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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoin

VoL XXVII

Naciai traukiasi iš Salerno !
T

Sąjungininkai tik dvi mylios nuo 
Lae bazės centro

Vejasi iš Salamaua bėgančius japonus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rūgs. 

16.—Šios dienos komunikatas sakė sąjungininkų kariuo
menių daliniai antradieny nugalėjo mažas japonų patro- 
les Lae priemiesčiuose. Vienas dalinys australiečių iš ry
tų pusės dažygiavo iki dvi mylias nuo Lae miesto, o aus- 
traliečiai, kurie tvirtai įsistiegė Bušu upės vakariniam 
krante, ir vienam punkte 
randasi tik 500 jardų nuo 
Malahang aerodromo, nuo
lat gauna naujus rezervus 
kareivių ir ruošiasi galuti
nam puolimui Lae bazės.

Apsišaudo artilerija.
Per upę perkeltos patran

kos nuolat šaudo į Lae ir 
japonų patrankos atsiliepia. 
Iki šiol, tačiau, japonai pės
tininkai, įsistiprinę rytiniam 
miesto pakrašty, terodo ma
žą opoziciją.

Į vakarus, amerikiečiai ir 
australiečiai, žygiu o d a m i 
Markham slėniu, . užėmė 
Whittaker, Heath ir Vernon 
plantacijas, pastaroji tik 
šešios mylios nuo Lae. Ap
kasuose Whittaker planta
cijoj rasta 100 negyvų japo-

I

nų. Sąjungininkų štabas 
spėja, kad nuo rugsėjo 4 d. 
užmušta apie 300 japonų. 
Vejasi bėgančius japonui.

Pranešimas sakė sąjungi
ninkai iš užimtos Salamaua 
pasiekė pusiaukelį į Lae, 21 
mylią šiaurėje, ir vejasi ja
ponų Salamaua garnizono 
likučius. Gen. MacArthur 
pranešimas sakė jau sugau
ta keli japonai.

BRITAI SKUBA Į PAGALBA PENKTAJAI ARMIJAI

u. s.
y ugo W-, LANDiNG

REPORTtD 
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Trimis kryptimis britų 8-ji Armija skuba į pagalbą Amerikos Penktajai Armijai, 
kurią desperatiškai naciai atakuoja Salerno apylinkėje. Užėmimas Capri salos gerokai 
sustiprino amerikiečių poziciją. Kiti Amerikos kariuomenės daliniai, pranešama, išlai- 

Amerikos bomberiai, da- pinti ties Policastro, už 50 mylių nuo Salerno. (Acme-Draugas Telephoto)
rydami plačią ataką šiauri
nėse ir centralinėse Solomo- 
nuose, smarkiai puolė Kahi- 
li aerodromą, Bougainville 
saloje, šešiolika japonų lėk
tuvų sunaikinta ant žemės, 
ir 7 iš 27 nušauta orinėse 
kovose.

RUSAI UŽĖMĖ
NOVOROSSISKĄ I

LONDONAS, rūgs. 16.— 
Maskvos radio šiandien pra
nešė, kad rusų kariuomenės 
užėmė Novorossiską, laivų 
bazę prie Juodosios jūros.

Rusų kariuomenės, koope 
ruojant rusų laivyno Juodų
jų jūrų daliniui, užėmė tą 
svarbų uostą po penkių die
nų kovų, kuriose dalyvavo i 
kariuomenė ir laivynas. 
Tuose mūšiuose rusai atmu
šė tris vokiečių ir vieną ru
munų divizijas ir vokiečių 
marinų dalinius.

Tuo pat metu, kiti rusų 
daliniai prasimušė per cen- 
tralinės Ukrainos laukus į 
Dnieper upės gynimo linijos 
pusę, maždaug 70 mylių į 
vakarus.

Rusų kareiviai, kurie va
kar užėmė Nezhiną, dabar 
matomai stumiasi Kiev-Pol- 
tava-Lozovaya geležinke’io 
link, šios susisiekimo lini
jos užėmimas izoliuotų ra
čių kariuomenes į šiaurius 
ir į pietus.

Vokiečių radio šiandien 
atsigręžė ir pareiškė, kad 
Bryanskas, centras rišaniis 
Rusijos centrinius ir pieti
nius frontus, dar esąs i o- 
kiečių rankose. Prieš c vi 
dienas Berlyno radio prane
šimas sakė naciai Bryansirą 
evakuavę po to, kaip jie r«i- 
naikinę visus svarbiuoei a 
įrengimus tame mieste.

Rusai niekad nesakė, k d 
jie būtų tą miestą užėmę.

Sakoma alijantai gavo 
tris salas Egijoj
LONDONAS, rūgs. 16.— 

Žinia iš Ankara šiandien sa
kė sąjungininkai užėmė dvi 
salas netoli Balkanų. Viena 
žinia sakė graikų Samos 
sala ir Leros sala, Dodeka^ 
nuošė, buvo okupuotos trys 
dienos tam atgal. Kitos ži
nios sakė italai okupantai 
sugrąžinę ta^- salas grai
kams po to, kaip jų kraštas 
pasidavė sąjungininkams.

Laivyno obzervatoriai An
karoje taipgi pranešė apie 
užėmimą Cos salos, Dodeka- 
nuose.

Žinios jugoslavų partiza
nų laimėjimų vis rišasi su 
žiniomis apie anglų devin
tos armijos išvykimą, nie
kas nežino kur. Jaučiama, 
kad gal greitu laiku įvyks 
Balkanų invazija.

Pirkite Karo Bonus.

AMERIKIEČIAI PRADĖJO OFENSYVĄ
Atstūmė vokiečius iš jų pozicijų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 16. 
—Gen. Mark W. Clark šiandien pranešė, kad prakaituoją 
Amerikos ir Anglijos kareiviai pradėjo ofensyvą prieš 
vokiečius, ir jau pavarė juos iš pozicijų tarpe Sele ir Ca- 
lore upių į šiaurryčius nuo Altavilla. štabo narys sakė 
vokiečiai jau pasitraukia Salerno sektory, pirmą kartą 
nuo išlipimo ten aštuonias dienas atgal, ir ši ofensyvą 
esanti pirmas rimtas pasistūmėjimas nuo išlipimo tame 
sektory.

Šios dienos ofensyvą atmetė vokiečių mechanizuotas 
jėgas iki astuonių mylių nuo kranto. Gen. Clark praneši
mas taipgi minėjo Gen. Montgomery vadovaujamos ka
riuomenės artėjimą iš pietų. Clark sakė už kelių valandų 
naciai jaus tos kariuomenės svorį. Anot Generolo, ši ofen- 
syva pasidarė galima kuomet sąjungininkų laivai pristatė 
vis daugiau kariuomenės ir reikmenų tame sektory.

Kovai besitęsiant, alijantų karo laivai visą laiką savo 
kanuolėmis apšaudo nacių 
pozicijas. Sąjungininkų lėk
tuvai tuo metu numetė šim
tus tonų bombų ant nacių 
pozicijų.

Šioje sunkioje septynių 
dienų kovoje nuostoliai buvo 
labai dideli. Didumas ir 
smarkumas nacių atakų vei
kiausiai sunaudojo daug 
daugiau Vokietijos jėgų ne
gu jie prarado Afrikoje.

Gen. Montgomery aštun
toji armija, skubėdama Ita
lijos vakariniu pakraščiu, 
perėjo per senąjį Scalea 
miestą ir vis varosi pirmyn. 
Iki šiol anglai neranda jo
kios opozicijos.

žinios iš Stokholmo sako 
vokiečiai susirūpinę 
tai, kas gali būti, 
anglų aštuntoji 
sieks Salerno.

Komunikatas 
giau neminėjo
kariuomenę, kuri išlipo Ta
ranto apylinkėj ir užėmė 
Brindisi ir Bari.

I

Gen. Eisenhower sako 

gerai progresuojama 
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
16.—Gen. Eisenhower štabo 
pranešimas sakė išlipdini- 
mas kareivių ir reikmenų 
Salerno apylinkėje vyksta 
gera tvarka, karo laivai bom 
bardavo priešo pozicijas, ir 
28 maži italų karo laivai at
plaukė Palermo uostan.

Nieko nėra raportuoti iš 
Taranto apylinkės. Aštuntos 
armijos kareiviai pasiekė 
Scalea ir varosi į šiaurę 
Salerno fronte mūsų karei
viai įsistiprino ir gauna nau 
jus siuntinius kareivių ir 
reikmenų.

Karo laivai ir lėktuvai 
daug kuo padeda kariuome
nėms.

NACIAI VATIKANAN NEĮLEIDŽIA 
ITALUS MALDININKUS

BERNAS, rūgs. 16. — 
Anot vėliausių raportų, vo
kiečiai yra suvaržę Vatika
ną daug griežčiau negu nu
rodoma oficialiuose prane
šimuose iš Romos. Sakoma 
Vatikano vaizdas maždaug 
toks. Naciai. įtaisė dešimts 
prieštankinių' patrankų šv. 
Petro aikštėj, tuoj prie laip 
tų, vedančių į bažnyčią.

Visi Romos garnizono ka
riai suvaryti didelėn stovyk- 
lon prie Tivoli, ir skaitomi 
karo belaisviais.

Draudžia melstis.
Po žinoma Bemini kolo

nada įtaisyta kulkosvaid
žiai. Naciai sargybiniai sto
vi prie trijų svarbiųjų kelių

Amerikiečiai bombavo 
Nantes laivų bazę
LONDONAS, rūgs. 16.— 

Amerikos didieji bomberiai 
šiandien bombavo nacių lai
vyno įrengimus Nantes, 
Prancūzijoj. Oficialus prane 
Šimas sakė Amerikos ma
žieji Thunderbolt lėktuvai 
skrido drauge su bombe- 
riais.

Vakar naktį, didieji bom
beriai numetė bombas ant 
nacių aerodromų ir lėktuvų 
dirbtuvių Prancūzijoj, o an
glų lėktuvai iš naujo ataka
vo Berlyną ir vieną Hitlerio 
svarbių gumos dirbtuvių 
Montkicone, tik 43 mylias 
nuo Vichy. Tai pirma ataka 
ant Berlyno nuo šio mėnesio 
4 dienos, ir veikiausiai ją 
atliko greitieji anglų Mos- 
quito bomberiai, kurie bom- 
buoja Vokietijos sostinę 
tarpe didžiųjų bomberių 
atakų ant to miesto.

Oro ministerijos praneši
mu, kiti anglų lėktuvai puo
lė kitus taikinius šiaurva
karinėj Vokietijoj.

Montlucone randasi dide
lė dirbtuvė, kurioje išdirba
ma reikalingi guminiai daly 
kai Hitlerio kariuomenėms. 
Anot Vichy radio, Chartres, 
kur įvyko viena didžiausių 
pirmojo pasaulinio karo 
kovų, taipgi buvo atakuo
tas.

Vakar nakties ataka sekė 
sudėtinį anglų-amerikiečių 
puolimą Paryžiaus apylin
kės, kur bombos buvo nu
mestos ant Hispanas-Suiza 
ir Caudron-Renault lėktuvų 
dirbtuvių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ JUGOSLAVIJOS—Ju

goslavai partizanai užėmė 
svarbų uostą*. Nuginklavo 
ten esančius ašies karei
vius.

IŠ ITALIJOS — Sąjungi
ninkai pralaužė vokiečių li
nijas į šiaurę nuo Altaville. 
Anglų aštuntoji armija da
bar tik 37 mylios nuo Ag- 
ropoli, to fronto pietinio 
galo.

IŠ WASHINGTONO — 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad 37 dienų atakose ant 
japonų, pirm negu amerikie
čiai užėmė Munda aerodro
mą, amerikiečiai lakūnai nu 
šovė 350 japonų lėktuvų.

j Vatikanan. Romos gyvento
jams draudžiama šv. Petro 
bazilikoj melstis, neva tam, 
kad antifašistai nerastų 
prieglaudos šventąjam Sos
te.

Naciai apsupo Transteve- 
re apylinkę, kadangi ten gy
veną žmonės užbarikadavo 
gatves ir pavertė savo na
mus į tvirtoves.

Romoj trūksta maisto
Romoje, kitos krautuvės 

antradieny atsidarė. Auto
busų patarnavimas grįžta 
prie normalio. Su maistu 
blogai, kadangi judėjimas 
suparaližuotas ir negalima 
maisto pristatyti iš provin
cijų.

t

Vokiečiai užgina, kad 
jg kareiviai Vatikane
STOKHOLMAS, rūgs. 16. Į 

—Pranešimas iš Berlyno pa 
brėžia, kad nė vienas nacių 
kareivis nėra įžengęs Vati
kanan, nors, anot pranešė
jo, tas nepakeičia fakto, kad 
vokiečių kariuomenė dabar 
suteikia Vatikanui “protek
ciją.”

PER DAUG KAVOS
NEW YORKAS, rūgs. 16. 

—Kava, už kurią taip nese
nai reikėjo atiduoti racio- 
navimo kuponą, veikiausiai 
bus sumesta New Yorko 
uostan arba sudeginta, ka
dangi nėra vietos, kur ją 
daugiau dėti. Kavos impor- 
teriai prašo Pietų Amerikos 
kavos augintojų jos daugiau

Dėl maisto trūkumo 
Italijoj kyla riaušės
STOKHOLMAS, rūgs. 16. 

—Čia gautos žinios iš Zu- 
richo sako keliuose dideliuo 
se miestuose šiaurinėj Ita
lijoj iškilo riaušės dėl mais
to. Anot pranešimo, tokiose 
demonstracijose Genoje už
mušta 30 asmenų Minia 
žmonių tame mieste užpuolė 
Savoia viešbutį ir išnešė 
rūsyje sukrautą maistą. Ke- 

; lios valgyklos taipgi apvog
tos.

PASIDAVĖ DAR 10

apie 
kuomet 

armija pa-

nieko dau- 
apie britų f

* X.

Nuostoliai Salernoje 
dideli—Stimsonas 
WASHINGTON, rūgs. 16.

—Karo sekretorius Stimson 
šiandien pranešė, kad rezul
tatai kovų tarpe vokiečių ir 
amerikiečių-anglų kariuome 
nių dar nežinomi. Anot jo, 
amerikiečiai nukentėjo “di
delius nuostolius,” nors, 
jis pridėjo, vokiečių nuos
toliai taipgi buvo labai dide
li.

Atsiliepiant į nacių žinias 
būk, anglai ir amerikiečiai 
planuoja evakuoti Salerno, 
Stimsonas sakė niekuomet 
nebuvo manyta apie evaku- 
avimą.

