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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln
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SOLOMON APYLINKĖJ KOVOS TEBEVYKSTA
Soiomon kovos

Japonų pajėgos traukiasi iš
Soiomon salų kovų

Naujas ginklas
LONDONAS,

d. — Jungtinių

rugp.

26

Valstybių

Sąjungininkų aviacija bombarduoja

reikmenų viršininkas šian

japonų bazes ir laivų grupes

Amerika šiuo metu gami

WASHINGTONAS, rugpiūčio 26 d.—Laivyno komuni

katas šiandie paskelbė, jog kovoje už Solomonų salas su
naikinta dar šeši Japonijos laivai ir iki šiol kovos rezul

tatai esą drąsinanti.

Komunikatas pareiškia,

jog

bent

vienas priešo pajėgų dalinys esąs atšauktas iš kovos.

Vienas japonų destrojeris
sužalotas Amerikos nardo
mųjų bombanešių rugpiūčio
23-24 dienos naktį, kai japo
nų destrojeriai bandė bom
barduoti Guadalcanal salą.
Kitas destrojeris ir keturi
įvairaus tipo laivai palikti
degti, kai marinų ir laivyno
aviacija bombardavo priešo
transporto pajėgas, kruzerius ir destrojerius, plau
kiančius į Guadalcanal salą.

ginklą,

būsiąs vokiečiams “tikras
netikėtinumas.”

paskelbė pranešimą iš Zuricho, Šveicarijos, jog Lietuvoje

dirbtuvių jis pareiškė, jog

vokiečiai sušaudė keturis šimtus asmenų, šie keturi šim

apžiūrėjimo

tai lietuvių sušaudyti už tai, kad kas nors Lietuvoje nu

Jungtinės Valstybės ir An

pagaminti

žudė du nacius. Pranešimas paduodamas iš Kauener Zei-

už

tung.

tenkamai ginklų kiekybe

Papirkimo byla
drafto boarde

pilną kariuomenę, bet ko
kiems veiksmams.”
Šiuos

pareiškimus

darė gen.

Barnes,

jog

į vai.

....'<

. .t

ir kokybe, kad “palaikytų

Kinai spaudžia
japonų bazes

pa

kuris

tačiau nepasakė nieko, kas

Iš šių atakų negrįžo vie
nas bombanešis.
ministeris pirmininkas Chui
Vokietijos aviacija ataka
chill esąs priešingas nau Į
vo kai kurias vietas Anglijiems pakeitimams kariuo
!jos pajūryje, kur esą padamenėje.
ryta nuostolių ir yra gyvybės aukų. šiose atakose suSaulė teka 6:11 vai., saulė naikinta du vokiečių lėktu-

leidžias 7:34 vai.

LONDONAS, rugpiūčio 26 d.—Londono spauda šiandie

britų

Po

glija gali

LONDONAS, rugp. 26d.—

skelbiama,

jau aštuonis šimtus lietuvių

kuris

duotų
suprasti
naujojo
CHICAGO, III., rugp. 26d.
ginklo pobūdį.
—Jungtinių Valstybių gynė
I
jas J. Albert Wollz paskelbė,
jog FBI suareštavo drafto
boardo pirmininką, kuris MacArthur nustebęs
v
kaltinamas priėmęs kyšį,
Paliktas Transportas.
kad nevedusį vyrą nuskirtų kunigaikščio žuvimu
Laivynas taip pat paskel į 3-A klasę.
bė, jog vakar vienas kruzeCANBERRA, Australija,
Suimtasis yra A. J. Weitz
ris paliktas paskendęs lieps niann, 1433 So. Kenneth rugp. 26d. — Gen. Douglas
nose ir pataikyta vienam
Avenue, kuris paėmęs iš Jo MacArthur šiandie pasiun
transporto laivui. Šiandie seph William Kavalausko, tė Lordui Gowie, Australi
transporto laivas, “priešo sunkvežimio vairuotojo, gy jos generalgubernatoriui se
pajėgoms pasitraukus’’ iš
kamą telegramą:
venančio 2303 So. Oakley
Guadalcanal salos apylin
“Aš esu neišreiškiamai
avė., $200.
kės, paliktas.
pritrenktas žinios, kad žuvo
Vėliau Kavalauskaa pra Kento kunigaikštis, beeida-:
Laivyno komunikatas pa
nešęs
FBI agentams, nes mas karo pareigas.”
brėžia, jog dar peranksti yra
spręsti apie kovų pabaigą, jis pamatęs, kad WeitzmaPasak generolo, nesą ge
nnas
nenustos
iš
jo
reika

resnės kanakteristikos, kuri
bet “iki šiol turimi praneši
mai atidengia, kad mūsų pa lauti daugiau pinigų. Fede vaizdžiau pavaizduotų jūsų
belau tautą, kai sutikimas paau
jėgos Guad&lcanal laikosi raliams agentams
Kavalauskas
koti “karališkąjį kraują sa
savo pozicijų” ir priešui pa kiant * lauke
t
sumokėjo
Weitzmannui
$25
dariusios milžinISkų nuosto
vo idėjų ir savo krašto gy
ir
paskui
kartu
eu
Weitzlių.
nimui.”
raannu išėjęs iš draft boar
Kovos Tebevyksta.
do patalpų.
Iš laivyno komunikatao
Čilės prezidentas
galima suprasti, jog laivyno
Britu aviacija
nepasirašys sutarčių
ir aviacijos kovos prie Solomon salų dar tebevyksta.
atakavo naciu bazes
SANTIAGO, Chile, rugp.
Tuo tarpu gen. MacArthur
26d.
—Čilės prezidentas Juan
lakūnai lengvaisiais ir sun
LONDONAS, rugp. 26d.—
kiaisiais bombanešiais ata Pavieniai britų aviacijos or Antonio Rios, kurio valsty
kavo japonų priešo aviacijos laiviai atakavo taikinius va bė tebepalaiko diplomatinius
laukuose Bungona apylinkė karinėj Vokietijoj ir Olan santykius su ašies valstybė
je, Naujojoj Gvinėjoj, kur dijoj dienos metu. Šios ata mis, savo vizito Jungtinėse
padegta trylika japonų or kos, pasak aviacijos minis Valstybėse metu susipažins
su ekonominėmis ir politinį
laivių, apmėtė bombomis ja terijos, įvyko vakar.
mis problemomis, bet nesitiponų bazes Timore ir New
Po dienos atakų britų Į kima, kad jis pasirašytų bet
Britain saloje ir atakavo ja
ponų 'Aaržų grupę į pietry pajūrio sargybos bomhane- kokius susitarimus. Šį pa
čius nuo Būna ir nedidelę šiai atakavo vokiečių laivus reiškimą padarė Čilės sena
laivų grupę prie Trobriand prie Frisian salų. Taip pat tui užsienio ministeris Er
apmėtyta bombomis laivai nesto Barros.
salų.
ir dokai La Pallice, uoste
Senatas suteikė preziden
prie Biskajos įlankos.
tui leidimą išvykti iš vals
Neofhcialiai

Už keturis nacius sušaudė vokiečiai

die pareiškė, jog britai ir

na slaptą

Nacių teismas: už vieną
nacį du šimtai lietuvių

(Šių metų pradžioje garuta pranešimai, jog taip pat
keturi šimtai asmenų sušau
dyta ir taip pat už nužudy
mą dviejų nacių. Ir ta pačia
proga nacių komisaras Ostlandui, kurin įmania ir Lie
tuva, ta proga pareiškė, jog
Lietuvoje už kiekvieną na
cį bus sušaudoma 200 asme- ,
nų.
Iš šių pranešimų reikia
manyti, kad Lietuvoje siauėia žiaurus nacių teroras ir
didelis gyventojų pasipriešinimas).

CHUNGKINGAS, rugp. 26
d —Šiandie pranešama, jog
japonai dar tebesitraukia,
Nanchan, didelės invazijos
bazės Kiangsi provincijoj
linkui, kai tuo pačiu laiku
CALEDON!
pranešta, jog kinai .atsiėmė;
("Draugas” Acme telephoto)
Tungsiangą, 50 mylių į piet
Rodoma, kaip japonų laivynas susimetęs prieš Soiomon
ryčius.
salas tikslu atsiimti iš amerikiečių ten savo pozicijas. Bet
Chekiango provincijoje ki
tai veltus japonų užsimojimas.
nai esą netoli Chuhsien ir Churchillas netrukus
kai kurie sluogsniai įsitiki
nę, kad netrukus Chuhsien padarys pranešimą
ir Lishui, abu tinkami ba
LONDONAS, rugp. 26d.—
zėms bombarduoti Japoniją,
Britų politiniai sluogsniai
bus kinų rankose.
šiandie pareiškė, jog esą
MASKVA, rugp. 26 d. — jog prasidėjusi didžioji tan
galima tikėtis, kad ministe
Vokiečių kariuomenė šian kų kova.
Australijos premjeras ris pirmininkas Churchill
Raudonoji žvaigždė rašo,
die artėja prie Stalingrado
padarys pirmą viešą prane
kariuomenė tyli apie kvietimą
iš šiaurvakarių ir sakoma, jog vokiečių
šimą apie savo misiją Masprasilaužusi pro rusų linijas
CANBERRA, rugp. 26d.— kvoJe dvieJU savaičių bėgy“pasiekė distriktą į šiaur
je žemesniuosiuose parla
vakarius nuo Stalingrado,” Šiiandie Australijos ministe
35,000 automobiliu
mento rūmuose.
bet naciai buvę sulaikyti. Iš ris pirmininkas John Curtin
Gerai informuotieji sluogWASHINGTON, rugp. 26
to galima suprasti, kad vo atsisakė bet ką paaiškinti
d. — Kainų administracijos
kiečiai huvo jau tik per ke apie Prezidento Roosevelto sniai pareiškia, jo gesą gabiuras paskelbė, jog rugsėjo
pAskelbtą jam kvietimą, kad lima tikėtis, kad po minislias mylias nuo miesto.
mėnesi Jungtinėse Valstybė
Australijos premjeras atvy terio pirmininko pranešimo
Situacija
Komplikuota.
se bus leista parduoti 35,ktų į Jungtines Valstybes. “Anglijos vyriausioje karo
Sovietų
informacijos
biu

000
naujų
automobilių
Kai kurie australų sluog kryptyje gali įvykti didžių
tiems asmenims, kurie turi ras pareiškė, jog “šiame sniai pareiškia įsitikinimą, jų pakeitimų.”
sektoriuje situacija pasida jog nežiūrint nusistatymo,
teisės jų pirkti.
rė komplikuota.”
kad karo metu ministeris
Tačiau rusai pareiškia, jog pirmininkas turi būti Aus Prezidentas pasakys
Roma bijosi antro
sovietų kariuomenė sulaikan tralijoje, premjeras Curtin tris radio kalbas
ti vokiečius, kurių kariuome galįs kartais atvykti Ame
fronto Viduržemyje
WASHINGTON, rugp. 24
nė siekianti vieno milijono, rikon, juo labiau, kai pra
BERNAS, rugp. 26 d. — virš ir apačioj Stalingrado. neša, jog Washingtone lan d. — Baltieji Rūmai šiandie
Tuo tarpu nacių komuni kėsi Naujosios Zelandijos paskelbė, jog Prezidentas
Pranešimai iš Romos skel
Rooseveltas Labor Dieną
Berlyne, premjeras.
bia, jog paskutiniuoju laiku katas, paskelbtas
vakare, pasakys radio kalbą
Stalingrade
Italijoje plačiai
kalbama pareiškia, jog
kad sąjungininkai
koncen siaučia milžiniški gaisrai ir donojoj Žvaigždėj, kuris pa kurioje jis praneš kokių žy
truoja savo transportinius nacių orlaiviai be pertrau žymi, jog vokiečiams pasie gių jis mano imtis, kad su
laikytų infliaciją.
ir karo laivus Gibraltare ir kos miestą bombarduoja.
kus Kaukazo kalnus prasi
Taip pat pranešama, jog
vakarų Afrikoje ir manoma žmonės Kovoje.
dėjusi skirtinga kova. Pir
Prezidentas pasakys dar dvi
tybės.
Savo kelionės metu jog tai esą pasiruošimai an
Pranešimai iš Stalingrado miau naciams buvusios pa
kalbas, kurios būsiančios
jis taip pat aplankys Brazi trajam frontui.
skelbia, jog šiuo metu jau togios sąlygos vesti kovas
“nepaprastai įdomios.”
Italų sluogsniai esą įsiti ir miesto gyventojai griebė lygumose.
liją ir Argentiną, tačiau su
tarčių niekur nepasirašys, kinę, jog šios pajėgos bū si ginklo kovai prieš besiarVokiečių aviacijos Kauka
zo fronte jau nebeturi tokios
LIMA, Peru, rugp. 26 d.—>
ne9 jos būtų prieš Čilės kon- siančios panaudotos
stai nančio priešo.
stituciją, kuri draudžia pre- gioms ir nelauktoms ata
Pro šią susidariusią sun reikšmės, kaip turėjo anks- Peru pajūryje šiandie pasizidentui pasirašyti bet ko- koma Viduržemyj, panašiai kią situaciją galima įžiūrėti čiau, nes rusų kariuomenė kartojo nauji žemės drebėjlkias sutartis už valstybės j kaip buvo pravesta Dieppa ir vilties kibirkštėlių, ypač randanti užtenkamai apsau- mai ir paskui jūros išsiliejimas.
sienų.
ataka.
kariuomenės laikraštyj, Rau gos kalnuose.

