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NACIAI PADEGA NAPOLĮ!
Užėmė Kaiapit, 60 mylių už Lae

Australiečiai ten
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 22į—Australiečiai ka
reiviai, lėktuvais ten nuvež
ti, užėmė Kaiapit miestą, 
šiaurrytinėj Naujoj Gvinė
joj, 60 mylių nuo anksčiau 
užimtos Lae bazės. Gen. 
MacArthur pranešimas sakė 
australiečiai užėmė tą mies
tą ir atstūmė kelias japonų 
kontratakas. Nepranešama 
ar Kaiapit rasti japonai bu
vo Lae garnizono likučiai 
ar iš seniau laiką poziciją.

Šis pasistūmėjimas nuve
dė sąjungininkus kareivius 
daugiau negu pusę kelio per 
kalnuotą Huon pusiausalį ir 
dabar gręsia nusilpnintoms 
japonų pozicijoms to pusiau 
salio pakraščiuose. Jeigu są
jungininkai pasieks šiaurinį 
pusiausalio kraštą, tai jie 
beveik izoliuos Finschafeną 
ir rastųsi netoli nuo sekan
čios didelės japonų pozicijos 
Madange.

Nušovė 3 lėktuvus.
Sąjungininkų lėktuvai pir

madieny smarkiai atakavo 
Madang apylinkę ir sudau
žė priešo svarbiausi reikme
nų vežimui kelią į pietus nuo

Naujausios Žinios
IŠ MASKVOS—Rusų ka

riuomenės randasi tik 5 my
lios nuo Dniepro upės. Už
ėmė Anapa uostą Kubanio 
pusiausaly.

IŠ ITALIJOS — Vokiečiai 
evakuoja Corsica ir laivais 
persikelia į Leghorn, Itali
joj-

Salerno ir Napolio apylin
kėse, naciai išsprogdina til
tus ir kelius, 
rint sulaikyti 
žygiavimą.

IŠ OMAHA,
jos lėktuvas atsimušė į Mar- 
tin-Nebraska lėktuvų dirb
tuvę į pietus nuo Omaha. 
Matėsi, kaip dideli dūmų ka
muoliai pradėjo verstis iš kuoja japonų bazę Finscha 
dirbtuvės. lene.

kad kaip no- 
sąjungininkų

Nebr.—Arrni-

JAPONAI PASIRUOŠĘ APLEISTI 
TOKYJO MIESTĄ

LONDONAS, rūgs. 22. — tuvinių jėgų, ypatingai in- 
Tokyo radio šiandien pran dustrinėse apylinkėse, ap- 
šė, kad Japonijos vyriam y- saugojimui valdžios namų ir 
bė nutarė dėl pagerinirio dirbtuvių Tokyo ir kituose 
šavo apsigynimo pozicijų dideliuose miestuose, padi- 
pasiruošti iškelti valdžios dinimui valdžios kontrolė 
departmentus, industri nes ant visos industrijos, cen- 
įstaigas ir civilius gyvent >i tralizavimui judėjimo žeme 
jus iš Tokyo ir kitų svarių ir vandeniu.
jų miestų. Anot pranešimo studentų

Tarpe kitko, praneši: e mobilizavimas nebus toliau 
minėta ir kiti griežti mis, >■ atidedamas, ir naudojimas 
tymai, kaip tai visuotina moterų visokiems darbams 
mobilizacija civilių gyven- bus daug daugiau praplės
tojų, padidinimui priešlėk- tas. |

pristatyti lėktuvais
[tos bazės.

Kiti bomberiai atakavo 
, Wewak ir Boram aerodro
mus.
' Devynių japonų bomberiai, 

■ vedami 16 mažesnių lėktu
vų, puolė sąjungininkų Nad- 
zab aerodromą Markham 
slėny į vakarus nuo Lae. 
Sąjungininkai nušovė tris, 
o gal net keturis, japonų 
lėktuvus, ir prarado vieną 
savo. Komunikatas sako at 
ka padarė mažus nuostolius.

Naujos kovos
MacArthur komunikatas 
• V-pranese apie naujas kovas 

Arundel saloj, kuri randasi 
tarpe amerikiečių laikomos 
New Georgia ir japonų lai
komos Kolombangara salų.1 

Atakavo Velia Lavella. 
Iš 58 priešo lėktuvų ata

kuojančių Velia Lavella sa
lą, sąjungininkai lakūnai ir 
priešlėktuvinės patra n k o s 
nušovė 20 japonų lėktuvų. 
Sąjungininkai prarado 3I 
savo lėktuvus.

Amerikos bomberiai vėl 
atakavo Kolombangara sa
lą. Jų bombos sunaikino 
amunicijos krovinį ir sukėlė 
didelius gaisrus.

I EDENAS ISPANIJAI: 
ATŠAUKIT KAREIVIUS

LONDONAS, rūgs. 22.— 
Užsienių reikalų sekr. Eden 
šiandien pranešė parliamen- 
tui, kad britų ambasadorius 
Ispanijai perspėjo Genera- 
lissimo Franco jog ispanų 
kareivių dalyvumas Rusijos 
fronte sudaro rimtą kliūtį 
išvystymui nuoširdžių san
tykių tarpe Anglijos ir Is
panijos, ir kad laukiama 
greito atsiliepimo tuo reika
lu iš Ispanijos pusės.

IŠ PIETŲ PACIFIKO — 
Sąjungininkų kariuomenės 
iš naujai užimto Kaiapit pa
sivarė tolyn ir dabar ata-i

U. S. kariuomenės generalinio štabo virsi ninkas gen. G. C. Marshall (prie mikrofo
no) ir admirolas King savo kalbose Kongre so ir Senato Militarių Reikalų Komitetui 
pareiškė stovį už šaukimą i kariuomenę te vų. Gen. Marshall šiuo laiku nominuojamas 
į aliantų vyriausio vado vietą. (Acme-Draugas Telephoto).
-  --------------------------------------------------------———------------------------------------------------ ----------------<------------------------ ------ -------------------- L_________________ _ j

PRANEŠĖ HESSO TAIKOS RUSAI MATO KIEVO 
pasiūlijimą BAŽNYČIŲ BOKŠTUS

LONDONAS, rūgs. 22.— 
Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Anthony Eden 
šiandien paskaitė parliamen 
tui oficialų vyriausybės pa
reiškimu apie Rudolph Hes- 
so 1941 metų skridimą Ško- 
tijon pasiūlyti Anglijos vy
riausybei Hitlerio planą nu
traukti karą tarpe Vokieti
jos ir Anglijos.

Anot to pranešimo, Hess 
pasakęs anglams, kad jis at
vykęs “žmoniškumo misi
jai,” ir kad Hitleris neno
rįs nugalėti Angliją ir nori 
stoti kariavęs prieš ją.

Hess bandęs tris kart 
skristi škotijon, bet prastas 
oras ir kitos aplinkybės vis 
trukdė jo kelionei. 1941 m. 
gegužės 10 jis parašutu nu
sileido Eaglesham apylin
kėj, Škotijoj.

Hess laukęs iki kol Vo
kietijai prasidėjo Libijoj 
sektis, kad neišrodytų jog 
vokiečiai jaučiasi silpni ir 
nori lengvos taikos. Hitleris 
buvęs tikras, kad Angliją 
nugalės ir jis (Hess) norėjęs 
sustabdyti bereikalingas žu
dynes.

Vėliausiuose pasikalbėji
muose Hess plačiau nušvie
tė savo atvykimo tikslą, pa
brėždamas jog vokiečiai tu
ri didelę aubmarinų jėgą, 
kuri vis auga, ir kad vokie
čiai galį užblokoduoti An
gliją. Hess, anot paties, pa- 
sibiaurėjęs tolimesnėm žu
dynėm ir vykęs Anglijon be 
Hitlerio žinios, manydamas 
įkalbinti anglus nutraukti 
karą prieš Vokietiją.

Hess darė sekantį pasiū
lijimą: 1) Vokietija turi tu
rėti laisvą valią Europoje.

2) Anglija, gaus laisvai 
valdyti savo imperiją, bet 
buvusios Vokietijos koloni

jos turi būti jai grąžintis. j
3) Rusija turi būti pris-

kaitoma prie Azijos, bet 
Vokietija dar turinti nebaig 
tų reikalų hu ja, kurie turės 
būti išrišti derybom ar ka
ru. * < •

4) britai turi evakuoti 
Iraką.

5) Taikos sutartis turi 
turėti sąlygą dėl atlyginimo 
Anglijos ir Vokietijos gy
ventojams, kurių nuosavy
bės buvo dėl karo nusavin
tos.

' * I
6) Pasiūlymas Vokietijos 

svarstomas tiktai su anglų 
vyriausybe, kuriai ne vado
vautų Premjeras Churchill I 
ar jo artimieji, kurie nuo 
1936 metų planavę šį karą.

Jeigu pasiūlijimias būtų 
atmestas, tai Hitlerio vžduo 
tis bus visiškai sunaikinti 
Angliją ir ją po karo laiky
ti nuolatinėj vergijoj.

Birželio 10 d. Hess pasi
rašė surašytą jo planą, ku
riame dar buvo pridėta ir 
punktas, kad taika turi tuo 
pačiu kartu būti padaryta 
ir su Italija.

Hess nuo jo atvykimo An- 
glijon yra skaitomas karo 
belaisviu ir bus laikomas 
tokiu iki karo pabaigos.

Marshall parinkimas 

nurodo greita invazija
WASHINGTON, rūgs. 22. 

—Pranešimas, kad Gen. Ge
orge C. Marshall buvo nomi
nuotas į vyriausią ameri- 
kiečių-anglų karinių jėgų 
vado vietą nurodo, kad greit 
artėja laikas puolimui Hit
lerio “Europos tvirtovės.” 
Marshall paskyrimas prik
lauso nuo Londono sutiki
mo.

LONDONAS, rūgs. 22.— 
Pranešimas iš Maskvos sa
ko saulėj blizgą paauksuoti 
Klevo miesto bažnyčių bok
štai rusų kareiviams jau 
matosi.

MASKVA, rūgs. 22. — 
Rusų kareiviams sunaikinus 
vokiečių Desna upės apsigy
nimo linijas, išrodo, kad 
greit įvyks didžiausios ko
vos už Kievo miestą. Ru
sams užėmus Chernigovą 
tik 29 mylias nuo Dniepro, 
pradėjo subyrėti nacių Des
na linijos.

Apart šio laimėjimo, so
vietai varosi pirmyn visu 
900 mylių frontu. Rusų ko
munikatas pranešė, kad va
kar dienos kovose rusai at
siėmė dar 1,140 kaimų ir 
užmušė bent 6,000 vokiečių.

Raportai pasiekią Londo
ną iš Madrido sakė Berlyno 
korespondentas pra nešęs, 
kad vokiečių armijos admi
nistracinės raštinės jau iš
keltos iš Kievo, ir kad nacių 
kariuomenės greitu laiku 
gali visiškai apleisti tą mie
stą, Smolenską ir Dniepro- 
petrovską. Faktas, kad vo
kiečių cenzūra praleido to
kias žinias yra skaitomas 
reikšmingu reiškiniu.