Berlynas sako daugiau 
alijantų negu naciu 
LONDONAS, rūgs. 16.— 

Berlyno radio, kuris vakar 
sakė alijantų kariuomenės 
atsilaiko prieš nacių atakas, 
šiandien pradėjo kalbėti 
apie “perviršijantį” skaičių 
alijantų, kurie kovoja prieš 
nacius Salerno frante. Na
cių propaganda kaip tik tą 
patį sakė pirm negu pripa
žino pralaimėjimus Rusijo
je ir Afrikoje.

Berlynas transliavo DNB 
agentūros žinią, kuri sakė 
vokiečiai sunaikinę išlipdin- 
tus sąjungininkų kareivius, 
bet anglų-amerikiečių skai
čius esąs daug didesnis, ne
gu buvo manyta.

ITALIJOS LAIVŲ
ALEXANDRIA, Egiptas, 

rūgs. 16.—Du didieji karo 
laivai, keturi krūzeriai, ir

IŠ LONDONO — Sąjun
gininkų bomberiai be per- taip Jau Y™ perdaug, 
stojimo atakuoja nacių ae
rodromus šiaurvakarinėj 
Prancūzijoj.

7 J ** M**V«»*, i* |

nebesiųsti Amerikon, nes ir beturi destrojeriai atplaukė

O R A 8
Vėsu. Gal bus lietaus.

į Malta ir pasidavė sąjungi
ninkams. Tikimasi, kadgrei 
tu laiku čia atplauks dar 
daugiau Italijos laivų.

Sprogimas kasykloje 
užgriovė 17 vyrų 

HARLAN, Ky., nigs. 16. 
—Įvykus sprogimui, septy
niolika angliakasių 
šiandien užversti 
siais Three

I
buvo 

griuvė- 
Point anglies 

firmos kasykloje. Sprogimo
priežastis nežinoma.

Italų karinio štabo 
viršininkas nusižudė
LONDONAS,, rūgs. 16.— 

Nacių kontroliuojama Ste- 
fani žinių agentūra šiandien 
pranešė, kad maršalas Ugo 
Cavallero, buvęs Italijos ar
mijos štabo viršininkas, pa
sidaręs sau galą. Anot pra
nešimo, vokiečiai jį “išlais
vinę.”
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Geriausia mergaitėms mokykla 
Sv. Pranciškaus akademija

Pirmasis akademijos tiks
las yra mergaičių mokslini
mas. Mokslas jr tikėjimas 
tai du reikalingiausi daly
kai pilnam ir laimingam gy
venimui, ypatingai mūsų die
nomis. Mokslas, sujungtas 
su religija, padeda žmogui 
tinkamai sutikti besimainar. 
čias gyvenimo aplinkybes 
priruošta jaunuolę prie šei
myninio ir viešo gyvenimo 
Kultūringas ir religingas 
auklėjimas nušviečia kelią į 
tinkamą luomą bei profesi
ją. Mūsų garbingai demo-

Be paprastųjų kursų ir 
pastovios programos, mo
kykla veda įvairią veikimo 
programą religiniam, kultu-j 
riniam ir socialiniam mer
gaičių auklėjimui, k. a. or
kestras, Ii. eretiniai, leidi
niai, Sodalicija, sportas, dra- ■ 
mos rateliai, svetimųjų kal
bų rateliai, studentų taryba, 
Public Speaking, choras jr
t.t. Be to, vadovybė pasi- Onos parapijos parapijonai,

paišyboje. Ypatingi kursai 
namų ruošos dalykuose.
VEIKLA

Šv. Pranciškaus Akademijos vaizdas (iš lauko pusės)

vanio valse., Vilkaviškio ap.
Rugsėjo 8 d. staiga mirė 

Ona Balsevičienė, kilus iš 
Raseinių apskrities.

pašaras prastesnis. Grūšių, 
obuolių, pyčių ir kitų vai
sių mažiau. x

ną laiką. Darbą galima gau
ti, jei esi sveikas, visur. Mo
kestis visur beveik “dolar 
on hour”.

Naujienos iš mūsų Pelno liko $270.00. $30.00 
bus sukelta kitu būdu.

U. S. Navy Shipyard, Se- 
neca, III., jau pastatyta daug 
transportinių laivų ir dar 
daugiau statoma. Kont rek
torium yra Chicago Bridge 
and Iron Company. Darbai 
eina be pertraukos šūkiais: 
“Stay on the job”, “SOS, 
need ships”, “Make up the 
ships”, “Never mist your 
shift’’ ir pan.

Anglių kasyklos dirba pil- A. P.

iš.

iHARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS į 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.;
SEKMADIENIAIS — nuo 1] 

__ W iki 2 val. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
ENTRATROG RAMAS Penk- 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III. |
Telefonas — GROvehill 2242

Šįmet komai prastesni ne
gu pernai. Avižos, miežiai, 
kviečiai irgi prastesni. Ir

P. F. C. Raymond (Jero
nimas) Pilipaitis,. kuris bu- 

; vo paimtas į kariuomenę pe- 
paraginus klebonai kun. W. reitų metų rugsėjo mėnesį, 
Kviečinskui, mokėjo $5.00, ^bar randasi Rio de Janei- 
kad atmokėti parapijos ma-

> žą skolą. Labai gir .inas kle
bono pasidarbavimas. Kar- 

Į tais $5.00 nueina niekais, 
kartais gacmi nesveikatą, ar 
ką kitą, o dabar bus atmo
kėta beveik visa parapijos 
skola.

Spring VMley, III. — Šv

ro, Brazilijoj. Jis yra oro 
transportų inspektorius. Da
bar mokinasi Enginsering 
School.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

Šv. Pranciškaus Akademijos mokinės klasėje
rūpina pakviesti specialių 
kalbėtojų ir naudingų de
monstracijų sveikatos, poli
tikos, stenografijos ir kito
se srityse. Mergaitės taip 
pat naudojasi ekskursijomis 
į meniškas ir industrijos vie 
tas ir lanko klasinius kon
certus.

kratijai išlaikyti reikalinga 
yra išmokslinta pilieti ja, o 
tam reikia gerų mokyklų 
jaunimui paremtų tėvų gsra 
valia ir supratimu. Mokslas 
ir tikėjimas tai didžiausia 
ir brangiausia tėvų dovana 
vaikams. Šv. Pranciškaus a- 
kademijos*vadovybė nori tė
vams padėti minėtiems tiks
lams atsiekti.

Taipgi klebono pasidaib?.- 
vimu ir rūpesčiu įtaisyti

į
; minkšti klauptukai. kurie 
kainavo $300.00. Tam tiks 
lui buvo surengta pramoga 
prie klebonijos 5 d. rugsėjoJ

Šiuo metu randasi St. Mar 
garet ligoninėje Marijona 
Pilipaitienė, žmona veikėjo 
Pilipaičio.

f y

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI ! 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

TRU-VISION OPT1CAL CO.
DR. M. MEINE, O.D.

DE. S. MEINE, CLD.

i
i

?------

Res. 6958 So. Taknan Avė. 
Res. Tel. GROvehfll 0617 '
Office Tel. HEMlock 4848

Prieš tris savaites mirė 
Juozas Jenkeliūnas, netoli 
80 metų amžiaus, kilęs . iš 
Gražiškių parapijos, Paja-

BENDRABUTIS

yra gy- 
lietuvai- 
atvyku-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Tel CANal 6122

DR. BIEŽIS

Prie akademijos 
venamų kambarių 
tėms mergaitėms 
sioms iš kitų miestų. Kam
bariai patogūs ir gražūs. 
Maldos, mokslo, rekreacijos, 
darbų ir vizitų prognrma 
švelni, tvarkinga ir įdomi 
Valgis sveikas ir gardžiai 
paruoštas. Mergaitės gyvena 
ir mokosi rūpesiingoje glo
boje tam tikslui skirtų se
selių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. » 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL KEPubik- 7868

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YABds 4787 
Namų teL PBOjpect 1M0

kentėjimo laiminguBe 
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

pf 
fe

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuve

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa* 
perdirbimui senų rakandų, vartojantPilnas didelis pasirinkimas na

mams rakandų, gerų Perlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuve sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius matčriolus. Turime didelį paairinkimą' vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Dėl pilnesnių informacijų 
rašoma į:

Sister Principai
St. Francis Academy 
Pittsburgh 10, Pa.

i KLAUSYKITE-
į VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO 

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŲ’NŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

Priiujs Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

J

DR. G. SERNER
GEETFV1S AKIŲ GYDYTAIS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1825 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Tai YABds 2241

DR. C. VEZELtS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vak: ano 9 vak ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

KURSAI
Akademija siūlo tris kur

sus: bendrą, komercinį ir a- 
kademinį. Akademiją baigu
sios studentes būna priim
tos į kolegijas bei universi
tetus. Lietuvaitėms yra duo
dami lietuvių kalbos, rašy
bos ir istorijos kursai. Pri
vatinės pamokos teikiamos 
muzikoj, balso lavinime ir

Ofisas ir Aktai* DtrbUvI 

MII SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso tek VIRgmia 0036 
Bsčdendjoa teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso v*L: 1—8 ir 9—8:30 F. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TekTJANU 0257
Bes. tek: PROspect 665k

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ b 
1821 So. Halsted Street 

Residancija: 6600 So. Arteuaz Are 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki O vai. vakar*

EXTRA! EXTRA!

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATABNAV1MA8

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

ta. F. Birt, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytai 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3329 So Halsted St.
• Pbone YARDS 4054

Tek YABds 592L 
Bau: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tek YABds 3146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

AS&OCIATI
PETRAS 

Sekretorius
DAB ARTINS 
DIYTDENTŲ
KATA

ON
P. KEZON 
ir Iždininkas

4%
1751 W. 47th Street

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Man* p*r* aklą vtaam rr 
vanlmul. Bango kits Jas, leisdami 
Ws—imlnuull jas moderatfkUnd* 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali ■uteiktl
SS METAI PATYRIMO 

•Hrtafcfcne aktats. knrle pašalina 
vis* aki« ĮUvnpimą ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona. Jr 

OPTCM£BlRWrAI
1861 So. AaHand Avenw 

Kampą, U-toe
Teisfeneit OAKAL MU, TMirr 

OnSO VALAKD08:
Kasdien »:!• a. m. iki »:»• p. m. 

Trečiad. ir Mtad. SO* O. SS.
--------- S-IiT t *

■

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponui.

DR. CHARLES SEGAL
G k JJ Y TO JAS IR CHJHUBGAb

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

Tai. MIDway 2880 Chicago, Di
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 ik> i 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak Seną

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sakmadi^niai. 

_________ pagal sutarti______

Ofiso Tek................VIKglnia 188e

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRTTUS-

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Res. Tek LAFayette 004M 

Jeigu Neetsiliepana — 
šaukite KEDsie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr_ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED MOTERYS

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100*%, karo

Reikia

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA5TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»489

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

puikios 
tarp 9

»
HELP WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

Aukščiausia mokestis — 
darbo sąlygos. Atsišaukit 
ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN. Room 348

MORRISON HOTEL

Tarnaičių
PRIVATIŠKAM KLIUBUI 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT BET KURIĄ 

DARBO DIENĄ
UNION LEAGUE CLUB 

OF CHICAGO
312 S. FEDERAL ST.

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po . ___„_____
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

AŠSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

nuo 8:30 ryto Iki

CARTON co. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts. '

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade karnbarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i 
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės
t

Darbininkų.

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS

Proga gelbėti prie karo ir civilinių 
darbų. Nuolatini darbai
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

9

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYTOJŲ

Su dirbtuvės patvrimu. Pripratu
siu prie AC ir DC įtaisymų. Nuo
latiniai darbai.

THER ELECTRIC 
AND MACHINE WOEKS

17 S. Jofferson

MACHINISTŲ
Lathe ir Milling Machine darbinin
kų. Nuolatiniai darbai, viršlaikis, 
gera transportacija.
ROCKWELL ENGINEERING CO.

859 N. Snaulding

Geras Viduje 
DARBAS

—DfiL—
3 arba 4

Stiprių, Aktingų Vyrų 
Bet Kokio Amžiaus. 
GERA MOKESTIS. 
Pastovus Darbas. 

Atsišaukite

MA WER - GULDEN- 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

REIKIA
Vyrų Dirbtuvės Darbams 

Svarbiems Darbams. 
Užtenkamai Viršlaikio.

FRANK MILLER & SONS
2250 W. 58th St.

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 
Viduje Pieninės

Taip pat
PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 

SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

THE BORDEN CO.

REIKIA
MOOTERŲ

—TR—
MERGINŲ

Lengvas Dirbtuvės Darbas.
Šmotų Darbas. 
Gera Mokestis.

Atsišaukite

MAWER - GULDEN -
ANNIS, ĮNC.

589 East Illinois Street

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir nakti šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

8959 W. Ogden — Room 302

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi—
★ TOOL AND DIE MAKERS
★ PUNCH PRESS 

OPERATORS
★ ASSEMBLERS— 

VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENU ARBA NARTU! DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbų.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO. 

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

REIKIA
KARO DARBAMS

VYRŲ 
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
DALINIO LAIKO

PILNO LAIKO

ryto

SKALBYKLOJE

Mašinų Operatorių
PASTOVUS LENGVI DARBAI

100 - KARO DARBAI

3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—ForestPark

Medžio Išdirbėjų 
Reikia

Stock Sawyer, Patyrusio. Klejuo- 
tojų ir prie Cabinet Pagelbininkų. 
Nuolatiniai darbai, gera mokestis.

CENTRAL PARLOR FRAME
_ MFG. CO.

1311 W. 47th SL YARds 6528

DARBININKŲ
Reikia Defense dirbtuvėje. 75c į 
vai., laikas ir pusė už viršlaikį.

Atsišaukit į

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ RĖKIA
Abelniems Dirbtuvės Darbams. 

100% Defense. Patyrimo 
Nereikia.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

VYRŲ
DIRBTUVES DARBAMS

$42.70
Savaitėje Pradedant

$45.75 
Po 30 Dienu

PATYRIMO NEREIKIA
JOHN F. JELKE CO

2650 W. POLK ST.

REIKALINGA MOTERIS p«e ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAVVNDALE 7371.

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 popiet.
PERSONNEL OFISAN, Room 348

MORRISON HOTEL
GIRL or WOMAN 

GOOD TYPIST
Able to take dictation. Pleasant 
working conditions. 5% day week.
SHARP & DOHME, INC.