Kovose už Stalingradą kovoja
miesto gyventojai
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DRAUOAS

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Trumpai iš mūs
padangės

War Bonds Guard Home Front

Šelpia tremtinius ir
nuo karo nukentėjusius

Spring Valley, III. — Pa- Į Shenandoah, Pa. — Šis bai
staruoju laiku čia mirė trys ' susis karas, kuris ugnimi ir
lietuviai: Marijona Kvedie-’ kardu naikina viską ką žmo
nė, 65 m. amžiaus, kilusi iš nija šimtmečiais sukūrė,
M&riampolės apskrities; A- skaudžiausiai palietė mūsų
nelė Janušaitė, čia augusi; tėvų ir protėvių šalį — Lie
ir Juozas Skinkis, kilęs iš tuvą. Iyietuva šiame kare per
Daukšų parapijos, Kalvari gyveno Rusijos komunistų
jos apylinkės.
barbariškumą ir dabar ken
čia Vokietijos nacių žvėriš
Rugsėjo 7 d. įvyks meti kumą.
nis parapijos piknikas ant
Taigi mūsų parapijos žmo
parapijos nuosavybės. Kle nės, pilnai suprasdami ba
bonas kun. Kviecinskas nuo daujančios Lietuvos reikalą,
širdžiai kviečia ne tik visus atjausdami savo brolių-sesevietos, bet ir apylinkės mies lių sunkią padėtį, kiek galė
teliuose gyvenančius lietu dami audėjo aukomis $632.15
vius atsilankyti ir atnaujin paremti juos, kurie tūkstan
ti bei sustiprinti senas pa čiais ištremti į šaltąjį Sibi
žintis.
rą, kurie buvo sugrūsti į ka
lėjimus, arba kurie liko api
Visos anglių kasyklos jau plėšti ir dabar kenčia alki
operuoja, tik trūksta darbi ir badą ir šaukiasi pagal
ninkų. Jaunieji šaukiami į bos:
kariuomenę, arba eina į dirb
$100.00 paaukavo mūsų
tuves, o senieji mainerini kleb. kun. J. A. Karalius; po
baigia išmirti. Kurie dar gy $25.00 — kun. dr. C. A. Ravi, tie nusenę ir netinka dar tutis, kun. J. Lukšys, kun
bui.
dr. K. Gečys; $10.00 — Dominick ir Anne Snyder; $5
Mūsų mieste nuo seniai — Leoną rd ir Bernice Čaigyvuoja benas, kuris kas' kauskas, Juozas Naudžiūnas,
šeštadienio vakarą duoda Pius ir Magdalena Tamulykoncertus. Dabar benas pa-' nas, Ben Lukas, dr. Marė
kviestas groti per County Rameika; $3.00 — Jurgis
Fui r, Princeton, III., kuris t Juraitis, Steponas Pacenta.
prasidės rugp. 25 d. ir baig Kiti aukojo po $1. Koresp.
sis rugp. 29 d.
Mūsų miestelyje randasi
keturios katalikų bažnyč:os,
trys protestonų ir viena žy
dų sinagoga.
Lėktuvai pro mūs mies
telį skrenda be perstojimo.

Seserys turės namą

...
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RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlenlntėUs tr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje 1
- VIENUOLIKTI METAI! -]

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vai
PENKTADIENIAIS 9 v. v.

ik
>

We can’t all go . . . but we can all help!
PlI at least 10 K of your pay m War Bonds.

Sign the card today.
This nevv color poster, which soon will be seen tbroughout tbe
United States, emphasizes a new theme in the War Bond sales
campaign. Tbe present goal of the Nation wide drive is to persuade all citizens to invest 10 percent of income in War Bonds

šimtą indų.

Koresp.

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Sukneles

Mūsų Specialybė
gern*. rAMes nw>1<t-ų kaillnlul, kuiliukais rMipiin'ąatn
ctoth kotai parsMuMa niiži-nilntoniln kainomis.
ATEIKITE

IR

PATAS

PAMATYKITE

arti*

MANDIEKt

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h SL
.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

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

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL STAte 7672

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

Ofiso teL VIRglnia 0038
Raoidsndjoa taL: BEVarij 8944

Caiumet 4591

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)

Telephoae: — EUCLID 906.

08. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cennak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiao vaL: 1—3 ir 8—8:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
Trečiadieniais i pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.
Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvahiU 0817
Offioe taL HEMlock 4841

Savings and Loan
Association

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Bea.: 7004 So. Fairfield Avera
Bea. tet: HEMlock 9160
TaL YARda 9846

gydytojas ir chirurgas
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtai, ir Nedeliomia anmtarua.

2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno S iki 4 tr nno 8 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Offloa taL YARda 4787
Namų taL PROspeet 1906
TaL YARda MSI.
Raa.: KENvreol 9107.

Canal 8887

DR. A. J. BERTASH

Ben. I. KAZANAUSKAS
Sekretorius

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaLt nuo 1-3; nno 8:30-8:80

796 VVest 391b Street

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
5401 SO. HALSTED ST.
kampas 84th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DAKTARAI
TaL YARde 9148

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

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:80
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANai 5989

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas tr Rezidencija;

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarai*
ANTRAS OFISAS

TaL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud 6 vaL kaedta)

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak.. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0494.
TaL Cicero 1484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 met]
metų patyrimas
zo
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

arti 47th Street
raL: ano 9 vaL ryto iki 6 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

1913 So. Halsted St.

DR. P. Z. ZALATORIS

YARDS 3088

Ofiao TeL ............ VIRgiaia 1886

3241 VVest 66th Place
TaL OANal 0257
Raa. taL: PROspeet 6659

PASAUKITE:

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL REPnbllc 7888

DEL RADIO PATAISYMO

2017 So. VVestern Ave.

REZIDENCIJA:

DR. J. J. SIMONAITIS

MUTUAL
FEDERAL

Ofiso teL OANal 2845
Ofiso vah: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

DANTISTAS

DR. S. BIEŽIS

Pritaikina akintai
a tas k o mingai oi
prieinamą baipą

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

1801 So. Ashland Avenne

TaL OANal 8122

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Telefonas:

DR. G. YEZELIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

yHk

O. D.

OPTOMETRISTAI
Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0513, Chicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien »:30 a. m. iki 3:30 p. m.
Trečiad. lr iettad. 1:30 a. m.
iki T:OS p. m.

i ri<i» fcs

il'ISE i Ai AV Ei I

3241 So. Halsted Si.

Telefoną**: HEMlock 5849

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OF CHICAGO
laibai

WHITNEY E. TARUTIS

kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
35 METAI FATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visa akių Įtempimą. ..

ADV AM lh 1'IKHOLh \ I I i V
LoWK8*i i ossjhi

DR. SELMA SODEIKA,

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

metodą,

IVULK STIBIO

^^^1945 VVest 35* Street

KBAOTUVBJE

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris
todėl, kad jis yra komunis
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
tas. Komunistinėje santvat svaigimo, akių aptemimo, nervuokoje, kaip ji įvesta Sovietų tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir
tollregystę.
Rusijoje, viskas paremta Prirengia teisingai akinius. Visuosmurtu ir nriovartn Vadi-I“ atsitikimuose egzaminavimas dasmurru ir prievarta. vaai- romM M elektra parodančia mi
namieji “rinkimai” ten tė žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
ra pasityčiojimas iš žmonių,
Kreivos skys atitaisomos.
nuo 10 ryto iki 8 v.
nes kandidatus gali išstaty VALANDOS:
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį.
ti viena vienintelė partija.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
Tai
reiškia demokratijos mos be akinių. Kainos pigias kaip
pirma.
klastojimą. Bolševikinė san-

(HENRY VAN DYKE).

JOS F. BUDRIK

— Šveicariečių laikraštis
— REZIDENCIJA —
1441 Se. 50th Ave., Cicero, UI
“Neue Zuercher NachrichTeL: Cicero 7681
ten” įsidėjo straipsnį, ku
riame nagrinėja, kodSl Švei
carijos pilietis negali būti
LIETUVIAI
komunistas. Laikraštis sa
ko, kad kiekvienas komunis
Dl P. ATKOČIŪNAS
tas yra svetimos valstybės
DANTI8TA8
agentas, tokiu būdu ir sa
1446 So. 49th Court, Cicero
vos valstybės išdavikas. KoAntradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
munizmas reiškia despotišValandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
4712
South
Ashland
Av.
kos ir tironiškos valstybės Į tvarka pavertę žmones dva----- KABP&
3147 S. Halsted SL, Chicago
t
A UM
•
valdymo formos įvedimą, ku j-siniais ir medliaginiais bauPirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
ri yra griežtai priešinga de džiauninkais, guriuos iš nau
Valandoa: 3 — 8 popiet.
mokratijai. Joks demokra doj a visagalinti, totalitarinė
Būkit Malonūs DR. F. C. WINSKUNAS
tas negali būti komunistą.?, valstybė.
SAVO AKIMS!
lygiu būdu kaip komunistas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viena pora aklų visam gy
nėra demokratas jau vien
venimui. Saugokite Jas, leisdami
2158 VVest Cermak Road
t&egzaminuoti Jfw moderniškiausia
ADVOKATAS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
i

sakė visose bažnyčiose panaikinti skirtumą tarp parijų ir kitų kastų indų ir
Sakramentus teikti visiems
kartu ir vienoje vietoje. Ke
lėtas katalikų indų po to
išstojo iš Katalikų Bažny
čios ir, vieno jakobitų dva
sininko padedami, įsteigė
savo atskirą bažnyčią. Ta
čiau ir tas dvasininkas, il
gus metus studijavęs tikė
jimo dalykus, perėjo į Ka
talikų Bažnyčią, ir šitoji
sekta išnyko.

DR. VAITUSH, OPT.

Joks demokratas negali būti komunistu

6755 So. VVestern Avenne
Phone: GROvehJU 2242

PRIEINAMOMIS

Kokių sunkumų krikščio
nybei kelia tas kastų prie
taras, rodo šis pavyzdys.
Trichinopolio diecezijoje vy
skupas Johnas Leonardas į-

U. S. Tretuv~ f)**

and Stamps.

Džiaugkis, kad gyveni,
nes tai duoda tau progos
mylėti, ir dirbti, žaisti ir
žiūrėti į žvaigždes.

PARIJAI - ĮMONĖS, KURIŲ NEGALIMA
PRISILIESTI..!
Paskutiniuoju metu*katalikų misijonieriai Indijoje i
ypatingą dėmesį kreipia į i
vadinamuosius
“parijus,”
kurie laikomi žemesniais
žmonėmis, su kuriais kitų
aukštesnių kastų indai ne
gali turėti jokių santykių,
negali net prisiliesti. Ka
dangi krikščionybė tiems
skriaudžiamiems ir pažemin
tiems žmonėms parodo jų
kaip žmonių vertę, tai aukš
tesniųjų kastų indai į tai
žiūri aiškiai nepalankiai.
Nepalankiai nusistato ir va
dinamoji “kongreso” parti
ja.

*

•f • g?A
'

VVHFC-1450 kil.

SUKNELIŲ

. .

,

So. Boston, Mass. — Se
serų nameliui įrengti, kurio
viešas iškilmingas atidary
mas įvyks Darbo Dienoje,
rūgs. 7 d., 9 vai. ryto, au
Senos geležies pas mus kojo šie: Ieva Baliukonienė
j;au nebėra. Jos rinkėjai pra ir duktė $12.00, Juozas ir
Teklė Slaninai $26.00, N. N.
turtėjo.
$15.00, Ona Jakimavičienė
Vasarą Illinois upė teikia — kryžių, kun. dr. K. Urbo
nepaprastai gražių vaizdų.
navičius $100.00, kun. Pr. Jenkus $100.00, kun. Al. AbVirmauskis $125.00, kun. K. račinskas, Vincentas ir Ona
Andriuliai $10.00, Valerija
Barysienė $5.00, N. N. $10,
N. N. $5.00, Gricienė visą
NE2ICRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VA2INEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS B
APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

. *i 1

•

Ketvirtad., rugp. 27, 1942

DR. S. R. PAUJTSIS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros labos)

TaL MIDiray 2990

Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nao 2 iki 8
vaL popiet ir aue 7 iki 9:30 vai. vak.
Sekmad. nae 10 iki 12 rai ryte.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 0994
Ree. TeL: Kenrrood 4900
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO
VALANDOS:
Residencija: 6800 So. Arteaian Ava
S Iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nao 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 8 popiet
Nedėliomis nao 10 iki 12 vaL dienv
ir pagal sutartį.

1821 So. Halsted Street

« iki 9 vai. vakare.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1494

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-čioe popiet
ir nuo
6-to8 iki 8-tos vak.
_ , _

Telefonafl: YARDS7299

3325 South Halsted St

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 8210
Eaiergeacy KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
VAL- '■ Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:80 vak. Antrad. ir šeėt
110 iki 2:30 P. M.

įj

luuUiima.

DR. A. JENKINS
(Iaetavis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS;

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRglnia 2421

KEMK1TK “DBACGA”

D ■ ■ D « ■ ■

Ketvirtad., rugp. 27, 1942

PER "DRAUGO" PIKNIKĄ LIETUVIŲ SPULKOS
PARDAVINĖS KARO BONUS

Daug kataliką organizaciją
dalyvaus Šventoj Valandoj
28-ios žymiosios katalikų
pasaulinės organizacijos, ku
rios, kartu ėmus, turi dau
giau kaip 400,000 narių, pa
sižadėjo turėti gausingas
atstovybes šventos Valan
dos iškilmėse ir darbuotis,
kad šios patrijotinės ir re
liginės iškilmės kuo šau
niausiai pasisektų.
šventos Valandos iškil
mės įvyks rugsėjo 13 d. va
kare Soldier Field stadijone, Grant parke. Be kitų da
lyvaus daug kunigų ir Chi
cagos arkivyskupas JE. S.
A. Stritch.
Tarp kitų katalikų orga
nizacijų iškilmėse gausin
gas grupes turės Knights of
Columbus, Catholic Order

Svetimšalis 400 dol<
UŽ pašiepiamąją kalbą J.
A. Valstybių adresu svetim
šalis nepilietis Walter Dimplemas, 43 m. amž., 541 No.
Clark gat., teismo nuteistas
400 dol. bauda.
Teisme dar išaiškinta, kad
jis šioj šaly gyvena 21 me
tus ir nesistengė naturalizuotis.

NULIŪDIMO

i of Foresters ir Council

of

Catholic Women.
Gausingiausios
grupės
bus iš Šv. Vardo (Hely Na
me) draugijų, kurių yra
kiekvienoj parapijoj.
Su
prantama, Holy Name orga
nizacijos narių bus gausin
giausia, kadangi šių draugi
jų unijos pastangomis iškil
mės rengiamos.
Šventos Valandos rengi
mo komitetas yra nuomo
nės, kad šiemet iškilmėse
[dalyvaus daugiau kaip 200,000 tikinčiųjų, neskaitant
daugelio tūkstančių nekata
likų. Yra žinbma, kad Ar
kivyskupas į šias patrijotines ir religines iškilmes be
katalikų pakvietė dar ir pro
testantus ir žydus, kurie
bendrai su katalikais pa
kels savo širdis į Aukščiau
siąjį ir melsis už Amerikos
laimėjimą ir taiką teisingu
me ir gailestingume.
Prieš pat Šventąją Valan
dą įvyks bažnytinių gies
mių ir muzikos koncertas ir
iškilminga procesija.
Programa prasidės 7:00
vakare.

VALANDOJE

ANTHONY B. PETKUS
t

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

niko dalyviai galės įsigyti
karo bonus.
Lithuanian Building and
Loan Ass’n League preziden
tu yra John Pakel ir sekre
toriumi J. P. Va rkala.
Lithuanian Building and
Loan Ass’n League nori pa
tarnauti žmonėms per dienr.
“Draugo” pikniką įsigyti ka
ro bonus.