U..S. lakūnai nušovė 
17 japonu lėktuvu

CHUNGklNG, rūgs. 22. 
—Amerikos lakūnai nušovė 
15 japonų bomberių ir 2 
Zero lėktuvus, kuomet japo
nai bandė atakuoti ameri
kiečių bazę Kinijoj. Tą pa
čią dieną mūsų Mitchell 
bomberiai puolė prieplaukas 
ir pastatus Kiukang uoste, 
prie Yangtze upės.

ORAS
Bus vėsu iš ryto.

Sąjungininkai užėmė dar penkis
Italijos miestus įa* •

Randa didelę opoziciją prie Salerno
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 22. 

—Aiškiai parodydami savo žvėriškumą, naciai, matyda
mi, kad neatsilaikys prieš sąjungininkų kareivius, padega 
senąjį ir gražųjį Napolio miestą. Britams ir amerikiečiams- • 
kareiviams žygiuojant į šiaurę, ir užimant penkis miestus fe 
ant didžiojo kelio vedančio į Napolį, žvalgybinių lėktuvų 
lakūnai sako Napolio miestas paskendęs liepsnose ir dū-&
muose.

Išrodo, kad naciai parinko Napolį kaipo pirmąjį pa-
vyzdį Hitlerio žadėto Europai likimo. Jis kiek metų tam 
atgal sakė jeigu jis būtų nugalėtas jis visą kontinentą nu
vilktų kartu su savim sunaikinimo audra.

Dūmų kamuoliai virš Napolio tokie dideli, kad lakūnai 
sako negalima vieną gaisrą atskirti nuo kito, šiomis die
nomis nė vienas sąjungininkų lėktuvas nėra atakavęs Na
palį, ir karo laivų kanuolės neapšaudė to miesto. Iš to da- 
romą išvadų jog naciai., šiaurvakariua nuo Romos, 
ruošdamiesi tą miestą ap- 35^ bomberiai
leisti, arba kovodami su ten sunaikino abu galua 3var. 
esančiais italais, padega Na- bau3 vieškelio tut0 prje 
P^Į- nevento, 35 mylias-,, širttir-

Vokiečių armijos veikla įao Napolio.
to miesto, pakraščiuose nu- Vidutinieji bomberiai nu
rodo, kad jie veikiausiai ko- metė keturias bombas tie- 
vos per ištisą miestą, gatvė sįaį anį geležinkelių tilto į 
nuo gatvės, iš namo į namą, šiaurryčius nuo Capua, 16

Didesnė opozicija.
Sąjungininkai varydamie- i 

si į šiaurę randa didėjančią 
nacių opoziciją.

Svarbiausias užimtų mie
stų yra geležinkelių ir vieš
kelių centras Potenza, pu- 
siaukely tarpe Salerno ir 
Taranto, kurį užėmė aštun
toji armija, o amerikiečių j 
penktoji armija užėmė San 
Cipriano, Montecorvino, Ro- 
vela ir Campagna. Salerno 
apylinkėj.

Kartu su šiuo sąjunginin
kų varymosi Italijos žeme, 
sąjungininkų lėktuvai nuo
lat atakuoja nacių pozicijas 
nuo fronto per susisiekimo 
centrus į šiaurę, iki Leg
horne uoste 180 mylių į

SAKOMA NACIAI SUAREŠTAVO 
KARDINOLUS

MADRIDAS, rūgs. 22. — 
Čia gaunamos žinios iš pa
tikimų šaltinių sako naciai 
Romoje suėmė grupę neiš
vardintų italų kardinolų, 
kurie yra anti-fašistai, ir 
laiko juos po naminiu areš
tu. Šie areštai padaryti ne
praėjus 24 valandom po Ber
lyno radio grąsinimo Vati
kanui kooperuoti su fašis
tais arba būti “eliminuo
tam” iš Italijos.

šis naujasis incidentas 
dar labiau įtempia ir taip 
jau ne kokius santykius t ar 
pe Vatikano ir Vokietijos.

Ankstyvesniam Vatikano 
radio pranešime anglų kal
ba, nieko neminėta apie nau
jus nesmagumus tarpe baž
nyčios autoritetų ir vokie
čių. Anot to pranešimo, na- 
čiai neperžengė per Vatika- 

mylių į šiaurę litro' Napdfto, 
ir 16 bombų ant vieškelio į 
pietus nuo to tilto. Martin 
bomberiai apgadino vieške
lį į pietus nuo Cancello. .

Varo nacius iš Corsica.
Naciai rodo smarkią opo

ziciją kalnuose į šiaurę ir 
šiaurryčius nuo Salerno, kur 
visokios jų patrankos apšau 
do sąjungininkus ir saugo 
kelius į Napolį.

Prancūzų aukštoji koman
da šiandien pranešė, kad 
amerikiečių dalinys padeda 
prancūzams kareiviams su
varyti nacius į šiaurrytinį 
kampą Corsica salos.. Iki 
šiol užmušta daugiau negu 
1,000 nacių, ir suimta keli 
šimtai belaisvių.

' no sienas, bet pastatę sargy 
bą prie Šv. Petro aikštės, 
Italijos teritorijoj.

Pranešimas sakė italas 
Romos miesto viršininkas 
patelefonavęs Vatikano gu- 
bernatūrai ir pranešęs apie 
nacių žygį. Vatikano ofici- 
alai nuskirtu laiku (4 vai. 
po pietų) nuvykę prie Vati
kano sienų užtikrinti, kad 
naciai nepažeistų Vatikano 
neutraliteto, bet naciai per 
tą sieną neperžengę.

Sakoma jugoslavai 
užėmė Italijos miestą 
LONDONAS, rūgs. 22.—

Žinia iš Cairo sako jugosla
vai patriotai okupavo Gori- 
zia miestą, Italijoj, suvirš 
20 mylių į vakarus nuo Ju
goslavijos pasienio.
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DIRBTUVĖJE PORTERIO

Ketvirta.d., rūgs.

DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP 1VANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9488

Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
ir viršlaikis. Nuolatiniai darbai 
jums ir po karo.

i

%

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar Į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, imNOIS

Sinclair 8c Valentine
215 S. Aberdeen

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.

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 
Viduje Pieninės

Taip pat 
PIENO IŠVEŽIOTOJI’ 

SVARBI MAISTO PRAMONĖ 
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINĖS DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ 
Kreipkitės prie

THE BORBEN CO.

i

VYRAI I
Ar Dirbate
I PRIE

Karo Darbų?

ASSEMBLERS
PASTOVUS DARBAI 

MEKANISKŲ GABUMŲ
Jauniems ir senesniems vyrams. 
100% Defense darbai. Turi būti 
gabūs su renčiais ir t.t.

TAIPGI PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pašaukit PERSONNEL Ofisą 
VICTORY 0700. 
Ar atsišaukit į

W. S. HEBARD
EQUIP. CO.

KREIPKITĖS DABAR

Dėl Darbo
i

Svarbią Karo
DIRBTUVĘ

2433 S. Statė St

NAKTIMIS PORTERIŲ
■ Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

MUMS RFTKTA
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
Geras Viduje

DARBAS —
—DĖL—
3 arba 4

Stipriu. Aktingu Vyrų 
Bet Kokio Amžiaus. 
GERA MOKESTIS. 
Pastovus Darbas. 

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street
VIDUR-AMŽTAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbu. ' dienomis. 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaiki. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

VYRŲ
DIRBTUVĖS DARBININKU — 
MATFRTAL HANDLERS—KAR
TONU UŽKT.EJUOTOJU — SLTT- 
TERS — SĖT TTH VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai dirbantiems naktimis.
Darbai arti jūsų namų.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

VVOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
tine* room Woo’en Klerk” Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN * CO. 1060 W. Adams

BENDRAI
Dirbtuvės Darbininkų

Drill Press Operatorių.
R0CKWFLL ENGINEERING CO. 

1012® S. Westcm Avė.

VIDUR-AMŽIAI'S VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašvkite: BOX 1 225—DRAU
GAS. 127 N. Dearborn.

3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—Forest Park

Production Chaser 
Hand Trucker 

Heat Treat 
Helper 

Interior Grinder 
Machine Repair 

Inspection 
Engine Lathe Opr. 
Turret Lathe Opr.

KELETĄ
60 VAL. DARBO SAVAITĖ 

1% UŽ VIRŠLAIKĮ
GEROS DARBO SĄLYGOS 

NAUJOS MAŠINOS♦

VYRŲ
ABELNIEMS DIRBTUVĖS

DARBAMS
Proga išmokti gerą pokarinį 

amatą vokelių biznyje.
NUOLATINIAI DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Ęnvelope 8c 
Lithograph Co.

I . • * * ■ >.»«■’ v ‘

426 S. Clinton St.

DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 
geras Darbininkas už

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA 
—IŠMOKINSIM!

ATSIŠAUKIT TUOJAUS Į
f r f rDRAUGO 

ADMINISTRACIJA 
2334 S. Oakley Avė.

Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 8011.
MEDŽIO MAŠINOS DARBININKO 

Patyrusio prie Reuter.
NORDHEM HIGHI.AND CO. 

2237 N. Kimball

OFISAMS DŽANITORIŲ
NAKTIMIS

Gera mokestis ir darbai yra 
nuolatiniai.

STEWART - WARNER 
CORP.

2750 N. WOLCOTT ST.

ASSISTANT 
SHIPPING KLERKO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

DIRBANTIEJI PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEBUS PRIIMAMI.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

Ofiso Valandos:
Kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 pp.

DARBININKŲ
Defense Dirbtuvei

Šie nėra karo darbai bet nuolati
niai Gera mokestis. Užtenkamai 
viršlaikio jei tik norite.

AMERICAN AUTOMATIC

DEVICES CO.
532 S. Throop St.

WAM’F.D HLI.P W ANTED

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

nuo 8:30 ryto iki

VYRŲ ar VAIKINŲ dirbti Shipping 
rūme. Lengvūs darbai. 40 vai. sa
vaitėje. Malonios aplinkybės.

NATIONAL NAMPEL INC. 
222 N. Michigan

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ
PATYRIMO NEREIKIA

i Mes priimsim vyrus be patyrimo 
l išmokinsim kaipo Machine 
Operatoriais, Bench Hands ir 
semblers.

GERA MOKESTIS 
100% Defense Darbai

ir
Shop

As-

Taipgi turim vietos abelniems 
dirbtuvės darbininkams.

HANNIFIN. MĄNUFACTURING 
COMPANY 

621 S. Kolmar

VYRŲ IKI 60 METŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVĖS DARBAI
Prie Nesunkių Mašinų

IŠMOKITE AMATĄ
GERA PRADINĖ-MOKESTIS

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit. 
Netoli Diversey ir Elston Avenue.

S. K. SMITH COMPANY
2857 N. VVestern Avė.

| HEI.P i- MOTERYS

VYRŲ REIKIA 
MAŽAI DIRBTUVEI

Lengvi dirbtuvės darbai. Vidur- 
amžiaus ar drafto paliuosuoti pa
geidaujami. Patyrimo nereikia. 
Pastovūs darbai, $25.00 į savaitę.

HARRY ALTER CO.
1728 S. Michigan

MEDŽIO DIRBĖJŲ
BELT SANDERS — HAND SAN- 
DERS — CABINET MAKERS — 
WOOD TURNER — TRIM SAW- 

YERS IR PAPRASTŲ
1 DARBININKŲ
Pastovūs darbai dabar ir po karo. 

Į Laikas ir pusė dirbant šeštadie- 
Į niais.

4

CURTIS CASKET CO.
1214 W. Van Buren St.