111 N, Canal lst Floor
Franklin 8506.

STENOGRAFIŲ
SWITCHBOARD OPERATORES

Patyrusių. Nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos, 
proga jsidirbimo. gera transportaci
ja. Atsišaukite j

TRANSAMERICAN FREIGHT 
LINKS

1130 W. Cermak Rd.

VYRŲ
Patyrusių siuntinių išvežiotojų drai- 
verių — unijos mokestis.

VYRŲ
Lioduoti trokus — darbas naktimis 

— 70c j valandą.

SERVICE PARCEL DELJVERIES
415 E. Erie

REIKTA — M ET AL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATINO WORKS
4600 W. Palmer St. Albany 3900

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
tfng room tVVoolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA
MOTERŲ

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

COAL STORAGE 
DARBININKŲ 

Platform Cooler ir Freezer vyrų. 
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

NORTH AMERICAN 
COLD STORAGE CO.

345 N. Canal St

COUNTER MERGINŲ
IR

VEITERKŲ
18 IKI 45

PILNO LAIKO DARBAI
Patyrimo Nereikia

GERA MOKESTIS

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis. 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikj. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Press Operatorių
MODERNI PROSYMO PRESAI

DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

IŠMOKINSIM
Aukščiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

MOTERŲ REIKIA
Prie lengvų abelnų dirbtuvės dar
bu. 100% Defense. Patyrimo ne
reikia. Taipgi reikia SEWING 
MACHINE OPERATORIŲ.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ

Reikia prie skalbiamų drabužių. 
Taipgi SIUVĖJŲ paprastiems dar
bams ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY
849 N. Franklin

VYRAI IR MOTERYS

Merginų - Moterų
18 IKI 45

Nuolatiniai darbai. Lengvi dirbtu
vės ir pakavimo darbai, ir t. t. 
$20.70 už 44 valandų savaitę.

Geros sąlygos, z

Vaikinų - Vyrų
'18 IKI 50

Nuolatiniai darbai. Patyrimo
reikia. 60c į vai. Laikas ir pusė 
virš 40 valandų. Atsišaukite į— 
ILLINOIS NUT PRODUCTS CO.

609 W. Lake St.

ne-

VIDURAMŽIAUS PORA

I

Valgis ir Uniformos Duodama 
ATSIŠAUKIT J

DE MET’S, INC.
EMPLOYMENT OFISAI: 
312 W. MADISON ST. ar 

29 N. STATĖ ST.
64 E. WASHINGTON 

143 S. STATĖ ST.
103 W. ADAMS ST. 

BOARD OF TRADE BLDG.
SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVftJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civilinlems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

CASHIER — TYPIST 
Good salary, chance for advance- 
ment. Pleasant office surroundinga. 

MUTUAL TRUCK PARTS CO. ' 
2000 S. W»bMh CALumet 3500

MERGINA
20 — 35

Mašinėle rašyti ir prie abelnų ofiso 
darbų mažam ofise. Darbas nuolatos.

limu $5.00 J

Jūs galite būti užtikrinti kad čio
nai ir po karo bus jums nuolatini 
darbai su proga įsidirbimo. Laikas 
ir pusė už viršlaikį virš 40 vaL

ATSIŠAUKITE Į

' James H. Rhodes 
and Co.

3110 W. 28th st

DIENA AR 
Moulderių 
Grinders
Coremakers 
Tardė Vyrų 
Assemblers 
Cbeckers
Sorters 
Millvrights

Machine Molderių
Garage Darbininkų

Stirnių H. S. vaikinu ir kitų 
dirbti po 4 vaL naktimis

NAKTĮ DARBAI
Truck Drivers 
Shakeout Vyrų 
Chipuers 
Truckers 
Valytojų

. Pakerių
Shifters
Cupola Tenders

Vienas žmogus, jo vardas 
Jurgis, pavardė nesvarbu, 
nesenai paėmė blanketą ir 
bovling bąli iš automobilio, 
kuris buvo pastatytas aikš
tėje, 628 Madison str. Perei-I
tą trečiadienį Jurgis atsisto
jo prieš teisėją Joseph R 
Hermes, Jury teisme. “Aš 
labai būsiu patenkintas jei 
jūs mane nusiusite į kaleji- 

1 mą žiemos laikui”, — pa
reiškė Jurgis. Teisėjas Her
mes patenkino jo norą ir 
pasiuntė jį devyniems mene-

* siams į BrideweH_

. IŠMOKITE AMATĄ 
"Vyrams ir moterims norintiems 
dirbti ir mokintis bus duodama 
proga išmokti, amata kaipo Moul- 
deriai. Coremaker. Grimder ir 
apmokami pagal gabumus.

PASTOVUMAS

bus

t

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

For Help! 
For Sale! 
For Rent! 
For Service I
T*rM* RoSIlltS I
ADVERTISE -

N

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 
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Kaip vienas žmogelis 
laimėjo teisme bylę

Kartą vienas žmogus atė
jo pas Abrahomą Lincolną 
ir prašė tas žmogelis, kad

Reikalinga prie lengvų džignitn., Lincolnas sutiktų jį ginti 
riaus darbų bažnyčioje. Gera mo- teisme, nes jis esąs kaltina- 
kestis ir štymu apšildomas apart- 
mentas. Atsišaukit po 7 vai. vak. 
ir klauskit Mr. Bloom.

3901 W. CONGRESS ST.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

šis yra nuolatinis himis. Mūsų kom
panija jau ilgas laikas kaip yra 
pirm karo ir bus ilga laiką kada 
karas pakihaigs. Didžiuma mūsų 
darbininku išbuvo su mumis per 
daugel} metų.

Geros darbo sąlytis — Apdrauda— 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate svarbioj pramo
nėje neatsišaukite.
Employment Ofisas dirbtuvėje atda
ras nuo 7:30 ryto iki 5:06 popiet. 
Pirmad. perdėm Penktad. ir nuo 
7:30 ryto iki pietų šeštadieniais.
Matykit Mr. Overholt Circulation 
Departmente, News-3un Bldg- 112 
Madison St.. VVaukegan. m., nuo 
6:00 vak. iki 8:30 vak. Pirmad., 
Antrad.. Ketvirtad. ar Penktad.

JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT Į

Pavogė teatre $100; 
pelu gražino $80

Kansas CSty, Mo. — Te
atro vedėjas R. R Burdick 
pareiškė, jog vagis paėmė 
šimtą dolerių iš teatro seifo. 
Ir pereitą sekmadienį Bar* 
diek gavo voką, kuriame bu
vo uždėta pašto dviejų cen
tų antspauda. jis sumokėjo 
du centas. Voke buvo įdėta 
$80. Taigi vagis teatrui grą
žino $80.

Matyti vagiui buvo nera
mi sąžinė ir jis grąžino aš
tuoniasdešimt dolerių paštu. 
Ir tai geriau, negu niekas

THE
CHICAGO HARWARE 
FOUNDRY COMPANY 

North Chicago. Illinois
Phone Majestic 577

VIENA Iš NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

gražiai

PARDAVIMUI

ĖST SIDfiJE — Pa.siduoda mūro 
namas 6 fletų po 6 kambarius ir 3 
kambariai beismente. 2 dubeltavi 
garadžiai. stokeris. štymo šiluma

Į Jeigos $2.880.00. Kaina $17.000. Dėl 
platesnių informacijų pašaukite — 
CRAVVFORD 6577.

Apie Lietuvos 
atstovybę Londone

(LKFSB) Min. Balutis, 
nežiūrint savo ne per ge
riausios sveikatos.
drauge su savo patarėju dar 
buojasi; esant taip sumažin
tam pasiuntinybės persona
lui, jiems patiems tenka at
likti nemažai ir techniškų 
darbų. Pasiuntinybė įsikū
rusi nuomuojarnuose namuo- 

i se ir tas, dabartinėmis są
lygomis, sudaro naujų rū
pesčių. Atsiranda žmonių, 
kurie įvertindami to lietu
viškojo posto svarbumą, pa
siunčia aukų. Tai vertas pa
gyrimo dalykas.

t

MŪRINIS NAMAS parsiduoda — 5 
fletų su Tavernų ir Sale dėl šokių 

I ar susirinkimų. Kampinis. Netoli
Lietuvių parapijos. Pardavimui ar 

I išmainymui. Atsišaukite }: DRAU- 
į GAS. Box 13, ar pašaukit CANAL 
i 8010.

mas, kad pavogė pusę tuzi
no meitėlių (kiaulių). Lin- 
colnas, kaipo teisingas advo
katas. savo kJijentui pasa
kė: “Neapsimoka. Tave vis- 
tiek nuteis”...

4

“Nepaisykite. Apsiimkite 
vesti mano bylą ir tiek. Pa
sakysi gerą kalbą ir viskas 
— pasakė žmogelis.

Visų nustebimui prisai- 
kintųjų teismas nusprendė: 
nekaltas.

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

t

ETELP WAMTED — MOTERIS

♦

HURLEY MACHINE CO

i
2145 S. 54th Avė.

1,

I

I
■

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

I
$25 j savaitę pradedant, au palTė-

— j savaitę so d|en^ jParagink savo kaimynus
ir pažįstamus, kad jie užsi- service parcel deliveries

415 E. E nedienraštį “Draugą”._________________________415 E. Erie

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civllt- 
niems siūtų ir overkotų. Klau»kite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

PIRKITE KARO BONUS! 1 REMKITE “DRAUGĄ”

Reikalingos DABAR pne Svarbių Aviacijos 
Darbų Čionais. 

Patyrimas Nereikalingas.
$120.00 mėnesiniai MTNTMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siutai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS: Nuo Pirmadienio 
perdėm šeštadienį, 8 ryto iki 4:30 popiet. Sekmadienio 

rytaiš nuo 10 ryto iki 1 popiet
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Split by PDF Splitter
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:”AUGAS
THE L lAcLNIAN DAILY FRIEND 

2334 South C.’ Av». Chicago, IlHnoK
i .. 1 Daiy, Sundays,
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LETEUANLVN CATZiO.LlJ mESS SOCZETE. 
A menfoer cf the Cathalic Aisociatloa.

36.00 per year t-uUide Chicago; $7.00 year in Chicag 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius,

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metams ........................................ ...................
Pusei metų ................................ ............... .
Trims mėnesiams ..................................................................
Dviem mėnesiams ............................................ .. ...
Vienam mėnesiui .......................................................

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: 
Metams ........................ ."............................................
Pusei metų .................................................................
Trims mėnesiams ..................................
Dviem mėnesiams ........................... .... ............ .
Vienam mėnesiui ........................................... t Z...

<

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

l

Užsieniuose:

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

Metams ...............
.Pusei metų ....
Trims mėnesiams ________________________
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu,' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti’visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-CIass Matter March 31, 1916 at Chicago, EI. 
Under the Act of March 3, 1879.

$8.00
4.50
2.50

K$ gi Hitleris padarys su Vatikanu?

— Kaip atrodo Vatikano valstybė. — Joje 953 pilie
čiai. — Linksma istorija apie Vatikano patranką. — 
Kodėl Hitleris nekenčia Vatikano. — Apie popiežius, 
mirusius badu, ištrėmime ir nužudytus. — Kodėl Pi
jus VI buvo tris mėnesius nelaidotas? — “Vinis į 
paskutinio popiežiaus grabą.’ ’ — Reikšmingas Napo
leono pasikalbėjimas su Pijum VII. — Pranašiškas 
įrašas katambose. - Drąsus Vokietijos vyskupo balsas.
— Nacių parašiutistai Vatikane.
— Vokiečių patrankos Vatikano aikštėje.
— Popiežius — dabar kalinys, — skaitome tokius 

ir dar labiau sensacingus pranešimus spaudoje. Amži
nasis miestas vėl atkreipia mūsų visų dėmesį.
VATIKANO MIESTAS

— Patranką? O ar ji šaudo? — klausia popiežius.
— Ir dar kaip!
— Jei taip, tegu ši patranka lieka pogrindyje, — ryž

tingai taria Pijus X, — Vatikanas ne patrankomis ga
lingas ir jomis nesigins.”

Tikrai, Vatikanas yra galingas tuo, kad tai yra cent
ras trejetos šimtų milijonų katalikų. Nei vienos kon
fesijos galva neturi tokios tarptautinės įtakos, kaip 
popiežius. Neveltui net 41 valstybė turi savo atstovus 
prie Vatikano. Tai gal bus bene pats didžiausis diplo
matinis korpusas iš visų valstybių.
HITLERIS NEKENČIA VATIKANO

mačiau nacių laikraščiuose ir 
nukreiptas prieš dvasininkus,

Viena iš mažiausių pasaulio valstybių yra Romos vi
duryje esąs Vatikano miestas. Jis teužima tik kokį šeš
tadalį kvadratinės mylios, arba šimtą aštuonius akrus. 
Kai prieš ketvertą unetų įkopęs į šv. Petro bazilikos 
bokštą žiūrėjau į čia pat esantį Vatikaną, matėsi vis
kas taip arti: popiežiaus rūmai, muziejai, meno galeri
jos. knygynas, astronomijos observatorija, Vatikano 
sodai Daug labai vertingų meno brangenybių yra mu
ziejuose ir rūmuose, surinktų čia per šimtmečius. Eini 
salėmis ir koridoriais, beveik paklysti gali — muziejai 
ir rūmai užima apie tryliką akrų. Vatikano rūmuose, 
be privačių popiežiaus kambarių ir priėmimo salių, yra 
gausios popiežiaus įstaigos, kurios palaiko ryšį su visu 
pasauliu; čia pat yra spaustuvė, Vatikano dienraščio 
redakcija, net sava radijo stotis, paties Markonio įtai
syta (radijo išradėjas Markoni buvo nuoširdus katali
kas). Vatikanas turi ir savo pašto, telegrafo, telefono 
stotį, savo pašto ženklus ir pinigus ir net savo gelžke- 
lio stotį su 600 pėdų ilgumo gelžkeliu, turinčiu dvi bė
gių eiles.
KAIP VALDOSI VATIKANAS

Šių metų pradžioje Vatikanas turėjo 953 savo gyven
tojus. Jį valdo popiežiaus paskirtoji kardinolų komi
sija. šiems metams jos pirmininku buvo paskirtas kard. 
Canali, nariais — kard. Pizzardo ir kard. Mariam. Va
tikane veikia, vadinamoji, kanonų teisė — bažnytinė 
teisė. Čia net gi turimas savas teismas civilinėms ir kri
minalinėms byloms.

z šiaip jau Vatikano išorinę tvarką palaiko Vatikano 
“policija”, kuri su savo margaspalvėmis uniformomis 
yra daugiau tų istorinių pastatų dekoracija, kaip kari
nė, ar policinė jėga. Dauguma jų vieton moderniųjų _ ir tavo valstiją, 
ginklų tebenešioja viduramžio kirvukus.