PAVYZDINGA ORGANIZACIJA
American Friends of Lithuania

Washingtonas, rugpiūčio
21 d. — Kainų administraĮ torius Leon Hendersonas
šiandie pareiškė, jog ir to
liau pasiliekant susidariu
siai situacija, vartotojai ga
li tikėti, jog ateinančiais
metais
maisto produktai
jiems kainuos trisdešimt
nuošimčių daugiau.
Pasak Hendersono, visi
produktai, kurių kainos yra
nekontroliuojamos šiuo me
tu pakilo 2.5 nuošimčių.
Tuo tarpu kontroliuojamie
ji produktai tepakilo tik 1
nuošimčių ar vienu nuošim
čiu nukrito.

Namų registravimo
Nuomuojamų namų regis
travimas Chicagoj ir apy
linkėse yra privalomas. Kie
kviena nuomuojama pasto
gė turi būt įregistrouta iki
rugsėjo 1 d. Tas.zreikalinga
nuomuojamų butų kontrolei.
Apie tai jau daug kartų bu
vo rašyta ir aiškinta “Drau
ge”.
Už nuomuojamų namų re
gistravimo paneigimą numa
tytos bausmės.

Budriko RADIO Valanda

parapijos.

Prašome visų giminių, drau
gų ir pažįstamų tankiai atmin
ti a. a. Elzbietos sielą savo
maldose, už ką būsime labai
į dėkingi.
,

^Jullūdę lieka:

Vyras Anta

nas ir Dukterys — Auna Zaek
ir Agnės Mažeika.

Tel.; RANdotph 9488-9488

HELP WANTED — VYRAI
REIKALINGAS — GELEŽIES IšDIR'BftJAS ir LAY-OVT VYRAS pa
gelbėti formanul ir dirbti priėmimo
ir išsiuntimo departmente Atsišau
kite j: E. M. WEYMER CO., 2820
West Grand Avenue.

MERGINOS reikalingos nuo 17 iki
35 metu amžiaus — lankstyti ir kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būti
švarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet,
5 dienos i savaite. Kreipkitės J —
S83 N. ORLEANS ST., 4tli Floor

VAIKINAI

FOVNTAIN MERGINOS
Turi turėti nors 2 metus aukštesnės
IR VEITERKOK
mokyklos mokslo, dirbti kaipo pa 1 Nuolatini darbai jūsų aplelinkėje.
siuntiniai. Gera ateities proga.
j HGRDER’S INC.. 231 S. Jefferson Pradinė alga $18.00 j savaitę su
greitu pakėlimu. Patyrimas nerel1 VYRAI — dirbti prie metai platlng, kulinga. Uniformos duodamos ir iš
special screw machlnes. milling ma- valomos. Atsišaukite tiktai rytais:
AVALGREEN DRUG STORES
chlnes ir grinders darbų. Patyrimai
nereikalingas, n^s mes išmokinsime. 1958 Irving Park. 5973 W. Madison,
Gera užmokestis mokama. Atsineš- 1500 Morse Avė., 0300 Cottagė Grovo
i kitę savo gimimo liūdijimą arba ra7901 S. Halsted,
31 E. Adams St.
šykite i __

TOMATICS
BAI — 54

100%
VAL

MALL

DEFENSE DAR
SAVAITRN.

TOOL

MERGINOS — PATYRUSIOS prie
miniature lamp, crossfires ar spot
welding darbų. Puiki proga. t
OTARION. INC., 418 No. Wt4L St.

SALDAINIŲ PAKERKOS
Patyrusios ar nepaivrusios. Turi bū
ti labai greitos. Nuolatini darbai,
gera užmokestis. Kreipkitės į —
BOULEVARD CANDY CO., 1925 S.
AVeetern Avenue.

OPERATORftS — patyrusios, siūti
moterims slack siūtus ir sejonus. Pa
stovus darbas. Atostogos su užmo
kesčiu ir bonusas. Kreipkitės f —
KATZENBF.RG & RIVKIN. INC.,
237 So. Market Street

PACKING MERGINOS
— reika
lingos dirbti didelėje kepykloje. At
sišaukite penktadienį Į —
CHICAGO PIE CO., 2140 W. Con
gress Street.
PARDAVIMUI

ALYVINIS ŠILDYTUVAS pars'duoda. Dėl 5 ar 6 kambariui. Viaškal
naujas. Namus pirko, dabar negali
vartoti — parduos už puse kainos.
Parduoda privatiški žmonė’. Atsi
šaukite j; 7129 S. ROCKWELL St.

7740 South Ch'cago Avė.
PAIEŠKOJIMAS

VAIKAI AR VYRAI — reikalingi
prie “bindery” darbų. Darbas nuo PAIEŠKO
RENDUOTI Marąuette
latinis. Turi "būti piliečiai.
i Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimą, apšildoma pečio šiluma. Atsi
JOHN F. CUNEO CO.
šaukite ar rašvklte sekančiai:
465 W. Cermak Road

IGNACAS TRIBILIAUSKAS

t

Mes. atmindami tą. jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos sielą rugp. 25 d..
Nekalto Prasidėjimo Panelės
Švenč. parap. bažnyčioje.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
137 No. Dearborn Street

Vienas. žodis ne šneka, i
*•
m n
MAKERS
Prie Bakeiite Ir plastic moldų. Ne
vienas vyras ne talka; kai 1 atsišaukite
jei dabar dirbate Defense darbus Pastovūs darbai. Padu stos, visados daugiau pa II šaukite
M R. MITCHELL — NEVada
6862. IM PERI AL MOLDED PRO
darys. (A. Jakštas).
DUCTS CO., 2925 West Harrison.
Kas kasa dorovei kapą,
SCREW MACHINE
tą tamsybių angelas vaini OPERATORIAI
— SUSTATYT SET
UP) IR OPERUOTI GRIDLEY AUkuoja.

Gimęs Lietuvoje.
Panevėžio
apskr.,
♦•
parapijos.

Nors .laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingasis Dievas sutei
kia jai amžiną atilsj.

MOTERYS
;Operuoti drill presus, ir taipgi reika’lnga tokių ku,rios turt patyrimo/
prie Millirg Mašinų, dirbti dieno-'
mis ar naktimis. Turi būti nllletėa
Atslšuuk'te į Employment ofisą ant
2-tro aukšto.
HABER SCRFAV MACHINE CO.
300 \Vest North Avenue

J. H. KEENEY £ CO.
6610 So. Ashland Avė.

Mirė rugp. 25 d.. 1942 m..
7:45 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.

Jau sukako dveji metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą moterį ir
fnottnėlę, Elzbietą Dabulskienę.
.Netekome'savo mylimos rugp.
27 d., 1940 m.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

I
NATIONAL IAJCK CO.
t
Rockford. Rlinois
Šį vakarą, -rugsėjo 27 d.,
1942 m., vyksta Budriko
MACHINISTAI
radio valanda per Cicero
TOOL MAKERS
MILLING MACHINE IR
stotį, WHFC.
* 4
LATHE OPERATORIAI
Programo įdomybė bus
SET-UP VYRAI
dainavimas Rožių ir Lelijų
Pastovūs darbai su puikia ateities
Choro iš Dievo Apvaizdos proga. Kreipkitės J —

(TRIBEL)

ELZBIETA
DABUlSKIENfi

ADS

HELP WANTED — MOTERYS

Sukaktuvės

A.

CLASSIFIED

klausimas

RADIO

American Friends of Lith paminėjo Lietuvos Nepri
uania organizacija yra jau klausomybės pripažinimo 20
na ir žavinga. Ją yra pamė metų sukaktį liepos mėn. 28
gę ir lietuviai ir nelietuviai. d. Ta proga jie pasiuntė ati
Jos sąstatas yra tiesiog ide- tinkamą pareiškimą Cordell
alingas: susidedi iš lietuvių Hull, Valstybės Stkretoriui,
ir iš nelietuvių; iš moterų ir o rugpiūčio 14 d., Atlantic
iš vyrų; iš profesionalų — Charter metinės sukakties
studentų ir iš juodo darbo proga, pasiuntė telegramą
darbininkų — iš žmonių, ku Prezidentui Rooseveltui.
rie myli Ameriką ir jos san
Artinantis rudens sezonui,
tvarką, ir kurie trokšta Lie A.F.L. ruošiasi paskaitų cik
tuvai ir lietuvių tautai lais lui ir organizacijos pirminin
vės ir
nepriklausomybės.
ko Norem’o knygos platini
Joks komunistas ir joks namui (knyga jau baigiama
zis American Friends ot
spaudai ruošti—ji bus labai
Lithuania nariu būti negali: 1 vertinga ir naudinga kaip
nariais gali būti tik lojalūs
lietuviams, taip ir nelietu
Amerikos piliečiai, kurie įviams).
i vertina tikrąją laisvę ir sto
Lietuvos Draugas
ja už Lietuvos Nepriklauso
mybę
Ameiican Friends of Lith
Dviejų Metų Mirties
uania gražiai ir reikšmingai

Maisto kainos pakils
30 nuoš.: Henderson

Kreipkitės į -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Lithuanian Building and
Loan Ass’n League aštuo
nios spulkos pardavinės dnr.
“Draugo” piknike karo bo
nus.
Lithuanian Building and
Loan Ass’n League “Drau
go” piknike, kuris įvyks Vy
tauto parke, rugsėjo 7 die
ną (Labor Day), turės savo
kijoską ir ten “Draugo” pik

B

»4

KEPftJAI — patyrusleji, reikalingi
dirbti didelėje kepykloje. Atsišauki
te penktadienį Į —
CHICAGO PIE CO., 2440 W. Congress Street.

Kilo iš
Pašvitinio

Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Ludvlną (po tėvais Gebužaltė);
dukterį
Stanislavą
Kawohl ir žentą. Ervin: 2 sū
nus — Joną Ir marčią Moni
ką. Juozą ną ir marčią Phyl
lis; 3 anūkus: švogerką Teo
dorą Martinkus ir jos vyrą
Stanislovą: sesers sūnų Juo
zapą Valunčlų Ir jo Seimą, ir
daug kit-ų giminių, draugų ir
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose:
144 West 74th St. Tol. Aber
deen 3167.

Tąldotuvės ivvks Šeštadieni,
rugpiūčio 29 d. IS namų 8 vai.
ryto bus atlydėtos J Visu šven
tu: par. bažnyčia, kurioj i
vvks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas f Šv. Kazimiero ka
pines.

Bombardavo ašies
laivą Viduržemyj

“DRAUGAS, Bot 124, 2334 S. Oak
ley Avė., Chlcago, III.

Tačiau bendrai Egipto
fronte ramu, išskyrus pakar
totinas aviacijos atakas ir

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka
gerai ir tobulai. (Fr. VVebery

KAIRO, rugp. 26d.—Britų
aviacijos Afrikoje štabas pa
skelbė, jog britų aviacijos
orlaiviai
taikliai
apmėtė
bombomis ašies transportinj
laivą Viduržemio jūroje ir
atakavo priešo reikmenų
grupę, vykstančią Sollum
Matruh keliu į priešo fron
to linijas.

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

Taktas, tai suderinimas
mūsų vertės su kito verte
prie kokio nors veiksnio.

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Nuliūdę: Moteris, Dnktlė, Sū
riai, Žentas, Marčios, Anūkai

PRUZIN FUNERAL HOME

tr

Giminės.

Lald. Direkt. Mažeika ir Evanauskas, tel. Yards 1138-39.

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
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•- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle). paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne

Rusai, tiesa, ir Stalinogrado netekę galės kariauti
toliau ir kariaus, bet turės daug daugiau sunkumų,
pasidarys daugiau trūkumų — žibalo, žaliavos etc. Pa
sunkės ir visiems santarvininkams, ypač, žinoma, Jung
tinėms Valstybėms ir Didžiajai Britanijai. Į Rusiją teks
gabenti daug daugiau visokiausių karo reikmenų ir,
be to, gali priseiti reikalas ir kariuomenę ten siųsti.
Reiks paskubinti ir antrąjį frontą Europoje atidaryti.
Vis tik, ar šiaip ar taip svarstysime, mūšiai prie Sta
linogrado turi labai didelės šio karo eigoj reikšmės.
•

f SPAUDOS APŽVALGA ]
r.

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

Vienas mūsų skaitytojas ir bendradarbis atkreipė
mūsų dėmesį į nežmoniškus komunacių metus. Jis mums
parašė laišką, kurį mes čia ištisai dedame:
“Vilnis” rašo, kad Illinois Tautinėje Dienoje daly
vavo apie 30,000 žmonių; tarpe tautinių grupių pasi
rodė ir lietuvių estradoje; vietinė amerikonų spauda
apie lietuvių grupę neprisiminė
“Melas ant melo. Stadijone buvo nemažiau 50,000
žmonių ir jų tarpe apie 5,000 lietuvių su savo tableau,
šokėjais ir dainininkais. Angliški laikraščiai lietu
vius minėjo ir jų paveikslus įdėjo. “Vilnies” rusiški
rašėjai lietuvius iš visur norėtų išbraukti. Jie, turbūt,
turi didžiausį malonumą lietuvius šmeižti ir apie
lietuvius meluoti.

Šia proga pažymėtina^ kad visa Anglijos karališkoji
šeima yra įsikinkiusi į krašto gynimo darbą. Ne tik
visi karaliaus broliai, jų šeimų nariai, bet ir jo dukte
rys dirba jei ne vienus, tai kitus karo darbus. Pavyz
džiui, tragiškai žuvęs Kento kunigaikštis buvo karo la
kūnas, kuomet jo žmona (Graikijos kunigaikštytė, tri
jų mažų vaikų motina) nuolat dirba Raudonajame Kry
žiuje kaipo slaugė. Savo gražiu pavyzdžiu karališkoji
Šeima viso krašto piliečius uždega patrijotizmu, vedan
čiu į pasiaukojimą dirbti ir kovoti dėl Anglijos laisvės
ir gerovės.

Kento kunigaikštis gimė 1902 m. gruodžio 20 d. Grai
kijos kunigaikštytę Mariną vedė 1934 metais. Augino
du sūnus ir dukterį — vyriausias 6 m. "amžiaus, jau
niausias gimė praėjusį liepos mėnesį. Velionis buvo
išėjęs aukštus jūrininko mokslus. Karo aviacijon įstojo
karo metu. Jis buvo didelis aviacijos entuziastas. Ly
giai prieš metus laiko lankėsi Kanadoj ir Jungtinėse
Amerikos Valstybėse. Ta proga viešėjo pas Prezidentą
Rooseveltą Baltuose Namuose.
z
Velionies asmeny karališkoji šeima neteko mylimo
nario, o Anglija išmokslinto, drąsaus kario, pasiauko
jusio savo kraštą ginti.