SARGO - DŽANITORIAUS
Reikia keletą vyrų dieniniams 

naktiniams šiftams.

GERA MOKESTIS
ATSIŠAUKIT TUOJAUS

PLAYSKOOL
MFG. CO.

Gera mokestis. Nuolatinis darbas 
jums ir po karo. Patyrimo nereikli

Sinclair 8c Valentine
215 S. Aberdeen

VYRŲ
SU AR BE
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO 

3501 Potomac

i
-

1750 N. Lavvndale Avė.
*

Tarnaičių
Valymui Moterų

Aukščiausia Mokestis 
Malonios 

Darbo Sąlygos 
Pilno Laiko Darbai

REIKIA
MOTERŲ

—IR—
MERGINŲ

Lengvas Dirbtuvės Darbas, 
šmotų Darbas. 
Gera Mokestis.

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

CARTON co. 
Pulaski Rd.

j Employment Ofisų nuo 9 ryto 
12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

popiet.
CHTCAGO 

4200 S.
ar 
iki

SEWING MACHINE OPERATORIH 
ir RANKOMIS SIUVĖJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniems drabužių. Klau
skit Bolas W. Pajutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

MOTERŲ - MERGINŲ

LENGVI ŠVARUS
BINDEKY DARBAI

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit.

MATYKIT MISS FAUT 
Housekeeping Dept.

SENECA HOTEL
200 E. CHESTNUT

■y;
> -j
4 ’
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ATYDA ŠEIMININKĖMS/
Darbai vedusioms moterims kaipo
Pardavėjos, dirbant
arba iki 3 popiet. Taipgi pilno lai-; pašaukit — south shore 8528 
ko. O gal bus galima sutvarkyti 
darbo laiką jūsų patogumui ir 
valandoms. Gera pradinė mokestis,;
malonios darbo sąlygos.

NEISNER BROS.
5 to $1.00 Stores

4255 Archer Avė.

REIKIA TARNAITftS apartmentft. 
najne. Sekmadieniais nereikia dirbti 

-. Malonios aplinkybės, aukščiausia,
rytmečiais mokestis.

REIKALINGA MOTERIS pale Ilgei 
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio . darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite—i 
LAWNDALE 7371. .

REIKIA
( REIKIA MOTERŲ rūšiuoti skrybe- 

/"’T'OA ’T'l? A ICTIA lėms plunksnas. Nereikia dirbti šeš-
IjrlUKA lnAA^runiAllJA tadieniais, nuolatiniai darbai, gera 

i mokestis.
Netoli Diversey ir Elston Avenue. FEATHEr-works 810 Fulton

S. K. SMITH COMPANY
2857 N. VVestern Avė.

i SKALBYKLOS 
DARBININKIŲ

Merginų ar Moterų
Pakavimo departmente. Lengvūs 
darbai. Nuolatiniai. Gera pradirii 
mokestis. Atsišaukit tarp 9 ryte 
ir 4 popiet.

Sterling Bolt Co.

REIKIA
MOTERŲ

100^ Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Labai patraukianti mokestis.
PRESS OPERATORĖMS 
MANGLE MERGINOMS 
FOLDERS — FEEDERS 

SVARBIOJE PRAMONĖJE
KREIPKITĖS—ROOM 310

135 E. llth Place
ILLINOIS CENTRAL R. R.

Atsišaukit

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitj. 100% karo

707 W. Van Buren
*4

ASSEMBLERS

DIRBTUVĘ MERGINŲ 
Lengviems, švariems Assembly 
bams. Pastovūs darbai. $25.00 
vaitę.

HARRY ALTER CO. 
1728 S. Michigan

dar- ‘ 
į sa-

MERGINŲ — MOTERŲ *

EGG CANDLERS

PILNO LAIKO DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖ 

LAIKAS IK PUSE VIRŠ 
40 VALANDŲ

LENGVI, ŠVARUS ASSEMBLY 
DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Merginoms gyvenančioms apielin- 
kėje gali sutaupyti carfare ir pie
tų lėšas. Atlikit savo dalį dirbant 

, 100% KARO PRAMONĖJE.

DALINIO LAIKO 
DARBININKIŲ 
TAIPGI REIKIA

VALANDOS: 4:45 pp.—9:45 
5 DIENŲ SAVAITE 

Kreipkitės į

Taylor Tubes, Ine.

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

ASSEMBLER 
INSPEKTO RKA 

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfs-Corp. W. Augusta
RIMAC 3781.

MERGINŲ — MOTERŲ
i j

Nuolatiniai, malonūs lengvi assem-' 
bly darbai. Pirmiau tame patyri
mo nereikia.

100% KARO DARBAI
AUKŠČIAUSIA RATA MOKAMA

PATYRIMO NEREIKIA ' 
PUIKI MOKESTIS

40 VAL. SAVAITEI
Užtenkamai Viršlaikio

THE GREAT ATLANTIC- 
AND PACIFIC TEA CO.

445 W. Pershing Rd. 
Boulevard 6120.

šiftas

t

★★★★★★★★★
★
★
ir
★
★

For Help! 
For Sale ! 
For Rent!
For Service I 
For Results I

- ADVERTISE -
j

Vak.

2312 WABANSIA AVĖ.
MOTERŲ 
naktimis nuo 6 
$80.00 j mėnesį.

VALYMUI
Dėl Ofisų. Darbai 
iki 11 vakarais, 
pastovūs darbai.
ATLAS WINDOW

29 S. LASALLE ST.
Room 1028 Randolph 4492

CLEANING CO.

Ne tas vyrs, kurs prade
da, bet kurs pabaigia, 

ar,'.---------------- —----------------
HELP WAXTED

I

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Nevvspaper 

— FSTART.ISHFD 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS

NATIONAL DIE CASTTNG CO.
600 N. Albany Avė.

VYRAI IR MOTERYS

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- ' 
niems siūtu ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams-

REIKIA' Y
KARO DARBAMS

VYRU

DŽANITORKŲ
Ofisų budinke. Aukščiausia mokes
tis — Pasirinkimas darbo valandų 
—- Pradėkit nuo 5 iki >7 vai. vak.— 
Dirbsit 5 iki 8 valandas. Sekmadie
niais ir šventadieniais dirbti nerei
kia. Atsišaukit į Room 634.

127 N. DEARBORN BLDG.

i

MOTERŲ VYRAI IR MOTERYS

PATYRIMO NEREIKIA
DALINIO LAIKO

PILNO LAIKO
, DIENĄ AR
1 Moulderių
Į Grinders 
į Coremakers
Yarde Vyrų

’ Assemblers
Į Checkers
Į Sorters 
i Millwrights

Machine
Garage Darbininkų 

StiDriu H. S. vaikinu ir kitų 
dirbti po 4 vai. naktimis.

THE LEADING LITHUANIAN i 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ir ir ir \

PIRKITE KARO BONUS!

MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

NAKTĮ DARBAI
Truck Drivers 
Shakeout Vyrų 
Chipners 
Truckers 
Valytojų 
Pakerių 
Shifters 
Cupola Tenders

Molderių

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 

PIRMENYBĘ 
Tuojaus Reikalingi— 

TOOL AND DIE MAKERS - 
PUNCH PRESS 
OPERATORS 
ASSEMBLERS—
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI ;«

★ 
★

★

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

■
PIRKITE KARO BONUS! I

___Z- -■ » -

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

PASTOVUMAS

bus

Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 
galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET 
_________Tel, CANAL 5510. ■

SKALBYKLOJ DARBININKŲ 
Pilnam ar daliniui laikui. 

Gera mokestis.
CHAMPION LAUNDRY

2500 W. Fullerton

į*

4

;•» 
a
v

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

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

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBĖS t

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

rytais nuo 10 ryto iki 1 popiet.
DOUGLAS PARK “L" IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO. 
54th Avė.2145 Cicero

< J

šis yra nuolatinis biznis. Mūsų 
panija jau ilgas laikas kaip 
pirm karo ir bus ilga laika 
karas pasibaigs, 
darbininkų išbuvo su 
daugelį metų.

Geros darbo sąlygos — Apdraud: 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate 
nėję neatsišaukite.

Employment Ofisas 
ras nuo 7:30 ryto 
Pirmad.
7:30 ryto iki

Matykit Mr. 
Departmente. 
Madison St..
6:00 vak. iki 
Antrad., Ketvirtad.

JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT!

Didžiuma 
mumis

kom- 
yra 

kada 
mūsų 

per

svarbioj pramo-

dirbtuvėje atda- 
iki 5:00 popiet, 

perdėm Penktad. ir nuo 
pietų šeštadieniais.
Overholt Circulation 

News-Sun Bldg., 112 
Waukegan, III., nuo 
8:30 vak. Pirmad., 

ar Penktad.

THE
CHICAGO HARWARE
FOUNDRY COMPANY

North Chicago. Illinois
Phone Majestlc 577 

VIENA Iš NORTH CHICAGO8 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

BUS BOYS
VEITERKŲ — HOSTESSES

PATYRUSIŲ
Kreipkitės į Colonnade Room.

VALYTOJŲ :
TARNAIČIŲ ' fe 

ELEVATOR MERGINŲ
Kreipkitės į Housekeeping Dept. j
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVĖS 

DARBAMS
$31.20 Į SAV. PRADEDANT 

Sekmad. ir vakarais nereikia dirbtt 
Pastovumas — Proga įsidirbimo. 

Svarbi Pramonė.

50 EAST 26th ST.
.•»

BARGENAS KURIO LAUKfiTE —'' 
2 fl. mūro, 16 metų senumo po 4^. 
kamb. kiekvienas; 2 miegami kamb. 
Gyvenkit pirmam flete. už 2-trą. 
gausit rendos $42.50, už ga radžiu. 
$8.00. Ant Union Avė. netoli 55tlk 
St. Kaina $6.500. Pašaukit vakarais* 
—TRIANGLE 5206. a

* *

PARSIDUODA

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.
--------------------------- -----------------1
SKELBKITfiS “DRAUGEn

I- 
i i
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., rūgs. 22 d.

DRAUGAS
SUS LITHUANIAN DAILY FRIEND 

M South Oalder A w. Chkajo, HHnofa
r - * - PuhHshsd Daily, escept Sundays,

by the
UTSUANUN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A immber of the Catholic Pdm* Aasociatlcm 

XK> per year nuteide of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
; 3c per ęopy.

A4wriMhg in “Drangas” brings best results.

D RAUGAS
B kasdien, išskyrus sekmadienius.

fWfl«<qje ir Cicero—paštu: ,
$7.00 

4.00 
2.00 
1.50
.75

ti, kad šis antrasis pasaulio karas bąigsis ne tik visiška 
demokratijų pergale karo laukuose, bet ir pastovios 
bei teisingos taikos laimėjimu. Reikia laukti, kad po 
šio karo demokratijos nebegrįš į nuolaidumo agreso
riams politiką ir kad jos sudarys tokią tarptautinę tai
kai palaikyti organizaciją, kuri turės ne tik moralinę, 
bet ir medžiaginę jėgą taikos ir ramybės ardytojams 
sudrausti.

*• f

« • < •

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

Metama ...L..........      $8.00
.................*......................................... ................ ■••••• 4 50

Ptaifus stipti pašto ijaney Orderiu su užsakymu.’
Skelbimų kainos pnsiunčiajnos pareikalavus.

