
TOU \F my

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota lr 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

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

Pilnai įrengtas Mediko* Depart- 
tncnlas gydymui visokių Ilgų — 
smarkių ir liglaiklnlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos De- 
partnuMtas, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chirurgal-Daktaral.

Pilnai įrengta Physlother44»y I>e- 
partntentas prlskaltant IMather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kitus moderntAkua metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas XrRay Depart- 
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
imi atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gyilynuta ir prieiltira. 
Kas link ■nokesėltf, Susltanstme- 
kad būtų jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

PAMOKOS
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 Lietuviu 
Mokykla

816 W. 33rd Place. Chicago, III.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

UveMoJame 
po visą 
Chk-ago.

REM KITĘ 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DIUUGĄ.

N. KANTER, aav.

MUTUAL LIQUOR~CO. 
4707 So. Halsted St

Telefonas: BOŪLftVARD 0014

HhortT

t

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE i 
AB VA2INMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKftS LOfiTUVDA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t;

ITIARGUTIJ ■■
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenlntėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programi

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -i 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.< 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.fi 
PENKTADIENIAIS 7 v, v.

WHFC-I45O kil J
•755 So. YVentern Avnnno 

< Phone: GBOvehiO 2242

SICTAI sa dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tOO flfY
vertės “close ont” kaina ...............................................

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, AP'fcTft
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................U □ r L *

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra vertė nuo $15.00 <A rt e :U?
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. 2>3«f v IKI 4)10./J

‘ ..7......... ..........$29.00
VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų t C Ot CRvilnoniai si&tal, $15 vert. aužemit. kaina 11

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DKE8KS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- 0*1 QQ 
da po tiktai ................................................................. ..

$15.00 vertės KOTAI, i7C
parsiduoda po tiktai .........................................................3>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENA SEKMADIENIAIS

FŲR COATS, $75.00 vertėa, 
Parridnoda po tiktai ...

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Diuing Room Sets — Parlor 
Sete — Bedroom Sete — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Waebers — Mangela — and

Stovės.
Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South West«rn Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
YVE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol d&b&rtinis st&kas dar rieilp&fduo* 
tas, lr neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

POCAHONTAS, |Q IC
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*00 
GENUINE POCAHONTAS, $p Qr
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... O./ O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri girt rr\ 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IVėOU

^5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022
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Pagerbkime lietuvius karius ir 
įamžinkime jų vardus

Nevartojami geležin
kelio bėgiai karo 
produkcijai

Ką valgysime per spalių mėnesį

Šimtas penkisdešimt mai
lių yra nevartojamo Illinois 
Terminai geležinkelio. Nuo

. » . . v to kelio nuims bėgius ir juosjų fotografijas ir gyvenimo aprašymą. 9UvartO3 karo pr80dukciJJai

Jei kas norite, kad lietuvių karių at
vaizdai tilptų "Drauge" - atsiųskite

Dienraštis “Draugas” pa
siryžo pagelbėti ir įamžinti 
lietuvių karių vardus, kurie 
kovoja už Ameriką ir paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą. Lie
tuvių karių Dėdės Šamo ka 
riuomenėje yra keli tūkstan 
čiai, jau ne vienas žuvo ko
vodamas už laisvę ir gražės 
nį gyvenimą. Tiek žuvu- 
siems, tiek gyviems “Drau
gas” reiškia pagarbą ir mei
lę, todėl ‘Draugo’ puslapiuo
se talpinami lietuvių karių at 
vaizdai ir jų gyvenimo apra 
šymai, kad būtų medžiaga 
lietuvių karių istorijai.

Jei kas nori, kad lietuvių 
karių atvaizdai ir jų gyve
nimo aprašymai tilptų 
“Drauge”, tai prašome lietu 
vių karių tėvų ir motinų pri 
siųsti į “Draugo” adminis
traciją karių atvaizdus ir 
jų gyvenimo aprašymą. Ta

me aprašyme pažymėkite 
šiuos dalykus: vardas ir pa
vardė, kada išėjo į kariuo
menę, savanoriu ar buvo pa 
imtas; kokioj daly tarnau
ja; kada gimė ir kur; ko
kias mokyklas baigė; kokį 

įdirbo darbą prieš išeidamas

į kariuomenę; kuo pasižy
mėjo sporte ar kitose šako- 
kose; vedęs ar nevedęs, ka
da vedė; žmonos vardas ir 
pavafdė; prie kokių organi
zacijų priklausė; koks buvo 
adresas prieš išvykstant į 
kariuomenę.

Jei kam sunkiau išpildyti 
šie klausimai — tesikreipia 
į “Draugo” administraciją. 
Taip pat prie kareivio at
vaizdo ir aprašymo pridėki
te vieną dolerį išlaidoms. 
Vėliau bus išleista lietuvių 
kareivių knyga su atvaiz
dais.