•

Didele pagalba
Brazilijos įėjimas į karą prieš ašį, kaip anuo kartu
rašėme, yra svarbus dalykas. Ji bus stipri pagelbininkė
Jungtinėms Tautoms ne tik tiesioginiu militariniu at
žvilgiu, bet ji bus beveik neišsemiamas šaltinis žalia
vos karo reikalams, šiuo metu yra aktualus gumos klau
simas. Brazilija didesniais kiekiais jos galės pristatyti
santarvininkams. Spėjama, kad brazilai galės pagamin
ti į metus apie 70,000 tonų gumos. Ji galės pristatyti
nemažai geležies ir plieno. Ji turi daug visokių kitokių
karui reikalingų mineralų. Be to, brazilai gamina gana
apsčiai daržovinio aliejaus, reikalingo sprogstamai me
džiagai ruošti. Tas kraštas yra turtingas ir maisto
produktais.
Tuo būdu Brazilija bus tikrai stipri santarvininke
Berlyno-Tokio ašiai sutriuškinti.

“Vilnis” bt melagysčių jo
kiu būdu negali apsieiti. Nė
trumpiausios žinutės negali
paduoti ne apsile nkdama £iu
teisybe.

Aprašydama Illinois Na
cionalinės Dienos /iškilmes
ir pažymėjusi, kad tarp ki
tų tautų dalyvavo ir lietu
viai, “V-nis” rašo: “Vietos
amerikonų spauda apie lie
tuvių grupę neprisimena”.

r

Komunacių melagystės

Anglų tauta liūdi prie Kento kunigaikščio, jauniau
sio karaliaus Jurgio VI brolio, karsto. Kunigaikštis žu
vo lėktuvo katastrofoj. Jisai žuvo skrisdamas į Islan
diją karo tikslais. Kento kunigaikštis buvo karo avia
cijos aktyvej tarnyboj.

1

ro eiga. Jei rusai prie Stalinogrado atlaikytų ir vokie
čius sulaikytų nuo tolimesnio jų veržimosi į Kaukazą,
būtų daug laimėta. Kitu atveju būtų didelis smūgis ne
tik Rusijai, bet visai santarvei.

dedamos.

Traginga Anglijos kunigaikščio mirtis
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“Chicago Sun antrafrontininkų mitingui Grant Par
ke priskaitė 8,000 žmonių, o “Vilnia” tą skaičių iš
pumpavo iki 30,000. Tas pats Sun Illinois National
Dienai priskaito 60,000, o “Vilnis” vėl 30,000. Kur
nors* ir kas nors čia
» yra kreiva.
“Vilnis” rašo, kad ji savo piknike turėjo 7,000 žmo
nių. Ta skaitlinė, skaičiuojant vilniška baze, reiškia
nedaugiau 1,000 žmonių. Apskaičiavimą darykite pa
tys, pasiremdami antrafrontinio mitingo daviniais.
Tam mitingui Sun priskaitė 8,000, Times 4,000, gi
“Vilnis” 30,000. Jeigu iš 4 ar 8 tūkstančių galima
padaryti 30 -tūkstančių, tai kodėl gi iš penkių šimtų,
ar tūkstanties negalima padaryti 7 tūkstančius?
“Vilnies” rusiški komunistai visoje AmeAkoje 7
tūkstančius žmonių nesurinktų, o kaip gi jie gali tą
skaitlinę surinkti vienoje Chicagoje? Pagirų puodai,
tušti barškalai.
“Lietuviškai kalbančių komunistų (rusų ir nerusų)
Amerikoje nėra daugiau, kaip 3 tūkstančiai. Tam pa
grindas yra jų susivienijimas, kuris turi apie 8 tūks
tančius narių. Kiekvienas lietuviškai keverzoj antis
komunistas yra to susivienijimo narys, bet ne kiek
vienas to susivienijimo narys yra komunistas: apie
gera pusė jų yra lietuviai darbininkai, kurie anks
čiau ar vėliau iš to susivienijimo išeis, arba iš jo ko
munistus išmes, ir patys jį valdyti paims.

“Iš aukščiau pasakyto seka, kad lietuviškai kalban
čių komunistų-komunistukų Amerikoje yra nedau
giau, kaip 2-3 tūkstančiai, maždaug tiek, kiek vidu
tinė lietuvių parapija turi parapijiečių. Jų skaičiai
yra tik gerklėse ir ant popierio.”
Kitas mūsų skaitytojas rašo: “Retai kada tematau
lietuviškųjų komunistų šlamštą *Vilnį*. Bet kiek kartų
jį teko matyti, tiek kartų pastebėjau, kad to šlamšto
redaktoriai be melo nė žingsnio negali žengti.” Gerai,
kad patys skaitytojai tai pastebi. Mums gi seniai yra
žinoma, kad komunacių šlamštai pasilaiko melais ir
šmeižtais, kuriais ir savo skaitytojus maitina.

Po svietą pasidairius
Vakar suėjau vieną bolfievikuojantį tavorščių.
—Propesoriau, atspėk man
vieną mįslę, jei esi toks
smart?—nei alio nepasakęs
pastatė man tokį klausimą.
—Na, na, kokią?
—Kas iš Čikagos lietuvių
yra didžiausi melagiai?
—Well, to negalėčiau paša
kyti. Man rodos, kad dauge
lis po biskį pameluoja, ale
kas yra didžiausi melagiai,

Komunacių laikraštis per
akis meluoja. Visi didieji
Chicagos dienraščiai rašė
apie lietuvių gražų pasiro
dymą. Herald-American net
komiteto vardus suminėjo.
Chicago Daily News įdėjo
Šv. Kazimiero akademijos vvell,...
mokinių šokikių grupę.
—Givap?
Net gaila, kad komunacių
—Givap... •
šlamštų redaktoriai tik me
—Didžiausi melagiai yra
lais ir šmeižtais begali savo lietuviškos Stalino gazietos
nelaiminguosius skaitytojus redaktoriai.
maitinti.
—Ar tai tiktai dabar tavor ščius sužinoj ai ?—nuste
“Naujienos” apž valgos bęs paklausiau.
skyriuje No. 200 rašo: “Ga
—Yesser, tik dabar. Visuo
lima pilnai sutikti, kad re met aš figeriavau, kad anis
liginis entuziazmas sustipri yra nais žmonės. Ale daba
na tikinčiųjų žmonių dvasią matau, kad tikras brūdas.
kovoje, ir Biblijoje yra daug
—Kokiu būdu patyrei?
vietų, turinčių gilią revoliu
—Gi va. Praeitą nedėlią
cinę dvasią. “Krikščionybė
savo esmėje yra revoliucinė Soldier Field buvo Čikagoj
ir demokratinė religija. Ji gyvenančių tautų celebraci
skelbia visų žmonių lygybės jos. Dalyvavo ir lietuviai.
idėją ir panieką lobininkams, Viskas buvo nais. Lietuviai
kurie skriaudžia beturčius”... ne tik Soldier Field, ^ale ir
*
P': "•
angelskose gazietose gavo
Šiaip apie krikščionybę tiek fri publisity, kiek nie
parašyti “N-nas” paakstino kuomet kitados. Na, o vei
viceprezidentas Henry A. zėk, ką rašo balšavikų ga
Wallaęe, kuris vienoje savo zietos redaktoriai. Jie sako,
kalboje pabrėžė, kad “demo kad kitų tautų tarpe ir lietu
kratija Jai tikroji politinė viai ant estrados pasirodė,
nors Soldier Field jokios es
krikščionybės išraiška”.
“N-nos” piktinasi, kad to trados grupėms pasirodyti
kie Austrijos Dolfusai, Ispa nebuvo. Ale didžiausį melą
nijos Francai, Prancūzijos jie savo gazietoj užrekomenPetainai dangstėsi krikščio davo, būtent pasakydami,
nybės vardu savo tikslui kad apie lietuvius angelska
siekti. Bet, jei taip ir būtų, spauda nieko nerašė. Ken ju
kaip “N.” sako, čia nėra kal byt dat? Aš pats keliuose nu
ta krikščionybė kaipo tokia. meriuose skaičiau apie lietu
Krikščionybė nepakenčia vil vius, jie bando man pasako
kų avies kaily, nepakenčia ti, kad nieko nerašė. Kibą
ir smerkia veidmainius.
jie patys gazietų neskaito?
—Ar žinai, tavorščiau, dėl
Kurie netiki į ateinantį ko jie taip daro? Jie figegyvenimą, yra mirę ir šiam riuoja, kad jų pasekėjai —
gyvenimui. ( ., (GOETHE). komunistinis elementas-yra

♦

tamsiausi ant svieto žmonės:
jie nieko neskaito, niekur ne
dalyvauja, todėl ką jiems sa
kai, ar rašai—viską ima už
gryną pinigą.
—Ir aš dabar taip misliju.
Be to, dabar matau, kad jie
ne tik didžiausi melagiai, bet
ir didžiausi niekšai: meluoja
žmonėms, kurie savo sunkiai
uždirbtais pinigais juos peni,
kaip kokius bulius. Bet taip
ilgai nebus. Anot lietuviškos
patarlės: su melu gali toli
nueiti, bet atgal nesugrįši.
Jie dabar eina. Ale, kaip anglikai sako: kiekvienam šu
neliui ateina jo diena. Ateis
ir jiems.
t

Žmonės bus kilnojami
kaip gyvuliai
Vokiečių komisaras Kau
no mieste išleido įsakymą,
pagal kurį visus butus ap
žiūrės specialiniai vokiečių
įgaliotiniai. Tai esą daroma
ryšium su vis didėjančia bu
tų stoką. Į tuos butus, ku
riuose vokiečių įgaliotiniai
nustatys, jog ten gyvena
“per mažai” žmonių, bus
privalomai
įgyvendinama
daugiau.

Įsakymas pabrėžia, jog jo
nuostatai neliečia tų pasta
tų, kurie “priklauso” vokie
čių kariuomenei.

— Švenčionių apskrities
ūkininkai — Bronius Zyblevskis iš šeškinės (kaimo,
Kazys Vimančius iš Traniškių ir Antanas Binčiukas iš
Binčiukų kaimo surado gra
natą ir bandė ją atidaryti.
Granatai sprogus, du ūkinin
kai buvo užmušti vietoje, o
trečias sunkiai sužeistas.
— Savitarpinė Pagalba
Vilniuje per 4 žiemos mėne
sius surinko aukų 351,532
markes. Mieste šelpiama 2,100 žmonių.

Kur nėra išmanymo, ten
nėra nė jėgų. (Emerson).

KARE PASIŽYMĖJĘS JAUNUOLIS

Stalinogrado gynimo reikšmė
Prie Stalinogrado eina lemiantieji, tiesiog pragariško
didumo ir baisumo mūšiai. Vokiečiai ten sutraukė mi
lijoną vyrų ir geriausius karo pabūklus ir desperatiš
kai veržiasi užimti tą miestą, kurs yra dideliu pramo
nės, prekybos ir susisiekimo centru, nepaprastai daug
v rtiiki/ančiu Sovietų Rusijai ir ekonominiu, ir strategi
niu, ir kitais atžvilgiais.
Stalinogrado netekti, tai daug netekti. Dėl to rusai
iš aavo pusės daro milžiniškų pastangų, kad tą miestą
apginti. Jie visas savo geriausias jėgas yra kovon pa
statę. Nepaprasta drąsa daromos kontratakos. Prane
šama, kad kol naciai perėjo Dono upę, tiek gyvybių
žuvo, kad upės vanduo buvo raudonas nuo pralieto
kraujo. O kiek žmonių kraujo nutekės Volgos upe, bai
su apie tai ir pagalvoti.
Į Stalinogrado kolosalinio didumo mūšius yra nu
kreiptos viso pasaulio žmonių akys. Ypač su dideliu
susidomėjimu juos seka santarvininkų karo vadai. Ir
as be reikalo. Nuo ty mūiiy daug pareis tolimesnė ka

Drebėjo dėl savo kailio
Didžiosios Britanijos savaitraštis “Išeivių Draugas”
aprašo įdomų įvykį:
“Gavome tikrų žinių, kad pereitų metų birželio 13—
16 dd. bolševikams pradėjus masiniai tremti lietu
vius į Sibirą, vienas žinomas kaunietis kreipėsi į lie
tuvišku* bolševikinius komisarus PakarMį ir Drobnį,

klausdamas, kodėl jie nieko nedaro prieš lietuvių tau
tos žiaurų naikinimą.
“Pakarklis, girdint Drobniui, tegalėjo atsakyti:

“Jeigu mes ką pasakysime prieš, tai mus tuojau
apšauks trockininkais ir čeką mus bematant likvi
duos....”
Iš šio trumpo rašinėlio labai yra aišku, kad lietu
viškieji komisarėliai Lietuvoje buvo visiškai bejėgiai.
Jie turėjo pildyti iš viršaus duodamus įsakymus. Ir tai
aklai pildė, nes drebėjo dėl savo kailio.

("Drauffaa" Acme teiephotoi

Korp. Franklin Koons, 23 m. amž., iš Siou x City, Iowa, kurs pirmutinis amerikietis
šiame kare yra paleidęs šūvį Europos žemy ne per atakas prieš nacius Dieppe, Pran
cūzijoje. Po atakų grįžęs Anglijon jis savo tą istorinį žygį pamini su kitais trimis ka
reiviais. Jis yra trečiasis ii kairės. (Passed by ceasor, cabled from London).

f
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YYRAS, KURIS IS UZ KALĖJIMO SIENŲ VALDO INDIJOS ,SKAITLINGUS MILIJONUS

KARO AUDRŲ SUKORY
Iš laikraštininko užrašų
Rašo K. Šilinis
I

Jam nėra vietos
tėvo namuose

stovi

prie

tėvo namų durų ir skaudžiai

nebėra vietos

Jam

kenčia.

(tėvo namuose nuo tos dieKarui prasidėjus, 1939 m.:
k|, jig tap£> gviaK), v(d.
rugsėjo pradėtoje,

kad jja pfad4jo fengtl

gyvenau

kellu

Paryžiaus mieste. Kiek gyve-j Kri8Uu> mok(|lo

A

le.do sekiau godįn
jaunuolius grjžprancūzų katalikų gyvenimą, tančius iš karčiamų, su iikuris yra įvairus ir įdomus
valdat,, lr jlemB

mino sąlygos

savo pergyvenimais ir kovo

mis už sąžinės laisvę.
Kartą išėjau pasivaikščio

ti Senos upės

pakrantėmis.