Vatikano karinę-politinę jėgą gražiai pavaizduoja 
šis atsitikimėlis: vienu metu Romoje buvo neramu. Pas 
popiežių Pijų X įeina “fizinės pajėgos” viršininkas ir 
raportuoja: ,

— šv. Tėve, mieste neramu. Sustiprinau Vatikano 
apsaugą: prie vartų iš Pelegrino gatvės pastačiau 4 
žandarus, Propimariti aikštėje pasiųsti 6 švaicarai...

— Labai gerai, — šypsodamasis kalba Pijus X, ir 
klausia viršininko, norinčio savo jėga pasigirti:

— O ką ten prie įėjimo pastatysi?
— Ten. šventasis Tėve, išvilkaim mūsų patranką, — 

rėžė viršininkas, manydamas, kad savo uolumu ir stra
teginiais gabumais nustebinsiąs popiežių.

Būdamas Vokietijoje 
plakatuose karikatūras, 
prieš krikščionybę ir prieš krikščionybės centrą

Vatikanas pačiame nacių įsistiprinimo momente drį
so paskelbti garsų laišką: “Mit Brennender Sorge”:

— Su degančiu susirūpinimu.
Jau tie pirmieji žodžiai nusako, kaip popiežius žiūri į 

Vokietijos katalikų kančias. Toje enciklikoje drąsiai 
iškeliami ir pasmerkiami nacių nusikaltimai prieš Baž
nyčią, dorovę, prieš jaunimą, prieš tikinčiuosius.

Pats Hitleris susilaukė tiesioginio protesto iš Vati
kano: kai 1938 m. gegužės pradžioje jis lankėsi Roihoje, 
popiežius (Pijus XI), protestuodamas prieš Vokietijos 
katalikų persekiojimą, nelaukė Hitlerio Vatikane, o iš
vyko į savo vasaros rezidenciją. Pasaulis tą pastebėjo 
ir, pav., prancūzų, ne katalikų laikraščiai “L’Intransi- 
geant” rašė:

— Paskutinėmis dienomis tik vienas balsas pasigirdo 
pasaulyje, kad protestuotų prieš kanclerio Hitlerio apo
teozę, tai popiežiaus balsas. Aštuoniasdešimtametis po
piežius Pijus XI yra nepalaužiamos dvasios, jis nepa
siduoda jokiai baimei ir jo nepalenkia joks žmonių ma
jestotas. Kokį gražų pavyzdį duoda tas baltasis sene
lis, kuris tesilaiko dėl nuostabios savo energijos...”

Hitlerio taktiką mes pažįstame ir fiureris dabar gali 
bandyti parodyti savo geležinį kumštį Vatikanui... Bet... 
tai ne naujiena ir mes to neišsigąstame.

, ~ i t

DAUG KĄ MATE ŠV. SOSTAS PER ŠIMTMEČIUS
Per devyniolika šimtų metų popiežių sostas daug ką 

pergyveno. Iki Konstantino Didžiojo buvo 32 popiežiai 
ir 30 iš jų nusipelnė kankinių vainikus, du gi buvo trem
tiniai. Vėlybesniais šimtmečiais — popiežius Liberijus 
buvo ištremtas, Inocentas I ir Leonas Didysis turėjo 
tiek sunkumų nuo barbarų vestgotų ir vandalų. Simo
nas (Syminachus) buvo nužudytas. -Jonas I mirė kalė
jime, Agapibas — ištrėmime. Silverijus ištremtas mirė 
badu. Vigilijus taipgi mirė ištrėmime, Pelagijus — nuo 
maro, kuriuo užsikrėtė ligonis beslaugydamas, Marty
nas I — mirė ištrėmime. Grigaliaus H ir Grigaliaus III 
gyvybė buvo nuolat pavojuje, Leonas UI buvo uždary
tas į kalėjimą, Leonas VI mirė kalėjime, Jonas XI mirė 
kaip belaisvis Angelo pily, Otonas UI mirė ištrėmime, 
Benediktas VI mirė Angelo pily uždarytas, Silvestras 
H — nunuodytas, Grigalius VU ir Lucijus UI mirė iš
trėmime.
NAPOLEONO I NUOTYKIAI

Hitleris būtų ne pirmasis savo jėga veržtis į šventųjų 
senelių rūmus. Už jį gabesnis Napoleonas I, nesutin
kantį Bažnyčios atiduoti prancūzų revoliucinės valdžios 
kpntrolėn, 1798 m. suėmė Pijų VI ir ištrėmė.-Metams 
praslinkus, 1799 m. rugp. 29 d., popiežius ir mirė iš
trėmime, Valencijoje. Kad žmonės įsitikintų, jog su po
piežiais “jau baigta”, Napoleonas įsakė velionį laikyti 
nelaidotą iki gruodžio mėnesio. Kai pagaliau atėjo lai
dotuvių diena, vienas iš laidotojų, užkaldamas popie
žiaus grabą su išdidumu sušuko:

— Tai yra paskutinis popiežius!
Nedaug laiko tepraėjo, Venecijon susirinko 35 kar

dinolai ir išrinko naują popiežių — Pijų VU.
Napoleonas vėl kėsinosi pajungti Bažnyčią savo tiks

lams, bet žilasis Pijus VH, išklausęs jo suktus planus, 
tik pratarė:

— Komedijantas...
— Ar aš komedijautas ? ! — užriko išdidusis Napo

leonas ir įtūžęs pagriebė nuo stalo gražią mozaiką, vaiz
duojančią šv. Petro bažnyčią, ir tėškė į žemę, kad ta 
sutrupėjo į gabalėlius; drauge tardamas:

— žiūrėk, senasis žmogau, taip aš sutrupinsiu tave 
», ’ 1

Popiežius gi pasikėlė ir su ramiu rimtumu apleido 
salę pratardamas tik vieną žodį:

— Tragikomedijantas.
Ir tikrai, tragedija įvyko: nors Napoleonas Pijų VU 

ir buvo uždaręs'į kalėjimą, tas “senasis žmogus’’ per
gyveno Napoleoną: Pijus VU dar buvo gyvas, kai Na
poleonas, jau grįždamas prie Dievo* mirė šv. Elenos 
saloje. K. J. Prauskis

. Pirkite Trečiosios Karo paskolos bonus 
Pirkite pas tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge"

BAISOS VIENOS TRO
FINĖS PERGYVENIMAI

(LKFSB) Žemės ūkio dar 
bininkė Stasė Palevičiūtė, 24 
m. amžiaus, kilusi iš Divai- 
nių vienkiemio, Utenos aps
kričio su daugeliu kitų trem 
tinių buvo vežama į Sibirą. 
Pirmą arešto dieną, 1941 m. 
birž. 14 d., ją nuvežė į Ute
ną Ten su kitais susodinę 
į siaurojo traukinėlio vago
nus vežė į Švenčionėlius, 
kuriuos pasiekė kitą dieną 
Čia vyrus atskyrė nuo mo
terų ir visus sugrūdo į pre
kinius vagonus. Vagonai ne 
tik nebuvo pritaikyti žmo
nėms keliauti, bet ir neiš
valyti. čekistai į juos su
varė žmones kaip kokius gy
vulius, uždarė duris ir lan
gus, nepalikdami nė plyše
lio grynam orui įeiti. Taip 
jie be oro, be vandens ir 
maisto buvo toliau vežami. 
Kartu su Palevičiūte buvo 
uždaryta apie 30 moterų. 
Jos visos kankinosi ne tik 
morališkai, bet ir fiziškai. 
Oras buvęs tvankus. Kan
kinęs troškulys, alkis ir rū
pestis. Ypač jaudinosi moti
nos vaikų netekusios. Atėję 
čekistai į vagonus liepė mo
terims nusivilkti drabužius 
ii’ užsivilkti tais, kuriuos 
atnešė. O atnešė biaurius iš 
kažkokio zuperinio maišo 
pasiūtus pilkus, nešvarius 
marškinius ir sijoną. Tos, 
kurios nenorėjo su savęi dia- 
buziais skirtis, buvo jėga 
isveinamos. raip jos buvo 
apiplėštos. Atėmė ne tik dia 
bužius ir avalynę, bet ir 
tuos daiktus, kuriuos turė
jo su savim. Liko taip, kaip 
jas čekistai apvilko. Išeida
mi vėl vagonus aklinai už
darė. Moterys liko dar la
biau nusiminusios. Neteku
sios net to, ką su savim tu
rėjo, pergyveno baisiai dide
les kančias ir neviltiškumą. 
Vienos iš jų verkė, kitos de
javo ir keikės, dar kitos mel 
dėsi, o vagonai vis dardėjo 
tolyn ir tolyn. Kur jos bu
vo vežamos, nei viena neži
nojo. Ar jos buvo vežamos 
vienos, ar ir daugiau tokių 
buvo, taip pdt nežinojo. Va
gone buvo tamsu. Tik trau
kiniui sustojus šį tą buvo 
galima įspėti iš nugirstų 
balsų ir šauksmų, kurie bu
vo girdėti iš kitų vagonų.

Iš pradžių dažniau buvę 
girdėti dejavimų ir pagal
bos šauksmų. Pradėjus ku
riame vagone šaukti, lauke 
esą čekistai liepdavę nutil
ti. Jei balsai tuojau nenu
tildavę, čekistai šaudydavo 
į uždarytus vagone. Po šū
vių pasigirsdavo sužeistųjų 
šauksmai. Tuo būdu ne vie-r 
nas buvęs sužeistas ir už
muštas. Sužeistaisiais ir už
muštaisiais, kaip gyvuliais, 
niekas nesirūpinęs ir vago
nų neatidarinėjęs. Juo3 ris 
vežę ir vežę tolyn ir tolyn.

Kiek vežė ir kaip toli ve- 
tžė, Stasė Palevičiūtė neži
no. Ji, kaip ir kitos moterys, 
buvo apalpusi. Tik lyg per 
sapną išgirdusi nebe čekis
tų balsus, paskiau pajutusi 
aštrų dūrimą akyse nuo 
šviesos, kai atidarę vagono 
duris. Atsipeikėjusi tik Vil
niaus ligoninėje. Ji suprato,

*

N.

<
(Nukelta į 5 pusL)

Po svietą pasidairius f
Aną dien einu Vesteraune 

pro Darius-Girėnas salę. Ar 
nepasipils virtinė moterų iš 
vidaus! Tiek jų buvo, kad 
baigali. Mistinu sau, kas čia 
buvo ir, bijodamas patekti 
į jų tarpą, dalinu sau toliau, 
ale ausį vis pakreipęs į de
šinę kad išgirsčiau, ką eida
mos moterys kalba. Supra
tau, kad kareivių mamos 
drožia namo iš savo klubo 
mitingo.

—Mai gudnis! — stebėjo
si Morta, mano parap* jonka. 
— ir sakyk tu man, ar iš 
šuns uodegas pridygo tiek 
mūsų klube baisa vikių?

—O ar nėra prašyta Šven
tame Rašte, kad užvaizdai 
miegant atėjo piktas žmo
gus ir prisėjo kūkalių į kvie
čių dirvą. Kai kviečiai užau
go, pasirodė ir kūkaliai. 
Taip ir musų klube, — aiš
kino Katrė, cicerietė.

—Et, kur čia tau žmogus! 
Čia jau ne žmogaus darbas, 
ale paties velnio. Čia pats 
velnias tuos kukaLus sėjo, 
nekantravo Morta.

—Ale, matyt, labai retai 
sėjo, kad tik puspenktos iš
dygo. Lengva bus tuos kūka
lius išrauti ir lauk išmesti, 
kad klube būtų spakajus, — 
užbaigė trečioji.

Dar būt buvę galima ką 
įdomaus išgirsti, ale artinos 
strytkaris, tad moterys tu
rėjo skirstytis.

Believe it, tavorščiai. or 
not: lietuviški laisvamaniai 
daugiau rūpinasi kiaulės 
paršais, negu savo vaikais.

Aš žinau, jūs visi žinote, 
kad laisvamanių vaikai au
ga nekrikštyti, kaip kokie 
gyvuliukai, ir nei jų tėvai, 
nei^ pagalios jų gazietos ne
sirūpina, kad jie būtų pa
krikštyti.

Bet, štai, adv. J. J. Bor- 
deno fazmoj viena kiaulė, 
saao, atvedus 16 paršiukų ir 
sandariečių gaz-eta, apgar
sinus žnią. tuoj susirūpino 
ieškojimu “kūmų jiems ap
krikštyti”.

Mano delnas rodo, kad be- 
reikak) toji sandariečių ga- 
zieta taip labai susrūpino 
paršams kūmų ieskojimu. 
Atsikreipus į vieną, kitą 
sandariečių kuopą, reikalas 
būtų greit sutvarkytas.
Palengvinęs, tavorščiai tai 

gazietai sunkiame galvosū
ky aš negaliu palikti nepa
dėjęs ant delno užuojautos 
laisvamaniams dėl jų visiš
ko nusigyvenimo. Atsimena
te. prieš trejetą desetkų me
tų, kaip turtingi jie buvo 
savo vietos gazietomis. ku- 
nigužiais. žinyčiom.s. Visko 
turėjo perpilnal šiandie iš 
visos jų ierarkijos belikę tik 
— kapinės. Ne tik nėra kam 
paršų krikštyti, ale jau ir 
paprastų kūmų reikia per 
gazietas ieškoti

Baltrus ir Magdė Išvydai 
aną sekmadienį pasikvietė 
mane pietums. Man nuėjus 
pietus dar nebuvo gatavi, 
tad susėdę pariory pradėjom 
šnekėti visokias rokundas. 
Tik staiga iš virtuvės įbėga 
maža Išvydų mergaitė:

Ded, — sako rimtai mer
gaitė. — Pečiuje kepama žą
sis turi netyrą sąžinę...

—Ką tu čia šneki? — pa
klausė tėvas.

—Mtmytė man nekartą 
sakė kad jei kas turi nety
rą sąžinę, tai visuomet rau
donuoja.

—Na, o ką žąsis turi su 
tuo bendrą?