’ ■
BenjlradarbiaiiM ir. korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo- 

tai paiurMr ir »oprlsi«»jeia»* tam tikslui pairo žoskių. Redakcija 
----------taisyti Ir tramninti visus prisiųstus raštus ir ypač 
ndencijas sulig savo, nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 

•i ir aiškiai (jai galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
r pntatavmul, ir vengiant polemikos ar aaKtetniškumų. Pasenusios 

laikraštin nededamos.

IfiBbared as seeo»d-Ciass MatterMarch 31, 1216 at Chicago, DL 
oder the Aet of Mtreh 3, 1873.

•— ----------- ~----------------------------------------------------------------------------------

iūėias ir standus penkmetis
Sfr Z-
LABO PRIEŽASTYS

* %

Lygtai prieš penkerius metus Europoje kilo dideli 
aro pavojai. Įsigalėjęs Vokietijoje Hitleris pradėjo sa- 
ū siautėjimą. Jis įsikabino j Čekoslovakiją ir ėmėsi ją 
raškyti. Anglijos ir Princūzijoe vyriausybių galvos, 
anydamos Hitlerį numalšinti, pripažino Vokietijai Če- 
oslevakijos Sudetų kraštą. Anglijęs premieras Cham- 
u'.ain keliais atvejais skrido pas Hitlerį, norėdamas 

numalšinti ir patenkinti, pripažįstant jo užgaidas, 
ugaėjo mėnesio pabaigoj buvo sušaukta keturių val
dybių vadų konferencija, kairioj dalyvavo Chamberiain, 
/tie ris. Deladier ir Mussoiinis. Tada buvo numestas 
aulas (Čekoslovakija) Vokietijos naciams ir laukta, 
r jie tuo nepasitenkins.

Dėl Churchill to kalbos
Praėjusią savaitę girdėjome Prezidento Roosevelto 

platų pranešimą U. S. kongresui apie karo eigą. Užva
kar premieras Winston Churchill raportavo apie karo 
dalykus Anglijos parlamentui.

Abu šie vyriausieji karo vadai raportavo smulkme
niškai. Jų pranešimai, kaip patys žinome iš karo eigos, 
buvo labai optimistiški. Apie jungtinių tautų pergalę 
nėra jokios abejonės. Tačiau ir vienas ir antras pa
brėžė, kad prieš akis dar turime pačias didžiausias ir 
kruviniausias kova^, kad visiškai pergalei pasiekti 
reiks dar labai daug pastangų padėti.

Premieras Churchill Viduržemių karo frontą pava
dino trečiuoju frontu. Antrasis frontas būsiąs atida
rytas Prancūzijoj, Belgijoj etc. Esą -toks frontas ir da
bar jau veikia, nes Amerikos ir Anglijos lakūnai nuo
lat ir sėkmingai bombarduoja vokiečių pozicijas. -Tie
sioginis įsiveržimas į Prancūziją per Anglų Kanalą bū
siąs padarytas, bet tokiu laiku, koks šiam tikslui bus 
patogiausias.

Pastebėtina ir tas, kad p. Churchillis pažadėjo par
lamentui, jog gal dar šiais metais susirinks bendram 
pasitarimui trijų didžiųjų valstybių vadai — Rcosevel- 
tas, Churchillis ir Stalinas. Parlamentas šią žinią su 
ypatingu pasitenkinimu pasitiko, nes, mat, norima, kad 
jau dabar visu rimtumu būtų pradėtas planuoti po
karinis pasaulio gyvenimas ir kad. darant tuos pla
nus, būtų visų didžiųjų jungtinių tautų vadų sutari
mas. Ligšiol Maskvos nusistatymas daugely atžvilgiu 
nebuvo aiškus. Jis turės paaiškėti bent tuomet, kuomet į 
jungtinių tautų konferenciją atvyks ir Stalinas.

Premieras Churchillis, kalbėdamas apie ateitį, paste
bėjo ir kitą svarbų dalyką, be kurio negalės būti tai
kos pasaulyje. Jis nurodė reikalą visai sutriuškinti na
cių tiraniją ir Prūsijos militarizmą. Šiam tikslui bus 
aukojamos visos galimos jėgos. Tik sunaikinus nacių 
tiraniją ir sudaužius į dulkes prūsiškąjį militarizmą, 
Europa tegalės būti laisva nuo karų. Teisybė,.

Tai buvo didžiųjų Europos nelaimių ir skausmų .pra
šia. Hitleris nepasitenkino suskaldęs Čekoslovakiją, 
iš, prisidengdamas šūkiu, girdi, norįs surinkti visus 
skiečius ir “vokiečių žemes” į krūvą ir sujungti su 
okietija, pradėjo švaistytis, sulaužant ne tik Muen- 
jeno konferencijos nutarimus, bet ir visas tarptauti- 
es sutartis. V
UOLAJBDUMO POLITIKA
įg** ' f ■

Gera kelta

Hitleris tada pasinaudojo Cbamberlaino ir Detadiero 
aolaidumu. Jis pajuto, kad šie vyrai nepajėgs jo su
raukti ir sulaikyti. Be to, žinojo, kad nei Anglija nei 
rancūzija nėra karui prisirengusios. Dėl to naudojosi

Bejėgė buvo ir Tautų Sąjunga,' nes su ja jau nieks 
ebesiskaitė. Dėl to čia ir pasirodė, kur buvo Tautų 
įjungęs silpnumas. Ji turėjo geras tikslus ir norą 
aką palaikyti pasaulyje, tačiau ji neturėjo -fiziškos 
jos — tarptautinės kariuomenės ir milicijos, kuri 
dėtų agresorius sudrausti pačioje jų siautėjimo pra
šioje. Hitleris, kaą> ir visi kiti diktatoriai, skaitosi 
k su fiziška jėgai. Todėl, nuo Čekoslovakijos suskaldy
to ir kitų agresinių žygių Hitlerį galėjo sulaikyti tik 
ipri kariuomenė, kurios, deja, tuo metu neturėjo nei 
laitų Sąjunga nei paskiros demokratinės valstybės.

Jungtinių Amerikos Valstybių kongresas pasuko ei
ti tikrai geru keliu. Jis davė savo pritarimą vyriausy
bės nusistatymui laimėti ne tik karą, bet ir taiką. Už- 

► vakar 360 balsų prieš 29 kongresas užgyrė Fulbright 
rezoliuciją, kurioj proponuojama Amerikos kooperavi- 
mas su kitomis tautomis palaikyti taiką, sudarant tin
kamą tarptautinę mašineriją. Pažymėtina, kad už šią 
rezoliuciją balsavo ir 164 respublikonai kongresmanai. 
Tai yra svarbu, nes atsimename, kas atsitiko su prez. 
Wilsono taikos planais ir Tautų Sąjunga, kai respubli
koniškasis kongresas tą visa atmetė.

Šią rezoliuciją, tiesa, dar turės priimti senatas. Se
nate, spėjama, būsią dėl jos daugiau ginčų, tačiau ne
abejojama, kad bus priimta. Ir tada būsime daug tik
resni, kad amerikiečių karių kraujas neveltui liejamas 
karo frontuose ir kad ne be reikalo visos krašto jėgos 
yra įtemptos karo pastangoms, žodžiu, esame pakely 
laimėti ne tik karą, bet ir tokią taiką, kuri būtų ir 
pastovi ir teisinga.
• I

Tautos Judo balsas iš Maskvos

Kaip žuvys pra-
I IJVI va 
leidžia žiemį

Žuvys yra vadinamos šil
takraujais gyvuliais, nors 
tai nevisli teisinga, žuvys, 
kaip ir visi gyviai, gali per
šalti ir nušalti. Jeigu vasa
rą paimti iš tvenkinio žuvis 
ir tuojau ją įleisti į kibirą, 
kurio vanduo būtų 10 laips. 
šaltesnis tvenkinio van
denį, tai žuvis per keletą 
minučių nugaištų, padvėstų. 
Mat, jos nepakelia staigių 
temperatūros pakitėjimų.

Žuvys kvėpuoju deguoni
mi, kuris yra ištirpęs van
denyje. Gera yra vasarą, ka
da vanduo pliuškendamas 
teka ir deguonries yra kiek 
tik nori. Tik žiemą vargas.

žiemą, kai tvenkiniai, u- 
pės ir ežerai užšąlą storu 
ledu ir vandens paviršius 
nustoja gyvybės, žuvys po 
ledu, it kalėjime, nebegau
damos deguonies, trokšta 
Tokiu laiku žuvims daug 
padeda prakirstos eketės, 
pro kurias iš oro vandenin 
patenka - deguonies. Todėl 
žiemą dažnai galima pama
tyti prie ekečių bepli.ūkuo
jančias žuvis. Mat, jos nu
jaučia kur yra eketės' ir at
plaukia pakvėpuoti. Tačiau 
dažnai jas čia tyko užspęs
tas tinklas ir vargšelės pa
kliūva.

Kai kurių rūšių žuvys, a- 
tėjus žiemai, įsirausią į u- 
pės dugno dumblą ir ten 
miega iki pat pavasario. Ki
tos nesiriausta dumblan, o 
miega tiesiog upės vagos 
dugne. Kai kada žuvys įšą
lą į ledą. Tačiau ledui lėtai 
ištirpus, pavasarį tos įšalu
sios žuvys vėl atgyja. Jeigu 
žiemą, didelio šalčio metu, 
pagauti žuvį, ir ištraukti ją 
oran, tai toji žuvis tuojau 
sušąlą. Tokia sušalusi žuvis 
galima ilgai laikyti, nes ji 
negenda. Jeigu ir po ilgo lai
ko ją lėtai atšildyti, tai ji 
vėl atgyja, atsigauna. Maža 
kam yra žinoma, kad žuvis 
gali miegoti, kaip ir visi 
šios žemės gyviai, bet tik 
kaip kiškis — atviromis aki
mis.

AMERIKOS LEGIONO ORDINAS GEN. MARSHALL

Amerikos Legiono suvažiavime Omaha, Nebr., gen. Mar- 
shall, kaip pranešama, būsimam aukščiausiam Amerikos 
anglų karo jėgų viršininkui-vadui Europos veiksmuose, į 
teikiamas American Legion Distinguished Service ordi

Arkiv. Juoz. Skvireckui 70 metų
(LKFSB) J. E. Kauno 

arkivyskupas Juozapas Skvi ' 
rėčkas yra gimęs Rimkūnų- 
Pašiliečių kaime. Pumpėnų 
parapijoje .1873 m. rugsėjo 
18 d., taigi šiemet sulaukė 
70 metų amžiaus. Augo Gir- 
sūdų kaime, Krinčino par. 
Ten gavo ir pradžios moks
lą, toliau mokėsi Panevėžio 
realinėje gimnazijoje, Že
maičių kunigų seminarijoje 
ir Petrapilio dvasinėje aka
demijoje, kurią baigdamas 
1899 m. ir buvo įšventintas 
kunigu, bet mokslą tęsė dar 
toliau ir 1900 gavo teologi
jos magistro laipsnį. Kele
tą metų pabuvęs Ukmergės 
vikaru, buvo pakviestas pro
fesoriauti Kauno kunigų se- 
minarijojė. Rašė į lietuviš
kus laikraščius “Tėvynės 
Saigą”, “Nedėldienio Skai
tymus”, “Draugiją”. Patsai 
1913 m. leido kunigams laik
raštį Bažnytinė Apžvalga”.- 
Vyskupu buvo įšventintas 
1919 m., o įsikuriant Lietu

vos bažnytinei provincijai, 
1926 metais, buvo pakeltas 
į Kauno diecezijos arkivys
kupus, drauge pasiliko ir 
profesoriumi Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, 
teologijos-filosof. fakultete 
dėstydamas Šv. Raštą. Di- 
džiausis J. E. arkiv. Skvi
recko nuopelnas yra — iš
vertimas į lietuvių kalbą 
Šventojo Rašto. Šį darbą ji
sai atsidėjęs dirbo per eilę 
metų. Prieš pat Lietuvos o 
kupaciją jau buvo paruošta 
nauja laida Evangelijų — 
N. Testamento, jau buvo ir 
raidės sustatytos, paruošta, 
kaip tik spausdinti, bet už
plūdę bolševikai visą šį di
delį darbą sunaikino. Dabar 
gi mus pasiekia žinios, kad 
Eksc. arkiv. Skvireckas, už 
neprielankumą nacių orga
nizuojamiems iš Lietuvos 
žmonių legionams rytų fron
tui — yra areštuotas.