Už dvieju mergaičių 
nužudymu nuteistas 
iki gyvos galvos

Robert Taylor Bailey, 20 
metų amžiaus, desertyras 
iš armijos, rugsėjo 7 dieną 
nužudė iš Kenosha į Sparta, 
Wis., grįžtančias dvi mergai 
tės, kurias jam davė raidą, 
tai buvo Miss Pietrangeli, 
25 m. ir Miss. Dorothy 
Baun, 32 m. Robert T. Bai
ley už dviejų mergaičių nu- 

' žudymą nuteistas kalėj iman 
iki gyvos galvos, jam buvo 
pritaikyta didžiausia baus
me, kokia yra numatyta 
Wisconsin valstybės įstaty
muose. Wisconsin Valsty
bės įstatymai neturi mirties 
bausmės.

Bert A. Weber, Chicago 
Area supervisor of the Ag- 
ricultural Marketing Admi- 
nistration, pranešė, kad mė 
lynų jų štampų maisto sąra 
šas dėl spalių mėnesio yra 
beveik toks pat, kaip kad 
buvo rugsėjo mėnesį, tik 
išskyrus šviežias kriaušes.

Nuo spalių 1 iki 31 die
nos maisto štampų progra
ma numato tokius valgius: 
švieži obuoliai, visoks be mė

siškas valgis, įskaitant pap 
rastas ir saldžias bulves; 
kiaušiniai su lukštu; corn 
meal; kokuruzų trupiniai, 
džiovintos pupos; kviečių 
miltai, riebesni kviečių mil

žtai, savaime rūgstantiej mil 
j tai, riebesni savaime rūgs- 
stantieji miltai ir visokie 
kviečių miltai (graham).

Šis maistas yra sveikas ir 
jis pigiau atseina neturtin- 
gesniems.

mi

Ateis lietuviško kugelio dienos

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Reikės 16 nauju 
ambulansu

St. Sgt. Kazys T. Kalnis

St. Sgt. Kazys T. Kalnis 
yra gimęs, Chicago j, III., 
1917 metais, kovo 11 dieną; 
jo tėvai — Kazimieras ir 
Petronėlė Kalniai.

St. Sgt. Kazys T. Kalnis 
į Dėdės Šamo kariuomenę iš 
vyko 1941 metais Birželio 11 
dieną, o apsivedė su Jose- 
phine Sasnauskas 1941 m., 
spalių 11 dieną; jo dabarti
nis adresas yra šis: Btry. — 
B — 54 th Armd. F. A. Bn., 
A. P. O. 253 of postmaster, 
Rice, Cal.
St. Sgt. Kazys T. Kalnis yra. 

baigęs Aušros Vartų lietu
vių pradinę mokyklą ir St. 
Philip high school; jis yra 
geras sportininkas ir pasi- 
žymėjo futbole.

Kazys T. Kalnis prieš iš
vykdamas dirbo Link Beit 
Chicagoje,prie mašinų dar
bo; jis priklausė prie L. Vy 
čių 24 kuopos ir buvo Vyčių 
choro narys.

Kazys T. Kalnis, prieš iš
vykdamas į Dėdės Šamo ka 
riuomenę, gyveno šiuo adre 
su: 2342 So. Leavitt, str., 
Chicago, III.

Užvakar teisėjas John 
Gutkneoht Trafiko teisme nu 
baudė 151 už greitą važiavi
mą ir nubaustieji turėjo su 
mokėti $1,180.

Police Commissioner J. 
P. Allman pareiškė, kad jo 
departamentui 1943 metams 
reikės 16 naujų sąuad cars 
ir ambulansu, nes padaugė
jo kriminalinių nusikaltimų.

Senas metalas turi eiti 
karoprodukcijai

Jei kas turite senos gele
žies, seno plieno, alumino 
bronzos ar kitų metalų, tai 
nuvežkite į artimiausią lau 
žą ir tą metalą padavanoki- 
te arba parduokite karo pro 
dukcijos reikalams.

Alfonsas J. Mažiems

Alfonsas J. Mažienis yra 
gimęs, Chicagoje, 1912 me
tais, liepos 8 dieną. Jo tėvai 
— Petras ir Uršulė Mažie- 
niai (Tėvas jau miręs); 
prieš išvykdamas į armiją,
Alfonsas Mažienis gyveno 
2301 So. Oakley avė, Chica
go, III.; jis išvyko į armiją 

į 1937 metais, kovo 28 dieną 
j ir dabartinis jo adresas yra:
|Co. K. 3rd. Infantry New- 
foundland Base Command.