—Msmai ištraukus iš pe
čiau pažiūrėti ar jau iške
pus pamačiau, kad toji žąsis 
turi netyrą sąžinę, nes visa 
raudona.
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Pasiruošimas taikai ir būsimiems
i <

karams
arba

Ateities paslaptys parako dūmuose
PLANAS

1. Kaip jaunimas pasitinka njįrtį?
2. Filosofų smegenys ir milijonierių bankai išugdė a- 

šies militarinę galybę.
3. Skausmingai gimdome naują pasaulį
4. Su kuo kariausime ašį nugalėję?
5. Vienos avydės ir vieno ganytojo belaukiant.
6. Ar Atlantic Chorterio laisvės principai ir Stasio Šal
kauskio tautinė filosofija liks lietuvių tautai bereikš
mė?

7. Gimdome hitleriškus grandinius (corporal) ateities 
karams.

8. Ar galima amžina taika po šio karo?
9. Frontų jaunimas, vykdys mirusiųjų testamentus.

10. Jei esi 20-25 metų amžiaus kareivis, turėsi progos 
vadovauti pasauliui.

11. Jaunatviškas senimas mokys pasaulį.
12. Tradininių luomų ir partizmo žlugimas.
13. Lietuvos delegatė neteko “self-determination” 

sės tarp.autiniame studentų susirinkime.
14. Jungtinių Vialst. liberalų studentų keliai ir kryžkeliai
15. Pax Roman a katalikiškas lokalizmas.
16. Leono XIII enciklikos, Markso ‘‘kapitalas” ir 

denių visuomeninininkų bendradarbiavimas.
17. Visi norime ir turime prigimtą teisę ir pareigą dirb

ti, valgyti ir gėrėtis kultūriniais laimėjimais.
18. Naujasis pasaulis bus mažesnis, įdomesnis ir didin

gesnis.
19. Quo vadis, modernusis pasauli?!

tei-

A-.--EČ1KJS PARAŠUTISTAI —JA KEL.A JAPONAMS PABĖGTI Iš LAE

i y ...
nedidelės aukštumos Amerikos parašuistai leidžiasi į Markham klonį, kad užkirtus kelią japonams pabėgti 

iš Lae bazės, kurioje yra jie apsupti amerikiečių ir austra liečiu. Kovų operacijas stebi pats gen. MacArthur iš lėk
tuvo. Dešinėje anapus Markham upės matosi debesys dūmų iš japonų patrankų, kuriomis jie desperatiškai ginasi, 
bet kurios neužilgo bus nutildytos. (Acme-Draugas Telephoto)

o

Vilniuje yra 600 
karaimų ir daug

| ■ va-jkiectiĮ
(LKFSB) Patys vokiečiai 

prisipažįsta, kad daug jų 
tautiečių yra apsigyvenę Vii 
niuje. Antai “Deutsche Alg. 
Zeitung” korespondentas 
duoda žinučių iš Vilniaus, 
kuriose skelbiama, kad tas 
miestas, esą, pasidaręs įvai
rių tau ų mišinys. Prieš ka
rą, jame buvę apie 1,500 
vokiečių, dabar jų žymiai 
daugiau. Be lietuvių (kurių 
skaičius Vilniuje augąs), 
dar yra lenkų, gudų, -rusų ir 
apie 600 karaimų. Vilnius 
esąs tiek gražus miestas, 
kad kiekvienam sudarąs ne
išdildomo įspūdžio.

«Estijos vargai
(LKFSB) Iš Londono 

mums praneša, kad Lietu
voje ir visame Pabaltijyje 
okupantai neleidžia savysto- 
viai veikti jokioms aukšto
sioms mokykloms. Ateina ži 
nių. kad Estijos Tartu (buv. 
Dorpato) universitetas, ku
riame savu laiku yra moki- 
nęsi ir nemažai lietuvių, da
bar labai nukentėjęs nuo 
vokiečių. Es'.ų šviesuomenė 
persekiojama už prielanku
mą Švedijai, už norą sueiti 
i glaudesnius ryšius su Pa
baltijo kraštais. Mokyklų 
dauguma yra paversta ligo
ninėmis ir kareivinėmis.

i
I

pradžia siekia ir remiasi auk 
Įėjimu ir lavinimu dalinai 
realizuotomis kraštutiniško- 
mis kai kurių seniai jou mi
rusių mokslininkų-filosofų i- 
dėjomis, kaip vokiečių “u- 
bermensch’ japonų ‘ ‘sons 
of emperor-god”, komunistų 
absoliutiško materijalizmo 
ir panašiomis. Šalia to su
organizuotais milžiniškais 

____ __ __  propagandos aparatais sten 
jausmuose ir giamasi atatinkamai paveik

ti į žmonių nuomones ir jaus 
mus. Slaptos ir viešos des- 
tryktyvinės imperialistinės 
jėgos, kraštutiniškų sociali
nių idėjų ir programų šąli-, 
n ink 3i naudojasi dabartine j 
milijoninių masių demorali
zacija ir jų suerzintais jaus
mais, kelia sumišimus ir ne
sutarimus tarp taikos ir ra
mybės norinčių tautų ir val
stybių, slaptai ir viešai pla
nuoja savo artimų laimėji
mų ar bent tolimos strate
gijos perspektyvas, žiūrint 
tų “tolimos strategijos pers
pektyvų” vokiečių militaris- 
tai ir japonų imperialistai ^įtas. Anglijos ministeris 
esmėje yra priešai. Jau net pirmininkas Crurchill ir ki- 
ir dabartiniu karo laiku ja-

stu-

• 
tyvine mili. arine garbe nie
kad nesižavėjęs demokratiš
kasis Anglijos, Amerikos ir 
kitų kraštų jaunimas nega-

Žmonių kraujas liejasi vi
suose kontinentuose ir oke
anuose, šilčiausiuose ir šal
čiausiuose kraštuose, spgy- 
veųtose ir tuščiose salose.-Įėjo likti neutralus ar abe- 
Bombomis ir ugnimi naiki- ! jingas savo ; 
narnos per šimtmečius kur- ryžtuose. F 
tos brangios kultūrinės šven 
tovės, išdraskomos vertin
giausios bibliotekos, degina
mos knygos, nesiskaitoma 
su jokiais moraliniais prin
cipais. Pasiruošimas tam bei 
palaikymas tų kruvinų ir 
vandališkų žygių siekia vi
sus milžiniškų fabrikų už
kampius, tylius farmų lau
kus, taiką ir ramybę mylin
čias šeimas, kurios išleidžia 
visus savo sūnus ir net duk
teris į tuos kruvinuosius 
frontus.

ponai parduoda milžiniškus 
kiekius gumos vokiečių prie
šams rusams. D; r toliau, 
materialinis egoizmas ir tuš
čios garbės troškimas sąmo
ningai ir nesąmoningai pa
stūmė daugelio pavienių e- 
konominiai ir dalinai sočia-

Junior Red Cross nariai dirba karo
nukentėjusiems

(Atsiųsta)
pradžia mokslo šį mė- 
milionai berniukų ir

Su
liniai visuomenėje įtakingų nesL
žmonių darbus ir žygius dik- gnžta mokyklon

Į ir Junior Red Cross karo pa
šalpos programa vėl prasi
dės. Iš visų, karo aukų, vai-

L Kaip jaunimą 
pasitinka mirtį?

Kelios dešimtys milijonų 
daugumos taulų' bei valsty
bių jaunimo įvairiai pergy
vena bei įvertina pareika
lautą iš jų pasiaukojimą. 
Pavyzdžiui, dauguma fana 
tiškų sintistų japonų pasi 
tinka mirtį šypsodamies, net 
jie tuomi tikisi rojeus lai 
mes. Tenedencingu auklėji
mu ir lavinimu padaryti pro 
fesionalais kariais vokiečia 
su entuzijazmu ir nuoširdu
mu gieda “Deutschland, 
Deutschland uber alles... • 
Tiesa, vasario mėnesį įvy
kusios vokiečių studentų de 
monstracijos ir slaptai iš
leisti a. sušaukimai prieš Hit
lerį nušviečia ir kitus vokie 
čių tautos nusiteikimus. 
Toms demonstracijoms va
dovavo iš kiro frontų grįž^ 
invalidai, kurie kėlė baisa 
prieš jų kolegių-studenčių 
legalizuotą tvirkinimą si 
tikslu padidinti “Hitler’s ba- 
bies’l produkciją.

Kruvinų tarptautinių žu
dynių nemėgstąs ir destruk-

J*

ryžtuose. Pastarasis jauni
mas pasiryžo kovoti už kiek
vieno žmogaus-individo iš 
kiekvienos tautos — indivi
do lygias teises gyventi lais
vu kultūriniu gyvenimu, lais 
vai prisidėti prie žmonijos 
kultūros progreso. Jei grįž
tume dar į praeitį,, praleis
tume pro akių ekraną di
dingus ir jausmingus mo
mentus, kada čekų 
laužė ir daužė savo 
ir šautuvus netekę 
kratijų pritarimo 
priešintis agresoriams, ka
da prancūzų jūrininkai Mar- 
seille uoste sp.ogdino bei 
šaudė į savo geriausius ka
ro laivus. Tai liks amžinai 
neužmirštami įvykiai žmoni
jos istorijoje, tai liudys kil
naus patrijotizmo didybę. Gi 
kur dar tragedijos milijonų 
ii1 nių pat ri j otų, kurių pa
bėgėlių armijos turi kariau
si per tūkstančius mylių nuo 
savo kraštų teritorijų, ar b" 
kurių maži pabėgėlių liku
čiai turi prisiekti svetimų 
rraštų armijoms. Skardžiau 
sias likimas gi yra tų oku
puotų kraštų 
riuos Hitleris 
toriai ginklu 
čia išsižadėti 
savo tautų ir prisiekti oku
pantų kariuomenei. Bet gar
bingas ir gajas tautas nu
šluoti nuo šios žemės veido 
yra sunku, gi ištrinti iš žmo
nijos istorijos puslapių net 
neįmanoma.

kariai 
kardus 
demo- 
ginklu

patrij-otų, ku- 
ir kiti dikta- 
ar b?du ver
gavo tėvynių.

tatorių jėgų stiprinimui, kra- 
štutiniškų priešingų jausmų 
didinimui, kruvinų, žudynių 
naudai, šios fflšies pūliuo kl» Podėlis yra daugiausia 
jančių žaizdų visuomenėje 
buvo prieškariniu laiku ir 
naujų susidaro laike šio ki-

(Bus daugiau.)ro.

ir Junior Red 
ką gali, kad su- 
kentėjimą.-
yri sekami, kad

Garsus palocius
Nepaprastai garsus pasta

tas yra Quebec’e. Tas pasta
tas vadinasi Chateau Fron- 
tenac. Jis turi 726 kamba
rius ir randasi prie šv. Lau
ryno upės.' Jau daug tame 
name yra buvę įvairių kon
ferencijų. Nesenai ten įvyko 
karo konferencija, kurioje 
dalyvavo prezidentas Roose-

i apgailėtina 
Cross daro 
mažinus jų

Du būdai 
įvykdinti šį tikslą. Pirmus 
yra per National Childrens’ 
Fund, kuris parūpina pagal
bą vaikams namie ir užsie
nyje; antras — gaminimas 
daiktų ir 
išdalinimui 
goms karo

Praeitais 
Childrens’

dovanų pakelių 
toms ne1!? imin- 
aukoms.

t "

čių išsiųsta vaikams Rusi
jon, Islandijon, Airijon, An
glį jon ir Centrinėn ir Pietų 
Amerikos tautoms. Prie to, 
50,000 svarų saldainių buvo 
išsiųsta į Angliją, ir 2,000 
į Rusiją.

Nors Junior Red Crpss 
nariai pašvenčia daug savo 
darbo karo nukentėjusiems 
vaikams, šie jaunuoliai ne
užmiršta savo pareigų mū
sų vyrams ginkluotose jėgo
se. 17 milijonų jaunuolių 
narių daug nuveikia. Dau
giau negu 9 milijonai įvairių 
daiktų, kurie reikalingi vy
rams ginkluotose jėgose bu
vo pagaminta praeitais mo
kyklos metais. Tarp šių daik 
tų yra baldai įvairiems klu
bams ir polisio vieloms; į- 
vairūs žaidimai, kuriuos ga
lima vartoti stovyklose ir 
ligoninėse pasilinksminimo

BAISCS TREMTINES 
PERGYVENIMAI

ti.

melais National
Fund parūpino 

batų Rusijos karo našlai
čiams, įrengė ir užlaikė vai
kų darželį karo sužeistiems programose, drabužių ir ki- 
vaikams Anglijoje, pa rūpino reikmenų.

(Atkelta iš 4 pusi.)
■ • -F ti >

kad pasistūmėjęs frontas 
jas užklupo ir sutrukdė iš
gabenimą l Sibirą. Vilniaus 
ligoninėje St. Palevičiūtė at
sigavo, buvo aprengta žmo
niškais drabužiais. Parvy- 
kusi į namus ji papasakojo 
tuos savo šiurpius pergyve
nimus. Kiek gyvų moterų li
kę iš tame pat vagone va
žiavusių, ji nežinojo, nes nuo 
išbadėjimo, troškulio ir už
dusimo buvo nualpusį.

PURPLE HEART LAIVYNO KAPELIONUI .

J. Filosofų smegenys ir 
milijonierių bankai išugdė 
ašies militarinę galybę

Kruvinieji šio antrojo pa
saulinio karo žygiai savo

Kun. Arthur F. McQuaid iš Somerville, Mass., Navai 
Air Station, Lakehurst, N. J., apdovanojamas Purple Heart 

•į ordinu, kurį jam įteikė admirolas C. E. RosendahL Kovo
se su japonais Pacifike, kun. McQuraid buvo sužeistas ei* 
nant savo pareigas ant kreiserio Minneapolis, kurio ko
mendantu buvo tas pats admirolas RosendahL (NCWC)

reikmenų lenkų pabėgę1 ių 
vaikams pradžios mokyklo
se. kurie buvo perkelti į 
Britų Rytų Afriką, šis fon
das yra vartojamas parūpi- 
nimui daugumui specialu 
Kalėdų dėžučių. Jung. Tau 
tų karo belaisviams Euro 
poje.

Gamybos dirvoje, Junio* 
Red Cross noriai išvystė pro 
gramą, kuri atitinka jų mo
kyklos darbui. Mergaitės 
kurios yra namų ruošos kla 
sese, numezgė megstinių i 
pasiuvo drabužių, kurie bu 
vo išsiųsti per Raudonąjį 
Kryžių į karo sunaikinta" 
vietas. Berniukai pagaminc 
persiuntimui dėžes. Kiti pa
gamino ž'islų ir žaidimų ka
ro nukentėjusiems vaiku 
čiams.