Aišku, kad buvo klaida mėginti numalšinti diktato
re pataikavimo politika. kokią vedė Chamberlainas ir 
eladier. Bet tų klaidų ir daugiau buvo padaryta. Sun- 
i net suprasti, kad, sakysim, Tautų Sąjungą sudaran- 
os valstybės, pačios veik visiškai nusiginklavusios, 
Ido ginkluotis diktatoriams, šis klausimas dar ir aian- 
en .nėra išaiškintas visa pilnuma.
t LIETUVA PAVOJUJE

’ j'*"
Anais laikais, būtent prieš penkis metus, ir Lietuva 
atrado dideliame pavojuje. Ir jai buvo grąsinimų ne 
yiepos, bet iš kelių pusių. Pirmoje vietoje naciai pra

iro savo žygius, vedančius prie Klaipėdos krašto at- 
aUao nuo Lietuvos. Jų agentai tame krašte ėmė 
»9rti drąsiai ir tiesiog nachaJiškai. Juos drąsino Če-

3 ovakijos {vykiai ir parodyta* anglų ir prancūzų 
tolaidumas Hitlerini. Lietuvos vyriausybės padėtis 
io laiku buvo tikrai nepavydėtina.
UMETAS KARAS, BET NELAIMĖTA TAIKA

Tad. jau prieš penkis metus buvo visai aišku, kad 
rmojo pasaulio karo metu demokratijos, nors mūšius 
laimėjo, bet nelaimėjo taikos. Reikia, dėl to, many-

Rugsėjo 21 d. New York Times įdėjo žinomo lietu
vių tautos judošiaus Liudo Giros laišką, kurį Sovietų 
Informacijų Biuras kablegramavęs iš Maskvos. Laiškas 
yra pilnas neteisingų ir išdavikiškų pareiškimų. į ku
riuos, neabejojame, bus duotas tinkamas atsakymas ir 
kad tą atsakymą New York Times įdės, nes tas laik
raštis keliais atvejais yra stipriai pabrėžęs reikalą at
statyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą ir tuo pačiu 
pasmerkęs Sovietų Rusijos užsimojimą ją pražudyti.

Liudas Gira, kaip visi gerai žinome, su kūnu ir su 
dūšia yra parsidavęs Rusijai. Dėl to ir savo laiške 
(kurį panaudojo rusų propagandistai) jis išeina prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, piršdamas Lietuvai amžiną 
ir visuotiną rusų globą. Milžinišką lietuvių tautos dau
gumą. kuri stovi už laisvą ir ir nepriklausomą Lietuvą, 
Gira išdavikiškai vadina fašistiška.

Dėl to Giros laiško plačiau parašysime kitu atveju.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 16,000 kunigų ap
tarnauja 20,000,000 katalikų dvasinius reikalus. Pietų 
Amerikoje 24,000 kunigų aptarnauja 122,000,000 kata
likų dvasinius reikalus, čia jaučiama, kunigų stoka. 
Peri valstybėje vienoje dalyje du kunigai vienuoliai 
aprūpina 32,000 katalikų dvasinius reikalus.

Arklas aria be 
žmogaus

Laikai, kuriuose mes šian
die gyvename, yra nepapras
ti. Visur matyti atkakli ko
va, varžytinės. Gyvenimas 
žengia priekin nepaprastai 
dideliais šuoliais. Turime jau 
geležinį žmogų, kurta nesi 
bijo mirties ir drąsiai vykdo 
įsakymus. Padangėse skrai
do orlaiviai, be žmogaus pa
galbos, radio mechanizmu 
vairuojami.

Anglijoje, Harmsworto 
mieste, buvo didelė ūkio pa
roda. Joje buvo išstatyta 
daugybė įvairiausių žemės 
ūkio mašinų. Tarp kitų bu
vo išstatytas nepaprastas 
motorinis arklas, kuris, nu
stačius reikalingą kryptį, 
vienas patsai be jokios žmo
gaus valdymo pagalbos a- 
ria dirvą. Taigi, nebetoli jau 
tas laikas, kada žmogui ne
bereikės pačiam dirbti. Jo 
darbą atliks nuostabūs me
chanizmai.

Prieš karą Visoj Italijoj 
buvo apie du milijonai ožkų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GARBES ŽYME PASIŽYMĖJUSIEMS FARMERIAMS

Dvi Agrikultūros Departamento tarnautojos rodo vėlia
vėlę (pennant) kurios bus teikiamos pasižymėjusiems 
maisto produkcijoj farmeriams. Vėliavėlės garbės atžvil
giu yra lygios kariuomenės — laivyno įvestiems “E” po
žymiams. (Acme-Draugas Telephoto)
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ŠIMTAS TRISDEŠIMT PENKI TtKSTANU AI KATALIKŲ BENDROJ EOtANČIAUS MALDOJE { VISO PASAULIO KARALIAUS MOTINĄ

Nuotrauka Šv. Valandos praėjusi sekmadieny Soldier Fielde. šimtas trysdešimts penki tūkstančiai įvairiu rasių ir tautų žmonės, vieni g . rsiai, kiti pa kušdomis, įvairiomis kalbomis, veidus nukreipę ,j 
didingą altorių, kuriame, lyg saulėj. spindėjo įstatyta Šv. Ostija, tarpe pirštų va stė rožančiais poterėlius kalbėdami ‘•Sveika Marija”. Šimto trysdešimts penkių tūkstančių rankose tamsoje sužibo žvakės, 
kuomet J. E. arkivyskupas S. Stritch laimino Šv. Sakramentu. Milžiniškoje aikštėje 5000 mergaičių matomas sudarytas gyvasis rožančius, gabsaus Great Lake katalikų vyrų choro ir katedros berniukų 
choro giesmes, katalikiškųjų kolegijų kombinuotas orkestras, kariuomenės, milicijos, jūrininkų paradas, kuriame buvo nešamos viso pasaulio valstybių vėliavos (sykiu ir Lietuvos), dvasininkų eisena 
žiūrovams darė jaudinančio įspūdžio. Tas vakaras toje aikštėje buvo tikrai didingas šventas žodžiai s neišreiškiamas

P. Klausutis

Pasiruošimas laikai ir būsimiems
karams

arba

Ateities paslaptys parako dūmuose
(Tęsinys) neturįs teisės atstovauti. 

Rusų delegatai grąsę nepa- 
sirašymu ir apleidimu susi
rinkimo, jei Lietuvos atsto
vė pasirašysianti. Tuose su
sirinkimuose buvo pasakyta 
daug kalbų anglų ir rusų

< .. . _ . .

tais: “first. that the United nių principų suniekinime 
Nations mušt develop a per- kokis pasireiškė Rusijos de 
vading spirit of cooperation legatų nachališkumu pirma 
and mutu&l under st i nding 
not only in their postvrar 
relation būt right nove a ne 
for the duration of the war; 
second. that if the coming 

j peace is to be effective. it 
mušt be a demcc atic peace 
based on the principles for 
which the United Nations 
ezpressiy stand; and third, 
that just as the United Na
ikins are contributing the 
lives of their best young men 
during the war, they mušt 
contribute their more posi- 
tive mateliai resources and 
produets to a comanon order 
of abundance for all after 
this struggle." (Žittr. New 
Threahold, August, 1943). 
Pažymėtina, kad Amerikos 
studentų organiNnnm veiki
mu ir tarptautiniu bendra
darbiavimu labai susidomė
jus Mrs. Eleonor Roosevelt 
ir savo autoritetu ir daly
vavimu suvažiavimuose tai studentų Jungtinėse Valsty- 
remia. Apskritai, USSA už
sibrėžti tikslai ir darbai y- 
ra gražūs. Bet nuoširdūs 
Jungtinių Valstybių patrijo
tai turėtų būti nepapraslai 
budrū=, jei nori pašalinti j- 
sigilejusių kraštutiniškų

CHICAGOS KATALIKAI MELDĖSI UŽ TAIKĄ 
ŠVENTOJE VALANDOJE

jame Internatkmal Studen. 
Assembly suvažiavime Wa 
shington. D. C.

■ - ■■'tK

Dar ver.a pažinti ir I. S. 
A. pirmtakūnas. būtent In- 
ternational Student Service 
Amerikos šaka. Tarptauti
nis International Student 
Service centras dar ir da
bar tebėra Šveicarijoje ir 
pirmaeiliais savo tikslais tu
ri studentų tarptautinį in
telektualinį bendradarbiavi
mą. karo laikais nukentėju
sių studentų, profesorių u- 
niversitetų rėmimo reikalus. 
International Student Serv
ice Amerikos šaka vadovy
bės įtakoje pasidarė politiš- 
kesnė. Jos svarbus kult’ri- 
nis darbas buvo rėmimas 
studentų pabėgėlių. Laike 
paskutinių kėlusių metų ke
liems šimtams studentų bu
vo parūpintos stipendijos. 
Kadangi dauguma pabėgėlių

bet
su-

13. Lietuvos delegate 
neteko ‘‘ self-determination ’’ 
teises tarptautiniame 
iRudentų suvažiavime

Toliau čia verta prisimin
ti, kad antiašiniai studentai, kalbomis Rusų delegatų žo- 
tie busimieji pasaulio va- jžE pasakytas kalbas -‘iž
dai, bando organizuotai pa- vertė" į anglų kalbą paskai- 
reikšti savo nuomonę. 1942 tydamas iš mašinėle sum
inėtų vasarą tarptautinia- šytų tekstų specialus •‘vėr
inė studentų susirinkime (In- tėjas”. Tas tarptautinis stu- 
ternaticnal Student Assemb
ly) Washington, D. C., da
lyvavo įvairių tautų atsto
vai net iš karo frontų lai
kinai pasitraukę. Euvo ten 
atskridę bombanešiais kele- 

karininkų, buvusių stu- 
entų, iš Anglijos ir Rusi- 

dilyvavo posėdžiuose o- 
kupuotų Europos kraštų at
stovai, atvykę į Jungtines 
Valstybes jau seiliau, buvo 
keletas atstovaujančių kai 
kurias Pietų Amerikos val
stybes, Kiniją, Indiją ir ki
tus kraštus. Dauguma Jung
tinių Valstybių ir kitų kraš
tų atstovų buvo parinkta 
Rusijos komunizmo geibėjų 
gjakoje. Per posėdžius stu
dentai turėjo progos disku- 
sucti aukštų diplomatų re
feruotas temas imperiaūz- !