Einant palei upę, mano vaiz

duotėje iškilo vieno prancū
zo jaunuolio gyvenimas.

jaunuolio

vardas

To

August

septynioli

Bodin, kuris iki

kos metų nepažino Kristaus
ir nieko

apie

nežinojo

Jo

meilę ir kilnų mokslą.
August Bodin su savo ki

tais broliais išaugo komunis
tinėje šeimoje.
griežtas ir

Tėvas

aršus

buvo

Kristaus

priešas, todėl neleido savo
vaikų susipažinti su Kris-

tumi, kuris yra

- Kaip Gandhi praleidžia dietų. - Keletas jo privataus gyvenimo paslapčių. - Kasdien po
šaukštų medasu ir vienų česnakų. - Iš ko Gandhi pragyvena. jis sako apie savo žmo
nų. - Kur jo 4 sūnūs.

J

A. Bodin ilgai

didžiausias

darbininkijos draugas ir prie

telius.

yra namų durys atdaros.
A. Bodin

pasišalina

savo namų ir

tyliai

nuo

žengia

Kaime — su Dievo vaikais Ką valgo ir kaip dirba

j-

1

Gandhi — kalėjime, bet
Mėsos jis nevalgo išviso
i jo paleistą sūki — pas ekti Net ir viftą valgį jis labai

Indijai laisvą — minios vy- retai tevartoja. Tačiau jis
kdo neg gilėdamos nei savo

kitų dalykų prisivalgo so-

kraujo, nei aukų. Kas gi takasdien ąsotėlį ožkos
sai Gandhi, kuris net ir iž pieno, datulių, riešutų,
ką ap'e jį mums pasako jo iovių ir gausiai vaisių: o-

ima Kristų, esanti Eucharis- purve

ir

dulkėze,

žiūrint

Naujų laikų

apaštalas iš

bažnyčios žengia į dirbtuvę.
Šią dieną A. Bod n draugai
sugalvojo “šposą.” Jie paė

na

“nepaliečiamieji,”

anie

traukia A Bodin akį ir jis vėliau ėmė vaikščioti
ilgai stebi
sportuojančius taus keliu.
sta įžengti, o taip jam norė-v
tusi ten būti.

Kris

kęs į Londoną. Meldžiasi jis

A. Bodin daug dirbo su ir leidžiantis saulei. Jis nu
jaunimu ir pareiškė tėvams gali visas kliūtis, bet maljėzuitams, kad jis norįs tap- dos neapleidžia. Buvo atsiJis

tikimų, kad jis buvo kokio

nigas, tėvas jėzuitas, ir malo jau ruošiasi kilniam tikslui svarbaus komiteto posėdy
niai užkalbina Augustą Bo ir daug meldžiasi už tėvą, • ar parlamento posėdyje. Kai
din. Jis net žadą užkando, pa kad šis grįžtų prie Kristaus. • atėjo jam laikas melstis
raudo ir net nežinojo ką sa Tėvas mirties valandoje su Gandhi nieko nesivaržyda
ta, kad kunigas tai kokia tai

pabaisa. A. Bodin manė, kad

čia kuingas tuojau čiups jį
kankinti.

už sprando ir ims

Bet kaip jis nustebo, kai iš
kunigo lūpų

išgirdo

malo

.

,

nius žodžius.

—Jaunuoli, jei

nori,

■
gali

užeiti į kiemą ir kartu žaisti

Augustas Bodin i’gai kal

bėjos su kunigu ir jam kuni
Kunigas

nuolis susidraugavo.

A. Bodin suserga

ir

jau

Kuni

gas iš karto nieko neprisimi

džiova.

Siunčiamas į Šveicariją.

Jei

kas aplankys Šveicariją, ten

ras Aug. Bodin kapą, ant ku
rio pastatytas kryžius su pa

rašu:

“O šventas, kryžiau,

tu esi mano

pa

vienintelė

guoda.”
Prancūzija buvo

su mūsų auklėtiniais.

gas patiko.

sitaiko su Kristumi.

užkrėsta bedievybės

gerokai
dvasia,

bet pastaruoju metu jos vei

hi paskutiniuoju laiku daug

audimą, nori pagerinti kai

atstumtuosius žmones —
“nepaliečiamuosius” įvesti i.
visuomenę.

Pragyvenimas

pačiam

Gandžiui rūpesčių nesudaro.

NACIAI GRESIA STALINGRADUI

čioniška dvasia paliko inany
Tikiu,

nuolis, nepažįsta Kristaus ir Prancūzija vėl

bus

laisva,

sielos

jauni-

liko uolus ir karštas jaunimo

2-Jų aukil mūr, 2x6 nimas —
ZenjSs gk’ypas yra 3<>xl26 p.
vanduo; yra lr garadžiua
antnmobllams.

$12,300

.Z ..

2em«a plotas 80 p€<1ų: kar*'ns
Oaradiiu- t auto- tf«l 1 Oflrt
mobillams Ka in i ų) A A/OUU
Modernus 6,.kajnb. 'oott'gs' au
aukštu cemento fundamentu:

JUST TVilMK,
X MlftHT HAVE BEEN /
austram*N©wĄ

kU“’.r1“:...$

komunistą tėvą.

mr"'

Kartą A. Bodin grįžta vė
lai vakare iš jaunimo susirin

beldžiasi, o

—Mano namuose

tokiems

kaip tu nėra vietos, eik kur

nori.

t ■'Draugas*' Aom« taispboto-

rustus

tėvo bajsas:

$ 7,500

Brighton Park

Namų durys uždary

pasigirsta

svečiuotis vienas

krikščio išgelbėjęs

jis

jos gyvestį.

Kun, J. Prunskis

nis. Gandhi jam su dideliu

DIDELIS IfiVAltDAVi . .AK MUSŲ
MILAI N'lfiKO STAKO M.U7JKALINIV IKSTRUMENTVPAŠINAI DOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NE1SPARDUOTI

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI.
SAXAPHONES,
FLUTE8 su ••cases"
$36.00. $37.60,
$45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANIŽKI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50, $12.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $40.00,
$126 00 ir $130.00. BASO UZDENGALAS — $12.00. SMICELAI SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
lr
CF.LLO — $1.60, $3.00, $5.00,
$10.30 Ir $18.00. Striūnos d«l vi
sų viršminėtu instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60,
$23.60, $36.00, $50.00. PEDALS.
HI BOTS.
CTMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
braus Ir “read” Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Trlūboms,
Saiaphones,
Smulkoms Ir Gultam ms
GOLDSTEIK’S MUSIC SHOP
• 14 Maišeli Rt.. Chieago,

prietelingas.

Kai jo kovos draugas Neh-

WHOLESALE

I

LIQUOR
ĮSTAIGA

lais

kus, nepamiršdamas nė to

kių kaliniui įdomių smulk

menų

— kad

jo

IS\ei|ojame
(to vL<
Cliliago.

dukrelei

svoris auga, ji sveika. Lon-;

done per jo pasivaikščioji
mus 4‘/2 iš ryto jį lydėdavo

REMKITE

Norėdamas

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

du detektyvai.

SENĄ

jiems atsilyginti, jis norėjo

!». KANTEK, aav.

jiems ką padovanoti, tačiau

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

indai tada- boikotavo visas

anglų

prekes

ir

Gandhi

Telefonas:

BOULEVARD 0014

jiems nupirko po šveicarių ,

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
$0 ir
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......
O•/ □
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $lrt r A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
IV. O U

5382

SO. LONG AVE.

TEL. PORTSMOUTH

9022

<Ve AtUMINUM IN I2Y
suks soma woulp buup
a u.». Rfinrea plams
UUKE IDO* COMTAHS
Į dUKE

w

MACHIMS

Nacių šarvuotosios kolonos veržiasi Stalingrado link
ir 60 mailių frontu tarp Kletskaja ir Kotelnikovski pasi
stūmėjo Driekyn. Tolesniai į pietus sovietų kariuomenė
atsimeta. Praneša, kad naciai yra vos už 85 mailių nuo;
Grozny — aliejaus laukų.

DARAD

Vrą Geriausia# Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
(-''■aDzaiv. Namu Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

5,400

6-kin kamb. med'n’s •cottage'
su 76 pėdų fronta'u. V a tr
rsr-d^tiis 2 šuto- d; J Cflrt
mobiliame- Kaina. 9 **/UUU
8 fletų mOr. rialas f 2x5 1x4 - 1x8). nuomos $140.00
Itoem heat, 2 aut-moblllams
ramdai,,-, a-lt .70-tos le R-

ir buvo patenkinti, išskyrus

išvidaus

įkvėpti jai naują viltį ir taip

4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kamb.

mo veiklą. Visi juo žavėjos

Jaunuolis

Kartą pas Gandhį pasiliko

iš jų tėvui tik rūpesčius su

Marųuette Manor

A. Bodin pasinėrė į jauni

tos.

rado laiko su ja pakalbėti,

Tikrai vienas

tx+ra! Extra!

apaštalas.

kimo.

Gandhi

!8.65

susipažinęs su Kristumi, kad

jis priėmė krikštą. Jaunuolis

išauklėjimo.

nisterio pirmininko dukterį.

nuoliui atskleidė naujo gyVe- mą.
nesių A. Bodin jau tiek buvo

mėgsta šypsotis ir net pa

sukrėtimų,

jam duoti ir geresį darbą.

pasikalbėjimuose Įdhi i>m 'P^^ydavo

ir

kad

pažino, kad jia, 17 metų jau je gilų įspūdį.

nimo puslapius. Po kelių mė

būdo

sis yra vedęs Madraso mi

kios savaitės A. Bodin prisi

priešingas nervų

ru sėdėjo kalėjime, nežiū
mo ir aštraus gyvenimo
rint savo gausių darbų Gan
Gandhi yra gana linksmo

laikraštininkai, o ketvirta

tusių jaunuolių.

nes turi kilnų

Nežiūrint savo darbingu

kelia, bet kiti du yra puikūs

nintas ir tai dėka pasišven

Prancūzų jaunuolių krikš

nebuvo

žmonėmis

Jo išlaidos nedidelės ir jas sijuokti.
jis lengvai padengia iš tų
Savo žmoną jis gerbia ir
aukų, kurias atsiunčia jo
net savo raštuose yra iškė
mas rytiečių papročiu ant gerbėjai.
lęs jos v.artingas savybes:
grindų
pasegdamas kojas
Jo laiškai ir telegramos
ji nė kiek nepriešinga, kad
(jas sukryžiavęs) meldėsi. dažnai būna originalios. Kai
Gandhi yra nusistatęs gy
Maldoje - susikaupime
jis mirė jo draugo Nehru mo
venti iki mirties skaistų gy
praleidžia kartais po pus tina, Gandhi jam pasiuntė
venimą ir iš kitos pusės ji
valandį laiko.
tokią užuojautos telegramą:
brangina moterystės neauKitas jo rytinės progra — Motina vedė kilnų gy ardomybę. Iš ankztybesnio
mos punktas — pasivaikš venimą ir mirė garbingai.
moterystės gyvenimo Gand
čiojimas. Jis mėgsta.vaikš Ji buvo pavyzdinga žmona
hi turi keturis sūnus.
Jis
čioti greit, kad ne visi su ir motina. Neliūdėk. Tegu
| dabar kiek gailisi nedavęs
juo gali susilyginti.
mūsų moterys seka jos pa savo valkams dar geresnio

sukrikščio

das yra gerokai

nė apie tikėjimą, tik po ko

nėra krikštytas. Kunigas jau

Gyvendamas kaime Gand

Gandhi

vo nė tada, kai buvo nuvy

sargas

Jo žmona ir vaikat

pap

S. Treaiury Department

ti žiūronus į jūrą. Būdamas ką laikrodį. Viena moteris
Pietų Afrikos kalėjime, jis su dėkingumu pasakojo, kad
valė išvietes nors kalėjimo kai ji turėjo keletą sunkių

švietimą, ypač jis stengiasi

džiai, pasikalbėjimai

atstumtieji Indijos žmonės, rastai išspaudinami jo laik
kuriuos Gandhi vadina Ha- raštyje “Harijan.”
Pirmadieniais yra jo ty
rijana, tai yra — Dievo vai-

du kartu per dieną: iš ryto

Iš kiemo išeina vienas ku- ti darbininkijos kunigu.

kyti. Jam buvo į galvą įkal

Ką pasakoja jo gydytojas

(Z.

nūs. Tą vyrą jis įtikino mes

mo sanitarinę padėtį, apsi

dėto vsdsis-psdėjėjais. Svar-

mė kryžių ir prikalė prie šie- | ***• Apsigyvenęs tose spy los ir susikaupimo diena, ir
nos, kur stovėjo jo dirbamas linkės, Gandhi nori parodyt, jis meta visus reikalus, ne
kad jo skelbiamos mintys žiūrint kaip svarbūs jie be
fialas. Jaunuolis įeina į dirb
gali prigyti ir atnešti vai būtų, bet tų savo meditaci
tuvę, draugai jį sutinka su
sių net labiausiai atsiliku jų neapleidžia.
pasityčiojimo žvilg s n i a i s.
siose Indijos srityse.
Atstumtųjų prietelis
Prieš jo akis kryžius. A. Bo

korektiškai
jaunuoliškas karto švelniai
šis vaizdas pa ėmė elgtis. Ne vienas iš jų

IIIYlU.IW$MI MlTAHt?

“Bapu”
vietinėje
kalboje kad jo prietelis turi perdaug
reiškia “tėvas". Taip Gand- brangius, išlaidingus žiūro-

ne
Jo gydytoj,, dr. Roy atsidėjimu patarnavo,
vengdamas išnešti net jo
pasakoja, kad Gandhi* yra
naktinį kibirą. Pietų Afri
sveikas, normalus žmogus,
koje jis išmoko išsiskalbti
nors ne visai normalūs žmo
drabužius, apykakles ir net
nės gali tą padaryti, ką pa
(su mašinėle) nusikirpti sau
daro Gandhi. Jis, sakysime,
plaukus.
Pasakojama, kad
gali nueit gult, pasakyt, kad
kartą
vienas
keliaujantis
jis miegos tik 25 minutes,
anglas pamatęs rytietiškai
ir tikrai po tiek laiko atsi
apsitaisiusį Gandhį pama
bunda.
Važiuojančiame
nęs, kad tai nešikas ir pa
traukinyje jis gali užmigti
šaukęs nešti jo lagaminų.
per . pusę minutės. Kartą
Gandhi mielai jam pagelbėgrįždamas iš vienų laidotu
jęs.
vių jis užmigo automobiliuGandhi pasižymi greita,
je. Kažkaip ta mašina ap
sąmoninga
galvosena,
jis
sivertė ir Gandhi buvo iš
gerai orientuojasi politiko
mestas laukan. Bet kai su
je. Sakysime Miuncheno su
sirūpinusieji draugai prie jb
sitarimą jis pavadino “taikai
pribėgo, rado vėl bemie
be garbės” ir netikėjo, kad
gantį...
tas apsaugos nuo karo. Su

koJw Mezonas. čionai gyve- beanieji jo pasakytieji žo-

tijoje.