Vienas metinis Junior Red 
Cross projek as yra išdali 
nimas dovanų dėžučių. Kiek
vienoj randasi mažiausia de
šimt reikalingų daiktų, ku
rie visi nauji. Praeitais me
tais apie 100,000 šių dėžu-

v •

Sek

Lietuviu Radijo 
Balso piknikas

Brooklyn, N. Y.
midienį, rugsėjo 26 d., Lie- 

t tuvių Radijo Balso įvyksta 
rudeninis piknikas Jono Va- 

Į laičio 10 m., radijo sukak
čiai paminėti, Klaščiaus-Clin 
ten parke ir salėje, prie 
Betts ir Maspeth Avenues, 
Maspeth, N. Y. Pradžia 2 
vaL pp. Bilietai po 50c iš 
anksto, 55c prie vartų.

jį)

s

ALESAUSKAS
and SONS I

SHOHROOMS IN 
meuciiandise MAKT

►‘••r tppiiuitment —
REPUBUC M61

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
KvervtMng in the m
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Ką veikia kai kurie žymesni Lietuvos
žmonės

Tarptautinės Teisės Fekul- 
teto dekanas Vilniaus univ.; 
prof. Kemėšis Fabijonas, so- 
cialės ekonomijos fakulteto 
dekanas, Dotnuvos akade
mija; dr. Kubilius Vincas,

i _ j . • ■- _ 1-

(LKFSB) Siunčiant pro
testą nacių vadams po tuo 
memorandumu išdrįso pasi
rašyti 90 Lietuves žmonių 
(iš 93-jų, dalyvavusių, va
dinamoje, Lietuvos konferen 
cijoje). Čia paduodame jų gydytojas iš Marijampolės 
pavardes, pridėdami jų gy
venamą vietą ir pasirašymo 
metu eitas pareigas:

Abramavičius Juozas, ū- 
kin. iš Veisėjų; Andrašiū- 
nas Jonas, valdininkas iš 
Ukmergės; Atkočiūnas Ka
zys, iš Pasvalio; Beniulis 
Stasys, Seredžiaus ūkinin
kas; dr. Biržiška Mykolas, 
Vilniaus univ. rektorius; 
Bričkus Antanas, Kretingos 
agronomas; Barkauskas Juo 
zas, direktorius, Marijam
polėje ; Buivydas Izidorius, 
ūkininkas nuo 
Blažaitis Jonas, mokytojas 
Kovarske; Blažūnas Petras, 
ūkininkas nuo Zarasų; Bu- 
kėnas Jurgis iš Panevėžio; 
Baronas Jonas, Skapiškio ū 
kininkas; kun. Bernotas Pet
ras iš Vaiguvos; Cvirka Ka
zys, ūkininką^ iš Veliuonos; 
Cygas Petras, seniūnas nuo 
Biržų; Ceinys Pranas, Ei
šiškių burmistras; kun. dr. 
Čepėnas Juozas iš Anykš
čių; Čyžas Feliksas nuo Aš
menos; pulk, čiurlys Ernes
tas iš Girkalnio; Dambraus
kas Pijus, mokytojas iš Ma
rijampolės; Dabulevičius 
Karolis, Vilniaus miesto bur 
mistras; Biržys Antanas, ad
vokatas iš Šakių; Didžpet- 
ris Aleksandras, Eržvilko 
progimnazijos direktorius; 
Eidukevičius Jonas iš Obe- 
lupių, Vilkaviškio apskr.; 
prof. Elisonas Jurgis, Pane
vėžio gimnaz. direktorius; 
Germanas Kazys, inžinie
rius, gen. tarėjas Kaune; 
Grigoris Leonardas, moky
tojas iš Rokiškio; Grigoris 
Jonas, ūkin. iš Virdulių — 
Šiauliai; kun. Gumbaragis 
Karolis iš Linkmenų; Gas- 
čiūnas Ignas ūkin. iš Klo
vainių; Geldikas Valentinas, 
teisėjas iš Tauragės; dr. Ja
cevičius Kazys, direktorius, 
Kaunas; Jocys Petras, tei
sėjas iš Utenos; Juknevičius 
Antanas, advokatas iš Vil
niaus; Kazakevičius Povilas, 
apskr. viršininkas — Eišiš
kės; prof. Krivickas Domas,

MĖGIAMAS SVEČIAS KAREIVIŲ REKREACIJOS KLUBE

u
John Titus, 96 metų amžiaus, savo jaunystėje, prieš 71 metus, yra parašęs eilėraštį 

Th£ Faee on the Bar Room Floor”, kuru šimtus sykių yra skaitęs ir kartojęs. Dabar 
jis panoro ir kareivių rekreacijos klube kareiviams paskaityti tą eilėraštį. Kaip m r-

Mažeikių;

> 
Kalvelis Domas, Trakų gim. 
direktorius; Kalibatas Felik
sas, Kovarsko seniūnas; Ka
lendra Kostas, Vilniaus ap. 
viršininkas; Karečka Kazys, 
advokatas Vilniuje; Kuni
gausimas Antanas iš Ašme
nos; Laukinaitis Stasys, ū- 
kininkas iš Palangos; Mice- 
vičius Vaclovas, valdininkas

’ iš Telšių; Mikutėnas Vincas 
(gal Makutėnas ?), Trakų -
seminarijos direktorius; Mi- 
kalkėnas Antanas, Utenos 
apskrities agronomas; Mita
las Antanas, ūkininkas nuo 
Vilkaviškio; Masys Jurgis, 
ūkin. nuo Panevėžio; Motie
jūnas-Valevičius Jonas, buv. į tome, kareiviai susižavėję jo kūriniu. (NCWC) 
Švenčionių apskr. viršinin- --------------------------------------
kas; Maldutis Kazys; Marti- kys Antanas, ūkininkas nuo 
navičius Vladas — agrono
mas iš Vilniaus; Matulionis 
Jonas, gen. tarėjas, Kaunas; 
gen. Navakas Kazys iš Pa
nevėžio; gen. Nagius-Nage- 
vičius Vladas iš Kauno; Pre-

v •

IS GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
Mieline ! proga jis aplankė savo drau-

į I llJljUd į g.ug £r pažįstamus ir aprū-
Rugsėjo 19 d. šv. Kaži- Pino Anna Kaskas koncerto 

miero bažnyčioje prasidės 
misijos ir tęsis iki rugsėjo 
26 d.

Praeitais metais misijų 
mūsų bažnyčioje nebuvo, to
dėl šios misijos yra labai 
išganingos.

Klebonas kun. J. S. Mar- 
tis ragina ne tik parapijo
mis, bet ir kitus dalyvauti 
misijose ir pasinaudoti ypa
tingomis malonėmis.
Mūsų mokykla

Šiais metais Šv. Kazimie
ro parap. mokykla perpil
dyta. Daugeliui vaikučių lai
kinai atsakyta vieta. Klebo
nas rūpinasi įrengti dar vie
ną kambarį mokyklai. Taip 
pat bus reikalinga dar vie
nos seselės mokytojos. Dau
giausia vaikučių nepriimta 
jauno amžiaus.
Susirinkimas

tikietais. Taigi daug garie- 
čių dalyvaus nepaprastame 
koncerte, spalių 3 d. Dau
gelis nėra matę operos puoš
nių rūmų ir nėra girdėję ar
tistę Kaskas dainuojant.

Štai proga! Nė vienas ne
privalo jos praleisti.

Gariečiai niekur neatsilie
ka nuo kitų kolonijų lietu
vių. Koresp.

Kurs vogs — nepralobs, 
kurs ars — nepavargs.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TERIOLAS NATURALES GUM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

Marijampolės; Tamulis Sta
sys, ūkin. nuo Kėdainių; To- 
ruta Pranas, mokyklų ins
pektorius Eišiškėse; kun. 
Telksnys Steponas iš Uk
mergės; Tiškus Feliksas, tei

Žinios iš Tėvų Marijonų kapelionų
TRYS MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI 
KARO LAUKUOSE
Kapitonas kun. Antanas pilotas karo lėktuvo; Lt. 

i Švedas, MIC., kapelionas Akstinas, marynas. Visi šit
kevičius Jonas, darbininkas sėjas iš~ Raseinių, Titiškis Pacifike, savo laiške vyrukai studijavo Mariana-

rašo, kad yra didelė kaipe-; polyje, Thompson, Conn.iš Kauno; kun. Pūkėfaas Ka
zys, Trakų seminarijos ka
pelionas; gen. Pečiulionis 
Mykolas iš Vilniaus; Pimpė 
Alfonsas, buv. Marijampo
lės apskr. viršininkas; Po
vilaitis Jonas, ūkin. nuo Ša
kių; Paškauskas Juozas, mo
kytojas iš Sereikių. Para- 
žinskas Juozas, mokytojas 
’š ■ Gruzdžių; Pauža Vladas, 
valdininkas iš Šiaulių; kun. 
Radvila Henrikas iš Skaud
vilės; dr. Rimas Aleksand
ras, gydyt, iš Linkmenų; 
Rimkūnas Antanas, šveneio- 
nių mokyt, seminarijos di
rektorius; prof. Ražaitis My 

. kolas, Vilkaviškio semina
rijos rektorius; prof. Sida
ravičius Bronius iš Lapių; 
Svetulevičius Petras, Lazdi
jų gimn. direktorius; Sa
dauskas Vladas, Mažeikių 
apskr. viršininkas; Stepona
vičius Vladas iš Ašmenos; 
dr. Steponavičius. Zarasų 
gimn. direktorius; Sviders- 
kis Leonas, Jurbarko seniū
nas; Sapaga Pranas, Kretin
gos apskr. valdininkas; Šle-

Stepas, Svyrių apskr. tary
bos narys; Tallat-Kelpša, ū- 
kininkas iš Padevyčio, Uk
mergė; Varnelis Sikstas, mo 

, kyklų inspektorias Alytuje; j Tarp kitko kapi-
! Vadopalas Jonas, ūkininkas tonas kun A Svedas
nuo Smilgių ; Venclova Jo-Į 
nas, gen. tarėjo deputatas, i 
Kaunas Ų Va Štokas Liudas, 
Nevarėnų seniūnas; dr. Vili- 
mas-Užubalis, veterinaras iš 
Lazdijų; kun. Vaišnora Ed
vardas iš Baltriškės; pulk. 
Vėgėlis Jonas iš Jūžintų; 
Įeit. pulk. Vitkus Juozas iš 
Vilniaus ir Židonis Mykolas, 
mokyklų inspektorius Vil
niuje.

Dabar padėtis bus pakitė
jusi. Kai kurie iš čia sumi
nėtųjų gali būti nacių 
areštuoti.

lionų stoka. Paskutiniu me
tu Mundos apylinkėj du ka
pelionai' žuvo einant savo

i

j.au

Gausi parama 
Lietuvai

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį po pamaldų, mo
kyklos kambary. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Misijų užbaigimo dienos 
rytą bus Gyvojo Rožančiaus 
draugijos Mišios šv. už gy
vuosius ir mirusius narius.

“Vakar gayau taip ilgai 
laukiamo laiši'o iš kun. Jo
no Vosyliaus. Jis praleido 
kiek laiko Naujoj Zelandi
joj. Dabar grįžo prie savo 
seno batalijono. Savo laiške 
jis mini, kad netoli jo yra 
apsistoję buvę jo studentai, 
būtent: Ensign Joseph Ka- 
cevičius — jis yra co-pilo- 
tas didelio keturių motorų
bomberio; Lt. Juozas Liola, maldose yra man paguoda.”

i

Akstinas yra buvęs mano 
studentas high school; Juo
zas Kaceyičius (kun. Ant. 
Kacevičiaus brolis) čia jau 
nuo seniai, o Liola ir Aks
tinas neseniai atsiųsti.

“Gal neužilgo man teks 
vykti į naują vietą. Dar ne
žinau.

Visi šios draugijos nariai 
*ir narės kviečiami nepamirš
ti dalyvauti Mišiose ir pri
imti šv. Komuniją.
Įsigijo tikietus koncertui

Neseniai Tėvų Marijonų 
brolis Žvingilas buvo parvy
kęs į Gary pas savuosius 
praleisti poilsio dienas. Ta

I

“Gerų dienų visiems mū
sų kongregacijos nariams. 
Savo šv. Mišiose atsimenu 
visus savo draugus.

“Prisiminkite mane savo 
maldose. Ta mintis, kad jūs 
visi mane prisimenate savo

rx
★ ★ ★ ★

%

natjos y alvafnil A DANT^
KULŠIES < vIvUlVlICpLEiTOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal- 
f vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos crys*al clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas • ar'lituotas. Materiolas labai pa
našus į gamtinį. Vienos dienos taisymij~ 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui. 

I Darome p'eitas Įspaustas ir
gautas tik iš laisniuotij dentLsAi I
HEJNA BROS.

DENTAL PLATE CO.
1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara nuo 9 iki 8. SeStad. nuo 9 iki 4.

KALBAME LIETUVIŠKAI"

3945 W 26th St 2nd Fl. L<tw. 2908
30 N. Dearborn Rm. 806, S'.a. 9649
Vidurmiesčio vai. 9—6. Antradienį ir 

ketvirtadienį nuo 9 iki 7.

TOOBlfi!
/

A-

(LKFSB) Vienų metų bė
gyje Kunigų Vienybės pas
tangomis nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams surink
ta aukų $35,274.11. Pažymė
tina, kad lietuvių kunigų as-t 
meninės aukos davė $3,045.- 
00, gi USA vyskupų aukos 
dėl Lietuvos — $3,440.27. 
Apskritai, Kunigų Vienybė
rodo didelę energiją Lietu- J/ 
vos reikaluose.

Padėkite Savo Karo Bonas, Namą ir Inšinrino 
Popieras, ir Kitas Brangenybes Į—

APSAUGOS DĖŽĘ 
(Safe Deposit Box)

Atsilankykite j—

DISTRICT NATIONAL BANKA 
1110 West 35th SU

kur rasite pilną pasirinkimą dėžių nuo -$3.00 metams 
pridedant taksus.
'LIETUVIŠKAS PATARNAVIMAS.

i

I

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite < 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan 
raiti-

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

★ ★ ★ ★
ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD »

Gražiausi Pasirinkimas Jaunavedėms!