* mo, rasizmo, patrijotizmo ir landžio i 9 dienomis New 
kitais klausimais. SVidentai Yorke. Buvo nutarta didin- 
deklaravo savo nuomonę ka- ti tą USSA konfederaciją 
ro ir pokariniais klausimais,: registruojant nariais org> 

i daugumos tautų atstovai pa- nizuotų demokratiškų stu- 
sirašė “ 
tion’’ deklaraciją, pasidžiau- se. 
giančią United Nations mi- tiškas studentų organizaci-, 
litariniais ir politiniais žy- jas nutarta nepriimti. Pažy
giais. Lietuvą tame susirin- mėrina. kad organizuotų kc-Į 
Aime oficialiai atstovavo H. munistiškų organizacijų pri- 
*'čiūtė. kuri norėjo taip pat ėmimo klausimas buvo ilgai 
deklaraciją pasirašyti. Bet ir plačiai diskusuotas. Dar 
jos “self-determination” teišbuvo nutarta organizuoti 
sė buvo suniekinta Rusijos platesnes diskusijas pokari- 
delegatų ultimatumais pro- nio auklėjimo klausimu, pla 
testais ir suvažiavimo auto-) nuoti Amerikos studentų pa

galbą Stalingrado rekons 
frakcijai. U. S. S. A. tarp 
tautinė programa išreikšta 
trix?ifi bendro pobūdžio punk menės kapelionų. (Acme-Draugas Tekphoto)

* s

• *.

dentų suvažiavimas nutarė 
susirinkti laike būsimos tai
kos konferencijos su tikslu 
papildyti bei paremti aukš
tųjų diplomatų pokarinius 
žygius. Tokių tarptautinių 
studentų suvažiavimų reikš
mės negalime neigti, bet na- 
chališkas imperialistiškos 
dvasios studentų elgimasis 
tarptautinio bendradarbia
vimo nuoširdumą ne ugdo, 
bet pažeidžia.

f
14. Jungtinių Valstybių 
liberališkų studentų 
keliai ir kryžkeliai

Po minėtojo tarptautinio 
susirinkimo imtasi sistema- 
tingai organizuoti United 
Statės Student Assembly. 
Pirma U. S. S. A. nacijona- 
linė konferencija įvyko ba-

dino **New Threshold”. I. 
S. S. vadovybei politinių vė 

į jų besigaudant buvo sueita 
į bičiulystę su komunistiš
kąja National Youth Orga- 
nization ir panašiomis, 
paskutiniu laiku, prieš
stabdant veikimą karo lai
kui ir suorganizuojant I. S. 
A., buvo stengiamasi laiky
tis grynesnės patrijoinės a- 
merikietiškos demokratiškos 
linijos.
15. Pax Romana kata
likiškas lokalizmas

prasideda Šventoji Valanda 
ir rožančiaus malda. Pirmu
tinę maldos dalį kalba vie
na pusė lauko, antrąją dalį

bėse yra žydai, tai jiems 
daugiausia paramos ir teko. 
Toji L S. S. sėkmingai or
ganizuodavo Student 
Camps ir Leadership 
sės vasaros atostogų 
tarptautinio pobūdžio- —

Work
Cour- 
metu, 
subu- 

grupių sugebėjimus naudoti vinrus ir disko sijas Toji or- 
demokiatijos žodį dvipraa- ganizacija leido žurna’ą 
miškai, jei nori ateity iš- ‘•Threshold”, kurį dabar pe- 
vengti panašaus demokriti- rėmė leisti L S. A. ir pava-

by self-determina- dentų grupes universitetuo- 
Komunistiškas ir fašis-

testais ir suvažiavimo auto
ritetų perkalbėjimais. Rusų 
delegatai argumentavo būk 
laisvos Lietuvos nėra ir ne-* 
bus, tad tokią šalį niekas

daugiausia moteriškų, 
savo pabėgėlių gyve- 
čia Jungtinėse Valsty- 

Svarbiausias skirt a-

Amerikos kareiviai (tarpe jų ir Italijos belaisviai) tei
kia paskutinį patarnavimą savo draugams kritusiems ko
voje su priešu. Laidojimo apeigas atlieka vienas kariuo-

Minėtinas taip pat yra da
bar Jungtinėse Valstybėse 
sukoncentruotas. Pax Roma
ną (tarptautinės kata’ikiš- 
kų universitetų ir studen ‘.ų 
organizacijų Federacijos) 
veikimas. Jos Šveicarijoje 
esančio tarptautinio centro 
veikimas laikinai susiaurin
tas tik Europos ribomis. Tos 
organizacijos suvažiavimas 
Jungtinėse Valstybėse pir
mą kartą įvyko 1939 metų 
rudenį, t. y. pirmomis karo 
dienomis. Daugelis čia bu
vusių Europos tautų dele
gatų kovoja ar jau žuvo ka
ro laukuose. Keliolika dele
gatų, 
tęsia 
nimą 
bėse.
mas tarp šios organizacijos 
ir International Student As
sembly yra tas. kad Pas 
Romana nariais tegali būti 
tik katalikiškos organizaci
jos, gi I. S. A. nariais gali 
būti visi antiašiniai studen

tai. Jei lyginti katalikų ir 
kcmunistų veikimo metodus 
tai paaiškėtų, kad amerikie
čiams organizuotiems kata 
likams studentams vyskupai 
nepataria ar net draudžia 
būti nariais ir veikti libera
linėse organizacijose, gi ko 
mum štai savo agentų yri 
specialiai instruktuojami i 
raginami vadintis progresy-► 
viais demokratais ir veržtis » 
vadovauti visoms skaitlin
goms liberalinėms tautinėms ‘ 
ir tarptautinėms organizaci
joms. Komunistai yra įsiti
kinę esą tinkami organizuo
ti ir vadovauti ir jie veikia- 
dirba su entuziazmu. Kas 
visuomeniniame gyvenime 
daugiau įtakos gali turėti ir 
kas gali daugiau laimėti, sa
vaime aišku.

(Bus daugiau)

Tykus rudens pavakaris, 
vėjalis tik retkarčiais pa
suka verpetą, horizonte dar 
drykso rausva pašvaistė, šal
nų debesėliai kaboja virš atkartoja kita pusė Lauko. 
Čikagos stogų, ežero pakran Taip malda pinasi, balsai ky- 
tėje Soldier Field (Kareivių \a aukštyn ir nakties tyloje 
Laukas) minios žmonių tik 
plaukia srovena į didžiulės 
pamaldas — Šventąją Va
landą. Greitai užsipildo vie
tos sėdinčiais. Matosi ir sto
vinčių. Žmonių dalyvavo šim 
tas dvidešimt tūkstančių.

Prasideda procesija. Jung
tims katalikiškų mokyklų 
benas, išsirikiavęs lėktuvo 
pavidalu, sugroja keletą mu
zikos kūrinių. Eina kariuo
menė — marinai, jūreiviai, 
pakrančių sargyba, skraidy- 
tojai, milicija. Visi kartu su
formuoja raidę V. Minioje 
pasigirsta plojimas. Moterų 
akis bėginėja kareivių eilė
se, jos. matyt, ieško ten sa 
vo sūnų, brolių, mylimųjų, 
nosinaitėmis pridengdamos 
verkiančias akis. Netrukus 
pasirodo eilė kunigų, vie
nuolių, vyskupai ir arkivys 
kūpąs Stritch kryžiaus ženk
lu laimindamas minią.

Praėjus procesijai, aikš 
tėję prieš altorių susifor
muoja gyvasis rožančius u 
katalikiškų mokyklų mer 
gaičių su įvairiomis švies© 
mis rankose, vaizduojant 
rožančiaus karolė’i’i ‘ ‘Svei 
ka Marija”, nušviečiami rau
dona spalva. Tėve mūsų — 
mėlyna, kryželis ir retežėli, 
— auksinės spalvos. Taip

dingsta.
Ir meldėsi katalikai viso

kiomis kalbomis, čia italė 
nykščiu padariusi kryžių ant 
kaktos lūpų ir krūtinės, kar
toja ‘Sancta Maria’; čia len
kė taip pat savo kalboje; 
tamsus meksikietis • po pa- - 
žasties kepurę suspaudęs 
galva palinkęs, rankas kry
žiumi ant krūtinės sudėjęs 

7 savaip meldžiasi. Gi visų 
tautų Karalius pasislėpęs 
tame baltame debesėlyje — 
Šventoje Ostijoje visus gir
di ir jų prašymus supranta. 
Tik sieloje kyla abejonių 
banga — Viešpatie, ar beiš- 
klausysi mūsų? Juk šioji 
minia ir pereitais metais čia 
meldėsi, juk ji visuomet 
meldžiasi, bet kągi tai reiš
kia, juk milijonai nuodėmių 
perviršija maldas.” Bet tu 
Viešpatie daugiau gali at
leisti negu mes nusidėti.” 
Tad, pasigailėk, išgirsk, pa
skubėk:

Baigiasi maldos, sužiba 
rankose žvakės, minia lai
minama Šv. Sakramentu, nu
skamba himno aidai ir mi- t 
nia skirstosi šventoje nuo
taikoje. Laisvume

-v
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Misijos
i

Rugsėjo 19 d. Šv. Kaži- aukoti savo kraujo 
miero bažnyčioj prasidėjo 
misijas, kurias veda svečias 
prelatas Maciejauskas.

Trečiadienio vakare,
pamaldų buvo rodoma pa
veikslai parapijos svetainė
je. Įžanga buvo dykai, bet 
už tai sudėta aukų Seserų kolonijos išvyko siekti aukš- 
Ųranniškfiečių Kalifornijoje tesnio mokslo. E. Lopetaitė 
naudai i Indiana universitetą, o

Misijos baigsis sekmadie-, Gendruta Radis į Cosmopo- 
nį, rugsėjo 26 d. ' ilitan konservatoriją.

Išvyko į kolegiją
Dvi lietuvaitės iš

pra-

mūsų

kraujo aukotojų skyriui. Jau 
keletas asmenų pasižadėjo* 

Raud. 
Kryžiui. Kurie nori tokią
auką padaryti, prašomi už
siregistruoti. Tai tik 
džia.

I

Lietuvių Tary bos skyrius
Rugsėjo 16 d. parapijos 

svetainėje sušauktas vietos 
lietuvių susirinkimas. Ap
svarsčius dabartinį svarbų 
momentą, kad lietuviai tu
ri daugiau parodyti veiklos 
šios šalies ir laisvos Lietu
vos reikaluose, išklausius 
raportą iš įvykusios lietu
vių konferencijos, nutarta į- 
steigti Liet. Tarytos skyrių. 
Valdybon išrinkta: pirm, 
kun. J. S. Martis, vice pirm. 
Jonas Graky, rašt. — Mary 
Radis, iždininku — Mike 
Pažiera.

Antras susirinkimas įvy
ko rugsėjo 19 d. Susirinki- 
man atsilankė ir prelatas 
Maciejauskas, adv. Mario B. 
Tomisich. Prie prezidiumo 
stalo dar vietas užėmė F. 
Klivickienė, E. Yurienė, M. 
Malienė ir M. Radienė. Ka
dangi kun. Martis negalėjo! 
dalyvauti, jo vietą užėmė 
svečias prelatas, kuris la
bai gražiai papasakojo apie 
įvykusią konferenciją. Adv. 
Mario B. Tomisich plačiai 
išdėstė reikalą pirkti karo 
bonus trečios paskolos.