'bug swĄrrenf
afitmoneųį

kad damas garlaiviu jis pamatė,

Gandhi sveria 112 svarų
tiniuoju metu Gandhi gyve- j
Dlrha jis gana kietai. Pri- ir yra visiškai sveikas. Tik
upės pašlaitėje praleido nak no viename nuošaliame kai-: ima interesantus, atsako *
kartais jis kenčia nuo aukš
tį. Rytą pabunda ir eina į melyje Segaone. Tai lahiau- laiškus, kurių suplaukia iš
to kraujo spaudimo.
Nors
dirbtuvę. Pakely užsuka į1 Bįaį aiBilikusioji Indijos a- viso pasaulio, aptaria įvaijis atrodo padžiūvęs kaip iš
bažnyčlą ir į savo širdį, pri- I pylįnkė.
Kaimelis
skęsta rius reikalus su savo s«u- gum08
jo muakulai Btan.

paprastai keliasi dėmesio pašvęsdavo Indijos
4 vai. 30 min. Ryto maldos kaimiečių gyvenimo pageri
nimui. Jis rūpinasi pakelti
yra svarbus dalykas jo gy
venime. Jisai jų neapleisda- kaimo namų pramonę, kaip

jaunuolius, bet į kiemą nedrį

skelbdamas
prideda
paaiškinimą,

privatus gyvenimas. Pušku- rendžių, pyčių, ir kitų.

kaip jėzuitų auklėtiniai kie prispaudžia prie savo lūpų.
me linksmai nusiteikę spor Jo draugai to nesitikėjo, jie
tuoja ir krykštauja, iš jų vei liko nuginkluoti ir nuo to

džiaugsmas,

Gandžio paprastumas* —
nepaprastas.
Kartą važiuoJ. ' Guntheris

Tą telegramą spaudai pa

Senos upės pakrantėmis. Jia

Du svarbūs rytinės
programos punktai

trykšta

vyzdžiu. Reiškiu tau savo Didelio žmogaus mažos
meilę. Bapu”.
keistenybės

už storų kalėjimo sienų ga- šaukštą medaus,
česnaką, hį šaukia Indijos žmonės,
li valdyti milijonus? Daug 1 dubinį (bliūdą) šviežių dar

Kartą A. Bodin eina pro din prisiartina prie sienos,
tėvų jėzuitų namą ir žiūri nukabina kryžių ir karštai

dų

SLAPTMAT/AP/

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsų Jardą Ir aplii)r«k ata
ką Ir aukotą rūšį LENTŲ—MILLW0RK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOI.Ą. Ml zaražų, porflų. vWky, skiepų lr flatų. PASITARK SŲ
MOŠŲ EKSPERTAIS d«l konjtrukeljon Ir pertamymo namų.
Storm Sash, Corabinatlon — Door and Insulallon

2x4 kamb. mūrinis ’hsmas —
bungnlow storas, ssu'fts sain.
""s yra fronte.
Kaina ..................

tPROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

$ 8,500

WOJCIECHOWBK1
J. MAY

W. BRZEZINSKI
$204 SO. ASHLAND AVENUE

Casb arba Lengvai* limokėjlmaU

STANLEY UTWINA8, General

Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI HAI.ESMANAI

MM) South Halsted ftt.

Tel. VICtory 1272

DRANGAS

Ketvirtad.,

rugp. 27, 1942

SV. TANCISKAUS MERG. AKADEMIJA
ŠAUNI IR GRAŽI MERGAITĖMS MOKYKLA

Padėka

Šv. Pranciškaus seserų vedamoj akademijoj
jau mergaičių registracija vyksta. - Tėvai,
susirūpinkite, kad jūsų mergaitės gautu
katalikišku auklėjimu.

Mūs dukrelei, Teresei, su
sirgus, kuri turėjo pasiduo
ti gerklės operacijai, norim
pirmiausia padėkoti dr. Poš
kai už sėkmingą operaciją
ir už tokį prietelišką prižiū
rėjimą ligoninėj ir namie.
Taip pat ačiū visiems, ku
rie lankė per visą laiką iki
ligonė pasveiko.

Pasidairęs po Pittsburgho, Tokioj dvasioj išauklėta
apylinkes, pamatai didingus mergaitė išėjus j gyvenimą
Šv. Prane skaus mergaičių nesvyruos, kaip vėjo pučiagkademijos rūmus.
ma nendrė, bet ryžtingai ir
m >.
, ,
i •
j
,
garbingai atliks savo misiTai mokslo lizdas, kur *
°
,
. . .
. .
ją, nes pasiaukav.mui semdaug Įvairių tautų mergai-17.
.
..
. .
sis jėgų ir stiprybės Dievu
čių, semiasi sau išminties.
. J °
J

Tai tikra gyvenimo mokykla. nes ten salta, sausų matematikos formulių ir šal*
i
tų is.onjų skamba ir k?ta*
likiskasis “Tikiu į Dievą Tė
vą”. Kas įsidėmėtina ypatin
gai šiame XX amžiuje, nes

mokslas be Dievo lavina tik
protą, bet išdžiovina dvasią,
išauklėja dvasios paliegėlius
— džiovininkus.
Mergaitė — busimoji šei
mos motina,-tautos ateilis,
žmonijos pažiba. Jei jos sie
loj šalia mokslo žinių nebu
jos Kristaus mokslo dory
bių,' ji bus nenaudinga vi
suomenei, nelaiminga sau.

Tžvai

Antanas ir A. Kripal
Kas daroma su noru, tas

tik pusiau sunku. (Lietuvių

didžiau8ia8 tur

patarlė).

tag yra j4sų vąįkai Jei
_
. . ... .
...
ateitis. Rūpinkitės jų aukle
jimu. Esat atsakomingi prieš
Dievą ir visuomenę. Todėl
leiskit savo vaikus tik į ka
talikiškas mokyklas. Seselių
vedamoj Šv. Pranciškaus akademijoj nereikės drebėti
dėl jūsų dukrelės auklėjimo,
nes ten neprisįgers supuvu
sios šių lakų dvasios, kuri
dar jaunystėj žmogų paver
čia gyvępimo atmatom!
.1
Susirūpinkite dabar, j e i
norit senatvėj susilaukti pa
guodos ir pasididžiavimo.

mylite, tun jums rūpėti jų

Smo«wihw,ujam*

MiBV ••
poplEBOS
SIKN1N®S

“Mes mokomės, auklėjamės ir rūpestingai ruošiamės gyvenimui’

Vasaros įvykiai Šv. Pranciškaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa.

Ši vasara Pittsburgho šv.;
Šv. Pranciškaus akademi
Pranctškaus seserų vienuo- Į
joj kreipiamas ypatingas dė akademijoj jau prasidėjo. lyne buvo darbinga ir turmesys, kad jauna siela pa- j užrašyklte savo dukreles ti
įvykįaįg
Bisemtų ne vien išminties, i šian?ien- kad amžinybėje ne
Liepos 4 d. įvyko Lietu
kad kartu su jaunatvės gro- i re'*<ėtų gailėtis.
vių diena vienuolyno parke
žiu žydėtų ir priblėstų
Adresas: Slster Principal,
i Liepos 5 — 12 buvo sesevenimui kilni, švelni moters
St. Francis Acatjemy,
1 lių rekolekcijos, kurias ve
Pittsburgh, (10) Pa.
siela.
dė pasijonistas, tėvas Gab
rielius, iš Scranton, Pa.
Registracija Šv. Pranciškaus

KOKIA TURI REIKŠME SEIMAI BEI SUVAŽIAVIMAI

Įdomus ir reiksminęas Sv. Pranciškaus rėmėjų
sukaktuvinis seimas, Pittsburgh, Pa., įvyks
šių metu rugsėjo 20-t? dienu.

Apdengia su vie
nu kotu, . . sausas
{ vieną, valandą.
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas. ’

Liepos 13 — 31 tęsės se
selių mokytojų kursą', vadavauji&nt ses. Kazimierai,
C.P., ir menininkui W.
Hockstrausser.

cago, III., sės. M. Benedikta, Pamokslą sukakties proga
Krunglevičiūtė, iš Cleveland, pasakė J. M. kun. prel. J.
Ohio, sės. M. Vincenta, Mei-, Ambotas.
vydaitė, iš Boston, Mass. at- į Rugpiūčio 18 d. seselės
šventė sidabrinį jubiliejų gavo paskyrimus į parapivienuolyninio gyvenimo.
jines mokyklas.
Rugpiūčio 17 d. Sv. Pran- . Ru«P‘ū«° « dCLŠkaua vienuolynas šventė kademI>os autobusu išvyko
20 metų gyvavimo sukaktį., ’ 8ay° m«kykl°’
Iškilmingas iv. Mišias atna-l^yeland, Ohio; Detroit,
šavo kun. M. Kazėnas, asis-I “'ch' = Gr“d R3Plds' Mlch,_ . ,
v • rt I Kenosha, Wis. Autobusu atuojant tėvui Juvenaliui, O. . _ ’ . ,
_
_
. „ „ _ . pie 40 seselių keliavo.
F.M. ir Br. Jonui, MS. Pne
Rugpiūčio 25 d. seselės at
šoninių altorių šv. Mišias sisveikino su Dievo Apvaizlaikė: k<un. A. Jurgutis ir dos kalneliu ir išvyko akakun. kapelionas J. Skripkus.1 dėmi jos autobusu į savo mi-

Rugpiūčio 4 — 11 įvyko
seselių antros rekolekcijos,
Šv. Pranciškaus Rėmėjų mo viltį ir kariuomfenei drą~
.
. 1 7,7 kurias vedė karmelitas, tė. a
seimis įvyks 1942 m. rug- są Panasiai seimai teikia
vas Arturas, iš Pittsburgh.
sėjo mėn. 20 dieną. Jis bus didelę'moralinę pagalbą vie
Pa.
nepaprastas dėlto, kad bus nuolynams. Seselės jaučiasi,
Rugpiūčio 12 d. atšvęsta
sujungtas su 20 metų šv. j kad ne joms vienoms reikia
šv. Kliiaros šventė. Tą dieną South Side
Pranciškaus vienuolyno įstei! dirbti sunkūs darbai žmonibuvo seselių įvilktuvių iš
Kadangi paskutinis išvagimo sukaktimi. Todėl cent jos dvasiniai gerovei.
kilmės, vadovaujant JL M. .žiavimas į Adomo sodą laro valdyba, Pittsburgh, Pa.,
Kaip be karų neatsiranda
nusisekė, tat parėmėjų skyriai ir sesutės garsių generolų bei karo va- kun; P™1- Ambotui « H,rt- bai
ford, Conn. ir asistuojant geidaujama buvo, kad arti
ruošiasi seimą pravesti kuo: dų kaip gen McArthur ir
kun. kapelionui J. Skripkui miausioj ateityje vėl būtų
iškilmingiausiai ir įspūdin-j kjt, taip ir u seimų neatir kun. L. Peciukevičiui iš panašus išvažiavimas suren g
giausiai iš visų seimų, kur t' sirMda uolių
jr
Frackville, Pa. Iškilmėse da tas. Tat, bažnyčios komite
iki šiol buvo. Dalyviai ir sve-1 darbį{ių rėmėjų. Per seimus
lyvavo visi Pittsburgho ku
čiai gali būti užtikrir'i, kad žmonės
8U tuo, nigai: kun. M. Kazėnas, kun. tas, nuodugniai savo pasku
nesigailės pašventę ,1a ko ir ka8 Wri bQti nuvekta apaS. J. Jurgutis, kun. J. Mlsius, tiniame susirinkime apsvars
lėšų jame dalyvauti ir savo talavim0 dirvoje _ rtmimag kun. Sadauskas, kun. J. Ab tęs, nutarė rengti antrą pa
atsilankymu paremti seselių I)aaai4ių> Šelpimas varguo- romaitis, kun. Hamilton našų išvažiavimą sekmadie
didelius darbus.
ge paskendusią žmoniją, pa- kun. E. Vasiliauskas, kun nį, rugsėjo 6 d. Tikietai jau
pardavinėjami po $1.00 —
Dažnai kyla klausimas: laikymas katalikybės tvirto-1 J. Arturas, pranciškonas tėįžanga dykai ir alus. Visas
kokia yra nauda iš seimų vių — seminarijų, vienuoly- vis Juvenalis, ir klier. P. uždarbis skiriamas pataisy
bei suvažiavimų? Yra aiš- nų. Per seimą paaiškėja, kur Giedgaudas. Iš tolimesnių mams ir bažnyčios atnauji
kiai patirtas faktas, kad d - didelės dirvos be darb'ninkų vietų svečių irgi buvo: kun. nimui.
džiausią nauda vienuoly- ir mėginama suteikti tose; J. Dambrauskas, MIC., Chi
Maironio choras rengiasi
narna, tai moralinė parama dirvose pagalbos, ypač dva-1 cago, UI., brolis Jonas, sa- į Clevelandą į “Lietuvių ži
ir tuo pačiu kartu medžią-1 ainiu būdu. žodžiu, seimai lezietis, Hartford, Con®., ku
nių” jubiliejinį pikniką. Ten
ginė pagalba. Bet pirmoji iš yra tas šaltinio vanduo, ku-1 nig&s J. Herdegen, Vander- žada važiuoti ir mūsų kle
jų yra daug svarbesnė. Pa- ris gaivina ir stiprina vei-1 grift, Pa.
bonas su kun. Misium iš No.
vyzdžiui, niekas negalėjo ti- kėjų dvasią didesniam uoRugpiūčio 15 d. atšvęsta Side.
keti, fcad Rusija galės ta^ lumui, tautos, tikėjimo ir Marijos Į Dangų Ėmimo
ilgai ir energingai kariauti artimo gerovei. Tat prisirar šventė. Seselės darė amži Pataisymų ir bažnyčios
su vokiečiais. Tai yra fak- šyk prie Šv. Pranciškaus Rė- nuosius ir atnaujino liglai atnaujinimo vajus
tas, kad jie iki šiol kariau- mėjų, dalyvauk seime ir, kinius įžadus, šioms iškilStrelauskienė Kati ri na au
ja ir stipriai laikosi. Kodėl? dirbk Dievui ir Tėvynei nau- mėma vadovavo J. M. kun. tojo 10.00, Čepaitis Vincent
Aišku kaip diena, kad dėl to, dingą darbą,
K.J.S.Iprel. Ambotas, o pamokslą — 10.00, Slančauskaitė Julė
pasakė tėvas Juvenalis, pran — 5.00.
jog galinga ir turtinga A-------------------merika yra už jos pečių. AHitleris nori visą svietą ciškonas.
, 1 Nuo pikniko liko $195.18.
merikos gerumas d.uoda Ru- išbadyti.
Pirkdami War i Rugpiūčio 16 d. sės. M. Po pikniko vajaus “rokunsijos liaudžiai visą laimėji-1 Honda, nulaušim jam ragus. Lucille, Mažrimaitė, iš Chi- da” kur kas geriau atrodo.

sijas Rytuose: Mahanoy Ci
ty, Pa.; Dubois, Pa.; Philadelphia,. Pa.; Hartford, Conneetieut; Maspeth, N. Y.;
Keamy, N. J.; Elizabeth, N.
J.; Brooklyn, N. Y. Auto
busu keliavo apie 60 seselių.