Alfonsas J. Mažienis yra 
baigęs Aušros Vartų lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir "Harrison high 
school; jis mokės spaudos 
darbo, buvo inspektorium 
Sears Roebuck ir Co., o vė
liau dirbo kaipo sprayer 
Western Electric Co., o da
bar kariuomenėje būdamas 
dirba kareivių finansų de
partamente, kur yra apskai 
čiuojama kareivių algos.

Alfonsas J. Mažienis pa
sižymėjo boles metyme (keg
lavime) ir baisbolės žaidi- Padangų vagys

nuvaryti į kalėjimą
Užvakar šeši automobilių 

padangų vagys ir vienas vog
8 vai., rytą, Chicagoje buvo i tų padangų priėmėjas buvo 
areštuota 135 automobilis- nubausti kalėjimam

^tai, kurie važiavo greičiau, Į .... — .................... . —
negu 35 mailes į valandą. PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lietuviai kaskart vis 
daugiau perka 
karo bonu
Čekų Amerikoj veikiąs ko

mitetas praneša, kad čekai 
visoj Amerikoje yra išpirkę 

Auž $6,000,000 karo bonų.
Lietuvių Amerikoje yra 

arti milijono. Jei viską ap
skaičiavus kiek lietuviai yra 
išpirkę karo bonų, tai per 
visą Ameriką jie bus jau iš 
pirkę irgi už kelis milijonus 
dolerių karo bonų. Teko pa
tirti, kad lietuviai kasdien 
vis daugiau perka už stam
bias sumas karo bonus.

Per dvidešimt keturias 
valandas, baigiantis vakar

Vieną kartą teko dalyvau 
ti vestuvių puotoje. Viskas 
šauniai paruošta. Kada pri- 
simeniau, kad greit bu3 ra
cionalizuota mėsa, kad rei
kės šiek tiek suvaržyti savo 
pilvus, tai viena lietuvaitė 
amerikietė pareiškė: Mes 
lietuvaitės amerikietės šei
mininkės nė kiek nenusigąs 
tam, kad mažiau teks val
gyti mėsos, užteks į savaitę 
vienam asmeniui pustrečio 
svaro mėsos. Lietuvaitės 
amerikietės, čia gimusios, 
yra išmokusios iš savo ma
mų gaminti kugelį ir kitus 
ne mėsiškus valgius, taigį 
muyis su valgiu nebus jokios 
bėdos. Riesčiau bus tiems 
amerikiečiams ir toms ame
rikietėms, kurios įpratusios 
sveikus valgyti, ale, ir jos 
lengvai prisitaikys prie ka
ro sąlygų. v '

Popiežius meldžiasi 
už taiku r

Myron C. Taylor, prezi
dento Roosevelto asmeninis 
pasiuntinys, yra patenkin
tas pasikalbėjimais su po
piežiumi Pijumi XII ir M. 
C. Taylor pareiškęs, kad 
popiežius meldžiasi, kad į 
pasaulį grįžtų taika.

Havajams reikia 
darbininku |

NEW YORK, rūgs. 29 — 
Havajų salose apsaugos dar
bams taip trumpa darbinin
kų, kad salų karinis guber
natorius Įeit. gen. Delos C. 
Emmons čia prisiuntė savo 
atstovą rekrutuoti darbinin
kų. Imami 21 iki 50 m. amž. 
fiziniai ir protiniai sveiki 
paprasti darbihinkai. Kon- 
traktuojami vienerių metų 
apsaugos darbui salose.

Juk gydytojai sako, kad 
perdaug vartoti mėsos nėra 
sveika, o ypač senesnio am 
žiaus žmonėms. Sako, kad 
tie žmonės, kurie mažiau 
vartoja mėsiškus valgius 
yra gražesni ir švelnesni. 
Taigi mažiau vartodami mė 
siškus valgius — pagrožėsi- 
me.

Gamins lėktuvus
■ V | VI

is medžio
De Kalb Illinois stato nau 

jus pastatus ir ten bus ga
minami lėktuvai iš medžio, 
žinoma, rėmai bus plieni
niai. Tie lėktuvai bus varto 
jama lakūnų pratyboms.

Žiniu-žinelės
Vakar kilo gaisras name, 

3835 Gladys avė; James 
Hayden, 50 metų, plieno dar 
bininkas, išlindo pro langą 
iš antro aukšto ir kabojo 
dešimt minučių, ko? atvy
kęs gaisrininkas jį nūleido 
žemėn, o jo žmona su ma
žais vaikais anksčiau apėjo 
pabėgti iš ugnies pavojų.

Vakar Chicagoje The Cla- 
rence Buckingham Foun- 
tain baigė vasaros sezoną 
ir per šios vasaros sezoną 
šį didingą fontaną aplankė 
daugiau kaip vienas milijo
nas žmonių. Ir the Clarence 
Buckingham fontas per šį 
sezoną išmetė į viršų 315,- 
000,000 galonų vandens.