Susirinkime pirmas boną 
nupirko prelatas J. Macie
jauskas, ir antras — kleb. 
kun. S. J. Martis. Žmonių 
susirinkime dalyvavo apie į 
52. Keletas užsirekordavo ši Į
mėnesį nupirkti boną už Bendras parapijų dr-jų 
8,100.00. O už $11,220.00 jau i kuopų susirinkimas įvyks lietuvių veikimu, yra patri- ; 
yra pirkę. Taigi nuo šiol per' rūgs. 26 d., 5 vai., Lietuvių jotų tėvų dukrelės.

• J
šią draugiją bus priimta lie-Į salėj. Atstovai iš Pittsbur- -----------
tuvių pasižadėjimas, kiek šį 
mėnesį, nupirkti bonų už 
kurie jau yra pirkę, prašo
mi priduoti savo vardus.

Mary Radis vadovauja

litan konservatoriją.
Abi buvo parapijos choro 

žymios narės.
Važiuos į Kaskas koncertą

Mary Radis su būriu cho
ristų yra įsigiję tikietus An
na Kaskas koncerto spalių 
3 d., Chicagoje. Su jais va
žiuos ir kiti gariečiai. Kon
certo tikietų galima įsigyti 
pas Mary Radis.
Svečiuojas

I IParvyko aplankyti namiš
kių kariai: John Bartos, Al
fonsas Pažiera ir Petraičių 

I sūnus.

i

Legijonierių sus-mas
Šį šeštadienį legijonierių 

name, 1625 W. 15 Avė., Vy
tauto postas 289 turės svar
bų susirinkimą. Bus persta-

20 m. nuo pirmo gy
ventojų surašinėjimo

(LKFSB) Po Didžiojo ka
ro, norėdama tiksliau tvar
kyti savo ūkį ir kitus val
stybinius reikalus, Lietuva 
1923 m. rūgs. 17 d. pravedė 
pagrindinį gyventojų sura
šinėjimą. Tada buvo rasta 
2,170,616 gyventojų. Iki 1939 
m. Lietuvos gyventojų skai
čius pakilo iki 2,575,363, ta
čiau tais pat metais, su Klai
pėda buvo nustota 153,393 
gyv., bet su Vilniaus grįži
mu 1939 m. spalių mėn. prie 
Lietuvos prisijungė 457,500 
gyventojų, taip, kad 1939 
m. pabaigoje Lietuva turė
jo 2.879,070 gyventojų.

Nužudė penkis kunigus

Šis-bei tas iš kvakeriy 

sostinės
Philadelphia, Pa. — Vien

gentis Petras Jeneliūnas, 
daug užsipelnęs mūsų tau
tai kaipo uolus visuomeni
nis veikėjas, ilgai gyvenęs 
su šeima tarpe vietinių 
mondiečių, aplinkybės 
riamas, dabar nusikėlė 
venti į Frankfordo dalį 
sų miesto adresu 4420
vereaut Avė., Phila., Pa.

13 d. rugsėjo tilpo atvaiz
das Viliamo Poškos (angliš
kai William M. Paschąll), 
taipgi ir lenkų savaitrašty 
“Gwiazda Polarna”. Prie at
vaizdo pridėta ir trumpas 
pranešimas apie jo aspiraci
jas... Koresp.

Iš Londono pranešama, 
jog penki lenkų kunigai bu
vo nužudyti nacių gestapo 
agentų, kad kunigai atsisa
kė pasakyti nacių padiktuo
tus pamokslus. Kiti buvo 
nusiųsti į koncentracijos 
stovyklas.

tyta nauji posto viršininkai. 
Dalyvaus daug svečių legi- 
jonierįų. Legijonieriai kvie
čiami dalyvauti.

Korespondentas
-------------------  

« ii 1 ji I 1 Julė H. Medinienė, veikli
UeirOllr MlCnigan darbuotoja lietuvių tarpe, 

nors dabartiniu laiku dirba 
valdžios darbą, kaipo inspek- 
torka, bet pasižadėjo spau
dos reikaluose pasidarbuoti. 
Jos gabi plunksna daug yra 
nuveikusi. Malonu bus' kuo
met vėl pradės spaudoje pa
sirodyti jos raštai. Lauksi
me.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
zienė, P. Ambrasienė, A. 
Ambrasienė.

Komisijoj pasidarbavo : J. 
Sakalauskienė, A. Stankie- 
nė, A. šaltienė, P. Gosčevs- 
kienė ir A. Ambrasienė.

64 kuopos sąjungietės dė
kingos narei A. šaltienei už
leistą namą parengimui ir 
visoms dalyvėms ir aukoto
joms. Koresp. A. A.

I

I

ir

Edmundas Petrėnas At- 
lantic Press spaustuvininkas

žinelės

Praeitą ketvirtadienį per 
neapsižiūrėjimą buvo sumai
šyta vardai. Turėjo būti Ma
tilda Mikalauskaitė, o ne 
Mikniūtė. StelLa Mikniūtės 
veiklios lietuvaitės, domisi '

gho konferencijos išduos ra
portą, kas nuveikta ir kas 
bus toliau veikiama. Labai jau išvyko į U. S. Air Corps 
svarbu kiekvienam geram liuosnoriu. Spaustuvę užda- 
lietuviui žinoti. - j rė. ' Koresp

ŠIŲ METŲ NAUJOSIOS KALE DENIŲ LINKĖJIMŲ KORTELES

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas’’ jau kelin
ti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoj Amerikoje. Senie
siems kostumeriams “Draugas” greitu laiku išsiuntinės per paštą, bet kurie niekad nė
ra pirkę, turės užsisakyti. Kalėdinių kortelių dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais 
lietuviškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00.

Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą.

rič 
spi- 
gy- 
mū-
De-

Chilės šventė

Veikėja Ona Unguraitė 
kaip paaiškėjo, atlikus rei
kalus delegatės Pittsburgho 
konferencijoj, atlankė taip 
Chicago ir Cleveland, Ohia.

Vietiniame anglų dienraš
ty ::The Evening Bulletin”

(LKFSB) Penkių milijo 
nų gyventojų respublika — 
Chile, užimanti 296,717 kv. 
mylių plotą, rūgs. 18 d. tu 
rėjo savo nacionalinę šven
tę. Didžioji Chilės gyvento 
jų pusė (daugiau, kaip 3 mi
lijonai) yna katalikai.

Paragink 
mus, kad 
Draugą”.

savo pažįstą
jį užsisakytų

Nikaraguos šventė
(LKFSB) Nedidelė cent

rinės Amerikos valstybėlė 
— Nikaragua — turėjo sa
vo šventę rugsėjo 17 d. Tas 
kraštas mums įdomus tuo, 
kad jame tėra tik 1,380,000 
gyventojų, taigi perpus ma
žiau, negu Lietuvoje, o vis 
dėl to Nikaragua yra nepri
klausoma, turi savo armiją, 
dvejų rūmų parlamentą, sa
vus pinigus ir apskritai, tvar 
kosi kaip kiekviena kita 
laisva valstybė. Katalikų ta
me krašte yra daugiau pu
sės milijono. Vyriausias gy
ventojų užsiėmimas — že
mės ūkis, yra nemažai miš
kų ir šiek tiek aukso kasyk
lų- __________________

Pirkite U. S. Karo Bonus
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♦

Aš pamėgau pamylėjau...

Anna Kaskas ir Rapolo Juškos 
koncertas čia pat

Anna Kaskas koncerte, 
kuris įvyks š. m. spalių mėn. 
3 dieną 3 valandą 30 min. 
po pietų Civic Opera House, 
tarpe daugelio kitų dai
nų Rapolas Juška dainuos 
šias labai populiarias ir 
žmonių mėgiamas dainas. Jų 
klausydami mes perslkelsi- 
sime mintimis į Lietuvą, kur 
dauguma mūs užaugome 
tys arba mūsų tėvai.

Pa-

Mano Gimtinė —
Kačanausko

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, laukų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

4

Ten močiutė užlingavo 
Rai domis mane,
Į kiūtinę j;kausmą savo • 
Liejo nežini;.

Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus,
Bet lietuvis netikėjo, -
Kad pavergtas bus

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai, 
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, išekntėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau pamylėjau
Vargdienio dūmas...

Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka — Liaudies daina

Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka,

Ne taip tykiai kaip motulė 
verkia.

Kad žinočiau ko motulė 
verkia,

Kad aš išmanyčiau ko 
motulė verkia.

Aš močiutei galvelę 
šukuočiau 
baltuosius plaukelius 
bučiuočiau, 
močiutei pagailo 
dukrelės

Kad tėvelis vargeliui nor 
duoti.

Jos

?■

žuvo studentas
Thomas Maughan, 16 me

tų amžiaus, New Trier high 
school studentas, žuvo, ir ki
ti trys studentai buvo su
žeisti pereito antradienio 
vakare, kai Maughan’o au
tomobilis susidūrė su taxi- 
cab prie kampo Erie ir Wells 
str.

- Maughan mirė ligoninėje 
nuo galvos sulaužymo.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

VARTOJAMAS NAUJAS FLASTIC MA- 
TERIOIAS NATURALES GLM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS. ,

naujos VpI vjitan a dantų
RŲ&TES ■ VI ¥ MlVIlVpLElTOS

$12.50
IKI $39.50 TJ2 KIEKVIENA

Šuo
Du plėšikai apiplėšė John 

Fredricks mėsos krautuvę, 
7402 Cottage Grove Avė. 
Renkantis geriausią mėsą 
plėšikams padėjo ir jų šuo, I 
kuris didele gerkle apžiojęs 
išnešė nemažai pagamintų į 
kimštinių (kilbasų).

Nubaustas

Neatsiduoda. Be skonio. Natūra lės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos crystal clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas j ar.intuotas. Materiolas labai pa
našus f gamtinį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

Darome p'eitas įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dentistų1 Darome p'eitas jspaustas ir I 
gautas tik iš laisniuotų dentistų Į 

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd EI. Mon. 9251
Atdara nuo 9 iki 8. fteitad. nuo 9 iki 4.

KALBAME LIETtVIAKAI

3945 W. 2601 St. 2nd Fl. L-1W. 2908
80 N. Dearborn Km. 806, Sta. 9649
Vidurmieačio vai. 9—S. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 9 Ik! 7.

MUZIKAS IR DAINININKAS RAPOLAS JUŠKA

«

Pasikeitimo punktai transferiais
Ulinois Commerce Commi-, Įsakymas buvo duotas 

ssion išleido įsakymą, jog1 įvesti naują tvarką nuo spa- 
gatvėkarių linijos, elevato- 
rių ir autobusų (Chicago 
Motor Coach Companies) li- 

j nijos įvestų visur mieste 
transferių apsimainymo si
stemą. Pagal tą sistemą va-; 
žiuojantieji gatvėkariais ke- 

j leiviai gaus transferius per
sėdimui į autobusus ir ele- 

i vaitorius, arba priešingai, iš I 
elevaitorių ir autobusų į gat- Į 
vėkarius.