USA lietuvis pas 
Londono lietuvius

(LKFSB) New Yorko lie
tuvis kary s Vincas Borise- 
vičius liepos mėn. antroje 
pusėj aplankė Londono lie
tuvių parapijos kleboną kun. 
dr. K. Matulaitį. V. Borise- 
vičius norėjo surasti savo 
dėdę Galčių, bet atvykęs 
pas kleboną patyrė, kad jis 
jau 1938 m. mirė, tačiau 
džiaugėsi gavęs dėdienės 
Galčiuvienės adresą. V. Bo- 
risevičius užjūryje jaučiasi 
gerai.

SUKNELIŲ, SERMSGŲ. 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Jaunavedžiams Syrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

kailiniai, kailiukais papuofeafs arta 
ctotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE 4IAJTDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

4 ~
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo# rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
OISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808

4L
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Padėkos žodis

Norim išreikšti padėkos

Bus daug dovanų,

ARD piknikas
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų dr-jos centras žodį F. Cicienams už suren- 
rengia “Grybų pikniką” ne- girną mums sulauktuvių va- 
dėlioj, rūgs. 26 d., Vytauto karo, kuris įvyko rugsėjo 
parke.
smagi muzika, skanaus val
gio ir gėrimo, šeimininkės 
iš 6 skyr., Brighton Park, 
užims virtuvę, prie baro pa
tarnaus. 1 skyr. iš Town of 
Lake prie “hot dogs” dar
buosis. Marguette Park ir 
Cicero, prie bowling. 18 ko
lonija. Taipgi stalus su vaJ 
giais turės Bridgeport, Rose- 
land ir kiti skyriai.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti į rėmėjų pas
kutinį šių metų pikniką.

E.

11 d., jų namuose. Negalim 
žodžiais išreikšti jų nuošir
dumo ir vaišingumo. Neuž
teko, kad iškėlė šaunias vai
šes, bet dar įteikė gražią do
vaną, kuri mūsų atmintyje 
pasiliks ant visados. Priim
kit nuo mūsų nuoširdų ačiū.

M. Kandrotienė 
J. Pukelienė

Pranešimai
A.

Ciceriečiai piknikuos 
salėje

TT. Marijonų Bendradar
bių 21 skyrius rengia pik
niką šv. Antano parapijos 
salėje sekmadienį, rūgs. 19 
d. 3 vai. popiet.

Šis piknikas salėje visais 
atžvilgiais bus kaip visi ki
ti piknikai miškuose ar par
kuose. Bus visokiausio įvai
rumo ir pasivaišinimo. Visi 
kviečiami atsilankyti. XXX

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
19 d., 2 vai. popiet, Šv. Ka
zimiero akademijoj. Visų 
ARD skyrių prašom atsiųsti 
atstoves. Turime labai svar
bių reikalų aptarimui, ypa
tingai visi skyriai turi pri-

VOSUteAMna DRAUGAS, UHICAGG, ILLINOIS

I 
i

*

AA
KBAUSS
Golembiewąki)

15 d, 1948. 6:15

ONA
(po tėvais

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNE Žaibo greitumu
D. D. Arehart, Palace kor

poracijos prezidentas, perei
tą savaitę Chicagoje pareiš
kė, kad jis galįs pastatyti 
per vieną valandą moderniš
ką namą iš penkių kamba
rių, su vonia ir rakandais. 
Namas kaštuosiąs $3,000.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODKKN1SKU8 KOPLYČIOS 
PATOGUMUI;
1410 South SOth Avenue. Cicero

A A
JONAS BERŽANSK1S

Mirė rūgs. 13 d., 1943 m., 
10:40 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gim ęs Lietuvoje. K ilo • • iš 
Šiaulių apskr.. Triškių parap

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną (po tS.ais Toli- 
naitė): tris sūnus Kazimierą 
(U. S. Army), Joną <U. S. 
Merchant Marines), jr Frank
lin; dukterį Oną; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė pri» Chi
cagos Lietuvių dr-jos ir prie 
Lietuvių Piliečių kiiūbo.

Kūnas pašarvotas namucse: 
2334 S. Hoyne Avė. Laidotuvės 
įvyks šeš.ad., rūgs. 18 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Aušros Vartų par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už vėl onio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Moteris, Sū ai, 
Duktė ir Gimines

Laidotuvių direkt. Lachavicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2515.

MARIJONA 
RAZMANSKIENĖ
(po tėvais Rakkkaitč)

Gyveno 5012 So. Moragn St. 
Mirė Rūgs. 15. 1943, 7:15 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Biržų apskričio. Vaiki; para
pijos. Nęmekšūnu kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m et.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus Jurgj Pfc., Aleksandrą. 
U. S Army ir marčią Jeame. 
tte ir Petrą, dukterį Ameliją 
ir žentą Herman Povilonis, ir 
kitas gimines Amerikoje.

Lietuvoje paliko brolį Mi
kalojų ir 5 seseris; ir kitas 
gimines

Velionė priklausė prie Tre
tininkų. Apaštalystės Maldos, 
šv. Kazimiero Akademijos. TT. 
Marijonų Bendradrabių, Lab
darių Sąjungos ir Chicagos 
Lietuvių Draugijų.

Kūnas pašarvotas Antanas 
M Phillips koplyčioje, 3307 
Ro. Lituanica Avenue. Laido
tuvės įvyks šeštadieni- Rūgs. 
13 d. 1943. Iš koplyčios 9:00 
vai ryto bus atlydėta j Sv.' 
Jurgio parapijos bažnyčią/ ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę:

hunai. Duktė. žentai, Marti, 
Brolis, ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Yards -4908.

Kun. William A. Irvin (kairėje), iš Philadelphia arki- 
diecezijos, neseniai mirė Amerikos kariuomenės stovyklo
je, Londone, ir kun. Thomas Terrence Brady, iš Spring- 
field, UI., diecezijos, kovose Solomons salyne žuvo eida
mas savo pareigas. (NCWC)

rinkime, tai centro rengia
mas piknikas rugsėjo 26 d., 
Vytauto parke. Visų narių 
pasiryžimas buvo, kad veik-

sirengti prie paskutinio šios ti, kad tas piknikas būtų 
vasaros ARD pikniko, kurs kuo sėkmingiausias. Po vi- 
įvyks Vytauto parke, rugsė- sam skyriaus pirmininkė O- 
jo 26 d. Būtinai visų skyriuj 
ir pikniko komisijos turi da
lyvauti susirinkime.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Bridgeport. — Praėjusia
me Šv. K. A. R. 2 skyriaus 
susirinkime dalyvavo gražus 
būrelis narių. Vienas svar-. 
biausių reikalų tame susi- į

sekmadienį, iugs. 19 d., 2 
vai. popiet parapijos svetai
nėje. Tėvų Marijonų rėmė
jai prašomi ateiti susirinki- 
man. Valdyba

na Kazlauskaitė nares pa
vaišino gardžiais užkandžiais 

| ir saldžiais gėrimais. Vaišių 
lėšas padengė pati pirminin
kė. Narės taž tai jai dėkin
gos. <

Marųuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys susirinkimą

APKALTINO KONGRESO i/“"“”1 kuriuos
ATSTOVĄ OJRLEY

WASHINGTON, rūgs. 16. 
—Kongreso atstovas James 
M. Curley ir penki kiti vy
rai buvo federalinės džiūrės 
a p Jai tint i naudojimu pašto 
neteisėtiems tikslams. Kai-! 
tinamieji buvo direktoriai, 
Engineer’s Group, Ine., ir, 
anot kaltinimo, sakėsi esą 
inžinieriai galį gauti val
džios kontraktus, kuomet 
ištikrųjų jie nesą inžinieriai 
ir negalėjo suteikti ir neda-
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FALŠE TEETH
fa a Gtess Lašt Mtght?
Thousande d© and wonder why th®r den- 

tures rėmai* dūli and itaioed — why they 
tuffer with offending denture breath. Tbey 
fail to realize that water alone is not a cteam* 
ing ogent - būt now. there’t a greet formule 
perfected by a dentist, caUed Stera-Kleen 
that, thorovghly clearn teise toeth hite mape
no brushing! Simply put a littte Stera-Kleen 
Powder in a glass of arater—soak g ■■■1 >
your teeth — now they sparkle. V5 fį
are really claan and look likę jį
the liay your dentiat sard. 
“Don’t they look natūrai?” Try 
Stera-Kleen - lasts long - costs 
only 30<. At all drvggtett.________

Old Farme-r’s Recipe: Mte Aitenru and 
Lemon Juice to.get quick relief from pams 
of rheumatica and neuralgia. Druggists 
heve Al ten r u — grocers have lemone.

Pirkite U. S. Karo Bonus

ONE OF THE GREAI

BtOODIRON’!
TONICS YOU CAN BUY 1
To H* BuSd Op Red Blood To Gm More 
Strength For Women Who Lack Predous iroo!

lack precious blood iron.
Taken as directed—Plnkham’s Tab

lete are one of the verybat and ųufcit- 
est home ways to get iron Into the 
blood. Many medical authortties stote 
the forrn of iron uaed in Plnkham’s 
Tablete is far more readily absorbed 
into the blood—so is better ]or yott 

c than some other lron-forms. <
Just try Plnkham’s Tablete faith- 

fully for at leaft 30 days. Then see if 
you, too, don’t remarkably benefii, 
Foliow label direettons.

tablets. Thev're one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can buy to help build up red 
blood to give more strength 
and energy and to promote 
a more refreshed ana robust 
btoodstream for women who

f ' ...... . " =
R TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
fR Atrykite J mūsų jardą ir apžiūrėkite sta-

ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVORK
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, višką, skiepų Ir fletą.
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 

<1 kaslink pertaisymo namų.

APŠOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

STANLEY LTTWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo 8 vaL ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis diąnomla — nuo 7 valandoe ryto Iki 8:30 valandos popiet

Mūsų apylinkėje yra daug 
dirbtuvių, kur dirba dieną 
ir naktį. Matyti, trūksta dar 
bininkų, nes siuntinėja laiš
kus apylinkės gyventojams 
ir kviečia vyrus ir moteris, 
kad eitų dirbti. Rap.

Mirė Rūgs, 
vai. vak.. sulaukus pusės amž.

Gim€ Lenkijoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, 6 dukteris Ber- 
nice Zaleski ir žentą Ray- 
mond. Laura. Josephine, Hel- 
en Korper ir žentą Antaną. 
Anna ir Florence; sūnų Ches
ter; 6 anūkes; seserį Bernice 
Golembievvski švogerį Ignatz 
ir jų šeimą; brolį John Go- 
lembiewski brolienę Mary ir 
jų šeimą (Cincinnati. Ohio); 
2 pusbrolius John Lukowski 
ir Anton Lukowski ir jų šei
mą; brolienę Anna Golem- 
biewski ir jos šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
4623 So.
Tel, Boulevard 3116. 
vės įvyks pirmadienį. 
20 d. 1943 m. “ 
vai. --ryto bus 
Kryžiaus parapijos 
I ’ j. : _
maldos už velionės sielą, 
pamaldų bus 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir 
mus čtalvvei’ti šiose 
vese. Nuliūdę:

Vyras, Dukterys, 
žentai. Anūkai. Sesuo, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Wentworth Avenue, 
Laidotu- 

Rugs. 
Iš namų 8:30 
atlydėta į šv. 

bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pa- - ■ ■ - Po 

nulydėta į Šv.

kviečiame visus 
pažįsta- 
laidotu-

Sūnūs,

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ ’ 
PASIRINKIMUL
-Geriausio Bžateriolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

MONUMENT CO.

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų pu tarnavimas yra greitas, mandagus t» 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

k

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

d

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

J MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
L 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
L VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad, ir Sekm. 9-6 vaL

Si Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODt’CTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE . 
Most Iieautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

BUY U. S. WAR BONUS W1TH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

P. J. RIDIKAS
ttM SO. HALSTED STREET 710

Telephone YARDS 1418

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NE R AL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį-

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

L J.
1646 WEJST 46th

ZOLP
rhoae YARDS 0761

MAŽEIKA
aSlb LILLAMILA AVK.

EVANAUSKASriMMies kAKDa LURHN

LACHAWICZ IR SŪNUS
Z314 VVEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 198th ST. 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2515

TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10621 80. MICHIGAN AV R. Phone PULLMAN M61

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4068

I. LIULEVICIUS
4348 80. CAIJFORN1A AVĖ. Pfaoae LAFAYETTE 3573

Split by PDF Splitter
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R MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TET-TNOTa

CpL Jonas S. Skeris į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 metais, liepos 6 die
ną. Dabar jis randasi vieno
je kariuomenes stovykloje, 
Michigan valstybėje. Jis yra 
nevedęs.

Jo tėvai. Juozapas ir Ona 
Skėriai, gyvena Sheboygan, 
Wis_

SUNKI TĖVUI PROBLEMA Kas sučiupo pirmąjį japoną

Jaunuolis papasakojo kaip buvo su 
gautas pirmasis japonas nelaisvėn

MANOMA, KAD TAI BUVO PIRMASIS JAPONAS PA
IMTAS NELAISVĖN, KAI PRASIDĖJO KARAS

CpL Jonas S. Skeris
Corporal Jonas S. Skeris 

gimė 1914 metais, liepos 10 
dieną. Sheboygan. Wis. Bai
gė Sheboygan high schooL 
Pasižymėjo sporte. Dirbo 
Northern Furniture Co. Pri
klausė prie lietuvių parapi
jos choro, Šv. Wardo ir šv. 
Juozapo draugijų Pasižy
mėjo draugijų veikime ir 

. CYO sporte.

I

Harry A. Barany iš Detroit, Mich., turi išrišti sunkią 
problemą. Žmona nuo jo pasišalinus 1941 metais, o jis 
paimtas kariuomenėn. Gi dukterys — viena šešių, o kita 
keturių metų. Čia jį matome su dukterimis nuvykusi į 
Camp Cister, Mich., prisistatyti kariniams autoritetams. 
Autoritetai davė jam 14 dienų “furlough”, kad surastų 
namus savo dukterims. (Acme-Draugas Telephoto)

| kariuomenės stovyklą vyras atvyko
su

pastebėjo klaidą
Oakiand. CaL—EL B. Rut- 

ledge mokėjo viešbutyje už 
kambarį, ir jis rankoje turė
jo tūkstantinę (tūkstantį 
dolerių vienoje vietoje), ir 
manė, jog yra dešimt dole
rių.