Mokyklos atidarymas
Mūsų abiejose mokyklose,
pradžios ir aukštesnėje, su
lig valdžios parėdymo, moks
las prasideda rugsėjo 8 d.
iškilmingomis šv. Mišiomis
8 vai. ryto. Tėveliai atsimin
kite, kad jūsų yra švenčiau
sia priedermė savo vaike
liams duoti katalikišką Iš
auklėjimą, katalikišką moks
lą. O kaip lietuvių ir patrijotų antra priedermė turite
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Floor Sanriers------ $1.50 už dieną
Iinseed Alyva...................80 už gal.

gal.

B E R L A N D' $
PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Brushea
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANaI 4866
Mes pristatom visur veltui

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

• Rangerių vadas. Kap. Roy
Murray iš Berkeley, Cal.,
kurs vadovavo amerikiečaims rangeriams atakose
prieš
vokiečius
Dieppe,
Prancūzijoje.
tUvišką pradžios ir aukštes
nę mokyklą su visais sky
riais ir įrengimais. Vaikai j
išėję iš mūsų aukštesnės mo
kyklos be egzaminų jatoja
į kolegijas, arba gauna ge
rus darbus. Tat, visi j savo
mokyklą užsiregistruoti ru
gsėjo 1 d. 9 vai. ryto ir taip
pat rūgs. 2 d.
'

rūpintis, kad jūsų vaikeliai
neužmirštų jūsų, lietuviškos
gražios kalbos. Kam ieškoti
po svetimas mokyklas, taip
sakant “svetimų dievų”, kuo
met čia pat turite savo lie-

JIS YRA PLAUNAMAS
HiimtsHyktt 1 gal.
au
vanile <lu
Ir
padarykit 1% gal.
maliavos. Jum, ji
kalnuos,
gatavaa
v rtolmnl, tiktai
V.98 ui galionu.

Turpcntlnas......................... 75 už

Rugsėjo 8 d. Šv. Pranciš
kaus akademijoj, Pittsburgh
Pa., prasideda mokslas.

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Tai ką ženklina “bendras vei
kimas”. “Kur du stos, visa
dos daugiau padarys”.
Tat, remkite bendrai vi
sus parengimus, o jokių sun
kenybių su pataisymais ir1
bažnyčios atnaujinimu netu
rėsime. Kad taip gražiai bin
go vakarus visi paremtumėte, tai, ištikrųjų, nereiktų
jokių “ekstra” aukų prašy
ti. Dabar bingo lošėjams
duodama labai brangios do
vanos ir pinigais po dvi pen
kines kas vakarą.
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MAEE
EVERY
PAY DAY

S* BONO OAY

VI-MIM
pagelbėjo
(imtam, atgauti
sveikatų. karta virikinimo organai buvo
■ukrik. Ir kuriem, nei gydytojai negalėjo
daugiau padėti apart bendro apibudini
mo, Jo* Ja* toste "dlpoij narvų Ir Jurų
virikinimo organai neveikia kaip priva
lo”. Daugeli, ieško pagelto, kaip pratallntl U rtllvlo BiiOLingaa rūgėti., var
stančia. .k.aanua tr Išpūtimų; uikietėJtmų vidurių
arba
perdldell Unosumų
Kiti bendrai apibudina visus nemaru
mu.
"Urvų įdegimą”.
''reumatisniu”.
"artritą* ir t t Kitiem, kojų ar rankų
muskulu, trauko mUlungia. varsto dirg
liai, akys alarnja, vietomis nepakenkia
mai aleitl; puėkal Išberia lupas lr liešnvV nuolatos Jaučiasi pav argų,
leng
vai njaudinaml ir kenčia dainai galvos
•kandėjlmų.
tmonėa.
kurie
taip
ken
tėja per ^1. metų urnai pradeda Jausli,
geriau pradė). vartoti VI-M1N kapsule..
Vitos moteriškė paMkė; "Duokit man
dar vienų boaknta TIKIM kapsulių. Aš
amljaaėta taip garai per pastaruosius

KodH TI-KTK k apen lės taip greitai
pagelbsti f Dėlto, kad Jose randasi tie
pagrindais! .lementai,
karia reikalingi
tinkamam
reguliavimui
virikinimo
or
ganų vaikins: elementai balinai rei kalin
gi bndavojimul naujų celių nervuose.
Vienos tonkutės VI-MTN kapaollų pa
kak. (rodyti Jum.. Jog vlK n<-em aru r n-d
tr kantėjlmal gali bad lengvai peaėaknaml.
Pareikalavus.
mes
parodysime
Jonu padėkos lalėkue nno (monių. kurie
praeityje daug kentėjo, a šiandien jauKasi svmkulšUal.

Prtpiun£lame VI-MIN kapnulea
per paktų. C.O.D. ar uSaakymama
prlalųgtal. au plnląala. Ben kūtė <0
kapsulių kainuoja *9.00; didesnė
su 110 kapaulų kainuoja *3.00.
Parduodama tiktai per ’—

STEVEN’S PHARMACY
90S W. 68rd St Tel. ENO. 6515

Ketvirtad., rugp. 27, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicagos žinutės

Marųuelte Parko
žinutės

Rugp. 23 d. Šv. Juozapo
parap. sode įvyko piknikėlis
Piknikas
ftv. Vardo dr-jos parapijos
Visi parapijonai jau ren naudai. Džiugu pranešti, kad
giasi prie antro mūsų pa į pfknikėlį atsilankė gana
rapijos 15-os metų sukak- daug parapijonų ir svečių,
ties pikniko, kuris bus sek Pelno liks apie $300.00.
Nuoširdžiai ačiū nenuils
madienį, rugsėjo 6 d. Vytau
tančiam
kleb. kun. V. Čerto parke. ftv. Kazimiero aka
demijos vietos kuopa pasi nauskui už rūpestingumų ir
ryžo pagaminti gardžius pie visą tvarką; parapijonams,
tus ir vakarienę parko res biznieriams ir aukotojams
torane ; taip kad nereikia virtuvei: Cickevičienei, B.
nei iš namų vežtis valgių. Vasiliauskienei, O. MorkieParapijos komitetas taipgi nei, Rimkienei, Gudaitienei,
susirūpinęs, kad piknikas V. Baltuškienei, taipgi darkūo puikiausiai pavyktų.' bininkams-ėms J. Sucillienei
Mat, norima dar dešimt* su pagelbininkėmis ir vitūkstančių dolerių skolos at-' siems, kas tik kokiu būdu
mokėti šįmet. Tas bus gali prisidėjo prie pikniko pavy
ma, jeigu visi vyksime į šį kime.
pikniką.
Šv. Juozapo parapijonai
dėkingi mūsų klebono ma
mytei černauskienei) už do
Rugsėjo 7 d. iškilmingais
vanas. Šį kartą paaukojo
mišparais mūsų bažnyčioje
paršiuką, kuris teko P. Jašprasidės Šiluvos atlaidai ar
kūnienei (No. 162).
ba šv. P. Marijos Gimimo
šventė ir astuonių dienų ok
Jau savaitė, kaip serga A.
tava. Rytais ir vakarais pa
mokslininkas tėvas Justinas V. Stahulionių sūnus Petras.
Vaškys, pranciškonas, sakys Randasi namuose, 829 E. 88
pamokslus. Jau kelinti me PI. Petrukas yra mokinys
tai, kaip mūsų bažnyčioj esti mūsų parapijos mokyklos.
šie atlaidai ir kaskart vis Linkime jam greit pasveik
daugiau yra žmonių pamė- ti.
giami. šiais metais tikima
Rugp. 23 d. susižiedavo
si, kad atlaidai kur kas dau
Šv.
Juozapo parap. choro
giau sutrauks žmonių. Rap.
ir jaunimo dr-jų nariai K.
Želnis su Leoną Rimkiūte.
Sveikiname!
Šiluvos atlaidai

Iš A. R. D. susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugp.
18 d.,“ šv. Kazimiero Vie-j šv- Vardo dr-jos rašt. A.
nuolyne, vadovaujant cent- i Kibelkis organizuoja grupes
ro pirm. A. Nausėdienei.
'dalyvauti Bowling Lygoj.
Delegatės dalyvavo su ra-1
nori dalyvauti, prašoportais iš praeito pikniko mas jam pranešti šiuo ad
Labdarių ūky. Štai, antras resu 8739 Colfox Avė., arba
skyrius iš Bridgeport pri pašaukti telefonu: So. Chi
davė nuo pikniko $150.70 ir cago 2588.
gavo amžiną narį Pranciškų
Girską. Skyriui gražiai pir
Šv. Teresėlės Sodalicijos
mininkauja Ona Kazlauskai sus-mas nukeltas. Vietoj rug
sėjo 7 d. Labor Day, kada
tė.
Ketvirtas skyrius nuo pi įvyks mūsų dienr. “Drau
kniko pridavė $50.00 ir ga go” piknikas, susirinkimas
įvyks rūgs. 14 d. 8 vai. vak.
vo keturias naujas nares.
šeštas skyr. pridavė $90.- parapijos salėj. Narės ma
00, bet. pirm. Rudienė prane lonėkite atsilankyti, nes yra
šė, kad jų raportas dar ne svarbių reikalų svarstymui.

užbaigtas.
Aštuntas skyr. per Vili
mienę pridavė $130.00 ir ga
vo vieną naują narę.
Devintas skyr. per pirm.
šeputienę pridavė $110.00
ir gavo vieną amžiną narę
Prancišką Miliauskienę.
Dešimtas skyr. praeitam
piknike nedalyvavo, bet vie
toj to rengia pikniką Rūtos
darže rūgs. 6 d.
Pirmas ir trečias skyr.,
kurie negalėjo dalyvauti
praeitam centro piknike, jau
apsiėmė darbuotis rugsėjo
27 d. Vytauto parke.
Visi skyriai rengiasi pasi
darbuoti ateinančiam pikni
ke, neo pelnas kaip ir prasito skiriamas
Vienuolyno
naudai.
Pirm. A. Nausėdienė ir
ge#b. Motina Juozapa išreiš
kė nuoširdų padėkos žodį
ne vien rėmėjoms, bet ir
biznieriams, kurie prisidė
jo aukomis ir brangiai vi
suomenei už atsilankymą ir
prisidėjimą prie pikniko pa
sisekimo.

Teko nugirsti, kad grįžo
mūsų seselės mokytojos, ku
rios gyvena Roseland misi
jos namuose, Visų šventųjų
parapijoj, perdėtinėe seselės
Gertrūdos globoje. Grįžo seselė M. Leonarda ir su ja
nauja mokytoja seselė M.
Consumata (vietoj buvusios
seselės M. Josettos, kuri pa
skirta mokytojauti į Gary,
Ind.). Sveikiname mūsų mo
kytojas, o seselei Josettai
Unkime sveikatos ir pasise
kimo naujoje vietoje. Rap

YOU, To.,
CAN (INK U-BOAK
Unitd State Wir Savings kada ufraap

Nėra

geresnio

draugo,

E. A. jkaip geru knyga. (Anon).

Sudiev, Dvasios Vade!
Ateitininkų Draugovė daž
nai pergyvena liūdėsius, ypatingai liūdi dabar, nete
kus organizatoriaus, dva
sios vado kun. Dr. A. Deksnio, kuris visai netikėtai iš
vyko į Mt. Carmel, Pa. Dar
pereitame susirinkime daly
vavo ir draugiškai su visais
pasikalbėjo, pasida 1 i n d amas gyvenimo įspūdžiais.
Mes didžiavomės, kad gaĮėjom turėti Draugovės dva
sios vadu jaunimo mylėtoją
—kun. Dr. A. Deksnį. Gy
vendamas Lietuvoje su pa
siryžimu ūgdė pasėtą pava
sarininkų grūdą į pavasari
ninkų organizacijos medį.
Susilaukė iš vyresniųjų dva
siškių pagarbos ir iš jauni
mo palankumo ir dėkingu
mo. Taip pat jo dosnumą
pajuto Panevėžio virguome
nė ir prieglaudos geneliai,
senelės.
Esame dėkingi
vadui, už gražius pampfcijumus, už malonų draugišku
mą, už atsilankymą į kiek
vieną susirinkimą, nepai
sant kur ir koks oras pasi
taikydavo. Tamstos nurody
tomis veikimui gairėmis
naudosimės.
Visai netikėtai teko daly
vauti išleistuvėse, savo ir
draugovės vardu atsisvei
kinti ir palinkėti geriausių
pasisekimų. Tuo pačiu pra
nešė linksmą žinią, kad jam
prašant sutiko kun. K. Ba
rauskas ,kuris irgi yra žy
mus jaunimo prietelis, eiti
dvasios
vado
pareigas.
Džiaugiamės i riauksime at
silankant į susirinki mus.
Dvasios vade, kilniausių
sėkmių!
Nevėžio Banga,.

Bendradarbių
■V

v*

išvažiavimas
Cicero. — Marijonų Ben
dradarbių skyrius ateinantį
sekmadienį, rugpiūčio 30 d.
turės išvažiavimą į Labda
rių ūkį. Kaip žinoma, sky
rius turės antrą iš eilės iš
važiavimą, Pirmas išvažia
vimas labai puikiai pavyko,
ir visą jo pelną bendradar
biai paskyrė parapijos nau
dai. O dabartinis išvažiavimes rugp. 30 d. bus jų pa
čių naiudai, tai yra skyriui.
Ciceriečiai ir čikagiečiai ge
rai supranta ir žinq, kad Į
Marijonų Bendradarbiai per
metus turi įvairių išlaidų,1
kaip tai, organizacijų seimai '
ir kitoki įvairūs parengimai, •
prie kurių reikia prisidėti.
Užtat skyrius ir rengia šį
išvažiavimą, kad sukelti tam
reikalui lėšų. Be abejonės,
tikslas gražus ir vertas pa
ramos. Tikimasi, kad kaip
ciceriečiai, taip ir čikagie
čiai, ypač Marijonų Bendra
darbiai savųjų kilnią darbuo
tę supras ir nuoširdžiai pa
rems, atsilankydami į jų iš
važiavimą Labdarių ūkyje.
Skyrius labai pagyvėjo dė
ka kruopščios valdybos ir
visų narių, nes visi bendrai
ir sutartinai darbuojasi, už
tat visuomenė matydama ir
įvertins jų pastangas, gau
siai lknkėsi praeity 'ir pasi
tiki, kad ir šį kartą irgi ne
apvils.
J. K.
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(PIRMADIENĮ, RUGSĖJO—SEPTEMBEB 7-tą d., 1942)

VYTAUTO
Prie 115-tos Gatves.......................... ......