Išgąsdino su gyvule, o 
paskui

Miss Doris Duse, 35 me
tų amžiaus, 6000 So. Sawyer 
avenue, vaikščiojo netoli 
Whipple ir Argyle str. lau

žymus basso, kuris dainuos kartu su Anna Kaskas, koncerte, nas vyras iššoko iš krūmų ir 
š. m. spalių mėn. 3 d. 3:30 min. po pietų.

Koncertas įvyks puošniuose Chicago Civic Opera House rū- kė besirangančiu 
muose. •;

Bilietų kainos: $3.30, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10.

Daugiau kaip 11 
bilijonų dolerių

VVashington D. C. — Tre
čioje karo paskoloje nusta
tyta parduoti už 15 bilijonų 
karo bonų vertės. Per pir
mąsias 13 dienų buvo par
duota už $11,170,000. Tai 
buvo žinoma pereito antra
dienio vakare.

Per klaidą paėmė

26George Emil Kemp, 
metų, 3237 So. 45th avė., 
Cicero, pereitą antradienį 
buvo nubaustas trims me
tams kalėj iman už sulaužy
mą Selective Service akto, 
nepranešant savo drafto 
boardui apie indukciją.

Moterys — taksi 
šoferiai

7

suriko: “Matai tai”. Jis lai- 
gyvatę. 

Kada ji suriko, vyras suda
vė jai su savo kumščiu ir 
išmušė keletą dantų. Kada 
moteris atsipeikėjo, jos pi
niginė buvo dingusi. Pinigi
nėje buvo $15.

Apie šį įvyki Miss Doris 
Duse papasakojo policijai

Yra sakoma, kad moterys 
nemoka automobilių vairuo
ti. Bet paklausykit, ką sako pirmadienį.
Black and White ir Yellow 
taksi kompanijos, kurios tu
ri jau septynias moteris šo- 
ferėmis. Sako, visos jos 100 
nuošimčių O. K.. Taksi vai
ruoja geram ar blogam ore 
ir “you can’t beat them”.

Pereitą antradienį mirė 
nursės padėjėja, 24 metų 
amžiaus. Ji dirbo Cook 
kauntėje. Per apsirikimą 
vietoje sodos paėmė nuodų.

Toji mergaitė antradienį 
jautės nesveika. Ji nuėjo į 
virtuvę savo namuose ir 
tamsumoje siekė sodos. Per 
apsirikimą paėmė kitą keną, 
manydama, jog ten soda; o 
buvo nuodai. Buvo nuvežta 
į ligoninę ir ten mirė.

Varduvių proga
I >

Spalių 6 dieną yra Kun. 
B. Griniaus, Visų šventųjų 
lietuvių parapijos vikaro, 
varduvės. Teko patirti, jog 
parapijos veikėjai Kun. B. 
Griniui spalių 10 dieną ruo- 

’ šia Visų šventųjų parapijos 
salėje banketą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

t -*

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis
Katnomfa 1

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

kafltnial, kMUnkala papooMM* arteLabai geros rfiMos moterų 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IB PATYS PAMATYKITE MAMDIENi

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

lių (October) 1 dienos.
Chicagoje susisiekimo in- 

žineriai praneša, jog spalių 
1 dieną bus 365 pasikeitimo 
punktai transferiais.

Turės laiko savo 
pamaldumui

James Powers, 26 metų 
amžiaus, 4453 N. Paulina 
St., šiomis dienomis polici
jos suimtas už slapstymąsi 
nuo karinės prievolės. Tei
sėjui Barness jis aiškinosi 
esąs katalikas ir labai die
votas. Dievotumas buvo pa
grindu ignoruoti bordo šau
kimą į kariuomenę. Teisėjas 
jį nubaudė trimis metais ka
lėjimo ir dar pridėjo:

“Ar gi tu nežinai, kad jū
sų bažnyčios galva yra prie
šo nelaisvis?”

X 40 valandų atlaidų Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. bažnyčioje paskutiųis 
vakaras buvo tikrai gražus 
ir įspūdingas. Procesija lau
ke buvo fotografuojama net 
vietos anglų spaudos kores
pondentų.

I
X A. ir O. Jurgaičiai, 4621 

S. Paulina St., džiaugiasi 
susilaukę sūnaus Prano, ku
ris parvyko iš kariuomenės 
kelioms dienoms paviešėti. 
Ta pačia proga žada atšvęs
ti ir savo gimtadienį, kuris 
jau tik už kelių dienų.

I
■

Pasižymėję vyrai
Karo departamentas pe

reitą antradienį' paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
armijos 13-tos oro jėgų pie
tų Pacifike 150 oficerių ir 
kareivių pavardes, kurie bu
vo papuošti pasižymėjimo 
ženklu. • , : : :

Keturi vyrai iš Chicagos 
yra apdovanoti otb meda
liais.

■

Sekmadienį įsigalioja 
doji stampa C, trečioje 
cionavimo knygelėje.

»

Galima kalbėtis telefo- i 
nu su Maskva

Everett Friganza, Illinois 
Bell Telephone Company ži
nių tarnybos vedėjas, pra- 
nešė. pereitą antradienį, jog 
nuo vakar dienos (rugsėjo 
22 d.) galima kalbėti telefo- 

,’nu iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių su Maskva. Iš 
Chicagos galima kalbėti su 
Maskva nuo 8 vai. iki 10 vaL 
iš ryto, ir kaštuos už tris 
minutes telefonu pasikalbė
jimą savaitės dienomis

* i 2
$23.25; o sekmadienį tuo pa
čiu laiku kaštuoja $16.50.

Friganza pasakė, jog ga
lima kalbėtis iš visų Jungti- 

-ji 

nių Amerikos Valstybių vie
tų ir reikia šaukti long dist- 
ance. O Rusiją galima pa
siekti telefonu vieną vietą, 
ji yra Maskva. Įvedimas te
lefoninio pasikalbėjimo su 
Maskva nėra kaipo karo pa
sėka, bet yra kompanijos 
programos dalis išplėsti 
transoceanic telefono tarny
bą, pareiškė Friganza. ■'

f «/• 9 A ' ■■

Padėkos Diena bus 
be kalakutų

E. 0. Pollock WFA Chi-7
cago regionalio direktoriaus 
pranešimu, šįmet civiliai gy
ventojai Padėkos Dieną tu
rės apseiti be kalakutų. Vi
si kalakutai, kurie turėjo 
patekti į valgyklas, arba ant 

■ privačių namų stalo, bus pa
siųsti kariuomenei Padėkos 
Dienai ir Kalėdoms.

1

Vai varge, varge...
Taip galima uždainuoti 

Cook apskrities (county) iž
dui, kuris yra tuščias ir 
6,000 darbininkų negauna 
algų. Be to, dar labai didelės 
sumos yra pasilikusių są
skaitų (bilų), šiomis dieno
mis daugelis apskrities dar
bininkų ir žemesnių valdi
ninkų pradėjo grąsinti meti
mu darbo ir ėjimu į karo 
dirbtuves. Kauntės iždinin
kas Victor Schlaeger ramina 
darbininkus ir reiškia vil
ties, kad Kalėdoms jie tik
rai turės “plenty of money”.

ru- 
ra-

Padangų apžiūrėjimas
Rugsėjo (Sept.) 30 diena 

yra paskutinė diena antra
me periodiškame keleivinių 
automobilių padangų apžiū
rėjime, kurių savininkai tu
ri “A” kortelę, ir motocik
lams.

Skelbkitės “Drauge”, nes 
tai yra plačiausiai skaito- 
mas laikraštis.

Suspenduoti keturi 
policmonai

Už įvairius nusikaltimus 
policijos reguliacijoms, nuo 
3 iki 15 dienų suspenduoti 
keturi North Avė. stoties 
policmonai: seržantas
McSweeney P. Touhy, 
Gormley ir R. Healy.

X Loraine Mond-Mondze- 
jauskaitė, 6600 So. Washte- 
naw Avė., atostogoms pas 
savo tėvo brolį Mondzejaus- 
ką Wisconsino valstybėje pa 
sirinko gražiausį laiką — 
rudenį, kuomet įvairūs vai
siai ir daržovės prinokę. 
Linksmai laiką leidžia.

T.
W.

Plėšikai išsprendė 
ginčą

Kuomet saliune adresu 
1253 W. 79 St., keletas ko- 
stumerių ir bartenderis gin
čijosi apie tai, kuri degtinė 
yra geresnė, įėję du plėšikai 
visus sustatė prie sienos, pa
sirinko šešias kvortas geriau
sios degtinės ir, susikolek- 
tavę iš registerio ir kostu- 
merių $306, pabėgo.

X Darius-Girėno Post 271, 
American Legion, naujos 
valdybos įvesdinimas (insta 
lation) bus šį šeštadienį, 
rūgs. 25 d. Be savo posto 
narių, įvesdinimo iškilmėse 
dalyvaus daug žymių sve
čių iš Amer. Legiono Cook 
county distriktc. Nauju pos 
to komanderiu yra žinomas 
sportininkas — ristikas J. 
Mason.

X Iš arti ir toli lietuviai 
ruošiasi į lietuviškos dainos 
puotą sekmadienį, spalių 3 
d., Chicago Civic Opera 
House, kurioj koncertuos du 
žymūs Amerikos lietuvių ar
tistai: Anna Kaskas ir R 
Juška. Daugelis aplink tams 
tą jau įsigijo tikietus, o tam
sta? Pasiskubink.

Į
i

Epidemija nemažėja
Vaikų paralyžiaus epide

mija, sveikatos komisionie- 
riaus pranešimu, nemažėja 
ir pataria tėvams daboti sa
vo vaikuose bet kokį nega
lavimo reiškinį. Pareitą sa
vaitę užrekorduota 22 nauji 
susirgimai.

X Prelatas J. Maciejaus- 
kas, Los Angeles, Calif., lie
tuvių parapijos klebonas, 
grįždamas iš lietuvių kon
ferencijos Pittsburgh, (susto
jo Chicagoj ir šiuo metu ve
da misijas Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, Gary, In 
diana.

Raudonos ir rudos 
stampos baigiasi

Spalių (Oct*) 2 dieną bai
giasi data dėl X, Y ir Z rau
donųjų štampų ir rudųjų 
štampų A ir B, trečioje ra
cionavimo knygelėje.

Spalių (Oct.) 30 dieną 
baigiasi data dėl C, D, E ir 
F rudųjų štampų.

Mėlynos stampos
Spalių (Oct.) 20 dieną bai

giasi data dėl U, V ir W mė
lynųjų štampų.

X Darius-Girenas Post 
271, American Legion, spor
to sekcijos iniciatyva, spalio 
pabaigoje Chicagoj bus su
ruošta Sporto šventė, kuria 
bus minima dvejos sukak
tys : dešimts metų nuo į- 
steigimo Lietuvoje Sporto 
Rūmų ir penki metai nuo 
Pirmosios Lietuvoje Olim
piados.

X Art. Justas Kudirka, 
vargonininkas Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para
pijos, savo bute iškėlė vai
šes svečiams vargoninin
kams, kurie buvo atvykę 
chorui į pagalbą paskutinį 
40 vai. atlaidų vakarą. Su
sirinkusieji apgailestavo ne
matydami savo tarpe dar 
vieno nario — muz. J. Bra
zaičio, kuris randasi Hines 
Memorial ligoninėj. Be var
gonininkų, vaišėse dalyvavo 
ir keletas svečių: vaistinin
kas K. Jonaitis su žmona ir kiti- _ _ n
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