• National Safety Council 
praneša, kad rugpiūčio mė
nesį žymiai mažiau buvo 
mirčių dėl automobilio ka
tastrofų, negu kitais mene
siais. Tose vietose kur yra 
gazolino racionalizavimas 

^dėl automobilių katastrofų 
, mirčių sumažėjo 45 procen- 
' tais.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, šiandie 
išvyksta į Mt. Carmel, Pa., 
su dvasine pagalba kleb. ku
nigui dr. J. Končiui, besi
ruošiančiam prie didelių pa
rapijos iškilmių — auksinio 
jubiliejaus. Be to, kun. A. 
Sandys sakys kalbą per ban- 
kietą sekmadienį.

X Mykolas Jasnauskas, 
2259 W. Cermak Rd., Stan
dard Federal Savings and 
Loan Ass’n vienas direkto
rių, savo vardo dienoje ga
vo daug sveikinimų. Daug 

1 draugų atsilankę linkėjo 
sveikatos ir ilgo amžiaus. 
Jasnauskai yra seni “Drau
go” skaitytojai ir rėmėjai.

X Jurgis Karpis, senų 
Westville, III., gyventojų ir 
žymių biznierių sūnus, vieši 
Chicagoj ir lanko pažįsta
mus, kurių daug turi, nes 
seniau čia gyveno ir buvo 
vienos A and P krautuvės 
menedžerius. Ryšium su šau
kimu kariuomenėn jis at
siųstas čia į Induction Cen- 
ter fiziniam kvotimui. Du 
Karpių sūnūs jau tarnauja 
kariuomenėj.

X Federacijos skyriai, or
ganizacijų kuopos, apskri
tys, draugijos ir klubai ra
ginami iš anksto rinkti at
stovus į Vakarinių Valsty
bių lietuvių katalikų konfe
renciją, kuri Chicagoj (Bri
ghton Bark) bus sekmadienį, 
lapkričio 15 d.

X Domicėlė Rakauskienė 
iš Westville, III., mamytė 
sočikagietės M. Antanaitie
nės, po operacijos gali Illi
nois Research ligoninėj. Pa
žįstamieji prašomi ligonę 
aplankyti.

X Šv. Juozapo bažnyčioje 
sekmadienį, spalio 4 d. per 
sumą prasidės 40 vai. atlai
dai. Iškilminga atlaidų už
baiga bus antradienį, 7:30 
vai. vakare mišparais ir pro
cesija.

X Philomena Rekašius, E- 
Iena Sadauskas, Ona Bara
nauskas, Pranė Urnežius, E- 
ntilija Paukštis ir Morta Kru 
sauskas — sodalietės bus 
“stars” lietuviškam veikale, 
kuris bus atvaidintas Brigh
ton Park Sodalicijos 10 me- 

I tų gyvavimo sukakties ban- 
kiete, spalio 11 d., parapijos 
salėj. Vaidinimui vadovauja 
V. Pasiskevičiūtė.

X A. ir M. šriupšai, Brigb 
ton Park old-taimeriai, pas
taruoju laiku Marąuette Pk 
įsigijo nuosavą namą ir nu
sikėlė ten gyventi, šriupšai 
iš pat jaunų dienų buvo žy
mūs veikėjai mūsų organi
zacijose. A, šriupša, be to, 
buvo pasižymėjęs vaidinto
jas.

X Vitai Vileišienei' dr. P. 
Vileišio, Lietuvių Tautinės 
Tarybos vice pirmininko 
žmonai, kaimynės (svetim
tautės) buvo suruošusios iš
leistuvių vakarą jiems iš
vykstant į W,aterbury, Con- 
necticut. V. Vileišienė yra 
labai malonaus būdo, dėl to 
trumpu laiku įsigijo daug 
draugių net svetimtaučių 
tarpe. Susirinkusios linkėjo 
Vileišiams kuo geriausio pa
sisekimo naujoje vietoje.

X Kun. dr. A. Deksnys. 
neseniai išvykęs į Mt. Car
mel, Pa., vikaro pareigoms 
lietuvių parapijoj, savo žo
džio, kad pasidarbuos “Drau
gui”, laikosi: jau prisiuntė 
vieną prenumeratą ir veda 
specialų dienraščio vajų ne 
tik Mt. Carmely, bet ir apy
linkėje. Linkime kun. Ant. 
Deksniui pasisekimo ir pa
rapijos ir katalikiškos spau
dos platinimo darbe.

Triangle
Range Oil

I
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

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

ATYDA!!

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
8TATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI ,

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS. and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 • ios. M. Mozeris. Sec’y. S2S8 SO. HALSTED ST.

Protcction 
(or your

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

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

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

i