PARKE

.Tarp Pulaski Rd. ir- Cicero Avė.

I
Ketvirtai., rugp. 27, 1942
»2S*2

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS, BRIDGEPORT I

AUKSO JUBILIEJAUS PIKNKAS

I Sekmad., Rugp. 30 d.
(!) Pradžia: 12-tęj valandą
rKf)

Šis

nis

ir

visi

didžiausios

paskutinis

“Old

ir

seniausios

piknikas

Timeriai*

ir

tikrai

bus
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115th St., arti Crawford
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gerų ir skanių valgių, kuriais puikiai pavaišins visus atsi’an- (•)

baigiasi, taigi bus gera proga visiems — seniems ir dabarti
niams parapijonams — atnaujinti pažintis, pasivaišinti ;»o jau
niems prie geros muzikos pasišokti. Mūsų šeimininkės turės

rudeni

Vytauto Darže

kusius į piknikų. Taigi, ateinantį sekmadienį visi ir visos į &
Vytauto Daržą — į Švento Jurgio parapijos pikniką!
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PER "DRAUGO" PIKNIKĄ IŠGIRSITE SVARBIA
ŽINIA
iii
Draugo" pikniko diena vis arčiau. Jei kas
norit rugsėjo 7 diena gražiausiai ir šauniausia
praleisti laiką - atvykite Vytauto parkan. •
f

sios sąlygos praleisti laiką
ir atsigaivinti ne tik grynu
oru, bet ir pagyventi grynai
Jietuyiška nuotaika.
Jei kas norite sutikti sa
vo senus pažįstamus, drau
gus ir prietelius, tai atvy
kite į “Draugo” pikniką Vy
tauto parkan, ten suvažiuos
lietuviai iš įvairių Ameri
kos vietų, galėsite pasida
linti mintimis ir pagyventi
“Draugo” šaunus ir didin
linksmai ir gražiai.
gas piknikas jau artėja. Ru
Per “Draugo” pikniką bus
gsėjo 7 diena čia pat. Oi
pranešta svarbi ir visus liedaug visokiausių prašmatny- ,
naujiena —
bių bus “Draugo” piknike,
atvykite ir ten išgirsite.
kuris įvyks Vytauto gražia
Jei norite, kad “Draugas”
me parke, rugsėjo 7 dieną būtų dar šaunesnis ir įdo
(Labor Day).
mesnis, tai atvykite į dųr.
Jei kas nori pavalgyti ska “Draugo” pikniku, nes jūsų
nių dešrų (kilbasų) su ko atsilankymas prisidės prie
pūstais — teatvažiuoja į laikraščio dar didesnio pa
“Draugo” pikniką. I
tobulinimo ir pagerinimo.
Labai mums malonu praJei kas mėgsta kugelį —
teatvyksta į “Draugo” pikdauge^s Jau grąniką, nes gerosios šeiminin žino išplatintas “Draugo
kės jau prdjektuoja kaip karo bonų knygeles. Jūsų
skaniausiai svečius pavai rūpestis ir vargas rodo, kad
jums labai rūpi Amerikos ir
šinti.
lietuviškos spaudos reikalai.
Jei kas mėgsta virtinius
Dabar Laukiame grąžinant
— teskuba į “Draugo” pik išplatintas “Draugo” karo
niką, ten rasite geriausios bonų knygeles iš tų, kurie
rūšies virtinių.
dar neprisiuntė.
Jei kas mėgsta lietuviškas
dainas, o koks jis būtų lie- « ,
.. ..
v.
tuvis, jei nemėgtų lietuviškų
dainų — atvažiuokite į dnr.
“Draugo” pikniką, ten iš tikietus "Draugui"
Iš visur “Draugo” skai
girsite gražiausias lietuviš
kas dainas, atvyks geriausi tytojai grąžina $1,000.00 U.
dainininkai ir dainininkės, o S. War Bonų knygutes. Ma
ir patys galėsite pamiklinti žesnieji miestukai tikrai ne
savo balsus.
atsilieka ir sudaro Chicagai
Jei kas norite rugsėjo 7 nemažai kompeticijos.
dieną (Labor Day) turėti
Šiuo laiku sekantieji iš
good time, tai a,(.vykite į Vy-, Chicago grąžino tikietukus:
tauto daržą, ten bus geriau-1 Ag. Balsis, U. Viekus, Ig.

šnekantieji sugrąžino

/

Ačiū visiems už grąžini
Du misionieriai yra chi
mą tikietukų.
XXX cagiečiai. Tai kun. Thomas
P. Kane ir kun. Patrick T.
Paskutinėmis dienomis iš Brennan. Jų tėvai ir gimi
Marąuette Park kolonijos nės surengė didingą pasiti
karo tarnybon priimti Frank kimą ir priėmimą Chicagoj,
Šnekutis ir Charles Drukte nes jie senai nesimatė su sa
nis. Pastarasis yra žinomos vaisiais.
jaunos dainininkės Adelės
Druktenytės brolis.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

WHOLESALE

SIŪTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 dj/JO ftrt
vertės “elose out” kaina .................................................JAA.UU
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

FURNITURE

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui

BROKER
Dlning Room Seto — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radlos — Refrlgeratorn —
Washers — Mangels —* and
Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

Petkus, E. Ulis (jau trečią; Mėnesio darbas
knygutę), L. Abaravičia, J.
Purtokas, O. Budrikienė, I. per penkias dienas
Nausėdienė, A*. Kaires, kun.
Praeitą šeštadienį Gary,
J. Dambrauskas, M. Kryže
lnd.,
viesulas nuvertė 125
vičius. K. Zaurienė, D. Slė
nis, J. Domeikis, P. Jurevi pėdų aukštą Carnegie-Illičienė, kun. A. Baltutis, A. nois Steel Corporation lie
Valuckis, O. Pocaitė, Mrs. jyklos kaminą ir tuo būdu
nutraukė daugeliui darbinin
Skurma ir K. Juzaitis.
Iš Cicero: Ig. Aldonis, A. kų darbą.
Stulginskas ir V. Mozeris. ‘ Paprastais laikais naujo
Iš kitų miestų: J. Marčiu kamino pastatymui būtų rei
lionis iš Goodman,* Wisc.; kėję mažiausia vieno mėne
J. Černauskas Jš Detroit, sio. Bet karo laiku greitai
Mich.; P. Zebertavage iš apsidirbta.
Po įvykusios nelaimės
Seltzer, Pa.; J. Degutis iš
Detroit, Mich.; F. Rumsha tuojau naujam kaminui plie
iš Waukegan, III.; kun. S. ninės dalys paruoštos JolieStruckus, iš Kingston, Pa.; te. Sekmadienį tos dalys
į
J. Grebliūnas iš Homestead, sunkvežimiais atvežtos
Pa.; E. Dunda iš Pittsburgh, Gary. Pirmadienį visos da
Pa.; A. čižauskas iš Pana, lys sunituotos ir paskiau su
III.; O. Aksomaitis iš Walled milžinišku keltuvu naujas
Lake, Mich.; Wm. Venclauš- kaminas pastatytas į nu
kis iš Waukegan, III.; J. Za- griautojo vietą. Antradienį
karevich iš Spring Valley, mūrininkai pradėjo jį ap
III.; K. Vaičekėnas iš Fon mūryti. Trečiadienį vakare
du Lac, Wis.; P. Slaveikis darbas baigtas, o šiandie
iš Amsterdam, N. Y.; J. Jan naujas kaminas jau varto
kauskienė iš S. Boston, Mass. jamas darbui.
P. Kisielius iš Philadelphia,
Tai ką reiškia karo lai
Pa.; J. Cinaitis iš St. Louis, ’ kas!
Mo.; A. Mikėnas iš Sioux
City, Iowa; P. Gūdžius iš
Amerikiečiai grįžo
Melrose Park, III.; D. Ragimienė iš Waukegan, III.; Ad. iš Tolimųjų Rytų
Alekevičis iš Athol, Mass.;
Iš tolimųjų Rytų Ameri
J. Biekša iš Elizabeth, N. J.;
P. Pazereckienė iš Wauke- kon grįžo 1,457 amerikiečių.
gan, III.; R. Krakauskienė Jų tarpe yra ambasadorius
iš Nutley, N. J.; Mrs. R. Japonijai Grew, ambasados
Swegzda iš Pittsburgh, Pa.; persona lo nariai, eilė įvairių
K. Bačkis iš Pittsburgh, Pa.; pareigūnų, finansininkų, mi
A. Paleckis iš Pittsburgh, sionierių kunigų ir seserų
Pa.; J. Rakauskas iš Du- vienuolių, dirbusių japonų
Bois, Pa.
okupuotuose kraštuose.

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

.......................... 3)l*x.OU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS.
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00ne Si.! Clfi
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.
IKI

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

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemlt. kaina

QC :r <0 QC

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- tfl QQ
da no tiktai ..............................................................................
$15.00 vertės KOTAI,
ryr
parsiduoda po tiktai .............................................. ........... 2>O./0

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

L200 asmenų

Daug darbininkų

nubausta

dirbs Darbo Dieną

Per praeitus devynis mė
nesius J. Ą. Valstybėse 10,211 asmenų areštuota dėl jų
neištikimumo Amerikai. Iš
jų 7,200 nuteista ir nubaus
ta. Nuteistųjų tarpe yra ir
6 naciai sabotažininkai, ku
riems nesenai mirties baus
mė įvykdyta. Kitiems kliu
vo kalėjimas, o dar kitiems
— pabaudos.

Karo gamybos boardo pir
mininkas Donald M. Nelson
tomis dienomis iškėlė suma
nymą, kad Darbo Dienos
šventėje, rugsėjo 7 dieną,
darbininkai atsisakytų nuo
visokių vaikštynių ir de
monstracijų ir tą dieną pa
siaukotų darbui, kadangi ka
ro gamyba neturėtų būti
nutraukta nė trumpiausiam
laikui.

Chicagos ir apylinkių
stambiųjų karo pramonių
laikotarpis
darbininkai tą sumanymą
pripažino reikalingu ir nus
Chicago mayoro Kelly iš- prendė Darbo Dieną dirbti.
2—12 dienos skiriamos arKai kuriuose fabrikuose
2—12 dienos skiiramos ar
mijos pramogų laikotarpiu darbininkams už tos dienos
(perijodu) Chicagoje. Per šį darbą bus atlyginta dukart,
laikotarpį Soldier Field sta arba pusantro karto dau
dijone armija patieks pub giau, negu už dirbamą pap
likai įvairiausių iš karo ak- rastą dieną.
‘ cijos įdomybių.
cijai, kad pas ją namuose
atsilankė du vyrai ir pasiū
lė jai pirkti farmą. Papras
Iš našlės iškaulijo tomis sukčių žinomomis ma
nipuliacijomis jiedu iš naš
4,400 dolerių
lės iškaulijo jos turimus
Mrs. Emraa Achmoll, 76 namie 4,400 dol. ir dingo.
m. amž. našlė, pranešė poli Nei pinigų, nei farmos.

Armijos pramogų

Taupykite...ūžiaugsitės
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
Žymi lietuvių
finansinė įstaiga

46-ti metai
sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION=
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelžkeiiai daugiau ir daugiau užimti kairės reikmenų pristatymu.

Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.

Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
) Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžkeliams daleis pakelti pristatymo kalnas. Tuom
karta ir sandeliams bus leista pakeiti anglių
kainas.
•

Dėl šių ir kitų priežasėlų pirkite anglis dabar, o patenki
nantį pasirinkimų galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

mu
X Kun. A. Jagminas, M.
I. C., Tėvų Marijonų semina
rijos, Hinsdale, III., rekto
rius, vakar grįžo Chieagon
iš Rytinių valstybių.

X Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos, Marąuette Park, cho
ras sekmadienį, rugpiūčio 30
d., rengia išvažiavimą į Beverly Shores, Indiana Dunnes. Visi choristai prašomi
susirinkti 10 vai. ryto prie
69 ir S. Washtenaw Ave.
X Keistuto Taupymo ir
Skolinimo Bendrovės vienas
plėšikų pasirodė kaimynas
nuo 33 ir Lituanica Ave. Plė
šikas lenkutis ir jau vedęs.
Kitas dalyvavęs bendrovės
apiplėšime dar slapstosi lais
vėj.
X Jonas Narsutis ir Ona
Pilipavičiūtė, melrcseparkiečiai, praeitą sekmadienį su
mainė žiedus. Šliubas buvo
Mt. Carmel bažnyčioje, o ves
tuvių puota jaunojo tėvo na
muose.

X Klierikas V. Mikolaitis
paskutines atostogų dienas
leidžia pas sesutę ir švogerį
Kilmitz’us, Town of Lake.
Neužilgo grįš į Mundelein
Seminariją. Kitais metais jis
bus įšvęstas kunigu.
X Šv. Kryžiaus parapijos
bazaras prasidės pirmadie
nį, rugpiūčio 31 diena. Kleb.
kun. A. Linkus ir parapijos
komitetas darbuojasi bazaro pasisekimu.
X Bruno Budrik, vienas
Keistučio Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovės, Bridgepor
te, direktorius kuris šiuo me
tu tarnauja kariuomenėj, va
žiuodamas iš Spence Field į
Madison, Wis., kelioms va
landoms buvo sustojęs na
mie. Išrodo labai gerai ir sa
kė viskuo patenkintas. Da
bar išvyko mokintis skraidy
ti sklandytuvu.
X Owen J. C. Norem, A.
J. Valstybių ministro Lietu
vai, kalba pasakyta .Lietu
vos Respublikos Dienoje, bus
išleista atskira brošiūra. Joj
bus ne tik Noremo kalba, bet
taipgi gub. Green ir majoro
Kelly proklamacijos, val
džios pareiškimai ir kitų kai
bų ištraukos, iškilmių apra
šymas ir fotografijos. Visa
tai vaizduos lietuvius, kovo
jančius už Ameriką ir Lie[ tuvą darbais, ne liežuviais.