Policijos leitenantas L. M. 
Carroll pareiškė, jog vieš-

i-ii.. bučio vedėjas pastebėjo klai- 
K&jlStrdCIJd u6l ketvir* dą. Kitą dieną Rutiedge vėl 

tos racionavimo 
knygelės

Apie 4.000,000 ch:cagiečių ko “Taip aš turėjau tūks
tantinę ($1,000 bill),'bet 
tai yra mano skrynioje”.

Bet ten nebuvo.
“Viskas tvarkoje”, — pri

pažino Rutiedge. “Aš 
nau,

I

užsiregistravo viešbutyje, ir 
jis buvo pakviestas į polici
ją. kad grąžinus jam $990.

“Tai ne mano”, — jis sa-

turės registruotis dėl ketvir
tos racionavimo knygelės 
tarp spalių 20 ir 31 dienos. 
Apie tai pranešė pereitą tre
čiadienį kainų administraci
jos ofisas. Naujoji knygelė 
bus naudojama kaip pasi-l 
baigs visos esančios racio
navimo knygelės. ’ Naujoji 
knygelė turės mėsos, svies
to, cukraus, kenuoto maisto 
ir batų štampas.

Registracija įvyks mokyk
lose.

ma-
jog mano.”

Moters kova su 
banditu

Sužeisti penkiuose 
karo frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 691 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo sužeisti penkiuose ka
ro frontuose. Sužeistųjų 
skaičiuje 17 vyrų yra iš Chi
cago area.

11-------------- ------------ -........................

Didžiausia Lietuvių 

' Jewelry Krautuvė

■3*

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas h* kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA-.
IflAUSIASl 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inkimą
Muzikaliiku Instrumntų, Muzi- 
kaliftkų Knygų. Stygų. Rekor
du ir kitu visokiu muzikaliu 
daiktu-

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen-

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER A V EN L Ė 
Puone: LAFAVĖTOS 8617

Chicago, III. — Jauna mo
teris. 28 metų amžiaus, gy
venanti North Talman avė., 
buvo kambaryje su savo 
maža (214 metų amžiaus) 
dukrele, pereitą trečiadienį,! 
apie 12:30 v. po pietų, ir ji 
išgirdo virtuvėje trukšmą.

Jauna moteris virtuvėje 
rado banditą ten, kur mais
tas sudėtas. Prasidėjo kova 
tarp bandito ir moters. Pa
skui banditas pagrobė skau- 
radą (Waffle iron) ir ėmė 
moterį mušti. Moters galva 
buvo sužeista — buvo pada
ryti keli įbrėžimai.

Paskui banditas pabėgo.
*

Pirmoji data
Sekmadienį pirmoji galio

janti data dėl rudos stam
pos B, trečioje racionavimo 
knygelėje.

Fort Custer, Mich. — 27 
metų tėvas atsivedė kartu 
su savim dvi savo mažas 
dukteris į kariuomenės pri
ėmimo centrą, nes namie ne
buvo nieko, kam būtų galė
jęs palikti, kad jomis rūpin
tųsi.

Tėvas, Harry A. Barany 
iš Highland Park, Mich., sa
vo vadovybei pareiškė, kad 
jis buvo savo dukrelių, ku
rių viena turi 4, kita 6 me
tus amžiaus, vienintelis ap
rūpintojas. Jo žmona, tų 
mergyčių motina jas paliko 
vienas.

Kariuomenės viršininkai 
buvo nustebinti, kai į ka
riuomenės stovyklą atvyko 
karys su savo dukrelėmis, 
bet Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojos tuojaus išgelbė-

—

i

I

Iškrito iš medžio
Pereitą trečiadienį vaka

re Šv. Pranciškaus ligoninė
je, Evanston, mirė 13 metų 
amžiaus jaunuolis, kuris lan
kė mokyklą. Jaunuolis buvo 
įlipęs į medį laike pietų per
traukos pereitą trečiadienį 
ir iškrito iš medžio, ir po to 
mirė.

Mėlynos stampos
Rugsėjo 20 dieną baigiasi 

data dėl R, S ir T mėlynųjų 
štampų.

GERAI ŽINOMA

BLENDED 
DEGTINĖ

jo padėtį pasiimdamos tas 
mergytes į savo globą.

Tėvas taip pat gavo trum
pas atostogas kad galėtų 
dukreles aprūpinti, tai yra 
surasti asmenis, kurie galė
tų rūpintis jo pasilikusiomis 
dukrelėmis.

I

Rugsėjo 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino štampas jtfo. 7, A kny
gelėse.

Sakoma, jog lydeka 
plaukti 30 mailių per va
landą. Tai esanti greičiau
sia žuvis vandenyje.

I

gali

Washington, D. C. — Ha
vajų delegatas Farrington 
rugsėjo 11 dieną pranešė, 
jog jis pasiuntė pranešimą 
karo sekretoirui Stimson’ui, 
kad Havajuose gimęs vyrąs 
David M. Akui būtų paženk
lintas pasižymėjimu už paė
mimą nelaisvėn pirmojo ja
pono belaisvio šiame kare.

Nupasakojant apie David 
M. Akui, Farrington paskel
bė, j°g šis vyras yra šaunus 
Havajų vyras. Sakoma, jog 
Akui tarnavo gruodžio 8 die
ną, 1941 metais kaipo kor
poralas Havajų tautinėje ap
saugoje (Hawaiian National 
Guard), jis padėjo įtaisyti 
kulkosvaidžių apsigynimo li
niją šiaurės rytuose Hono- 
lulų saloje nuo Oahu, kada 
ši vieta buvo pagrobta.
ĮDOMI ISTORIJA

Delegatas paskelbė viešai 
Akui nupasakojimą apie įvy
kį. Akui taip pareiškė:

“Aš kasiau kulkosvaidžiui 
vietą kokią širritą pėdų ar 
daugiau nuo kranto. Tai bu- 

! vo tarp penktos ir šeštos va
landos rytą. Lietus lijo ir 
mažas rūkas kilo nuo jūros.

“Aš pastebėjau kokį tai 
daiktą, kuris kilo bangose 
viršun ir vėl leidos žemyn. 
Tai buvo čerepoko dydžio. 
Tas daiktas artėjo prie ma
nęs. Aš negalėjau ilgiau ra
miai stebėti. Pašaukiau lei
tenantą ir klauasiau kas tai 
galėtų būti. Leitenantas ma
nė, jog tai buvo čerepokas 
arba sausas kakanosas. Ir 
aš nuėjau prie ginklų tvar
kymo.”

PAAIŠKĖJO, JOG TAI 
ŽMOGUS

Toliau Akui sako:
Staiga didelė banga paki

lo ir aš žinojau, jog ten bu
vo vyras. Aš galėjau aiškiai 
matyti galvą ir jo rankas, 
kuriomis jis įrės< vandenyje. 
Man tuojau dingtelėjo gal
voje mintis, kad tai yra “ja
ponas”, nes buvo galva pli
ka. Tuojau pačiupau pvt 
Farm’s šautuvą ir nubėgau 
prie kranto linijos.

“Išbandydam'as ar gerai 
veikia ginklas, aš paleidau 
šūvį, šautuvas buvo tvarko
je. Paskui aš norėjau šauti 
į beplaukiantį jūroje. Bet 
tuo laiku pasirodė Lt. Ply- 
bon ir jis suriko, kad nešau
čiau. Tada aš daviau “japo
nui” ženklą, kad jis ateitų. 
Jis priartėjo prie kranto ir 
buvo išvargęs. Lt. Plybon ir 
aš paėmėm nuo kranto ir 
įvedėm į troką.

X Ona Biežienė, dr. St. 
Biežio žmona, vadovauja 
Darius-Girėnas Post Karei
vių Motinų klubui, kuris į- 
sirašė į Anna Kaskas kon
certo globėjus, šis klubas 
yra vienas didžiausių karei
vių motinų klubų Chicagoj.

X O. So-kelienė, Racine, 
Wis., lietuvių veikėja, daug 
nšplatino Anna Kaskas ir 
Rapolo Juškos koncerto ti- 
kietų vietos lietuvių tarpe. 
Sako, raciniečiai taip pat 
nenori atsilikti nuo kitų ko
lonijų ir į Chicago atvyks 
nemaža ekskursija.

Vaikas netekęs šunies rašo laišką

I

“Kai jį paėmėm į troką, 
jis klausė manęs ar tai yra 
krantas Waimanals, kur jis 
išlipo ir parodęs į Kailua ir 
Mokapu laivyno bazę klau
sė ar tai buvo Kailua ir Mo
kapu. Aš pasakiau: “taip’ 
Buvo klausimas kaip jis čia 
atvyko. Jis pasakė, jog sub- 
marinas sudavė į akmenuo
tą vietą.
PADĖJO KLAUSINĖTI

Japonų belaisvis buvo nu
gabentas į oro stoties ^jtabą 
(Bellows Air Field) klausi
nėti.

X Chicago delegacija, grį
žusi iš Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų draugijos 
seimo, pasiryžus padvigubin 
ta energija darbuotis, kad 
būtų suteikta daugiau finan
sinės paramos, kurios vie
nuolynas, kaip jos pamate, 
labai reikalingas.

X F. B. Cicienų, 4945 So. 
Halsted St., rūgs. 11 d. įvy
ko šaunus priimtuvių vaka
ras grįžusioms iš šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
seimo delegatėms J. Puke- 
lienei, M. Kondrotienei, A. 
Snarskienei pagerbti. Buvo 
ne tik pavaišintos, bet ir ap
dovanotos. e

X Petras Martinius, Šv. 
Jurgio parapijos narys, ne
seniai buvo paimtas kariuo
menėn. Kadangi seniau dar- 

j be jis buvo sužeistas, ka- 
< riuomenėj tas atsiliepė. Dak
tarai pripažino, kad jo svei
kata neduos jam eiti kari- 

i nių pareigų, dėlto paliuosuo- 
i tas. Grįžo namo ir į seną 
savo darbą.

X A. Kalašinskaitė, bri- 
dgeportietė rėmėja visų kil
nių darbų, rugsėjo 14 dieną 
gavo pilietybės popieras. Liū 
dytojais buvo laidotuvių di
rektorius A. Phillips ir ži
noma veikėja O. Kazlauskai
tė.

Kai oficieriai negalėjo su
sikalbėti su belaisviu, jie pa
prašė, kad Akui klausinėtų 
jo netaisyklinga anglų kal
ba.

“Mes radome”, sako Akui, 
“kad jis buvo leitenantas 
kamandierius ir jo vardas 
buvo “Sakamoto”.

Wally ir Tippie buvo drau
gai. Wally yra berniukas 12 
metų amžiaus,- iš Chicagos, 
o Tippie buvo šuo. Wally’s 
pilnas vardas yra — Wallace 
J ame s Homerding.

Tippie mylėjo visa šeima: 
mama, tėvelis, sesutė, o ypač 
Wally, nes šuo buvo labai 
geras.

Wally išneštojo laikraš
čius ir šuo jam talkininka
vo.

Wally buvo atsargus gat
vėse ir saugojot automobi
lių, jis taip pat mokė atsar
gumo ir šunį. Bet vieną kar
tą Wally ir šuo Tippie eina 
gatve. Tippie pamatė katę 
ir ėmė vytis. Ir tuojau šune
lis pakliuvo po automobilio 
ratais ir buvo smarkiai su
žeistas. Automobilio vairuo
tojas nuvažiavo. Wally paė
mė sužeistą šunelį.

Ištikus nelaimei Wally bu
vo labai mažai kalbus, šuo 
buvo nušautas, nes smarkiai 
buvo sužeistas, nebuvo gali
mybės pagydyti. Šuo buvo 
pakastas po žeme, netoli na
mo, kur Wally gyvena.

Vaikas^ kuris neteko šu-

86 PROOF

fNeišvežio jama )

Į SPECIALIAI! TIK VIENAI 
SAVAITEI!
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1600 S. WABASH AVĖ.
CALUMET 3566

OPEN UNTIL 8 P. M.

I nies, nuėjo į namą ir ėmė 
rašyti laišką į vieno laikraš
čio redakciją. Jis rašo:
“Sudavė ir nuvažiavo drei- 

veris prie Palmer ir Kost- 
ner: jūs užmušėte mano šu
nį šeštadienį, 11:15 vai. 
prieš piet, rugsėjo 11 dieną. 
Kodėl jūs nesulaikėte jūsų 
stabdžio.

Tu turėjai išgelbėti mano 
šunį. Jo vardas Tippie. Ma
no sesuo, aš ir mano mama 
ir tėvelis jį mylėjom, 
šuo buvo geras.

“Jūs užmušėte mano 
riausią draugą, kokį aš 
rėjau, mano šunį.

“ Prašau sulaikyti stab
džius (brakes), kai jūs pa
matysite šunį.

Vaikas 
pasiuntė į 
redakciją, 
laikraščio

nes

parašęs šį laišką 
vieno laikraščio 
kad atspausdintų 

puslapiuose

ĮSPĖJA KONGRESĄ

*

MADISON LIQUOR CO. 
5630 W. MADISON ST.

ESTEBKOOK 5300
OPEN UNTIL 10 P. M.

Pasak cenzo biuro prane
šimo, Nevada valstybėje 124 
vyrai išpuola kiekvienam 
šimtui moterų. O Massachu- 
setts valstybėje išpuola 94 
vyrai kiekvienam šimtui mo
tery.

Lt. generolas Joseph L 
McNarney, U. S. kariuome
nė® štabo viršininko pade 
jėjas, įppėja kongresą, kad 
atidėjimas ėmimą kariuome 
nen tėvų, gali pakeisti karo 
eigą ir patį karą prailginti.

(Acme-Draugas Telephoto)

Remkite dienraštį “Drav 
gą”, laikraštis jus parems

X Kun. A. Baltutis, Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
klebonas, po Šiluvos atlai
dų, parapijos salėj chorui 
pavaišinti suruošė užkandį. 
Per visą oktavą choras va
karais gražiai giedojo.

X Justina Cickevičiūtė, 
gerai žinoma sočikagietė, 
šeštadienį, rūgs. 18 d., ište
ka už Max J. Pufundt. Šliū- 
bas bus šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje 5 vai. po
piet Daug gražios laimės.

X Kareivių Motinų klubas, 
Darius-Girėnas post, savo 
susirinkime nutarė dalyvau
ti Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncerte. Klubo pir
mininkė Ona Biežienė apsi
ėmė visas aprūpinti tikie- 
tais.

X Šv. Kazimiero akade
mijos mokykloje dabar yra 
suvirŠ 505 mokinės. Vien 
tik “freshman” klasėje yra 
155 mergaitės. Gražus re
kordas !
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